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والكويت منتخبنا بين الحاسمة المواجهة ترصداآلراءوأجواء {

بالنجوم السابقين اإلستعانة ويجب التوتر عن علينا االبتعاد السلطان:

عندما بواقعية نفكر أن «علينا وأضـــاف
مقارعة الفنية على القدرة لدينا الفوز، هل نريد
الهابط مستوانا ظل في  النهائيات  في الفرق
أننا نأمل مع طريق محلك سر، على والذي ظل
يجوز األخطاء وال إصالح علينا ولكن في الفوز

اخفائها».
وهو بالسهل ليس فريق «الكويت وتابع
التصفيات، في  واجهناها التي الفرق  أفضل
مواطن القوة من الفوز طريق نعرف وعلينا أن

والضعف لديه».
المباراة تعتبر وان الهدوء  «علينا واضاف
طاقتها مــن اكبر نحملها ال وان جـــداً،  عــاديــة
ــوى أق لــعــب ــد ق وفــريــقــنــا أهميتها، ــد   ــزي ن وال 
أن الالعبين وعلى المباراة، هذه من وأصعب
وان بعضا، بعضهم مع بتجانسهم يشعروا
والتأهل، الفوز بهدف موحدة القلوب تكون
برفع المنتخب ــي ف المسئولون  يــقــوم وان 
الكبير قبل اللقاء الفريق النفسية عن الضغوط

والحاسم».
ــاراة ــب ــم ال ــرأ ــق ي أن الـــمـــدرب ــى  ــل «ع ــع  ــاب وت
جيداً الالعبين يوظف وان سليمة بــصــورة 
التي المناسبة التشكيلة بوضع الملعب داخل

الفوز». الفريق وتقوده إلى تفيد

المباراة تكون أن اتوقع ــا «ان أيضًا ــال وق
الــتــوتــر عــلــيــهــا ــة وســيــطــغــى ــب ــع ــــذرة وص ح
للبطاقات اشهار هناك يكون وقد العصبي،
والكويت ــاراة، ــب ــم ال فــي والــحــمــراء  الــصــفــراء 
التصفيات مــن خــروجــه مـــرارة  يتذكر اليـــزال 
يريدون وهم أعوام، أربعة قبل هزمناه عندما
أن لفريقنا والبد  فرصتان، ولديهم االعتبار رد

لصالحه». الكفة ترجيح كيفية في يفكر
اتحاد من المفترض من ــان «ك أيضًا ــال وق
السابقين الكبار الالعبين يــشــرك ان الــكــرة
نجومالكرةآنذاكللوقوفمعالفريقبخبرتهم
الفريق جهوزية كيفية في الناصع وتاريخهم
حسن النجوم  بالذكر وأخص المباراة، لهذه 
وجمعة بوشقر ــؤاد وف شويعر وخليل زليخ
عن يرفعوا لكي النجوم،  من  وغيرهم بشير
واجهوه ما بسرد النفسية  الضغوط  الالعبين

هذه المباراة». من مباريات أصعب من
باللعب أوًال نفكر ان  «علينا  أيــضــًا وقـــال
ثم ــن وم الملعب، داخـــل والــعــطــاء والفنيات 
من والبد بالراحة، تأتي وال النتيجة في  نفكر
ونأمل للخصم،  والــتــواضــع  والــحــذر الــهــدوء 
المباراة هذه في مهمته في الفريق يوفق بأن

الحاسمة».

وقدود»! «قدها منتخبنا حسن: علي

الوطني منتخبنا ــارس ح أكــد  ]
جاهزيته حــســن عــلــي ــدم ــق ال لــكــرة 
المباراة لخوض الالعبين وزمــالءه

الحاسمة أمام الكويت.
بعد ــة ــوي ــن ــع ــم ال حــالــتــه  ــــن  وع
الفيصلي امام المحرق ناديه خسارة
أنه حسن علي ــد أك آســيــا ــأس  ك فــي 
الخسارة هذه آثار تجاوزوا وزمالءه
المنتخب على تركيزهم ــح ــب وأص
ــاد ــع الس وإصــــــرار ــــروح ــب ب ــع ــل وال
وثقته الكاملة الجماهير البحرينية،
«قدها ليكونوا المنتخب العبي في

في هذه المباراة. وقدود»

البحرينية للكرة ومفترق العبين» «لقاء أمام الكويت مواجهتنا الماجد:
لكرة للشباب منتخبنا  مدرب  اعتبر ]
االول منتخبنا  لقاء الماجد غازي القدم 
التصفيات ختام فــي  الكويتي ونظيره
ستحدد العــبــيــن“ ”لــقــاء  بــأنــه اآلســيــويــة 
الـ خــالل منتخبنا العبي  ــدام اق نتيجته 

