
 كيكة الـ «١٠ نجوم» جمعت فرحة «األنباء» والقسم الرياضي 

 كيكة القسم الرياضي مزينة بنجوم األزرق  الزمالء في حلظة فرح وابتهاج بعودة األزرق إلى منصات التتويج

 سمير بوسعد
  احتفلت أســــرة حترير 
«األنباء» والقسم الرياضي 
بالنصــــر الكبير و«النجمة 
العاشــــرة» لألزرق في جو 
أسري وسط فرحة الزمالء 
تقدمهم نائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد ومدير 
الزميــــل محمد  التحريــــر 
احلسيني وسكرتير التحرير 
الزميل عاطف غزال، وكانت 
«اللّمة» عربون محبة ووفاء 
ألبطال اخلليج الذين حققوا 
النجمة العاشــــرة في كأس 
اخلليج، وكانت اليمن محطة 
مفرحة وسعيدة للجميع، 
وتســــابق الزمالء أســــامة 
أبوالسعود وناصر العنزي 
ويحيى حميدان في مشاركة 
الزمالء الفرحة بجلب قوالب 

احللوى للجميع.

 الفالح: سندعم األزرق بقوة دحل يشيد بإنجاز األزرق

االردنية عمان.
  واكد ان االزرق اثبت علو كعبه 
خليجيا بعد ان حقق اللقب للمرة 
العاشرة في تاريخ هذه البطولة، 
ونتمنى ان تتواصل مســـيرته 
الناجحة في بطولة كأس آسيا 

الشهر املقبل في قطر. 

الوطنيـــة مشـــيرا اال ان الهيئة 
ستحاول قدر املستطاع استثناء 
العبي األزرق من اللوائح املالية 
املتعلقة بنظام املكافآت تقديرا لهم 
على ارجاع الكأس الغالية للكويت 

بعد فراق دام ١٢ عاما. 

العسكري   هنأ مدير االحتاد 
العقيد ركن حميد دحل رئيس 
الفهد  الكرة الشيخ طالل  احتاد 
واعضاء مجلـــس ادارة االحتاد 
مبناســـبة فـــوز االزرق بكأس 
«خليجي ٢٠»، مشيدا باجلهود 
الرائعـــة التي بذلهـــا الالعبون 
واعضاء اجلهازين الفني واالداري 
البطولة ومرحلة  خالل مشوار 

االستعداد لها.
  وقال دحل ان شباب االزرق 
اعادوا للكـــرة الكويتية هيبتها 
بعد فترة غياب لالجنازات التي 
اعتادت عليها اجلماهير، مضيفا ان 
العمل املضني ملجلس ادارة احتاد 
اللعبة والتخطيط السليم له اتى 
بثماره من خالل االنتصارات التي 
سطرها كل من املنتخبني االول في 
بطولة كأس اخلليج والرديف في 
بطولة كأس غرب آسيا السادسة 
التي اختتمت اخيرا في العاصمة 

 مبارك الخالدي
  قال مديـــر عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
الذي كان ضمن مســـتقبلي وفد 
املنتخب الوطني في ستاد جابر 
أول من أمس اننا نشعر بلحظات 
تاريخية عادت فيها البسمة لشفاه 
جماهيرنـــا الرياضية من خالل 
تتويج منتخبنا بكأس خليجي ٢٠ 
الذي جاء نتيجة للجهود اجلبارة 
التي قام بها رئيس االحتاد الشيخ 
الفهد وزمـــالؤه األعضاء  طالل 
واجلهـــازان اإلداري والفني الى 

جانب األداء الرائع لالعبني. 
  وأضـــاف الفالح اننـــا قدمنا 
كل ما يلزم خالل اعداد املنتخب 
وسنســـتمر في تقدمي املزيد من 
الدعم اســـتعدادا للمشاركة في 
بطولة كأس آسيا وهذا هو ديدن 
الهيئة في تعاملها مع منتخباتنا 

 سعيد: حطمت الرقم القياسي جماهيريًا
 أكـــد رئيس االحتـــاد العراقـــي لكرة القدم حســـني ســـعيد أن 
«خليجـــي ٢٠» التي اختتمت األحد املاضي في اليمن، حطمت الرقم 

