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(األزرق.كوم) العبو األزرق يجمعهم حلم الفوز باللقب اآلسيوي 

البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا

الشيخ طالل الفهد كاشفا عن رسالة االحتاد اآلسيوي التي سمحت مبشاركة فهد العنزي ومحمد راشد خالل حفل تكرمي «شيخ املعلقني» خالد احلربان

الفهد: نتمنى أال تكون هذه المشكلة وراءها أياِد كويتية 

منتخبنا يأمل في عودة قوية إلى البطولة القارية

«اآلسيوي» يسمح للعنزي وراشد بالمشاركة في كأس آسيا

حنين الماضي يداعب عشاق «األزرق» قبل التوجه إلى قطر
يأمل منتخبنا الوطني بطل اخلليج 
في عودة حميدة الى املنافسات القارية 
خالل مشاركته في كأس آسيا بعد ان 
اخفق في التأهل الى نهائيات النسخة 

السابقة عام ٢٠٠٧.
وكان األزرق تأهل الى النهائيات بعد 
ان احتل املركز الثاني في املجموعة التي 
ضمته مع استراليا وعمان واندونيسيا، 

ويلعب في النهائيـــات في املجموعة 
االولى الى جانب منتخبات قطر املضيف 

والصني واوزبكستان.
وتعقد اجلماهيـــر الكويتية آمالها 
على األزرق مبشاركة ايجابية هذه املرة 
بعد ان خرج من كأس آســـيا الثالثة 
عشرة عام ٢٠٠٤ في الصني من الدور 
االول بخسارتني قاسيتني امام كوريا 

اجلنوبية ٠ - ٤، واالردن ٠ -٢، وفوز 
وحيد على االمارات ٣ - ١.

وميلك االزرق تاريخـــا حافال في 
بطوالت آسيا، فكان اول منتخب عربي 
يحقق اللقب عام ١٩٨٠ عندما استضاف 
البطولة على ارضه بفوزه على املنتخب 
الكوري اجلنوبي بثالثة اهداف نظيفة 
في املبـــاراة النهائيـــة، باالضافة الى 

حلوله وصيفا في نســـخة عام ١٩٧٦ 
بعد خسارته في النهائي امام املنتخب 
االيراني املضيف، فيمـــا احتل املركز 
الرابع عام ١٩٩٦ في االمارات، وخرج من 
الدور الثاني بخسارته امام السعودية 

عام ٢٠٠٠ في لبنان.
كما يحتل منتخبنا املركز الرابع من 
حيث املشاركات في البطولة برصيد ٨ 

مبارك الخالدي - عبداهللا العنزي
قرر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
الوطني  السماح لالعبي املنتخب 
فهد العنزي ومحمد راشد باملشاركة 
في نهائيات كأس آسيا التي ستقام 
في العاصمة القطرية الدوحة خالل 
الفتــــرة من ٧ الى ٢٩ يناير املقبل، 
بعد ان رأى تأجيل العمل باللوائح 
والقوانني اجلديدة التي تشــــترط 
تقدمي ما يثبت جنسية الالعب الى 
جانب جواز الســــفر، وذلك حلني 
االنتهاء من مشاكل الالعبني «عدميي 
اجلنسية» الذين ال يحملون جنسية 
والذين تشبه حاالتهم حالة العنزي 

وراشد.
وتأتي هذه املوافقة على الرغم 
من عدم اعتماد االحتاد اآلســــيوي 
البطاقتني املدنيتني اللتني استخرجتا 
للعنزي وراشــــد فــــي ٢٧ اجلاري 
كاثبات جلنســــية الالعبني، حيث 

طالب بثبوتات ذات تاريخ قدمي.
وكان احتاد الكرة قد هدد باللجوء 
الــــى محكمة التحكيــــم الرياضية 
(كاس) في حال لم يسمح االحتاد 
اآلسيوي باملشــــاركة لالعبني في 

البطولة.
من جهة أخــــرى، متنى رئيس 
احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد أال 
تكون املشكلة التي حدثت للعنزي 
وراشد مع االحتاد اآلسيوي وراءها 
أياد كويتيــــة، ألن مثل هذا العمل 

