
أشاد بهداف العالم بدر المطوع والمدرب الكفء غوران والروح الطيبة بين الالعبين

«باتو» األزرق والقادسية حمد العنزي:

أحمد حسين
اكد مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم والقادسـية حمد العنزي ان فوز االزرق 
في مباراة اليوم امام الصني سـيمنح العبينا دفعة معنوية كبيرة لصدارة املجموعة 
االولى وميثل خطوة اولى نحو املنافسة بقوة على لقب كأس آسيا، ويتمنى العنزي 
املشـاركة في املباريات بصفة اساسية من اجل تسـجيل االهداف وقيادة االزرق 
لتحقيق االنتصارات. واعرب العنزي (٢٤ عاما) عن سـعادته بالفوز بكأس «خليجي 
٢٠» للمرة العاشـرة في تاريخ الكرة الكويتية، واعتبر ان هذا االجناز لن يكون االخير 
وسيدفع الالعبني نحو حتقيق اجنازات اخرى لعل ابرزها سيكون املنافسة على الفوز 
بكأس آسـيا والتأهل ملونديال البرازيل ٢٠١٤. وحتدث العنزي عن الروح الطيبة 
التي جتمع الالعبني باجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش والدعم 
الالمحدود من رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد، واكد ان الالعبني يسعون للفوز 

على الصني اليوم واوزبكستان االربعاء املقبل لضمان التأهل قبل مواجهة قطر، ويتطلع 
العنزي حلسم صدارة املجموعة لتجنب مواجهة اليابان املرشحة لصدارة املجموعة 
الثانية من اجل التأهل للدور نصف النهائي. واشـاد العنزي بجهود اجلهاز االداري 
لالزرق بقيادة مدير الفريق اسـامة حسني ورئيس الوفد يوسف اليتامى واملشرف 
علي محمود، كما اشاد بهداف العالم بدر املطوع مؤكدا انه استفاد الكثير من اللعب 
بجواره في االزرق والقادسية. وكشف العنزي عن غيابه عن التألق في «خليجي ٢٠» 
رغم مشـاركته في اغلب املباريات كبديل بسبب االصابة وعدم تأقلمه على ارضية 
امللعب، واكد انه اسـتعاد كامل لياقته ومستواه خالل املباريات الودية امام كوريا 

الشمالية وزامبيا في معسكر القاهرة.
وحتدث العنزي عن ابرز ذكرياته في املالعب وعبر عن آماله وطموحاته مع االزرق 

والقادسية، واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

ــق دائما  ــدع ومتأل ــة: مب ــاوية عازمي قدس
ــيا  ــزي، وامتنى لك التوفيق في كأس آس يالعن
واملشاركة في املباريات واحلصول على فرصتك 
لتسجيل االهداف وقيادة االزرق للمنافسة على 
اللقب، وسؤالي عن حظوظ منتخبنا الوطني في 

املنافسة على اللقب؟
مباراة اليوم امـــام الصني متثل اخلطوة 
االولى لالزرق نحو املنافسة على اللقب حيث 
نســـعى للفوز وحتقيق النقاط الثالث قبل 
مواجهة اوزبكستان وقطر في اطار املجموعة 
االولى وامتنى ان يحســـم منتخبنا الوطني 
اليابان  صدارة املجموعة لتجنـــب مواجهة 
في الدور ربع النهائي.. وحظوظنا كبيرة في 
املنافسة على اللقب في ظل الدفعة املعنوية 
الكبيرة التي حققها الالعبون عقب الفوز بكأس 

«خليجي ٢٠» وكأس غرب آسيا.
ــد املعجبات  ــا من اش ــي: ان ــة الفضل جمان
ــر وهداف متميز  مبوهبتك وانت مهاجم خطي
ــك الكاملة مع  ــل على فرصت ــك لم حتص ولكن
االزرق وسؤالي عن سبب غيابك عن التشكيلة 

