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 رسائلي..
 هذه رسالة خاصة ال عالقة لها مبنافسات «خليجي ٢٠»، 
هي رسالة تعزية الى أنصار ريال مدريد والعبيه ومدربهم 
جوزيه مورينيو في مصابهم اجللل بعد اخلسارة املهينة 
من برشلونة بخماسية، لقد كان صباحا حزينا امس على 
انصار امللكي هنا، فاملوظفون تأخروا عن أعمالهم والطلبة 

غابوا عن مدارسهم والطيور امتنعت عن التغريد.
  الرسالة االولى إلى جنوم االزرق في عدن: ال تلتفتوا 
الى أصوات املديح واالعجاب فإن ما وراء االكمة ما وراءها، 
قولوا لهم مشكورين ما قصرتوا وموعدنا معكم غدا في 

ملعب ٢٢ مايو.
  الرسالة الثانية إلى نواف اخلالدي: اذا لعبت بأعصاب 
هادئة فإن كل الالعبني سيهدأون، نريدك «اجلسور» الذي 

يكون وقت الشدة عن «حارسني»، فماذا تقول؟
  الرسالة الثالثة إلى جنمنا فهد العنزي: ال حتدث احدا 
وال تناقشهم فيما يقولون ويدعون ويتجنون، وقصدهم 
معروف ال يخفى عليك واذا سألوك من اين انت؟ فقل من 

ارض الكويت وقومي «طعنهم دز ولبسهم قز».
  الرسالة الرابعة إلى مساعد ندا: انت في احسن حاالتك 
وثقتنا فيك مع حسني فاضل ومحمد راشد وعامر املعتوق 
في قيادة خط الدفاع غــــدا، ال تنفعل واترك عنك احلكم 
ولــــو حصلت على كرة ثابتة فال تقصر معنا فأنت كرمي 

ونحن نستاهل.
  الرسالة اخلامسة إلى عبدالعزيز املشعان: يقول عنك 
املعلق فارس عوض «اذا تبي تفوز لعب عزوز» وانت من 
خيرة الالعبــــني وجنومها، واجللوس في الدكة ال يعيب 
فقبلك جلس فتحي وفيصل والعنبري في املكان نفسه.

  الرسالة السادسة الى مدرب االزرق غوران توڤاريتش: 
نثق فيــــك وفي معاونيك وانت اآلن تســــير في الطريق 
الصحيح، وعليك ان توقف خطورة العراق املتمثلة في 
الثالثي نشأت وهوار ويونس محمود وثقتنا فيك كبيرة 

لبلوغ النهائي.
  الرسالة السابعة إلى الشيخ طالل الفهد: جنحت حتى 
اآلن في تخطى العقبات مع االزرق، وفريقنا بحاجة الى 
االبتعاد عن الضغوطات االعالمية حتى مباراة الغد وعليك 
كرئيس لالحتاد ان تخرج العبينا من هذا اجلو املشحون 
بعدما دخلت البطولة في ابوابها الضيقة ومثلك ال تخفى 

عليه مثل هذه االساليب االعالمية. وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 الميع يقيم حفل عشاء احتفاء باألزرق

 غوران: نحن على دراية كافية بالعراق
 عدن ـ الوفد اإلعالمي 

  أقام سفيرنا لدى اليمن فهد 
امليع حفل عشاء لوفد املنتخب 
الوطني مساء أمس االول بعد 
فوزه على اليمن في خيمة فندق 
القصر في محافظة عدن على 
شرف الشيخ طالل الفهد رئيس 
البعثة بحضور الشـــيخ خالد 
الفهد ورجل االعمال اليمني رشاد 
سعيد وهايف املطيري وسهو 
السهو واجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني واإلعالميني الكويتيني 
ووفدي جمعيـــة الصحافيني 