القياسي من ناحية احلضور اجلماهيري.
  وقال سعيد لدى مغادرته عدن بعد املشاركة في الدورة وتسلمه 
علم بطولة «خليجي ٢١» املقرر إقامتها في البصرة بالعراق «اجلمهور 
يعـــد البطل احلقيقي في البطولة التـــي تعد انطالقة حقيقية لكرة 
القدم اليمنية وتعزيزا ملكانتها وإظهارها بصورة طيبة في البطوالت 

اإلقليمية والقارية املقبلة».
  وأعرب رئيس االحتاد العراقي لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) عن 
سعادته بنجاح بطولة «خليجي ٢٠» تنظيميا وفنيا رغم التحديات التي 
واجهتها، قائال «إصرار الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس اجلمهورية 
واحتاد كرة القدم والشعب اليمني على استضافة البطولة أثبت مقدرة 

اليمن على هذه االستضافة املتميزة من جميع اجلوانب». 

 تقييم تنفيذ الخطة الصحية في عدن
 عقـــد في املركز الوطني ملكافحة الســـل بعدن اجتماعا موســـعا 
للقيادات الصحية برئاســـة وكيل وزارة الصحة العامة والســـكان 
لقطاع الطب العالجي رئيس اللجنة الصحية امليدانية لـ «خليجي 

٢٠» د.غازي إسماعيل.
  وضم االجتماع مديري عموم مكاتب الصحة العامة والسكان في 
محافظات عدن وأبني وحلج، ومدير عام الطوارئ د.علي مســـارية 

ومديري ومسؤولي املستشفيات العامة مبحافظة عدن.
  وكـــرس االجتمـــاع للتقييم والوقوف على ســـير تنفيذ اخلطة 
الصحية للبطولة حيث جرى االستماع إلى تقرير مفصل من مدير 
عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة العامة والسكان عبد 
السالم سالم حول سير تنفيذ اخلطة في مرحلتي رفع اجلاهزية قبل 

بدء الدورة ومرحلة ما بعد االفتتاح. 

 د.فؤاد الفالح  حميد دحل
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 غوران... المحيط الهادئ!
 عبداهللا العنزي 

ــرء فرحتان، واحدة  ــول املثل الصربي «للم   يق
عند الزواج واألخرى عند االبن األول» ويحق 

ــوران توڤاريتش ان يضيف  للمدرب غ
ثالثة لهما وهي فرحة ١ فبراير، اليوم 

الذي أوكلت إليه مهام قيادة األزرق 
أمام استراليا في تصفيات كأس 

آسيا عن طريق اللجنة االنتقالية 
ــيخ احمد الفهد  برئاسة الش
ــذه املباراة بوابة  فكانت ه
استمراره مع األزرق ومن 

ثم شهرته.
ــوران املولود في    غ
ــر مبدينة  ٢٥ نوفمب
 ١٩٧١ ــش  بوزاريفات
عاش مغمورا منذ ان 
كان العبا، وكان ابرز 
الرياضية  حلظاته 
ــب اختياره  كالع
ــكيلة  ــن تش ضم
املنتخب االوملبي 
لصربيا إال انه لم 
يدم طويال في زي 

منتخب بالده.
ــألت  ــو س   ول
غوران عن أمنياته 
وصوله  ــة  حلظ
الكويت عام ٢٠٠٥ 
ــاعد  للعمل كمس
ــية  ملدرب القادس
ابراهيم،  ــد  محم
لقال لك على الفور 
أندية  أن أقود احد 
الدوري املمتاز، إال ان 
هذه األمنية لم يكتمل 
ــه تولى  حتقيقها ألن

ــباب  الش قيادة فريق 
ــن الدرجة األولى عام  م

٢٠٠٧، فحقق معه أفضل 
ــه جعلته في  نتيجة ممكن

مصاف الدوري املمتاز ألول 
مرة في تاريخ النادي، ومنها 

عمل مساعدا حملمد إبراهيم مرة 
أخرى ولكن هذه املرة مع األزرق 

في خليجي ١٩ مبسقط، قبل ان يتولى 
املهمة وحده مع األزرق بعد ذلك.

