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 «العبوا غيرها» 
 إذا اردمت الدعاء لألزرق اليوم فقولوا «اللهم اكفه 
شــــر إضاعة الفرص» فكأس اخلليج هذه مسابقة 
قصيرة تتطلب جمــــع النقاط في الدور التمهيدي 
للتأهل إلى نصف النهائي ومن ثم اللعب في املباراة 
النهائية، واملطلوب من أزرقنا الليلة ان يحســــب 
لكل فرصة حسابا كبيرا بعدما رصدنا إسرافا من 
الالعبني في إضاعة الفرص الثمينة خالل التجارب 
االعدادية واخرها امام العراق (١-١)، ولسنا بحاجة 
للتنبيه على املهاجمني بدر املطوع ويوسف ناصر 
الستثمار كل فرصة بعدما وصال الى مرحلة متقدمة 
من اخلبرة للتعامل مع مثل هذه املباريات االفتتاحية 

الصعبة.
  يواجه االزرق اليــــوم منتخب قطر أو منتخب 
«السد» بقيادة مدربه الفرنسي برونو ميتسو الذي 
اســــتدعى ١٢ العبا من فريق السد ابرزهم خلفان 
ابراهيم وطالل البلوشي ووسام رزق، ويضم املنتخب 
القطري ايضا العبني اجانب مت جتنيســــهم دعما 
لصفوفه، وفي مقدمتهم املهاجم اخلطر سباستيان 
ســــوريا من اوروغواي. واملتابع ملنتخبنا االزرق 
يرى انه في حتسن مستمر بقيادة مدربه الصربي 
غوران توفاريتش وبات يلعب كرة هجومية تهدد 
مرمــــى اخلصم من عدة مداخــــل، واصبح لالزرق 
اطراف قوية بتواجد فهد العنزي في اجلهة اليمنى 
ووليد علي في اليســــرى، ويجــــب على األخير ان 
يحذر الوقوع في محظور البطاقات امللونة كي ال 

نخسر العبا مهما مثله.
  ثقتنا بالالعبني كبيرة في جتاوز لقاء اليوم، فيما 
لو أحسنوا تنفيذ ما ميليه عليهم املدرب، ونصائحنا 
لهم استغالل الفرص على أكمل وجه، واالبتعاد متاما 
عن النرفزة والعصبية وانهاء الشوط االول دون 
خسائر. فمن املهم جدا احملافظة على مرمانا نظيفا 
في احلصة االولى كي ندخل الشوط الثاني بأعصاب 
هادئة، كما ان الرسائل الواردة من اليمن تشير الى 
ان مركز احلراسة سيؤول إلى خالد الرشيدي بدال من 
نواف اخلالدي، وهو بال شك حارس متمكن وعليه 
ان يكون حذرا وخصوصا فــــي الكرات العرضية 

االختبار احلقيقي لكل حارس.
  كلمتنا االخيرة لنجوم االزرق: احذروا ثم احذروا 
من الترشيحات التي وضعت منتخبنا ضمن اقوى 
املرشحني للفوز بالكأس، فهذه من أساليب اخلدع 
اإلعالمية للنفخ في الالعبني ومتجيدهم، فإذا قالوا 
لكم انكم االفضــــل قولوا لهم «العبــــوا غيرها».. 

وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 األزرق يأمل في انطالقة جيدة في بداية مشواره بالبطولة (األزرق. كوم) 

 (األزرق. كوم) محمد الشلهوب من العناصر التي يعتمد عليها األخضر  

 .. «توكل يا األزرق على اهللا»

 عبداهللا العنزي 
  يقص املنتخب الوطني اليوم 
شريط مواجهاته في بطولة كأس 
اخلليج الـ ٢٠ عندما يلتقي شقيقه 
القطري على ســـتاد ٢٢ مايو في 
مدينـــة عدن عاصمـــة اجلنوب 
باليمن، ويســـبق هذه املواجهة 
املرتقبة حفل االفتتاح الذي يقام 
في اخلامسة عصرا حتت رعاية 
وحضور الرئيـــس اليمني علي 
عبداهللا صالح، وسيشمل حفل 
االفتتاح الذي سيكون مبشاركة 
اكثـــر من ١٥٠٠ شـــاب وشـــابة 
املتعلقة  الفقـــرات  العديد مـــن 
بالتراث اخلليجي مبشاركة عدد 
اليمنيني، وسيقدم  من املطربني 
الفتى صقر الدربي فقرة رياضية 
خاصة خالل احلفل، وبعدها تقام 
مباراة االفتتاح والتي جتمع اليمن 
املستضيف والسعودية. وحتمل 
هذه البطولة اســـم الشهيد فهد 

