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 «األخضر» يستعد للمواجهة الحاسمة

   أمام األزرق  (األزرق. كوم) 

 الرئيس اليمني 
  يحضر النهائي

  أعلن الرئيس اليمني على عبداهللا 
صالح انه سيحضر املباراة النهائية. 
اليمنية الصادرة  وأعلنت الصحف 
صباح امـــس إن الرئيـــس اليمني 
ســـيحضر املباراة النهائية لتوديع 
وفود وضيوف الدورة التي تقام ألول 
مرة فـــي تاريخها في اليمن. ووجه 
الرئيس اليمني الدعوة لكبار مسؤولي 
الكويـــت والســـعودية، وآخرين، 

حلضور النهائي.  

 الجسمي يشدو  في الختام
اللجنة املنظمة للبطولة    وجهت 
الفنان االماراتي حسني  إلى  الدعوة 
اجلســـمي إلحياء احلفل اخلتامي. 
الدعوة  فـــي توجيه  الرغبة  وتأتي 
للجسمي على اعتبار أنه من املطربني 
الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في 
الشرق األوسط بشكل عام ومنطقة 
اخلليج العربي بشكل خاص. وسيقوم 
اجلســـمي بتقدمي فقرة غنائية بني 

شوطي املباراة النهائية للبطولة.
 

 توڤاريتش: جاهزون للفوز في النهائي

 بيسيرو  ُمصرٌّ على التتويج باللقب

 اعترف الصربي غوران توڤاريتش املدير الفني 
لألزرق بأن األخضر يلعب بطريقة جماعية وهو 
فريق منظم وال يعتمد على العب بعينه، مؤكدا 
جاهزية فريقه ملواجهة األخضر وايقاف خطورة 

العبيه للخروج باملباراة إلى بر األمان.
  وأضاف غوران في املؤمتر الصحافي امس 
«أنه أعـــد فريقه جيدا لتلك املباراة خاصة انه 
حرص على مشاهدة املنافس جيدا كما أنه واجهه 
في دوري املجموعات ولكن كل ما يود قوله هو 

أن اجلميع سيستمتع بالنهائي».
  وأشـــار غوران إلى أن األزرق «ال يعاني من 

أي مشـــاكل دفاعية والدليـــل على ذلك دخول 
هدفني فقط في مرماه، جاءا خالل املباراة أمام 
املنتخب العراقـــي، منذ انطالق البطولة حتى 
الوصول للنهائي ومن ثم فإنه على دراية كاملة 
بأن جميع الالعبني يعلمون حجم املســـؤولية 

امللقاة على عاتقهم».
  وأكد غوران «أن مباراة الســـعودية تتمثل 
أهميتهـــا في أنها دربي اخلليج في املقام األول 
وكذلك لكونها نهائي البطولة في املقام الثاني 
وهو ما سيجعل العبو الفريقني يدخلون اللقاء 

بقوة وندية منذ البداية حتى النهاية».

 أكد البرتغالــــي جوزيه بيســــيرو املدير الفني 
للمنتخب الســــعودي اصراره علــــي حتقيق الفوز 

على االزرق اليوم والتتويج باللقب.
  وأضاف بيسيرو في املؤمتر الصحافي امس «أن 
املباراة ستكون غاية في األهمية واالثارة من اجلانبني 
فاالزرق يضم مديرا فنيا على أعلى مستوى وكذلك 
العبني متميزين ومن ثم فإن املباراة لن تكون سهلة 

على االطالق».
  وأوضح «أن أكبر مشكلة يواجهها في تلك البطولة 
هي ضيق الفترة الزمنية بني كل مباراة األمر الذي 
وضع العبي الفريق فــــي حالة إجهاد واضح لكننا 
مع ذلك قادرون علــــى اجتياز تلك األزمة والظهور 

مبستوى متميز».
  وأشار بيسيرو إلى أن «أرضية امللعب هي عامل 

آخر وسبب من األسباب التي تصيب الالعبني بحالة 
إجهاد واضح ولكننا جاهزون ملواجهة تلك املشكلة 
بعد أن اعتاد الالعبون على اللعب عليها منذ انطالق 

البطولة حتى الوصول إلى املباراة النهائية».
  وعن اجلماهير اليمنية، قال بيسيرو «ان اجلماهير 
اليمنية لها دور فعال في إكساب أهمية خاصة للبطولة 
واثبت لنا الشــــعب اليمني أنه يعشــــق كرة القدم 
ومن ثم فإننا سنسعى للظهور مبستوى متميز في 

املباراة النهائية».
  واعترف بأن وصول املنتخب السعودي للمباراة 
النهائية «ليس مفاجأة على االطالق حيث ان الغرض 
األساسي من تلك البطولة كان الدفع ببعض الوجوه 
اجلديدة واكســــابها حساســــية البطوالت واأللقاب 

وبالفعل كانوا عند حسن ظنه في البطولة». 