ــادئ» ذو وجه  ــط اله ــوران او «احملي   غ
ــة، كأنه ولد وترعرع  طفولي بريء وطباع هادئ

ــا، ال يخيل لك منذ  ــرية بدال من صربي ــي جنيڤ السويس ف
الوهلة األولى لرؤيته انه مكار ومخادع، بل تظن 
انه سيعطيك كل ما في جيبه مع أول صرخة 
ــوى العمل بهدوء من  في وجهه، هو يه
ــد فتجده يضع  ــه اح دون ان يزعج
كتفه على مقاعد البدالء «كما كان 
يفعل ماتشاال في خليجي١٣» وان 
ــاذا ال توجه العبيك  قلت له مل
سيقول ماذا عساي ان أقول 
لهم هم يعلمون ماذا يفعلون 
وأنا اعلم ماذا اعمل، جعل 
اخلليج كله يسأل يوم 
ــن هذا  ــي م ٢٢ املاض
ــا األزرق؟ ليعودوا  ي
بأنفسهم ألخذ لقطة 
البطولة معه والكأس 

بينهم. 
  من املؤكد ان احدا 
ما في صربيا قال 
له قبل توجهه إلى 
الكويت ان لديهم 
منتخبا ان حالفك 
احلظ وقدته قد 
ــى  عل ــك  يرمي
العاملية،  ــواب  أب
ــم تصدق  وان ل
ــو  ــأل ماري فاس
زغالو وكارلوس 
ــرا  ــو بري البيرت
وفليب سكوالري 

وميالن ماتشاله.
  غوران مني قدك 
اآلن وقد «انفتحت 
القدر»  ــة  ــك طاق ل
لم  ــت  ــك وأن بوجه
ــك األربعني  تبلغ عام
ــد، نعلم انك تلقيت  بع
العديد من  ــتتلقى  وس
العروض في األيام املقبلة، 
ــو أخذت كأس  وأيوووه ل
آسيا، عندها لن ترضى بأقل 
ــى راتبك  ــر جديد إل من صف
احلالي ليصبح ٢٥٠ الف دوالر 
ــا، ولكن قبل هذا  ــدال من ٢٥ الف ب
ــت معاك حالوة»  وذاك تذكر ان «مش
ــا نصفه مظلم، العبوه يأتون يوما  ملعب
ويغيبون عشرة، تذكر ذيب القحطاني وجابر 

الزنكي قبل ان تتذكر هدف وليد علي. 

 يا األزرق..!
ـــــراس  كــفــيــتــوا ورفـــعـــتـــوا ال

ـــكـــاس ـــوا ال ـــت ـــب ـــوا وج ـــت ـــي   وف

ــوا.. لعبتوا ــت ــب ــع ت   أطـــعـــتـــوا.. 

ــــا بــــاإلحــــســــاس ــــون ــــرت   وغــــم

  عــطــيــتــوا.. حــطــيــتــوا.. أهــديــتــوا

ــــاس ــــن ــــل ال ــــك ـــــــــــــداف ل   األه

ــا ــن ــَرْح ـــنـــا.. َف ـــَرْح ـــنـــا.. َم   َســـَرْح

ـــا كـــالـــنـــبـــراس ـــن   وكــــنــــتــــوا ل

األْعــَرْق ْق.. يا  األْبــرَ   يا األزرق.. يا 

ــــراس ــــت ـــــراقـــــة كـــمـــا امل ـــــَع   ال

ـــوا.. أديـــتـــوا ـــت ـــي ــوا.. وف ــت ــي ــف   ك

ــجــالس ــل ــــكــــاس ل ـــوا ال ـــت ـــب   وج

ــا ــن ــي   بـــكـــيـــنـــا.. حـــكـــيـــنـــا.. وأت

ـــق وعــــبــــاس ـــطـــل   واجلــــــــــار م

  بــاكــتــب حــروفــي عــلــى قــرطــاس

ــــاس!! ــــك ــــو نــــــور ال ــــت ض   حت

  بقلم: عبدالسالم مقبول 

 (قاسم باشا)  نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وسكرتير التحرير الزميل عاطف غزال يقطعان كيكة الفوز (حسن حسيني)  مدير التحرير الزميل محمد احلسيني يشارك القسم الرياضي في قطع الكيكة
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 محمود: راحة إجبارية لمن شاركوا فقط في مباريات «خليجي ٢٠»

