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 يا عمري األزرق ويا عمري قطر 
 وأيضـــا فاز األزرق وانتهى املوضوع، ولنفكر ماذا 
ســـنفعل غدا في املبـــاراة النهائية أمام الســـعودية؟ 
فزنـــا على العراق بعد ان طالـــت املباراة الى الركالت 
الترجيحية بفضل احلماســـة الشـــديدة التي اظهرها 
الالعبون والرغبة في حتقيق الفوز، فزنا بخطة محكمة 
من مدربنا القدير غوران توڤاريتش بعد أن فاجأ خصمه 
مدرب العراق األملاني فولفغانغ سيدكا بنهج جديد في 
الشوط األول اشرك فيه عبدالعزيز املشعان في الطرف 
االمين وحول النجم فهد العنزي الى الطرف األيســـر 
بعدما ظن العراقيون ان هذا املكان محجوز لوليد علي، 
وجنح األزرق في تسجيل هدف مبكر عن طريق اجلهة 
اليسرى بعد توغل جيد من العنزي وتسديدة رائعة 

من بدر املطوع.
  نحن نالعـــب العراق بطل آســـيا وال نالعب فريقا 
متواضعا من شرق آسيا، فمن الطبيعي ان يهاجم ويسجل 
هدفني من أخطاء مشتركة بني احلارس والدفاع، ولكن 
بشكل عام فإن أزرقنا تفوق غلى خصمه بشكل واضح 
وخصوصا في الشوط الثاني كما تعرض العبونا الى 
اخلشونة املتعمدة من العبي العراق، ويستحق قائده 
نشأت أكرم البطاقة احلمراء في الشوط الثاني بعد ان 
«لقط» قدم املشعان اليسرى الثابتة وكاد يكسرها وهو 
الذي يحمل بطاقة صفراء في الشوط االول، وانصافا 
للفريقني فـــإن منتخبنا يســـتحق ركلتي جزاء خالل 
املباراة، واحدة لعبدالعزيز املشعان في الشوط االول 
واألخرى لفهد العنزي في الشوط الثاني وركلة جزاء 
للعـــراق ملصلحة مهاجمه مصطفى كرمي في الشـــوط 

الثاني ايضا.
  ما مييـــز منتخبنا األزرق عن غيـــره امتالكه صفا 
أساسيا في «االحتياط»، األمر الذي يساعد مدربنا في 
االســـتعانة بهم حتت اي ظرف، وشاهدنا فهد عوض 
يشـــارك ألول مرة بعد اصابة محمد راشد وظهر كأنه 
العب أساسي وسجل بثقة ركلته الترجيحية، ومثله فهد 
األنصاري يدخل في كل مرة ويجيد، وحمد العنزي ايضا 
ومعهم في مباريات سابقة صالح الشيخ وخالد خلف، 
واملتعارف عليه ان املدرب قبل ان يدخل املباراة يسأل 
من هو خصمه ومدربه؟ وعليهما يضع تشكيلته وخطته 
ولرمبا يعود وليد علي اساسيا في نهائي الغد ويخبئ 

غوران مفاجأة اخرى للبرتغالي جوزيه بيسيرو.
  كنا في قمة التوتر والعبونا يسددون ركالت الترجيح، 
كنا نضـــع ايدينا على قلوبنا خشـــية إضاعة الكرات 
وبينما نحن على هذه احلالة أعلن رئيس االحتاد الدولي 
جوزيف بالتر فوز الشقيقة قطر بحق استضافة مونديال 
٢٠٢٢ فزال كل التوتر وهدأت األعصاب، ومع تسديدة 
العراقي قصي منير في الهواء اصبحت الفرحة فرحتني 
فصرخنا معا «اهللا يا عمري يا األزرق واهللا يا عمري 
قطر» فهنيئا لنا هذا االجناز فما بعد كأس العالم كأس. 

