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عبدالعزيز جاسم
م���ا ال���ذي كان وراء تأهل 
منتخبنا الوطني الى نهائيات 
كأس آس���يا بقط���ر 2011 ه���ل 
كان بس���بب اص���رار الالعبني 
وحماس���هم وروحهم القتالية 
العالية ام بسبب العامل الفني 
واالداء اجليد، ام ان خطة املدرب 
الصربي غوران توفاريتش مهدت 
الطريق امام جيل جديد يعيد 
الى االذه���ان جيل 98؟ ويبدو 
العوامل تضافرت  ان كل هذه 
وساهمت في هذا التأهل الذي 
اعاد الفرحة الى قلوب عشاق 

االزرق.
التأهل يجب  ولكن مع هذا 
اال ننسى دعوات اهل الكويت 
جميعا وبكاء االطفال الذي دائما 
ما يكون حاضرا في حال الفوز 
او اخلسارة، وقد ابى العبونا 
هذه املرة اال ان يكون بكاء فرحة 
بعد ان اذاقوهم في السابق بكاء 
احلسرة واخلروج املتكرر من 
السابقة،  الدورات واملنافسات 
فعندما ارادوا ان يكونوا على 

املوعد فعلوا ما ارادوا.

بطولة واستبسال

ولننظر كي���ف يكمل خالد 
خلف املباراة وفي رجله كسر، 
ويتعرض حسني فاضل لالصابة 
ويتحمل ويكمل، وكذلك يتحامل 
فهد عوض على نفسه لنقص 
اللياق���ة البدنية فأعطى كل ما 
لديه، ويظه���ر بدر املطوع في 
الص���ورة بعد تعرضه لش���د 
عضلي ويرفض اخلروج اال في 
الدقائق االخيرة، ويلعب صالح 
الش���يخ في ثالثة مراكز خالل 
30 دقيقة، ويالحق وليد علي 
العماني اسماعيل العجمي اينما 
ذهب وينه���ي خطورته طوال 
الشوطني، وينجح مساعد ندا 
في افشال وقطع جميع الكرات 
العالية من امام اطول العبي عمان 
حسن ربيع وعماد احلوسني 
ارتقائه وقطعه  ف���ي  فاحتارا 
اغلب كراتهم، ويضع يعقوب 
الطاهر عالم���ة »خطر ممنوع 
االقتراب« طوال الشوطني فكان 
العبو عمان يخشون االقتراب 
منه الن الهجمة كانت مكتوبا 
عليها عنوان »الكرة مقطوعة« 
ويركض ط���الل العامر بالكرة 
بلياقة بدنية عالية في الوقت 
ب���دل الضائع وكأنه نزل لتوه 
ولم يكف���ه انه افس���د جميع 
عملي���ات التحضير العمانية، 
ويظهر املهاجم الشاب يوسف 

اخلالدي لم يتعرض ألي هجمة 
خط���رة وكذلك ألن���ه متكن من 
تخطي الربع ساعة االول بنجاح 
وامتص حماس جماهير والعبي 

عمان.

ضغط عماني

وفي الش���وط الثاني انقلب 
احلال رأس���ا على عق���ب وكأن 
غوران قال لالعبني هذا شوطكم 
وان���ا س���أتفرج، الن العمانيني 
تس���لموا زمام االمور واملبادرة 
ولوال استبسال الالعبني لكانت 
النتائج عكس ما متناه اجلميع، 
فبعد خروج وليد علي اصبحت 
اجلهة اليسرى مشرعة ومطمع 
للهجمات العمانية املتكررة، كما 
ظل فه���د عوض وحيدا في هذه 
الت���ي كان من املفترض  اجلهة 
ان يس���انده فيها صالح الشيخ 
الذي كان يرك���ن الى اللعب في 
الوسط اكثر من اللعب كوسط 
ايسر ولم يفطن الى ذلك غوران 
اال في الدقائق االخيرة لكن كان 
دخول طالل نايف بدال من البريكي 