دقيقة. 90
ــب ــق ــرت ــم ال الـــلـــقـــاء ان  الـــمـــاجـــد  وأكـــــد 
ــرق ــت ــف م يــمــثــل والـــكـــويـــت ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن ــم ل
ان اذ  ــًا ــوم ــم ع الــبــحــريــنــيــة  ــرة  ــك ــل ل ـــرق  ط
آسيا ــم أم لــكــأس  وتــأهــلــه منتخبنا  ــوز  ف
البحرينية للكرة  نوعية  نقلة  سيمثل
والصحافة الجماهير ثقة واستعادتها
بلوغ في المنتخب  فشل  بعد الرياضية 
يجب المنطلق هذا ومن ،2006 مونديال
وجماهير مسئولين ــن م الجميع  عــلــى
في ودعمه المنتخب مع الوقوف وإعالم

الظروف وتهيئة المرتقبة المباراة هذه
الثالثة االيام خالل المناسبة  المعنوية

المباراة. عن تفصلنا التي
معسكر ان ــد ــق ــت ”أع الــمــاجــد:  ــــال  وق
مهم توقيت فــي  جــاء دبــي  فــي  المنتخب 
للتجمع ــًا ــاج ــت ــح م ـــان  ك الــمــنــتــخــب  ألن 
بنسبة الالعبين  حــضــور ــان ك ــو ل حتى 
جميع  انتظام عدم بسبب المئة في  75
االتحاد رئيس وجود ان  كما المحترفين،
مع خليفة آل إبراهيم بن سلمان الشيخ
ــًا ــع داف ــه ل كـــان المعسكر ــي ف المنتخب 
المحتاجين الالعبين لدى قويًا معنويًا
من ســــواء  ــة ــع ــاب ــت ــم وال الــدعــم  ـــذا  ه ـــى  إل

االعالم“. أو الجمهور أو المسئولين
غازي قال للمباراة  الفنية رؤيته  وعن
هو للمباراة الرئيسي ”العنوان الماجد:

البحرين والعبي محترفي خبرة صراع
المتجدد، الكويتي  المنتخب  حماس  أمام
بفرصة سيلعب منتخبنا أن رغم وعلى
ــًا ــي ــاب ــج اي يـــكـــون  ذلــــك فــــإن  ــط  ــق ف ـــوز  ـــف ال
بفرصتي ــب ــالع ال ــن م ــل  ــض وأف لــلــفــريــق 
ذا سالحًا يعتبر الــذي التعادل أو الفوز
العبي ــان اذه تشتت إلــى ــؤدي وي حدين 
التركيز على وقدرتهم الكويتي الفريق

المباراة“. خالل الكامل
ــى ــل ع ”يـــــجـــــب ــــد  ــــاج ــــم ال ــــــــــاف  وأض
الهجومي االســلــوب ــاج ــه ــت ان منتخبنا 
الدفاعي الحذر مع لكن  المركز المنظم
أن وأعتقد المباراة  بداية في  وخصوصًا
والمهارة الخبرة لديهم منتخبنا العبي

المباراة“. هذه  ظروف مع  للتعامل
الماجد غازي

األحمر مع المحرق وقوف يؤكد علي بن أحمد

«للوطني» المحرقاوية الجماهير لنقل حافالت
الشيخ المحرق نادي إدارة مجلس رئيس عبر ]
بالتوفيق تمنياته ــن ع خليفة آل عــلــي  ــن ب ــد  ــم اح
المنتخب امام المقبلة مباراته في الوطني للمنتخب
لنهائيات المؤهلة التصفيات ضمن الشقيق الكويتي
المنتخب بالعبي  ثقته مــؤكــداً  ،2007 آسيا ــآس ك
القدم كرة تشريف في  المتميز عطائهم  مواصلة في

هذه المباراة. البحرينية في
الحرص انطالقا من انه المحرق نادي رئيس وأكد
ومساندة ــؤازرة وم دعم في الفعالة المشاركة على
فانه ــاء ــع األرب ــوم  ي مباراته فــي الوطني المنتخب 
والقاعدة عمومًا البحرينية الجماهير بأن ثقة على
خصوصًا المحرق لــنــادي العريضة  الجماهيرية

المنتخب لدعم الــحــدث قلب فــي مــوجــودة ستكون 
ــادي ن أن ـــد وأك الــحــاســمــة، ــه ــارات ــب م ــي  ومـــؤازرتـــه ف
إلى هذه الجماهير نقل عملية أجل تسهيل من المحرق
تخصيص النادي قرر  فقد الوطني البحرين  استاد
رابطة رئيس  مع  بالتنسيق الجماهير لنقل  حافالت 

محبوب. سعد النادي مشجعي
لجميع الــنــادي ــم دع علي بــن احمد الشيخ ــد  وأك
للشباب العامة المؤسسة مــن المبذولة الجهود
تهيئة في القدم لكرة البحريني واالتحاد والرياضة 
المناسب المناخ توفير شأنها من التي االجواء جميع
الوطنية مهمتهم في المنتخب العبي مهمة إلنجاح

المقبلة.

