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 جائزة «البدر» عندنا
 وصل منتخبنا األزرق إلى املباراة الثالثة في مجموعته 
وأحواله تبشـــر باخلير، ويخوض الليلة مباراته أمام 
اليمن وبحاجة الى نقطة إلعالن تأهله لنصف النهائي 
وال نظنها ســـتصعب على األزرق بعدما جمع ٤ نقاط 
من مباراتني صعبتني مع قطر والسعودية، ونصيحتنا 
ملنتخبنا اليوم بان يلعب من أجل الفوز وال يركن للراحة 
حلظة واحدة، صحيح ان اليمن خارج املنافســـة لكنه 
يسعى لرد اعتباره أمام جماهيره التي أعربت عن غضبها 
من حالة الفريق وتصرف مدربه الكرواتي ستريشكو 

يوريسيتش في املباراتني املاضيتني.
   يعود جنمنا بدر املطوع لقيادة الهجوم الليلة بعدما 
غاب عن لقاء الســـعودية ووضح اثر غيابه ملا ميلكه 
من «كاريزما» احلضور داخل امللعب، وال نظن ان عدم 
فوزه بجائزة أفضل العب في آســـيا يقلل من مكانته 
فهو مازال جنمـــا في عيون الكثيرين، ولكن هذه حال 
املنافسة بني الكبار، ودعوا عنكم ما يتردد من تدخالت 
ومجامالت في عملية االختيار واجلائزة لم يفز بها العب 
من «السكة»، إمنا فاز بها االسترالي ساسا أوغينوفسكي 
العب ســـيونغنام الكوري اجلنوبي بطل دوري أبطال 
آسيا، وبدر مازال صغيرا وأمامه فرصة ثالثة لتحقيق 
اللقب ان شـــاء اهللا، وعليه اليـــوم ان يلعب بأريحية 
وإمتاع كي يبرهن على علو كعبه وان الفوز احلقيقي 

هو خدمة فريقه في أي وقت يحتاجه.
  مازال التحكيم يشــــكل هاجسا مزعجا للمنتخبات 
ونخشى ان يطول منتخبنا كما طال اآلخرين وفي مباراتنا 
مع السعودية كانت لنا ركلة جزاء لم حتتسب، ونطالب 
احلكام بإعادة حقنا املسلوب ولكن بطريقة مشروعة 
فنحن ال نريد إال حقنا داخل امللعب، ورصدنا في مباراة 
العراق والبحرين (٣-٢) أخطاء حتكيمية على املنتخبني 
ومنها ركلة جزاء غير صحيحة للبحرين، وال نعلم ما 
حكاية احلكام مع ركالت اجلزاء وقد أعجبني البحرين 

رغم خسارته وكان األفضل في الشوط الثاني.
  > ال ميكن ألي فرد أو موقع أو رأي من هنا وهناك ال 
ميكن له ان يؤثر على رابطة الدم واألخوة بني الكويت 
والســــعودية، فنحن والرياض عالقة أزلية من مئات 
السنني، واإلعالم الرسمي واخلاص في الكويت يحرص 
على هذه العالقة، وال شــــأن له برأي أي شــــخص في 
مواقع االنترنت والفضاء الكبير، ونحن نرفض اإلساءة 
لألخضر الســــعودي، ولقبه املعروف هو «الصقور» 

اخلضر. وسالمتكم.
  

   ناصر العنزي 

  عبداهللا العنزي
  تدق ســـاعة الحقيقة فـــي المجموعة 
االولى بتحديد هوية الفريقين المتأهلين 
الى الدور نصـــف النهائي باقامة الجولة 
الثالثة واالخيرة منها، ففي ستاد «الوحدة» 
في أبين، يلعب االزرق صاحب المركز الثاني 
بـ ٤ نقاط امام اليمن المضيف القابع في 
المركز االخير مـــن دون اي نقطة، بينما 
يخوض المنتخب السعودي المتصدر بـ 
٤ نقاط مباراة قويـــة امام قطر الثالث بـ 
٣ نقاط وذلك على ستاد ٢٢ مايو.االزرق 
بحاجة الى عمـــل اداري كبير في مباراة 
اليوم، خصوصا فيما يتعلق بابعاد الضغط 
النفسي عن الالعبين، خصوصا ان اليمن 
سيخوضها من دون تحفظ بعد خسارته 