وسالمتكم.
   ناصرالعنزي 

 المطوع والعامر بذال جهدًا فوق طاقتهما وعوض تألق

 األزرق رّتب أوراقه في «الثاني» فتأهل إلى النهائي 

  عبدالعزيز جاسم 
  ليلة لن تنسى للشارع الرياضي، 
بعد أن توقفت دقات القلوب مرتني 
اول من امس، األولى حلظة إعالن 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
جوزيف بالتر عن الدولة الفائزة 
بشــــرف اســــتضافة كأس العالم 
٢٠٢٢، والثانيــــة حلظة تســــديد 
الترجيحية احلاســــمة  الضربات 
في مبــــاراة األزرق مــــع العراق. 
فبعد حلظــــات مــــن اإلعالن عن 
فوز قطر بتنظيم املونديال أضاع 
الالعب العراقي قصي منير ركلة 
الترجيــــح االخيــــرة ليعلن تأهل 
األزرق للنهائي اخلليجي بعد غياب 
طويل، فامتزجت األفراح وخرجت 
املســــيرات في الشــــوارع لتكون 

الفرحة هذه املرة فرحتني.
  وعن مواجهة األزرق مع العراق، 
فقد فوجئ اجلميع بتغيير املدرب 
الصربي غوران توڤاريتش اخلطة 
ليصــــدم العراقيــــني بتواجد فهد 
العنزي في اجلهة اليسرى ودخول 
عبدالعزيز املشعان في اجلهة اليمنى 
بدال من وليد علي مع تبادل املراكز، 
وبالفعل تفوق العنزي على نفسه 
في هذه اجلهة وصنع هدف التقدم 
للمطوع في الدقيقة االولى، إال ان 
هذا التغيير وتبادل املراكز أحدث 
الكثير مــــن االرتباك في صفوف 
العبينا خصوصا خطي الوســــط 
والدفاع لتظهر احلنكة األملانية من 
مدرب العراق فولفانغ سيدكا بعد 
ان غير جهة الظهير األيسر والالعب 

اخلطير مهدي كرمي ليلعب في اجلهة 
اليمنى ليراقب العنزي، ثم يعيد 
أوراقه مرة اخرى وجنح  ترتيب 

في تسجيل هدفني خاطفني. 

  لماذا تغيرت الخطة؟

  والسؤال الذي يطرح نفسه: 
إذا كانت خطة  التغييـــر  ملاذا 
أثبتت  الســـابقة قد  املباريات 
جناحا؟ فالتغيير دائما يكلف 
الكثير، وفي هـــذه املباراة كاد 
يكلفنا اخلروج والسبب واضح 
هو أن غوران اراد أن يهاجم بقوة 
دون ان يلتفت للدفاع خصوصا 
في األطـــراف التـــي أصبحت 
مشرعة للهجمات العراقية بسبب 
تأدية العنزي واملشعان األدوار 

الهجومية اكثر من الدفاعية فكان 
الضغط كبيرا على عامر املعتوق 
ومحمد راشـــد وهـــذا األخير 
تعرض لإلصابة فجاء التبديل 
االضطراري بدخول فهد عوض 
بدال منه وذهاب املعتوق للجهة 
التبديالت  اليمنى وهو افضل 
التي اجراها غوران في جميع 
منافسات البطولة لتألق عوض 
في اجلهة اليسرى وذلك ليس 
تقليـــال من املعتـــوق ألنه في 
األصل ظهير أميـــن، ومن هنا 
فوضع الالعب املناسب في املكان 
املناسب دائما يكون ذا فائدة، 
فقد حتولت الكفة لصالح االزرق 
بعد دخول عوض بسبب نزعته 
الهجومية املميزة والدفاعية في 

وقت واحد.

