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 انزعوا قمصانكم 
 سأحكي لكم فوزا مثيرا لالزرق على العراق ثم ستعرفون 
مغزاه والقصد من ســــرده، ما حدث ان الكويت والعراق 
التقيا في ملعب الشعب في بغداد عام ١٩٨٠ ضمن تصفيات 
اوملبياد موسكو وتقدم املضيف بهدفني في الشوط االول 
عن طريق مهاجمه نزار أشرف، وفي الشوط الثاني قلب 
االزرق تأخره الى فوز مذهل بثالثة اهدف سجلها جاسم 
يعقوب (هدفان) والالعب الشــــاب حينذاك ناصر الغامن 
من ضربة رأس متقنة من خارج منطقة اجلزاء، ما يهمني 
ايصال رسالة الى العبي منتخبنا قبل مباراتهم اليوم انه 
مــــن املمكن حتقيق الفوز، في اي مكان وحتت اي ظرف، 
من الوارد ان يتقدم العــــراق في النتيجة ومن الطبيعي 
ان ندركــــه ونحقق الفوز ولكن عليهم ان يفعلوا ما فعله 
جنوم االزرق في تلك املباراة، ومن اجلائز ايضا ان نتقدم 
بالنتيجة ونحافظ عليها، ولكن «الزبدة» من كل هذا السرد 
أن يلعب االزرق بعزمية حديدية وإرادة صلبة سواء تقدم 
في النتيجة او تأخر.  فلينزع منتخبنا اليوم قمصانه التي 
لعب بها مع قطر والسعودية واليمن ويدخل بثوب جديد 
كأنه للتو وصل الى عدن، ال تقولوا فزنا وفزنا ولم يدخل 
مرمانــــا أي هدف، ال تركنوا للراحة ابدا حتى لو وصلت 
املواجهة الى ركالت الترجيح، وعليكم ان حتترموا اخلصم 
وال تهابوه، هاجموه مثلما يهاجمكم، افتحوا الثغرات في 
صفوفه وخصوصا من االطراف بتواجد فهد العنزي ووليد 
علي، واســــتغلوا الكرات املرتدة لكثــــرة اندفاع املنتخب 
العراقي للهجوم على حســــاب الدفــــاع، ال تفقدوا الكرة 
بســــهولة، تبادلوها فيما بينكم وباغتوا اخلصم قبل ان 
ينظم صفوفه واعطوا بدر املطوع وفهد العنزي االولوية 

في «تغليف» الكرات بشريط اخلطورة. 
  ساءنا جدا تعاطي بعض وســــائل االعالم اخلليجية 
مع قضية فهد العنزي قبل مواجهة اليوم، وكأنه الالعب 
الوحيد الذي يحمل جواز سفر ولم يحصل على اجلنسية 
وهو امر شائع في بعض املنتخبات اخلليجية ومن بينهما 
منتخب قطر الذي تضم صفوفه عددا كبيرا من االجانب 
من املؤكد انهم ال يحملون اجلنسية، فلماذا التركيز على 
فهد بالذات؟ موضوع العبنا شــــأن داخلي وفق القوانني 
الكويتية فال يجوز التطرق اليه بهذه الصورة والعنزي 
وآخرون محل اهتمام من السلطات املعنية ولن يقصروا 

اطالقا معهم. 
  بعيدا عن احداث خليجي ٢٠ املشحونة نود ان نهنئ 
وفد الكويت الصحافي املشــــارك فــــي اجتماعات االحتاد 
اآلسيوي للصحافة في غوانزو على جناح مهمته، وتصدي 
الزميل فيصل القناعي حملاولة تهميش التواجد الكويتي 
في احملفل القاري الى جانب الزميل عدنان السيد، ونهنئ 
ايضا الزميل سطام السهلي حلصوله على جائزة تكرميية 
من وكالة «كونا» عن حتقيق متكامل فيما يخص االحتراف 