وتلفزيون الكويت.
  وفي ختام احلفل قام الفهد 
بإهداء درع تذكارية للميع، مشيدا 
بدوره وطاقم الســـفارة قائال: 
انتقلت سفارتنا من صنعاء إلى 
عدن لتكون بالقرب منا وتوفر 
لنـــا كل احتياجاتنا، وهو أمر 
غير مستغرب على أبناء وطننا 
الغالي الذي عرف بتكاتف أبنائه 
وتعاضدهم في الشدة والرخاء، 

خاصة أننا جئنا إلى عدن في 
مهمة رســـمية الهدف منها هو 
رفع علم الكويت عاليا وحتقيق 
إجناز يرتقي لطموح جماهيرنا 
الفهد بتوزيع  الوفية. كما قام 
مكافآت مالية قدمها أبناء الشهيد 

فهد األحمد على املنتخب.
  وقال امليع: نحن نسعى دائما 
وأبدا إلى خدمـــة أبناء وطننا 
وهو مـــن صميـــم عملنا، كما 
أننا ملتزمون بتوفير كل سبل 
الراحة لوفد منتخبنا الوطني 
التوفيق في  لـــه  الذي نتمنى 
العراق في  املقبلة مع  مباراته 

مباراة مصيرية.
  من جانبه أكد مدرب املنتخب 
الوطنـــي الصربـــي غـــوران 
توڤاريتش في املؤمتر الصحافي 
اخلاص بوفد جمعية الصحافيني 
انه سعيد للتأهل بعد أن جمع 
األزرق ٧ نقاط ولم يخسر أي 

مباراة بفضل تعاون اجلميع.
  وحول لقاء االزرق مع اليمن 

قال: انه أجرى تغيرين ليوسف 
ناصر وطالل العامر في محاولة 
منه لتفادى طردهما، أما بالنسبة 
لتغيير وليد علي مع االنصاري 
وعبدالعزيز املشعان وصالح 
الشيخ، فقد كان تغييرا تكتيكيا. 
مؤكـــدا انه يدخل الدور الثاني 
بكل ثقة، كمـــا وصف اجلولة 
الثانيـــة بأنها حاســـمة، وانه 
يفضل إراحة الفريق إلنعاشه من 
جديد، وسيركز على اجلوانب 
التكتيكية وتصحيح األخطاء، 
ألن االزرق يتمتع بلياقة بدنية 

جيدة.
  وعن لقاء العراق قال غوران 
إنها بال شك أحد أقوى اللقاءات 
وانه على دراية كافية باخلصم 
كونه لعب معـــه مباراة ودية 
فـــي االمـــارات قبـــل البطولة 
وتعادل معه ١-١ فهو مرشـــح 
قـــوي ويضم عددا من النجوم 

أصحاب اخلبرة. 

 جهود من الهيئة لنقل
  الجماهير لمؤازرة األزرق

 العنزي: ال أفكر حاليًا في االحتراف

  الفهد: اليمن نجحت 
  في االستضافة وسنساند العراق

 عائد البطولة يتجاوز 
٦٠٠ مليون دوالر

 سعيد: مواجهتنا
  مع األزرق صعبة

 أفادت الهيئة العامة للشــــباب والرياضة فــــي بيان لها بأنها على 
استعداد تام لنقل اجلماهير الكويتية التي ترغب في مؤازرة املنتخب 

الوطني في مباراته املقبلة مع نظيره العراقي.
  وجتري حاليا حتركات مكثفة، وجهود كبيرة على أعلى املستويات 
من املسؤولني في الهيئة كما تقوم بالتنسيق مع بعثة احتاد كرة القدم 
املتواجدة حاليا باليمن التخاذ الترتيبات الالزمة بهذا الشأن بالتعاون 

مع اللجنة املنظمة للبطولة.
  واشارت الهيئة الى ان ثمة حتركات وجهودا مكثفة لتأمني وصول 
اكبر عدد من اجلماهير الكويتية ملؤازرة األزرق لضمان تأمني سالمة 
وصول اجلماهير الى بوابة امللعب عند الدخول واملغادرة وانها تنتظر 
حاليا الرد من البعثة الكويتية املتواجدة باليمن لسرعة انهاء االجراءات 

