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عين البطوالت
ملحق خاص احتفااًل بفوز نادي العين ببطولة دوري الخليج العربي 2014 - 2015



العين ــ البيان الرياضي

ترتدي مدينة العي��ن، دار الزين الليلة، 
حل��ة زاهية م��ن أجل االحتف��ال ببطل 
دوري الخليج العربي، في ليلة بنفسجية 
خالصة تترقبها جماهير الكرة اإلماراتية 
وخاصة جمهور العين، حيث س��يحصد 
الزعي��م اليوم ثمار م��ا زرعه، ويجلس 
عل��ى الع��رش متوج��اً بت��اج البطولة، 
في ليلة اس��تثنائية، س��تظل خالدة في 
تاري��خ النادي وس��جالت أبطال اللقب، 
فاالحتف��ال باللقب أمام نادي الش��ارقة 
في المباراة الختامي��ة بالجولة األخيرة 
الم��رة  ه��ذه   ،-2015  2014 لموس��م 
س��يأتي مختلفاً في شكله وطعمه، كونه 
س��يقام على االس��تاد الذي تفوق على 
المالع��ب واختي��ر أفضلها على  جميع 
اإلطالق، األمر الذي سيضفي العديد من 
المعاني وال��دالالت، والقيم، ويضاعف 
كثيراً من نش��وة الف��وز وفرحة النجاح 
لدى العبي الفريق البنفسجي، أصحاب 
الثاني عش��ر بتوقي��ت دورينا  اللق��ب 

والثالث في عصر االحتراف.
الي��وم عل��ى ملعب اس��تاد ه��زاع بن 
زايد )موطن ك��رة القدم في اإلمارات( 
س��يتذوق الزعيم ح��الوة الفوز وطعم 
النجاح بعد مس��يرة حافل��ة من العمل 
والك��د والتع��ب، تخللته��ا العديد من 
العقب��ات والمصاعب، وعثرات الخطى، 
لك��ن األبط��ال تجاوزوه��ا متس��لحين 
بالصب��ر والتفاني والعزيم��ة واإلصرار، 

اللحظة  ألنه��م كانوا ينتظ��رون ه��ذه 
الفارقة، لغس��ل عرق الجد والكد بماء 
ذه��ب البطولة، وإزالة تع��ب المعاناة 

برحيق الفوز وطعم اإلنجاز.
بطولة أخرى، س��تأتي طوعا لتنضم إلى 
قائمة البطوالت العديدة المتكدسة في 
خزائن صائد األلقاب وعاشق اإلنجازات 
زعيم األندية اإلماراتية، سيش��هد عليها 
التاري��خ ويدونه��ا في س��جالته كفصل 
جدي��د من قصص البط��والت العيناوية 
ومش��هد آخر م��ن مش��اهد النجاحات 

البنفسجية.
ليل��ة أخرى من ليالي الزعامة والفخامة 
ستعيش��ها جماهي��ر األم��ة العيناوي��ة 
م��ع  تحتف��ل  الزي��ن وه��ي  دار  ف��ي 
العب��ي فريقه��ا وتبادله مش��اعر الفخر 

واالعتزاز والج��دارة، في ختام جوالت 
دوري الخلي��ج العربي، وبحضور الملك 
الشرجاوي الذي أبت نفسه إال أن يشارك 
الزعي��م بهجته ويحتف��ل معه في داره 
بعد أن تجاوب م��ع أمنيات جماهيره، 
ووافق على أن تنقل المواجهة المقررة 
ف��ي داره إلى معقل العيناوية بالمدينة 
الخضراء، التي تهيأت وتزينت الستقبال 

العرس البنفسجي الكبير اليوم.

دعوة للمحبين
دعا الش��يخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهي��ان، رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
ن��ادي العين لك��رة الق��دم،  المجتمع 
العيناوي، ومحبي كرة القدم للمشاركة 
احتفالي��ة تتويج الزعي��م بلقب دوري 

الخلي��ج العرب��ي، وللم��رة األولى على 
ارض اس��تاد ه��زاع بن زاي��د، وأكد أن 
احتفالي��ة تتوي��ج الزعيم، س��تعزز من 
دواف��ع الفريق لمتابع��ة مرحلة النتائج 
القوية وتحقي��ق البطوالت واإلنجازات 
عل��ى مختل��ف الصع��د، مش��ددا على 
الجماهير  احتش��اد  وض��رورة  أهمي��ة 
وتواجدها اليوم لمش��اركة الزعيم يوم 

احتفاله بالدرع.
بدورها كش��فت إدارة ن��ادي العين ان 
فقرات ومظاهر االحتفال بالتتويج اليوم 
س��تتمحور ح��ول الرق��م 12 وهو عدد 
م��رات فوز العين باللقب، وس��تتضمن 
العديد م��ن العروض والمش��اهد التي 
تجس��د فرح��ة الحص��ول ال��درع، ولن 
يقتص��ر دور الجمهور على المش��اهدة 

واالس��تمتاع، بم��ا يج��ري أمام��ه، بل 
سيكون له دوره في المشاركة، بعد أن 
صممت فعاليات اليوم بطريقة مبتكرة 
تتطلب مشاركة وتفاعل الجمهور معها 
لالستمتاع بليلة خاصة تحمل كل عناصر 

اإلبداع.

أهداف البطل 
س��يكون الف��وز ه��و مطل��ب الزعي��م 
العيناوي أمام الملك الش��رقاوي، توافقاً 
مع تصريحات قائد الكتيبة البنفس��جية 
المدرب الكرواتي زالتكو داليتس الذي 
أك��د في أكثر من مناس��بة عقب إعالن 
فوز العين باللق��ب عقب نهاية الجولة 
23 أن الف��وز باللقب قبل ثالث جوالت 
ال يعني نهاية مهمة فريقه، الفتا إلى أنه 

سيس��عى لتحقيق أهداف أخرى يراها 
مهم��ة وضروري��ة إلى جان��ب اللقب، 
الكروي  الموس��م  حيث يتطل��ع إلنهاء 
دون أن يتع��رض إلى أي��ة هزيمة على 
ملعبه باستاد هزاع بن زايد، إلى جانب 
حص��ده للمزيد من النق��اط واألهداف 
الفريق األق��وى هجوما  ليحصل لق��ب 
ودافعا في نفس الوقت، وأكد المدرب 
الكرواتي أن حصد الفريق لهذه األلقاب 
سيميزه ويناسب وضعه كبطل للدوري، 
كما أنه سيعزز كثيرا من دوافع الالعبين 
ويضاع��ف ثقتهم، لمواجه��ة التحديات 
المقبلة ب��روح معنوية عالي��ة، بما في 
ذلك دوري أبطال آسيا وبطولة صاحب 
الس��مو رئيس الدولة التي يدافع العين 

عن لقبها.

العين ــ البيان الرياضي

عّبر نج��م العين المتأل��ق العب خط 
الوسط راش��د عيسى عن بالغ سعادته 
بالتتويج م��ع العين في أولى بطوالت 
الموس��م على أفضل مالع��ب العالم، 
وبحض��ور صانع النجاحات واإلنجازات 
س��مو الش��يخ ه��زاع بن زاي��د، وقال 
الالعب الدولي: حقيقة أش��عر بالفخر 
واإلع��زاز لوجودي ضم��ن قائمة نادي 

العي��ن والعبي ه��ذا الجي��ل المتميز 
أبط��ال درع الخليج العربي ، الفتا إلى 
أنه يتطلع لتحقيق المزيد من األلقاب 
والبط��والت مع النادي خ��الل الفترة 

المقبلة.

امر ضروري
كما أشار العب خط الوسط العيناوي، 
إلى أن مش��اركة جماهي��ر الزعيم في 
ه��ذه الليل��ة أمر ض��روري ومطلوب، 

ومضاعفة  الالعبي��ن  دواف��ع  لتعزي��ز 
رغبته��م في حصد المزيد من األلقاب 
خ��الل الفت��رة المقبلة، بم��ا في ذلك 
لقب دوري أبطال آس��يا، وكذلك كأس 

صاحب السمو رئيس الدولة.
وختم راش��د عيسى تصريحاته، متمنياً 
أن يظهر بمستواه المتميز خالل الفترة 
المقبل��ة حتى يرد لجماهير البنفس��ج 
الجمي��ل ال س��يما وأنه��ا أزرت��ه منذ 

اللحظات األولى لقدومه لدار الزين.

العين ـ البيان الرياضي

بّين محمد عبيد حماد مشرف الفريق 
األول لك��رة القدم بن��ادي العين، أن 
تتويج الزعيم باللقب هذه المرة يحمل 
العدي��د من المعاني واالمتيازات التي 
تدع��و للفخر واالعتزاز، ال س��يما وأنه 
س��يكون في أفضل اس��تادات العالم، 
وهو الملعب الذي يحمل اس��ما كبيرا 
وعزيزا على القلوب ظل يعطي ويدعم 

الرياض��ة اإلماراتي��ة عموم��ا ون��ادي 
العين بش��كل خاص، وهو صرح كبير 
يستحق مناس��بة وفرحة بهذه القيمة، 
كم��ا أن حض��ور س��مو الش��يخ هزاع 
ب��ن زايد آل نهي��ان لمهرجان التتويج 
يمن��ح الح��دث قيمة مضاعف��ة، وهو 
تكريم وش��رف لجميع أعضاء الفريق 
الذي��ن س��يصافحون س��موه، ونح��ن 
كجه��از إداري س��عداء وفخورون بأن 
المعمارية  التحفة  التتويج به��ذه  يتم 

والمعل��م العالمي البارز، في مناس��بة 
تعتبر تاريخية لجميع العيناوية.

كم��ا أكد حم��اد، أن العي��ن بحصوله 
على لقب ال��دوري قبل ثالث جوالت 
والمعلومة  المعق��دة  الظ��روف  رغم 
للجمي��ع، تأكيد قوي على ثقافة الفوز 
والبطوالت التي يتمتع بها هذا النادي 
النجاح  إس��تراتيجية  بفض��ل  الكبي��ر، 

والدعم الالمحدود لقادته الشيوخ.

هزاع بن زايد يتوج الزعيم بدرع موسم 2013

راشد عيسى: سعيد بوجودي مع الزعيم حماد: التتويج في استاد هزاع يدعو للفخر 

راشد عيسى إضافة قوية لصفوف الزعيم  عبد الله بن محمد يحرص على متابعة الفرق بصورة مستمرة 

في ليلة بنفسجية يلتقي فيها الشارقة احتفااًل باللقب الثاني عشر

دار الزين تنتظر تتويج عريـس البطولة اللــــــــيلة

تعاون

قناة العين اإللكترونية تحتفل بالبطل 

نّظمت قناة العين اإللكترونية أمس، فعالية 
لالحتف��ال ببط��ل دوري الخلي��ج العرب��ي، 
بالتع��اون مع العي��ن مول بإقام��ة برنامج 
تضمن مظاهر احتفالية ومسابقات وجوائز 
مقدمة من ش��ركة نادي العين لكرة القدم، 
ف��ي قاع��ة العي��ن م��ول بالقس��م الجديد 
بالطاب��ق األرضي، وش��هد االحتفال تواجد 
التميمة الخاصة بنادي العين، والتي جذبت 
أعدادا من جماهير الن��ادي اللتقاط الصور 
بجانبها والمشاركة في المسابقات التي تم 

تنظيمها خالل الحدث.
وج��اء ه��ذا األمر م��ن قب��ل قن��اة العين 

األلكتروني��ة، ليضاع��ف كثيرا من مش��اعر 
الفرح ف��ي قلوب جماهي��ر الزعيم، والتي 
عبرت عن سعادتها معلنة عن تواجدها في 
ه��ذه الليلة الخاصة، من أجل تعزيز دوافع 

الالعبين ومعنوياتهم في المرحلة المقبلة.

مشاركة

مفاجآت وفقرات شيقة 

يتوقع أن تش��هد االحتفالية الخاصة بتتويج 
العي��ن بلق��ب دوري الخلي��ج العربي على 
ملعب استاد هزاع بن زايد اليوم إلى جانب 
ألعاب اللي��زر واأللعاب الناري��ة المتنوعة 
العديد م��ن الفقرات والمفاجآت الش��يقة 
إدارة  أعلن��ت  إذ  للجماهي��ر،  المخصص��ة 
النادي أن الجماهير ستش��ارك في عدد من 
الخاصة باالحتف��ال، خصوصا وأن  الفقرات 
بعض فق��رات برنامج الليلة ت��م تصميمها 

اعتمادا على مشاركة وتفاعل الجماهير.
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العين ــ البيان الرياضي

عّبر وليد سالم حارس فريق العين المخضرم 
والحاصل مع الزعيم على 24 بطولة داخلية 
وخارجية، ع��ن بالغ س��عادته بالتتويج مع 
الفريق في أفضل مالعب العالم هذه المرة، 
وبحضور باني نهضة النجاحات سمو الشيخ 
ه��زاع بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن تواجده 
ومصافحته لالعبين ش��رف كبير ينتظره كل 
العب بالفريق، وقال التتويج بحضور سموه 

ف��ي أفضل االس��تادات بالعالم س��يضاعف 
م��ن الفرح��ة ومش��اعر الفخ��ر واالعتزاز، 
وس��يكون األم��ر مختلفا ب��كل تأكيد، األمر 
ال��ذي س��يعزز كثيرا م��ن دواف��ع الالعبين 
خ��الل الفت��رة المقبل��ة، ألن التتويج هذه 
المرة س��يكون »غير« كونه سيتم في هذه 
التحف��ة المعمارية العالمية، وبوجود صانع 

اإلنجازات وواضع إستراتيجية النجاح.
وقال الحمد لله الذي يس��ر لي أن أكون مع 
اخواني الالعبين في ه��ذه الليلة التاريخية 

العظيمة، فهذا س��يضيف كثيرا إلى رصيدي 
البط��والت واأللقاب،  ن��ادي  وس��جلي مع 
وأتمنى أن تتواصل مسيرة النجاح، ونحتفل 
المرة المقبلة بالتتويج بلقب آس��يا، لنكرر 

انجاز  2003.
وأكد الحارس المخضرم أنه واثق من حضور 
جماهيري حاش��د الليلة، موضحا أن جمهور 
العين المعلم هو ش��ريك في كل النجاحات 
التي تحققت للفريق ولن يتوانى في إنجاح 

هذه الليلة الكبيرة.

العين ــ البيان الرياضي

أوضح مدافع العي��ن الدولي محمد أحمد، 
أن التتوي��ج بلق��ب ال��دوري ه��ذه المرة 
س��يكون بمثاب��ة حدث تاريخ��ي كبير، ألنه 
سيتم على أفضل استادات العالم، وبحضور 
سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان، الفتا 
إلى أن تواجده سيضفي على الحدث رونقا 
خاص��ا، وهو تكريم وش��رف كبي��ر لجميع 
الذي يتوقون لمصافحته، وبالتالي  الالعبين 

س��تكون الفرحة فرحتين بالنسبة للعيناوية 
الليلة، كما أنه س��يظل ف��ي ذاكرة الالعبين 

طوياًل.
وأض��اف، تضاعف��ت فرحتنا كثي��را بعد أن 
علمن��ا بحضور س��موه للتتوي��ج، وأعددنا 
الع��دة كالعبي��ن للقيام بدورن��ا المطلوب 
الذي يس��هم في إنج��اح الليل��ة، بما يليق 
بالمناسبة التاريخية، ونأمل أن يوفق جميع 
الالعبي��ن ف��ي تقدي��م مب��اراة ممتعة في 
آخر ج��والت دوري الخلي��ج العربي لكرة 

القدم، وبالطبع سيكون للتواجد الجماهيري 
الكثي��ف أثره الكبير في نج��اح هذا اليوم، 
ونحن على ثقة أن جمهور الفريق ال يحتاج 
إل��ى دعوة ليق��وم بواجبه بالمش��اركة في 
جميع المناس��بات ف��ي كل األوقات، ونحن 
كالعبي��ن نعذر هذا الجمهور إذا لم يتواجد 
في الفترة الس��ابقة على النح��و المطلوب 
ألنه ال أحد ال يعل��م بالظروف التي منعت 
بعض��ه من التواج��د، ولكننا عل��ى ثقة أنه 

سيمأل جنبات الملعب الليلة.

وليد سالم: االحتفالية هذه المرة »غير«  محمد أحمد: حدث سيظل طوياًل في الذاكرة 

هزاع بن زايد يهنئ وليد سالم  محمد أحمد يحتفل مع زمالئه

في ليلة بنفسجية يلتقي فيها الشارقة احتفااًل باللقب الثاني عشر

دار الزين تنتظر تتويج عريـس البطولة اللــــــــيلة

عموري ساحر العين

عين البطوالت

هناك ألقاب لها طعم يختلف عن بقية األلقاب، وبقية التتويجات، 
وأعتقد أن العيناوية اكتش��فوا هذا الفارق وهذا االختالف عندما 
انتزعوا لقب دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، ليس ألن 
اللق��ب هو األول في تاريخ نادي العي��ن العريق، فالجميع يعلم 
أن الزعيم هو صاحب الرقم القياس��ي في الفوز باللقب الذي فاز 
به للمرة الثانية عش��رة، وهو رقم سيكون من الصعب إدراكه أو 
تحطيمه، واالختالف أيضاً ليس ألن العيناوية ابتعدوا عن األلقاب 
لفت��رة طويلة، فالكل يعلم أن العين فاز الموس��م الماضي بكأس 
صاحب الس��مو رئي��س الدولة، إذاً، أين االخت��الف؟ ولماذا تغير 

طعم اللقب هذه المرة؟

من وجهة نظري، اللقب العيناوي الثاني عشر في مسابقة الدوري 
الع��ام، ل��ه وقع آخر لدى عش��اق الزعيم، كونه أتى في موس��م 
اس��تثنائي، عانى في��ه الفريق من غيابات وإصاب��ات طالت أهم 
أعمدته، وفي ظل منافسة شرسة على أكثر من جبهة بنفس القوة 
واألهمية، والجميل أن النجاح جاء في توقيت مناسب في األولى، 
وتمكن من حس��م اللقب مبك��راً قبل ثالثة أس��ابيع من النهاية، 
والثانية يمضي فيها بش��كل مبش��ر، وأعني مسابقة دوري أبطال 
آس��يا، حيث تأهل إلى دور ال�16 عن جدارة واس��تحقاق، منتزعاً 
صدارة مجموعته بال منافس، بعد أن قدم من المستوى الفني ما 
يعكس تطلعه إلى الع��ودة للعب دور البطولة في أكبر بطوالت 
القارة، أما في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فهو في 

معمعة البطولة حتى اآلن وحظوظه حاضرة وبقوة.

عندم��ا يغيب ع��ن فريق العب بحجم عموري وقدراته، ال ش��ك 
أن ه��ذا الفري��ق يتأثر، فم��ا بالنا إذا غاب عن��ه عموري وجيان، 
دفع��ة واح��دة، ويبتعد س��توتش ألكثر من س��بب، لكن مع هذا 
اس��تطاع العين أن يواجه كل المطب��ات، ويتجاوزها بكل حرفنة 
واقت��دار، بفضل جهود كل القائمة البنفس��جية حتى الوصول إلى 
لق��ب البطولة األصعب، فهذا يدل على معدن الالعبين وتفانيهم 
وتقديرهم للمهمة الملقاة على عواتقهم، في انتظار أن يس��تمر 
هذه التوهج في المش��وار اآلس��يوي، ويقدم لجماهيره الكبيرة 
ولكرة اإلمارات اللقب اآلس��يوي الغائب عن خزائن أنديتنا، منذ 
أكثر من 12 عاماً، حينما اعتلى العين نفسه آنذاك العرش القاري 

للمرة األولى واألخيرة.

عندم��ا تك��ون هناك حالة من ع��دم الرضا عم��ا يقدمه المدرب 
زالتك��و، ويح��دث الكثير م��ن األخذ وال��رد، والش��د والجذب، 
واالنتق��ادات الالذعة من هنا وهناك على خياراته، ومع كل ذلك 
تقوم إدارة النادي بتوجهيات من س��مو الش��يخ ه��زاع بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس النادي، وإدارة كرة القدم برئاس��ة الش��يخ 
عبدالله ب��ن محمد بن خالد آل نهيان، بدع��م المدرب وإعطائه 
الفرص��ة كامل��ة، وتجديد الثقة ب��ه بعد كل تعث��ر أو تراجع في 
المستوى، فهذا يدل على احترافية اإلدارة، وإدراكها أن القرارات 
يجب أن تكون مدروس��ة وفي توقيتها الصحيح، وهذا هو الدرس 
األهم في مشوار االنتصارات واأللقاب، هكذا هو الزعيم وهكذا 

عين البطوالت.

احمد الحوري

العين ــ البيان الرياضي

اعتبر صان��ع ألعاب العي��ن الموهوب 
عم��ر عبد الرحم��ن أن تتوي��ج العين 
على ملعب استاد هزاع بن زايد اليوم، 
بمثابة ح��دث خاص ومه��م وتاريخي 
صان��ع  بحض��ور  الالعبي��ن،  لجمي��ع 
اإلنج��ازات والنجاح��ات الت��ي طالت 
رياض��ة اإلم��ارات بوجه ع��ام ونادي 
العين بصفة خاصة، وقال مجرد وجود 
س��مو الش��يخ هزاع بن زايد س��يجعل 
من الليلة اس��تثنائية لجميع العيناوية، 

فحضوره ومصافحته شرف كبير لجميع 
عناصر الفريق، ونحن كالعبين عازمون 
على أن نضاعف من قيمة الفرحة لدى 
العيناوية بمتابعة مرحلة النتائج القوية 
وتحقي��ق الف��وز ف��ي آخ��ر مواجهاتنا 
بالدوري، لنجع��ل من الفرحة فرحتين 

بإذن الله.

احتفال
ودع��ا عم��وري جماهي��ر العي��ن إلى 
االحتشاد مبكرا على مدرجات الملعب 
للمش��اركة في االحتفال بالدرع، الفتا 

إل��ى أن تواج��د الجمه��ور س��يضفي 
المش��اهد الرائعة المطلوب��ة في مثل 
هذه المناس��بات الكبي��رة، وقال نحن 
نث��ق من أن جمهور األمة العيناوية لن 
يتردد في تلبية النداء في كل األوقات، 
فق��د ظل وفيا للفريق وش��عاره، وقام 
ب��أدوار فاعلة ف��ي مس��اندة الالعبين 
مختل��ف  ف��ي  دوافعه��م  وتعزي��ز 
المباريات التي خاضها بالموس��م على 
المس��توى الداخل��ي والخارجي، ومن 
المؤكد أنه ل��ن يقصر في ليلة التتويج 

الكبيرة الليلة.

عموري: الليلة استثنائية 

 أمل

 إنجازات العين ستتوالى في جميع البطوالت 

أع��رب المداف��ع ف��ارس جمعة، ع��ن أمله 
ف��ي أن تتوال��ى اإلنج��ازات العيناوية في 
جمي��ع البط��والت وعلى مختل��ف الصعد، 
موضح��ا أن كل التركيز منصب بعد الدوري 
على لقب دوري أبطال آس��يا والذي يعتبر 
اله��دف الرئيس للن��ادي، من��ذ بداية هذا 
الموس��م، بع��د أن كان قريبا م��ن التتويج 
ب��ه في الموس��م الس��ابق، قب��ل أن يودع 
المنافس��ة، بس��بب عدم التوفيق من الدور 
نص��ف النهائي، بعد خس��ارته م��ن الهالل 
السعودي في لقاء الذهاب بالرياض، حيث 
لم يوف��ق في معادل��ة النتيج��ة في جولة 

اإلي��اب، ومن المؤكد أنه اس��تفاد من تلك 
التجربة لتالفي السلبيات ومعالجة األخطاء 
في هذه النس��خة م��ن المس��ابقة القارية 

الكبيرة.
كم��ا أكد، عل��ى ثقت��ه في تواج��د مكثف 
لجماهي��ر العي��ن ف��ي مدرج��ات الملعب 
للمش��اركة في احتف��االت التتويج بالدرع، 
الفت��ا إلى أن جمهور األم��ة العيناوية، ظل 
دائم��ا بجان��ب الفريق والالعبي��ن، في كل 
الظروف والمناسبات، وهو قطعا سيكون له 
دوره الفاعل في إنجاح األمس��ية التاريخية 

اليوم على أفضل المالعب.

