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 كبير.. «يا الجَسور» 
 تعادل سلبي بين األزرق واألخضر يقربهما من التأهل لنصف النهائي 

(األزرق.كوم)   احلارس املتألق نواف اخلالدي بعد تصديه لركلة اجلزاء التي سددها محمد الشلهوب  جنم األزرق فهد العنزي يسقط بني العبني سعوديني 

 عبدالعزيز جاسم
  أنقذ احلارس «اجلسور» نواف اخلالدي 
األزرق من اخلسارة أمام السعودية بعد ان 
تصدى ببراعة لركلة جزاء من محمد الشلهوب 
في الدقيقة االخيرة من املباراة التي أقيمت امس 
على ملعب الوحدة في ابني، فارضا التعادل 
الســـلبي في اجلولة الثانيـــة من املجموعة 

االولى.
  وأضاع األزرق التقدم فـــي املواجهة في 
أكثر من مناسبة، وكان األقرب إلى الفوز إال 
انه تراجع في الدقائق االخيرة، وكاد يخرج 
خاسرا. ورفع األزرق رصيده الى ٤ نقاط في 
املركز الثاني، بفارق األهداف عن السعودية 
املتصـــدر، واقترب املنتخبان من التأهل إلى 

الدور نصف النهائي.

  ودخل األزرق الشوط األول بنفس التشكيلة 
التي لعب بها أمام قطر، باستثناء الدفع بحمد 
العنزي بدال من بدر املطوع، وشـــارك نواف 
اخلالدي في حراسة املرمى، وفي الدفاع عامر 
املعتوق وحسني فاضل ومساعد ندا ومحمد 
راشـــد، وفي الوســـط طالل العامر وجراح 
العتيقـــي ووليد علي وفهـــد العنزي، وفي 
الهجوم حمد العنزي ويوسف ناصر. بينما 
أجرى مدرب الســـعودية البرتغالي جوزيه 
بيسيرو تغييرين، وأشرك في خط الوسط 
معتز املوسى واحمد عباس بدال من تيسير 

اجلاسر وإبراهيم غالب.
  وكعادته األزرق دائما ما يظهر تائها في 
بداية الشوط، ويهدر العديد من الكرات السهلة، 
ما يربك خط الدفاع الذي ترك أســـامة املولد 

وحيدا أمام املنطقة ليســـدد كرة قوية مرت 
بجانب القائم األيســـر للخالدي (٦). وفقد 
األزرق الكرة في الدقائق الـ ١٥ االولى، إلى ان 
استفاق الهجوم خصوصا يوسف ناصر الذي 
كانت له ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة ١٦ 

لم يحتسبها احلكم.
  وبعدها أصبح األزرق أفضل حاال بسبب 
حتركات النجم فهد العنزي الذي صال وجال، 
لكنه لم يجد من يســـتثمر كراته العرضية 
ومتريراته املتقنة، ليأتي بعدها الدور على وليد 
علي الذي راوغ مدافعي السعودية، ومرر كرة 
رائعة أمام فم املرمى إلى حمد العنزي الذي 
سددها برعونة بني يدي احلارس السعودي 

عساف القرني (٣٠).
  واستمر فهد العنزي في هوايته بإرهاق 

مدافعي األخضر، ومرر كـــرة عرضية على 
مشارف منطقة اجلزاء الى ناصر الذي سددها 
سهلة ضعيفة سيطر عليها احلارس ( ٤٣).

  واتضح من خالل الشوط األول، ان مدرب 
األزرق الصربي غوران توفاريتش اعتمد كثيرا 
على األطراف، وعـــدم االختراق من العمق، 
لغياب املطوع وأراد أن يشـــغل السعوديني 
باألطراف وجنح في ذلك، ما قلل من خطورة 
محمد الشـــلهوب الذي لم تكن له أي بصمة 
في هذا الشـــوط، واتضح غياب التفاهم بني 
ناصر وحمد العنزي رغم تبادل املراكز بينهما 

كثيرا.
  وفي الشـــوط الثاني، لـــم يختلف احلال 
كثيرا بالنســـبة لألزرق واألخضر، واستمر 
اللعب منحصرا في أطول فتراته في وســـط 

امللعب، مع ندرة الوصول الى املرمى، فكانت 
أغلب الكرات إما عرضية أو بالتســـديد من 

خارج املنطقة.
  وكعادته تراجع األزرق في نصف الساعة 
األخير، وترك زمام األمور لألخضر، فيما تأخر 
املدرب الصربي غوران توفاريتش في إشراك 
البديل خالد خلف حتى الدقيقة ٧٠ بدال من حمد 
العنزي، وجتاهل صانع األلعاب عبدالعزيز 
املشعان، ثم قام بتبديل غريب بإدخال صالح 
الشيخ بدال من وليد علي ليزداد الضغط على 
األزرق الذي اعتمد على الهجمات املرتدة أكثر 