  تبديالت غوران

  وفي الشوط الثاني غامر غوران 
كثيرا بسحب العب االرتكاز جراح 
العتيقي وادخال حمد العنزي بدال 
منه ليفتح الوسط بذلك للعراقيني 
لكن تفوق طالل العامر وبدر املطوع 
على نفسيهما كان كلمة السر في 
النجاح حتى نهاية املباراة. اال ان 
املشــــعان كان بعيدا عن مستواه 
واحتفظ كثيرا بالكرة وقد فضل 
غوران بقاءه رمبا إلعطائه حلوال 
اكثر في الهجــــوم وظهر ذلك في 
الدقائق االخيــــرة لكن احلل جاء 
من العب يعتبر جنم البطولة بعد 
ان عــــاد ملركزه األصلي في اجلهة 

اليمنى وهو فهد العنزي الذي أنقذ 
األزرق بهدف التعادل.

  وتأخــــر األزرق في تصحيح 
الوضع بعد التعادل بإشراك العب 
آخر يساند العامر الذي أرهق كثيرا 
ويعتبر جنم املباراة نظرا للمجهود 
الكبير الذي بذله ليصحح غوران 
الوضع في الوقت اإلضافي بإدخال 
فهد األنصاري بدال من يوسف ناصر 
إال أن هــــذا التغيير لم يكن كافيا 
إلحراز الفوز الــــذي جاء بركالت 
الترجيح. وبقي ان نقول ان املباراة 
أثبتــــت أن فهد عوض يســــتحق 
املشاركة منذ البداية وان العنزي 
يكون اكثر فائدة في اجلهة اليمنى 
وان التأمني الدفاعي يعطيك أفضلية 

لكي تهاجم بأريحية. 

 فرحة األزرق ستكتمل بإحراز اللقب  (األزرق. كوم)

 الفالح: نتمنى إحراز اللقب العاشر 

 راشد يغيب عن النهائي

 االتحاد المصري يهنئ األزرق
 

 الخالدي: النهائي يختلف

 هنأ رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.فؤاد الفالح اجلماهير الرياضيـــة كافة لتأهل منتخبنا الوطني الى 
املبـــاراة النهائية، متمنيا ان يواصل الالعبون جهودهم حتى يحرزوا 
اللقب اخلليجي وإيداعه خزائن احتاد الكرة وللمرة العاشرة في تاريخ 
دورات اخلليج. من جهته، أشـــاد نائب املدير العام لشؤون االنشاءات 
والصيانة عصام جعفر بتأهل االزرق الى املباراة النهائية، وهنأ اجلماهير 
الكويتية الوفية وأعضاء املنتخب على هذا الفوز الثمني، مشـــيرا الى 

ان جنوم االزرق أعادوا الزمن اجلميل للكرة الكويتية. 

 تأكد غياب مدافع االزرق محمد راشـــد عن املباراة النهائية غدا 
امام السعودية بسبب اصابته بتمزق في العضلة االمامية منعته 
من دخول التدريبات، وكان راشد خرج في نهاية الشوط االول في 
مباراة العراق بالدور نصف النهائي متأثرا باالصابة، ومن احملتمل 
ان يشـــارك عامر املعتوق بدال منه كما حدث امام العراق على ان 

يدخل عوض كالعب اساسي في اجلهة اليسرى.
 

 تقدم االحتاد املصري برئاســـة سمير زاهر بالتهنئة ملسؤولي 
احتاد الكرة بعد تأهل األزرق للنهائي، كما هنأ االحتاد السعودي. 
وأعرب املســـؤولون في االحتاد املصري عـــن أمنياتهم بالتوفيق 
ملنتخبي السعودية والكويت في املباراة النهائية، وتقدمي مباراة 

جيدة تليق باسم املنتخبني.

 قال نـــواف اخلالدي قائد االزرق ان املبـــاراة النهائية تختلف 
متاما عن األدوار التمهيدية خاصة أننا لعبنا أمام الســـعودية في 
املجموعة االولى وتعادلنا سلبا وبالتالي تكمن صعوبة املباراة في 

أنها مباراة نهائي وبالتالي البد من وجود فائز وخاسر.