تنسيق

جماهير الزعيم ومسيرات الفرح

أكملت جماهير العين اس��تعدادها لتسيير 
مس��يرات احتفالية تجوب ش��وارع المدينة 
الخض��راء م��ن أقصاها إل��ى أقصاها، عقب 
نهاي��ة تتويج الفريق بدوري الخليج العربي 
لكرة القدم اليوم الس��بت، وقد تم التنسيق 
بي��ن أعداد كبي��رة من الجمه��ور العيناوي 
لاللتقاء والتجمع في نقطة االنطالق، بعدها 
يتم تزيين الس��يارات باألعالم البنفس��جية 

وصور الالعبين والجهاز الفني.
وينتظ��ر أن تتجاوب الجماهير البنفس��جية 
مع ن��داءات العبي الفريق وتتواجد بكثافة 

على مدرجات ملعب اس��تاد هزاع بن زايد 
لمشاركة فريقها احتفاالته بالتتويج بالدرع، 
خصوص��اً بع��د أن تزاي��د ع��دد الحمالت 
التي تدعو الجماهير لحض��ور ليلة التتويج 
ف��ي مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي بتويير 

وانستغرام.

تتويج خاص

عّب��ر نج��م العي��ن الدول��ي محم��د عبد 
الرحمن عن س��عادته الغام��رة بتتويج 
الثاني��ة  للم��رة  ال��دوري  ب��درع  العي��ن 
عش��رة ف��ي تاريخ��ه، وق��ال إن التتويج 
هذه المرة سيكون حدثا تاريخيا كبيرا 
النج��اح،  إس��تراتيجية  بان��ي  بحض��ور 
والداعم األكبر للرياضة اإلماراتية سمو 
الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان، والذي 
ينتظر الالعبون نيل ش��رف مصافحته 
ف��ي ليل��ة اس��تثنائية خاصة، عل��ى أحد 

أفضل مالعب العالم. 

خط السنتر
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عين البطوالت

العين -  البيان الرياضي

لم يكن طريق الزعيم العيناوي، إلى معانقة 
اللق��ب 12 مفروش��اً بالورود، فق��د واجه  
البط��ل موس��ماً اس��تثنائياً مليئ��ا بالعقبات 
والمصاعب، فبعد أن دخ��ل أولى مبارياته 
ف��ي المس��ابقة وهو يعاني ج��رح الخروج 
من نصف نهائي أبطال آس��يا بعد خس��ارته 
لحس��اب الهالل الس��عودي، افتق��د الفريق 
أله��م عناصره بقيادة صان��ع األلعاب عمر 
الغاني أس��امواه  الرحم��ن، والمهاجم  عبد 
جيان بس��بب اإلصابة، غير أن إرادة الرجال 
كانت حاضرة بقوة في المعسكر البنفسجي، 
ما يحس��ب لزالتكو، أنه ظ��ل متجاهال كل 
س��هام النقد والهجوم الت��ي وجهت نحوه، 
متبع��ا سياس��ة رش��يدة لتدوي��ر الالعبين، 
الالعب  المباري��ات واضعا  وإش��راكهم في 
المناسب في المركز المناسب، حتى بدا أنه 

يستعين بتشكيلة مختلفة في كل مباراة.

معسكر ناجح 
ألن البداي��ات الناجحة غالباً ما تكون عنوانا 
للنهاي��ات الناجح��ة، فق��د كان طبيعي��اً أن 
تنتهي األمور إلى م��ا انتهت عليه، ليتذوق 
العيناوي��ة ثم��رة الجه��ود المضني��ة التي 
بذلوها خالل مرحلة االستعداد الستحقاقات 
الموس��م، حيث كان الهدف محددا وواضحا 
وه��و اس��تعادة درع ال��دوري م��ن جه��ة 
والوصول إلى منصة التتويج اآلس��يوية من 

جهة أخرى.

نتائج الوديات
خ��اض العين داخلي��اً وخارجي��اً 12 مباراة 
ودية، منها 6 في معسكره الخارجي، حيث 
فاز في أول��ى مبارياته الودية بإيطاليا على 
مضيف��ه مونتكانين��ي )0-2( ، وتغل��ب في 
المب��اراة الثاني��ة على فولغوري فالتش��انو 
بنتيج��ة )1-7(، وف��از في المب��اراة الثالثة 
واألخيرة على فريق بارنسلي اإلنجليزي )-2
1(. وع��اد إلى الدولة ليش��ارك في البطولة 
الودي��ة الدولية الت��ي نظمها عل��ى ملعبه 
بمشاركة ثالثة فرق، حيث فاز على الكويت 
الكويت��ي )0-4( وتعادل في المباراة الثانية 
أمام النصر السعودي )1-1( ليتوج باللقب.

المرحلة األخيرة
جاءت المرحلة الثالثة واألخيرة من معسكر 

فريق العين الخارجي الذي أقامه بالنمس��ا، 
بنتائج متقاوته، حيث خس��ر أولى مبارياته 
الودي��ة هن��اك بنتيج��ة )3-0(، فيم��ا ف��از 
عل��ى غريمه الوح��دة )1-2(، وعلى الرجاء 
البيض��اوي بنتيج��ة )0-1(، وعاد إلى ملعبه  
بالدول��ة، حيث خ��اض تجربة ودي��ة أمام 
صحار العماني وتغلب عليه )0-2(، قبل أن 
يلعب مباراتي الذهاب واإلياب أمام االتحاد 

الس��عودي ف��ي ربع نهائي آس��يا، وبعدها 
لعب مباراتين وديتين أمام الش��ارقة وفاز 

عليه )1-2(، وتغلب على دبي )3-2(.

 انطالقة ناجحة 
بالرغ��م م��ن أن العين اس��تهل مس��ابقة 
ال��دوري وه��و يعان��ي جراحه اآلس��يوية 
بسبب خس��ارته في ذهاب نصف النهائي 
أمام الهالل الس��عودي، ويفتق��د إلى أبرز 
عناص��ره، غير أن انطالقت��ه جاءت ناجحة 
ب��كل المقايي��س، إذ حقق ف��وزا مهما في 
أولى مبارياته بالجولة الثانية، )بعد تأجيل 
مباراته  األولى(  الوصل  )0-2( على ملعب 
اس��تاد هزاع بن زاي��د، وأتبعه بفوز ثان ال 
يق��ل أهمية على مضيف��ه عجمان بالجولة 
الثالثة بنتيجة ) 0-4( األمر الذي عزز كثيرا 
م��ن معنوي��ات الفريق، وبعده��ا تأجلت 
مبارات��ه بالجول��ة الرابع��ة أم��ام الفجيرة 
بس��بب مباراته مع الهالل الس��عودي في 
إياب نصف نهائي آسيا، قبل أن يعود مرة 
إل��ى الدوري، لكن بخس��ارة أم��ام غريمه 

الجزيرة ) 4-3( بالجولة الخامسة.

تعويض الخسارة
وع��وض الفريق خس��ارته أم��ام الجزيرة 

بالف��وز على ضيف��ه الظفرة  ف��ي الجولة 
السادس��ة، على ملعبه بأفضل استاد العالم 
بنتيج��ة )0-3(، وغ��ادر بعده��ا إلى رأس 
الخيم��ة ليعود من هناك بف��وز مهم على 
اإلمارات )1-2( في الجولة الس��ابعة، قبل 
أن يتعادل م��ع األهلي على ملعب األخير 
)1-1( بالجولة الثامن��ة، ويعود إلى ملعبه 
باس��تاد هزاع ب��ن زايد ليكتف��ي بالتعادل 
أيضا أم��ام ضيف��ه النص��ر )1-1( بالجولة 

التاسعة.

العاشرة
 اس��تعاد فريق العين في الجولة العاش��رة 
نغمة االنتص��ارات بفوز عريض على اتحاد 
كلب��اء )1-4( على ملع��ب األخير، وأردفه 
بفوز الفت على غريمه الوحدة )0-4( في 
كالس��يكو العاصمة على ملع��ب هزاع بن 
زايد أيض��ا بالجولة الحادية عش��رة وهي 
تقريبا المباراة التي أظهرت شخصية البطل 
العيناوي، الذي أكد صدارته بفوز آخر على 
بن��ي ياس ف��ي الجولة الثانية عش��رة )-3
0( في الش��امخة، وتابع انتصاراته الكبيرة 
بالف��وز على الش��ارقة )1-4( على الملعب 
الذي ال يخسر في أرضيته باستاد هزاع بن 

زايد في الجولة الثالثة عشرة.

البداية باإلحباط والــــــــــــــــنهاية باللقب الكبير 

12 بطــــولة والــــــــــــــزعيم مين يطوله
السفينة تتخطى 

الصعاب وترسو على  
شاطئ اللقب

12 تجربة ودية خاضها 
الفريق في الطريق

 إلى  الدرع الـ12 

العين استفاد كثيرًا من  معسكره الخارجي قبل بداية الموسم                    البيان 

انفرد ن��ادي العين وحلق بعي��داً في فضاء  
االنجازات، وأكد البنفسج زعامته وجدارته 
وتاب��ع  تميزه وانفراده باألرقام القياس��ية 
محلقاً في س��ماء اإلنج��ازات بحصوله على 
اللق��ب رقم 12 ل��دوري الخلي��ج العربي، 
جامع��ا الرصيد األوفر من بطوالت األلقاب 
الداخلي��ة والخارجي��ة التي ت��وج بها خالل 
تاريخ��ه، حيث رف��ع رصيده م��ن األلقاب 
إل��ى  )29( لقباً كأعلى نس��بة يحصل عليها 
فري��ق إماراتي، حيث ف��از ببطولة الدوري 
12 م��رة وكانت في مواس��م   76-77، -80
 ،1999-2000 ،97-98 ،92-93 ،83-84 ،81

 2004  2003-  ،2001-2002،2002-2003
.2014-2015 ،2013 2012- ،2011-2012،

وف��از بلق��ب كأس رئيس الدول��ة 6 مرات 
وكانت في مواسم 1998-1999، 2000/01، 
 ،  2008/09  ،2005/06  ،2004/05
2013/2014، وحق��ق لق��ب كأس االتح��اد 
اإلمارات��ي 3 مرات  في المواس��م  1988 / 
89، 2004/05، 2005/06 ولق��ب الس��وبر 
ث��الث مرات ف��ي   مواس��م 1994-1995، 
2004/05، 2009  2010 ، كما حقق مرتين 
بطول��ة كأس أبوظبي في موس��مي -1973

.1974-1975 ،1974

 رغم حس��م فريق العي��ن للقب قبل انتهاء 
المسابقة بثالث جوالت، فقد كان االهتمام 
كبي��را من قب��ل الجه��از الفن��ي والالعبين 
الث��الث المتبقي��ة م��ن عم��ر  بالج��والت 
المنافس��ة، تطلعا لزي��ادة الغلة من النقاط 
واأله��داف، حت��ى ينهي الفريق الموس��م 
بحص��د أكبر ع��دد من النق��اط واألهداف، 
ففي الجولة 24 من عمر المس��ابقة، اكتفى 
الفري��ق العين��اوي بالتعادل الس��لبي أمام 
مس��تضيفه الوحدة في ديربي العاصمة أبو 
ظبي والذي اس��تحوذ كعادته على المتابعة 

لق��اءات  مث��ل كل  الكبي��رة  الجماهيري��ة 
الفريقين، ، قبل أن يعود ليفوز على منافسه 
بني ياس بهدف في الجولة قبل األخيرة من 

عمر دوري الخليج العربي.

  29 3

دياكيه نجم خط الوسط

رغ��م حس��مه للقب فق��د كان االهتمام  
كبي��را من قبل الجه��از الفني والالعبين  
عم��ر  م��ن  المتبقي��ة  الث��الث  بالج��والت 
م��ن  الغل��ة  لزي��ادة  تطلع��ا  المنافس��ة، 
النق��اط واألهداف، حتى ينه��ي الفريق 
م��ن  ع��دد  أكب��ر  بحص��د  الموس��م 
 24 الجول��ة  فف��ي  واأله��داف،  النق��اط 
اكتف��ى العي��ن بالتع��ادل الس��لبي أم��ام 
مستضيفه الوحدة، قبل أن يعود ليفوز 
عل��ى بن��ي ي��اس به��دف بالجول��ة قب��ل 

األخيرة.

24
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العين - البيان الرياضي

ظه��رت مالمح البط��ل العين��اوي، برغم 
تعادل��ه في مبارات��ه المؤجلة من الجولة 
األولى أمام الش��باب عل��ى ملعب األخير 
)1-1( إال أن ه��ذه المواجه��ة أظه��رت 
كثيرا من مالم��ح البطل، وهو األمر الذي 
بالجولة  الفري��ق  نف��س  أكدت��ه مواجهة 
الرابعة عش��رة على ملعب اس��تاد هزاع 
بن زايد حيث حق��ق العين الفوز )2-1(، 
وتابع مرحل��ة النتائج الجيدة  في الجولة 
الخامسة عشرة بتغلبه على الوصل )1-0( 
عل��ى ملع��ب زعبيل، وع��اد ليحقق أكبر 
ف��وز في المس��ابقة على ضيف��ه عجمان 
)1-7( على ملعبه باس��تاد هزاع بن زايد، 
ثم خس��ر بعدها أمام الفجي��رة بالجولة 
السادس��ة عش��رة على ملعب األخير )-0

1(، لكن��ه رد الدي��ن للفري��ق الفجراوي 
ف��ي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، 
حيث فاز عليه )0-3( على ملعب اس��تاد 

هزاع بن زايد.

مواجهات الحسم 
تعتبر المباريات من األس��بوع 18 وحتى 23 
هي مباريات حس��م اللقب لصال��ح الزعيم 
العيناوي بعد أن فاز على منافس��ه المباش��ر 
الجزي��رة )1-2( عل��ى ملعب اس��تاد هزاع 
بن زاي��د بالجول��ة الثامنة عش��رة، واكتفى 
بالتع��ادل )1-1( أم��ام الظف��رة على ملعب 
األخير بالجولة التاس��عة عش��رة، واس��تعاد 
نغمة االنتصارات بفوز عريض على اإلمارات 
)1-5( عل��ى ملع��ب األخي��ر ف��ي الجول��ة 
العش��رين، وحقق ف��وزا غالي��ا  على ضيفه 
األهل��ي )0-1( بالجولة الحادية والعش��رين 
في ملع��ب هزاع ب��ن زايد، وتاب��ع مرحلة 
النتائج الجي��دة بفوز آخر على النصر )2-1( 
على ملعب اس��تاد آل مكتوم بالجولة الثانية 
والعشرين، وحسم األمور لصالحه بفوز كبير 
على اتح��اد كلباء )0-4( على ملعب اس��تاد 
هزاع بن زايد، خصوصا بعد أن تعثر مالحقه 
المباش��ر بالخس��ارة أمام الوحدة وبني ياس 
على التوالي، ليتوج الفريق البنفسجي رسميا 

بطال للدرع للمرة 12 في تاريخه.

ه��ي ليل��ة للفرح، ليلة لالحتفال، ليلة للتتويج، ليل��ة لألمة العيناوية، وكل 
عشاق الفن الجميل.

من الذي ال يحب العين؟ 

السؤال ال يبحث عن الكارهين، فهؤالء من طريق ونحن من طريق، ولكنه 
يبح��ث عن المحبين، الذين يحبون كرة القدم لذاتها، الذين يحبون المتعة 
واالس��تمتاع، الذين يحبون المنطق، الذين يعطون لكل صاحب حق حقه، 

وال يميلون لالستثناء، حيث جنون كرة القدم وصخبها ومفاجآتها!

منذ س��نوات وكان العين في أبهى صوره س��أل الصحافيون صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد في إحدى المناسبات »من سيفوز ببطولة الدوري يا 
طويل العمر«؟ أجاب سموه بسرعة خاطر، العين طبعاً، قالوا لماذا؟ فأجاب 

بنفس الطريقة األولى، ألنه المنطق. 

مرت األيام وفاز العين بجدارة، وتذكر الصحافيون الموقف فأطلقوا عليها 
»بطولة المنطق«. وما أشبه الليلة بالبارحة، فالعين هو عريس الدوري بال 
منازع، لم يكن أحد غيره يستحق البطولة، حاول الوحدة فترة ثم توقف، 
حاول الجزيرة فترة ثم توقف هو اآلخر، أما الشباب فقد كان يعرف ماذا 
يري��د وحق��ق هدفه، وعندما جاء دور العين وتص��در عرفنا جميعا طريق 
البطول��ة، وعرفن��ا البطل، فقد عودنا، وهو ال يخط��ئ مواعيده، أنه عندما 

يتصدر يفوز وال يتنازل، وقد حدث. 

لن أقول فاز العين باللقب ألنه أكثر الفرق فوزاً وأقلها هزيمة، ولن أقول 
انه صاحب أقوى خط هجوم، وصاحب أقوى خط دفاع، لكني س��أقول انه 
قب��ل كل هذا وذاك، فريق محترف، يعمل بمهنية عالية، كان والزال عنوانا 

لمؤسسة كبيرة، تعرف كيف تخطط، وكيف تتفوق، وكيف ترتقي.

إذا أردت أن تعرف سر البطولة في أي زمان ومكان ما عليك إال أن تفتش 
ع��ن أمرين أحدهما من خارج الملعب وأحدهما من داخله، أما الذي من 
داخل��ه فه��و الثبات، نعم الثبات في المس��توى، والعين أكد لنا جميعا أنه 
الوحيد في دورينا الذي فعل ذلك فحق له اللقب، أما الذي هو من خارج 
الملع��ب، فأقصد به اإلدارة، ومن زمان تعلمت أن اإلدارة هي أم التفوق 
وس��ر كل اإلنجازات، إذا صلح��ت اإلدارة صلح العمل كله، وإذا فس��دت، 
فس��د العمل كل��ه! وإدارة العين، ليس من اآلن فق��ط، بل من زمان، هي 
اليد القابضة في وقت الش��دة، وهي العق��ل المفكر في لحظات التراجع، 
وهي القلب الرحوم عندما تتأثر النفسيات وتمرض، لذا يقولون، ان الفرق 
الكبي��رة التي هي من أمثال العين تم��رض وال تموت، ويقولون أيضاً إنها 
س��ريعة العودة عندما تض��ل الطريق أحياناً وهذا يح��دث في كل مناحي 

الحياة وليس في كرة القدم فقط. 

كلمات أخيرة 

Ⅶ من حقك تفرح أيها الزعيم، فاليوم يومك، والدرع درعك. 
Ⅶ م��ن حق��ك أن تف��رح أيه��ا الزعيم، فاليوم ي��وم الحص��اد، بعد التعب 

واإلرهاق وااللتزام. 

Ⅶ من حقك أن تفرح، وتنثر الورود، وأزهار البنفس��ج على كل جماهيرك 
وكل من يحبك. 

Ⅶ من حقك أن تفرح فالليلة ليلتك، ليلة عريس الدوري.

البداية باإلحباط والــــــــــــــــنهاية باللقب الكبير 

12 بطــــولة والــــــــــــــزعيم مين يطوله

الزعيم انتصارات متواصلة        البيان

لعب الفري��ق األول لنادي  العين داخل 
وخ��ارج أرضه  قب��ل مباراة الش��ارقة  25 
مباراة فاز في 18 وتعادل في 5 وخس��ر 2، 
ليجمع ف��ي رصيده 59 نقط��ة، و61 هدفا 
سجلها في شباك الخصوم، فيما دخل مرماه 

18 هدفا.
ول��م يخس��ر  الزعي��م أية مب��اراة على 
أرض��ه على ملعب اس��تاد ه��زاع بن زايد،  
بل اس��تطاع الفوز في 12 مب��اراة وتعادل 
في مب��اراة واحدة،  ليجمع 37 نقطة، فيما 
أحرز في ش��باك المنافسين 36 هدفا مقابل 

7 أهداف دخلت مرماه.
أم��ا  في المباري��ات الت��ي لعبها خارج 
أرضه فقد  فاز في 6 وتعادل في 4 وخس��ر  
2 ليجمع  في رصيده 22 نقطة، مسجال 25 

هدفا مقابل 11 هدفا ولجت مرماه.

 تضمن��ت تحضيرات الفري��ق األول لنادي 
العين للموس��م الحالي 2014 - 2015 ثالث 
مراحل، انطلق��ت المرحلة األولى بالتجمع 
الداخل��ي مطلع يوليو الماض��ي في مدينة 
العين، قبل أن تتوجه البعثة الرسمية بعدها  
إلى معسكر خارجي في مدينة مونتكاتيني 
اإليطالي��ة خالل الفترة من 4 إلى 19 يوليو 
الماضي، حيث خ��اض هناك ثالث مباريات 
ودية، فيما شهدت المرحلة الثانية مشاركته 
ف��ي البطول��ة الدولي��ة، الت��ي أدى خاللها 
مباراتين، وبعدها غ��ادر إلى مدينة لوجان 

بالنمس��ا ف��ي األول من أغس��طس، حيث 
ب��دأت المرحل��ة الثالثة من فت��رة االعداد، 
وخاض الفريق العيناوي هناك ثالث تجارب 
ودي��ة، قب��ل أن يعود إلى الدول��ة ليواصل 

تحضيراته الميدانية.

254

فرحة عيناوية

المؤجلة تظهر مالمح البطل

عريس الدوري

هات وخذ

محمود الربيعي

السبت| 20 رجب 1436 هـ | 09 مايو 2015م | العدد 12743 عين البطوالت05



العين ـ البيان الرياضي

قهر أبطال فريق العين بجسارة  
وجدارة متفردة، كل الظروف 
والصعاب، وقفزوا  فوق حاجز 
المستحيل ليتربعوا على عرش  

دوري الخليج العربي للمرة الثانية 
عشرة في تاريخ النادي العريق، 

بعد مالحم بطولية ظهر فيها معدن 
الرجال وتضحياتهم  الممزوجة 

بالصبر والجلد، لينحتوا على 
جدار  التاريخ عبارات من نور 

وذهب تؤكد  أنه الزعيم ال كذب، 
وليجسدوا بوضوح وصدق ال شك 

فيه مقولة ) العين بمن حضر(، بعد 
أن تجاوز الفريق في طريقه للقب 
مختلف أنواع الصعاب  في موسم 

استثنائي تجمعت فيه الكثير من 
العقبات، فأزاحها عن طريقه بإرادة 
وصالبة. 27  بطاًل  تسلحوا بعزيمة 
الجبابرة ورغبة الفرسان، ليستدعوا 
المجد العصي حتى نزل الوعد على 

سالسل الدهشة ليسقي جذور الحلم 
البنفسجي بماء الذهب، وبإمضاء 

أبطال الدرع الثانية عشرة بتوقيت 
دوري اإلمارات. 