أفضل فتراته سواء فنيا او اداريا 
حيث تعتبر هـــذه الفترة االكثر 
استقرارا في ظل استقرار اجلهازين 
الفني واالداري منذ اكثر من عامني 
وهي فترة قياسية ملا شهدته الكرة 
الكويتية في الســـنوات االخيرة 
من عدم اســـتقرار على اجلانبني 
االداري والفنـــي، وقد ترجم هذا 
االستقرار جيدا في عودة االزرق 
الى النهائيات اآلسيوية بعد غيابه 
عنها في النسخة املاضية متجاوزا 
املجموعـــة الصعبة التي ضمت 
اســـتراليا وعمان واندونيسيا، 
وعاد بعدها االزرق ليحقق لقب 
غرب آســـيا التي اقيمت مؤخرا 

باالردن.
  ولن يجـــد مـــدرب املنتخب 
الصربـــي غـــوران توفاريتش 
صعوبة في ايجاد التشكيلة التي 
سيدشن بها مشاركته في البطولة 
بعد ان استقر عليها فنيا وبدنيا 

فاضل وفهد عوض ومحمد راشد 
في الدفاع وجراح العتيقي وطالل 
العامر وفهد العنزي ووليد علي 
في الوسط وبدر املطوع ويوسف 
ناصر في املقدمة، وميكن لغوران 
االعتماد على اسماء اخرى امثال 
نواف اخلالـــدي وعلي مقصيد 
العنزي  وخالد خلـــف وحمـــد 
البريكـــي وعبداهللا  وعبـــداهللا 

الشمالي وعبدالعزيز املشعان.
  ويجيـــد االزرق فـــي الفترة 
الهجمات  اللعب علـــى  االخيرة 
املرتدة من خـــالل االعتماد على 
انطالقات العبي االطراف السريعة، 
ومن املتوقع أال يتخلى غوران عن 
االعتماد على هذا النهج الذي اثبت 
جناحا جيدا معه خالل مشاركات 

املنتخب السابقة.
  وعلى اجلبهة األخرى يدخل 
القطري بقيادة املدرب  املنتخب 
الفرنسي برونو ميتسو  احملنك 

االحمد تقديرا من اليمنيني جلهود 
الشـــهيد في انضمامهم لبطولة 

اخلليج.
  ويدرك االزرق بالعبيه وجهازيه 
الفنـــي واالداري جيدا ان بطولة 
اخلليج تشكل حدثا خاصا لدى كل 
الشعب الكويتي وليس اجلماهير 
الرياضية فقط، بسبب االرتباط 
التاريخـــي بني املنتخب الوطني 
وبطوالت اخلليج بتحقيقه اللقب 
في ٩ مناسبات سابقة وهو رقم 
قياسي، لذلك فان اجلماهير دائما 
ما تقيس قوة املنتخب بتحقيقه 
هـــذه البطولة، ولن يجد االزرق 
افضل من هـــذه البطولة العادة 
كتابة اسمه من ذهب مجددا بعد 
١٢ عاما عجافـــًا كان فيها افضل 
املراكز هو الوصـــول الى الدور 
نصف النهائي مرتني في ٥ بطوالت 

سابقة.
  ويعيش االزرق حاليا احدى 

اقامه  الذي  ايضا خالل املعسكر 
االزرق في ابوظبي قبل املشاركة 
في البطولة وخاض خالله مباراتني 
وديتني امام الهند وفاز ٩ـ  ١ وتعادل 
في االخرى مع العراق ١ـ  ١، ويبدو 
ان التشكيلة التي خاض بها مباراة 
العراق هي االقرب للمشاركة اليوم 
وتضم كال من خالد الرشيدي في 
حراسة املرمى ومساعد ندا وحسني 

