
 حسين فاضل في كرة مشتركة
  مع العب قطر «األزرق.كوم» 

 .. فزنا وانتهى الموضوع
 ال ترفعوا االزرق الى السماء وال تنكروا عليه فوزه 
الثمني، اشـــكروه وحيوه وشـــدوا على أيدي العبيه 
ومدربيه، فنحن لم نكسب سوى جولة وبقيت جوالت، 
فاز منتخبنا على قطر بهدف وهزم في الوقت نفســـه 
«هاجس» املباريات االولى الثقيلة، ولعب ازرقنا مباراة 
انضباطية ممزوجة باخلفة واحلركة السريعة وجنح 
مدربنا غوران توڤاريتش في فرض هوية االزرق في 
املباراة فكان منتخبنا االكثر ظهورا على مسرح اللعب، 
ولعب دور البطـــل االول وترك خلصمه الدور الثاني 

«السنيد» وعادة في االفالم فان البطل ال ميوت. 
  ضمت تشكيلة االزرق االساسية ٧ العبني من القادسية 
وهم نواف اخلالدي وخط الدفاع بأكمله «مساعد وفاضل 
وراشد واملعتوق» وطالل العامر وبدر املطوع، فلماذا 
فازوا في مباراة قطر وخســـروا مع القادســـية نهائي 
كأس االحتاد اآلســـيوي أمام االحتاد السوري؟ اقول 
لكم انه املدرب، ففـــي مثل هذه املواجهات ابحث عمن 
يتعامل معها بجرأة واقدام، وعن مدرب يحســـن في 
تنظيم العبيه «وتفصيل» االدوار على مقاسهم، ومتكن 
غوران من استغالل قدرات العبيه املتجانسني في حني 

فشل غيره.
  منتخبنا االزرق قادر باذن اهللا على املنافسة على 
اللقـــب عطفا على ظروف البطولة لكنه ليس االفضل 
وحده فهناك العراق والبحرين وعمان، والســـعودية 
أيضا متلك احلظوظ نفســـها، وأريد هنا ان اشير الى 
بعض مواضع اخللل، ولنبدأ باحلراسة فحارسنا نواف 
اخلالدي ظهر متألقا وكان احد جنوم املباراة وصد كرة 
«هدف» من القطري حسني ياسر ومثلها من سيباستيان 
سوريا، لكن ليس كل كرة عالية تخرج البعادها فهذه 
من مهام املدافعـــني ايضا، وفي خط الدفاع فان اجلهة 
اليسرى غير مطمئنة، ولنا ايضا مالحظة على العب 
الوسط النشط طالل العامر بعدما تكرر حصوله على 
البطاقـــات الصفراء في وقـــت مبكر مما يجعله حتت 
ضغط نفســـي طوال املباراة، وكثرت التساؤالت من 
املتابعني، وانا واحد منهم، عن عدم اشراك عبدالعزيز 
املشعان أساسيا بدال من وليد علي خصوصا ان االول 
يجيد اسقاط الكرات الى املهاجمني، ورأيي ان املشعان 
مير اآلن بأفضل حاالته واشراكه كبديل من املمكن ان 

يقلل من حماسته وعطائه.
   فزنـــا على قطر وانتهى املوضوع وعلينا ان نفكر 
في مباراة الغد امام االخضر السعودي الذي حقق فوزا 
عريضا على اليمن بأربعة أهداف رغم مشاركته مبنتخب 
جديد يغيب عنه ١١ العبا من املنتخب االول، ويأتي هنا 
دور اجلهاز االداري برئاسة الشيخ طالل الفهد في حتفيز 
الالعبني للمهمة املقبلة وان املنافســـة تتسع للجميع 

فالسعودية كقطر وقطر كاليمن، وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 إشادة خاصة بالشهيد  

 ناصر: توقعت التسجيل 

 فاضل: أداء رجولي 

 ٤٠ مليون يورو

 العنزي: العشب الصناعي مشكلة

 العتيقي: مجهود كبير 

 االستعانة بحكام مصريين 

 غوران: لدينا أكثر من بدر 

 ميتسو في مهب الريح
 خالل كلمة الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح أثناء إعالنه افتتاح 
البطولة، أشاد كثيرا بالشهيد فهد األحمد والدور الكبير الذي قام به، مؤكدا 
أن «خليجي ٢٠» حتمل اسمه تقديرا لدوره، وهو نفس األمر الذي شدد 

عليه وزير الشباب والرياضة اليمني حمود عباد في كلمته أيضا. 