  فهد العنزي...  
 «ساحر الكرة الخليجية»

  فرض العب األزرق فهد العنزي نفســـه واحدا من ابرز جنوم «خليجي 
٢٠»، ويستحق ان يكون «ساحر اخلليج» بعد األداء الساحر الذي قدمه في 
مباريـــات «األزرق» وكانت له اليد الطولى في قيـــادة املنتخب الى املباراة 

النهائية حيث يواجه نظيره السعودي اليوم.
   وفـــي املباريات األربع التـــي خاضها املنتخب الوطنـــي، فاز على قطر 
١-صفر وعلى اليمن ٣-٠ وتعادل مع الســـعودية ٠-٠، وتخطى في نصف 
النهائي عقبـــة املنتخب العراقي ٥-٤ بركالت الترجـــح (٢-٢ في الوقتني 
االصلـــي واالضافي)، كان العنزي (٢٢ عاما) احـــد مفاتيح «االزرق» وقدم 
أداء أبهر املراقبني من خالل انطالقاته السريعة في اجلهة اليمنى، ورشاقته 
في املراوغة ومتريره الكرات النموذجية الى املهاجمني أو التسديد، كما انه 
ســـجل هدفا ثمينا في املرمى العراقي وكان هدف التعادل ٢-٢ قبل اللجوء 

الى ركالت الترجيح.
   ميكن القول ان دورة «خليجي ٢٠» هي شهادة امليالد لهذا النجم املنطلق 
بقوة، وهو املرشح األوفر حظا للفوز بجائزة أفضل العب في الدورة. وإذا ما 
كتب لألزرق التتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه (رقم قياسي)، فال 
شك ان العنزي سيكون قد لعب دورا محوريا ومهما في إعادة االزرق الى 
األلقاب اخلليجية للمرة االولى منذ عام ١٩٩٨، وسيعيد إلى األذهان اجليل 

الذهبي الذي ضم النجوم جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وعبدالعزيز 
العنبري وفتحي كميل وغيرهم.

   وكان العنزي ساهم بفاعلية كبيرة في قيادة األزرق الى الفوز 
بلقب كأس غرب آسيا األخيرة التي أقيمت في العاصمة األردنية 

عمـــان، وهي كانت االنطالقة احلقيقية للعنزي اذ حصل على 
جائزة أفضل العب في البطولة.

   وبعد بزوغ جنمه في ســـماء اليمن، انهالت العروض 
االحترافية على العنزي مـــن كل حدب وصوب وان لم 

حتمل الصفة الرسمية حتى اآلن، وكان العنزي صرح 
بانه تلقى عرضا من النصر الســـعودي لالنضمام 

الى صفوفه خالل فترة االنتقاالت الشـــتوية في 
يناير املقبل. بيد ان رئيس نادي النصر األمير 

فيصل بن تركي نفـــى ان يكون ناديه قد 
فاوض العنزي. كما بدأ القلق يســـيطر 
على كاظمة خشـــية من ان يخطف أحد 

األندية جنمه العنزي بعد املســـتوى 
املتميز الذي ظهر به، فاصدر النادي 
بيانا يناشد فيه الهيئة الهيئة العامة 

القانون  للشـــباب والرياضة بتفعيل 
في شـــأن تنظيم االحتراف الرياضي خصوصا 

وقواعدها.املادة الثالثة املتعلقة بشـــروط انتقاالت الالعبني 
  خاض العنزي جتربة قصيرة مع نادي بارتيزان بلغراد الصربي في نوفمبر 
املاضي، وشارك في مباراتني وديتني ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي معه 

في حينها، لكن لديه اآلن العديد من العروض سيدرسها بعد البطولة.
   بداية العنزي في املراحل السنية كانت مع كاظمة أيضا قبل الوصول الى 
الفريق األول، ولعب بإشراف املدرب البرازيلي روبرتينيو كظهير أمين ثم 
أعاده الروماني إيلي بالتشي في املوسم املاضي إلى مركزه الطبيعي كوسط 
أمين فتألق معه كثيرا وقدم أداء مميزا مع الفريق في كأس االحتاد اآلسيوي 
العالم احلالي في دور املجموعات أمام اجليش السوري وساهم في تأهله الى 

الدور ربع النهائي، ولكنه لم يحقق أي لقب مع كاظمة حتى االن.
   يعتبر العنزي أن مدرب كاظمة احلالي التشـــيكي ميالن ماتشـــاال الذي 
قـــاد الكويت الى لقب كأس اخلليج مرتني عامي ٩٦ و٩٨، من أفضل املدربني 

الذين اشرفوا على تدريبه ألنه تفهم ظروفه النفسية. 