 استبعاد ٣ العبين من األزرق قبل نهائيات كأس آسيا

  عبدالعزيز جاسم 
  قال مشرف املنتخب الوطني 
علي محمــــود ان العبي االزرق 
املقبــــل  ســــيتجمعون االحــــد 
لالستعداد لنهائيات كأس آسيا 
التي ســــتقام في الدوحة يناير 
املقبل، مشيرا إلى ان التجمع االول 
سيكون في اخلامسة والنصف 
على ملعب احتاد الكرة وسيستمر 
حتى ١٨ ديسمبر اجلاري وقت 
املغادرة إلى معسكر القاهرة الذي 

سيختتم في نهاية الشهر. 
  واضاف محمــــود أن لوائح 
جلنة املسابقات في كأس آسيا 
تتطلب تســــجيل ٢٣ العبا في 
البطولة وهو ما يعني ان على 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 
اســــتبعاد ٣ العبني قبل الذهاب 
للمشاركة في البطولة، الفتا الى 

انه كان مقررا في وقت ســــابق 
انتظــــام ٢٤ العبا في معســــكر 
القاهرة لكن يبدو أن غوران عزم 
على أن يأخذ جميع الالعبني الـ 
٢٦ الذين شــــاركوا في خليجي 
٢٠ ورمبا يضم العبني اخرين، 
وبعدها سيختار القائمة النهائية 

التي ستشارك في النهائيات.
  وبــــّني ان اجلهازين اإلداري 
والفني قد حددا توقيت املباريات 
الودية التي سيخوضها االزرق 
في معسكر القاهرة حيث سيلتقي 
اوال مــــع كوريا الشــــمالية في 
مباراتني فــــي ٢٣ و٢٥ اجلاري، 
ثــــم مع زامبيا في ٢٨ منه إال إذا 
حدث طارئ فســــيتغير املوعد، 
مضيفا أن هذه املباريات تعتبر 
البروڤة األخيرة للمنتخب قبل 
البطولة وبالتالي سيكون التركيز 

في تلك املباريات كبيرا من جميع 
الالعبني الثبات قدراتهم. 

  واشار محمود الى أن املدرب 
الالعبني  غوران اعطــــى جميع 
فــــي مباريات  الذين شــــاركوا 
خليجي ٢٠ ولو لدقيقة راحة من 
التدريبات مع فرقهم وقد خاطبنا 
انديتهم بذلــــك وكذلك احلارس 
خالد الرشيدي، أما باقي الالعبني 
الذين لم يشــــاركوا فيمكن لهم 
التدريب او املشاركة مع انديتهم 
في املسابقات احمللية وهو امر 

راجع إلدارات انديتهم. 
  وأوضح ان الفوز بلقب خليجي 
٢٠ اعطى الالعبني دفعة معنوية 
كبيرة للمنافسة على لقب آسيا 
مبينا أن املكافآت الكبيرة التي 
تلقاها الالعبون سيكون لها دور 
كبير في زيادة تألقهم وعطائهم 

في الفترة املقبلة، كما ان جميع 
االمور تسير بالشكل الصحيح 
وحســــبما مت التخطيط له منذ 

فترة ليست بقصيرة. 
  وبّني محمود أن حتقيق لقب 
العاشرة  بطولة اخلليج للمرة 
اثبت للجميع عدة امور اهمها أن 
الكويت ال تخلو من املواهب وان 
هناك العبني قادرون على الفوز 
بلقب أي بطولــــة لكن كل تلك 
االمور حتتاج إلى تخطيط سليم 
واســــتقرار وهذا ما حدث فكان 
االجناز في غرب آسيا تاله اخلليج 

وان شاء اهللا كأس آسيا. 
قــــال مدرب    مــــن جانبــــه 
الوطنــــي الصربي  املنتخــــب 
غــــوران توفاريتــــش يجب ان 
نطــــوي صفحــــة خليجي ٢٠ 
ونفكر جديا في تنفيذ البرنامج 

االعدادي لكأس آسيا الذي هو 
على االبواب، مشيرا الى أن فترة 
املعسكر كافية لتجهيز املنتخب 

من جديد للمنافسة.
  وأضاف انه لن يستدعي أي 
املنتخب،  العب جديد لصفوف 
الن لديه خليطا من العبي اخلبرة 
القادرين على تنفيذ  والشباب 

املطلوب.