االساسية؟
ابذل قصارى جهدي في التدريبات من اجل 
احلصول على فرصة املشاركة في التشكيلة 
االساســـية، ومسألة مشاركتي في املباريات 
وجهة نظر مدرب احترمها، ولكني غالبا ما 

اشارك كالعب بديل وامتنى تسجيل اهداف من 
اجل اقناع املدرب الصربي غوران مبشاركتي 

في املباريات املقبلة اساسيا.
محمد جابر: ما الفارق بني الالعب االساسي 
ــك  والبديل من وجهة نظرك، وهل يؤثر جلوس

احتياطيا على مستواك؟
استمرارية اللعب تؤدي الى ارتفاع لياقة 
الالعب وزيادة حساســـية قدمه على مرمى 
املنافس بجانب التفاهم واالنسجام مع زمالئه 
وارتفاع روحـــه املعنوية،والعكس صحيح 
بالنسبة للبديل حيث تؤدي عدم مشاركته في 
املباريات الى غياب التركيز وضعف لياقته 
وفقـــدان التفاهم مع زمالئـــه ويتطلب وقتا 
لتعويض ذل، لكن الروح التي يتمتع بها جميع 
العبي االزرق وثقة اجلهاز الفني في جميع 
الالعبني سواء كانوا اساسيني أو بدالء جتبر 
الالعبني على التألق في التدريبات وانتظار 

الفرصة املناسبة للمشاركة في املباريات.
امل العنزي: ما ابرز احملطات التي ال تنسى 

خالل مسيرتك الرياضية؟
في عام ٢٠٠٤ تألقت مع ناشئي القادسية 
فـــي بطولة اخلليج لالندية حتت ١٧ ســـنة 
وحصلت على لقب هداف البطولة قبل تألقي 
مـــع االزرق االوملبي عام ٢٠٠٦ في تصفيات 
اوملبياد بكني ٢٠٠٨ وكنت ثاني الهدافني في 

التصفيات برصيد ٧ اهداف، وفي عام ٢٠٠٧ 
شاركت مع االزرق في أول مباراة دولية لي 
امام مصـــر (١-١) في اعتزال عبداهللا وبران 
وبدأت املشاركة مع الفريق االول للقادسية 
والفوز بالبطولة احمللية كما شاركت في كأس 

اخلليج مرتني.
خالد البلوشي: امتنى لك التوفيق يا «باتو» 

الكرة الكويتية، وسؤالي ما سر هذا اللقب؟
اجلماهير اطلقت علـــي لقب «باتو» بعد 
تألقي مع االزرق االوملبي والقادسية عام ٢٠٠٦، 
وكان عمري آنذاك (٢٠ عاما) وفي نفس العام 
ظهر مهاجم انترناســـيونال البرازيلي باتو 
وتألق فـــي كأس العالم لالندية قبل انتقاله 
مليالن االيطالي وكان عمـــره ايضا ٢٠ عاما 
والنه مهاجم قصير القامة ويشبهني بشكل 
كبير اطلقت علي اجلماهير والنقاد هذا اللقب 

الذي أعتز فيه.
سارة الرشيدي: رغم تألقك مع القادسية في 
البطولة احمللية وكأس االحتاد اآلسيوي، ما سر 

تواضع مستواك مع االزرق؟
اشارك مع القادسية في املباريات بصفة 
منتظمة وبشكل اساسي مما يتيح لي التألق 
وتسجيل االهداف ولكني مع االزرق لم احصل 
على الفرصة للمشاركة في التشكيلة االساسية 
والعب كبديل ملدة نصف ساعة أو ١٥ دقيقة 

قدســـاوية عازمية، جمانة الفضلي، 
محمد جابر، أمل العنزي، خالد البلوشي، 
سارة الرشيدي، قدساوي أصلي، مناير 
بنت واير، بدور، فاطمة املطيري، محمد 
فهد، روان الشطي، عاشقة حمد العنزي، 
منى دشـــتي، مرمي اخلالدي ومشـــعل 

العدواني.