يعتبر مضر مبصلحة الكويت.
وقال الفهــــد خالل احلفل الذي 
أقامه باحتاد الكرة مبناسبة عودة 
«شيخ املعلقني» خالد احلربان من 
رحلة عالجه باخلارج، قال ان انتهاء 
املشكلة جاء بعد جهد كبير قام به 
محامي احتــــاد الكرة من اجل ثني 
االحتاد اآلسيوي عن قراره السابق 
بحرمان العنزي وراشد من املشاركة 
مع األزرق، متمنيا ان يلتف اجلميع 
في الكويت خلف املنتخب الوطني 
املقبل على مشاركة مهمة في كأس 
آســــيا. وعن القائمة التي اعتمدها 
الفني لألزرق للمشــــاركة  اجلهاز 
فــــي كأس آســــيا والتي أســــفرت 
عن اســــتبعاد احمد عجب وخالد 
القحطاني وعبداهللا البريكي، بني 
الفهد ان اختيــــار الـ ٢٣ العبا هو 
حق أصيل للجهاز الفني وال ميكننا 
التدخل فيه ولكن لو األمر بيدي ملا 
استبعدت عجب، وبالنهاية األزرق 

مبن حضر رغم كل ما حصل.
من جهته، قال مســــاعد مدرب 
االزرق عبدالعزيز حمادة ان اجلهاز 
الفني ال علــــم لديه مبا يحدث من 
امور ادارية ورفض االحتاد االسيوي 
تسجيل راشد والعنزي، مؤكدا اننا 

الفهد: لنتفاءل 
برحلة األزرق اآلسيوية 

باريرا: للكويت دين 
في عنقي لن أنساه

األزرق والقادسية تركا بصمة..
وقطر ظفرت بالمونديال

أكد رئيس احتاد الكرة الشـــيخ طالل الفهد ان الوقوف خلف 
األزرق وهو مقبل على نهائيات كأس آسيا يعد من قبيل الواجب 
الوطني خاصة في ظل االنتعاشـــة التي متر بها الكرة الكويتية 
االمر الذي ينعكس على املنتخب الوطني سواء على الالعبني او 

االجهزة املعنية من ادارية او فنية وحتى الطبية.
واضاف الفهد لدى استقباله خالد محمد الباتل رئيس مجلس 
ادارة شركة الباتل ان التفاؤل مطلوب في رحلة االزرق اآلسيوية 
حيث انه مينـــح الثقة لالعبني ويجعلهم يؤدون بشـــكل افضل 
بعيدا عن الضغط النفســـي خالل البطولة اآلســـيوية، حيث ان 
االداء بالشكل املطلوب هو االهم اما النتائج فإنها مسألة توفيق 
وحظ احيانا لذلك فإن األداء واملستوى اجليد يخففان من وطأة 

النتائج مهما كانت سلبية.
وشكر الفهد الباتل على الدعم الذي يقدمه في املجال الرياضي 
سواء للمنتخب الوطني او من خالل جلنة املدربني الوطنيني التي 

يرأسها الفهد.

مبارك الخالدي
اكد املدرب البرازيلي كارلوس البرتو باريرا الفائز مع املنتخب الوطني 
بكأس آســــيا ١٩٨٠ ان فضل الكويت عليه كمدرب صاحب ســــيرة ذاتية 
كبيرة ال ينســــى، وان هذا دين في عنقي لن أنســــاه، فقد حققت سمعة 
كبيرة في مجــــال التدريب بفضل انتصارات الكــــرة الكويتية واجليل 
الذهبي لالعبني، حيث انتقلت بعدها للعمل في السعودية وايضا حققت 
كأس آسيا للمرة الثانية في حياتي وبعدها انتقلت الى منتخبات اخرى 

تصاعدت خاللها سمعتي كمدرب.
جاء ذلك خالل مداخلة اجراها باريرا لبرنامج «ســــماء آســــيا» الذي 
يبث على قناة ابوظبي الرياضية مبناســــبة قرب انطالق بطولة كأس 

آسيا في قطر خالل الفترة من ٧ الى ٢٩ يناير املقبل.
وقدم نائب املدير العام للهيئة العامة للشــــباب والرياضة جاســــم 
يعقوب الدعوة لباريرا لزيارة الكويت في أي وقت يشاء، ورحب باريرا 
بدعوة يعقوب وقال لقد كان جيل الالعبني رائعا وعشت فترة ال تنسى 
من حياتي حققنا خاللها كأس آسيا الول مرة للكويت ولدولة في الشرق 
االوسط كما انها اول بطولة رسمية لي، مشيرا الى ان االجنازات توالت 