املباراة بتشـــكيلة شـــبه كاملة 
ال ينقصها ســـوى الغياب شبه 
املؤكد للمهاجـــم ابراهيم خلفان 

الذي يعاني من االصابة.
  ويعـــول القطريون على هذه 
البطولة كثيـــرا ويطمحون من 
خاللها لتحقيـــق اكثر من هدف 
من خالل جتهيز املنتخب جيدا قبل 
الدخول الى نهائيات كأس آسيا 
التي تســـتضيفها الدوحة يناير 
املقبل، هذا باالضافة الى محاولة 
تكرار احراز لقـــب البطولة كما 
فعلها «العنابي» في النسخة ١٧.
  وتضـــم تشـــكيلة املنتخب 
القطـــري خليطا من االســـماء 
املعروفة واملستدعاة للمرة االولى 
للمنتخب مثل قاسم برهان وحامد 
شامي وبالل محمد ووسام رزق 
وسيباســـتيان ســـوريا وياسر 
احملمدي وعبدالكرمي حسن وخالد 

املفتاح ولورنس اولى. 

 منتخبنا يبدأ الخطوة األولى بمواجهة قطر 

 الفهد يصل اليوم

 غوران: متفائل بإحراز اللقب 

 انطالق بعد مخاض عسير

 يصل اليوم الى اليمن على منت طائرة خاصة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
رئيس املجلس األوملبي اآلســــيوي الشيخ أحمد الفهد قادما من دورة 
األلعاب اآلسيوية التي تقام حاليا في مدينة غوانزو في الصني، ويرافق 
الفهد خالل الرحلة العديد من الشخصيات الرياضية. وسوف يسافر 
الشــــيخ أحمد الفهد حلضور «خليجي ٢٠» التي ستحمل اسم والده 
الشهيد فهد األحمد تقديرا من اليمنيني للجهود التي بذلها الشهيد في 

الثمانينيات من اجل انضمام اليمن إلى بطولة اخلليج. 

 أكد مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران توڤاريتش أن االزرق 
اســــتعد جيدا للبطولة ومن حقه ان يطمح في إحراز اللقب. وقال ان 
األزرق يســــتعد لهذه البطولة منذ أشهر ثم أقام معسكرا في ابوظبي 
وخــــاض مباراتني وديتني مع الهنــــد (٩-١) والعراق (١-١)». و«نحن 
جاهزون ملالقاة قطر اليوم وطموحنا إحراز اللقب، فمنتخبنا توج بطال 
لدورة غرب آسيا ومن حقه ان يطمح في حتقيق اجناز آخر»، مضيفا 
«احترم املنتخــــب القطري ومتفائل بنتيجة مواجهته مع ان مباريات 
االفتتاح تكون صعبة دائما». وعن لقاء املنتخبني أيضا في كأس آسيا 
مطلع العام املقبل قال غوران «أنا ال أفكر في كأس آســــيا حاليا وأركز 
على خليجي ٢٠». وعن مستوى قطر قال: «تابعت مباريات قطر ولدي 

دراية كاملة عنه، ولدي تفاؤل بإمكان إحراز اللقب». 

 استحوذت «خليجي ٢٠»على اهتمام دول مجلس التعاون اخلليجي 
في االيام واالسابيع املاضية، وقد انتقل الرئيس اليمني علي عبداهللا 
صالح شخصيا الى عدن وابني لالشراف على اللمسات االخيرة النطالقها، 
وزار بعــــض املرافق منها ملعب ابني الذي يتســــع الكثر من ٢٣ الف 
متفرج. وقد واجه اليمن في الفترة املاضية حتديات صعبة في اعداده 
الستضافة الدورة ابرزها في اجلانب األمني الذي دفع بوزراء الداخلية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي الى تشكيل جلنة امنية مكونة من ٨ 
اشخاص ميثلون الدول املشاركة في البطولة ملعاينة األوضاع األمنية 
في عدن وابني واجللوس مع املسؤولني اليمنيني وسط تكتم شديد من 
اجلانبني. ووردت تقارير اعالمية كثيرة استنادا الى مصادر مختلفة 
«عن توجه لدى اللجنة لطلب التأجيل»،  لكن القرار اليمني كان حاسما 
باقامتها في موعدها. وقد شهد االعداد للدورة خالل اكثر من شهرين 
نقاشا واسعا بني رؤساء وامناء ســــر االحتادات اخلليجية وزيارات 
عدة لتفقد املالعب والفنادق نتيجة عدم جهوزية هذه املنشآت متاما، 
ودعت الكويت الى عقد اجتماع اســــتثنائي لرؤساء االحتادات قبيل 
اقامة القرعة بيومني في عدن لكن النصاب لم يكتمل لعقده فاجريت 
القرعة وبدأ العد العكسي للدورة. وكثفت السلطات اليمنية اجراءاتها 
حلماية البطولة واعلن رئيس اللجنة االمنية فيها اللواء الركن صالح 
الزوعري مرارا تفاصيل اخلطة األمنية وابرز نقاطها «وضع ستة أحزمة 