 اللقاءات السابقة بين الكويت والسعودية 
 الدورة األولى (البحرين ١٩٧٠): فازت الكويت ٣-١ 

 الدورة الثانية (السعودية ١٩٧٢): تعادلتا ٢-٢ 
 الدورة الثالثة (الكويت ١٩٧٤): فازت الكويت ٤-٠ 

 الدورة الرابعة (قطر ١٩٧٦): فازت الكويت ٣-١ 
 الدورة اخلامسة (العراق ١٩٧٩): تعادلتا ٠-٠ 

 الدورة السادسة (االمارات ١٩٨٢): فازت الكويت ١-٠ 
 الدورة السابعة (عمان ١٩٨٤): تعادلتا ١-١ 

 الدورة الثامنة (البحرين ١٩٨٦): فازت الكويت ٣-١ 
 الدورة التاسعة (السعودية ١٩٨٨): تعادلتا ٠-٠ 

 الدورة احلادية عشرة (قطر ١٩٩٢): فازت السعودية ٢-١ 
 الدورة الثانية عشرة (االمارات ١٩٩٤): فازت السعودية ٢-٠ 

 الدورة الثالثة عشرة (عمان ١٩٩٦): فازت الكويت ١-٠ 
 الدورة الرابعة عشرة (البحرين ١٩٩٨): فازت السعودية ٢-١ 

 الدورة اخلامسة عشرة (السعودية ٢٠٠٢): تعادلتا ١-١ 
 الدورة السادسة عشرة (الكويت ٢٠٠٣): تعادلتا ١-١ 

 الدورة السابعة عشرة (قطر ٢٠٠٤): فازت الكويت ٢-١ 
 الدورة التاسعة عشرة (عمان ٢٠٠٩): فازت السعودية ١-٠ 
 الدورة العشرون (اليمن ٢٠١٠): تعادلتا ٠-٠ في الدور األول 

 نجم األزرق فهد العنزي 
على موعد مع التألق 
  في النهائي الكبير 
  (األزرق. كوم) 

 عدن ـ الوفد اإلعالمي
  هنأ رئيس الوفد البحريني الشيخ علي آل خليفة منتخبي الكويت والسعودية 
اثر تأهلهما لألدوار النهائيــــة وتوقع ان تكون املباراة اخلتامية نارية وصعبة 
كما جرت العادة في لقاءات املنتخبني. كما حتدث عن أسباب تأهل الفرق األخرى 
لألدوار النهائية وخروج املنتخب البحريني حيث قال ان دورة اخلليج أصبحت 
عقدة والبد من إيجاد وســــيلة حللها وان الفريق يواجه مشاكل فنية وإصابات 
وعلى االحتاد البحريني وضع اخلطط واستراتيجية حلل العقدة، وعن أسباب 
عدم السماح للمحترفني جيسي جون وعبداهللا عمر باملشاركة، بني انهما محترفان 
خارج البحرين ووجد االحتاد صعوبة لضمهما للمنتخب، وحول تقييمه لدورة 
اخلليج احلالية أشــــار آل خليفة إلى ان البطولة ناجحة بكل املقاييس تنظيميا 
وفنيا. وأقرت اللجنة املنظمة للبطولة قائمة مرشحي االحتادات الرياضية الذين 
سيتم تكرميهم، حيث شملت القائمة ٢٩ من جنوم كرة القدم السابقني واحلكام 
واإلداريــــني واإلعالميني املخضرمني من مختلف الدول املشــــاركة في البطولة.. 
وعلــــى النحو التالي:  اليمن: أحمد قائد ســــيف ـ حكما دوليــــا، املرحوم عادل 
األعســــم ـ إعالميا، عبداهللا أحمد الثريا ـ إداريا ، مصلح علي ســــليمان ـ طبيبا 

وعلي العمقي ـ العبا.
   الســــعودية: محمد جابر احليدري ـ إداريا، ناصر اجلوهر – فنيا، خالد فهد 

احلسني – إعالميا، مبارك املطوع – طبيبا وفؤاد أنور أمني – العبا.
  العراق: عبداخلالق مســــعود أحمد – إداريا، صكبان علي موسى الربيعي – 

إعالميا، سامس ناجي محمد – حكما وعدنان درجال – العبا.
   الكويت: يوســــف الشمالن – إداريا، صالح زكريا – مدربا، حافظ عبدالرزاق 
– إعالميــــا، عبدالرحمن احمليالن – طبيبا ، املرحــــوم عبدالرحمن البكر – حكما 

ووائل سليمان – العبا.
  قطر: أحمد علي األنصاري – إداريا، حســــن عثمــــان جبريل – مدربا، محمد 

عبداهللا املؤذن – إعالميا، ومبارك فرج العلي – العبا.
   عمان: فهد بن عبداهللا الرئيســــي – إداريا، رشيد بن جابر اليافعي – مدربا، 
أحمد بن ســــالم بامتيره – إعالميا، هاشم بن صالح بن محمد – العبا وعلي بن 

مبارك احلوسني – حكما.
  اإلمارات: جمعة غريب مبارك – إداريا، علي حميد – إعالميا، محســــن مصبح 

– العبا.
   البحرين، علي الرفاعي – إداريا ،علي كمنكه – مدربا، عباس العالي – إعالميا 

ود. أحمد الشافعي – طبيبا. 