 قال صاحب هدف الفوز يوسف ناصر ان إصرار الالعبني على الفوز 
وحصد اول ٣ نقاط في البطولة كان الدافع الرئيسي لالنتصار ووصف 

املنتخب القطري بالصعب، الفتا الى انه توقع إحراز الهدف. 

 أعرب حسني فاضل عن سعادته بعد فوز االزرق على قطر مشيرا 
الى ان األداء الرجولي والروح العالية التي ظهر عليها الالعبون من 
االســـباب الرئيســـية لالنتصار. وعبر احلارس نواف اخلالدي عن 

فرحته وقال نعدكم باملزيد. 

 أنفق االحتاد اليمني علـــى منتخب بالده ٤٠ مليون يورو خالل 
السنوات األخيرة كإعداد للبطوالت إال أن اخلسارة أمام السعودية 
بأربعة أهداف نظيفة قلبت األمور رأســـا علـــى عقب.وقد حرصت 
اجلماهير اليمنية على التواجد في ملعب ٢٢ مايو بعدن مبكرا اول 
من امس وقبل حفل االفتتاح بأكثر من ٤ ساعات، وامتأل امللعب عن 
آخره، ورغم أن الســـعة الرسمية للملعب هي ٢٨ ألف متفرج، إال أن 

احلضور اجلماهيري اقترب من ٤٠ ألفا. 

 قال جراح العتيقي جنم منتخبنـــا ان مواجهة قطر كانت صعبة 
وعرفنا كيف نسير األمور لصاحلنا وبالتالي كانت النتيجة طبيعية 
نظرا للدور الكبيـــر الذي بذلناه أمام العنابي. في حني أبدى عبداهللا 
الشمالي سعادته بأداء الالعبني ومتنى السير على النهج نفسه طوال 

ايام البطولة وقال: بالفعل تعاهدنا على الفوز قبل املباراة وحتقق.

 أكد رئيس جلنة التحكيم في البطولة املصري جمال الغندور أنه 
سيتم استقدام مجموعة من احلكام املصريني إلدارة بعض مباريات 
البطولة. مضيفا ان طاقم التحكيم الذي سيصل إلى عدن ممثال في 
ياسر عبدالرؤوف وحمدي شعبان حكام ساحة وشريف صالح الدين 
وتامر دري حكام راية.وســـيخضعون الختبار صباح اليوم متهيدا 
إلســـناد مباريات لهم. من جانب آخر، اجتاز بنجاح احلكمان ناصر 
العنزي حكم ساحة وياسر احمد حكم مساعد اختبار «كوبر» مساء 

أمس األول وأصبحا جاهزين إلدارة مباريات البطولة.

 قال مدرب املنتخب الوطنــــي الصربي غوران توفاريتش ان األزرق 
لن يتأثر بغياب املهاجم بدر املطوع في املباراة املقبلة أمام الســــعودية 
بسبب سفره حلضور حفل جائزة افضل العب آسيوي في مقر االحتاد 
اآلسيوي مباليزيا واملنافسة على اجلائزة، مشيرا الى ان املطوع مهاجم 
مهم ويعد من افضل مهاجمي آســــيا في الوقت احلالي اال ان األزرق لن 

يتوقف على العب فاملنتخب لديه اكثر من مطوع في صفوفه.
  ووصف غوران مباريات البطولة كلها بالصعوبة حيث قال: جتاوزنا 
املباراة االفتتاحية بكل ما حتمله من صعوبة وقلق لكننا سنواجه منتخبا 
متمرسا على بطوالت اخلليج وهو املنتخب السعودي ثم مواجهة أمام 
صاحب األرض واجلمهور الذي يسعى للتعويض. وحول سقف طموح 
األزرق قال: طموحنا الوصول للمباراة النهائية مثلما هو طموح منتخبات 