الكويت أمام الحاسم لقائه في الوطني المنتخب لمساندة

الملعب إلى تنقلها بحافالت تطالب رابطة المالكية
جماهير ـــة  ـــط راب ــت ــب ــال ط  ]
المؤسسة في  المعنيين المالكية 
والـــريـــاضـــة ــاب ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل
ــا ــده ــزوي ــت ب ـــرة ـــك ال بـــاتـــحـــاد  أو 
من ــة ــي ــاس األس بــالــمــســتــلــزمــات
وأعالم وقبعات حمراء قمصان
إلــى الجماهير لنقل ــالت ــاف وح
األمــور، تلك من  وغيرها  الملعب
منتخبنا مساندة في منها رغبة
والحاسم المهم لقائه في الوطني
ــوم ي ــي ــت ــوي ــك ال ــــام الــمــنــتــخــب أم

المقبل. األربعاء
جماهير ــة ــط راب عــضــو ـــال  وق
الملكاوي: عبدالواحد المالكية
البحرين نــحــب جميعًا ــن  ــح «ن
في اليوم ذلك في نكون أن ونــود
منتخبنا لنساند ــدث ــح ال قــلــب 
أن ــروف ــع م ــو ه ــي، وكــمــا ــن ــوط ال
محدودة الرابطة فــي إمكاناتنا 
على المالية  القدرة لدينا وليس 
ولذلك األمــــور، ــذه ه مثل توفير 
بالمؤسسة المعنيين نــطــالــب
والـــريـــاضـــة ــاب ــب ــش ــل الـــعـــامـــة ل

لنا بــتــوفــيــرهــا الــكــرة  اتــحــاد  أو 
بواجبنا نــقــوم  لكي  كجماهير،
في الـــوطـــنـــي مــنــتــخــبــنــا  تـــجـــاه 
في ــه ــع م ـــوف ـــوق ــه وال ــدت ــان ــس م
األربــعــاء ـــوم ي ــم ــاس ــح ــاء ال ــق ــل ال

المقبل.
يظهر أن  عــبــدالــواحــد وتمنى 
الجيد ــاألداء ب الوطني المنتخب 
يتوج وأن الجميع،  يسعد  الــذي
التأهل بطاقة بخطف ــوده ــه ج

ــر ــي ــاه ــم ــج ال ــــــا ودع اهللا.  ــــــإذن  ب
إلـــى ــة ــي ــن ــري ــح ــب ـــة ال ـــي ـــاض ـــري ال
األحمر مع  ــدا واح صفًا  الــوقــوف
مع والـــوقـــوف ــك الــلــيــلــة ــل فـــي ت

الفريق. نجوم

والكويت البحرين لمباراة الفني االجتماع غدًا
غد  مــســاء  ــن  م  6.00 الــســاعــة ــددت ــح ت  ]
التقليدي الفني  لالجتماع موعداً (الثلثاء)
مع ــدم ــق ال لــكــرة الــوطــنــي  منتخبنا ــاراة  ــب ــم ل
والتي الشقيق، الكويتي المنتخب نظيره
آسيا ــم  أم ــأس ك تصفيات خــتــام  ــي  ف ستقام 
بيت في  الفني االجتماع وسيعقد القدم، لكرة
مراقب بحضور - بالرفاع البحرينية الكرة
ومراقب الحمدان ناصر العماني الــمــبــاراة

لجنة رئــيــس بــوظــو ـــاروق ف العميد الــحــكــام 
الدولي التحكيم وطــاقــم  اآلسيوية الحكام
عن ممثلين جانب إلى الجنوبية، كوريا من
عن وممثل والكويتي  البحريني  المنتخبين 

القدم. لكرة البحريني االتحاد
الــقــائــمــة ــاد ــم ــت اع ــاع ــم ــت ــم فـــي االج ــت ــي وس
العبًا  20 المنتخبين العبي ألسماء  النهائية 
فريق... كل مالبس ألوان  وتحديد  فريق، لكل

والفنية التنظيمية  اإلجــراءات على والتأكيد
بالمباراة. الخاصة واإلدارية

التحكيم طاقم سيصل الــذي الوقت وفي
ــب ــراق فـــإن م الـــيـــوم ـــوري إلـــى الــمــمــلــكــة ـــك ال
غداً، يصل الحمدان ناصر العماني المباراة
وصول موعد أمس صباح حتى يتحدد ولم
إلــى ــو ــوظ ب ــب الــحــكــام الــعــمــيــد فــــاروق ــراق م

! لمملكة ا

يجمع تدريب هذا أول أن وخصوصًا بينهم فيما والتحايا الترحيب منتخبنا تبادل العبو التدريب بدء قبل
والمحليين. المحترفين بين وخصوصًا االحاديث تبادل الالعبون كما فترة طويلة، منذ الالعبين جميع
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مباراة إن سلطان حمود السابق والمحرق الوطني المنتخب نجم قال ]
دون من عادي  بفكر فيها نفكر ان وعلينا صعبة الكويت أمام الوطني منتخبنا 

النفسية. الضغوط طياتها في تحمل أن

سلطان اإلطار حمود أمس ...وفي منتخبنا تدريبات من