 توقعت مصلحة اجلوازات اليمنية حضورا جماهيريا كبيرا في املباراة املرتقبة 
بني االزرق والسعودية. ومن املتوقع وصول ما يقرب من ٥ آالف مشجع من دول 

اخلليج حلضور املباراة النهائية.
  أعلن املوقع الرسمي للبطولة أن مصلحة اجلوازات قامت بوضع إحصائية 
بعدد املشــــجعني الذين دخلوا اليمن خالل فعاليات البطولة، حيث تبني دخول 
٢٩٤٢ مواطنا خليجيا اخلميس املاضي إلى األراضي اليمنية عبر املنافذ احلدودية 
مبحافظتي حجة واملهرة لتشــــجيع منتخبات بلدانهم املشــــاركة في البطولة. 
وأشارت اإلحصائية إلى أن ٢٥٥٦ مواطنا سعوديا دخلوا األراضي اليمنية عبر 
منفذ الطــــوال احلدودي مبحافظة حجة، فيما دخــــل ٣٨٦ آخرون غالبيتهم من 

اإلمارات العربية املتحدة، عبر منفذ شحن احلدودي. 

 آل خليفة: البحرين يعاني  من «عقدة خليجية»

 اليمن يستقبل  ٥ آالف مشجع

 «العبو األخضر» جاهزون للموقعة الكبرى
 شدد مهاجم املنتخب السعودي ريان بالل على قوة األزرق 
موضحا أن شـــباب الكويت ميتازون بالسرعة واملبادرة 
وقوة التركيز وقال: األزرق قوي بشـــبابه وميتلك فريقا 
مميزا ولـــو لم يكن كذلك ملا وصل للدور نصف النهائي، 
لكننا ان شـــاء اهللا قادرون علـــى تخطيه وحتقيق كأس 

بطولة خليجي ٢٠. 
  أما جنم الوســـط خالد الزيلعي فأكد أن فوز األخضر 
باللقب هو الطموح مبينا أن الفوز على األزرق ليس باألمر 
الصعـــب لكنه حذر في نفس الوقت من خطورة املنافس 
وســـرعة العبيه وقال أيضا: األخضر قادر على حتقيق 

املراد وهو البطولة. 
  وأكـــد أن وصولـــه للنهائـــي أنصفه كثيـــرا في ظل 
التالحم الكبير بني اجلميع، وأمتنى ان نفوز على األزرق 

الكويتي.
  في حني رأى ظهير املنتخب السعودي مشعل السعيد 
أن املباراة ســـتكون قوية جدا وســـتلعب على تفاصيل 
صغيرة موضحا أمله وطموحه بأن يفوز األخضر ويحقق 
البطولة وهذا ما ســـيتحقق في لقاء اليوم ونحن ننتظر 
الدعم اجلماهيري الســـعودي واليمني على حد ســـواء 
خلطف اللقب الذي سيكون فأل خير علينا في ظل وجود 

األسماء الشابة. 
  من جانبه أكد عساف القرني أنه يأمل في خدمة املنتخب 
بالصورة الصحيحة أوال واحلفاظ على شباكه نظيفة في 
النهائي وبني أنه يستخدم كل خبرته في املالعب الرياضية 
لكي يذود عن مرماه فـــي ظل توجيهات اخلبير من بيت 
اخلبرة مبـــروك زايد الذي كان فأل خيـــر علينا بقدومه 

ووقفته الصادقة مع زمالئه العبي املنتخب. 
  في حني أكد مهند عسيري أن هدفه األساسي في اللقاء 
في حال مشاركته هو تسجيل األهداف فقط والتعاون مع 
زمالئه بشـــكل يخدم املنتخب، مبينا أنه يأمل أن يساهم 
في حتقيق األخضر للكأس للمرة الرابعة في تاريخه من 
خـــالل خليجي ٢٠ بعدن. هنأ ســـعود عبدالعزيز رئيس 
الوفد السعودي األخضر لتأهله إلى املباراة النهائية وقال 
انه يفتخر مبالقاة األزرق لكونه صاحب اجنازات مضيفا 
انه يكن كل احلب واالحترام لألشـــقاء الكويتيني وان ما 
يجمع شعبي البلدين من عالقات ود واحترام متبادل هو 
اكبر من أي تنافس رياضي وانه بالنهاية سيبارك للفريق 

 الفائز بالبطولة.