من المتصلين

العنزي شارك في نهائي «خليجي ٢٠» امام السعودية
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وخـــالل هذا الوقت القصير ال اســـتطيع ان 
اعبر عن نفسي وأكون مكلف مبهام خططية 
وامتنى التعويض في كأس آسيا وتسجيل 

اهداف عديدة.
ــاوي اصلي: انت ابرز جنوم القادسية  قدس
ــؤالي كم  ــل الهدافني مع بدر املطوع وس وافض
ــية في  ــجلتها مع القادس عدد االهداف التي س
الدوري هذا املوسم، وهل ينجح «االصفر» في 

الدفاع عن اللقب؟
سجلت ٤ اهداف مع القادسية في الدوري 
احتل بها املركز الثالث خلف بدر املطوع (٦ 
اهداف) وحســـني املوســـوي (٥ اهداف) في 
قائمة هدافي الدوري، وكانت اهدافي في مرمى 
اجلهراء (٤-٠) والنصر (٣-١) والعربي (٢-٠) 
والساملية (٤-٠)، والقادسية قادر على الدفاع 
عن لقب الدوري وحتقيق اللقب الثالث على 
التوالـــي، حيث يحتل الفريـــق املركز االول 
برصيد (١٥ نقطة) وبفارق االهداف عن العربي 

ونقطتني عن الكويت (١٣ نقطة).
ــتواك  مناير بنت واير: فخورين فيك ومبس
ــل جاءتك اي  ــؤالي ه ونتمنى لك التوفيق وس

عروض انتقال؟
لدي بعض عروض االنتقال من اندية محلية 
ولكني ارفض اللعب في اي ناد محلي باستثناء 
القادسية، ولن اترك القادسية سوى لالحتراف 

اخلارجي فقط.
ــاراة التي كنت تتمنى  مرمي اخلالدي: ما املب

املشاركة فيها اساسيا خالل كأس اخلليج؟
كنت امتنى املشاركة في املباراة النهائية 
اساسيا من اجل تسجيل هدف، ولكن غوران 
دفع بي قبل نهاية املبـــاراة وحققت نصف 

احللم.
ما اصعب املباريات التي واجهت االزرق في 

«خليجي ٢٠» وأصعب حلظة مرت عليك انت؟
كل املباريـــات كانت صعبة لكن جنومنا 
اثبتـــوا قدرتهم على الفوز باللقب اخلليجي 
العاشر، وكانت اصعب حلظة مرت علي قبل 

تســـديد ركلة الترجيح امـــام العراق واهللا 
وفقني وسجلت وساهمت في حتقيق الفوز 
على العراق قبل تخطي عقبة السعودية في 

النهائي.
مشعل العدواني: ما أبرز احالمك املقبلة؟

امتنى قيادة االزرق للفوز بكأس آســـيا 
والتأهل ملونديال البرازيل ٢٠١٤ وعلى املستوى 
احمللـــي امتنى حصد جميـــع البطوالت مع 

القادسية.
ملن حتب ان توجه رسالة شكر؟

يشـــرفني توجيه الشـــكر للشيخ طالل 
الفهد واجلهازين الفني واالداري في االزرق 
والقادسية وزمالئي الالعبني وشكر حق األهل 

واالصدقاء.
بدور: ماذا عن حقيقة عرض االنتقال لنادي 

الفيصلي األردني؟
نعم كان يوجد عرض لالنتقال للفيصلي 
األردني ولكني رفضت العرض وفضلت البقاء 
مع القادسية نظرا لالرتباط الشديد والعالقة 
القوية التي جتمعني مـــع جماهير والعبي 

وإدارة القادسية.
فاطمة املطيري: هل كنت تخشى االستبعاد 
من قائمة األزرق املشاركة في كأس آسيا خالل 