(االزرق. كوم)   غوران جنح في توجيه الالعبني خالل املباراة  

  االتحادات الخليجية تعتمد اليوم
   موعد «خليجي ٢١» في البصرة

 سيدكا: كنت واثقاً من عدم التأهل 

 فرحة يمنية بتأهل األزرق 

 فيصل بن تركي: لم نفاوض العنزي

 ٤ آالف مشجع سعودي 

 بيسيرو:ال نخشى الكويت في النهائي

 أكد األملاني فولفغانغ سيدكا املدير الفني للمنتخب العراقي 
أن الضربات الترجيحية هي الســـبب الرئيســـي وراء هزمية 
منتخبه وعدم تأهله للمباراة النهائية، مشـــيرا إلى أن العبيه 
قدموا املطلوب منهم على أكمل وجه. وأضاف سيدكا في املؤمتر 
الصحافـــي الذي عقـــد عقب هزمية العراق أمـــام االزرق ٥-٤ 

بالضربات الترجيحية ان «املباراة كانت صعبة. 

 عاشـــت اجلماهير اليمنية واخلليجية على حد ســـواء فرحة 
كبيرة بعد تأهل االزرق للنهائي وجالت املسيرات في شوارع عدن 

الرئيسية محتفلني بتأهل األزرق.

 أكد األمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الســـعودي أن 
ناديه لـــم يفاوض فهد العنزي، ولم يخاطبـــوا أي جهة في ذلك، 
كونهم يعرفون القانون جيدا، ألن فترة االنتقاالت الشـــتوية لم 
تبدأ بعد وإلى اآلن لم يقرروا من ســـيغادر من الالعبني األجانب 

أو احملليني.
 

 سجل منفذا حرض والوديعة الواقعان على حدود السعودية 
مع اليمن دخول أكثر من ٤ آالف مشجع سعودي خالل الـ ٢٤ ساعة 

املاضية ملؤازرة األخضر أمام األزرق. 

 أعرب مدرب املنتخب الســــعودي خوســــيه بيسيرو عن سعادته 
بالتأهل للمباراة النهائية. وقال «إننا ال نخشى لقاء الكويت في النهائي، 
وانه سيعد فريقه بشكل جيد للمباراة». وفى مؤمتر صحافي مشترك 
حضره مدربو منتخبات الكويت واإلمارات والعراق، امتدح بيسيرو 
املنتخب الكويتي، وقال «إنه منتخب قوي لكننا ال نخافه وســــنلعب 
املبــــاراة بقوة»، معربا عن رضاه عــــن أداء فريقه وثقته في العبيه. 
وأضاف بيســــيرو ان املنتخب الســــعودي لعب املباراة مع املنتخب 
اإلماراتي بذكاء ووازن بني الدفاع والهجوم مع التركيز على الهجوم، 
وقال: «إنه استطاع إيقاف عنصر القوة لدى املنتخب اإلماراتي الذي 
يتمثل في االســــتغالل األمثل للكرات املرتدة وهو ما مكنه من كسب 

نتيجة اللقاء ١ ـ ٠».

 يعتمد املؤمتر العام لدورة كأس اخلليج في عدن 
اليوم بحضور رؤساء االحتادات اخلليجية والعراق 

واليمن موعد «خليجي ٢١» في البصرة.
  ويتضمن جــــدول أعمــــال املؤمتــــر العديد من 
املوضوعات والتوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة 
ألمناء الســــر بعد اجتماعاتهم االخيرة على هامش 
«خليجي ٢٠»، وفي مقدمتها إقرار إقامة البطولة في 
يناير من كل عام فردي اعتبارا من النسخة املقبلة 
املقررة في مدينة البصرة العراقية في الشهر ذاته 
من عام ٢٠١٣ بعد ان كان مقررا إقامتها في ديسمبر 

.٢٠١٢
  وهناك إجماع على هذه التوصية من أجل تثبيت 
موعد البطولة واعتمادها ضمن الرزنامة الرسمية 
لالحتاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) من اجل اتاحة 
الفرصة أمام االحتادات اخلليجية لالستعانة بنجومها 
احملترفني في أوروبا والذين غابوا عن البطولة احلالية 

وفي مقدمتهم احلارس العماني علي احلبسي.