اخرى وأمتنى إحراز اللقب العاشر مع الكويت.
  من جانبه، عبر مســــاعد مدرب املنتخب الوطني عبدالعزيز حمادة 
عن سعادته بعد الفوز على منتخب قطر في املباراة االفتتاحية وأشاد 

مبستوى الالعبني الذين قدموا مستوى راقيا طوال شوطي املباراة. 

 تدور في أروقة البطولة اقاويل عن توجه االحتاد القطري إلى إقالة 
مدرب العنابي الفرنسي برونو ميتسو بعد خسارة الفريق أمام االزرق 
فــــي املباراة االفتتاحية. وقال ميتســــو «ان احلظ لم يحالف العبيه في 
حتقيق التعادل خالل الشــــوط الثاني لكنه سيلعب للفوز وال غيره في 
اللقاء القادم امام اليمن» مشيرا الى ان ارضية امللعب صعبت مهمة وأداء 

الالعبني في بناء الهجمات. 
  واوضح ان منتخبه لعب مباراة جيدة من وجهة نظره الفنية ولكن 
فترة اإلعداد لم تكن كافية على اإلطالق لتحقيق الفوز على االزرق. ولكن 
علينــــا كجهاز فني أن نبحث عن طريقة للخروج من آثار الهزمية التي 
تعرضنا لها ومن ثم فانه البديل عن الفوز في لقاء اليمن الذي سيكون 
لقاء صعبا على اإلطالق ألننا سنلعب أمام البلد املضيف صاحب األرض 
واجلمهور كما أنه تعرض خلسارة هو اآلخر من األخضر السعودي لذا 

فإن املباراة ستكون مبثابة حياة أو موت بالنسبة لنا. 

 الخالدي استعاد بريقه والعنزي األفضل وخط الوسط تميز 

 األزرق ربح بتكتيك غوران رغم تراجع األداء 

 عبدالعزيز جاسم
  «النجاح ال يكتمل إال بعد تصحيح األخطاء» 
هذا ما سيفعله أزرقنا في املواجهة املرتقبة 

امام السعودية في اجلولة الثانية غدا.
  فرغم النجـــاح الكبير والفوز على قطر 
١-٠ واالداء املميز خصوصا في الشوط االول 
واحلصول على ٣ نقـــاط ثمينة قطعنا من 
خاللها نصف الطريق نحو التأهل للدور نصف 
النهائي للبطولة إال ان هناك اخطاء يجب أن 
يقف عندها اجلهاز الفني بقيادة املدرب الذكي 
الصربي غوران توفاريتش الذي يبدو أنه 
يلعب كل مواجهة بطريقة مختلفة وهو امر 
مميز يرهقه فكريا إال أنه في النهاية يريحه 

ميدانيا بعد تطبيق الالعبني ما يريد.
  وقد استغرب الكثيرون من التشكيلة التي 
بدأ بها منتخبنـــا خصوصا في خط الدفاع 
بعدم تواجـــد الظهيرين املعتمدين لألزرق 
يعقوب الطاهر وفهد عوض منذ ســـنوات 
والسبب واضح اوال إلصابة الطاهر وثانيا 
سبب فني وهو ان عامر املعتوق يجيد الدفاع 
وال يتقـــدم إال ما ندر ويطبق خطط املدرب 
بحذافيرها عكس عوض الذي يتميز باالندفاع 
الهجومي واالحتفاظ بالكرة، ورغم كل ذلك 
ومع احترامنا ملستوى املعتوق إال ان عوض 
يبقى رقما صعبا في األزرق واالستفادة من 
خدماته هجوما ودفاعا أفضل من االستفادة 

من الناحيـــة الدفاعية فقط 
للمعتوق.