بعدها لتبلغ ذروتها في التأهل الى كأس العالم في اسبانيا ١٩٨٢.
ولفت باريرا الى ارتفاع املســــتوى الفني لالزرق آنذاك وقال لقد كنا 
منتلك افضل الالعبني على صعيد املهاجمني فجاسم هو افضل مهاجمي 
آســــيا وكذلك العنبري وكميل وبقية الالعبني وواجهنا صعوبة كبيرة 
امام منتخب كوريا اجلنوبية القوي لكننا اســــتطعنا الثأر منه والفوز 
عليه في النهائي ٣ ـ ٠ وهي نفس النتيجة التي خســــرنا بها في الدور 
التمهيدي من البطولة وال ميكن ان انســــى الدور الكبير حلارس مرمانا 

جاسم بهمن في التصدي لركلة اجلزاء.
واوضح انه اآلن غيــــر مرتبط بأي عقد مع أي من املنتخبات مؤكدا 
انه يرغب في االستقرار والهدوء بعد سنوات طويلة حافلة باالجنازات 

حيث قضى اكثر من ٢٠ عاما بعيدا عن وطنه واسرته.

رغم املشاركة املتواضعة لكرة القدم العربية في بطولة كأس العالم 
بجنوب أفريقيا، ســــيظل عام ٢٠١٠ محفورا في أذهان اجلميع وفي 
سجالت كرة القدم العربية على مدار التاريخ بعدما شهد إجنازين 

تاريخيني، جاء األول في مطلع العام، واآلخر في نهايته.
جاءت بداية عام ٢٠١٠ تاريخية بكل املقاييس، حيث عزز املنتخب 
املصري موقعه على عرش كرة القــــدم األفريقية وحقق إجنازا لم 
يحققه فريق قبله في القارة الســــمراء بعدما توج بلقب كأس األمم 
األفريقية في أنغوال ليكون الثالث له على التوالي (رقم قياســــي) 

والسابع في تاريخه (رقم قياسي أيضا).
وقبيل نهاية العام، أحرزت قطر نصرا غاليا لكرة القدم العربية 
وملنطقة الشرق األوسط عندما انتزعت حق استضافة بطولة كأس 
العالــــم عام ٢٠٢٢ بتفوق واضح على باقي امللفات املنافســــة مللفها 

على طلب حق االستضافة.
وفــــي ٢٠١٠ نالت بطولة كأس اخلليج العشــــرين (خليجي ٢٠) 
اهتماما بالغا من جميع األوساط الكروية وغيرها في منطقة اخلليج 
العربي حيث أقيمت البطولة في ضيافة اليمن للمرة األولى ووسط 
موجة من القلق بشــــأن الهواجس األمنية ولكن هذه املخاوف التي 
سبقت البطولة تبددت متاما على مدار نحو أسبوعني أقيمت خاللهما 

مباريات البطولة.
وكان «خليجي ٢٠» دليال دامغا على الصحوة التي تعيشها الكرة 
الكويتية حاليا حيث توج (األزرق) بلقب البطولة للمرة العاشرة 

في تاريخه واألولى منذ سنوات طويلة.
وعلى مستوى األندية، جنح فريقا االحتاد السوري والقادسية 
الكويتي في بلوغ املباراة النهائية لكأس االحتاد األســــيوي وكان 
اللقب من نصيب الفريق السوري، في حني لم يحالف احلظ الفرق 

العربية في بلوغ النهائي بدوري أبطال آسيا.
وفي أفريقيا، اســــتحوذت الفرق العربية على ثالثة من أضالع 
املربع الذهبــــي في دوري أبطال أفريقيا حيــــث بلغت فرق األهلي 
املصري والترجي التونســــي وشبيبة القبائل اجلزائري الدور قبل 
النهائي بدوري األبطال لتدخل في منافســــة شرســــة مع مازميبي 

الكونغولي حامل اللقب.
ولكن مازميبي حسم الصراع في النهاية لصاحله بالتغلب على 
الشبيبة في املربع الذهبي، ثم على الترجي في النهائي ليتوج باللقب 
األفريقي للعام الثاني على التوالي ويتأهل أيضا للعام الثاني على 

التوالي إلى كأس العالم لألندية في أبوظبي.