املطلوبة لنقل اجلماهير.
  كما اكدت عزمها على تسخير كل االمكانيات والدعم املادي واملعنوي 
لتمكني األزرق من مواصلة مشواره الناجح في البطولة الذي يستحق 
من اجلميع الثناء والتقدير النتصاراته االخيرة، مضيفة ان من واجباتها 
ورسالتها تقدمي الدعم الالزم جلميع املنتخبات الوطنية لتحقيق االجناز 

ورفع اسم الكويت عاليا في احملافل االقليمية والدولية. 

 قال جنـــم االزرق فهد العنزي انه حقق قدرا قليال من طموحه 
ويطمح لألفضل وبتعاون الالعبني وتشجيعهم وصل ملا إليه، وانه 
يعتز ويفتخر بترشيحه كأفضل العب في الدورة. وأثنى على رأي 
الشيخ ســـعود بن عبدالرحمن في املؤمتر الصحافي الذي أجراه 

أمس. كما أضاف انه تأثر بالالعب السابق بدر حجى.
  وعن سر تألقه قال انه يتمتع مبهارة املراوغة منذ الصغر، كما 
انه يلتزم بتعليمات املدرب ويخرج عن النص بعض االحيان في 
محاولة منه لالبداع، مشيرا الى تلقيه أكثر من عرض لالحتراف، 
لكنه يفضل عدم التفكير فـــي هذا املوضوع حاليا والتركيز على 
خليجي ٢٠، الفتا الى انه كانت له جتربة مع نادي فنربخشه التركي 

ونادي برتيزان الصربي من خالل وكيله اخلاص. 

 أكد رئيس احتاد الكرة الشــــيخ طــــالل الفهد أن اليمن جنحت في 
استضافة البطولة وخرجت في أفضل صورة ممكنة حتى اآلن رغم 

ما تردد حول إمكانية عدم إقامتها.
  وأضــــاف الفهد في مؤمتر صحافي عقــــد أمس أن األيام أثبتت أن 
الكويت لن تنســــحب من أي بطولــــة خليجية خاصة أن هناك أنباء 

ترددت قبل انطالق البطولة أن الكويت لن تشارك في خليجي ٢٠.
  وأوضح الفهد أن اجلمهور اليمني كان له مفعول السحر في إجناح 

البطولة وجنح في اخلروج بها إلى بر األمان.
  وعن قدرة العراق على اســــتضافة خليجي ٢١، قــــال الفهد «إننا 
سنساند وندعم العراق في استضافة كأس اخلليج املقبلة ولن نعتذر 

عن املشاركة فيها».
  وعن مواجهة الغد لألزرق، قال الفهد إن املباراة لن تكون ســــهلة 
على اإلطالق كمــــا يتصور البعض «فهي ســــتكون مباراة غاية في 
األهمية من جانب العبي الفريقــــني، كما أن املنتخب العراقي ميتلك 
في جعبته ذخيرة متميزة من النجوم احملترفني بالعديد من األندية 

اخلليجية».
  وأشار إلى أن العبي املنتخب العراقي عليهم العديد من الضغوط 
خاصة أنهم يحاولون تصحيح األوضاع بعد اإلخفاق في خليجي ١٩ «لذا 

فإن مواجهتنا للمنتخب العراقي ستكون مبثابة حياة أو موت».
  وعن إمكانية احتراف العبني من اليمن بالدوري الكويتي، أكد الفهد 
أن األنظار كانت مسلطة على الالعب علي النونو منذ عشر سنوات 
«ولكننا في الوقت احلالي نعترف بأن هناك بعض مسؤولي األندية  
سيدخلون في مفاوضات مع عالء الصاصي خاصة أنه العب موهوب 

وظهر مبستوى متميز خالل البطولة».
  وقــــال الفهد «إننا ال منلك صوتا في االحتــــاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» لدعم امللف القطري لطلب اســــتضافة مونديال ٢٠٢٢ ولكننا 
ندعم هذا امللف قلبا وقالبا خاصة أننا نطمع بأن تنظم دولة عربية 

مثل هذا احلدث العاملي».
  واختتم الفهــــد تصريحاته باإلشــــادة باجلمهــــور اليمني الذي 
تواجد بشــــكل مكثف في املدرجات ملؤازرة جميع الفرق املشاركة في 

البطولة.
 