   ولكن في النهاية جنحت 
فكرة غوران وهي واضحة مبنع مرور 

الكرات العرضية للخطير سيباستيان سوريا 
من خالل االطراف وهي انسب طريقة إليقافه 
بعدم وصول العرضيات ألن منعه من االرتقاء 
والوصول للكرة امر يصعب على أي مدافع 

فكان احلل الذي اتبعه غوران مثاليا.
  وقد اجاد غوران كذلك في اختياره لعناصر 
خطي الوسط والهجوم بتواجد طالل العامر 
وجراح العتيقي ومعهمـــا وليد علي وفهد 
العنزي وهذا االخير استحق جائزة افضل 
العب في املباراة عن جدارة النه فعال كان جنما 
بـــال منازع من خالل حتركاته اخلطرة، كما 
كان لتبادل االدوار بني بدر املطوع وصاحب 
الهدف الوحيد يوسف ناصر دور كبير في 
ارهاق العبي قطر وتعمدهم اخلشـــونة في 
أكثر من كرة، وكل هذه االمور تظهر الرؤية 
اجليدة لغوران في توظيف الالعبني بصورة 
مميزة رغم مطالبة البعض بإشراك عبدالعزيز 
املشعان كالعب اساسي يبدأ به إال ان تواجده 
كورقة رابحة قد يفيد االزرق اكثر خصوصا أن 
وليد يتميز بسرعته وارهاقه لالعبي اخلصم 
طـــوال الدقائق التي يشـــارك فيها حلركته 

الكثيرة رغم تراجع مستواه قليال.

  وما يثير القلق عدم سير مستوى املنتخب 
على وتيرة واحدة باتزان خالل املباراة فبعد 
مرور ربع ســـاعة من الشوط الثاني تغير 
حـــال األزرق وكثرت اخطاؤه، وعلى عكس 
الشوط االول بعد أن كان العبو االزرق جنوما 
أصبح احلارس نـــواف اخلالدي هو النجم 
االول والسبب معروف وهو التراجع الكبير 
لالعبينا، ويبدو أن غوران ســـاهم في ذلك 
كثيرا بعد أن قام بســـحب املهاجم يوسف 
ناصر واشرك فهد األنصاري العب ارتكاز، 
وكادت تكلف هـــذه الطريقة االزرق الكثير 
ليس بالتعادل فقط بل باخلســـارة بعد ان 
توالت هجمات قطـــر الواحدة تلو االخرى 
على مرمانا، اال ان استعادة اخلالدي لبريقه 

انقذت االزرق في اللحظات احلاسمة.
  لذلك يجـــب ان يدرك االزرق ان الهجوم 
هو خير طريقة للدفاع السليم وان الهدف 
ليس مبأمن إن لم تســـجل له أخا يقف إلى 
جانبه في الدقائق احلرجة ويحرر الالعبني 
من الضغط العصبي بدخول هدف مباغت في 
الثواني االخيرة، وليعلم غوران ان السعودية 
ان كان بالصف الثانـــي او حتى الثالث اال 
انـــه ال يختلف عن األول فهو منتخب كبير 
وصاحب خبرة وخير دليل الرباعية في اليمن 
املستضيف، وإن لم يتحرر العبونا هجوميا 

فان األخضر ال يضيع الفرص. 

 الشيخ أحمد الفهد فرحا بفوز األزرق  «األزرق.كوم» 

 الفهد: البطولة تقام بناء على رغبة حكام الخليج.. واللقب لألخضر 
 عدن - الوفد اإلعالمي

  قال نائب رئيـــس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد بعد فوز األزرق 
أول مـــن امس على قطر ان البداية كانت جيدة وحصلنا على ٣ نقاط 
من منتخب شرس وقوي ومرشح للفوز باللقب اخلليجي، مؤكدا أن 
املباراة كانت صعبة وقوية ومباراة أعصاب وأضاع املهاجمون فرصا 