نجوم  البنفسج جسدوا مقولة العـــــــــــــــين بمن حضر

زعمــــاء  اللقـب.. أبطــــــــال من ذهب

المتألق

النحلة 

الحارس الصاعد

األشم 

الصارم 

األيقونة 

الماكر 

األنيق

السد العالي 

الحاسم

الفوالذي

الزئبقي

االسم: محمد سعيد بوسندة

العمر: 19 عاما

الوظيفة : حارس مرمى

الطول: 180

رقم القميص: 40

االسم : فارس جمعة

العمر : 26

المركز : قلب دفاع 

رقم القميص : 44

لعب  10 مباريات )881 دقيقة(

محمد فايز  االسم :  

العمر :  25

المركز :  مدافع أيسر

رقم القميص:  25 

لعب:   22 مباراة  )1929 دقيقة( 

االسم :  عمر عبد الرحمن

العمر : 24

المركز : وسط صانع ألعاب

رقم القميص: 10

لعب  9 مباريات )793 دقيقة(، وسجل 3 أهداف

االسم : ميروسالف ستوتش )سلوفاكيا( 

العمر : 25 عاما 

المركز : وسط

رقم القميص : 99

لعب  22 مباراة  )1963 دقيقة( وسجل 9 أهداف

االسم : راشد عيسى

العمر : 25 عاما 

المركز : وسط 

رقم القميص : 8

لعب  17 مباراة )556 دقيقة(، وسجل 3 أهداف

االسم :  مهند العنزي 

العمر : 30 عاما 

المركز : قلب دفاع 

رقم القميص : 19 

لعب  21 مباراة  )1791 دقيقة( وسجل هدفين 

االسم : فوزي فايز 

العمر : 27 عاما

المركز : مدافع أيمن

رقم القميص : 21

لعب  9مباريات )496 دقيقة(

االسم : محمد أحمد 

العمر : 26

المركز : مدافع أيمن 

رقم القميص: 23

لعب  20 مباراة  )1802 دقيقة(  وسجل هدفين 

االسم : سعيد الكثيري

العمر : 27

المركز : مهاجم 

رقم القميص : 11

لعب  8 مباريات )320 دقيقة(، وسجل هدفين

االسم : محمد سالم 

العمر : 26 

المركز : خط وسط 

رقم القميص :30

لعب  12 مباارة

االسم :  أحمد برمان 

العمر : 21 عاما

المركز : وسط 

رقم القميص : 24

لعب  17 )891 دقيقة(

البيان فريق العين بطل دوري الخليج العربي 2014 - 2015 

الترمومتر اإلخطبوط

االسم :  لي ميونغ )كوريا الجنوبية( 

العمر :  25

المركز :  وسط 

رقم القميص :  29

لعب:  23 مباراة  )1965 د(، سجل هدفين 

خالد عيسى  االسم :  

العمر :  25 عاما 

حارس مرمى  المركز :  

رقم القميص :  17 

لعب:   23 مباراة  )2016 دقيقة(  

عين البطوالت
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نجوم  البنفسج جسدوا مقولة العـــــــــــــــين بمن حضر

زعمــــاء  اللقـب.. أبطــــــــال من ذهب

الدينامو المحرك

الرزين 

الشعلة 

الصلب

الصخرة 

الموهوب

القائد الملهم

المخضرم 

القاطرة 

الصلد

األباتشي

الواعد

االسم : سعيد مصبح المنهالي 

العمر : 21 عاما

المركز : مدافع 

رقم القميص : 38 

لعب 3 مباريات )151 دقيقة(

االسم : محمد عبد الرحمن 

العمر : 26 عاما 

المركز : مهاجم 

رقم القميص : 15

لعب  19 مباراة  )1586 دقيقة(، وسجل 4 أهداف

االسم : ريان يسلم

العمر : 20 عاما

المركز : وسط 

رقم القميص : 43

لعب 2 مباراة )16 دقيقة(

االسم : إسماعيل أحمد 

العمر : 31

المركز : قلب دفاع 

رقم القميص : 5

لعب  16 )1440 دقيقة(

االسم : وليد سالم 

العمر : 34

المركز : حارس مرمي

رقم القميص : 12

لعب  1 مباراة )90 دقيقة(

االسم :  هالل سعيد 

العمر : 37 

المركز : وسط 

رقم القميص: 20 

لعب  13 مباراة )1166 دقيقة(

االسم : خالد عبد الرحمن 

العمر : 26 عاما 

المركز : مدافع أيسر 

رقم القميص: 15

لعب  2 مباراة )88 دقيقة( 

االسم : جيريس كيمبو )فرنسا( 

العمر : 27 عاما 

المركز : مهاجم 

رقم القميص: 9 

لعب  19 مباراة )1032 دقيقة(، وسجل 11 هدفًا 

االسم : سالم جمعة العزيزي 

العمر : 22 عاما

المركز : مدافع 

رقم القميص :  49 

لعب 2 مباراة )73 دقيقة(

االسم : أسامواه جيان )غانا( 

العمر : 29 

المركز : مهاجم 

رقم القميص : 3 

لعب  15 مباراة )1175 دقيقة(، وسجل 13 هدفا

االسم : محمد فوزي 

العمر : 25 عاما 

المركز : مدافع أيمن

رقم القميص : 77

لعب  7 مباريات )231 دقيقة(، وسجل هدفًا

االسم : إبراهيم دياكي 

العمر : 32

المركز : وسط 

رقم القميص: 18

لعب  21 مباراة  )1629 دقيقة(، وسجل 6 أهداف 

البيان فريق العين بطل دوري الخليج العربي 2014 - 2015 

ليه يا بنفسج

Ⅶ ف��ي الع��ام 1930 غن��ى المط��رب المص��ري صالح عب��د الحي 
»طقطوقة« بمقام الراست من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، 
وكلمات الش��اعر محمود بيرم التونس��ي، تق��ول كلماتها، ليه يا 
بنفسج ِبِتبِهج وأنت زهر حزين، والعين تتابعك وطبعك محتشم 
ورزي��ن، وفور نزول األس��طوانة إلى األس��واق وقتها، القت تلك 
األغنية نجاحاً منقطع النظير ربما لغرابة كلماتها أو طريقة لحنها، 
تل��ك البداية كانت ضرورية من وجهة نظري المتواضعة، ألعلنها 
صراح��ة أن المطرب الكبير أخطأ كثيراً، بل تس��رع في غناء تلك 
الطقطوقة، ولربما ألتمس له األعذار إش��فاقاً عليه، ألنه لم يكن 
يعلم الغيب أو يرى المستقبل، ألنه ببساطة كان سيبدل الكلمات 
أو بعضاً منها، فكيف لزهر البنفسج مصدر السعادة، وناثر الفرح 

ومبهج القلب، أن يتصف بالحزن.

Ⅶ ش��خصياً أعتق��د أن العم صالح عب��د الحي ل��و كان »حياً« بيننا 
وش��اهد بنفسه إنجازات وبطوالت نادي العين التخذ القرار على 
الف��ور، ألن م��ا حققه الفريق خالل المواس��م الماضية يثبت أنه 
قلعة ال ترضى بغير المركز األول، وحصد الدروع والكؤوس، ومن 

قبلهما التقدير وكل االحترام.

Ⅶ  تتوي��ج العين بال��درع ال�12 في تاريخه لم يش��كل لي مفاجأة 
شخصية، ألنني من خالل تجربة شخصية تشرفت أن أكون شاهداً 
عليه��ا، هناك في العاصمة التايالندي��ة بانكوك 2003 عندما توج 
الزعيم بكأس أبطال آسيا على حساب فريق تيرو ساسانا، بقيادة 
الراحل ميتس��و، منذ تلك اللحظات أدركت س��ر البطل، وعرفت 
معن��ى مقولة »العين بمن حضر«، وهو ما حدث بالفعل، فكيف 
بفري��ق يلع��ب بداية الموس��م، من دون عم��وري وجيان وهما 
بلغ��ة الكرة »كل واحد فريق وحده«، وبالرغم من هذا لم يمنع 
اختفاء س��حر عموري وال أهداف جي��ان من أن يحقق زمالؤهم 
االنتصارات وكأن شيئاً لم يكن، هذا هو سر العين وسر من حضر.

هدف أخير

Ⅶ أل��وان قمص��ان العين تعش��ق الزه��ور كعادة أه��ل دار الزين. 
اللون األساسي البنفس��جي واالحتياطي األبيض، وهو لون زهرة 
الفل، وما بين البنفس��ج والفل.. ت��دور رائحة البطوالت ورحيق 

اإلنجازات.  

Ⅶ باختص��ار الزعيم ليس مجرد ن��اد، بل حالة من اإلبداع مقوماتها 
إدارة واعية، وجماهير عاش��قة، والعب��ون ال يرضون إال بقميص 

البنفسج.

محمود سعيد

الحارس األمينالجناح الطائر

علي الوهيبي  االسم : 

32 عامًا العمر :  

جناح أيمن المركز :  

7 رقم القميص:  

لعب:   20مباراة 

محمود الماس  االسم :  

العمر :  32 عامًا

المركز :  حارس مرمى

رقم القميص:  22

16 مباراة لعب: 

ضربة حرة
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بعد تعرضه إلى حملة نقد عنيفة طوال الموسم 

الكرواتي زالتكو داليتش: أقول لمن حاربونــــــــــــــي .. السالم عليكم  
 العين ــ البيان الرياضي

رد الكروات��ي زالتك��و داليت��ش المدير الفني 
لفري��ق العي��ن عل��ى منتقديه ف��ي المرحلة 
الس��ابقة، عملياً ف��ي الملعب، بعد نجاحه في 
قي��ادة الفري��ق للحصول على لق��ب الدوري 
قبل ثالث جوالت من نهاية المسابقة، وكذلك 
التأهل إلى دور الس��تة عش��ر من المس��ابقة 
اآلس��يوية، وقبل ذلك كان التتويج بلقب كأس 
صاحب الس��مو رئيس الدول��ة، والوصول إلى 
نص��ف نهائي آس��يا في النس��خة الماضية كل 
ذلك خالل موسم واحد فقط منذ توليه قيادة 
الفريق البنفس��جي، كما يفتخر »زالتكو« بأنه 
الوحي��د م��ن بي��ن المدربين في آس��يا الذي 
تأه��ل إلى ثم��ن نهائ��ي دوري األبطال ثالث 
مرات على التوال��ي، بعد أن فعلها مع الهالل 
الس��عودي مرة ومع العين مرتين، وهو الذي 
حصل مع العين في عام واحد على 112 نقطة 
كثاني أفضل نتيجة يحققها مدرب، إلى جانب 
حصد الفريق 32 نقطة في بطولة آس��يا كأكبر 
عدد نقاط يحققه الفريق في تاريخ مشاركاته 
اآلس��يوية، مؤكداً أنه لن يهدر وقته للرد على 
أولئك الذين يحاربونه من منطلقات شخصية 
وعاطفية وس��يترك عمله داخ��ل الملعب يرد 
عنه، كما أوضح مدرب العين، أن كل ما يمكن 
أن يقول��ه لهم هو »الس��الم عليك��م«، وقال 
عليهم أن يجلس��وا على مقاعدهم الوثيرة في 
التلفزيوني��ة ليتحدثوا عما يريدونه،  القنوات 
وس��أكون في الميدان ألستمتع بنجاحاتي مع 

العين.
وأكد زالتكو، أن اللقب اآلسيوي هو حلمه 
مع العين، موضحاً أن المهمة لن تكون س��هلة 
لكنه متفائ��ل بتحقيق تطلع��ات النادي، بعد 
أن وصل مع الفريق في النس��خة السابقة إلى 
نصف النهائي، وعبر عن أمنياته في االستمرار 
في قيادة العين لفترة مقبلة برغم تلقيه بعض 
االتص��االت، مؤكداً أن��ه يقدر الثق��ة الكبيرة 
التي طوقه بها قادة النادي الشيوخ، وستكون 
األولوي��ة دائما للن��ادي، معبراً ع��ن ارتياحه 
لمستوى الالعبين األجانب في الفريق، الذين 
قدم��وا خدم��ات فنية متمي��زة للفريق خالل 

الفترة الماضية.
كم��ا تحدث الم��درب الكرواتي، عن الثقة 
المتبادل��ة والتفاه��م الكبير بين��ه والالعبين، 
موضحاً أن العمل المتفاني واإلخالص والرغبة 
الكبيرة في تحقيق االنتص��ارات من الجميع، 
كانت أهم مقوم��ات نجاح الفريق في الفترة 
األخي��رة، مؤك��داً في الوق��ت ذات��ه، تفاؤله 
بنجاح منتخبنا الوطن��ي في تجاوز التصفيات 
اآلس��يوية المقبلة في الطري��ق إلى مونديال 

العالم بروسيا.
تولي��ت مهمة تدريب العي��ن منذ أقل من 
موس��مين وبالرغ��م من قصر الم��دة إال أنك 

استطعت أن تحقق نجاحاً الفتاً، ماذا تقول؟
أواًل أنا سعيد بما حققناه من نجاح وأقول 
)نحن( وليس زالتكو فقط، فالفضل يعود أيضاً 
إل��ى بقية أفراد الجهاز الفن��ي واإلداري ومن 
قبله��م مجلس اإلدارة بقيادة الش��يخ عبدالله 
ب��ن محمد بن خالد آل نهيان الذي هيأ جميع 
أس��باب النجاح، وكذلك الالعب��ون والجمهور 
وحتى اإلعالم، فالكل كان ش��ريكاً ومس��اهماً 
بص��ورة أو بأخرى، وأود أن أش��كرهم بهذه 
المناسبة على عملهم الكبير من أجل الفريق.

إذا حقق��ت م��ع العي��ن نجاح��ا وضعت 
نفس��ك أمام تحد أكب��ر يتطلب مضاعفة 
الجهود لمزيد من اإلنجازات هل توافقني 

الرأي ؟
نع��م هذه حقيق��ة أدركها جي��دا، والحمدلله 
اس��تطعت بمعاونة من ه��م حولي أن أحصل 
م��ع الفريق في عام واحد عل��ى بطولة كأس 
رئي��س الدول��ة، ولقب ال��دوري وه��ذا أمر 
رائ��ع، وأعتقد أنه لم يس��بق أن فعلها مدرب 
غيري ف��ي تاريخ الن��ادي، وباإلحصاءات فقد 
حصدت مع العين خ��الل الفترة الماضية في 
المباري��ات التي قدت فيه��ا الفريق على 112 
نقطة، وهذه ثاني أفضل نتيجة يحققها مدرب 
مع الن��ادي، وأجدد تأكيدي عل��ى أن الفضل 
يعود ل��كل العيناوية، وس��نعمل معاً لمتابعة 
مرحلة النجاح��ات الكبيرة بالفت��رة المقبلة، 
ألن طموحات نادي العين كما أعرف مس��بقاً 

ال حدود لها.

رد الهجوم 
بالرغم من العمل الكبير الذي قدمته فقد 
تعرض��ت النتقادات وهج��وم في الفترة 

األخيرة ما تعليقك؟ 
بالطب��ع أنا أحترم كل اآلراء، س��لبا أو إيجابا، 
وال أري��د أن أهدر وقت��ي وطاقتي بالرد على 

االنتق��ادات المبنية عل��ى العواطف، أو على 
أولئك الذين يتحدثون من منطلقات شخصية 
أو بنوايا الحرب علي ش��خصي وسأترك عملي 
ليرد عليهم، ألن ما يهمني في المقام األول هو 
تقدير إدارة النادي والعبي الفريق وجمهوره، 
وأتمنى للذين يحاربوني التوفيق في مهمتهم 
وكل م��ا أقول��ه له��م ه��و »الس��الم عليكم« 
وعليه��م أن يتابع��وا أس��لوبهم وهجومه��م، 
وسأس��تمتع أنا بنجاحي م��ع العين ألنه ليس 
من طبعي أو س��لوكي الرد واالنش��غال بمثل 
هذه األمور، خصوصا عندما تكون المنطلقات 

عاطفية وبعيدة عن المصلحة العامة.
هل ترى أن العين تجاوز موسماً استثنائياً 
ليت��وج  والمصاع��ب  بالعقب��ات  حاف��اً 

باللقب؟
هذا صحيح، لقد كان موس��ماً صعباً بالنس��بة 
لن��ا ف��ي ظ��ل ظ��روف غي��اب أب��رز عناصر 
الفريق، وقبل بدايت��ه كان الجميع بمن فيهم 

اإلعالمي��ون يتحدثون ع��ن أن العين من غير 
»عمر عبد الرحمن« و»أس��امواه جيان« فريق 
ع��ادي، ولك��ن ال��ذي ح��دث أن الالعبين لم 
يش��اركا مع بعضهم��ا إال في أرب��ع مباريات 
فق��ط قبل التتويج باللقب، فيما خاض الفريق 
نح��و 20 مب��اراة بغياب أحدهم��ا أو غيابهما 
مع��ا، ومع ذلك تجاس��ر بقي��ة الالعبين على 
خي��ر نس��ق وقدم��وا مباريات كبي��رة حققوا 
فيه��ا انتصارات رائعة ق��ادت للتتويج باللقب 
ف��ي نهاي��ة المط��اف، وهناك أندي��ة صرفت 
مبال��غ خيالية في اس��تقدام العبي��ن لتدعيم 
صفوفها ولكن العين تفوق عليها وحصل على 
اللق��ب، وأرجو أن أش��كر العبي الفريق على 
جهودهم وتضحياتهم، وأؤكد أنه إذا كان عمر 
وجيان متواجدين لحسمنا البطولة قبل خمس 
أو س��ت ج��والت، ألن العين بوج��ود هذين 
الالعبين ق��وي ولكن بقية الالعبين كانوا على 
قدر الثقة والمس��ؤولية وقدم��وا عمال ممتازا 

يستحقون عليه كل التقدير.

هدوء وثبات 
ما س��ر تميزك باله��دوء حتى في أصعب 

المواقف؟
سياس��تنا هي أن نقول ونفعل كل شيء أثناء 
التدريب��ات وف��ي المحاضرة التي تس��بق أية 
مب��اراة، وبالتالي فال حاجة لالنفعال والصراخ 
أثن��اء المب��اراة، حت��ى ال يتأث��ر الالعبون في 
الملع��ب ب��ردود أفعال الجالس��ين على دكة 
االحتياطي خاصة أعضاء الجهاز الفني، وأنصح 
الالعبي��ن دائما أن يركزوا عل��ى اللعب بعيدا 
باألداء  عن االلتحامات والخشونة ويستمتعوا 
داخ��ل أرضي��ة الملعب، ومن قب��ل خمس أو 
س��ت مواس��م، كنت أصرخ وأتوتر على خط 
الملعب ولكن بعد مرور عشرة مواسم كاملة 
في عالم التدريب، تعلمت كيفية التعامل مع 
جميع المواقف، والحم��د لله جميع الالعبين 

يفهمون أسلوبي وطريقة تفكيري.

مفتاح اللقب 
مت��ى ش��عرت أن العي��ن س��يحصل على 

اللقب؟
بعد الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة 
على ملعبنا باس��تاد هزاع ب��ن زايد، فالوحدة 
كان متصدرا ولم يخس��ر قب��ل مواجهة العين 
في 20 مباراة سابقة، ولعبنا من دون عموري 
وأسامواه جيان، واس��تطعنا أن نحسم األمور 

في 20 دقيقة فقط.

مقومات النجاح 
برأيك ما ه��ي مقومات نجاح الزعيم في 

الفترة الماضية؟
أعتق��د أن التفان��ي ف��ي العم��ل واإلخ��الص 
والرغب��ة، باإلضافة للعمل الكبي��ر الذي قمنا 
به خالل آخر ثالثة أش��هر في الموسم الماضي 

وثالث��ة أش��هر أخرى في فت��رة التحضير لهذا 
الموس��م فخ��الل هذه األش��هر الس��تة نجح 
الالعب��ون بفضل ش��خصيتهم القوية في فهم 
أس��لوبي وطريقة تفكي��ري وأتقن��وا العمل، 
وحالي��اً نح��ن نجني ثمار ذل��ك العمل الكبير 
الذي قمنا به بهدوء وثقة متبادلة بين الجميع

مستقبل العين 
ماذا تقول عن العبي األكاديمية والمراحل 

السنية؟
 ه��ذه الف��رق تضم العبي��ن أقوي��اء لديهم 
المقدرات التي تس��اعدهم على المشاركة مع 
الفري��ق األول، وقد رأينا أن نمنحهم الفرصة، 
وبالطبع هذا أمر ليس س��هاًل، خصوصاً عندما 
تك��ون في فري��ق مث��ل العين مطالب��ا دائما 
بالنتائ��ج اإليجابي��ة، فمن الصع��ب أن تعتمد 
على العب صغير والجميع ينتظر منك الفوز، 
ولك��ن كان الب��د م��ن إتاحة الفرص��ة لهؤالء 

الالعبين ألنهم مستقبل الفريق.

لقب آسيا 
كيف س��تتعامل مع بطولة آس��يا التحدي 

الكبير؟
سنتعامل معها كعادتنا خطوة بخطوة، خصوصا 
وأننا بحمد لله أصبحنا في دور الس��تة عشر، 
واللقب اآلس��يوي ه��و بمثابة حلم بالنس��بة 
ل��ي، وبالطب��ع لن يك��ون األمر ُمتاح��ا، فمع 
كامل احترامي للق��ب الذي أحرزه العين في 
وقت س��ابق من عام 2003 والذي كان نتيجة 
عم��ل كبير وجه��ود أكبر وال ش��ك في ذلك، 
لكن المس��ابقة وقتها كانت أس��هل فلم تكن 
هناك مرحلة مجموع��ات كما هو متبع اآلن، 
ب��ل يجب أن تلعب وتف��وز في عدد مباريات 
أكب��ر وتقوم بعمل أكثر قبل الوصول لمنصات 
التتويج، وبإذن الله سنسعى بكل قوتنا لنحقق 

تطلعات النادي وجمهوره.

تصوير مجدي اسكندر جمهور العين في نهائي كاس رئيس الدولة في كرة القدم بين االهلي و العين  

Ⅶ واصلوا هجومكم ودعوني أستمتع بنجاحاتي مع العين 

Ⅶ أنا المدرب الوحيد في آسيا الذي تجاوز المجموعات ثالث مرات 

Ⅶ اللقب اآلسيوي حلم أسعى لتحقيقه مع الزعيم

Ⅶ الثقة والتفاهم الكبير بيني وبين الالعبين سر نجاحاتنا 

Ⅶ رباعية الوحدة في الذهاب مفتاح الفوز بلقب الدوري

وجهةأجانب 

 تفاهم كبير وثقة متبادلة الجندي المجهول والهداف جيان 

قال مدرب العي��ن زالتكو: نحن أبطال 
ال��دوري وتأهلنا لمرحل��ة ثمن النهائي 
ف��ي دوري أبطال آس��يا، وحصلنا قبلها 
على لقب بطولة الكأس، كما ذهبنا حتى 
نصف النهائي من المس��ابقة اآلس��يوية 
في النسخة الماضية، وهذا يعني أن كل 
العب بالفريق ق��ام بواجبه على النحو 
المطل��وب، صحيح أنه أحيانا تتوقع من 
الالع��ب األجنبي م��ردودا أقوى وأفيد، 
ولكن جيان مثال توج هدافا للدوري في 
آخر ثالثة مواسم ولم تسعفه الظروف 
لخدم��ة الفريق هذا الموس��م، وهناك 

س��توتش وكيمبو قدما عمال مميزا وأنا 
س��عيد بذلك، وهناك الالع��ب الكوري 
ل��ي ميونغ الذي يعتب��ر بمثابة الجندي 

المجهول بالفريق.
فقد لعب أدوارا كبيرة ومختلفة وساعد 
كثيرا ف��ي النتائج الجيدة التي تحققت، 
وهو م��ن الالعبي��ن الذي��ن ال يلفتون 
األنظ��ار بحك��م وضعيته ف��ي الميدان 

ولكنه قدم مردوداً متميزاً.

أكد مدرب العين أن هناك تفاهم وثقة 
بينه وبي��ن العبيه وق��ال: هذا صحيح، 
ولدي نم��اذج عديدة عل��ى صحة هذا 
ال��كالم ، فمث��ال قب��ل مب��اراة الوحدة 
األخي��رة بالجولة 24 طلبت من الالعب 
إسماعيل أحمد المشاركة مع فريق 21 
في مباراته أم��ام الوحدة في دوري ال� 
21 س��نة وقلت ل��ه ان الفريق الرديف 
يحتاج مس��اعدتك في مباراته المهمة، 
ولذلك فلن تلعب معنا لقاء الكالسيكو، 
فم��ا كان منه إال أن قال لي س��أفعل ما 
تريده مني وبالفعل لعب وس��اهم مع 

الفري��ق ف��ي الفوز 1-2 وه��ذا نموذج 
لمدى تعاون الالعبين معي واحترامهم 
لوجه��ات نظ��ري وقراراتي، اس��ماعيل 
أحم��د الع��ب دولي كبير لب��ى رغبتي 
وضحى بمباراة الكالس��يكو، وهذا س��ر 

النجاح الذي حققناه في العين.

