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 «كليناهم».. 

 ناصر العنزي
  اهللا عليك يا الكويت، اهللا يا 
عمري يا األزرق، اهللا يحرسكم 
ويحفظكم من العني يا جنومنا 
الكبار، ماذا نقول وماذا نترك؟ ان 
قلنا «جنوم» فهذا قليل عليكم ان 
قلنا «أبطال» فقد قصرنا بحقكم، 
فزنا بجدارة وان طالت املباراة 
الـــى أربعة أشـــواط، فزنا على 
العراق بـــركالت الترجيح ٥ ـ ٤ 
بعدما انتهت املباراة بالتعادل ٢ 
ـ ٢، وتأهل منتخبنا الى املباراة 
النهائية خلليجي ٢٠ بعدما قدم 
مباراة بطولية طوال األشـــواط 
األربعة، وســـيواجه السعودية 

بعد غد األحد.
  مبروك لنا جميعا هذا الفريق 
التي  الواعد، مبروك للجماهير 
عاشت على أعصابها حتى خرجت 

الى الشوارع تعيش أفراحها.
  اهللا عليك يا األزرق كم كنت 
كبيرا أمام العراق وخرجت فائزا 

بعد جهد كبير.
  ســـجل ملنتخبنا في الوقتني 
األصلـــي واإلضافي بدر املطوع 
(٢٣) وفهد العنزي (٥٦) وسجل 
للعراق هوار محمود (٦) وعالء 

املسؤولية في هذا الهدف.
  لعـــب منتخبنا بتشـــكيلته 
الســـابقة باســـتثناء مشاركة 
عبدالعزيز املشعان من البداية بدال 
من وليد علي وطلب مدرب األزرق 
غوران من فهـــد العنزي اللعب 
في اجلهة اليسرى واملشعان في 
اليمنى، ولم يظهر منتخبنا بالثوب 
املعتاد عليه، وكثرت متريراته 
اخلاطئة وانعزل يوسف ناصر 
في الهجوم وحـــده ولم تكتمل 
ألعـــاب منتخبنا رغم ان الدفاع 
العراقي ميكن اختراقه بالكرات 
األرضية الســـريعة في حني ان 
خط دفاعنا كان مرتبكا وضعيفا 
في التغطية، وظهر محمد راشد 
بحالة متواضعة واستبدله املدرب 
بفهد عوض وانتقل املعتوق الى 
العراقي  الظهير األمين، وشكل 
سامر ســـعيد في اجلهة اليمنى 
وهوار محمد في اجلهة اليسرى 
خطورة متواصلة ولم يستطع 

دفاعنا إيقافهما.
  كان املـــدرب غـــوران يعول 
كثيرا على املشعان والعنزي في 
األطراف وواجه األول صعوبة في 
االختراق، لكنه كان متأهبا في 

عبدالزهرة (١٤).
الترجيـــح    وســـجل ركالت 
لألزرق بدر املطوع وفهد عوض 
العنزي ومســـاعد ندا  وحمـــد 
وحســـني فاضـــل وأخفق طالل 
العامر وســـجل للعراق صالح 
ســـدير وعماد محمد ومصطفى 
كرمي ونشأت أكرم وأخفق هوار 

محمود وقصي منير.
  ما حدث في الشوط األول ال 
ميكن تصديقه، منتخبنا األزرق 
يتقدم بهدف قبل ان تكتمل دقيقة 
واحدة من املباراة وحتديدا في أول 
٢٣ ثانية عن طريق بدر املطوع 
بعد كرة متبادلة انتهت على قدمه 
وصوبها قوية في مرمى العراق، 
وبدال مـــن تنظيم صفوفه دبت 
الفوضى مبكرا بني صفوفه وأدرك 
العراق التعادل في الدقيقة ٦ من 
كرة ثابتة ســـددها هوار محمد 
ضربت باحلائط وســـقطت في 
مرمى اخلالـــدي والذي تعثرت 
قدمه قبل اللحاق بالكرة، وسريعا 
أضاف العراق ايضا الهدف الثاني 
في الدقيقـــة ١٤ عن طريق عالء 
عبدالزهرة بعدما سقطت الكرة 
من يد نواف اخلالدي ويتحمل 

كل الكرات، في حني واصل فهد 
العنزي تقدمي مســـتواه املرتفع 
وشكل خطورة متواصلة وكاد 
يسجل هدفا بعدما تبادل الكرة 
مع بدر املطوع «خذ وهات» وسدد 
الكرة أرضيـــة صدها احلارس 
محمد كاصد، وكان على منتخبنا 
االسراع في ألعابه لكنه ظهر ثقيال 
في حتركاته، واضطر بدر املطوع 
في مرات كثيرة الرجوع للخلف 
لبناء الهجمة، إضافة الى تشتت 
أذهان املدافعني بعد الهدفني مبكرا. 
اما العراق فقد اعتمد على ألعاب 
نشأت أكرم وهوار محمد وسامر 
سعيد واستطاع بخبرة العبيه 
ان يحول تأخره الى فوز، وقطع 
الدفاع العراقي كل الكرات العالية 
لطول قامـــة العبيه إضافة الى 
القوة التي وصلت حد اخلشونة. 
وتلقى في الشوط األول ٣ إنذارات 
حصل عليها نشأت كرم وسالم 

شاكر وسامر سعيد.