اجلزئي في الكويت. وسالمتكم
  ناصرالعنزي 

 الفهد: لدينا مليون مشجع
 عدن ـ الوفــــد اإلعالمي: اوضح رئيس احتاد الكرة الشــــيخ طالل 
الفهد ان سبب عدم موافقته على استقدام طائرات لنقل اجلماهير من 
الكويت ملســــاندة املنتخب في مباراته مــــع العراق أن جماهير اليمن 
التي تؤازر األزرق تفوق مشــــجعينا في الكويت ألن عددهم يتجاوز 
املليون مشجع. وعن مباراة اليوم قال ان املنتخب العراقي يكفيه أنه 
بطل آســــيا ولديه عدد من احملترفــــني خارجيا وهو متفوق على عدد 
من املنتخبات اخلليجية ويواجه ضغوطا إلحراز اللقب وعدم تكرار 
سيناريو اخلروج من البطوالت السابقة، ولكن امتنى ان نوفق امامه 
وان نتأهل الــــى املباراة النهائية. وأكد الفهد رضاه عما حققه االزرق 
من نتائج خالل املباريات املاضية وتصدره املجموعة األولى، لكنني 
أتطلع إلى أن يكشف الالعبون عما ميلكونه من مستوى متقدم خالل 
مباراة العراق وهو بطل آسيا وواحد من أفضل املنتخبات اآلسيوية. 
وردا على سؤال حول صحة مشاركة الالعب فهد العنزي في البطولة 
بجواز ســــفر مختلف عن زمالئه قال: «انا عمري اآلن ٤٥ سنة ولم ار 
اجلنسية الكويتية اال في وقت االنتخابات، فاجلواز هو وسيلة العبور 
الرسمية التي يحملها جميع املواطنني في العالم، األمر الذي يعني ان 
العنزي حاله حال بقية املواطنني، اما بخصوص نوع اجلواز ودرجته 

فهذا راجع إلى القوانني احمللية في الدولة». 

(األزرق.كوم)  اجلماهير تنتظر الكثير من بدر املطوع ورفاقه اليوم 

 فرّح قلوبنا.. يا األزرق 
 عبدالعزيز جاسم

  طالبينـــك يـــا األزرق ال تردنا، هـــذه هي أمنية 
جماهيرنا العاشقة ملنتخبنا الوطني الذي تنتظره 
مهمة شاقة أمام العراق اليوم في الدور نصف النهائي 
من البطولة، وتدرك اجلماهير أن العبي األزرق دائما 
ما يكونون عند الوعد، لكن إذا ما حقق االزرق الفوز 
اليوم فستقول بصوت واحد« ما يجيبها إال رجالها». 
فقد أثبت العبونا أنهم رجال مبعنى الكلمة بعد أن 
قدموا أروع أداء في البطولة وتصدروا مجموعتهم 

األولى بالرغم من صعوبتها.
  ويبقى عليهم أوال التفكير في أن الكأس العاشرة 
حتتاج إلى قتال طوال الـ ٩٠ دقيقة ورمبا في الوقت 
اإلضافـــي قبل التفكير في حتقيق الفوز اليوم، كما 
عليهم أن يتخلصوا من عقدة الدور نصف النهائي 
التي بسببها خرجوا مرتني من البطولة في «خليجي 
١٩» أمام السعودية وكذلك في «خليجي ١٧» امام قطر 

البلد املستضيف وقتها.
  ولن يكفي منتخبنا اليوم أداؤه املميز في املباريات 
الثالث السابقة وال جنومية أغلب العبيه وتألقهم، بل 
عليه اضافة الى ذلك التعامل بالتركيز في كل ثانية 
ألن املنافس ال يفوت أي فرصة، وكذلك االســـتماع 
اجليد للمدرب التكتيكي الصربي غوران توڤاريتش 
في كل كلمة يقولها، لتنفيذهـــا وتطبيقها بإحكام 
دون أي خطأ، فهذا هو الســـالح الذي سيضمن لهم 
الفوز بال شـــك مع الروح القتالية التي لم تغب عن 