عين البطوالت
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العين - البيان الرياضي

بتلقيه  بخصوص الحديث المت��داول أخيراً 
عروض��اً م��ن أندي��ة تطلب التعاق��د معه، 
ق��ال زالتك��و كل اهتمامي حالي��ا منصب 
حول إنهاء مهمتي مع العين هذا الموس��م 
النح��و المطل��وب وبالنج��اح الذي  عل��ى 
ينتظ��ره من��ي العيناوية، وبع��د ذلك لكل 
مق��ام مق��ال، وبالطبع ال أنك��ر أنني أفكر 
في مستقبلي وعائلتي، ولكن هدفي تنفيذ 
المهم��ة مع العين على أكم��ل وجه ألنني 
أحترم وأقدر الثقة التي طوقني بها النادي، 
فعندم��ا قدمت إلى هن��ا كان الجميع يريد 
اس��ما كبيرا في عالم التدريب، لكن شيوخ 
ن��ادي العين منحوني الفرصة ألتولى قيادة 
الفري��ق الكبي��ر، برغم أن الق��رار في هذا 
الش��أن لم يكن س��هال فالفري��ق كان يحتل 
المرك��ز الثامن في ال��دوري بذلك الوقت 
ولم تكن األمور واضحة بخصوص مستقبل 
مشاركاته في االستحقاقات األخرى بما في 
ذلك البطولة اآلس��يوية، ومع ذلك منحني 
قادة الن��ادي الثقة، ويجب أن يكون تقدير 
هذه الثق��ة هو أول ما أفك��ر فيه، ولذلك 
س��تكون األولوي��ة للعين، فأن��ا أتمنى أن 
أس��تمر مع هذا الفريق الكبير، رغم وجود 

بعض االتصاالت.

دوري قوي
بعد موسم ونصف قضيته في مالعبنا كيف 

ُتقّيم مستوى الدوري اإلماراتي؟
هذا الموس��م بالتحديد كانت المنافسة 
قوية والقتال ف��ي المالعب المختلفة على 

أش��ده مع فرق قوية كالجزيرة والش��باب 
واألهلي والوحدة والنصر وغيرها، ووجود 
أكثر م��ن منافس يعني أن ال��دوري قوي، 
وم��ن وجهة نظ��ري فكل األم��ور متميزة 
ف��ي الدوري اإلماراتي من مالعب والعبين 
وتنظي��م مباري��ات وغي��ر ذلك، والش��يء 
الوحي��د ال��ذي ينقص الدوري ه��و تواجد 

الجماهير في المالعب، وأعتقد أن جمهور 
العين فقط هو ال��ذي كان له حضور مميز 
ف��ي المباريات التي يك��ون طرفها الفريق، 
وبالطب��ع ف��إن وج��ود الجماهي��ر خل��ف 
فرقها يس��هم بصورة كبي��رة في إنجاح أي 
مسابقة، كما أنه يجعل الالعبين على درجة 
عالي��ة م��ن الحماس، واآلن هن��اك فريقان 
ينافس��ان في البطولة اآلسيوية باسم الكرة 
اإلماراتي��ة، وم��ن المهم تواج��د الجماهير 
لدعم وتعزيز معنوي��ات الالعبين لتحقيق 
التطلعات والدفاع بقوة عن س��معة الكرة 
اإلماراتي��ة ف��ي المحاف��ل الخارجية، وهذا 

أيضا ينطبق على المنتخب الوطني.

تحديات المنتخب
حول توقعاته لمش��اركة األبيض اإلماراتي 
ف��ي تصفي��ات كأس العال��م المقبلة قال 
الم��درب زالتكو األمور لن تكون س��هلة 
بالطبع ألن المنافسة ستكون قوية، بسبب 
الطموحات الكبيرة لدى جميع المنتخبات 
في الوصول إلى روسيا 2018 والمشاركة 
في أكبر محفل كروي على مستوى العالم، 
وه��ذا يتطلب جهودا كبي��رة من الجميع، 
ولك��ن م��ا يدع��و للتف��اؤل أن منتخ��ب 
اإلم��ارات يجعل األم��ور الصعبة س��هلة 
بفض��ل امكان��ات العبيه وجه��ازه الفني، 
كما ش��اهدنا في مناسبات سابقة، وأعتقد 
أن التأه��ل للموندي��ال المقب��ل هو حلم 
الجميع، وش��خصيا أعلن مساندتي القوية 
للمنتخب الوطن��ي اإلماراتي في التحدي 
العالمي المقب��ل وأتمنى له من كل قلبي 

التوفيق.

نعم .. أتمنى االستمرار مع العين 
الزعيم حسم صراع الدوري  مع الجزيرة وأضاف النجمة الثانية عشر إلى رصيده

بدأ زالتكو داليتس )47 عامًا( مشواره 
بالتدري��ب في وقت س��ابق م��ن العام 
2000 وتولى مهمة المدرب المساعد 
لمنتخ��ب كرواتيا تح��ت 21 عاما، وقاد 
عددا من األندية الس��عودية وحصل 
بال��دوري  م��درب  أفض��ل  لق��ب  عل��ى 
السعودي إبان توليه قيادة فريق نادي 
الفيصل��ي 2011 ث��م انتق��ل لتدري��ب 
اله��ال  بن��ادي  األولمب��ي  الفري��ق 
السعودي، ومن ثم الفريق األول، قبل 
أن ينتق��ل للعي��ن ف��ي م��ارس 2014، 
وق��اده رس��ميًا خ��ال 49 مب��اراة قبل 
مبارياته الثاث األخيرة أمام بني ياس 
طه��ران  ونف��ط  بال��دوري  والش��ارقة 
مباري��ات  وف��ي  اآلس��يوية،  بالبطول��ة 
ال��دوري قاد الفريق في 32 مباراة فاز 
ف��ي 22 وتع��ادل في 7 وخس��ر 3، وفي 
آس��يا ق��اد الفريق ف��ي 16 مب��اراة فاز 
ف��ي 9 وتعادل 5 وخس��ر 2، كما خس��ر 

مباراة السوبر األخيرة أمام األهلي.

زالتكو في سطور 

توقع 

رسالة زالتكو لجماهير العين 

في رس��الته لجماهير العين قال زالتكو 
الجمه��ور العين��اوي ظ��ل معن��ا طوال 
الموس��م، ورغ��م انني كن��ت أتوقع أن 
يك��ون التواجد ف��ي بع��ض المباريات 
بص��ورة أكبر من تلك الت��ي كان عليها، 
لكن ربما أن الجمهور كان حزينا بسبب 
ما حدث الموس��م الماضي، وبإذن الله 
سنعمل بكل قوة من أجل تعويضه هذا 
الموسم، خصوصا في البطولة اآلسيوية، 
ويتوجب علينا أن نشكر لهم مساندتهم 
يتابع��وا  أن  ونأم��ل  للفري��ق  القوي��ة 
جهوده��م لنحتفل معاً ف��ي المباريات 

المتبقي��ة لن��ا باس��تاد هزاع ب��ن زايد، 
وأعتقد أن جمهور العين يدرك حقيقة 
أن الفري��ق يحتاجه أكث��ر في األوقات 
الصعبة ليعزز معنوي��ات الالعبين وقد 
كانت له سوابق وتجارب متميزة رائعة 
في هذا الخص��وص، على نحو ما حدث 

في مباراة السوبر األخيرة وغيرها.

زالتكو داليتش

الدوري قوي واألبيض 
قادر على التأهل 

للمونديال

األولوية للعين 
وارتباطي بجماهيره 

وإدارة ناديه ال حدود له

عين البطوالت



العين ــ البيان الرياضي

أجمع عدد من النقاد في الوس��ط الرياضي، 
عل��ى أحقية  العي��ن بلق��ب دوري الخليج 
العربي لهذا الموس��م، مؤكدي��ن أن الزعيم  
امتل��ك مقوم��ات البطولة من��ذ أول مباراة 
خاضها ه��ذا الموس��م، وامتدح��وا الجهود 
الكبيرة التي قام مجلس إدارة النادي بقيادة 
الش��يخ عبدالل��ه ب��ن محمد ب��ن خالد آل 
نهيان رئيس مجلس إدارة ش��ركة العين لكرة 
القدم، وأكدوا أنها أس��همت بش��كل مباشر 
في حصول الفريق على اللقب، بعد أن ظل 
قريباً م��ن الالعبين وجهازه��م الفني خالل 
المعس��كر اإلع��دادي والتدريب��ات وكذلك 
المباري��ات، كما أش��ادوا ب��دور  الجهازين 
الفن��ي واإلداري في إع��داد الالعبي��ن فنياً 
وبدنياً ونفسياً للمباريات، وأثنوا على قتالية 
الالعبين وتضحياتهم، الفتين إلى أن الفريق 
البنفس��جي تجاوز محط��ات صعبة وظروفاً 
معقدة بس��بب غياب عدد كبير من العبيه 
المؤثرين في مباريات عديدة ومهمة، األمر 
ال��ذي يعضد م��ن نج��اح اإلدارة  في تهيئة 
أجواء العطاء واالنتصارات، وتوقعوا أن يتابع 
العي��ن مرحل��ة النتائج الجي��دة في دوري 

أبطال آسيا لهذا الموسم.

عناصر النجاح 
من جانبه، قال عب��د المجيد النمر المدرب 
والمحل��ل الرياضي: العين من��ذ بداية هذا 
الموسم كان يملك مقومات البطل، فقد بدأ 

تحضيراته قبل جميع أندية بسبب مشاركته  

في دوري أبطال آس��يا، وهو يملك  العبين 
متميزين على مستوى المواطنين واألجانب، 
كم��ا يتمت��ع بدك��ة ب��دالء قوي��ة جعلته ال 
يتأث��ر بالغياب��ات، بعد أن فق��د العديد من 
الالعبي��ن المؤثرين وف��ي مقدمتهم  صانع 
األلعاب عمر عبد الرحمن، والمهاجم الغاني 
أس��امواه جيان، واس��تطاع بفض��ل مصادر 
التهديف المتنوعة في خطوطه واإلمكانات 

الفردي��ة التي يمتع بها ع��دد من العبيه أن 
يمضي بخطى ثابت��ة محققاً نتائج قوية في 
المنافس��ة، وس��اعده على ذلك تواجد عدد 
كبير م��ن العبي فريق 21 س��نة المميزين، 
األم��ر الذي قاده ف��ي النهاية لتجاوز ضغط 
المباري��ات، بس��بب  قتاله عل��ى أكثر من 
جبهة، فضاًل عن تواجد عدد كبير من العبيه 

بالمنتخب الوطني.
وأض��اف النمر، أعتق��د أن  إدارة النادي 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل 
نهيان، لعب��ت دوراً مقدراً وبارزاً في النتائج 
القوي��ة التي حققها الفري��ق، وهذا ال يقلل 
م��ن  جه��ود الجهاز الفني بقي��ادة المدرب 
زالتكو، ولكن مجل��س اإلدارة ظل قريباً من 
الالعبي��ن والفريق، وق��ام بمجهودات كبيرة 
ف��ي تذلي��ل العقب��ات الت��ي واجهته خالل 
الموسم، إلى جانب ذلك تأتي رغبة الالعبين 
وحماس��هم وإصرارهم الق��وي على تحقيق 
النتائج المأمولة، وقد نجحوا في ذلك بصورة 
واضح��ة من خ��الل أدائهم الق��وي في كل 

المباريات.

منافسة قوية
وخت��م النمر تصريحاته، مؤك��داً أن العين 
ق��ادر عل��ى المنافس��ة بقوة ف��ي دوري 
أبطال آس��يا هذا الموس��م، فهو يملك كل 
المقومات التي تعينه على تجاوز منافسيه  
في دور الستة عشرة ويعتبر أفضلهم على 

اإلطالق.

يملك كل المقومات 
التي تعينه على تجاوز 

منافسيه في دور 
الـ 16 أسيويًا

الحديدي: اإلنجاز العيناوي حصاد عمل كبير إلدارة النادي 
العين - البيان الرياضي

هن��أ أحمد الحديدي العب العين الس��ابق، 
وإداري فريق 21 س��نة بن��ادي العين قادة 
العي��ن  إدارة  ومجل��س  الش��يوخ  الن��ادي 
برئاسة الش��يخ عبدالله بن محمد بن خالد، 
والالعبي��ن  واإلداري،  الفن��ي  والجهازي��ن 
والجمهور بمناسبة حصول الفريق على درع 
دوري الخليج العربي لكرة القدم، واعتبر أن 
فوز العين بلقب دوري الخليج العربي، قبل 
ثالث جوالت من نهاية المنافس��ة وفي ظل 
الظروف المعقدة التي واجهها الفريق أثناء 
الموسم بمثابة إنجاز الفت يحسب لالعبين 

وجهازهم الفني.

رؤية
وق��ال إن الرؤي��ة الثاقب��ة واإلس��تراتيجية  
الرائع��ة والفك��ر المتقد واله��ادف لتحقيق 
البطوالت واإلنج��ازات على مختلف الصعد 
من قبل قادة النادي الش��يوخ أوجد الزعيم 
على ال��دوام في المقدم��ة وال يرضي بغير 

المركز األول بدياًل.

تأهل
وأش��ار إل��ى أن  حصول العي��ن على  درع 
الدوري لهذا الموس��م وتأهل��ه لثمن نهائي 
أبطال آس��يا حصاد عمل كبير وجهد متميز 
اشترك فيه الجميع، وقاده  بكل حنكة رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله بن محمد بن 
خال��د آل نهيان، الذي ظ��ل  متابعاً للفريق، 
وحريص��اً على تعزي��ز معنوي��ات الالعبين 
وجهازه��م الفن��ي بالتواجد معه��م في كل 
األوقات والظروف، وه��و ما زاد من دوافع 

الفريق وأشعر عناصره بالمسؤولية وضاعف 
من رغبتهم وإصرارهم على حصد اللقب.

ثمرة
كما توجه خالد س��الم العب العين السابق، 
بالتهنئة إلى صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
بن زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الش��رف، وس��مو الشيخ  
ه��زاع ب��ن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن 
الوطن��ي، نائ��ب رئيس المجل��س التنفيذي 
إلم��ارة أبوظبي، رئيس مجل��س إدارة نادي 
العي��ن، النائ��ب األول لرئيس ن��ادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الش��رف، والشيخ 
عبدالل��ه بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  الن��ادي بحصول  والالعبين وجماهير 

على الدرع ال� 12.

عمل متكامل
وأوضح الع��ب العين، أن حص��ول فريقه 
على اللق��ب هو ثمرة عم��ل متكامل من 
الجمي��ع وبمثاب��ة بره��ان ق��وي على أن 
الزعيم ال يرضي بغير األول بدياًل، الفتاً إلى 
أن الفريق تجاوز في طريقه للعب العديد 
م��ن العقبات والمعوق��ات، بفضل حكمة 
اإلدارة بقي��ادة الش��يخ عبدالله بن محمد 
بن خالد آل نهيان، وجهود الجهازين الفني 
واإلداري، وتضحي��ات الالعبين، ومس��اندة 
الجمهور، وعبر ع��ن ثقته وتفاؤله  بقدرة  
الزعي��م عل��ى متابع��ة النجاح��ات عل��ى 

المستوى اآلسيوي.

خالد سالم: الزعيم 
ال يرضى بغير المركز 

األول بدياًل

أجمعوا على أحقيته وتوقعوا  نجاحه آسيويًا

نقاد رياضيون: العين يمتلك كل مقومات البطل

سعيد الكثيري مهاجم من العيار الثقيل                 البيان

كيمبو أحد األوراق الرابحة مع الزعيم              البيان

أحمد سعيد: 
الفوز باللقب نتيجة 

منطقية ألفضلية 
الزعيم 

عبد المجيد النمر:
اإلدارة لعبت دورًا 

بارزًا في التتويج

أيمن الرمادي: 
العين جنى ثمار قوة 

شخصيته الواعية

شخصية

 االستقرار الواضح  قاد إلى اللقب
 خبرة

 دكة البدالء القوية عوضت الغيابات المؤثرة

أوضح المدرب أيمن الرمادي، أن العين جنى 
ثمار ش��خصية اإلدارة القوية، واس��تفاد من 
العم��ل المميز الذي ق��ام به المدرب زالتكو 
ليفوز بلقب الدوري، برغم ظروف الغيابات 
المؤث��رة الت��ي عاناها خالل الموس��م وهو 
يفق��د أفضل العبيه بقيادة عمر عبد الرحمن 
وأسامواه جيان، وأشار إلى أن الثقة  الكبيرة  
التي عملت بها إدارة الفريق بقيادة الش��يخ 
عبدالل��ه بن محمد بن خال��د آل نهيان، في 
تسيير ش��ؤون الفريق أسهمت في االستقرار 
الواض��ح الذي قاد العين إل��ى اللقب، حيث 
ظلت متمس��كة بالم��درب الكرواتي زالتكو 

ول��م تلفت أب��داً للهجوم ال��ذي ظل يتعرض 
ل��ه هذا األخي��ر، ولذلك جاء العم��ل متميزاً 
وناضج��اً في نهاي��ة األمر. وأوض��ح الرمادي 
قائاًل وقال : في ظل هذه المقومات  الكبيرة 
التي يملكها العين من إدارة  تملك الكارزيما 
ومدرب مقت��در  والعبين أقوي��اء وأصحاب 
مهارات ومقدرات فنية وبدنية، فالعين قادر 
على تحقيق نجاح كبير في البطولة اآلسيوية، 
فقط المطلوب في المرحلة المقبلة، مضاعفة 
الجهود بشكل أكبر لتهيئة الالعبين من جميع 
النواحي، خصوصاً في الجانب البدني والطبي 

ألن الضغوط ستكون أكبر. 

 المحلل الرياضي أحمد س��عيد، أن فوز العين 
بلقب الدوري قبل ثالث جوالت من نهايته كان 
نتيجة حتمية ومنطقية لألفضلية المطلقة التي 
تمتع بها في جميع خطوطه، إضافة إلى وجود 
دك��ة بدالء قوي��ة، عوضته الغياب��ات المؤثرة 
التي عاناها خالل الموس��م، وأضاف قائاًل: لم 
يكن مس��تغرباً أن يتوج الزعي��م باللقب فهو 
يمل��ك إدارة  محنك��ة وواعي��ة لدورها وعلى 
مس��توي عاٍل  من الخبرة واإلدراك بمتطلبات 
المرحل��ة، اس��تطاعت أن ت��زرع  ثقافة الفوز 
والتضحي��ات في نف��وس الالعبين، وأصبح كل 
الع��ب جدي��د يأتي للعي��ن ألب��د أن يحصل 

عل��ى بطولة أو بطولتي��ن على أقل تقدير ألن 
الف��وز باأللقاب هو عنوان الفري��ق العيناوي 
منذ أم��د بعيد، وأوض��ح أن العين تجاوز كل 
العقبات الت��ي واجهته بمنتهى ال��ذكاء وجاء 
م��ن بعيد  لينتزع الص��دارة وبعدها لم يتخل 
عنه��ا حتى  ت��وج باللقب ألن��ه تعامل  بمبدأ 
اخدم نفسك بنفسك ولم يتلفت للوراء لينتظر 
لنتائ��ج اآلخرين. وأضاف أحمد س��عيد قائاًل: 
ف��ي ظل وج��ود إدارة متميزة بقيادة الش��يخ 
عبدالله ب��ن محمد بن خالد آل نهيان، وجهاز 
فني مقتدر والعبين متميزين في كل الخطوط 

فالعين أقوى المرشحين للفوز بلقب الكأس.

عين البطوالت
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وصفه العبو العين بالمدير الذهبي، وقادوا 
ألج��ل تقديره وش��كره حملة »هاش��تاق« 
واس��عة في مواق��ع التواص��ل االجتماعي، 
عبروا خاللها ع��ن تقديرهم وحبهم الكبير 
له، وأثنوا على عمله وجهوده الالفتة معهم 
قبل وأثناء الموسم، األمر الذي أسهم بصورة 
مباش��رة في النتائ��ج القوية، الت��ي حققها 
الفري��ق بتربعه على ع��رش دوري الخليج 
العربي وتأهله عن جدارة واس��تحقاق إلى 

ثمن نهائي أبطال آسيا.
ناص��ر الجنيبي مدير فري��ق العين أصغر 
وأنجح مدير فريق في دورينا، والذي حظي 
بتقدير وثقة جميع العيناوية إدارة والعبين 
وجمه��وراً، وأجم��ع على كفاءت��ه ونجاحه 
المحللون والنقاد والمدربون، بعد أن حصل 
م��ع الفريق على أرب��ع بطوالت منذ أن تم 
تكليفه إداريا للعين قبل أربع مواسم، توج 
خالله��ا بلقب ال��دوري ثالث م��رات، إلى 
جان��ب كأس صاحب الس��مو رئيس الدولة، 
فضاًل عن التأهل لنصف نهائي أبطال آس��يا 
بالموس��م الس��ابق، وصعوده لدور الس��تة 

عشر في الموسم الحالي.
المدي��ر الذهبي ورغم نجاحاته الواضحة 
مع العين ظل طوال الفترة السابقة يتحاشى 
األضواء واإلعالم تاركاً أعماله لتتحدث عنه، 
وتؤكد قدراته وإخالصه والتي توجته ليكون 
مديراً إدارياً ألحد أكبر أندية الدولة، زعيم 
البط��والت واأللق��اب، الجنيب��ي فتح قلبه 

ل�»البيان الرياضي«، ليبوح بأسرار نجاحات 
العين وتفوقه المس��تمر في المالعب على 

المستويين الداخلي والخارجي.
 بداي��ة نبارك لكم ال��درع والتأهل إلى 

ثمن نهائي آسيا؟
ش��كراً ودعني أواًل أن أتوج��ه بالتهنئة إلى 
س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
زاي��د آل نهي��ان ولي عهد أبوظب��ي، نائب 
القائد العام للقوات المس��لحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الش��رف، وس��مو الشيخ 
ه��زاع بن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن 
الوطن��ي، نائ��ب رئيس المجل��س التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، رئي��س مجلس إدارة نادي 
العي��ن، النائب األول لرئيس ن��ادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشرف، والشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
والالعبين وجماهير النادي بهذه المناس��بة 

السعيدة.
 ال شك أن العمل الناجح تتوفر له عوامل 
ومقوم��ات ناجحة وفاعل��ة، وهي موجودة 
بنادي العين، بتواجد س��يدي صاحب السمو 
الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان قائد 
المس��يرة، فضاًل عن وجود الش��يخ عبدالله 
بن محم��د بن خالد آل نهي��ان وجهاز فني 
وطب��ي والعبين ومن ث��م اإلدارة، والنجاح 
ال��ذي حقق��ه العي��ن كان بفض��ل التكاتف 
والعمل المخلص م��ن جميع العناصر، وقد 
واجهتن��ا العديد من الظ��روف والمعوقات 
في بداية الموس��م، واس��تطعنا بفضل الله 
وبعزيم��ة الرجال أن نتجاوزه��ا، وقد كان 
عملنا قائما على توفي��ر األجواء التي تعين 
الالعبي��ن وجهازه��م الفن��ي عل��ى تحقيق 

النتائج المنشودة.
ما الوصفة السحرية التي قادت الفريق 

لتجاوز هذه الظروف المعقدة؟
الحدي��ث هنا ع��ن ن��ادي العي��ن وقدرته 

المعروفة في تحدي جميع الصعاب والعبور 
منها إلى حيث االنتصارات والبطوالت، وقد 
تحس��بنا لكل ه��ذه الظروف من��ذ البداية، 
ألننا ندرك أنه س��تكون هناك غيابات سواء 
لإلصابات أو لإليقافات أو ضغط المباريات، 
فكنا نح��اول بقدر اإلم��كان إبعاد الالعبين 
ع��ن كل هذه الضغوط ومؤثراتها، وقد كان 
لتواجد الش��يخ عبدالله بن محمد بن خالد 
مع الفريق في المعسكرات والتمارين أثره 
الفاعل، والذي انعكس بصورة إيجابية على 
الالعبين، ولذلك توقع��ت أن تكون البداية 
مبشرة ألن مؤشرات النجاح كانت موجودة 
في المعسكر، وأعتقد أن بعد الحصول على 
الدرع أصبح التركيز على اللقب اآلس��يوي، 
نح��ن متفائلون خيراً في تمثيل الدولة على 
نحو مش��رف بالبطولة اآلسيوية، وطموحنا 
هو التتويج باللقب القاري الكبير والذهاب 
إلى اليابان للمش��اركة في مونديال األندية 

بإذن الله.