صائبا. 
وفي ظ���ل الضغط الهجومي 
العمان���ي وم���رور الوقت ظهر 
ضعف اللياقة البدنية لالعبينا 
وكان اغلبهم يطلب التغيير وهم 
معذورون بسبب املجهود الكبير 
الذي بذلوه باستثناء العامر الذي 
ادى املباراة بنفس الرمت، ولكن 
الغري���ب هو تراجع مس���توى 
املطوع في هذا الش���وط وبروز 
التحرك  اكثر في  يوسف ناصر 
ورمبا كان الشد العضلي للمطوع 

السبب في ذلك.
وما يؤخذ على اجلهاز الفني 
انه انهى جميع تبديالته مبكرا 
فكان���ت اصابة خل���ف كارثية 
الالعبني على حتركاته  العتماد 
ومراوغاته واحتفاظه بالكرة كما 
انه لديه مخزونا لياقيا النه دخل 
في الدقائق االخيرة التي اكملها 
بالتحامل على نفسه رغم الكسر.
وفي املقابل ظهر الضغط كبيرا 
على لوروا ووضح االرتباك عليه 
فأج���رى التبديل ملجرد التبديل 
فقط وليس خلدمة خططه الن 
بدالءه لم ينجحوا في ايصال اي 
معلومات س���ارة اليه باستثناء 
مبارك امليمني في اول 5 دقائق 
شارك بها فقط ليقتنع العمانيون 
بان العبي االزرق قد اخذوا تطعيم 
حصانة من اخلس���ارة اذا كانوا 
يلعبون بفرصتني وانهم قادرون 
على اخلروج متعادلني والفوز 

ببطاقة التأهل. 

خوفا من سرعة املطوع وذكائه مع 
البريكي ووليد علي في الهجمات 
املرتدة، لذل���ك وضح من خالل 
املجريات ان املدرب الفرنسي كلود 
لوروا فضل ان يعطي تعليماته 
االخيرة له بني ش���وطي املباراة 
وفي املقابل احسن مدربنا غوران 
التعامل مع هذا الشوط بدرجة 
لن نبالغ ان قلنا 100% الن مرمى 

املرتدة عن طريق الرباعي وليد 
واملطوع والبريكي ويوسف ناصر 
ومن خلفهم صالح الشيخ وكادت 
جهودهم تثمر هدفا على األقل، 
لكن الفرص التي سنحت أطاح بها 
يوسف ناصر تارة في يد احلبسي 
واخرى خارج امللعب، بينما وقف 
العبو عمان يتفرجون عاجزون 
عن إيجاد احللول فالكرات الطولية 

العماني���ون أخطاء على طالل 
نايف ال���ذي أرهقهم بامتالكه 
الكرة كثيرا، اما العتيقي فكان 
عل���ى املوعد كالع���ادة واغلق 
اجلبهة اليسرى ببسالة، واخيرا 
وليس اخرا هل يعقل ان يتصدى 
حارس مرمى لكرة في الدقيقة 
االخيرة وامامه 3 العبني وينقض 
على الكرة كأنه يقول »املرمى 

جتد رأس ندا او فاضل او قبضة 
اخلالدي، والكرات البينية جتد 

سرعة الطاهر وعوض ووليد.
كما ان متريرات ابرز جنم في 
املباراة طالل العامر كان اغلبها 
مقطوعا على الرغم من انه ادى 
دورا كبيرا في قطع اغلب كرات 
الذين كانوا يخشون  العمانيني 
زيادة عدد الالعبني في هجماتهم 

مسكر ما في مجال«. 