 تثبيت «خليجي ٢١» 
  في البصرة

  
  قرر رؤســـاء احتادات كرة القدم 
في دول مجلـــس التعاون اخلليجي 
والعراق واليمن في مؤمترهم العام 
أمس بعدن تثبيت إقامة كأس اخلليج 
احلادية والعشرين في مدينة البصرة 
في العراق. وقرروا ايضا منح العراق 
مهلة ملدة عام يبدأ من اآلن لالستعداد 
من جميع النواحي على ان تقوم جلنة 
تفتيشية بزيارة البصرة كل ٣ اشهر 
لالطمئنان على االستعدادات خاصة 

النواحي األمنية. 
  وتقرر ان تكـــون البحرين البلد 
املنظـــم البديل في حـــال عدم قدرة 
العراق على االســـتضافة، وقد طلب 
االحتاد البحريني خالل االجتماع ان 
يتم إقرار إقامة البطولة ببالده قبل 
عام ونصف العام حتى يستعد جيدا 
لذلك. وأقر االجتماع اقامة البطولة في 
األعوام الفردية اعتبارا من ٢٠١٣ مع 
ترك توقيت اقامتها للدولة املنظمة 
وبشـــكل ال يتعارض مع البطوالت 
األخـــرى. كما تقرر مشـــاركة طاقم 
حتكيمـــي كامل من كل دولة اعتبارا 

من الدورة املقبلة.
  وهنأ رؤســـاء االحتـــادات خالل 
اجتماعهم قطر بفوزها بشرف تنظيم 
التوفيق  مونديال ٢٠٢٢ ومتنوا لها 

في التنظيم واالستضافة. 
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 ال نريد شيئا من األزرق..
 ال نريد من األزرق شـــيئا اليوم سوى الكأس، ال نريد 
ان ميتعنا ويطربنا واآلخرين، ال نريد ان يقول املتابعون 
«واهللا لعـــب األزرق بس ما فاز»، ال نريد منه «الطويلة» 
نريد منه االختصار والدخول مباشرة في املوضوع، نريد 
منه «الكأس» بأي طريقة ولو بهدف واحد من ركلة جزاء 
من تســـديدة من ضربة رأس من كرة ثابتة من أي مكان، 
املهـــم ان يفوز، فاملباراة نهائية ومثلها ال حتتمل التأخير 
حتى لو كانت الشـــوارع مزدحمة، ال نريد منك يا األزرق 
ان تبـــذل جهدا فوق طاقتـــك، وزع جهدك جيدا وهات لنا 

الكأس ولو باحليلة.
  يلعب األزرق نهائي البطولة الليلة أمام األخضر السعودي 
بعدما وصل إلى مرحلة متقدمة من املنافسة بفضل التماسك 
الذي أبداه في املباريات األخيرة، وجنح في نصف النهائي في 
تخطي خصم قوي وهو العراق «بطل آســــيا» وهي التجربة 
األقوى له في البطولة وعلــــى مدربنا غوران توفاريتش ان 
يعيد دراسة األخضر جيدا، فالذي تعادلنا معه في املجموعة 
األولى بدون أهداف بالتأكيد لن يكون هو نفســــه في مباراة 
اليوم من حيث الروح املعنوية والتنظيم والتكتيك، وعلينا 
ان نلقي مباراة العراق خلــــف ظهورنا وندخل مباراة اليوم 
بنفس وروح جديدين ونتجنب الوقوع في أخطاء املباريات 

املاضية وأهمها فقدان الكرة في مناطق محظورة.
  عندما تلتقي خصما يتشابه معك في األسلوب والتطبيق 
واإلمكانيات الفردية واجلماعية، فيمكنك التعامل معه جيدا، 
واألزرق واألخضر يتشابهان في لعبهما ومهارات العبيهما، 
ولذلك فإن الكفة ستكون متساوية بينهما، ورغم ان األخضر 
الســــعودي يفتقد عناصر كثيرة من األساسيني إال انه يضم 
عناصر أساسية من أفضل الفرق السعودية مثل محمد الشلهوب 
واحمد عباس ومهند عسيري وريان بالل وراشد الرهيب، كما ان 
مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو يسعى الى تعويض اإلخفاقات 
السابقة، واألمر اآلخر ان مباراة اليوم ستكون مفتوحة، وعادة 
ما تكون املباريات النهائية اخف وطأة من سابقاتها باعتبارها 