ثقة 
رغ��م نجاحاتك الواضح��ة، لماذا تفضل 

االبتعاد عن األضواء واإلعالم؟
بطبع��ي ال أحب الكالم عن نفس��ي وأترك 
للن��اس تقيي��م أعمالي، وعندم��ا تحقق مع 
الفريق البطوالت وتجد اإلش��ادة وعبارات 
الشكر والتقدير ممن هم حولك من العبين 
وإداريين وجمهور فهذا بال ش��ك أمر أفتخر 
به ويس��عدني كثي��را، وعلى كل حال فنحن 
نؤدي دورنا بأمانة وإخالص بعد تكليفنا من 
قائد المس��يرة صاحب السمو الشيخ محمد 
ب��ن زاي��د آل نهيان، وعلين��ا أن نخلص في 
عملنا عس��ى وعل أن نكون على قدر الثقة، 

والتوفيق من الله.
متى ش��عرت ب��أن اللقب عل��ى أبواب 

قلعة العين؟
بعد الفوز على فريق النصر في الدور الثاني 
ش��عرنا ب��أن البطول��ة في طريقه��ا للعين، 
صدقن��ي كنا نؤدي دورن��ا ونعمل من أجل 

الفوز في كل مباراة دون أن ننظر إلى نتائج 
اآلخرين، ورغم أن الفرق األخرى المنافسة 
لم تكن تواج��ه ذات الضغوط التي واجهها 
العين ألنها ال تش��ارك في اآلسيوية، ولكن 
أبط��ال الزعي��م كانوا على ق��در التحديات 
واستطاعوا أن يتابعوا مرحلة النتائج القوية 

التي قادتهم في النهاية للقب.
ماذا عن مسابقة كأس رئيس الدولة؟

كل بطول��ة يش��ارك بها العي��ن تجد نفس 
الفري��ق  ويدخله��ا  واالحت��رام  االهتم��ام 
به��دف التتويج بلقبها من دوري وآس��يوية 
وكأس رئيس الدولة، فالعين فريق يعش��ق 

البطوالت وال ينظر إال للمركز األول.
وكي��ف تقيم عمل الم��درب الكرواتي 

زالتكو؟
ش��هادتي ف��ي المدي��ر الفن��ي المحت��رف 
مجروح��ة، ال س��يما وأن نتائج��ه وأرقامه 
تتحدث عنه، فهو حاصل على لقب الدوري 
ومتصدر مجموعته في البطولة اآلس��يوية، 
وه��ذا أكب��ر رد عل��ى المتش��ككين ف��ي 
مقدرات��ه، ويكف��ي أن تلقي نظ��رة واحدة 
فقط عل��ى الظ��روف التي واجهه��ا العين 
هذا الموسم من غيابات وإصابات وتقارنها 
م��ع النتائج الالفتة الت��ي حققها لتتأكد من 

قدرات زالتكو.

إشادة 
كي��ف تنظر إلى التقدي��ر الالفت الذي 

تلقيته من العبي العين؟
ربم��ا يعود ذلك إلى أنني تقريباً في مرحلة 
عمري��ة قريب��ة منه��م، وقد عاش��رتهم في 
المعس��كرات الخارجية، وكنت مطلعاً على 
ظروفهم ومشاكلهم الشخصية والعامة، ولم 
تنحصر عالقتي معه��م في كرة القدم فقط 
كما يعتقد البع��ض، بل بالعكس فقد كانت 
العالق��ة أكبر من ذلك، فهم أخواني الصغار 
وأنا أخوهم األكبر وتربطني بالجميع عالقة 
ود واحترام وتقدير، وأش��كر لهم إشادتهم 

الغالية، وأتمنى لهم التوفيق دائماً.
ماذا تقول عن جمهور الزعيم؟

جمه��ور العي��ن دائما الالعب رق��م واحد، 
ال س��يما وأنه��م حريص��ون على مس��اندة 
الفريق في كل المحطات والمناس��بات على 
المستويين الداخلي والخارجي، وأقول لهم 
الالعبون يحتاجونكم في هذه الفترة حيث 
يواج��ه العي��ن تحديات البطولة اآلس��يوية 

وكأس رئيس الدولة.

جهود عبدالله بن 
محمد وتفاني الالعبين 

ومقدرات زالتكو عوامل 
تفوق الزعيم

طموحنا التتويج باللقب 
اآلسيوي والمشاركة

في مونديال
األندية باليابان

بطبعي ال أحب الكالم 
عن نفسي وأترك للناس 

تقييم أعمالي

حصد جميع األلقاب 
الداخلية والخارجية 

هذا الموسم طموح 
عاشق الذهب 

المدير الذهبي يعيد اإلنجازات ألفكار قائد المسيرة

الجنيبي: تقدير الالعبين والمحللين وسام على صدري 

العين قدم موسمًا قويًا  واستحق اللقب        البيانعبد الله بن محمد يهنئ الجنيبي  بأحد االنتصارات العيناوية                       

البيان   أصغر مدير فريق بدورينا 

دور

مقومات النجاح متوفرة في دار الزين
دوامة

كبوة اآلسيوية قادتنا  إلى الدرع

يرى الجنيبي أن مقومات نجاح أي فريق 
تكمن في اإلعداد الفني والبدني والنفسي 
والطبي، وبهذا المفه��وم، فالجميع لعب 

دورا مقدرا كل في موقعه.
وق��ال: م��ن وجه��ة نظري أن��ه إذ ثقلت 
المرك��ب في جهة واحدة فإنها س��تغرق 
دون شك، فالعين لديه إدارة تعرف كيف 
تؤه��ل الفري��ق وتوفر له أج��واء النجاح 
واالنتصارات، وجه��از فني مقتدر وجهاز 
طبي مدرك لواجباته في تأهيل الالعبين 
طبي��ا، والعب��ون تفكيره��م دائم��ا ف��ي 
البط��والت، وجمهور مح��ب وغيور، وقد 

تضافرت كل ه��ذه المقومات مع بعضها 
ما س��اعد العي��ن على تحقي��ق األهداف 
المنش��ودة بالحصول عل��ى لقب الدوري 
والتأهل لدور الستة عشر، والمقبل أفضل 

بإذن الله.
 

كش��ف ناص��ر الجنيبي ع��ن أن خروج 
العين من اآلسيوية في الموسم الماضي، 
تس��بب في ضغط نفس��ي لالعبين، قبل 
خوضه��م أول مب��اراة ف��ي دوري هذا 

الموسم.
وقال: كان هن��اك عمل كبير من اإلدارة 
الس��تحقاقات  نفس��ياً  الالعبين  لتهيئ��ة 
ال��دوري وبحمدالله، حالفنا التوفيق في 
إخراجه��م م��ن دوامة إحب��اط الخروج 
من نصف نهائي آس��يا، حيث عملنا على 
فصل المباريات والمنافسات عن بعضها، 
موضحي��ن لهم أننا بع��د أن وصلنا إلى 

نص��ف النهائي في هذه النس��خة فنحن 
قادرون على تحقيق البطولة في النسخة 
المقبل��ة، وب��إذن الله العي��ن قادر على 
التتويج باللقب اآلسيوي، بعد أن حصل 

على أهم بطولة محلية وهي الدوري.

ال  العي��ن أن   إداري فري��ق  أك��د 
يوج��د لدي وق��ت ف��راغ، فالعين 
ن��اد كبي��ر والبد أن يك��ون العمل 
فيه مس��تمرًا وكبيرًا، وه��ذه أمانة 
من سيدي صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن زاي��د آل نهيان، كلفنا 
به��ا وعلين��ا أن نؤديها كما ينبغي 
ولن��ا الش��رف بالعم��ل ف��ي ه��ذا 
الكي��ان الكبي��ر، لك��ن إذا وجدت 
وقت فراغ في يوم تصادفت فيه 
إج��ازة الم��دارس فأح��رص على 

الخروج مع أوالدي خارج العين.

وقت فراغ
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عزا عصام عبدالل��ه النجاح الكبير الذي 
حققته األكاديمية إلى الدعم الالمحدود 
والفكر الثاقب لش��يوخ الن��ادي بقيادة 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعل��ى للقوات المس��لحة، رئيس نادي 
العي��ن، رئي��س هيئة الش��رف، وس��مو 
الش��يخ هزاع بن زاي��د آل نهيان النائب 
األول لرئي��س نادي العين، النائب األول 
لرئي��س هيئة الش��رف، وكذل��ك جهود 
الش��يخ عبدالله ب��ن محمد بن خالد آل 
نهي��ان رئيس مجلس إدارة ش��ركة نادي 
العين الرياضية، الذي ظل حريصاً دائماً 
على متابعة تدريبات ف��رق األكاديمية 
وزيارة مالعبهم وحض��ور مبارياتهم، ما 
عزز معنوياتهم وأش��عرهم بالمسؤولية، 
وضاعف رغبتهم في الظهور على أفضل 
نسق، فضال عن اإلخالص والتعاون وروح 
الجماعي��ة والرغبة في النجاح، ما جعل 
الجمي��ع يعمل��ون بتناغ��م كامل ووفق 

أهداف محددة بدقة ووضوح.

حراس  متميزين
كما أكد مش��رف األكاديمي��ة العيناوية، 
العيناوي��ة  األكاديمي��ة  نج��اح  عل��ى 
ف��ي تخري��ج ح��راس مرم��ى متميزين 
وتصعيده��م للفريق األول، الفتا إلى أن 
مستقبل حراس��ة مرمى العين بخير في 
ظل وجود حراس شباب متميزين أمثال 
س��لطان البلوش��ي الذي اختير من قبل 
أفضل ح��راس المرمى لموس��مين على 
التوالي، وكذلك محمد س��عيد بوس��ندة 
أح��د أميز حراس المرم��ى بالمنتخبات، 
إل��ى جانب حم��د المنص��وري صاحب 
الطم��وح والرغب��ة واإلرادة في التطور، 
ومحمد فاض��ل الذي يمت��از بمقومات 
مثالي��ة م��ن ناحي��ة الط��ول واألخالق 

واالنضباط والمواظبة.
ولذلك فمس��تقبل مرم��ى العين في 
أمان وال يوجد ما يدعو إلى القلق عليه، 
خصوص��ا وأن عمر الح��ارس طويل في 

المالعب.

لعبت دورًا مؤثرًا وفاعاًل في النجاحات

أكاديمية الزعيم .. مصنع األبطال

العين - البيان الرياضي

وأسس��ه،  ومعطيات��ه  مقومات��ه  للنج��اح 
والحديث ع��ن نجاحات ن��ادي العين على 
مس��توى كرة القدم ال يس��تقيم بمعزل عن 
األساس الذي قام عليه وهو أكاديمية الكرة 
مكتش��فة المواهب ومصن��ع األبطال، التي 
طالما صقلت المواهب من الالعبين، قبل أن 
تقدمهم بكل فخر واعت��زاز ليثروا الميادين 
بالقمي��ص  س��واء  اإلماراتي��ة،  والمالع��ب 
البنفس��جي، أو المنتخبات الوطنية واألندية 
األخرى، التي بالكاد تخلو قوائمها من العب 
نش��أ وترعرع في أكاديمية الزعيم، والعين 
الحاصل عل��ى لق��ب دوري الخليج العربي 
هذا الموس��م ومواس��م أخرى س��ابقة، ظل 
أكبر المستفيدين من الدور المؤثر والفعال 
ال��ذي ظلت تلعب��ه أكاديمية النادي في مد 
الفريق األول بالعناصر الموهوبة من العبي 
المراحل السنية ليسدوا النقص في صفوفه، 
ويعوض��وا الغيابات، على نحو ما حدث هذا 

الموسم تحديداً.
 ش��ارك مع الفري��ق األول هذا الموس��م 
نح��و 11 العبا من فرق األكاديمية وكان لهم 
حضوره��م المميز في مختل��ف المباريات، 
التي ش��اركوا فيها بعد أن استعان بهم الجهاز 
الفن��ي لتعوي��ض غي��اب عناص��ر أساس��ية، 
وبالفع��ل أثبت��وا جدارتهم وقدموا أنفس��هم 
بص��ورة مثالي��ة للجمه��ور العين��اوي، نالت 
الخبراء والفنيي��ن والنقاد،  رضا واستحس��ان 
وطمأن��ت مش��جعي الفريق على مس��تقبل 
الزعيم لس��نوات قادمة، خصوصا وأن أغلب 

عناصر التش��كيلة األساس��ية الحالية للفريق 
البنفس��جي صغار الس��ن، بما يعزز إمكانية 
انس��جامهم في فت��رة وجيزة م��ع القادمين 
الجدد بقيادة، العب متوس��ط الميدان أحمد 
برم��ان الذي حجز مكانه بصفة أساس��ية في 
تش��كيلة الفريق، والمهاجم القناص يوس��ف 
أحمد، وريان يس��لم شقيق الالعب العيناوي 

المتميز  الس��ابق رام��ي يس��لم، والح��ارس 
محمد بوسندة، والظهير راشد مهير، وسعيد 
المنهالي، وغيرهم من الالعبين الذين تخرجوا 
من مالعب أكاديمي��ة الكرة العيناوية عرين 

المواهب ومصنع أبطال الكرة اإلماراتية.

أدوار متبادلة 
الرياض��ي  المش��رف  أش��ار  جانب��ه،  م��ن 
ألكاديمية ن��ادي العين لك��رة القدم عصام 
عبدالل��ه إلى الدور المتبادل بين األكاديمية 
والفريق األول، حي��ث يعمل كل منهما في 
تعزي��ز نجاح��ات اآلخر وتأكيده��ا. وأضاف 
قائاًل: إذا كان��ت األكاديمية العيناوية تدعم 
الفريق األول بالعناصر الش��ابة والموهوبة، 
للبطوالت  الفري��ق األول وبتحقيق��ه  ف��إن 
واإلنجازات يدعم أكاديمية الكرة والقائمين 
عليها، ويؤكد نجاحها في مهمتها األساس��ية 
وهدفها األول وهو تغذي��ة الزعيم بالعبين 
قادرين على تحقيق التطلعات، الفتا إلى أن 
الفري��ق األول لكرة القدم ه��و روح النادي 
وقلب��ه، وبالتالي فإن نجاحه ينس��حب على 

كل القطاعات األخرى والعكس.
 وتوج��ه عص��ام عبدالل��ه بالتهنئ��ة إلى 
صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المس��لحة، رئيس نادي العين رئيس 
هيئة الش��رف، وسمو الش��يخ هزاع بن زايد 
آل نهي��ان مستش��ار األمن الوطن��ي، نائب 
رئيس المجل��س التنفيذي إلم��ارة أبوظبي، 

رئي��س مجل��س إدارة نادي العي��ن، النائب 
األول لرئي��س ن��ادي العي��ن، النائب األول 
لرئيس هيئة الش��رف، والش��يخ عبدالله بن 
محم��د بن خال��د آل نهي��ان رئيس مجلس 
إدارة ش��ركة ن��ادي العي��ن لك��رة الق��دم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  الن��ادي بحصول  والالعبين وجماهير 

على الدرع 12.

الهدف المهم 
وعب��ر مش��رف األكاديمي��ة العيناوي��ة عن 
س��عادته بوجود عدد كبير م��ن العبي فرق 
المراح��ل الس��نية بالفري��ق األول، بعد أن 
استعان بهم المدرب زالتكو لسد النقص هذا 
الموسم، وقال إن كل الالعبين الذين شاركوا 
ف��ي مباريات الفري��ق األول من األكاديمية 
أك��دوا نجاحه��م وأثبتوا جدارته��م بالدفاع 
عن ش��عار الفريق وطمأن��وا جمهور النادي 
على مس��تقبل الفري��ق، مش��يدا بالتواصل 
الناج��ح الذي تم بي��ن الفريق األول وقطاع 
الك��رة بفضل خب��رة مش��رف الفريق األول 
محمد عبيد حماد، في تربية وتطوير العب 
ك��رة الق��دم، إلى جانب وج��ود آلية مثالية 
لتصعيد الالعبين من األكاديمية إلى الفريق 
األول والردي��ف. وق��ال إن الجمي��ع يعمل 
بقلب وعق��ل رجل واحد لتجهي��ز الالعبين 
من النواح��ي التربوية والفنية قبل تصعيده 
للفريق األول لرفع نس��بة نجاحه واستمراره 

هناك.

فوز الفريق األول 
بالبطوالت يؤكد 

نجاح طريقة العمل 
المؤسسي

 االكاديمية أمدت  
الفريق األول بالمواهب 

وتصنع المستقبل 
لحراس المرمى 

الجميع يعمل بتناغم 
كامل ووفق أهداف 

محددة بدقة 

 عصام عبدالله: 
دعم شيوخنا سبب نجاح 

العمل داخل المنظومة

للنجاح .. قصة أخرى

 ناشئو العين وتعود مبكر على حصد األلقاب

عبدالله بن محمد وحرص مستمر على متابعة  فرق األكاديمية

أكاديمية الكرة معقل تصدير المواهب   

احصائية

11 ناشئًا شاركوا مع الفريق األول 
 تفوق 

تحدى الصعاب وتجاوز أصعب الظروف

أوض��ح عص��ام عبدالل��ه، أن جمي��ع ف��رق 
المراح��ل الس��نية بن��ادي العي��ن حقق��ت 
نجاحات كبيرة في مسابقات الموسم، حيث 
تتص��در فرق ال���18 وال�16 وال���15 وال�14 
وال���13 دورياتها، الفت��ا إلى أن أكثر من 11 
العبا ف��ي األكاديمي��ة يش��اركون حاليا مع 
الفريق األول والمنتخبات الوطنية المختلفة 
بالدول��ة، ممتدحا الجهود الكبيرة التي يقوم 
بها مدي��ر القط��اع الرياضي بن��ادي العين 
خليفة س��ليمان، الذي ظل في حالة استنفار 
طوال الوقت، وف��ي زيارة دائمة لكل فروع 
األكاديمية بالعين في المقام وزاخر واليحر 

ومزي��د وغيره��ا، حتى إن المس��ؤولين في 
هذه الفروع يتوقعون حضوره في أي وقت 
من س��اعات اليوم ولذلك يبقون دائما على 
أهبة االستعداد، ما انعكس إيجابا على أداء 

المدربين والتزامهم وتاليا على الالعبين.
كما عبر عن ش��كره لمدير القطاع الرياضي 
عل��ى ما ظل يقدمه م��ن خدمات، الفتاً إلى 
أن مهامهم تتركز على متابعة الالعبين خارج 
األكاديمي��ة والتدقيق ف��ي مواقيت نومهم 
ونوعية أكلهم وشربهم ومراقبة سلوكياتهم، 
فيم��ا يبقى الجانب الفن��ي منوطا باألجهزة 

الفنية والمدربين.

 أع��رب مش��رف األكاديمي��ة العيناوية عن 
س��عادته البالغة كمش��جع للعي��ن بحصول 
الفريق على درع الدوري للمرة الثانية عشرة 
ف��ي تاريخه والثال��ث في عه��د االحتراف، 
وقال: إن اإلنجاز يحس��ب للجهازين اإلداري 
والفن��ي والالعبين، بعد أن تح��دى الفريق 
الصعاب وتجاوز أصعب الظروف، المتمثلة 
ف��ي فق��ده عناصر عدي��دة ومهم��ة خالل 
مباريات الدوري بسبب اإلصابات واإليقاف، 
إل��ى جان��ب حملة التش��كيك ف��ي قدرات 
المدرب زالتكو، والالعبين األجانب، وغياب 
الدوليي��ن ف��ي المنتخب الوطن��ي، ليتفوق 

العين على نفس��ه في ظل أس��وأ الظروف، 
ويصل بعزيمة الرج��ال ورغبة األبطال، إلى 
منص��ة التتوي��ج بالدرع قب��ل ثالث جوالت 
من نهاية المس��ابقة، الفتا إلى أن اإلنجازات 
وتحطيم األرقام القياس��ية أم��ر ليس غريبا 
عل��ى الزعيم، ال��ذي عود أنص��اره ومحبيه 
في كل مكان عل��ى البطوالت واالنتصارات، 
وشدد على الالعبين بضرورة متابعة الجهود 
وتعزي��ز النجاحات الداخلية في المس��ابقة 
اآلس��يوية، طالب��ا منه��م التس��لح بالثق��ة، 
والعمل على تحقي��ق المزيد من البطوالت 

خالل المرحلة المقبلة.
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العين ـــ البيان الرياضي

وج��د مهن��د العن��زي نج��م دف��اع العين 
والمنتخ��ب الوطن��ي والملق��ب ب�»الس��د 
العالي« إش��ادة واسعة  من  مختلف شرائح 
القطاع الرياضي، بعد الظهور المميز له خالل 
الفترة الماضية س��واء كان ذل��ك بالقميص 
البنفسجي أو شعار المنتخب الوطني، وقد 
أصبح  الالعب أحد أقوى المرش��حين لنيل 
لقب نجم الموسم، وهو  يحظى بحب  كبير 
من قبل جمهور نادي العين ، "السد العالي" 
صاحب الروح القتالية والغيرة على الشعار 
واألخ��الق العالية، والذي نج��ح في فرض 
نفس��ه كالعب مهم ضمن صف��وف الزعيم 
واألبي��ض اإلماراتي، بفضل اجتهاده وتفانيه 
ورغبته الكبيرة في النجاح والظهور كأفضل 
م��ا يكون منذ تعاق��ده مع النادي في وقت 

سابق من العام  2008.
العنزي عبر س��عادته الكبيرة مع )البيان 
الرياضي( بحصول العين على لقب الدوري 
وتأهل��ه لل��دور ثم��ن النهائي م��ن دوري 
أبط��ال آس��يا، وأكد أن هدفه��م الكبير في 
المرحلة المقبلة هو التتويج باللقب القاري، 
واس��تعادة أمجاد الزعيم في أكبر بطوالت 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وأشار إلى أن 
ترشيحه لنجم الموسم يعزز دوافعه ويجعله 
في حالة اس��تنفار مس��تمر  للمحافظة على 
مس��تواه، مضيفاً أنه فرد من مجموعة عمل 
متكاملة تعم��ل باحترافية قوامه��ا االلتزام 
والغيرة على الش��عار، تبدأ بمجلس اإلدارة 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل 
نهي��ان، ومرورا بالجهازي��ن اإلداري والفني 
ونهاي��ة بجماهير الفريق، وأب��ان أن حلمه 
بعد التتويج باللقب اآلسيوي مع العين هو 
الذهاب مع األبيض اإلماراتي إلى مونديال 

العالم بروسيا 2018.
بداية كيف تنظر إلى ترشحك لنجومية 

هذا الموسم؟
الحم��د لل��ه أواًل على تل��ك الثق��ة العالية 
ف��ي مس��تواي وإمكاناتي، ه��ذا بفضل الله 
وبفضل  المساعدة الكبيرة التي وجدتها من 
جميع الالعبين، فأنا فرد في منظومة كاملة 
تبدأ بالحارس وتنتهي بالهجوم، وما يهمني 
قبل األلقاب الش��خصية ه��و أفضلية العين 

وحصوله على البطوالت.

إشادة غالية
أكثر ما أسعدك في الفترة األخيرة.