قدمنا القائمة النهائية املكونة من ٢٣ 
العبا وقد احتوت على اسم الالعبني 
راشــــد والعنزي. وبني حمادة انه 
اذا ما مت رفض تســــجيل العنزي 
وراشد فسنقوم بضم العبني آخرين 

بدال منهما، كما ان اجلهاز الفني لن 
يضم اي العب لن يستفيد منه في 
البطولة، معربا في الوقت ذاته عن 
امله أن تنتهي هذه املشكلة بأسرع 
وقت حتى ال تتأثر نفســــية محمد 

عروض احتراف 
سعودية للعتيقي

كشف العب وسط نادي الكويت واملنتخب الوطني 
ــه بعض العروض من  ــراح العتيقي النقاب عن تلقي ج
ــعودي، رافضا اإلفصاح عن هوية  أندية بالدوري الس
هذه األندية حتى تتم املفاوضات بشكل رسمي خاصة 

أنه يرغب في خوض جتربة االحتراف.
وقال العتيقي إنه يرتبط بعقد مع ناديه وال يحق له 
ــال إلى أي ناد إال من خالل موافقة إدارة النادي،  االنتق
ــيرا إلى أنه طالب مسؤولي األندية السعودية التي  مش
ــمي إلى إدارة ناديه،  طالبت بضمه بالتقدم بعرض رس
ــرارات مجلس  ــديد لق ــدا ارتباطه واحترامه الش مؤك

اإلدارة. صورة ضوئية من البطاقة املدنية العنزي حسب موقع وزارة الداخلية

راشد وفهد العنزي اللذين يعدان من 
العناصر املهمة في املنتخب الوطني 
اال ان االزرق في الوقت ذاته ال يقف 
عنــــد اي العب. وإلبعــــاد الضغط 
النفسي عن الالعبني اجتمع اجلهاز 
االداري لالزرق بقيادة مدير املنتخب 
اسامة حســــني مع العنزي وراشد 
على انفراد، وطلب منهما االبتعاد 
عن كل االقاويل التي تشــــير الى 
عدم قيدهما بالقائمة اآلسيوية فهذا 
االمر من اختصاص اجلهاز االداري 
واحتاد الكرة فقط، وعليهما االلتزام 
بالتدريبات والعمل، فالبطولة على 
االبواب. وقد وضع مدرب االزرق 
الصربي غوران توڤاريتش الالعبني 
احمد عجب وخالد القحطاني كاسمني 
بديلني للعنزي وراشــــد، في حال 
اصرار االحتاد اآلسيوي على عدم 

قيدهما.

مشاركات فاز فيها في ١٤ مباراة وتعادل 
في ١٠ وخســـر في ٩، وهو في املركز 
الرابع ايضا من حيث افضل النتائج في 

البطولة اآلسيوية على مر تاريخها.
وقدم األزرق في البطولة اســـماء 
المعة على مستوى القارة خصوصا في 
حقبة السبعينيات والثمانينيات والتي 
تسمى «اجليل الذهبي» ببروز العبني 
موهوبني امثال جاسم يعقوب وفتحي 
الدخيـــل وعبدالعزيز  كميل وفيصل 
العنبـــري وســـعد احلوطـــي واحمد 
الذين  البلوشي  الطرابلسي وعبداهللا 
توجوا بلقب عام ١٩٨٠، وجاء بعدهم 
جيل عبداهللا وبران واســـامة حسني 
وفواز بخيت وبشار عبداهللا وجاسم 
الهويدي ومحمد بنيـــان الذين كانوا 
قاب قوسني او ادنى من الوصول الى 
النهائي في نسخة ١٩٩٦ بيد انهم خسروا 
في الدور نصف النهائي امام منتخب 

االمارات املضيف بهدف ذهبي.
ومير األزرق بظروف مثالية جدا في 
الفترة احلالية وسيخوض االستحقاق 
اآلسيوي منتشيا بتحقيقه لقب دورة 
غرب آسيا في االردن في اول مشاركة 
له فيها في اكتوبـــر املاضي، ثم توج 
ببطولـــة اخلليج التي يعشـــقها في 
«خليجي ٢٠» باليمن في اخلامس من 

الشهر اجلاري.
االزرق الذي عانى من مشاكل ادارية 
للكرة الكويتية فـــي االعوام االخيرة 
والتي اسفرت عن حملة ايقافات طالت 
االحتاد الكويتي من قبل االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، وجد مؤخرا ما يبحث 
عنه وهو االستقرار الفني واالداري بعد 
انتخاب مجلس ادارة جديد برئاســـة 
الشيخ طالل الفهد، في حني اوشك املدرب 
الصربي غوران توڤاريتش على الدخول 
في عامه الثالث في منصبه وحقق نتائج 
جيدة متثلت في التأهل الى النهائيات 
اآلسيوية، والفوز ببطولتي غرب آسيا 

و«خليجي ٢٠».