فكر جيد

ولم يكن اشد املتفائلني يتوقع 
ان يك���ون االزرق ه���و األخطر 
بإضاعة الفرص الن االستحواذ 
على الكرة في مثل هذه املباريات 
يعتب���ر صعبا فلع���ب االزرق 
الهجمات  بواقعية واعتمد على 

ناصر الذي لم يتخط العشرين 
بثقة عالية ويقوم بتهديد مرمى 
احلارس علي احلبسي اكثر من 
مرة، ولم يكتف عبداهلل البريكي 
بقطع الك���رات بل كان مصدر 
العرضية  الكرات  خطورة في 
القصيرة  البينية  والتمريرات 

والطويلة.
ولن نس���تغرب ان يرتكب 

العمانيون ُصدموا والعبونا تحاملوا على أنفسهم والخالدي »فك العقدة«

األزرق بالروح واإلصرار استحق التأهل واالنتصار

مدرب عمان الفرنسي كلود لوروا مستاء خالل املباراة

)رويترز( األزرق حقق املطلوب وخرج بتعادل بطعم النصر أمام عمان وتأهل الى كأس آسيا 2011 

األزرق في المستوى الثالثمحطات في طريق التصفيات
في سحب قرعة كأس آسيا

جهود التميمي
لم تفلح في النقل

»المشروعات السياحية«: تكريم 
الالعبين في أبراج الكويت

التأهل إلى النهائيات
ليس نهاية الطموح

9 مرات إلى النهائيات

ماذا بعد التأهل؟

< خسر االزرق اولى مبارياته في التصفيات وفي تاريخه له 
على ارضه امام عمان 1-0، وكان املدرب محمد ابراهيم وقتها على 

رأس اجلهاز الفني.
< رفض محمد ابراهيم اكمال املشوار مع االزرق لتفرغه لتدريب 
»االصفر« ليعني بدال منه مساعده الصربي غوران توڤاريتش مدربا 

ويكون عبدالعزيز حماده مساعدا له.
< في اول مباراة حتت قيادة غوران، متكن االزرق من حتقيق 

الفوز على استراليا في عقر داره برأسية مساعد ندا.
< لم يخس���ر غوران اي مباراة رسمية مع االزرق منذ توليه 
مهمة التدريب وساهم في رفع تصنيف منتخبنا الى ال� 88 عامليا 

بعد ان كان فوق املائة.
< يعتب���ر األزرق هو املنتخب رق���م 15 من اصل 16 الذي اعلن 

تأهله الى النهائيات، وكان آخر املنتخبات املتأهلة هو األردن.
< متكن العبونا من تسجيل 6 اهداف باملجموعة قسمت مناصفة 
في مرميي اس���تراليا واندونيسيا، ولم يتمكنوا من التسجيل في 

مرمى عمان.
< اس���تقبلت ش���باك االزرق 5 اهداف 2 من اندونيسيا و2 من 

استراليا وواحد من عمان.
< تعتبر اصابة خالد خلف هي االطول بني العبي االزرق حيث 
لم يتمكن من املشاركة في 3 مباريات امام اندونيسيا ذهابا وايابا 

وامام استراليا.
< مساعد ندا الالعب احملترف الوحيد في صفوف االزرق حيث 

يلعب مع الشباب السعودي.

عبداهلل العنزي 
تسحب قرعة كأس أمم آس���يا 2011 في قطر، يوم 23 ابريل 
املقبل بعد ان اتفقت اللجنة املنظمة العليا للبطولة مع االحتاد 
اآلس���يوي على هذا التاريخ خالل االجتماع التحضيري الذي 

عقد الشهر املاضي في الدوحة.
وستوزع املنتخبات ال�� 16 املتأهلة الى النهائيات وهي: الكويت 
والسعودية وقطر واالمارات والبحرين والعراق وسورية واالردن 
واليابان وكوريا اجلنوبية وكوريا الش���مالية والصني وايران 