أكث��ر ما أس��عدني عندما تلقيت إش��ادات 
واس��عة وكبيرة أفتخر وأعتز بها، من محمد 
ب��ن ثعلوب الذي أكد لي أن س��مو الش��يخ 
هزاع بن زايد آل نهيان راض عن مس��تواي، 
وكذل��ك من محم��د خلف��ان الرميثي، كما 
تلقيت إش��ادة مجلس اإلدارة بقيادة الشيخ 
عبدالل��ه ب��ن محمد ب��ن خال��د آل نهيان، 
والالعبين والجهاز الفني واإلداري وإخواني 

وفي مقدمتهم محمد س��الم العنزي، وكما 
قلت لك هذا يعزز من دوافعي ورغبتي في 

المحافظة على مستواي على أقل تقدير.
قبل أن نسألك عن الزعيم، ما توقعاتك 
المؤهل��ة  التصفي��ات  ف��ي  لألبي��ض 

لمونديال روسيا؟
أن��ا متفائل بظهور قوي لألبي��ض اإلماراتي 
ف��ي التصفي��ات المقبل��ة كون��ه  يملك كل 
المقوم��ات الت��ي تجعله  أحد المرش��حين 
بق��وة للذهاب إلى روس��يا، فه��و يضم في 
صفوفه العبين متميزين يتمتعون بمقدرات  
كبي��رة، ويحظون بدعم  كبير من  الش��يوخ 
والمسؤولين في االتحاد ويجدون المساندة 
دائما من الجماهي��ر اإلماراتية، وأتمنى أن  
يحق��ق منتخبنا تطلعات الش��ارع الرياضي 
اإلماراتي وش��خصياً أحلم بزيارة روسيا مع 

المنتخب.
نعود إلى الزعيم، كيف تنظر إلى تتويج 

الفريق باللقب قبل ثالث جوالت؟ 
هذا هو الزعيم كما يعرفه الجميع، يتحدى 
جمي��ع الظ��روف وال يرضى بغي��ر المركز 
األول، وم��ن وجهة نظ��ر متواضعة فالفضل 
ف��ي ذلك بع��د الل��ه س��بحانه وتعالى إلى 
مجلس اإلدارة برئاس��ة الش��يخ عبدالله بن 
محم��د بن خالد آل نهيان، فقد ظل  حريصا 
على توفير كافة أس��باب النج��اح  للفريق، 
وه��و دائما قريب م��ن الالعبي��ن والجهاز 
الفن��ي، ال تفوت��ه صغي��رة وال كبيرة، األمر 
الذي انعكس إيجاب��اً على الجميع وضاعف 
رغبتهم ف��ي الظهور المتمي��ز والقتال من 
أجل تحقي��ق تطلعات الن��ادي، وبالطبع ال 
أنس��ى مجهودات الجهازين اإلداري والفني 
والالعبين وجمهور النادي الذي ساند بقوة  
وكان س��ببا ف��ي تعزيز معنوي��ات الالعبين 
لتجاوز ظروف الغيابات المؤثرة، حتى توج 

باللقب. 

التحدي األهم 
بعد ال��دوري هل العين عل��ى  بطولة 

آسيا؟
نعم نحن كالعبين ندرك أن لقب آس��يا هو 
أهم هدف للنادي هذا العام، ونعرف تماما 
م��ا هو مطل��وب بالفترة المقبل��ة، وأعتقد 
أن العين ال ينقصه أي ش��يء للحصول على 
اللق��ب القاري، فهو يتمتع بدعم ال محدود 
من القادة الش��يوخ، ويق��وده مجلس إدارة 
لديه الخبرة واألفكار والطموح، ويضم في 
بالدولة، ويس��انده  الالعبين  أمي��ز  صفوفه 
جمهور معلم ووفي وغيور، وبتضافر جميع 
ه��ذه العوامل م��ع الرغبة القوية س��يكرر 
الزعيم سيناريو  التتويج اآلسيوي بإذن الله، 
خصوص��ا وأن الالعبي��ن مازال��وا حتى اآلن 
يتحس��رون على ضياع فرصة الحصول على 
اللقب بالنسخة الماضية بعد الخسارة أمام 

الهالل السعودي في نصف النهائي.

لقب الكأس
وم��اذا عن المحافظة عل��ى لقب كأس 

رئيس الدولة؟
هذه بطولة غالية على قلوب الجميع، ومن 
المؤك��د أن المنافس��ة على لقبها س��تكون 
على أش��دها، خصوصا بع��د أن طار العين 
بلقب الدوري، حيث س��تقاتل بقية األندية 
بكل قوة من أجل إنقاذ موس��مها، وبالتالي 
فالمهم��ة لن تكون س��هلة، ولكننا عازمون 
على الدفاع عن اللقب بكل قوة، ألن العين 

يعشق البطوالت وال يمل األلقاب أبدا.
أال تعتقد أن المنافس��ة عل��ى بطولتي 
الكأس وآس��يا ستش��كل ضغوطا كبيرة 

على الالعبين؟
العين يعشق التحديات ويظهر معدنه دائما 
في مثل هذه الظ��روف، وأعتقد أنه تجاوز 
ظروف��ا أق��وى وأكثر تعقيدا هذا الموس��م 
ليتوج بلقب الدوري، وهو قادر على تجاوز 
جمي��ع العقبات للوص��ول لهدفه، خصوصا 
وأن��ه يمل��ك العبي��ن يتعامل��ون بعقلي��ة 
احترافية مع األمور، ولديه العبون ش��باب 
يتوق��ون للدفاع عن الش��عار البنفس��جي، 

وهذا أمر يدعو للتفاؤل ويبشر بالخير.

كش��ف مهن��د العن��زي، ع��ن ش��غفه 
اإلس��باني وتش��جيعه  الدوري  بمتابعة 
لفري��ق ريال مدري��د وإعجابه بالالعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع 
القوي بيبي بس��بب طريقت��ه الرجولية 
في اللعب، وق��ال: إن لديه العديد من 
األصدق��اء ف��ي ن��ادي العي��ن وخارجه 
ولكنه يعتز بصداقته لنجم منتخب قطر 
الس��ابق واإلعالمي حاليا س��عود غنيم 
والالع��ب الس��عودي ياس��ر القحطاني 

الذي يحمل له في قلبه معزة كبيرة.
كما تمنى الحصول مع العين على لقب 

دوري أبطال آس��يا في النسخة الحالية 
بع��د أن ضاع��ت الفرصة في النس��خة 
الماضي��ة، ومن ث��م  التأهل مع األبيض 
اإلمارات��ي إلى موندي��ال العالم 2018 

بروسيا،

أوضح مدافع الزعي��م، أنه ينتهز أية لحظة 
فراغ للجلوس مع ابنه عبدالله، وعندما يجد 
وقت��اً أكبر يذهب لزيارة  األهل واألصدقاء 
خصوصا في أبوظبي، كما أنه متعلق بهواية 
الس��باحة  وكذلك الق��راءة، ويميل لالطالع 
عل��ى المؤلف��ات التي تتحدث ع��ن تطوير 

الذات، والثقافة الدينية العامة.
وقال: عندما أجد فرصة مناس��بة أس��تغلها 
في الس��فر ألداء العم��رة، وأحيانا من أجل 
السياحة وتغيير األجواء، ووجهتي دائما إلى 
الس��عودية حيث األقارب، كما أحب السفر 
إلى أوروب��ا وخاصة تركي��ا فهناك يعجبني 

المن��اخ  المميز، فضال عن اللمس��ة الدينية 
واألكل الحالل.

تشجيع

عاشق ريال مدريد والدون
فرصة

أوقات فراغ مع األهل و »عبد الله«

السد العالي العيناوي مرشح لنجومية الموسم

العنزي: أحلم باآلسيوية وزيارة روسيا مع المنتخب
الزعيم عاشق 

التحديات وقاهر 
الظروف ال يمل

األلقاب والبطوالت 

عازمون على التتويج 
بالكأس والبطولة 

اآلسيوية بعد
درع الدوري 

متفائل  بنجاح  األبيض 
اإلماراتي في التصفيات 

اآلسيوية للمونديال 

ترشيحي لنجومية 
الموسم يعزز من 

دوافعي للمحافظة
على مستواي 

بروفايل 
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مهند سالم العنزي  االسم: 

29 عاما العمر: 

المركز  مدافع

 19 رقم القميص: 

الطول  184 سم



العين ــ البيان الرياضي

منذ تأسيس��ه في وقت س��ابق من العام 
1968 ظ��ل العين معقاًل للبطوالت وقلعة 
لأللق��اب، حتى ارتبط اس��مه باإلنجازات، 
ون��ادراً ما ينه��ي أحد مواس��مه دون أن 
أجي��ال  وألن  التتوي��ج،  منص��ة  يعتل��ي 
العي��ن ال تكف عن تصدي��ر النجوم، فقد 
النادي  توارثت األجي��ال المتعاقبة عل��ى 
م��ن إداريين والعبي��ن جين��ات البطولة 
وثقاف��ة الف��وز المرك��ز األول، فيما يظل 
جي��ل العق��د الماضي الذي ت��وج بثالثية 
ال��دوري وحصل على البطول��ة الخليجية 
ودوري أبطال آس��يا في وقت س��ابق من 
الع��ام 2003، جياًل اس��تثنائياً ترك بصمته 
الواضح��ة والالمع��ة ف��ي تاري��خ النادي 
الكبير، فال تذكر بطوالت العين إال وتذكر 
أسماء عمالقة من أمثال، فهد علي، وسالم 
جوه��ر، وجمعة خاط��ر، وغريب حارب، 
وعبدالله علي، وفيصل علي، وحميد فاخر، 
ومحمد عمر، وهالل س��عيد، ووليد سالم، 
وغيره��م م��ن المحاربين األف��ذاذ الذين 
كتبوا أسماءهم على لوحة شرف بطوالت 
النادي، وألن الش��يء بالش��يء يذكر كان 

لقدامى محارب��ي العين كلماتهم المعبرة 
المقرون��ة بإش��اداتهم الثمينة ووصاياهم 
الغالي��ة للجيل الحالي م��ن العبي العين 
بمناسبة الحصول على لقب دوري الخليج 
العربي لهذا الموس��م، حيث أجمعوا في 
تصريحات ل�»البيان الرياضي« على أحقية 
العين باللقب، وأكدوا أن الزعيم قادر على 
متابعة نجاحاته على المستويين الداخلي 

والخارجي خالل المرحلة المقبلة.

تفاؤل
م��ن جانب��ه، عبر جمع��ة خاطر نج��م دفاع 
العين والمنتخب الوطني السابق، عن تفاؤله 
وثقت��ه في مق��درة العين عل��ى حصد جميع 
األلقاب هذا الموسم بعد الدوري، منوهاً أن 
العي��ن ال يكف عن تصدير النجوم وهنأ قادة 

النادي الشيوخ، ورئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء 
المجلس والالعبين وجماهير األمة العيناوية، 
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق منذ 
بداية الموس��م، متجاوزا جميع العقبات التي 

واجهته ليجني الثمار بلقب الدوري أخيراً.
وأوض��ح مداف��ع العي��ن الس��ابق قائ��اًل 
يع��ود الفضل ف��ي تتوي��ج العين بع��د الله 

إلى مجل��س اإلدارة الذي وف��ر مناخ العطاء 
لالعبين بعيداً ع��ن الضغوط ومؤثراتها، ومن 
بعد ذلك الجهازين اإلداري والفني والالعبين 
ودع��م الجمهور. وأضاف م��ن وجهة نظري 
م��ا زال لدي ه��ذا الفريق الكثي��ر ليقدمه 
فهو يملك كل اإلمكان��ات والمقومات التي 
تس��اعده على حص��د األلق��اب، كونه يضم 
ف��ي صفوفه العبين صغار الس��ن بإمكانهم 

العطاء لمدة سنوات قادمة، وهم على قدر 
من المس��ؤولية ويدرك��ون أن طموح العين 
يمتد ليشمل الحصول على كل األلقاب على 

المستويين الداخلي والخارجي.

قدرة
تقدم مداف��ع العي��ن والمنتخب الوطني 
السابق حميد فاخر بالتهنئة لقادة النادي 
الشيوخ ومجلس اإلدارة والجهازين الفني 
واإلداري والالعبي��ن والجمهور، بمناس��بة 
تتويج الزعيم بدرع دوري الخليج العربي، 
وأع��رب عن ثقته وتفاؤله في قدرة أبطال 
البنفس��ج على متابعة مرحل��ة النجاحات 
على المستوي اآلس��يوي، وتكرار سيناريو 
الصعود لمنصة التتوي��ج القارية، موضحا 
ان العي��ن تج��اوز ه��ذا الموس��م أعتى 
العقبات وأقوى المعوقات بعزيمة الرجال 
البطولة  وإرادة األبطال ليس��تعيد لق��ب 
األولي، وهو إنجاز يحسب لمجلس إدارته 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهيان ال��ذي أثمرت جهوده في إعادة 
الفري��ق لمنصات التتوي��ج، رغم ما عاناه 
من ظ��روف غيابات وإصابات طالت أبرز 

عناصره

قدامى البنفسج: الجيل الحالي سيكرر إنجاز 2003
تركوا بصماتهم الواضحة في تاريخ النادي 

جيل 2003 حصد األنجاز األكبر وفاز باآلسيوية

فيصل علي حميد فاخر شهاب أحمد 

ق��ال حمي��د فاخ��ر: أتمن��ى أن يك��ون 
الف��وز بلق��ب ال��دوري دافع��ا لالعبين 
للحص��ول عل��ى أغلى األلق��اب، كأس 
رئيس الدولة، ومن ثم تشريف الوطن 
والعرب بالفوز بلقب كأس آسيا، الفتًا 
إل��ى أن العين بدعم ش��يوخه ومتابعة 
ومس��اندة  العبي��ه  وحم��اس  إدارت��ه 
جمه��وره العريض ق��ادر على تحقيق 

تطلعات الشارع الرياضي اإلماراتي. 

دافع

جمعة خاطر: النادي 
مؤسسة ال تكف عن 

تصدير النجوم

حميد فاخر: اللقب جاء 
بإرادة الرجال

وعزيمة األبطال 

عبدالله علي: حصلنا على اللقب رغم الظروف المعقدة  
العين - البيان الرياضي

هنأ مدافع العين األيس��ر الس��ابق عبدالله 
عل��ي، صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
زاي��د آل نهي��ان ول��ي عهد أبوظب��ي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الش��رف، وس��مو الشيخ 
ه��زاع ب��ن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن 
الوطن��ي نائب رئي��س المجل��س التنفيذي 
إلم��ارة أبوظبي، رئيس مجل��س إدارة نادي 
العي��ن، النائ��ب األول لرئيس ن��ادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الش��رف، والشيخ 
عبدالل��ه بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  الن��ادي بحصول  والالعبين وجماهير 

على الدرع 12.

ظروف
كما أوض��ح، أن حصول العي��ن على اللقب 
رغ��م كل الظ��روف المعقدة الت��ي واجهته 
ه��ذا الموس��م إنجاز كبي��ر أك��د أن زعيم 
الك��رة اإلماراتية، ق��ادر على تجاوز مختلف 
التحديات والصعوبات للحصول على المركز 
األول، وأشاد علي بالمجهودات الكبيرة التي 
بذلها مجلس اإلدارة بقيادة الش��يخ عبدالله 

ب��ن محمد بن خال��د آل نهي��ان، الذي وفر 
للفري��ق مناخ العط��اء بعيدا ع��ن ضغوط 
الظروف المحيطة، ليحصد الثمار لقبا جديدا 
يضاف إلى ألق��اب العين العديدة، وامتدح 
دور الجهازي��ن اإلداري والفن��ي، وتضحيات 
الذي��ن تجاس��روا عل��ى أفض��ل  الالعبي��ن 
نس��ق، وحقق��وا تطلعات النادي وأس��عدوا 
جماهيره��م الوفي��ة التي ظلت تس��اندهم 

وتدعم معنوياتهم في كل الظروف.

عبدالله علي 

فيصل علي: التتويج  ليس غريبا شهاب أحمد: موسم استثنائي لألبطال 
على عاشق البطوالت 

هنأ ش��هاب أحمد قادة نادي العين الشيوخ 
ورئي��س وأعضاء مجل��س اإلدارة والجهازين 
الفن��ي واإلداري والالعبين وجماهير الفريق 
البنفس��جي بحص��ول الزعيم عل��ى اللقب، 
مش��يدا بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع 
في موس��م استثنائي عانى منه الفريق كثيرا 
بس��بب اإلصابات والغياب��ات ولكنه تغلب 
عل��ى كذلك بالع��زم واإلرادة وروح البطولة 
ليمض��ي بقوة حت��ى منصة التتوي��ج، وقال 
فري��ق بهذه ال��روح القوية ق��ادر بإذن الله 
عل��ى تحقيق اإلنجاز اآلس��يوي الكبير الذي 
تنتظره جماهير اإلمارات بصفة عامة والعين 

بصف��ة خاصة، وعل��ى الالعبي��ن أن يغلقوا 
مل��ف اللقب ويتجه��وا بتركيزه��م للبطولة 
القارية الكبي��رة، وهم قادرون على تحقيق 
الحل��م الكبير بإذن الل��ه، فالعين ال تنقصه 
المقوم��ات واإلمكان��ات للحصول على أكبر 
بط��والت العالم في ظ��ل الدعم الالمحدود 
ال��ذي يجده م��ن ق��ادة النادي الش��يوخ، 
والمتابعة المس��تمرة لمجلس اإلدارة بقيادة 
ربان الس��فينة الش��يخ عبدالل��ه بن محمد 
ب��ن خالد آل نهي��ان، وطاق��م إداري وفني 
متميز لديه القدرة على توفير أفضل األجواء 

للفريق.

توج��ه مهاجم العي��ن الس��ابق فيصل علي 
بالتهنئ��ة إلى ق��ادة النادي الش��يوخ، وإلى 
رئي��س وأعضاء مجل��س إدارة ش��ركة نادي 
العي��ن لك��رة الق��دم، والجهازي��ن اإلداري 
والفني، والالعبين وجماهير الفريق بمناسبة 
حص��ول العي��ن عل��ى اللقب رق��م 12 في 
تاريخ��ه، وأك��د أن تتويج الزعي��م بالمركز 
األول دائما، ليس غريبا على النادي عاش��ق 
البطوالت واأللقاب، وأش��اد بال��دور الكبير 
ال��ذي لعبه مجل��س اإلدارة بقيادة الش��يخ 
عبدالل��ه ب��ن محمد ب��ن خال��د آل نهيان، 
ف��ي تهيئة أس��باب النجاح للفري��ق، وأثنى 

على جهود أعضاء الجهازين الفني واإلداري 
الذين نجحوا في توفير مناخ العطاء لالعبين 
رغم كل الظ��روف المعق��دة التي واجهت 
الفريق في الموس��م، وقال إن تتويج العين 
باللقب قبل ثالث جوالت أمر مثالي يحسب 
لالعبي��ن، ويتي��ح لهم الفرص��ة للقتال بكل 
قوة للمنافس��ة على لقب دوري أبطال آسيا 
الذي يعتبر هدفا إستراتيجيا للنادي، مشددا 
على ضرورة متابعة الجهود والقتال لتحقيق 
تطلع��ات ن��ادي ال يرضى بغي��ر اإلنجازات 
الكبي��رة، معرب��ا عن أمل��ه بالتوفيق للفرقة 

العيناوية في دوري أبطال آسيا.

إشادة إنجاز

الجيل الذهبي لنادي العين  بطل أسيا 2003            البيان

عين البطوالت
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العين - البيان الرياضي

ظلت جماهير العين تؤكد في كل المناسبات 
أنه��ا رقم واحد والالعب األول في الفريق، 
كما  وصفها الش��يخ عبدالل��ه بن محمد بن 
خال��د آل نهيان رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
العي��ن لكرة الق��دم في مناس��بات عديدة 
س��ابقة، وكما تنظر لها دائما األجهزة الفنية 
واإلداري��ة المتعاقب��ة عل��ى الفري��ق، فهي 
الش��ريك األساس��ي والداعم األول والمؤثر 
الق��وي وكلمة الس��ر، التي دائم��اً ما تعزز 
من  قوة الفريق وتدعم معنويات الالعبين 
ليتج��اوزوا أصع��ب التحدي��ات، ويعود لها 
الفض��ل في أحي��ان كثيرة ف��ي االنتصارات 
الت��ي يحققها العين عل��ى أرضية الملعب، 
قياس��اً على الدور الفاعل والمؤثر  لها وهي 
تشجع وتساند  الالعبين من المدرجات في 
مختل��ف المالعب بالدولة وليس فقط على 
ملع��ب العين، وبالفع��ل كان لها حضورها 
المميز في مناسبات خارجية عديدة، وبمثل 
م��ا كان له��ا وجودها المميز ف��ي الميدان 
فهي تستحق أن يكون لها حضور موثق في 
وسائل  اإلعالم، وذلك تأكيدا لدورها الكبير 

الذي ظلت تلعبه في نجاحات الزعيم.
 »البي��ان الرياضي« ح��رص على االلتقاء 
بمجموع��ة م��ن جماهير األم��ة العيناوية، 
ليعبروا من خالل صفحاتها عن مش��اعرهم 
بمناس��بة التتويج باللقب الثاني عش��ر في 

تاريخ  النادي.

تهنئة 
من جهته، تقدم محمود موسى رئيس جمعية 
جماهي��ر العين نيابة ع��ن جماهير الزعيم،  
بالتهنئة إلى صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الش��رف، وس��مو الشيخ 
ه��زاع بن زاي��د آل نهيان مستش��ار األمن 

الوطن��ي، نائ��ب رئيس المجل��س التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، رئي��س مجلس إدارة نادي 
العي��ن، النائب األول لرئيس ن��ادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشرف، والشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
والالعبين وجماهي��ر النادي بحصول العين 

على الدرع رقم 12 في تاريخ النادي.

شكر
كم��ا وجه رئي��س جمعية جماهي��ر العين، 
الش��كر والتقدير إلى إدارة نادي الش��ارقة 
لموافقته عل��ى نقل مباراة التتويج األخيرة 
إل��ى ملعب اس��تاد ه��زاع بن زاي��د، حتى 
الن��ادي االحتف��ال مع  يتس��نى لجماهي��ر 

الالعبين بالدرع في نهاية الموس��م، مؤكداً 
أن المواق��ف المعب��رة ع��ن روح التعاون 
واإلخاء والروابط المتينة بين أندية الدولة 
ليس��ت غريبة على الملك الشرجاوي الذي 

ظل داعما لمثل هذه التوجهات الرائعة.
واوض��ح رئيس جمعي��ة جماهير العين، 
أن الزعي��م  حصل عل��ى درع الدوري لهذا 

الموسم بعد أن تجاوز أقوى العقبات.

قلق
 وأضاف قائاًل: جماهير الزعيم انتابها القلق 
لوضعي��ة الفري��ق  في بداية الموس��م بعد 
خروجه من البطولة اآلس��يوية، وخشينا أن 
يتع��رض  لهزة كتلك التي تعرض لها الهالل 
الس��عودي بعد فقدانه اللقب اآلسيوي إثر 
خس��ارته في النهائي،  لكن العين ظل دائما 
يؤك��د بالدليل القاط��ع أن فريق��ا كبيرا ال 

تهزه العواصف واألعاصير وتزيده الضربات 
لمعان��اً وبريقاً، فقد مض��ى بخطى األبطال 
وثقة الفرس��ان  نح��و أهدافه المنش��ودة، 
واس��تطاع أن  يتح��ول بس��رعة من جريح 
آسيوي إلى بطل للمسابقة، بل تابع  تفوقه 
ونجاحاته  ف��ي البطولة اآلس��يوية ليتأهل 
عن جدارة واستحقاق إلى دور الستة عشر، 
وذلك بفضل العم��ل الكبير الذي ظل يقوم 
به رئيس مجلس اإلدارة الش��يخ عبدالله بن 
محمد بن خالد آل نهيان، ومن خلفه أعضاء 
مجلس اإلدارة والجه��ازان الفني واإلداري 
والالعبون الذين قدموا تضحيات كبيرة، في 
ظل الغيابات العديدة  والضغوط المستمرة 
على الفريق، بس��بب اإلصابات ومش��اركة 
ع��دد كبير منه��م في المنتخب��ات الوطنية 

المختلفة.

متابعة
وأض��اف رئي��س جمعي��ة جماهي��ر العين:  
فريقنا بط��ل ال يقبل بغير منصات التتويج، 
وثقتن��ا عالي��ة عل��ى قدرت��ه ف��ي متابعة 
النجاحات على المستوى المحلي في بطولة 
كأس صاحب الس��مو رئيس الدولة، وكذلك 
في دوري أبطال آس��يا ال��ذي يعتبر الهدف 
األول للن��ادي هذا الموس��م، بعد أن وصل 
الفري��ق في النس��خة الماضي��ة إلى نصف 
النهائ��ي قب��ل أن يخرج  لس��وء الحظ أمام 
اله��الل، وبإذن الله  س��يكون اللقب القاري 

من نصيب الزعيم هذه المرة.
وبين محمود موس��ى رسالة الجماهير 
العيناوي��ة، لالعبي��ن مؤك��داً أنه��م على 
أب��واب المجد وكتابة تاريخ جديد للنادي 
ف��ي دوري أبط��ال آس��يا، وأض��اف: نثق 
م��ن أنك��م لن تفرط��وا ه��ذه المرة في 
استعادة  الوهج اآلسيوي وتكرار سيناريو 
التتوي��ج  منص��ة  إل��ى  بالصع��ود   2003
اآلس��يوية  بإذن الله، وستجدون جماهير 
الن��ادي خلفكم تش��د م��ن أزركم وتعزز 
من دوافعكم بالتشجيع والمساندة، حتى 

يتحقق الهدف المنشود.