أمنية تفصل بني املالعب الرياضية وبني احملافظات». 

 طموح اليمن يصطدم بخبرة األخضر

 يبدأ منتخــــب اليمن املضيف 
اليوم أولى مواجهاته على أرضه 
وبــــني جمهــــوره، حيــــث يلتقي 
األخضر السعودي صاحب اخلبرة 
الكبيرة فــــي التعامل مع دورات 
كأس اخلليج. ويشارك اليمن في 
البطولة للمرة اخلامسة، إذ انضم 
إليها في «خليجي ١٦» في الكويت 
عام ٢٠٠٣ إال انه لم يحقق اي فوز 
فــــي البطولة حتى اآلن، فحقق ٣ 
تعادالت وخسر في جميع املباريات 
األخرى، لكنه استعد جيدا هذه املرة 
بقيادة املدرب الكرواتي ستريشكو 

يوريسيتش.
  وفي آخر املباريات الودية، فاز 
اليمــــن على ليبيريا ٢ـ  ٠، وعلى 
السنغال ٤ـ  ١، وتعادل مع أوغندا 
٢ ـ ٢. وقال يوريسيتش «اصبح 
املنتخب جاهزا خلوض مباريات 
قوية وامام فرق منافسة في كأس 
اخلليج وكل املباريات تعتبر مهمة 

لنا في هذا البطولة».
  وعن مواجهة السعودية قال 
«اجلميــــع يعــــرف ان املنتخــــب 
الســــعودي قوي لكننا جاهزون 
للعب معه». وميتلــــك املنتخب 
اليمني عناصر جيدة أمثال أكرم 
الورافي وهيثم األصبحي ومنصر 
باحــــاج، وفي الهجوم هناك عالء 
الصاصي واكرم الصلوي وعلي 

النونو.
  في املقابل، يشــــارك األخضر 
الفائز باللقب ٣ مرات ١٩٩٤ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣ مبنتخب شاب غابت عنه 

االسماء الكبيرة.

  فبرغم اختيار املدرب البرتغالي 
جوزيه بيسيرو تشكيلة تعتمد على 
العناصر الشابة، فان «األخضر» 

يظل دائما مرشحا للقب.
  وقد فضل بيسيرو االحتفاظ 
بالركائز األساسية للمنتخب لكأس 
الدوحة،  املقبل في  آســــيا يناير 

خشية إصابة أي منهم.
   وقد أقام «األخضر» معسكرا في 
دبي خاض خالله مباراتني وديتني 
مع أوغندا وغانا انتهتا بالتعادل 
السلبي، وقلص بيسيرو تشكيلة 
املنتخب واستبعد ١٠ العبني من 

املؤلفة من ٣٧  التشكيلة االولية 
العبا، كما وجه الدعوة الى خالد 

شراحيلي حارس مرمى الهالل.
  وضمت التشكيلة النهائية في 
املرمى: حسني شيعان  حراســــة 
(الشــــباب) وعبــــداهللا املعيوف 
(األهلي) وخالد شراحيلي (الهالل) 
وعســــاف القرنــــي (الوحــــدة)، 
الرهيب  الدفــــاع: راشــــد  وفــــي 
ومشعل الســــعيد وأسامة املولد 
(االحتاد) ومحمد عيد (النصر) 
وماجد بالل (الوحدة) وحســــن 
معاذ (الشــــباب) وكامل املوسى 

ومنصور احلربي (األهلي) وخالد 
الغامدي (القادســــية)، الوسط: 
ابراهيــــم غالب وأحمــــد عباس 
وخالد الزيلعي (النصر) ومعتز 
املوسى وتيسير اجلاسم (األهلي) 
وعبدامللك اخليبري (الشــــباب) 
الغنــــام ومحمد  وعبداللطيــــف 
الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري 
(الهالل) ويحيى الشهري (االتفاق) 
وسلطان النمري (االحتاد). الهجوم: 
مهند عسيري (الوحدة) وفيصل 
السلطان (الشباب) وصالح بشير 

(االتفاق) وريان بالل (النصر). 