والهند وأوزبكستان واستراليا، على 4 مستويات.
يضم املستوى االول منتخبات العراق بطل النسخة السابقة 
والس���عودية الوصيف وكوريا اجلنوبي���ة الثالث وقطر البلد 
املستضيف، وستضع هذه املنتخبات على رؤوس املجموعات 
ال� 4، وحس���ب النظام اجلديد املتبع في توزيع املنتخبات من 
االحتاد االسيوي فإن املنتخبات الباقية ستوزع على 3 مستويات 
حس���ب التصنيف الشهري لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
بعد ان كانت القرعة جتري سابقا حسب نتائج كل منتخب في 
آخر 3 بطوالت سابقة وآخر 3 مشاركات له في تصفيات كأس 
العالم، وهذا التصنيف يؤخذ قبل ش���هر من تاريخ القرعة أي 
ان التصنيف احلديث لش���هر مارس اجلاري يضع االزرق في 

التصنيف الثالث.
وسيكون التصنيف على الشكل التالي:

املس���توى األول: العراق والس���عودية وكوري���ا اجلنوبية 
وقطر.

املستوى الثاني: استراليا واليابان والبحرين وإيران 
املستوى الثالث: أوزبكستان والصني والكويت وسورية. 

املستوى الرابع: كوريا الشمالية واألردن واإلمارات والهند.

بذل الوكيل املس����اعد لشؤون
التلفزيون فوزي التميمي جهودا 
كبيرة واتصاالت مستمرة خالل 
اليومني املاضيني للتوصل إلى اتفاق 
مع قناة اجلزيرة الرياضية لنقل 
مباراة االزرق وعمان في تصفيات 
كأس آسيا اول من امس اال ان هذه 
اجلهود لم تنجح نظ����را للمبلغ 
الكبير الذي طلبته قناة اجلزيرة 

وهو 300 الف دوالر.

قدم نائب رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب بشركة املشروعات 
السياحية خالد الغامن التهنئة للشعب الكويتي والعب املنتخب الوطني 
لكرة القدم وأعضاء اجلهازين الفني واإلداري، على تأهل الكويت لكأس 
آسيا بعد غيابه عن نسخة 2007. وأكد الغامن حرص شركة املشروعات 
السياحية على مش����اركة الكويتيني أفراحهم بتأهل املنتخب الوطني 
وأوضح ان الشركة دائما سباقة في تقدمي الدعم لكل من يخدم الوطن، 
وذلك حتقيقا ألهدافها ورسالتها في خدمة املجتمع الكويتي والتواصل 
مع جهات ومؤسسات الدولة املختلفة وتقدمي دعمها وتسخير جهودها 
لرسم البسمة على وجوه كل من يقيم على أرض هذا الوطن. ووجه 
الدعوة لالعبي املنتخب الوطني واجلهازين الفني واإلداري لالحتفاء 
بهم وبإجنازهم الكبير في حفل يليق بهم يقام في أبراج الكويت سيتم 
التنس����يق على موعده مع اللجنة االنتقالية وسيتم ايضا من خالله 
تكرمي الالعبني واملس����ؤولني عن كرة القدم، وإقامة مأدبة عشاء على 
شرفهم. وأضاف الغامن ان أهمية احلدث تنبع من القيمة التي ميثلها 
بالنسبة للشعب الكويتي نظرا للظروف الصعبة واألزمة الرياضية 
التي حتيط بالكرة الكويتية منذ فترة، كما أثنى على رجال املنتخب 
الوطني الذين كانوا عند حسن الظن بهم، ورسموا باإلصرار والعزمية 
لوحة وطنية جديدة تتزامن مع أفراح الكويت بأعيادها الوطنية، آمال 

ان يكرر العبو املنتخب إجناز عام 1980.

ال ميك���ن ان نقول ان وصول األزرق ال���ى النهائيات هو نهاية
الطموح ألن املنتخب الذي يحرز لقب آس���يا مرة وينافس 
على لقبها اكثر من مرة ال ميكن ان يكون وصوله الى النهائيات 
حلما، فاألزرق عندما كان يدخل اي بطولة آسيوية أو عربية من 
املؤكد انه كان يدخلها للحصول على اللقب، ولكننا نقول ان هذا 
التأهل فتح أبوابا جديدة للتألق اولها ان االزرق استعاد جزءا من 
بريقه الذي فقده في اآلونة األخيرة، وثانيا الثقة التي سيحصل 
عليها الالعبون اكثر ألنه في الوقت احلالي على املنتخبات ان 
تخش���ى األزرق وليس العكس سواء كانت في مستواه أو أقل 
منه، والى جانب ذلك س���نرى تطورا كبيرا في ارتفاع مستوى 
املس���ابقات احمللية من دوري وكأس س���مو األمير وسمو ولي 
العهد في املوسم احلالي وبداية املوسم املقبل ألن جميع الالعبني 
سيضعون نصب أعينهم اللعب في النهائيات ورمبا يظهر لنا 