األخيرة في املنافسة والوجهة واحدة وهي الفوز.
  ثقتنا فيك كبيرة يا األزرق، فأنت وكأس اخلليج صديقان 
قدميان، ونريد منك ان جتدد العالقة اليوم، فاجلماهير متعطشة 
الى حتقيق الكأس للتنفيس عما بداخلها من «قهر» ملا تعيشه 
أحوال الرياضة، ورسالتنا األخيرة الى نواف واملعتوق ومساعد 
وفاضل وراشــــد وعوض والعتيقي والعامــــر وفهد وعزوز 
واملطوع ويوسف وحمد واألنصاري واآلخرين: رجاًء رجاًء 

ال تقصرون، وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 األزرق واألخضر.. «دايم على البال» 
 منتخبنا في النهائي أمام السعودية واألمل كبير بفوزنا باللقب العاشر 

(األزرق.كوم)   مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش يتطلع إلى كأس اخلليج للظفر بها  

 حمادة: تبقى المرحلة األصعب 
أمام أحد أقطاب الخليج 

 الحساوي يطمئن على الالعبين 

 قال عبدالعزيز حمادة مساعد مدرب منتخبنا الوطني ان 
األزرق اآلن اجتـــاز املرحلة الصعبـــة وتبقى األصعب كوننا 
ندخل اللقاء النهائي امام احد أقطاب اخلليج، مشـــيرا الى ان 
اللقاء يحمل طابعني، االول انه على الزعامة اخلليجية واآلخر 
انـــه الديربي بـــني املنتخبني وهو بحد ذاتـــه بطولة، وحول 
انطباعه عن مســـتوى األزرق قال ان البطولة ايقاعها سريع 
والبد ان تكون هناك مواكبة وقد وضع اجلهاز الفني لألزرق 
في االعتبار السير وفق خطة مدروسة للعب امام املنتخبات 
اخلليجية األخرى، حيث لعبنا امام السعودية وقطر واليمن 
وحصلنـــا على ٧ نقاط ويعتبر ذلك نقطـــه ايجابية ولعبنا 
امام فريق يفوقنا خبرة وهو العراق، مشـــيرا الى ان املباراة 
النهائية حتتاج إلعداد بدني ونفسي، وأوضح حمادة ان األزرق 
مير بنفس املراحل التي مر بها الفريق في بطولة غرب آسيا، 
ويقصد بذلك ان اجلهاز الفني اكتسب اخلبرة الكافية ملالقاة 
املنتخب السعودي، وأكد وجود تنسيق بني اجلهازين اإلداري 
أسامة حسني ومبارك العجمي وعلي محمود لتهيئة األجواء 
املناسبة خالل الدورة، وحول حظوظ األزرق امام السعودية 
توقع حمادة ان تكون قوية ويكفي انها بني متنافسني، مؤكدا 
ثقته برجـــال األزرق وبإصرارهم وعزميتهم، وحول تدريب 
املنتخب مساء أمس على شاطئ البحر القريب من مقر إقامة 
الالعبني بدال من ملعب التالل رد قائال: بناء على رغبة املدرب 

لتكون مرحلة شفاء الالعبني. 

 اطمأن فواز احلســـاوي في اتصال هاتفي مع مساعد مدرب 
األزرق عبدالعزيز حمادة على ســـالمة الالعبني وهنأهم على

الفوز على العراق ووعدهـــم بالتكرمي في حال احلصول على 
الكأس. 

املباراة، فالعبو االخضر معتادون 
على هذه الطريقة من اللعب في 
املباريات بالدوري السعودي، لذلك 
مادام االزرق ميلك العبني مهاريني 
فهذه ميزة جتعله يتحكم في وتيرة 

املباراة.
  وعلى العامر والعتيقي القتال 
في منطقة الوسط من أجل الكرة 
وعدم ترك املساحات شاغرة بوجه 
العبي االخضر، خصوصا محمد 
الشلهوب مفتاح اللعب السعودي 
الذي يجب الوقوف أمامه قبل ان 
يتســـلم الكرة، في حني نأمل ان 
يواصل دفـــاع االزرق نفس هذا 
املستوى اجليد من االداء، ويجب 
الى اخلالدي بضرورة  ان نشير 
الهدوء والتركيز للمباراة بعد ان 
ظهر متزعزعا في مباراة العراق 
ونريده ان يعود «جســـورا» كما 

عهدناه.
  االخضـــر الســـعودي بقيادة 
مدربه البرتغالي بيسيرو يعتمد 
على اللعب الســـريع سواء عبر 
االطراف أو من العمق، وهو يعول 
كثيرا على قيادة محمد الشلهوب 
للعمليات الهجومية، ومن املتوقع 
ان يبدأ ايضا باملوهوب احمد عباس 
الذي سجل له هدف التأهل للنهائي 

مبرمى االمارات.
  ويعتمد االخضر على العبني 
امثال سلطان النمري وأسامة املولد 
وتيسير اجلاسم وعساف القرني 
ومهند عسيري، وقد قدم الفريق 
مباريات متفاوتـــة فبعد مباراة 
جميلة امام اليمـــن والكويت لم 
يقدم املنتخب ما هو مأمول منه 
امام قطر، ليعود في مباراة االمارات 

بأداء مقنع أهله الى النهائي. 