 حقــــق منتخب االمارات أكثر مما كان متوقعا 
منه بتأهله الى نصف نهائي البطولة.

  وفازت االمــــارات على البحرين ٣ ـ ١ أول من 
امس لتتصدر املجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط 

بفارق األهداف عن العراق.
  وتلتقي في نصف النهائي مع السعودية غدا، 
وستكون املباراة بينهما إعادة للقاء الذي جمعهما 
عام ٢٠٠٧ في نهائــــي «خليجي ١٨» في ابوظبي 
وحينها فاز «االبيض» بهدف لنجمه اسماعيل مطر 

في طريقه الحراز اللقب االول في تاريخه.
  وقد شــــارك االمارات وســــط ظروف صعبة 
بغياب اكثر من ١٠ العبني اساسيني بسبب مشاركة 
املنتخــــب االوملبي في دورة األلعاب اآلســــيوية 
في غوانزو الصينية والتي أحرز فيها امليدالية 
الفضية بخسارته أمام اليابان بصعوبة ٠ ـ ١ في 

النهائي، وارتباط الوحدة باالســــتعدادات لكأس 
العالم لالندية التي تســــتضيفها ابوظبي من ٨ 

الى ١٨ اجلاري.
  وتلخصت اآلمال اإلماراتية قبل انطالق «خليجي 
٢٠» باملشــــاركة املشــــرفة على اعتبار ان معظم 
عناصر املنتخب من الالعبني اجلدد، لكن تغيرت 
الطموحات اآلن واصبح الهدف التأهل الى النهائي 

ومن ثم إحراز اللقب.
  فمنذ املباراة االولى أمام العراق (٠ـ  ٠)، ظهرت 
إستراتيجية مدرب املنتخب السلوڤيني كاتانيتش 
واضحة في الواقعية من خالل التوازن في اخلطوط 
وعدم املغامرة الهجومية،  وهو ما تأكد في لقاء 
عمان (٠ ـ ٠) حيث لم يكن «األبيض» قادرا على 
التسجيل لكن في نفس الوقت حافظ على نظافة 

شباكه.

 أكد وزير السياحة اليمنى نبيل 
الفقيه أن عائدات استضافة البطولة 
تفوق الـ ٦٠٠ مليون دوالر، وهي 
عوائــــد متنوعة، مشــــيرا إلى أن 
وزارة السياحة أكثر املستفيدين 
من االستضافة. وقال إن محافظة 
عدن اســــتقبلت أكثر من ٢٠ ألف 
متفرج قدموا ملشاهدة املباريات عبر 
املنافذ اليمنية، واعتبر خليجي ٢٠ 
بوابة السياحة القادمة إلى اليمن. 
وأضاف الفقيه انه سيتم بالتنسيق 
مع وزارة الشباب والرياضة اإلعداد 
البطوالت  العديد من  الستضافة 

املختلفة. 

  قال رئيــــس االحتاد العراقي 
حسني سعيد انه كان يتوقع الفوز 
أمام عمان «لكــــن املباراة لم تكن 
سهلة وقدم العبونا مباراة بواقعية 
كبيــــرة». وعن مباراة فريقه امام 
األزرق في الدور نصف النهائي قال 
سعيد «املنتخب الكويتي من الفرق 
الكثير  املمتازة واجليدة وميتلك 
من مفاتيح اللعب وقد قابلناه في 
أبوظبي وستكون مباراة صعبة.