باجلملة أمام املرمى.
  وعن رأيه في املنتخب الســـعودي الذي فاز على اليمن في املباراة 
االفتتاحية ٤-٠ قال ان األخضر دائما وأبدا مرشح وسيفوز بـ «خليجي 
٢٠». معتبرا ان البطولة «من اهم العناوين البارزة للحركة الرياضية 
في املنطقة» وهي غنية عن التعريف، والطفرات التي شهدتها وتشهدها 
الكرة اخلليجية تدين بالفضل لهذه البطولة التي ساهمت في تخريج 
أجيال رفعت الراية في اكثر من معترك دولي وآســـيوي وعاملي، كما 
ساهمت في زيادة ولع الشعوب اخلليجية بكرة القدم ألن اخلصوصية 
التـــي تنطلق منها البطولة جتعل كل خليجي يشـــعر بأنها بطولته 

اخلاصة». 
  واضاف الفهد «أنا هنا لتأكيد مشاركة الكويت مع اخوانهم في اليمن 
الذي ينظم البطولة للمرة األولى بعد ان طال انتظار الشعب اليمني 
لها وكان من حقه ان يحتضنها ألنها ســـتكون عالمة فارقة سواء في 

احلياة اليمنية ككل او الكرة اليمنية بشكل خاص». 
  وأوضح ان جناح البطولة بات مسؤولية اجلميع سواء املنتخبات 
املشـــاركة او الوفود، معربا «عن سعادته بإقامة البطولة بعد كل ما 
أثير حولها من امكانية إقامتها في ظل الظروف التي شـــهدها اليمن 

في الفترة املاضية». 
  وأكـــد ان البطولة تقام «بناء على رغبة حكام اخلليج الذين كانوا 
داعمني إلقامتها في اليمن ونحن مع اليمن في اي مناسبة ودائما أيدينا 
ممدودة له، وهو حال اخلليج كلـــه، ألننا بنيان واحد وروح واحدة 
وجناح اي نشـــاط في اي دولة خليجية هو جنـــاح للبقية ومصدر 
ســـعادة لهم. ومتنى الفهد «ان تقدم املنتخبات املشـــاركة كرة تليق 

بالبطولة وبطموحاتها».
  من جانبه، هنأ رئيس احتاد كرة القدم الشـــيخ طالل الفهد العبي 
املنتخب الوطنـــي على الفوز الذي أهداه بـــدوره للجمهور الكويتي 
املتعطـــش لالنتصارات، الفتا الى ان الفـــوز بداية جيدة لألزرق في 
مشواره بالبطولة. وان النقاط الثالث ستساهم بشكل كبير في تقدمه 
خطوات لألمام، موضحا أن الفضل في الفوز على قطر يعود للجهاز 

الفني والالعبني.
  وقـــال ان العنابـــي كان أفضل مـــن األزرق ألن منتخبنا بدا عليه 
االرتباك لقلة اخلبرة ولكن تبقى العالقة التي تربطنا بالكأس خاصة 

جدا. مشيرا الى ان املباراة جاءت متوسطة املستوى.
  وعن حفل االفتتاح، قال الفهد انه جاء في أبهى صورة ممكنة كما 
أن هناك عالقات قوية بني اجلانبني اليمني والكويتي وهو شيء ليس 
بجديد على اجلانب اليمني في حسن ضيافته جلميع أبناء اخلليج. 

 طالل الفهد: الفوز بداية جيدة والعنابي كان أفضل 
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 اعترف فهد العنزي بــــأن االزرق واجه صعوبة في الفوز على قطر 
بسبب اللعب على أرض من العشب الصناعي في ملعب ٢٢ مايو. فألول 
مــــرة نلعب على ملعب من النجيلة الصناعية لذلك فقد اكتفى املنتخب 
بالهدف الذي مت تســــجيله في مرمى املنتخــــب القطري ولم ينجح في 
مضاعفة رصيده. وقال ان الفوز سيساهم في رفع الروح املعنوية لالعبني 
في املباريات املقبلة خاصة أن االزرق يسعى للفوز باللقب. وعن مباراة 
السعودية غدا، قال العنزي «إننا نحتاج الى نقطة واحدة لضمان التأهل 

للمربع الذهبي وهو ما سنحاول حتقيقه في تلك املباراة». 