منتخبنا.
  ونهمس في اذن غوران أن التغيير في التشكيلة 
وبالذات في هذا التوقيت سيكون في غير محله إال 
إذا كان مضطرا وحسب مجريات املباراة، وال يخفى 
على اجلميع أن احلراسة محجوزة للجسور نواف 
اخلالدي ومن أمامه اخلط اخللفي بقيادة مساعد ندا 
وحسني فاضل والظهيرين محمد راشد وعامر املعتوق 
وفي الوســـط طالل العامر وجـــراح العتيقي وفي 
األطراف وليد علي واملتعب فهد العنزي ومن أمامهم 

بدر املطوع ورأس احلربة يوسف 
ناصر، فحتى اآلن هذه الكتيبة تؤدي 
الدور املطلوب منها وحتقق النجاح 

من مباراة إلى أخرى.
  وإذا كان التعويض في املباريات 
الســـابقة متاحا فإن الفائز اليوم 
مولود واخلاسر مفقود، لذلك على 
األزرق أن يفرض أسلوبه من البداية 
وأن يتريث وال يرمي بكل أوراقه 
حتى تســـنح الفرصـــة، ورغم أن 
األزرق يتفوق اليوم بالسرعة في 
أكثر من مركز خصوصا في شـــن 

الهجمات عكس اخلصم الذي يعيبه البطء خصوصا 
في خط الدفاع، اال ان وسطه يعتبر القوة الضاربة 

بالنسبة إليه.
  وسيكون الشغل الشاغل لغوران هو كيفية احلفاظ 
على نظافة الشباك من دخول األهداف خصوصا في 
الشوط األول الذي ســـيكون كلمة السر في حسم 
التأهـــل للنهائي فإن طبـــق الالعبون املطلوب فيه 
فسيسهلون املهمة ألنفسهم في الشوط الثاني. ولن 
تتوقف املباراة على الالعبني األساسيني فقط، فالبدالء 
رمبا تكون لهم الكلمة في حسم النتيجة، السيما في 
ظل تواجد عبدالعزيز املشعان وخالد خلف وحمد 
العنـــزي وفهد األنصاري وفهـــد عوض وجميعهم 

أوراق رابحة.
  ويدرك الصغير قبـــل الكبير أن منطقة املناورات 
األولى ستكون في منتصف امللعب ومن يسيطر عليها 
ستكون له الغلبة في حســـم النتيجة لذلك سيكون 
الدور مضاعفا على العتيقي والعامر لكي يعطيا املجال 
للعنـــزي واملطوع ووليد في شـــن الهجمات وإتاحة 
الفرص ليوسف ناصر الذي نادرا ما يضيع إحداها، كما 
على الالعبني التركيز في عدم احلصول على البطاقات 
الصفراء في بداية املباراة ألنه سيشل حتركهم طوال 
املباراة، ويبقى أن نقول ان جميع عناصر الفوز متوافرة 

اليوم لالزرق من الدفاع الى الهجوم.
  في املقابل، جند أن العراق أوراقه مكشوفة مثل 
األزرق وتشـــكيلته ثابتة وهي نقطة قوة بالنسبة 
للعراق بتواجد احلارس محمد قاصد وأمامه مهدي 
كرمي وعلي رحيمة وسالم شاكر ومحمد كرمي والوسط 
لقصي منير ونشأت أكرم وهوار مال وعماد محمد، 
أما املقدمة فيوجد عالء عبدالزهرة وصالح سدير.