  كما يناقش رؤساء االحتادات اخلليجية توصية 
تعديل الالئحة، خاصة فيما يتعلق بعملية تسجيل 
وتأهيل الالعبني، حيث تطالب قطر بوضع آلية تساعد 
على اعتماد اهلية الالعبني وتسجيلهم قبل انطالق 
البطولة بوقت كاف، كما اقترحت معظم االحتادات 
زيادة عدد احلكام اخلليجيني املشــــاركني في ادارة 
مباريات البطولة، وهناك اقتراح بوجود طاقمني من 
كل دولة على ان يكونوا من حكام النخبة.وســــتتم 
مناقشة إقرار مبدأ حصول الدولة املنظمة على جزء 
من تسويق البطولة بعد النسخة املقبلة في العراق.

وسيقوم الوفد العراقي خالل االجتماع بتقدمي تقرير 
شامل عن استعدادات البصرة حتى اآلن الستضافة 
«خليجي ٢١»، كما سيقدم الوفد مقترحا بخصوص 

موعد البطولة والفترة احملددة لها.
  وأعلن مســــؤولو الوفد العراقي انتهاء ٦٠٪ من 
أعمال املدينة الرياضية في البصرة، وكذلك امللعب 

الرئيسي الذي يسع لـ ٦٥ ألف متفرج.  

 غوران: العبونا يتمتعون بعقلية جيدة 

  مصرع ٤ مشجعين
   في حادث مروري

 أشاد الصربي غوران توفاريتش 
املديـــر الفنـــي للمنتخب الوطني 
بالعبيه بعد الفـــوز على العراق 
اول مـــن امـــس ٥- ٤ بالضربات 
الوقتني  انتهاء  الترجيحية بعـــد 
األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 

.٢/٢
  واضـــاف غوران فـــي املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقد عقب انتهاء 
املباراة في ستاد «٢٢ مايو» أن جنوم 
االزرق يتميزون بالعقلية اجليدة 
التجانس  والفهم السريع وكذلك 
فيما بينهـــم «فكانت النتيجة هي 
التأخر بهدف وحتويله  تعويض 
إلى تعادل مستحق لتحسم املباراة 

بعدها بالضربات الترجيحية».
  وأوضح أنه جنح في التعرف 
جيدا على اجلانب التكتيكي اخلاص 
باألملاني فولفغانغ ســـيدكا املدير 
العراقي، األمر  الفني للمنتخـــب 
الذي دفعه إلى إجراء مجموعة من 
التغييرات ملجاراة املنافس إلى أن 

تكللت تلك اجلهود بالنجاح.
  
 

  لقي ٤ مشجعني فلسطينيني 
مصرعهم وأصيب ٤ آخرون بينهم 
أردنـــي أول من أمس إثر حادث 
مروري في محافظة حلج حسب 
ما أعلن مسؤول أمني ميني لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
   وقال املصدر «ان سيارة كانت 
تقل عددا من املشجعني قادمني 
من محافظة تعـــز انقلبت على 
احد املنعطفات في منطقة كرش 
شمال حلج (٧٥ كلم عن عدن) ما 
أدى الى مصرع ٤ منهم واصابة 

٤ آخرين». 
  واشـــار الى انه «عثر بجوار 
الضحايا على أعالم العراق وصور 
للمنتخب العراقي»،  وأعرب عن 
اعتقـــاده بـــأن «الضحايا كانوا 
قادمني من تعز حلضور املباراة 
في ملعـــب ٢٢ مايو بني العراق 

واالزرق.  

 ٤ آالف دوالر من أبناء الشهيد
 قدم ابناء الشـــهيد فهد االحمد مكافأة قدرها ٤ آالف دوالر لكل 
العـــب بعد ان متكنوا من تخطي العراق في الدور نصف النهائي، 
وستكون هناك مكافأة اكبر في حال الفوز باللقب للمرة العاشرة 

لن يتم الكشف عنها اال بعد املباراة. 