من االحتفاظ بالكرة.
  ومن متريرة بينية مخادعة من مساعد ندا 
كاد خالد خلف يفتتح التسجيل إال انه أرسل 
الكرة الى خارج املرمى بعد انفراد تام باملرمى 

(٨٥)، وقبل نهاية املباراة بدقيقتني احتسب 
احلكم ركلة جزاء صحيحة للسعودية بعد 
ان تسبب محمد راشد بإعاقة محمد الشلهوب 
الذي انبرى لركلة اجلزاء، إال أن استبســـال 
«اجلسور» نواف اخلالدي حرم األخضر من 

التسجيل والفوز باملباراة.
  وكان واضحـــا تأثر األزرق بغياب النجم 
املطوع خصوصا في صناعة اللعب واالختراق 
من العمق، ولم يجد غوران بديال له بالرغم من 
تواجد املشعان على دكة البدالء الذي ميتاز 

بالسرعة واملهارة والتمرير السهل.
  أدار املباراة احلكم الياباني كي جي اوغايا 
وأنذر من األزرق محمد راشـــد وخالد خلف 
ويوسف ناصر، ومن السعودية راشد الرهيب 

وأسامة املولد ومحمد عيد. 

(األزرق.كوم)   محمد الشلهوب ميرر الكرة امام جراح العتيقي 

  غوران: لم نقدم مستوانا.. وبيسيرو: التعادل عادل

 «الحراك الجنوبي» يناشدون «الخليجي»  

ع بخسارته أمام قطر  أحمد الفهد: المباراة لم تكن سهلة   اليمن يودِّ

  طالل الفهد: أضعنا الفرص 

  قال مــــدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش 
في املؤمتر الصحافي عقب املباراة: لم نقدم مستوانا 
املعهود رغم أن املهاجمني أضاعوا أهدافا محققة في 
الشوط األول، كما لم يسعفني الوقت وال الظروف 
إلشراك عبدالعزيز املشعان، اما هدفنا احلالي فهو 
الصعــــود إلى دور األربعة. مــــن جهته، قال مدرب 
الســــعودية بيســــيرو ان التعادل عادل، والكويت 
منتخب قوي ومرشــــح وضياع ضربــــة اجلزاء لم 

يكن خطأ مقصودا من قبل املتألق محمد الشلهوب،
وحاليا ينصب طموحنا هو التأهل للدور الثاني.

  من جهتــــه، أبدى جــــراح العتيقــــي رضاه عن 
املســــتوى العــــام لالعبــــني الذين بذلــــوا قصارى 
جهدهم في ســــبيل حتقيق الفــــوز وأضاعوا عددا 
من الفــــرص إال أنه مقتنع بأدائهــــم اجلماعي الذي

ظهــــروا بــــه مبســــتوى يتناســــب مع مســــتوى 
التوقعات. 

 تظاهر اآلالف من انصار «احلراك اجلنوبي» وفي 
مدينة الضالع وفي مدينة احلبيلني وفي مدينة املكال 
وفــــي محافظة حلج في بعض مــــدن جنوب اليمن 

مطالبني باطالق سراح معتقليهم وداعني دول اخلليج 
التي تشارك في «خليجي ٢٠» في عدن وابني الى دعم 

مطلبهم باالنفصال عن الشمال. 

 أكد رئيس اللجنة األوملبية الشيخ أحمد الفهد أن 
املباراة لم تكن سهلة بل كانت مبثابة «دربي» نهائي 
جمع ندين ميتلكان جميع االمكانيات والقدرات 
الفنية العالية، وقال: «قد ملسنا التحفظ من قبل 
الالعبني الذين أضاعوا عددا من الفرص» وحول 
رأيه عن املنتخب السعودي قال: «هو من ضمن 
املنتخبات املرشــــحة للفوز في البطولة». وكان 
الفهد والوفد املرافق له عاد إلى البالد فور انتهاء 

املباراة.

  وقال الفهد ان اليمن أثبت قدرته على استضافة 
البطولة في أحسن صورها مؤكدا ان اليمن جزء 
ال يتجــــزأ من مجتمع اجلزيــــرة العربية. وتابع 
«باعتباري ابن الشهيد فهد األحمد اعبر عن شكري 
وتقديري للرئيس علي عبداهللا صالح لرعايته 
لهذه البطولة وتكرميه لنا كأســــرة للشهيد فهد 
األحمد وفــــاء منه» مؤكدا أن «الوفاء من شــــيم 
الرجــــال وينبع من معادنهــــم األصيلة ليبادلوا 

الوفاء بالوفاء». 