  ويتميز العراق بإجادة التعامل مع الكرات الثابتة 
والعرضيات بسبب طول قامة أغلب العبيه، باإلضافة 
لتميز عبدالزهرة في الضربات الرأسية، لذلك ستكون 
أغلب هجماته من األطراف التي سيحاول استغاللها 
جيدا في الدفاع قبل الهجوم لتواجد وليد علي وفهد 
العنزي السريعني وبالتالي ستكون 
املعركة احلقيقية في األطراف لكي 
يعطي الضـــوء األخضر لنشـــأت 
اكرم الذي يجيد التمريرات البينية 
املخادعة بني املدافعني، إال أن املدرب 
أن  األملاني فولفانغ ســـيدكا يدرك 
املبالغة في الهجوم ستكلفه الكثير 
بسبب تباطؤ العبيه في االرتداد من 
الهجوم للدفاع. وســـيفتقد العراق 
اليوم جهود الالعب يونس محمود 
ومن احملتمل ان يكون بديله صالح 

سدير او مصطفى كرمي. 

 منتخبنا يسعى لفك عقدة نصف النهائي أمام العراق 

 الكويت  العراق 

 ٤ 
 الرياضية الثالثة 

 الصربي غوران توڤاريتش يصافح األملاني فولفغانغ سيدكا بعد املؤمتر الصحافي 

 غوران: األزرق
  جاء للفوز بالبطولة

الوطني   قال مدرب املنتخب 
الصربـــي غوران توڤاريتش ان 
االزرق جاء للحصول على اللقب، 
الفتا الى ان حدوث ذلك يتطلب 
الفوز وجتاوز عقبة العراق اليوم 

«وهذا ما سنعمل من اجله».
  وأكد ثقته في قدرات ومهارات 
العبيه لتحقيق الفوز. وأضاف 
خـــالل املؤمتـــر الصحافي قبل 
اللقاء ان املباراة ستكون صعبة 
وقوية وأن العراق لديه عدد من 
الالعبني احملترفني في دول اخلليج 
وأوروبا، كما انه يتميز بقدراته 

على تنفيذ الكرات الثابتة.
  وأشـــار الى انه مـــن املمكن 
ان تســـتمر املباراة الى ضربات 
الترجيح لكنـــه ال يريد اطالتها 
ويتمنـــى انهاءها لألزرق خالل 
التسعني دقيقة، مضيفا انه يعرف 
كيف ســـيدخل اللقاء ومواجهة 
املنتخب العراقي فقد ســـبق ان 
لعبنا امامه قبل شـــهر في لقاء 

ودي انتهى بالتعادل. 

 سيدكا: سننجح في اختراق مرمى الخالدي
 قال مدرب العراق االملاني فولفغانغ ســــيدكا أن فريقه جاهز ملالقاة 
االزرق، مؤكــــدا ان العبيه بحالة جيدة معنويا وبدنيا. وقال في املؤمتر 
الصحافــــي الذي عقد امس أن على املنتخب الكويتي التفكير بجدية في 
ايجاد طرق اليقاف العبي العراق، مشيرا الى انه قرأ مفاتيح اللعب في 
االزرق وســــيتم ايقاف العبيه الذين قد يســــببون خطورة على املرمى 
العراقي. وأشار ســــيدكا الى ان فريقه لن يتأثر بغياب يونس محمود 
النه فريق يعتمد على اللعب اجلماعي مضيفا ان العبيه سينجحون في 
اختراق مرمى احلارس نواف اخلالدي وانهم ســــيلعبون من اجل الفوز 

باملباراة السعاد اجلماهير العراقية. 