  األزرق أفضل

  في الشوط الثاني جنح األزرق 
في تصحيح أخطاء الشوط األول 
وكان الطرف األفضل هجوما وهدد 

مرمى خصمه كثيرا وجنح جنم 
األزرق فهد العنزي في تسجيل 
هدف التعادل بعد كرة ملعوبة 
سدد فيها مساعد ندا الكرة برأسه 
ارتدت من احلارس البديل علي 
مفشر وســـددها يوسف ناصر 
بيسراه ذهبت الى العنزي وسددها 

الى داخل املرمى (٥٦).
  وأجرى غوران تبديال بإدخال 
حمـــد العنزي بدال مـــن جراح 
املطـــوع للوراء  العتيقي وعاد 
وواصل هجومه وتناقل األزرق 
الكرات لكنه لم يضف هدفا آخر 
بعدما كان قريبا من املرمى، وكان 
على العبينا االكثار من التسديد 
من خارج املنطقة اســـتفادة من 
احلـــارس البديل الذي لم يلعب 
منذ فترة طويلة وكان واضحا 

ارتباكه في الكرات املسددة.
بالفعـــل األزرق هـــو    وكان 
األفضـــل ويؤخذ عليـــه اصدار 
الكرات املرتـــدة التي وصل بها 

الى مشارف منطقة اجلزاء.
  وادخل غوران فهد األنصاري 
بدال من يوسف ناصر في الشوط 
اإلضافي األول بغية االستفادة من 

عطائه في خط الوسط. 

 األزرق هزم العراق بالترجيحية وتأهل للنهائي

(األزرق.كوم)  الشيخ أحمد الفهد يرفع يده فرحا بالفوز   الثنائي الكبير بدر املطوع وفهد العنزي قادا األزرق للفوز 

 (كرم دياب)  جانب من االحتفاالت التي شهدها شارع الخليج أمس بعد فوز منتخبنا على العراق تزامنا مع اإلعالن عن فوز قطر باستضافة مونديال ٢٠٢٢ 

 الشيخ طالل الفهد يتحدث لوسائل االعالم بعد املباراة 

 طالل الفهد: الكأس اشتاقت للكويت

 العنزي: ما ضاع تعبنا 

 العامر: اعذروني 

 مسيرات في الشوارع

 بارك رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد للشعب الكويتي على 
وصــــول منتخبنا الى املباراة النهائية والــــذي أرجع فيه الفضل الى 
الالعبني األبطال. وأضاف ان املباراة كانت سريعة وطغى عليها احلماس 
وتلقى مرمانا هدفني خالل ١٠ دقائق، لكن استطاع العبونا العودة الى 
املباراة بفضل توفيق اهللا لهم، مشــــيرا الى ان املنتخب العراقي كان 
كبيرا واألزرق كبيرا. وأكد الفهد انه حان الوقت لعودة كأس اخلليج 

للكويت، ألن الكأس تعشقنا ويجب ان ترجع الى عشيقها.

 أكد مهاجم األزرق حمد العنزي ان الالعبني كانوا رجاال ومتكنوا 
من تعديل الكفة بعد التخلف بفارق هدف، مشـــيرا الى ان األزرق 

كان األفضل منذ بداية البطولة ونتمنى التوفيق في النهائي.
  وقال العنزي: احلمد هللا على كل حال واجتهدنا بشـــكل كبير 

واهللا ما ضيع تعبنا. 

 أبدى العب وسط األزرق طالل العامر سعادته بوصول منتخبنا 
للمباراة النهائية بعد مجهود جبار قدمه جميع الالعبني بال استثناء، 
وقدم العامر اعتذاره جلماهير األزرق بعد اضاعته للركلة الترجيحية، 

واعدا إياهم بتقدمي األفضل في املباراة النهائية 

 خرجت مجموعة كبيرة من اجلماهير الى الشـــوارع لالحتفال 
بفوز األزرق على العراق في نصف النهائي، كما أقيمت في منطقة 
الصليبية احتفاالت صاخبة ورفعـــت اجلماهير هناك صور ابن 

املنطقة فهد العنزي الذي سجل هدف التعادل ملنتخبنا. 

 السعودية عبرت اإلمارات

 تأهلت السعودية إلى نهائي الدورة بفوزها على اإلمارات ١ ـ ٠ 
على ملعب ٢٢ مايو في عدن ضمن الدور نصف النهائي. وســـجل 
احمد عباس هدف الفوز في الدقيقة ٥٥. وعززت الســـعودية بطلة 
أعـــوام ١٩٩٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تفوقها علـــى اإلمارات بطلة ٢٠٠٧ في 
دورات اخلليج برصيد عشـــرة انتصارات مقابل ٤، فيما تعادلتا ٣ 
مرات.  يذكر ان املنتخبني يشاركان في الدورة بغياب عدد كبير من 
األساسيني، ففضل مدرب السعودية البرتغالي جوزيه بيسيرو عدم 
استدعاء بعض الالعبني األساسيني الدخار جهودهم لكأس اسيا الشهر 
املقبل في الدوحة وهم وليد عبداهللا واسامة هوساوي ومناف ابو 
شقير وحمد املنتشري وعبده واحمد عطيف ونايف هزازي وناصر 

الشمراني وسعود كريري، فضال عن ياسر القحطاني املصاب. 
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