 أطاح منتخب قطر بنظيره اليمني صاحب 
األرض من الدورة بعد أن حول تأخره بهدف 
إلى فوز ثمني ٢ـ  ١. ومنح أكرم الورافي التقدم 
ملنتخب اليمن في الدقيقة ١٧ لكن جاراهللا املري 
أدرك التعـــادل لقطر فـــي الدقيقة ٣٦ قبل أن

يحرز هدف الفـــوز ملنتخب بالده في الدقيقة 
.٥٥

  وأنعش منتخب قطر الذي خسر في اجلولة 
األولى ١ـ  ٠ أمام الكويت آماله في التأهل للدور 
قبل النهائي بعدما أصبح رصيده ثالث نقاط 
بينما تأكد خروج منتخب اليمن بعدما بقي من 
دون رصيد من مباراتني. وأنهت قطر املباراة 
بعشرة العبني بعد طرد البديل طالل البلوشي 

في الدقيقة قبل األخيرة. 

 قـــال رئيس احتاد الكرة الشـــيخ طالل الفهد 
ان املنتخب الســـعودي لعب في آخر ربع ساعة 
بصورة مغايرة وامتلك زمام األفضلية، أما باقي 
الشوطني فقد فرض العبينا أنفسهم وأضاعوا عددا 

من الفرص، معتبرا في الوقت نفســـه ان مباراة 
األزرق أمام نظيـــره اليمني هي األصعب. مبديا 
استياءه من مستوى التحكيم الذي لم يكن قادرا 

على إدارة املباراة بالشكل املطلوب منه.  الكويت الـ ١١ 
ألفضل األندية 

اآلسيوية.. والقادسية 
في المركز الـ ١٤

 الخالدي: سعيد لصدي 
ركلة الجزاء 

 حل نادي الكويت في 
املركز الـ ١١ ضمن التصنيف 
الصادر عن االحتاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» لتاريخ 
الكرة الفضل  واحصــــاء 
االندية اآلسيوية متقدما 
الذي حل  القادسية  على 
في املركز الـ ١٤ فيما جاء 
الـ ٣٩  املركز  العربي في 
وكاظمــــة فــــي املركز الـ 
٥٣ بينما جاء الســــاملية 
فــــي املركز الـــــ ٦١ بينما 
التضامن في املركز حل 

الـ ٢٤٣. 

 أكد قائد األزرق نواف اخلالدي 
في تصريح لـ «كونا» انه راض 
عن أداء زمالئه بعد املباراة وانهم 
قدموا مستوى جيدا وهددوا املرمى 

السعودي أكثر من مرة.
  وعبر اخلالدي عن سعادته 
البالغة لنجاحه في صد ضربة 
اجلـــزاء التي احتســـبها احلكم 
الســـعودي  الياباني للمنتخب 
في الدقائق األخيرة من املباراة، 
مشـــيرا إلى ان حظوظ األزرق 
مازالت مرتفعـــة للوصول إلى 

الدور الثاني من البطولة. 

 هيليكوبتر تحلق
  فوق ستاد أبين

 العراق يحتج على التحكيم 

 حرص األمن اليمني على توفير 
االحتياطات الالزمة بستاد أبني الذي 
احتضن مباراتني في اجلولة الثانية 

من منافسات املجموعة األولى.
  ومتثل االحتيــــاط األمني في 
حتليق طائرة مروحية (هيليكوبتر) 
فوق ستاد أبني بني شوطي املباراة 
التي انتهت بالتعادل السلبي بني 
الســــعودية والكويت وكذلك بني 
شوطي املباراة الثانية بني منتخبي 
اليمــــن وقطــــر. يذكــــر أن نفس 
الســــيناريو سيتكرر في مباراتي 
اجلولة الثانية للمجموعة الثانية 

اليوم في الستاد نفسه. 

 تقدم رئيــــس بعثة العراق 
ناجح حمــــود باحتجاج على 
التحكيــــم الى اللجنــــة الفنية 

للبطولة.
  وقــــال «تقدمنــــا باحتجاج 
رسمي على التحكيم في مباراتنا 
مع االمارات». مضيفا ان التعادل 
مع االمارات كان بسبب التحكيم 
الذي افقدنــــا نقطتني ثمينتني 
كانتا من الســــهل ان تصل بنا 
الى نصــــف النهائــــي»، معربا 
«عن اسفه ملســــتوى التحكيم 
في البطولة حتى اآلن»، مشيرا 
الى ان «التحكيم سيئ واثر ايضا 
على قطر الذي كان يســــتحق 
التعادل مع االزرق في مباراته 

االولى».
  من جهــــة اخرى، اكد حمود 
العراق «يواصل االستعداد  ان 
الستضافة البطولة في النسخة 

احلادية والعشرين عام ٢٠١٢. 