 

  وصفت معظم الصحــــف البحرينية الصادرة أمس 
خروج منتخب بالدها من الدور االول للبطولة بعد خسارته 
أمام االمارات ١ - ٣ بـ «خيبة األمل». وجاءت أبرز عناوين 
الصحف معبرة عن اخليبة بعد العرض الضعيف واملستوى 
املهزوز الذي قدمه املنتخب في مبارياته الثالث باملجموعة 

التي ضمت عمان والعراق واإلمارات.
ــب البحرين ان  ــم املدير العام ملنتخ ــد عدنان ابراهي    أك
ــجلهما منتخب االمارات في مرمى منتخبه  الهدفني اللذين س
في وقت مبكر من املباراة كان لهما دور كبير في خروجه من 

البطولة، حيث أربكا حساباتنا الفنية.
   خرج العراقيون مســــاء أول من أمس الى الشــــوارع 
لالحتفال بتأهل منتخبهما الى الدور نصف النهائي بعد 
تعادله السلبي مع حامل اللقب عمان. وفور إطالق احلكم 
صافرته معلنا نهاية املباراة أطلق العراقيون أعيرة نارية 
كثيفة في الهــــواء فيما هتف آخرون كانوا متجمعني في 
املقاهي وفي محــــال جتارية بأغاٍن وهتافات لتشــــجيع 

املنتخب.
ــى  ــس االحتاد اليمني لكرة القدم أحمد العيس    قدم رئي
ــرة اليمنية  ــى كل جماهير الك ــذار االحتاد ال ــذاره واعت اعت
ــيئة من  ــارة املنتخب وخروجه بهذه الصورة الس على خس
ــات البطولة. ويأتي هذا االعتذار بعد اخلسارة الثقيلة  منافس

لليمن في مباراته أمام االزرق بثالثية نظيفة.
   وعد وزير الشــــباب والرياضــــة اليمني حمود عباد 
باتخاذ إجراءات محاسبة واسعة وصفها بـ «الشديدة» في 
أعقاب انتهاء البطولة، وذلك على خلفية األداء املتواضع 

لليمن وخروجه من الدور األول.
ــيدكا، مدرب العراق، اندهاشه     أبدى األملاني فولفغانغ س
ــر الفني لعمان  ــي كلود لوروا، املدي من تصريحات الفرنس
والتي اتهم خاللها العبي العراق بالتمثيل على أرضية امللعب 

بهدف إضاعة الوقت.
   شــــدد ناجح حمود، نائب رئيــــس االحتاد العراقي، 
علــــى ان بالده مصرة على تنظيــــم بطولة كأس اخلليج 
املقبلــــة في مدينة البصرة ٢٠١٢، بنجاح منقطع النظير. 
وأضاف ان العراق ـ حكومة وشــــعبا ـ متمسك بحقه في 

إقامة البطولة. 

 من  البطولة 

 اإلمارات حقق أكثر مما كان متوقعًا

 الشيخ طالل الفهد يهدي درعا تذكارية للسفير فهد امليع

 العبو املنتخب الوطني واجلهازان الفني واإلداري

(األزرق.كوم)   العبو اإلمارات كانوا يحلمون فقط باملشاركة املشرفة 

 عروض محلية
   لعبد الزهرة ونشأت

 انهالت العروض االحترافية على 
جنوم املنتخب العراقي بعد تألقهم 
الالفت للنظر فــــي البطولة حيث 
تلقى الثنائــــي العراقي عالء عبد 
الزهرة ونشــــأت أكرم عروضا من 
قبل العديد من األندية احمللية التي 
تسعى للحصول على خدماتهما في 
فترة االنتقاالت الشتوية في يناير 
املقبل. وقرر الالعبان تأجيل فكرة 
التجربة االحترافية حلني  خوض 
االنتهاء من البطولة خاصة أنهما 
يضعان صــــوب أعينهما الوقوف 

على منصة التتويج. 