زمالئهم في الفريق.
القتالية    الشـــجاعة والروح 
العالية واحلماس والثقة بالنفس 
وبقـــدرات الفريـــق كمجموعـــة 
واإلصـــرار والعزميـــة للفـــوز 
واحترام املنافس أشياء يجب ان 
تكون حاضرة قبل املباراة واال لن 
ننال الكأس، فبمثل هذه املباريات 
النهائية قد يكون العمل االداري 
أهم بكثير من التوجيهات الفنية 
لالعبني ولنا في نهائي القادسية 
أمام االحتاد السوري خير مثال، 
لذلك سنبدأ مناشـــدتنا بأسامة 
حسني وعلي محمود ومن قبلهم 
الشيخ طالل الفهد حتى يجهزوا 

الفريق نفسيا قبل املباراة.
  وثقتنا كبيرة في قدرة مدربنا 
الفذ الصربي غوران توفاريتش 
على إدارة املباراة سواء بوضعه 
التكتيك  أو  للتشكيلة األساسية 
أو التبديـــالت، وقد أبلى غوران 
وطاقمـــه الفني بالء حســـنا في 
بالبطولـــة،  االزرق  مباريـــات 
خصوصا أمام العراق التي حملت 
الهجوم  جرأة كبيرة منـــه على 
في بداية الشـــوط الثاني بعد ان 
كان االزرق متخلفـــا بالنتيجة، 
أثناء  الهدوء  ويحســـب لغوران 
املباراة، وهو ما يعطيه الفرصة 
كاملـــة بالتركيز على مجرياتها، 
التي  السابقة  املباراة  وستساعد 
خاضها املنتخبان بالبطولة غوران 
كثيرا علـــى اختيار التشـــكيلة 
املناسب، وان  االفضل والتكتيك 
كانت التوقعات تنصب على ان يبدأ 
بنفس التشكيلة أمام العراق مع 
إجراء بعض التغيرات االضطرارية 
بســـبب اصابة محمد راشد وهي 

 عبداهللا العنزي
  لن يكون األزرق وحده الليلة، 
فكل قلوب أهل الكويت معه وهو 
النهائية  املواجهة  اليـــوم  يدخل 
خلليجي ٢٠ أمام شقيقه املنتخب 
السعودي على ملعب ٢٢ مايو من 
اجل إعادة «الغالية» كأس اخلليج 
الى مبنى احتاد الكرة بالعديلية 
بعد ١٢ عاما مـــن الفراق، وحتى 
العاشرة خليجيا،  النجمة  يضع 
ويؤكد زعامته املطلقة بأنه سيد 

البطولة على مر تاريخها.
  أزرقنا الراسم لعالمات الفرح 
على محيـــا الكويتيني في أحلك 
الظروف، بحاجة الليلة الى ما هو 
اكبر مـــن تكتيك املدرب الصربي 
غوران توفاريتـــش والى براعة 
نواف اخلالدي ومهارة فهد العنزي 
وجنومية بدر املطوع، الليلة هو 
بحاجة الى دعاء كل أهل الكويت 
بالتوفيـــق طوال املبـــاراة، وهو 
الذي كان حاضرا بركلة الترجيح 
األخيرة للمنتخـــب العراقي في 
السابقة والتي أطاح بها  املباراة 
قصي منير فتأهلنا الى النهائي.

  ٩٠ دقيقـــة أو أكثـــر هي من 
ستفصل هذا اجليل عن التاريخ، 
فهذا الوقت بالذات جدير ببذل كل 
اجلهود من اجل نيل لقب «البطل» 
الذي هو العالمة الفارقة مبسيرة 
أي رياضي، وســـنذكر جاســـم 
والطرابلسي والدخيل والعنبري 
واحلوطي وفتحي وناصر الغامن 
ومحمد ابراهيم وســـمير سعيد 
ومن بعدهم وبران وحجي وبشار 
والهويدي وبنيان سنضيف اليهم 
املطوع واخلالـــدي وندا وفاضل 
والعنزي واملشعان ووليد وبقية 

نواف اخلالدي وحســـني فاضل 
ومساعد ندا وفهد عوض وعامر 
املعتوق وجراح العتيقي وطالل 
العامر وعبدالعزيز املشعان وفهد 
العنزي وبدر املطوع ويوســـف 

ناصر.