   حسين في ابوظبي 

  غادر مدير املنتخب الوطني 
أسامة حسني إلى أبوظبي فور 
وصولــــه مســــاء أول من امس 
قادما من عدن لكي ينهي بعض 
االجراءات اخلاصة بزي االزرق 
في نهائيات كأس آسيا لذلك لم 
يتواجد في ستاد جابر في احلفل 

الذي أعد الستقبال األزرق. 

 زفة كبيرة للعنزي رافقته إلى منزله

  مبارك الخالدي
  حظـــي افضل العب في بطولـــة «خليجي ٢٠» 
النجم فهد العنزي باســـتقبال حافل لدى وصوله 
اول من امس الى منزله شارك فيه األهل واجليران 
ورقصوا حتى ساعات الصباح األولى ابتهاجا بالدور 
التاريخي الذي ساهم فيه ولدهم العنزي بحصول 
األزرق على اللقب العاشر وأعاد مع زمالئه الالعبني 

الكرة الكويتية الى واجهة االنتصارات.
  واعتبر جيران العنزي ان النجم ملك لهم وليس 
ألهله فقط فالفرحة العارمة التي شارك فيها العشرات 
من النساء والرجال عكســـت اللحمة االجتماعية 

ألبناء الفريج واملنطقة.
  وكان العنزي قد غادر ســـتاد جابر الذي شهد 

احتفاالت اجلماهير بعودة األزرق منتصرا وسط 
زفة من احملبني الذين أطلقوا العنان ألبواق سياراتهم 
وتعالت أهازيج الفرح واألغاني الوطنية مخترقني 
شوارع منطقتي العارضية والفردوس واألندلس 

وصوال الى الصليبية مقر سكن العنزي.
  وفور وصول النجم اصطف العشرات على شكل 
حلقة دائرية كبيـــرة راقصني الدحة ومن خلفهم 
النساء الالتي قامت العديد منهن بنثر الورود على 

رأس الالعب النجم.
  واخترق العنزي العشرات من املتجمهرين متوجها 
الى والدته التي احتضنته طويال مفتخرة بالدور 
الذي قام به وأجنز وعده لها بإحضار الكأس الى 

الكويت بعد طول غياب. 

 فهد العنزي حظي باستقبال خاص من جماهير األزرق

 عبير مبارك اخلالدي ترفع علم الكويت ابتهاجا بفوز األزرق 

 األزرق في قلوب اجلماهير

 جماهير األزرق حتتفل في الشوارع 

 وليد علي.. االنتصارات متتالية

(فريال حماد) خالد خلف.. وقبلة للجماهير   حسني فاضل مكلال بالزهور   

 فندق «سفير » بالقاهرة يحتفي بفوز األزرق ٣٠٠ ألف دوالر من الدبوس

  سعدان مرشح لخالفة ستريشكو
 أكد رئيس االحتاد اليمني لكرة 
القدم أحمد العيســـى أن املدرب 
الكرواتي يوري ستريشكو لن 
يســـتمر في قيادة املنتخب بعد 
النتائج املخيبة لآلمال التي قدمها 

املنتخب خالل «خليجي ٢٠».
  وقال العيســـي في تصريح 
اليمنية (ســـبأ)  لوكالة األنباء 
«موضوع املدرب شائك وجنري 
حاليـــا دراســـة وتقييما ألدائه 
وال أعتقد أنه ســـيواصل العمل 
معنا، ونحن حاليا نتفاوض على 
كيفية االستغناء عن خدماته وفقا 

للتقييم».
  وأضاف «االحتاد سيعمل خالل 
املرحلة القادمة على إعداد املنتخب 
للمنافسات الدولية واملشاركات 
املختلفة وإعطاء اهتمام وعناية 