في المباراتيـــن االوليين وضياع فرصة 
تأهله الى الدور نصف النهائي كما يطمح 
اليمنيون الستغالل الفرصة من اجل تحقيق 
فوزهم االول ببطوالت الخليج، لذلك يجب 
على الجهاز االداري لـــالزرق ابعاد فكرة 
التأهل بفرصتين او حتى ثالث عن الالعبين 
والتركيز على تحقيق الفوز فقط وانتزاع 
صدارة المجموعة، ومنتخبنا عليه مواصلة 
تقديم االداء الجيد في البطولة كما فعل في 
المباراتين السابقتين التي اظهرت فريقا 
منضبطا فنيا وتكتيكيا بشكل ممتاز نال 
من خالله استحسان جميع المتابعين سواء 
على الجانب الدفاعي او الهجومي.مدرب 
االزرق الصربي غوران توڤاريتش ينتهج 
في هذه البطولة المقولة الشهيرة «ال تغير 

في فريق تفوز به»، خصوصا بعد ان التزم 
تكتيكيا فنيا وفي التشكيلة ايضا في مباراتي 
السعودية وقطر، وال يبدو انه سيجري اي 
تغيير سوى عودة بدر المطوع للتشكيلة 
التي من المتوقع ان تضم نواف الخالدي 
في حراسة المرمى ومحمد راشد وحسين 
فاضل ومســـاعد ندا وعامر المعتوق في 
الدفاع وطالل العامر وجراح العتيقي وفهد 
العنزي ووليد علي في الوسط وبدر المطوع 
ويوسف ناصر بالهجوم، وعلى غوران ان 
يفكر في دكة البدالء كثيرا ويثق بالالعبين 
الموجودين خصوصا عبدالعزيز المشعان 
وخالد خلف بعـــــد ان احجم امكانياتهما 
باشراكهما الوقات قليلة على التوالي فـــي 
المـــباراتين السابقتين، ويعتبـــر هـــذا 

االمر اكثر ما يعيبه لذلك فإن وجود هذين 
الالعبين في مباراة اليوم لتحقيق الفوز من 

اجل الصدارة امر مهم وضروري.

  مفاتيح اللعب

  ما يميـــز االزرق في هذه البطولة عن 
ســـابقاتها تنوع مفاتيـــح اللعب بوجود 
المتألق فهد العنزي الذي سحب البساط 
بأدائه الرائع من النجوم الكبار بالبطولة، 
هذا باالضافة الى بدر المطوع ووليد علي، 
ودائما ما ينتهج المنتخب طريقة اللعب على 
االطراف عبر اختراقات العنزي ووليد علي 
والتي تلقى المساندة من المطوع، وسيكون 
العبو االرتكاز العتيقي والعامر مطالبين 
بالمساندة الهجومية اكثر، واذا ما اراد غوران 

ان يكسب العبا في المنطقة االمامية فقد 
يلجأ الى اشـــراك صالح الشيخ مكان اي 

منهما لضمان المساندة في االمام.
  اما المنتخب اليمني فسيلعب مباراة 
اليوم متحررا من الضغوطات التي لحقت 
به بعد ان ودع المنافســـة بخســـارتين 
متتاليتين، ولعل اكبر ما يطمح اليه رفاق 
اليمني علي النونو هو تحقيق الفوز االول 
لهم في مشـــاركاتهم الخليجية يكسبون 
به ود الجماهير اليمنيـــة التي انتقدتهم 
كثيرا بعد الخسارة الثانية امام قطر.وعلى 
الرغم من توديعه المنافســـة اال ان اليمن 
كسب فريقا شـــابا جيدا وقدم اسماء في 
هذه البطولة ابرزهما عالء الصاصي واكرم 

الورافي والحارس الجيد سالم عوض.

نا ماسك من السكّة ..طرف»   «كل واحد منِّ

(األزرق.كوم)   بدر املطوع يعود الى تشكيلة األزرق في مباراة اليوم  

 ١٥ هدفًا.. وشريدة أول مدرب يطرد
 أســــدل الســــتار على اجلولة الثانية 
للبطولــــة بانتهــــاء مباريــــات املجموعة 
الثانية، وباستثناء خروج املنتخب اليمني 
املســــتضيف للبطولة فإن بقية الفرق في 
املجموعتني متلكان حظوظ التأهل إلى نصف 
البطولة بانتظار مباريات اجلولة  نهائي 
الثالثة واألخيرة التي ستحسم نتائجها من 
سيغادر اليمن ومن سيبقى فيها ملواصلة 

املشوار نحو التنافس على اللقب.
  وتبرز نتائـــج اجلولتني تراجعا في 
مستوى التهديف بالنسبة للمباريات حيث 
بلغ عدد األهداف املسجلة في اجلولتني 
١٥ هدفا بواقع ٧ في اجلولة األولى و٨ في 
اجلولة الثانية وهو اقل من عدد األهداف 
املســـجلة في ذات اجلولتني في بطولة 
خليجي ١٩ بعمان والتي بلغت ١٩ هدفا، 
٨ منها في اجلولـــة األولى و١١ هدفا في 