معسكر القاهرة؟
لم أكن أخشى االستبعاد من القائمة ألن 
البقاء لألفضل في قائمة األزرق من أجل حتقيق 
نتائج ايجابية واملنافســـة على كأس آسيا، 
وقدمت مســـتوى طيبا وشاركت أمام كوريا 
الشمالية وزامبيا خالل معسكر االعداد بالقاهرة 
ولدينا طموحات كبيرة في مواصلة االنتصارات 
وادخال الفرحة في قلوب اجلماهير بعد حتقيق 

كأس «خليجي ٢٠» وكأس غرب آسيا.
ــية وسجلت ٤  محمد فهد: تألقت مع القادس
أهداف في الدوري كما تألقت في كأس االحتاد 
اآلسيوي وكان مستواك مرتفعا ولكنك لم تظهر 
ــع األزرق في «خليجي ٢٠»  بنفس اخلطورة م
رغم مشاركتك كبديل فما سبب تواضع أدائك؟

شاركت في املباريات كبديل وكنت ألعب 
رغـــم االصابة في العضلـــة الضامة كما ان 
ارضية امللعب لم تساعدني على التألق وكان 
لـــدي اكثر من ذلـــك، وراح أعوض ذلك في 

كأس آسيا.
ــر عصبيتك وفرحتك  روان الشطي: ما س
املبالغ فيها بعد هدفك أمام العربي في الدوري 

املمتاز (٢-٠) خالل املوسم احلالي؟
لم أبالغ في فرحتي ولكني كنت غاضبا 
من شخص عرباوي انتقدني بشدة وعندما 
ســـجلت الهدف فرحت جدا ألني جنحت في 

الرد عليه بقوة.
سمعت ان والدك كان عرباويا متعصبا فهل 

صار قدساوي احلني بعد تألقك مع القادسية؟
نعم والدي صار قدساوي متعصب احلني، 
ويشـــجعني بقوة من أجـــل التألق وحصد 

البطوالت احمللية.
عاشقة حمد العنزي: ما النتائج التي تتمنى 

ان يحققها األزرق في كأس آسيا؟
أمتنى ان يحقق األزرق بداية قوية ونفوز 
اليوم علـــى الصني قبـــل ان نتخطى عقبة 
املقبل ونضمن تأهلنا  أوزبكستان األربعاء 
للـــدور ربع النهائي قبـــل مواجهة قطر في 
املباراة األخيرة باملجموعة األولى، ونسعى 
لصدارة املجموعة لتجنب مواجهة اليابان التي 
ستكون مرشحة لصدارة املجموعة الثانية، 
وســـنبذل قصارى جهدنا للوصول للدور 

نصف النهائي على أقل تقدير.
ــي حصول زميلك  ــتي: ما رأيك ف منى دش

بدر املطوع على لقب هداف العالم؟
بدر املطوع أفضل العب محلي وخليجي 
وآسيوي ويســـتحق لقب هداف العالم عن 
جدارة، وأستفيد كثيرا باللعب بجواره ألنه 
مهاجم ذكي وهداف خطير كما يجيد اللعب 
كصانع ألعاب ويتميز بالتســـديدات القوية 
واملراوغة وأرشح املطوع للمنافسة على لقب 

هداف كأس آسيا ان شاء اهللا.

رئيس القسم الرياضي الزميل بالل غملوش يقدم هدية تذكارية للعنزي العنزي يشير الى اسطورة االزرق جاسم يعقوب

فــي  شـاركت 
«خليجـي ٢٠» رغـــم 
إصابتي.. وغياب التوفيق 
الملعب  أرضيـة  وسـوء 
ومشـاركتـي كبديـل 
مسـتواي تراجـع  وراء 

هدفنـا صــدارة 
لتجنب  المجموعـــة 
اليـابـان  مواجهـــة 
النهائــي  ربــع  فـي 
وطموحنـا ال حـدود له

تألقي  اسـتعدت 
اإلعـداد  معسـكر  فـي 
أمام  وتألقـت  بالقاهـرة 
كوريا الشـمالية وزامبيا

قبلة لكأس اخلليج