العين - البيان الرياضي

وجه مب��ارك الكتبي مدير أكاديمية يونايتد 
لكرة القدم بالعين التهنئة إلى مجلس إدارة 
النادي واألجهزة الفنية واإلدارية والالعبين 
والجمهور، بمناس��بة تتوي��ج الزعيم بلقب 
دوري الخلي��ج العربي لك��رة القدم للمرة 
الثانية عش��رة في تاريخه والثالثة  في عهد 
االحت��راف، وأضاف الكتب��ي: العين تجاوز 
ظروف��ا قاه��رة  ليصل إلى منص��ة التتويج 
هذا الموسم، بعد أن تغلب على غياب أبرز 
العبي��ه، ومع ذلك  اس��تطاع بفضل الجهود 
الكبي��رة والعمل المتمي��ز لمجلس اإلدارة 
بقيادة الش��يخ عبدالله ب��ن محمد بن خالد 
آل نهي��ان، القراءة الفني��ة الذكية للمدرب 
زالتك��و، وتضحي��ات الالعبي��ن أن يحق��ق 
تطلع��ات النادي ويتوج بال��درع قبل ثالث 
جوالت م��ن نهاية المنافس��ة، وذهب إلى 
أكثر من ذلك، إذ تصدر مجموعته في دوري 
أبطال آس��يا، ليؤكد على الحقيقة التاريخية 
الت��ي  تق��ول إن العي��ن بمن حض��ر، وإن 
زعيم البطوالت قادر بإرادة الرجال وعزيمة 
األبطال أن ينتصر في كل التحديات، ويقف 
ش��امخا على منصات التتوي��ج، ألنه النادي 

ال��ذي  ال يرضى  بغير المركز األول في كل  
المناسبات.

وعبر الكتبي، ع��ن ثقته وتفاؤله  بقدرة 

الفري��ق عل��ى الذه��اب بعيدا ف��ي دوري 
أبط��ال آس��يا حتى منص��ة التتوي��ج ليعيد 
بذل��ك أمجاده اآلس��يوية ويكرر س��يناريو 

الف��وز باللقب الذي حصل عليه عام 2003، 
خصوصاً بعد أن  وصل  في النسخة السابقة 
إلى الدور نص��ف النهائي، قبل أن  يتعرض 

لكب��وة  عاب��رة أمام  الهالل الس��عودي في 
اللحظات األخيرة، كانت س��ببا  مباشرا في 

خروجه  من المسابقة.

محمود موسى: 
العين فريق ال تهزه 

العواصف واألعاصير

نبحث عن لقب الكأس 
واستعادة  األمجاد  

اآلسيوية 

زعيم البطوالت
ال يرضى  بغير المركز 

األول في كل  المناسبات

شريك أساسي في االنتصارات

جماهير العين .. نور العين

جماهير العين الالعب رقم واحد في المنظومة  البيان

تحّدٍ

اللقب كان مسألة وقت
حرص

احتفال بطريقة خاصة
سعادة

محمد الظاهري: عشقي للفريق بال حدود

اعتبر المشجع العيناوي محمد عمر أن فوز 
العين بدرع ال��دوري أمر طبيعي وال يدعو 
لالس��تغراب، وكان مس��ألة وقت فقط، ألن 
الزعيم  ظل  منذ تأسيس��ه عاش��قا لأللقاب 
والبط��والت وال يرضى بغي��ر المركز األول 
بدي��ال، ويكفي أنه صاح��ب الرصيد األوفر 
من  اإلنجازات  الداخلية والخارجية، وأشار 
إل��ى أن  تتويج العين بال��درع  هذه المرة 
كان اس��تثنائيا ألنه واجه موسما صعبا بعد 
معاناته بس��بب غياب أبرز عناصره، ولكنه 
كعادته في مواجه��ة التحديات مضى بقوة 

وثبات حتى بلغ منصة التتويج.

عبر المش��جع العيناوي إياد ش��ديد  األردني 
الجنسية، عن س��عادته البالغة بحصول العين 
على لق��ب ال��دوري قبل ثالث ج��والت من 
النهاية، موضحاً أنه كان واثقا من قدرة  زعيم  
األندي��ة اإلماراتية عل��ى الوصول إلى منصات 
التتويج لهذا الموس��م برغم الظروف الصعبة، 
الت��ي واجهها وهو يلع��ب أغلب مبارياته من 
دون أبرز عناصره عموري وجيان، وأشار إلى 
أن��ه  ظل حريصا على متابعة  جميع مباريات 
الفريق في الملعب أو عبر التلفزيون، وعقب 
مب��اراة الجزيرة وبني ي��اس احتفل بطريقته 

الخاصة مع أسرته العيناوية باللقب.

قال محم��د الظاهري عاش��ق الزعيم،  إنه 
كان واثق��ا  م��ن فوز فريق��ه باللقب برغم  
العقبات التي واجهها  خالل الموسم، وأكد 
الظاهري أنه مش��جعا وعاش��قا للعين منذ 
نعومة أظاف��ره ويزح��ف وراءه أينما حل 
وفي مختلف المالعب وفي كل المنافسات 
الداخلي��ة والخارجية، كما أنه يحرص دائما 
عل��ى وداع الفري��ق أو اس��تقباله  بالمطار 
ف��ي كل رحلة يذهب خالله��ا ألداء أحدى 
مباريات��ه الخارجية، وتحزنه بش��دة لحظة 
خس��ارة الزعيم بقدر ما تس��عده لحظات 

الفرح وما أكثرها.

 وأوضح الظاهري أن فريقا يأتي على رأس 
مجلس إدارته الشيخ عبدالله بن محمد بن 
خال��د آل نهيان ويلعب ف��ي صفوفه أمثال 
عموري وجيان وهالل سعيد وبقية األبطال، 
ال ب��د له في النهاية أن يتوج بلقب الدوري 

والبطوالت األخرى. 

الكتبي: تجاوزنا ظروفًا قاهرًة لنصل إلى الدرع

البطل العيناوي
ال يرضى بغير 

منصات التتويج

جمهور دار الزين محب 
وغيور و يساند الفريق 

في كل األوقات 

جماهير البنفسج زينة مدرجات كرة القدم 
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يعد إس��تاد هزاع بن زايد الملعب الرئيس 
لفري��ق الكرة بنادي العي��ن، فخراً للرياضة 
اإلماراتي��ة وأحد أح��دث المرافق الرياضية 
المتكامل��ة ف��ي المنطقة والعال��م، والذي 
ت��م تصميم��ه بأرقى وأح��دث المواصفات 
العالمي��ة المتخصص��ة ف��ي بناء وتش��ييد 
المالع��ب الرياضية عالمي��اً، بما يتوافق مع 
متطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

ويعتبر اإلس��تاد الجديد الذي تم افتتاحه 
ف��ي يناي��ر 2014 واختير فيما بع��د واحداً 
من أفضل اإلس��تادات في العالم، وأحد أكبر 
المالعب الرياضية وأكثرها تطوراً في منطقة 
الش��رق األوس��ط، تحف��ة معماري��ة وصرح 
رياض��ي فخم تم إنجازه خالل فترة قياس��ية 

لم تتجاوز ال�17 شهراً.
تبلغ مس��احة اإلس��تاد 45 ألف متر مربع 
وبارتفاع 50 متراً، ويتس��ع ل�25 ألف مقعد 
تتوزع بش��كل مدروس لتوفي��ر أفضل رؤية 
للجمه��ور على ثالث درج��ات، تم تخصيص 
3000 مقعد منها للدرجة المميزة، باإلضافة 

إل��ى مقاع��د مخصص��ة ل��ذوي االحتياجات 
الخاص��ة والعائالت والس��يدات، وتجهيزات 
فاخ��رة للضياف��ة إل��ى جان��ب العديد من 
المواصفات الفني��ة والتقنية المتطورة التي 
تش��هدها المنطقة للمرة األولى، مثل تمتعه 
بس��قف تم تصميم��ه بإبداع لتوفي��ر الظل 
لكافة المدرجات خالل موسم الصيف، ونفق 
لحاف��الت الف��رق تحت اإلس��تاد، والقاعات 

الرياضية المجهزة وفقاً ألحدث التقنيات.

مشروع عقاري
يتوس��ط اإلس��تاد مش��روع عقاري متعدد 
االس��تخدامات على مس��احة 500.000 متر 
مرب��ع، ويش��مل تطوي��ر وحدات س��كنية 
وتجاري��ة وترفيهية متنوع��ة وفندقاً فاخراً، 
ومرافق رياضية واجتماعية ألفراد المجتمع 
كافة، وسيتم ربط هذه المباني معاً بسلسلة 
م��ن المطاع��م والمقاه��ي ومح��ال البيع 
بالتجزئة لتش��كل وس��ط المدين��ة الجديد 

ف��ي العين وقلبه��ا الناب��ض بالحركة، األمر 
ال��ذي يحول اإلس��تاد والمنطق��ة المحيطة 
ب��ه بأكملها إل��ى وجهة رياضي��ة وترفيهية 

وسياحية محلياً وإقليمياً.

فن المعمار
تحت��وي الواجهة األمامية إلس��تاد هزاع بن 
زايد على 600 لوحة على شكل جذع أشجار 
النخيل، يتم التحكم في إضاءتها باس��تخدام 
تقنيات ضوئي��ة ديناميكية تتيح اس��تخدام 
ألوان متعددة ُيمك��ن رؤيتها عن بعد ومن 
كل الزوايا. ويقدم اإلس��تاد تجربة مشاهدة 
فري��دة ومثي��رة لمباريات ك��رة القدم مع 
مقاعد توفر أفضل زوايا المشاهدة، ومسافة 
ُمقلص��ة بالص��ف األول ف��ي الملعب ُتقدر 
ب�5.4 أمتار، تم��ت الموافقة عليها من قبل 
االتح��اد الدول��ي لك��رة القدم )فيف��ا(، ما 
سيوفر أقصى عوامل اإلثارة والتفاعلية عند 
مش��اهدة المباريات عن ق��رب، وتصميمه 
مس��توحى من أش��جار النخيل كرمز ليربط 
الحاض��ر والمس��تقبل بتاريخ وت��راث دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الغني.

موطن كرة القدم 
أصبح إستاد هزاع بن زايد الموطن الجديد 
للفريق األول بنادي العين الرياضي، ويضم 
الملع��ب 3000 مقعد متمي��ز، كواحدة من 
أعلى نس��ب المقاعد المميزة في المالعب 
العالمي��ة لك��رة الق��دم، ومس��افة مقلصة 
بالص��ف األول بالملعب تق��در ب�5.4 أمتار 
تم��ت الموافق��ة عليها م��ن قب��ل االتحاد 
الدولي لك��رة القدم )فيفا(، من أجل توفير 
أقصى عوامل اإلثارة لمحبي وعش��اق لعبة 
ك��رة القدم عن��د مش��اهدة المباريات عن 
قرب، ويضم إس��تاد هزاع بن زايد مواقف 
تتس��ع ألكثر من 3000 س��يارة واالستمتاع 

بتجربة مثيرة وممتعة.

افتتاح اإلستاد 
ت��م افتتاح إس��تاد ه��زاع بن زايد رس��ميا 
ف��ي 14 يناي��ر 2014 في مهرج��ان ضخم، 
أقيمت خالله مباراة تاريخية جمعت العين 
ومانشس��تر س��يتي اإلنجليزي وسط حضور 
جماهيري كبير أضفى مش��اهد رائعة على 
مدرج��ات الملع��ب، وأصبح ي��وم افتتاحه 

بمثابة ذكرى س��نوية، تتضم��ن العديد من 
الفعاليات الرياضية بمش��اركة أندية عالمية 
كبيرة، على نحو ما حدث في يناير الماضي، 
حيث ش��اركت في االحتفال الس��نوي الذي 
ش��رفه بالحضور س��مو الش��يخ منصور بن 
زايد آل نهيان مالك فريق مانشس��تر سيتي 
ثالثة أندية عريقة هي باإلضافة لمانشس��تر 
س��يتي، آينتراخت فرانكف��ورت وهامبورغ 

األلمانيان.

األفضل في العالم 
ف��ي فبراير الماضي تم اختيار إس��تاد هزاع 
ب��ن زاي��د ، كأفض��ل إس��تاد لع��ام 2014، 
حس��ب ترش��يحات موق��ع »س��تاديوم دي 
ب��ي«، والمتخص��ص بمالع��ب ك��رة القدم 
حول العالم، وأش��ار الموقع إلى أن أفضلية 
اإلس��تاد جاءت بس��بب جاذبي��ة التصميم 
وهندسته المعمارية، إذ حصل على الدرجة 
األعلى وقدره��ا 7.8، ومنها حصوله على 9 
درج��ات في التأثير البص��ري، متفوقا بذلك 
على 30 إس��تاداً عالمياً تنافس��ت معه على 

الفوز بتلك الجائزة.

أيقونة االستادات .. تحفة معمارية عالمية
العين - البيان الرياضي

الغان��ي أس��امواه جي��ان، مهاجم  وص��ف 
نادي العين، إس��تاد هزاع بن زايد بالتحفة 
أن��ه جدير  المعماري��ة العالمي��ة، مؤك��داً 
باختي��اره كأفض��ل إس��تادات العال��م، فهو 
يجس��د اإلبداع المعماري ب��كل المقاييس، 
م��ن يدخل��ه يش��عر بداف��ع ق��وي للعب 
عل��ى ملعبه ومش��اهدة كرة الق��دم، فقد 
ت��م تصميمه بج��ودة عالية وعل��ى الطراز 
اإلنجليزي الحدي��ث، ليواكب بذلك مرحلة 
التط��ور في صناعة مالعب كرة القدم، وفقاً 
ألعلى معايير الجودة في المنشآت الرائعة، 
وأوضح أن الفريق مطالب بنتائج مش��رفة 
تناس��ب هذا المعلم الرياضي البارز، وهذه 

مسؤولية الالعبين خالل الفترة المقبلة.
كما عبر جيان عن سعادته بتتويج العين 
بلق��ب دوري الخليج العرب��ي، وتأهله إلى 
ثم��ن نهائ��ي أبطال آس��يا، بع��د أن تجاوز 
ظروفا معقدة واس��تثنائية خالل الموس��م، 
تمثلت ف��ي غياب عدد كبي��ر من الالعبين 
بس��بب اإلصاب��ة، مش��يدا بال��دور الكبي��ر 
والفعال الذي لعبته اإلدارة بقيادة الش��يخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس 
مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، وقال 

إنه��م كالعبين س��يضاعفون م��ن جهودهم 
خالل الفترة المقبلة، تطلعا لمتابعة مرحلة 
الكبي��رة، خصوص��ا في دوري أبطال آس��يا 

لكرة القدم.

بطوالت
م��ن جانب��ه، وصف ح��ارس مرم��ى العين 
خالد عيسى إس��تاد هزاع بن زايد باللوحة 
العالم��ي  والص��رح  البديع��ة  المعماري��ة 
البارز، معرباً عن س��عادته وزمالئه الالعبين 
بالملع��ب ال��ذي أصب��ح فخ��را للرياض��ة 
والرياضيي��ن باإلم��ارات، وق��ال إنه ملعب 
يجعل الرهبة تتس��لل إل��ى قلوب الخصوم، 
وسيكون بإذن الله معقاًل جديداً للبطوالت 
واإلنجازات العيناوي��ة، وال عجب في ذلك 
فهو يحمل اسم صانع اإلنجازات والبطوالت 
والنجاح��ات التي تحققت ليس فقط للعين 

إنما لكل رياضة اإلمارات.
وأكد الح��ارس الدولي أن إس��تاد هزاع 
ب��ن زايد يضعهم أمام تحدٍّ كبير وعليهم أن 
يضاعفوا من جهودهم ليقدموا عمال متميزا 
يقوده��م إلى تحقي��ق النتائج الت��ي تلبي 
طموح��ات العيناوية وتليق به��ذا الملعب 
الرائع، وتجعل الجماهير متشوقة دائما لكل 

مباراة يؤديها فريقها في المرحلة المقبلة.

استاد هزاع بن زايد.. وجه السعد

الملعب الجديد بمواصفات عالمية         البيان 

هزاع بن زايد خالل تفقد سموه االستاد الجديد   البيان

تطور 

ق��ال الكروات��ي زالتكو داليتس، مدرب فريق العين، إن إس��تاد هزاع ب��ن زايد تم تصميمه 
بدقة ليواكب التطور المستمر في صناعة مالعب كرة القدم، موضحا أن العين من األندية 
الكبي��رة التي تس��تحق أن يكون لديها أفضل المالعب ف��ي العالم المصممة وفق أفضل 
المواصفات العالمية، الفتا إلى أن األجواء في الملعب تحفز على العمل الجيد الذي يلبي 
الطموحات، وهو األمر الذي يعتبر بمثابة تحد للجميع، فالالعبون مطالبون بالظهور القوي 
ال��ذي يليق باس��م الن��ادي في كل مبارياتنا، وإحراز النتائ��ج اإليجابية ألن األجواء التي تمت 

تهيئتها للفريق في ملعب هزاع بن زايد محفزة للتطور وتقديم األفضل.

ألوانرأي

مشاهدة ممتعة وتجهيزات متطورة  الخيار األمثل للمناسبات الكبرى

يزخر اس��تاد ه��زاع ب��ن زاي��د بالعديد من 
الممي��زات التي تؤهله ليك��ون الخيار األمثل 
للمباري��ات المحلي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة 
لك��رة القدم إل��ى جانب مختل��ف األحداث 
والفعاليات. واالس��تاد يحتض��ن كل مباريات 
أح��د أندي��ة ك��رة الق��دم األكثر نجاح��اً في 
اإلم��ارات ومنطقة الش��رق األوس��ط- نادي 
العين الرياضي. االس��تاد ُيصن��ف كأحد أكثر 
المالعب تطوراً في منطقة الش��رق األوسط، 
وتم االنتهاء من إنش��ائه في وقت قياسي بلغ 
17 شهراً، ويشمل 25,000 مقعد، منها 3,000 
مقع��د مميز، ليصبح واحداً من أكبر المالعب 

الدولية التي تحتوي على نس��بة مقاعد عالية 
للدرج��ة المتمي��زة. وتبلغ مس��احته الكلية 
45,000 ق��دم مرب��ع وبارتف��اع يص��ل إل��ى 
50 مت��راً م��ا يجعله من أط��ول المباني على 
اإلطالق في مدينة العين. يوفر االستاد تجربة 
مشاهدة فريدة ومثيرة لمباريات كرة القدم 
مع مقاع��د تقدم أفض��ل زوايا المش��اهدة، 
ومس��افة ُمقلصة بالص��ف األول في الملعب 
ُتق��در ب�5.4 أمتار، تم��ت الموافقة عليها من 
قبل االتح��اد الدولي لكرة الق��دم )فيفا(، ما 
س��يوفر أقصى عوامل اإلثارة والتفاعلية عند 

مشاهدة المباريات عن قرب.

 أول اس��تاد ف��ي المنطق��ة ُمصمم خصيصاً 
بش��كل يتي��ح توفي��ر الظ��ل ط��وال العام 
للمش��اهدين عن طريق الش��كل اإلنشائي 
المتقدم والس��قف بما يس��مح بالمشاهدة 
الممتعة حتى في موس��م الصيف. وتحتوي 
الواجهة األمامية على 600 لوحة على شكل 
جذع أش��جار النخيل والتي يتم التحكم في 
إضاءتها باستخدام تقنيات ضوئية ديناميكية 
تتيح اس��تخدام ألوان متعددة ُيمكن رؤيتها 

عن بعد ومن كل الزوايا.
كم��ا أنه يتمتع بتجهيزات متطورة تس��مح 
الفعالي��ات واألح��داث  باس��تقباله ألب��رز 

الرياضي��ة والثقافية على مس��توى عالمي، 
وتم تصميم الطابق الثاني بأكمله الستيعاب 
أبرز الشخصيات ويشمل عشر كبائن خاصة 
للضياف��ة، و3 أجنحة مميزة مخصصة لكبار 
ال��زوار بس��عة إجمالي��ة تبلغ حت��ى 700 
ش��خص، إلى جانب صالة االستقبال الخاصة 
للش��خصيات المهمة تتميز بسقف مزدوج 

االرتفاع وتجهيزات فاخرة.

عين البطوالت
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عب��ر الالع��ب الكوري ل��ي ميونغ، عن 
تقديره إلى مجل��س إدارة نادي العين 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهي��ان وللجهازين الفن��ي واإلداري 
العيناوي��ة،  والجماهي��ر  والالعبي��ن 
للمعامل��ة المثالية الت��ي وجدها منهم 
والت��ي عززت من دوافع��ه لتقديم كل 
جهوده بإخالص للفري��ق، الفتاً إلى أنه 
يتطل��ع لتقديم أفضل م��ا عنده للنادي 
ال��ذي أواله الثق��ة، وس��يكون طموحه 
دائماً الفوز مع��ه باأللقاب والبطوالت، 
العيناوية في  الجماهي��ر  وأش��اد بدور 

مس��اندة الالعبين من على المدرجات، 
وقال إن جمهور ناديه يستحق أن يكون 
سعيداً دائماً، لذلك فإن جميع الالعبين 
بالفري��ق يبذلون كل جهودهم من أجل 
تحقي��ق البط��والت واالنتص��ارات في 

مختلف المسابقات.

قال الع��ب خط الوس��ط العيناوي، إن 
الفريق س��اعده في العودة إلى صفوف 
منتخ��ب ب��الده، ألنه أتاح ل��ه الفرصة 
بالتواج��د ف��ي صفوف��ه وه��و فري��ق 
يشارك في مختلف البطوالت الداخلية 
والخارجي��ة ويتمت��ع بس��معة ممتازة 
والعالم��ي  الق��اري  الصعيدي��ن  عل��ى 
بفضل السياس��ة االحترافية التي يتبعها، 
وأكد أن مس��تواه يتط��ور إلى األفضل 
من��ذ أن ج��اء إلى الفريق البنفس��جي، 
بفض��ل الثق��ة العالي��ة الت��ي منحها له 
الجه��از الفني بقي��ادة المدرب زالتكو، 

والمساعدة الكبيرة التي ظل يجدها من 
الالعبي��ن داخل وخارج الملعب ما عزز 
دوافعه ومعنوياته، الفتاً إلى أنه يش��عر 
بالحم��اس والتحدي ويأم��ل في تقديم 

أفضل الخدمات الفنية للنادي.

رأي

العيناوية في القلب 
فرصة

بوابة العودة للمنتخب الكوري

أكد أن األجواء العائلية وراء النجاحات

ميونغ: »البرياني« سر تألقي مع الزعيم

العين - البيان الرياضي

قدم الكوري الجنوبي لي ميونغ العب خط 
الوسط نفسه إلى جمهور العين على أفضل 
نس��ق منذ انضمامه للفريق البنفسجي في 
يونيو من عام 2014 قادماً بوهانغ س��تيلرز 
الك��وري الجنوب��ي، وكان خي��اراً ثابت��اً في 
تشكيلة الزعيم البطل لهذا الموسم، إذ وجد 
الجه��از الفن��ي للزعيم ضالت��ه في الالعب، 
الذي ش��غل مركزاً مهماً وحيوياً في وس��ط 
الملع��ب، بجان��ب المخضرم هالل س��عيد 
والالع��ب الصاع��د أحمد برم��ان، ووصفه 
زالتكو بالجندي المجهول بسبب الخدمات 
الفنية المتميزة، التي ظ��ل يقدمها للفريق 
بعيداً عن األضواء واإلعالم، ليس��اهم بقوة 
ف��ي النتائ��ج المتميزة الت��ي تحققت على 
الصعيدين الداخل��ي والخارجي، ويتوج مع 
الفريق البنفس��جي باللقب الثاني خالل عام 
واحد بعد فوزه بكأس صاحب السمو رئيس 
الدول��ة، التي حققها العين نهاية الموس��م 
الماضي، فضاًل عن التأهل إلى نصف النهائي 
اآلسيوي بالنسخة الس��ابقة وتجاوز مرحلة 

المجموعات في النسخة الحالية.
ل��ي ميون��غ ف��ي ح��واره م��ع »البيان 
الرياضي« أكد س��عادته الغامرة باللعب في 
الدوري اإلماراتي وحصوله مع الزعيم على 
لقب الدوري والتأه��ل إلى دور ال� 16 من 
دوري أبطال آس��يا، وأضاف قائاًل: إنه وجد 
نفس��ه وس��ط أجواء عائلية محببة بالنادي، 
األمر الذي س��اعده في تقديم مردود مميز 
م��ع الفريق، وأضاف ضاحكاً أن س��ر تألقه 
يع��ود إلى اس��تمتاعه بالمطب��خ العربي ال 

سيما البرياني والكباب والشاروما. 