اجلولة الثانية.
النتائـــج اإلحصائية بني    ومبقارنة 
البطولـــة احلاليـــة والســـابقة تظهـــر 
اإلحصاءات تراجعا فـــي عدد البطاقات 
احلمراء في جولتـــي خليجي ٢٠ إلى ٣ 
بطاقات منها ٢ في اجلولة األولى وواحدة 
فقط في اجلولة الثانية مقارنة بـ ٦ بطاقات 
حمراء أشـــهرت في بطولـــة خليجي ١٩ 
منها ٤ في اجلولة األولى وبطاقتان في 

اجلولة الثانية.
  في املقابل زاد عدد البطاقات الصفراء 
فـــي الدورة احلالية، حيـــث بلغ عددها 
حتى اآلن ٣١ بطاقـــة منها ١٦ بطاقة في 
اجلولـــة األولى و١٥ بطاقـــة في اجلولة 
الثانيـــة، بزيادة بطاقتني عن عددها في 
ذات اجلولتني في خليجي ١٩ التي شهدت 
إشـــهار ٢٩ بطاقة صفراء منها ١٥ بطاقة 
في اجلولة األولى و١٤ بطاقة في اجلولة 

الثانية.
  وفيما بلــــغ عــــدد ركالت اجلزاء في 
«خليجي ١٩» ٣ ضربات كلها في اجلولة 
األولــــى، ارتفع عدد ضربــــات اجلزاء في 
«خليجــــي ٢٠» إلى ٥ ضربات منها ٢ في 
اجلولة األولى و٣ في اجلولة الثانية، منها 
ضربتان ضائعتان حيث أضاع العب العراق 
يونس محمود إحداها في مباراة منتخبه 
أمام اإلمــــارات، فيما أضاع قائد املنتخب 
السعودي محمد الشلهوب الضربة الثانية 

في مباراة منتخبه أمام الكويت.
  وبات مدرب البحرين سلمان شريدة 
أول مدرب يطرد في البطولة حيث طرد 
في مباراة منتخبـــه أمام عمان من قبل 
حكم املباراة الكويتي ناصر العنزي قبيل 
النهاية بــــ ٤ دقائق لدخوله املتكرر إلى 

أرضية امللعب. 

 حسبة التأهل في المجموعة األولى
 تتصدر الســــعودية ترتيب املجموعة االولى برصيد أربع نقاط من 
فوزهــــا على اليمن ٤-٠ وتعادلها مع الكويت ٠-٠، بفارق األهداف امام 
الكويــــت التي كانت تغلبت على قطر ١-٠ فــــي مباراتها األولى، وتأتي 
قطر ثالثة بثالث نقاط من فوزها على اليمن ٢-١، ولم يحصد اليمن اي 
نقطة بخسارته في املباراتني األوليني وخرج بالتالي من دائرة املنافسة 

على إحدى بطاقتي املجموعة.
  احلســــابات واضحة في هذه املجموعة، الفائز من مباراة السعودية 
وقطر يتأهل مباشرة الى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة الكويت 
واليمن، أما التعادل فيؤهل السعودية وتبقى اآلمال القطرية معلقة على 
النتيجة الثانية وحتديدا على احتمال خسارة الكويت امام اليمن بأكثر 

من هدف، اما الكويت فستضمن تأهلها مباشرة في حال فوزها.
  انتهاء املباراتني بالتعادل يؤهل الســــعودية والكويت معا الى دور 

األربعة. 

 اللقاءات السابقة بين الكويت واليمن 
 فازت الكويت ٤-٠  الدورة السادسة عشرة (الكويت ٢٠٠٣) 

 فازت الكويت ٣-٠  الدورة السابعة عشرة (قطر ٢٠٠٤) 

 تعادال ١-١  الدورة الثامنة عشرة (اإلمارات ٢٠٠٧) 

 لم يلتقيا  الدورة التاسعة عشرة (عمان ٢٠٠٩) 

 التواء كاحل ندا

 الشيخ: مهمة ليست سهلة 

 المشعان: عازمون على الفوز 

 كشف طبيب االزرق عبداملجيد البناي أن مدافع األزرق مساعد ندا تعرض 
اللتواء بكاحل قدمه اليمنى، ويعاني آالما خفيفة وجار عالجها من خالل حقنة 
أبر أملانية جيء بها خصيصا لعالج مثل هذه اإلصابات، مشــــيرا إلى أنه يبذل 
قصارى جهده لعالجه وجتهيزه للمباراة اليوم أمام املنتخب اليمني.وأوضح 
البناي أن اإلصابات التي يعاني منها الالعبون متفرقة ومختلفة إال أنها ال تعتبر 
خطيرة وال تؤثر بأي شــــكل من األشكال على مشاركتهم في مباراة اليمن، إذ 
ان معظم االصابات عبارة عن كدمات خفيفة وجتمعات دموية يجري عالجها 

حاليا وسيتماثلون للشفاء منها ويشاركون بصفة رسمية خالل املباراة.