جنوم جدد ألن فترة 8 أشهر ليست قليلة.

إل����ى يعتب����ر تأه����ل األزرق 
الدوحة هو التاسع في تاريخ 
الكويت حيث س����بق له أن تأهل 
في 1972، 1976، 1980، 1984، 1988، 
1996، 2000، 2004، ول����م يتمكن 
من املش����اركة في بطولتي 1992 
و2007. وقد حصل منتخبنا على 
لقب البطولة مرة واحدة في 1980 
بينما خسر النهائي في بطولة 1976 
بعد هزميته امام ايران 0-1 وكانت 
اول مشاركة ملنتخبنا في النهائيات 
موسم 1972 ولم يكن يقبل املشاركة 
في البطولة اال بعد ان رحل الكيان 
الصهيوني عن القارة بعد ان شارك 

في الدورات األربع.

اآلن وبعد التأهل الى النهائيات،
الفني  يجب عل���ى اجلهازي���ن 
واالداري لالزرق وضع خطة كاملة 
وشاملة العداد املنتخب واحلفاظ على 
اغلب العناصر املوجودة وتدعيمه 
بالعبني جدد اليجاد نوع من املنافسة 
بينهم، كم���ا ان عليهم االنتباه الى 
ان هن���اك ما ال يقل ع���ن 5 العبني 
يستحقون االنضمام للمنتخب ورمبا 
يكونون اكثر مع نهاية املوسم، واالهم 
من ذلك يج���ب ان نعمل مثل باقي 
املنتخبات فنكثر من خوض املباريات 
الدولية الودية مع منتخبات قوية 

ميكننا ان نقيس قدراتنا بها.

لوروا: أكبر خسارة في تاريخي كمدرب

ارج����ع الفرنس����ي كلود لوروا م����درب املنتخب 
العماني خسارة فرصة التأهل لنهائيات كأس آسيا 
الى الضغوطات النفسية التي عانى منها العبو املنتخب 
في املواجهة مع االزرق. وكان املنتخب العماني في 
حاج����ة الى الفوز عل����ى االزرق ليضمن التأهل الى 

النهائيات،  لكنه اكتفى بالتعادل سلبا معه.
وقال لوروا »اهدار فرصة التأهل اكبر خسارة في 
تاريخي كمدرب، فطموح الالعبني جميعهم وطموحي 
كان التأهل الى نهائيات كأس آسيا، لكن خسارة نقطتني 
في مباراتنا االولى مع اندونيس����يا ثم الضغوطات 
التي عانى منها الالعبون ضد الكويت كانتا السبب 

في عدم تأهل الفريق الى العرس اآلسيوي«. وتابع 
»قدم املنتخ����ب العماني مباراة جيدة خصوصا في 
الشوط الثاني وخلقنا الفرص لكن عدم التوفيق الزم 
الفريق«. وردا على س����ؤال حول ما إذا كان ضعف 
االستعداد س����ببا لعدم التأهل، قال »ال استطيع ان 
ارجع سبب عدم التأهل والفوز على الكويت الى ذلك، 
فاملنتخبات العاملية تستعد خالل يومني، وفريقي كان 
امامه اسبوع لالستعداد وهذه ليست حجة«، وقال 
»ان جميع االمور توافرت للمنتخب ولم يكن هناك 
اي تقصير في ذلك«، مضيفا انه كان يأمل الوصول 

الى النهائيات في الدوحة.