  االختراق من األطراف

  طريقة لعب االزرق تعتمد على 
االختراق سواء من االطراف عبر 
العنزي واملشـــعان أو من العمق 
عن طريق بدر املطوع، اال انه وفي 
اليوم ســـيكون متواجدا  مباراة 
املطوع كمهاجم ثان خلف يوسف 
ناصر داخل منطقة اجلزاء أمر مهم 
من اجـــل زعزعة التكتل الدفاعي 
السعودي، وعلى يوسف ان يجتهد 
كثيرا ويشاغب داخل منطقة اجلزاء 
خصوصا فـــي الفراغات الكبيرة 
بني قلبي الدفاع من اجل اقتناص 
كرة رأسية أو احلصول على ركلة 
جزاء، وعلى العبي املنتخب التركيز 
املباراة وهذا  بالتحكم مبجريات 
االمر مطلوب به العنزي واملشعان 
واملطوع فمن املهم عدم تســـريع 
وتيرة اللعب أمام السعودية طوال 

 الكويت  السعودية 

 ٦ 
 الثالثة الرياضية 

 فاضل: لن نخيب الظن

 العنزي: الكأس كويتي 

 علي: بذل الجهود 

 أكد املدافع حسني فاضل عزم 
العبـــي األزرق على الظفر بلقب 
البطولة العزيزة على قلوبنا كون 
انها حتمل اسم الشهيد فهد األحمد، 
مشيرا الى انه وزمالءه الالعبني 
لن يخيبوا ظن اجلماهير الكويتية 
التي عقـــدت آمالها عليهم وعلى 
اجلهازين اإلداري والفني إلعادة 
الكأس الى أحضان الكويت وإسعاد 
جماهير األزرق الطامح اليها بعد 

حقبة زمنية ليست قصيرة. 

 أكد املتألق فهد العنزي واملرشح لنيل جائزة أفضل العب في البطولة 
ان العبي األزرق عاقدون العزم على حتقيق الفوز في املباراة النهائية 
اليوم وإحراز اللقب والعودة بالكأس الى الكويت إلســــعاد اجلماهير 
الكويتية وإدخال البهجة والفرح في نفوس أهل الكويت، مضيفا انه ال 

يهتم باأللقاب الفردية بقدر اهتمامه الكبير بتحقيق الكأس الغالية. 

 السجل الذهبي 
 الكويت  (البحرين ١٩٧٠)   الدورة األولى 
 الكويت  (السعودية ٧٢)  الدورة الثانية 
 الكويت  (الكويت ٧٤)  الدورة الثالثة 
 الكويت  (قطر ٧٦)  الدورة الرابعة 

 العراق  (العراق ٧٩)  الدورة اخلامسة 
 الكويت  (اإلمارات ٨٢)  الدورة السادسة 
 العراق  (عمان ٨٤)  الدورة السابعة 
 الكويت  (البحرين ٨٦)  الدورة الثامنة 
 العراق  (السعودية ٨٨)  الدورة التاسعة 
 الكويت  (الكويت ٩٠)  الدورة العاشرة 

 قطر  (قطر ٩٢)  الدورة ١١ 
 السعودية  (اإلمارات ٩٤)  الدورة ١٢ 
 الكويت  (عمان ٩٦)  الدورة ١٣ 
 الكويت  (البحرين ٩٨)  الدورة ١٤ 
 السعودية  (السعودية ٢٠٠٢)  الدورة ١٥ 
 السعودية  (الكويت ٢٠٠٣)  الدورة ١٦ 
 قطر  (قطر ٢٠٠٤)  الدورة ١٧ 
 اإلمارات  (اإلمارات ٢٠٠٧)  الدورة ١٨ 
 عمان  (عمان ٢٠٠٩)  الدورة ١٩ 
 ؟  (اليمن)  الدورة ٢٠ 

 قال وليد علي انه وزمالءه الالعبني سيبذلون كل ما بوسعهم في 
مباراة اليوم وسيقدمون أفضل ما لديهم للفوز وانتزاع اللقب وإهدائه 
للشعب الكويتي املتعطش لهذه البطولة منذ سنوات طويلة، مضيفا 
ان مباراة اليوم تعتبر األبرز في مســــيرة الالعبني لكون انها النهائي 

األول للمنتخب منذ ١٢ عاما بعد ان أحرز لقب «خليجي ١٤».

 األخطبوط «بول» اختار االزرق
 شهد يوم امس تداول رسائل هاتفية حول توقع نتيجة 
مباراة الليلة بني األزرق والسعودية، وكان بطلها االخطبوط 
الراحل «بول» الذي أشعل الدنيا في مونديال ٢٠١٠ ومات.. 
إال انه مازال حاضرا وبقوة في مواجهة «كالسيكو» اخلليج 
اليوم.. ويبــــدو انه اختار الكويت لتكون صاحبة اللقب 

اخلليجي العاشر بحسب الرسائل! 