 

 رأى العب وسط منتخبنا الوطني صالح الشيخ ان مهمة العبي االزرق ال 
تبدو سهلة في مواجهة املنتخب اليمني اليوم وان العبي االزرق سيلعبون 
حتت ضغط نفسي في محاولة للفوز واقتناص نقاط املباراة الثالث مطالبا 

زمالءه الالعبني بالتركيز وعدم اضاعة الفرص السهلة.
 

 من جانبه اكد الالعب عبدالعزيز املشعان ان العبي االزرق عازمون على 
حتقيق الفوز على املنتخب اليمني لضمان التأهل للدور الثاني والظهور 

مبستوى يليق بسمعة االزرق.

 ستريتشكو: نواجه 
منتخبًا منظمًا ومميزًا 

اليمني   قال مدرب املنتخب 
عن املباراة مع االزرق الكرواتي 
ــيتش:  ــكو يوريس ستريتش
املباراة ستكون صعبة وتفوق 
املباريات السابقة التي خضناها 
أمام منتخبي السعودية وقطر، 
وسنلتقي مبنتخب منظم ومميز 
ــات فنية عالية  وميتلك إمكاني
وابرز الالعبني الذين سنرصدهم 
ــت املراقبة فهد  ــم حت ونضعه
ــذي يجيد التصرف  العنزي ال

مع الكرة مبهارة عالية.
  وحول االصابات قال: تعرض 
العبنا أكرم االصبحي إلى إصابة 
بالغة في املباراة األخيرة وسيكون 
شقيقه األصغر هيثم بديال عنه، 
ــة رابحة أخرى لن  ولدي ورق
أكشف عنها في الوقت الراهن 
وستكون مفاجأة املباراة، وحول 
التعاقد مع العبني مينيني للدوري 
ــال: انا مع احتراف  الكويتي ق
العبينا في دول خليجية وعربية 
ليستفيدوا من شتى النواحي، 
اليمني  وهذا سيحسب لالعب 

الذي أثبت قدرته ووجوده. 

 أشاد بإمكانيات العنزي

 غوران: األزرق سيعيد العصر الذهبي
 عدن ـ وفد جميعة الصحافيين

  قال مدرب األزرق الصربي غوران 
توفاريتش ان المباراة القادمة لفريقه 
امام المنتخب اليمني لن تكون سهلة 
وان المنتخب اليمني سيســـعى الى 
تقديم مباراة قوية إلرضاء جمهوره.

  وأشار غوران الى ان الفريق اليمني 
منظم وقدم مباراة جيدة امام السعودية 
في الشوط األول قبل ان يفقد تركيزه 
في الشوط الثاني من المباراة كما انه 
قدم عرضا قويا امام المنتخب القطري.

وأكد ان األزرق يمتلك عددا من النجوم 
ممن يمكنهم العودة بالكرة الكويتية 
للعصر الذهبي لها وان العبي فريقه 
الكويتية مجدها  ســـيعيدون للكرة 
ويحققوا اللقب للمرة العاشـــرة في 

تاريخ الكويت.
  وحول مباراة فريقه مع السعودية 
قال كانت مباراة قوية وصعبة وسيطرنا 
على الملعب حتى الدقيقة ٧٠ من عمر 
المباراة لكن الفريق تراجع اداؤه بعدها 
بسبب المجهود البدني العالي الذي بذله 
خالل السبعين دقيقة اال انه تمكن من 

الحفاظ على مستواه الذهني والبدني 
والخروج بنقطة هامة.

  وعن إمكانيـــات فهد العنزي قال: 
يعتبر مفتاحا من ضمن المفاتيح التي 
أمتلكها، ولدي بدائل بمستواه، وهذه 
البطولة شـــهدت ميالد عدد كبير من 
النجوم في مختلف المنتخبات والعنزي 
أحد مواليدها، أما المباراة فستكون لها 
خصوصيتها ومكانتها وتكتيك خاص 
بها، وسنبذل قصارى جهدنا في سبيل 
تقديم مباراة تليق بسمعة البطولة، 
ومن المبكر جدا التحدث عن شخصية 
البطل في الوقت الراهن، إذ ال نزال في 
بداية المشوار، وطموح كافة المنتخبات 
البطولة،  الظفر بلقب  المشاركة هي 

وهو طموح مشترك.
  من جهته، أكـــد فهد األنصاري أن 
العبي األزرق سيبذلون ما بوسعهم 
من أجل تحقيق الفوز وتأكيد جدارتهم 
بالتأهل الى الدور قبل النهائي للبطولة 
وطالبهم بااللتزام بتعليمات المدرب 
لتجاوز المنتخب اليمني الذي يلعب 

من دون ضغوطات. 
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