 مواجهات الكويت والعراق السابقة 
 تعادال ٢-٢  (الدوحة ١٩٧٦):  خليجي ٤ 
 فاز العراق ٣-١  (العراق ١٩٧٩):  خليجي ٥ 
 انسحب العراق  (اإلمارات ١٩٨٢):  خليجي ٦ 
 فاز العراق ٣-١  (عمان ١٩٨٤):  خليجي ٧ 
 فازت الكويت ٢-١  (البحرين ١٩٨٦):  خليجي ٨ 
 فاز العراق ١-٠  (السعودية ١٩٨٨):  خليجي ٩ 
 انسحب العراق  (الكويت ١٩٩٠):  خليجي ١٠ 
 لم يلتقيا  (قطر ٢٠٠٤):  خليجي ١٧ 
 لم يلتقيا  (اإلمارات ٢٠٠٧):  خليجي ١٨ 
 تعادال ١-١  (عمان ٢٠٠٩):   خليجي ١٩ 

 التشكيلة المتوقعة لألزرق

 يوسف 
ناصر

 فهد 
العنزي 

 وليد 
علي   جراح 

العتيقي 
 طالل 
العامر 

 محمد 
راشد

 مساعد 
ندا

 نواف 
الخالدي 

 حسين 
فاضل

 عامر 
المعتوق

 بدر 
المطوع 

 التشكيلة المتوقعة للعراق 

 عالء 
عبدالزهرة 

 عماد 
محمد 

 هوار 
مال 

 نشأت 
أكرم 

 قصي 
منير 

 محمد 
كريم 

 علي 
رحيمة 

 محمد 
قاصد 

 سالم 
شاكر 

 مهدي 
كريم 

 مصطفى 
كريم 

 كاظمة: سنالحق من يفاوض 
العنزي خارج اللوائح

 أصــــدر مجلس إدارة نادي كاظمة بيانا حول االخبار التي تناولت 
مفاوضات بعض االنديــــة اخلليجية وغيرها مع الالعب فهد العنزي 
مطالبا احتاد الكرة بتوفير املناخ الرياضي السليم للتعامل بني االندية 
ومتعهدا مبالحقة من يفاوض الالعب بعيدا عن النظم واللوائح قضائيا 

حلفظ حقوق النادي.
  وجاء في نص البيان: إن نادي كاظمة يشعر بالفخر واالعتزاز لالداء 
املميز الذي ظهر به العب النــــادي واملنتخب الوطني فهد العنزي ما 
جعله محط انظار بعض االندية اخلليجية واألجنبية وبدأت الصحف 
تتناقل بعض االخبار عن عروض شفوية قد تكون غير جدية تلقاها 
الالعب عن طريق االندية مباشــــرة او عن طريق وسطاء دون االخذ 
باالعتبار ان انتقال الالعبني حتكمه لوائح تنظيمية ونصوص قانونية 
ال ميكــــن جتاهلها والقفز عليهــــا. إن احلديث عن هذه العروض غير 
الرســــمية خالل البطولة وفي ادوارها النهائية قد يؤثر على الالعب 
ويشتت تفكيره مما يتطلب من ادارة منتخبنا الوطني احلرص على 
تهيئــــة الالعب نفســــيا للمباريات القادمة دون انشــــغاله مبوضوع 
االنتقال والذي له القنــــوات اخلاصة به. ويؤكد مجلس إدارة النادي 
انه ســــيتخذ جميع االجراءات القانونية التي حتفظ حق النادي لكل 
من سلك طريقا جتاوز فيه النظم واللوائح ولم يراع االخالق املهنية 
والرياضية ويهدف لتعريــــض منظومة كرة القدم بالكويت لفوضى 
وعدم اســــتقرار مما يؤدي إلى نتائج ســــلبية في العالقة بني االندية 
والعبيها. كما يناشد النادي الهيئة العامة للشباب والرياضة أن يكون 
لها دور واضح في تنظيم احلركة الرياضية من خالل تفعيل القانون 
رقم ٤٩ لســــنة ٢٠٠٥ في شــــأن تنظيم االحتراف بأن تضع االدوات 
املناســــبة لتنفيذ املواد املعطلة وعلى وجه اخلصوص املادة الثالثة 
واخلاصة بشروط وقواعد انتقاالت الالعبني واملدد التي يحق بعدها 
لالعب االنتقال من ناديه واحلقوق املالية املترتبة على االنتقال، سواء 

لناديه االصلي او لالعب. 