أكبر له، وفقا لتوجيهات الرئيس 
علي عبـــداهللا صالـــح رئيس 

اجلمهورية بهذا الشأن».
  وأوضـــح ان «أمـــام االحتاد 
العديد من اخليارات لتوفير جهاز 
فني تدريبي جديد للمنتخب، ومن 
األسماء البارزة التي طرحت، اسم 
املدرب اجلزائري رابح سعدان، 
إال أنه لم يؤكد اتخاذ قرار نهائي 
لعودة سعدان لتدريب منتخب 
اليمـــن مجددا».وحـــول بطولة 
«خليجي ٢٠»، أعرب العيسي عن 
سعادته البالغة بنجاح البطولة، 
معبرا عن تهانيه وتهاني االحتاد 
اليمنـــي لكرة القـــدم للمنتخب 
الكويتي والشعب الكويتي بفوز 

األزرق باللقب.
  وقال العيسى «البطولة كانت 

ناجحة بكل املقاييس بفضل هذا 
التفاعل الكبير من قبل جماهير 
الكرة اليمنية، أما كأس البطولة 

فقد ذهبت ملن يستحقه».
البطولة    وأضاف «شـــهدت 
التي  التميز  الكثير من عالمات 
عكســـت نفســـها على جناحها 
جماهيريـــا وإعالميا وتنظيميا 
الرئيس  وفي مقدمتها تفاعـــل 
علي عبـــد اهللا صالـــح رئيس 
اجلمهورية واهتمامه ورعايته 
للبطولة وضيوف اليمن األشقاء 
، إضافة إلـــى التفاعل اإلعالمي 
الكبير من قبل مختلف وسائل 
اإلعـــالم»، وأضـــاف «منتخبا 
الكويت والسعودية قدما مباراة 
نهائية رائعة أسعدت اجلماهير 

اليمنية». 

 قام فندق سفير بالقاهرة حتت رعاية مدير عام 
الفندق حسني شـــكري بتجهيز تورتة على شكل 
كرة قدم وتقدميها للسفير د.رشيد احلمد وجميع 
العاملني بسفارة الكويت في القاهرة مبناسبة فوز 
املنتخـــب الوطني بكأس اخلليج الـ ٢٠ في اليمن، 
وذلك في اطار التعاون املشـــترك بني فندق سفير 

وسفارة الكويت في القاهرة.

  وأعرب شـــكري عن امتنانه وجميع العاملني 
بالفندق لهذا االجناز وحصول الالعب فهد العنزي 
على جائزة افضل العب، وبدر املطوع على جائزة 
هـــداف البطولة، ونـــواف اخلالـــدي على افضل 

حارس.
  وتقدم الفندق بأسمى التبريكات لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد ولشعب الكويت. 

 فاضل: المهمة لم تنته

 قرر رجل األعمال سلمان الدبوس صرف مكافأة قدرها ٣٠٠ ألف 
دوالر لألزرق دعما للرياضة وتكرميا للمنتخب لفوزه بكأس خليجي 
٢٠، ولدورهم الكبير في إعادة البسمة الى اجلماهير وإدخال الفرحة 

الى قلوبهم. 

 قال حسني فاضل إن مهمة األزرق لم تنته فأمامنا استحقاق مهم 
والبداية تبشـــر باخلير فيما قال عبدالعزيز املشـــعان ان منتخبنا 
حقق البطولة بجدارة، ونهدي هذا االجناز جلماهيرنا الغالية ولكل 
كويتي. ومن جهته فقد أعرب سكرتير احتاد القدم سهو السهو عن 

اعتزازه بهذا االجناز الذي اعاد البسمة لنا جميعا.
  وأعرب نائب رئيس االحتاد هايف الديحاني عن سعادته البالغة 
باملستوى الفني الرائع ملنتخبنا الوطني في جميع مباريات خليجي 
٢٠ الـــذي كان محـــل تقدير من اجلميع حتت قيـــادة املدرب الكفء 
غوران ومســـاعده عبدالعزيز حمادة، مشـــيرا الى انه كان على ثقة 

بفوز األزرق بالبطولة.
  وقال ان ابطال األزرق لم يقصروا من اجل بلدهم وجماهيرهم التي 
ردت لهم التحية من خالل احلضور الكبير في ستاد جابر ونتمنى ان 

تتوالى االجنازات خصوصا في بطولة آسيا ٢٠١١ في الدوحة. 

(هاني الشمري)  علي محمود يحيي اجلماهير في حفل ستاد جابر  