 قطر الكويت  
١٠ 

 أبوظبي الرياضية ١

 السعودية اليمن  
٧ 

 أبوظبي الرياضية ١

 برنامج البطولة 
 الدور األول 

 االثنين ٢٢ ـ ١١ 
 ملعب ٢٢ مايو في عدن  اليمن ـ السعودية 

 ملعب ٢٢ مايو  الكويت ـ قطر 

 الثالثاء ٢٣ ـ ١١ 
 ملعب الوحدة في ابني  عمان ـ البحرين 

 ملعب الوحدة  العراق ـ اإلمارات 

 الخميس ٢٥ ـ ١١ 
 ملعب الوحدة  قطر – اليمن 

 ملعب الوحدة  السعودية ـ الكويت 

 الجمعة ٢٦ ـ ١١ 
 ملعب ٢٢ مايو  اإلمارات ـ عمان 

 ملعب ٢٢ مايو  البحرين ـ العراق 

 األحد ٢٨ ـ ١١ 
 ملعب الوحدة  اليمن ـ الكويت 

 ملعب ٢٢ مايو  قطر ـ السعودية 

 االثنين ٢٩ ـ ١١ 
 ملعب الوحدة  عمان ـ العراق 

 ملعب ٢٢ مايو  اإلمارات ـ البحرين 

 نصف النهائي 

 الخميس ٢ ـ ١٢ 
 ملعب ٢٢ مايو  أول املجموعة األولى ـ ثاني املجموعة الثانية 

 ملعب ٢٢ مايو  أول املجموعة الثانية ـ ثاني املجموعة األولى 

 ملعب الوحدة  المباراة النهائية  األحد ٥ ـ ١٢ 

 لقاءات الكويت وقطر 
 (البحرين ١٩٧٠): فازت الكويت ٤-٢  «خليجي ١» 

 (السعودية ١٩٧٢): فازت الكويت ٥-٠  «خليجي ٢» 

 (الكويت ١٩٧٤): تعادال ٠- ٠  «خليجي ٣» 

 (قطر ١٩٧٦): فازت الكويت ٤-٠  «خليجي ٤» 

 (العراق ١٩٧٩): فازت الكويت ٣-١  «خليجي ٥» 

 (االمارات ١٩٨٢): فازت قطر ٢-١  «خليجي ٦» 

 (عمان ١٩٨٤): فازت قطر ٢-١  «خليجي ٧» 

 (البحرين ١٩٨٦): فازت الكويت ٢-١  «خليجي ٨» 

 (السعودية ١٩٨٨): تعادال ١-١  «خليجي ٩» 

 (الكويت ١٩٩٠): فازت الكويت ٢-٠  «خليجي ١٠» 

 (قطر ١٩٩٢): فازت قطر ٤-٠  «خليجي ١١» 

 (االمارات ١٩٩٤): فازت الكويت ١-٠  «خليجي ١٢» 

 (عمان ١٩٩٦): فازت الكويت ٢-١  «خليجي ١٣» 

 (البحرين ١٩٩٨): فازت الكويت ٦-٢  «خليجي ١٤» 

 (السعودية ٢٠٠٢): فازت قطر ١-٠  «خليجي ١٥» 

 (الكويت ٢٠٠٣): فازت قطر ٢-١  «خليجي ١٦» 

 (الدوحة ٢٠٠٤): فازت قطر ٢-٠  «خليجي ١٧» 

 (ابو ظبي ٢٠٠٧): لم يلتقيا  «خليجي ١٨» 

 (مسقط ٢٠٠٩): لم يلتقيا  «خليجي ١٩» 