أجواء
بداية كيف وجدت األجواء داخل نادي 

العين؟ 
أجده��ا مثالية ألبع��د الحدود وأنا س��عيد 
باألجواء التي وجدتها، ما جعلني أس��تمتع 
باللعب في الدوري اإلماراتي، ضمن صفوف 
أح��د الف��رق الكبيرة ف��ي آس��يا بتاريخه 
الكبيرة،  الجماهيري��ة  وقاعدته  وبطوالت��ه 
وشخصياً لفت نظري، المساندة الالفتة من 
مجل��س اإلدارة، األم��ر الذي جع��ل النادي 
يمضي على خطى األندية األوربية الكبيرة، 
من حيث التعامل االحترافي واالستثمارات 

التي يقوم بها، وحقيقة أعتز وأفتخر بتجربة 
اللع��ب مع الزعي��م، وأتمن��ى أن أقدم له 
أفضل مس��توياتي الفنية، وأساعد مع بقية 
أصدقائي على تحقي��ق البطوالت واأللقاب 

خالل المرحلة المقبلة.
ما ش��عورك بع��د الفوز ب��كأس رئيس 

الدولة ولقب الدوري؟
الف��وز ببطولتين ف��ي أول عام م��ع العين 
حدث سعيد بالنس��بة لي سأظل أفتخر به، 

وبالتأكيد سيعزز كثيراً من دوافعي لتحقيق 
المزيد من البطوالت مع هذا النادي الكبير.
برأيك ما المقومات التي قادت الفريق 
لحس��م اللقب قب��ل انتهاء المس��ابقة 

بثالث جوالت؟
أرى من وجهة نظري المتواضعة، أن مجلس 
إدارة لدي��ه الخب��رة واألف��كار المتمي��زة، 
ودائماً قريباً من الالعبين في المعس��كرات 
أيض��اً مدرب محترف  والتدريبات، وهناك 

يتص��ف بالذكاء ويجيد التعامل في الملعب 
قبل وأثناء المباريات، ويعرف كيف يوظف 
إمكان��ات الالعبي��ن وطاقاته��م، باإلضاف��ة 
إل��ى العبين أقوياء لديه��م احترافية عالية، 
يقوم��ون بواجباتهم الميداني��ة على أفضل 

شكل وبتركيز عال.

الحلم اآلسيوي
بع��د تحقيق لق��ب ال��دوري هل ترى 

أن البطول��ة اآلس��يوية أصبحت الهدف 
األهم؟

نعم هذا ه��و الحلم الذي يس��عى الجميع 
لتحقيقه، وم��ن المؤكد أن العين قادر على 
الوصول إلى منصة التتويج اآلسيوية فهو ال 
ينقصه ش��يء لتجاوز التحدي الذي ينتظره 
والف��وز باللق��ب، وأعتق��د أن الفوز بلقب 
دوري الخلي��ج العرب��ي س��يعزز كثيرا من 
دواف��ع الالعبين في المس��ابقة اآلس��يوية، 

وب��إذن الل��ه بعزيم��ة الالعبين ومس��اندة 
الجماهير ستأتي األخبار الجيدة.

لم��اذا تصر عل��ى أن تك��ون بعيداً عن 
األضواء هل أنت خجول ؟

ال يتعلق األمر بالخجل، ولكنني أسعى بكل 
قوة إلثبات جدارتي في الملعب فقط بعيداً 
عن أض��واء اإلعالم خارج��ه، أحاول تقديم 
أفضل الخدم��ات للنادي الذي اس��تقدمني 
ومنحني ثقة الدفاع عن شعاره، وما يهمني 
دائم��اً ه��و أن أحقق مع��ه االنتصارات وال 
ش��يء آخر، وأتمن��ى أن أك��ون دائماً عند 
حسن ظن الجميع بي في الملعب وخارجه 

ألنني أمثل نادياً كبيراً. 
هل وج��دت اختالفاً بي��ن الدوري في 

شرق القارة وغربها ؟
ال توجد اختالفات كبيرة من الناحية الفنية 
وأس��لوب وطريقة اللعب، فالمنافس��ة في 
اإلم��ارات وكوريا مثاًل تبدو متش��ابهة إلى 

حد بعيد.

عالقة متميزة 
كيف تصف العالقة بينك وبين زمالئك؟
العالق��ة بيننا على أفضل ما ي��رام، الود 
واالحت��رام والتقدير متبادل، هم العبون 
محترفون يجعلونك قريباً منهم منذ أول 
لحظ��ة تأتي بينه��م، ورغ��م أن البداية 
كانت صعبة بالنس��بة ل��ي ألنها التجربة 
األول��ى ف��ي الخلي��ج، إال أنن��ي وجدت 
أجواء وع��ادات ووجبات طعام مختلفة، 
ولكن هذه التعقيدات لم تس��تمر كثيراً 
بفض��ل العم��ل الممي��ز الذي يق��وم به 
مجل��س إدارة الن��ادي والعب��ي الفريق، 
فقد أصبحوا اآلن عائلتي وال أشعر بأنني 

غريب بينهم.

أكالت
وماذا عن األكل والوجبات؟

ف��ي البداية كنت أذهب إلى دبي وأبوظبي 
اآلن  ولك��ن  الكوري��ة،  الوجب��ات  لش��راء 
شقيقتي معنا في العين فهي التي تطهي لنا 
ما نريده ولم تعد هناك أية مشكلة بالنسبة 
لألكل، خصوصاً وأنني أحب األكالت العربية 
مثل الشاورما والبرياني والكباب وأستمتع 
بتناوله��ا. األمور أصبح��ت عادية واعتدت 
العيش في المدينة الجميلة، بعد أن شعرت 
ببعض الخوف في البدايات، ولكن بعد ذلك 
باتت األمور عادية بالنس��بة لي، وأصبحت 
أس��تمتع بقيادة الس��يارة في اإلمارات، ال 
س��يما وأن هن��اك أماك��ن ممي��زة ورائعة 
في اإلم��ارات، أذه��ب إليها دائم��اً عندما 
أج��د الوقت، ال أذكر اس��مها ولكن أذهب 
إل��ى دبي وأبوظبي وأتج��ول في الموالت، 
وعموماً اإلمارات دولة رائعة في كل ش��يء 
وأهلها طيبون ومس��المون وتش��عر معهم 

بالراحة.

عالقتي متميزة بجميع 
العبي العين والزعيم 

أعادني لمنتخب بالدي

استمتع بقيادة سيارتي 
في دار الزين وجبل 

حفيت والمراكز التجارية 
تشغل وقت الفراغ

لي ميونغ إضافة قوية لخط الوسط العيناوي                  البيان

خالل لقاء فريقه أمام الوصلميونغ قدم مباراة قوية أمام الوحدة 

بروفايل 

لي ميونغ )كوريا الجنوبية( االسم: 

25 عامًا  العمر: 

176 سم الطول: 

29 رقم القميص: 

المركز في الملعب: العب وسط
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العين - البيان الرياضي

عمل مسؤول المهمات بنادي العين المصري 
خالد عبد الكريم محمد حسن مع النادي منذ 
العام 1997 وحت��ى اآلن وحضر مع الفريق 
جمي��ع البطوالت الداخلي��ة والخارجية التي 
تحققت خالل هذه الفترة، كما حضر تتويج 
العين باللقب اآلسيوي، ووصوله إلى النهائي 
مرتي��ن، وعن طبيعة عمله بالنادي يقول إنه 
مسؤول عن التجهيزات والمعدات وطلبيات 
المواس��م من مالبس ومعدات للمعسكرات 
والتمارين، موضحاً أن بداية عمله كانت على 
أي��ام حمد بن نخيرات العامري، وظل يعمل 
طوال هذه الفترة في أجواء تس��ودها روح 
العائلة والتكاتف والتع��اون والود المتبادل 
بي��ن الجمي��ع، ففي ن��ادي العي��ن ال وجود 
لرئيس ومرؤوس، ب��ل الجميع يعملون على 
قل��ب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو 
تحقيق النجاح واالنتصارات، وهذا هو السر 
ال��ذي وضع العين في المقدمة دائما وجعله 

يتردد على منصات التتويج.

وسام شرف 
كم��ا أكد مس��ؤول المهم��ات العيناوي، أن 
لحظ��ة حص��ول العين على لقب آس��يا في 

وق��ت س��ابق م��ن ع��ام 2003 كانت هي 
األس��عد واألغل��ى للجميع، الفت��اً إلى أنها 
لحظة لن ينساها أبداً ألنها أتاحت له دخول 
قصر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصافح 
الش��يوخ، وهو س��ام ش��رف وفخر سيظل 

معلقا على صدره دائماً.
وعن عالقته مع الالعبين واإلداريين في 
ن��ادي العين، ن��وه، أنهم جميع��ا يتعاملون 
مع��ه كأخ له��م، ويحيطون��ه دائم��ا بالود 
والح��ب، ال س��يما ان األج��واء ف��ي نادي 
العين محف��زة دائما على العم��ل واإلنتاج 
ألن الجمي��ع يعمل بتواض��ع وتجرد لخدمة 
الزعي��م، لدرجة أن بع��ض اإلداريين أحيانا 
يجمع��ون مع��ه الكرات والمع��دات عقب 
التدريب��ات، وأض��اف: عالقتي م��ع جميع 
الالعبين طيبة ويس��ودها االحت��رام والود، 
ليس فقط على مستوى المواطنين، بل حتى 
األجانب ألنهم يتأقلمون بسرعة مع األجواء 
العائلية في النادي، فبعد أس��بوع من قدوم 
الالعب األجنبي تش��عر أنه قضي س��نوات 
عديدة، حيث انه س��ريعا م��ا يتطبع بطباع 
العين، بسبب التعامل الراقي والمميز الذي 
يعتبر صف��ة مالزمة ومتوارث��ة يحملها كل 

العب وإداري بالفريق.

العين - البيان الرياضي

 هناك أبطااًل داخل ميدان المعركة يقاتلون 
لتحقيق االنتص��ارات واألمجاد وهناك أيضاً 
جنود خلف الكواليس يؤدون مهام مطلوبة 
ومؤثرة ويحملون بداخلهم نفس المش��اعر 
في حال��ة النصر والخس��ارة، وإن اختلفت 
العمل��ي، وفي داخل  أدواره��م وتأثيرهم 
ن��ادي العين بط��ل دوري الخلي��ج العربي 
يوجد أمث��ال هؤالء الغائبي��ن عن األضواء 
والحاضري��ن بهمته��م، تع��رف أهميته��م 
اإلدارة وال يستغني عنهم العبو الفريق وال 
جهازهم الفني، ظلوا يرافقون الزعيم أينما 
ح��ل، يقومون بأعبائهم ف��ي جلد وإخالص 
وهمة ونش��اط، ومن حقه��م أن ينالوا في 
وق��ت الحصاد بعضاً من حلو الثمرات، أقله 
الظه��ور في األضواء واإلع��الم، للتعبير عن 
أنفس��هم وما يكنونه من مشاعر وأحاسيس 
تجي��ش به��ا خواطرهم، ويس��ترجعون من 
الذكري��ات حلوها ومرها م��ع النادي الذي 
عملوا به ومنحوه من وقتهم وعرقهم، بعد 
أن ظلوا على الدوام جنوداً مجهولين خلف 
الكواليس، وإيماناً منا وتقديراً للدور الكبير 

الذي يقوم به هؤالء الجنود المجهولون.
 »البيان الرياضي« التقت بالعم عبد الله 
حسين الصومالي الجنس��ية، سائق أتوبيس 
الفري��ق األول والذي ش��هد جميع بطوالت 
العين، إلى جانب مسؤول المهمات بالفريق 
خالد عبد الكريم المصري الجنسية، واللذين 
أخرجا ما في جعبتهما من ذكريات س��نين 

طويلة مرت بهما داخل قلعة الزعيم.
البداية كانت مع »العم« عبدالله حسين، 
ال��ذي حكى عن بداياته مع قلعة البنفس��ج 
قائاًل: كنت أعمل قبل التحاقي س��ائقاً بنادي 
العين، ف��ي العديد من الدوائ��ر الحكومية 
والمؤسس��ات، قب��ل أن ألتقي م��ع محمد 
عمر إس��ماعيل مس��ؤول الباصات بالنادي، 
ونقلت ل��ه رغبتي في العمل بالنادي ألنني 
كن��ت أحب العين وأش��جع فريقه وبالفعل 
تم اس��تدعائي ع��ن طريق الدي��وان وكان 
المدي��ر العام للنادي وقته��ا عبدالله محمد 
ه��زام، وفي البداية عملت كس��ائق لجميع 
الفرق بالنادي، حتى تم تخصيص سائق لكل 
فريق وقد وقع االختيار على شخصي ألكون 

السائق الخاص للفريق األول.

ذكريات ال تنسى
وعاد حسين بذكرياته إلى الماضي، موضحاً 
أن أول بطول��ة حضره��ا كس��ائق للفري��ق 
العين��اوي كانت في الدوري العام موس��م 

-80 1981 مش��يراً إل��ى أن ه��ذه البطولة 
جاءت بعد منافس��ة شرسة وسباق مثير مع 
فريق النصر وقد استطاع الفريق البنفسجي 
أن يحس��مها لصالحه في اللحظات األخيرة. 
وع��ن أغلى مكافأة نالها طيلة مس��يرته مع 
البنفس��ج، ق��ال: أفتخر بالي��د اليمنى التي 
صافحت قائد مسيرة النادي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد، خالل استقبال سموه 
للفريق عقب تحقيق أحد االنتصارات، وأنه 
ل��ن ينس��ى تلك اللحظ��ة التي وض��ع فيها 
صاحب الس��مو يده على كتف��ه وقال أمام 
الحاضري��ن وقتها: )هذا هو ش��يبتنا(، الفتاً 
إلى أنه يعتبر هذا الموقف ميدالية ش��رف 
ووس��ام س��يظل يفتخر به طوال حياته ولن 

ينساه ولن تضاهيه أية جائزة أخرى.

أجمل اللحظات
وعن أجمل وأس��عد اللحظات التي عاش��ها 
م��ع العي��ن قال الع��م عبدالله: تل��ك التي 
يفتخ��ر به��ا الجميع ع��ام 2003 عندما فاز 
العي��ن ببطول��ة آس��يا، حيث كان��ت فرحة 
عظيمة للجميع، وقمت حينها بنقل الفريق 
م��ن المطار األميري الخ��اص بأبوظبي إلى 
قصر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدول��ة، حفظه الله، وكان 

على رأس المستقبلين وقتها صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب 
رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رع��اه الله، الذي نزل بطائرة عمودية 
في المطار األميري الستقبالهم، وكان برفقة 
البطل اآلسيوي العائد محماًل باللقب القاري 
الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان، ولي عهد أبوظب��ي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة رئيس نادي العين، 
رئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن 
زاي��د آل نهيان نائب رئي��س النادي، نائب 
رئيس هيئة الشرف، وحشد جماهيري كبير 

مأل الشوارع وقد كان فرحة ال توصف.

ذكريات جميلة 
وم��ن الذكريات الجميلة التي عاش��ها العم 
عب��د الله محمد حس��ين يق��ول انها كانت 
في العام 90 عندم��ا تأهل المنتخب األول 
لكأس العالم وجاء بطائرة خاصة إلى مطار 
العي��ن ونقلهم من المط��ار إلى قصر الوالد 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهي��ان، رحمه الله، ف��ي منطقة المقام 
بالعي��ن، وبعدها قاد المنتخب بباص العين 
في مسيرة طافت شوارع دبي وكانت لحظة 

جميلة وسعيدة للجميع.

»سواق األتوبيس« والمحطة 28 بطوالت
 العم عبدالله حسين: 

حضرت جميع البطوالت 
وقائد المسيرة توجني 

بأغلى وسام

خالد عبدالكريم مع الحارس خالد عيسى 

يحتفل بكأس رئيس الدولة مع الفريق     العم عبد الله حسين  

.. ويجلس خلف مقود  باص البطل 

األجواء تحفز على النجاح واإلنجازات

مسؤول المهمات: 
العمل في العين 

يزيدني شرفًا 

أوض��ح عبد الله حس��ين، ع��ن أمنية كانت 
تراوده مع العين ولم تتحقق، قائاًل: تمنيت 
أن يش��ارك الزعيم في كأس العالم لألندية 
التي اس��تضافتها العاصمة أبوظبي في وقت 
س��ابق، أما اللحظات الحزينة التي يتذكرها 
مع العين فيقول: كانت عام 1987 وتحديدا 
في شهر رمضان عندما خسر العين البطولة 
أمام الوصل، حيث كان الفريق البنفس��جي 
متقدما بهدفي��ن دون مقابل، وكان الوصل 
حينه��ا يلعب بتس��عة العبين بع��د أن تم 
طرد العبين منه، ولكنه قلب كل التوقعات 
وتع��ادل ف��ي اللحظ��ات األخي��رة ليحتكم 

الفريقان لركالت الجزاء الترجيحية ويخسر 
العين، ويومها كان كل ش��يء حزينا بالنسبة 
لن��ا، وكذلك من اللحظ��ات الحزينة، عندما 
تعرضن��ا لنف��س الموقف ال��ذي تعرض له 
في الموس��م الماضي بخطر الهبوط  موسم 

.85-1986

عبر خال��د عبد الكريم، عن حس��رته لعدم 
تمك��ن العي��ن من المش��اركة ف��ي بطولة 
كأس العالم لألندية التي اس��تضافتها الدولة 
بأبوظب��ي ف��ي وقت س��ابق، كم��ا أكد أنه 
ع��اش لحظ��ات حزينة بعد خ��روج الفريق 
من نص��ف نهائ��ي دوري أبطال آس��يا في 
الموس��م الس��ابق بعد أن كان قاب قوسين 
م��ن النهائي، قبل أن يخس��ر أم��ام الهالل 
الس��عودي في لقاء الذهاب بالرياض وهي 
الخسارة التي تسببت في الخروج، وقال إنه 
لو كان قدر العين تجاوز الهالل إلى النهائي 
لحصل على اللقب اآلس��يوي للمرة الثانية، 

ولك��ن إرادة الل��ه كانت غالب��ة، وتوقع أن 
يعود العين ويش��ارك في مونديال األندية 

الذي سيقام بالدولة بعد عامين بإذن الله.

موقف

أمنية لم تتحقق 
لقاء

حسرة ضياع الحلم 

عين البطوالت
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972006
ُتّوج فريق العين بطاًل للدوري العام موسم 
1997 -  98، كم��ا ت��م التعاقد مع المدرب 
الروماني إيلي بالتشي، الذي استطاع الفوز 
ب��كأس رئيس الدولة للم��رة األولى بتاريخ 
الن��ادي.  وفي موس��م 2000 - 2011 تولى 
المدرب األرجنتيني أوس��كار فيلوني مهمة 
تدريب الفريق، لكنه اقيل واس��تبدل مؤقتاً 
بالتونس��ي مراد محج��وب. بعد نجاحه في 
قي��ادة منتخ��ب الس��نغال إلى ال��دور ربع 
النهائي في كأس العالم 2002، تعاقد العين 
مع المدرب برونو ميتس��و ليق��ود الفريق 
بين عامي 2002 و2004، واس��تطاع ميتسو 

خ��الل موس��مه األول مع الن��ادي بالدفاع 
ع��ن لقب الدوري والتتوي��ج به برصيد 48 
نقط��ة وبف��ارق خمس نقاط ع��ن الوحدة، 
وحصد كأس الس��وبر اإلماراتي، وخرج من 
دور الرب��ع النهائي في كأس رئيس الدولة. 
أكبر انجازات النادي كانت عندما اس��تطاع 
الحصول على لقب دوري أبطال آس��يا في 
2003، بعد أن تمكن من الفوز في مجموع 
المباراتي��ن بنتيجة 2 - 1 عل��ى فريق تيرو 
ساس��انا التايالندي، ليكون أول ناٍد إماراتي 

والوحيد الذي يفوز بدوري األبطال. 

ف��ي موس��م 2006 - 2007 تولى الروماني 
أنغيل يوردانيس��كو قيادة الفريق وكان قد 
س��بق له إحراز لق��ب الكأس م��ع الفريق 
موس��م 2001، لكنه فشل في مهمته وقدم 
أس��وأ بداية للفري��ق منذ س��نوات طويلة 
وتراجع مس��توى الفريق بعد 4 هزائم في 
الدوري والخروج من دور الربع النهائي في 
دوري أبطال آس��يا. فقرر يوردانيسكو عدم 
االستمرار، وكان بديله مؤقتاً الهولندي تيني 
ريخس ال��ذي يعمل ف��ي أكاديمية النادي. 
وقاد الفريق في مباراتين فقط قبل أن يأتي 
اإليطال��ي والتر زينغا، الذي نجح في بدايته 

مع الفريق في إبع��اده عن منطقة الهبوط 
ولكن��ه اختتم الموس��م بتراجع وخس��ارة 
نهائي الكأس، وأنهى الموس��م تاس��عاً ليتم 

االستغناء عنه. 
ف��ي الموس��م التال��ي اعت��ذر الن��ادي عن 
المشاركة في أي استحقاق خارجي للتفرغ 
للبطوالت المحلية، وتم التعاقد مع المدرب 
تيت��ي ليكون ثامن برازيل��ي يتولى تدريب 
الفري��ق، لكن تم��ت إقالته بعد الخس��ائر 
المتتالية في الدوري والخروج من مسابقة 
ال��كأس ف��ي دور ال� 16 على يد الش��ارقة، 

ليخلفه المدرب األلماني وينفريد شايفر .
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كلمات قليلة ومشاعر جياشة وحالة من الحب ال حدود لها، تلك هي باختصار محتوى الرسالة التي أصر على كتابتها رباعي العين المحترف »جيان وكيمبو ولي ميونغ وستوتش« إلى جماهير العين الوفية، التي ساندتهم طيلة مشوار الموسم وفي أصعب الموقف.. 
شكرًا من القلب على دعمكم لنا.

رسالة من القلب

سماء دبي

تتلون بالبنفسج
العين - البيان الرياضي

احتف��ل ع��دد من محب��ي ن��ادي العين 
بمناس��بة  بالمظالت،  القف��ز  محترف��ي 
حص��ول »الزعي��م« عل��ى لق��ب بطولة 
الدوري للمرة ال�12 بأس��لوب استثنائي، 
فصع��دوا على متن طائ��رة حلقت بهم 
في س��ماء دبي، وتحدي��داً فوق جزيرة 
»النخلة«، قبل أن يقف��زوا منها ليعبروا 
عن س��عادتهم بإنج��از فريقهم ، وتناقل 
العيناوي��ة فيديو »القفز المظلي« الرائع 
ع��ن طريق مواقع التواص��ل االجتماعي 
المختلف��ة، إذ حظي بإش��ادة الفتة من 
الجميع، وفي مقدمتهم الش��يخ عبدالله 
ب��ن محمد ب��ن خالد آل نهي��ان، رئيس 
مجلس إدارة ش��ركة ن��ادي العين لكرة 
القدم الذي غرد على حس��ابه الرس��مي 
ف��ي »تويت��ر« معبراً عن ش��كره لجهود 

هؤالء األبطال.
وكان عدد العيناوية الذين ش��اركوا في 
االحتفالي��ة 10 أش��خاص، ه��م: أحم��د 
الجنيبي، عثمان أهلي، س��عيد الكيبالي، 
طارق الكثيري، س��الم الس��ويدي، علي 
غانم، ماجد الشامس��ي، أحمد الش��حي، 

عيسى الشريف وراشد الرستماني.
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