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 خالد الفهد: مباراة اليمن هي األهم

 الغندور: أخطاء التحكيم واردة

 من البطولة

 أكد الشيخ خالد الفهد ان العبي املنتخب قدموا مباراة كبيرة 
وكنا نستحق الفوز بداللة ان األفضلية كانت ملصلحة العبينا 
الذين ســـيطروا على مجريات الشـــوطـــــــني باستثناء ربع 
الساعة األخير، وعلى الصعيد الشخصي فأنا راض متاما عما 
قدمه العبونا، وهم يستحقون الشــــــكر والثناء، ونطالبهـــــم 
بضـــــرورة التفكير جديا في املباراة املقبـــلة أمام اليمن فهي 

األهم. 

 أكد جمال الغندور املشرف على جلنة احلكام أن تلك البطولة 
تفتقـــر لوجود حكام من أوروبا وآســـيا األمـــر الذي أدى إلى 
الوقوع في بعض األخطاء التحكيمية من قبل احلكام.مضيفا أن 
األخطاء التحكيمية أمر وارد في عالم كرة القدم ومن املؤكد أن 
البطولة شهدت بعض األخطاء التي اتضحت من خالل مشاهدة 
مجموعة من شرائط الڤيديو اخلاصة مبباريات البطولة أثناء 

تقييم احلكام.
  وأوضح أنه البد من أن نتقبل مثل تلك األمور بشكل منطقي 
حيث انه ال يوجد في بطولة اخلليج سوى حكم ياباني وحيد 
وهو امجايا كنجي وحكمني من مصر هما ياســـر عبدالرؤوف 
وحمدي شعبان لذا فإنه ال يجوز إلقاء اللوم على جلنة احلكام.

الفتا الى أن عقاب احلكم املثير للجدل سيكون بإدارته ملباريات 
أقل من املباريات التي سيديرها احلكم املتميز. 

  حصل احلكم ناصر العنزي على اإلشادة من رئيس جلنة 
احلكام بالبطولة جمال الغندور بعـــد إدارته ملباراة البحرين 

وعمان، كما أشاد الغندور باحلكم املساعد ياسر أحمد.
   ســـئل رئيس االحتاد اليمني أحمد الكبيســـي عن غياب 
الالعبني األجانب الثالثة الذين حصلوا على اجلنسية اليمنية قبل 
البطولة بفترة قصيرة للمشاركة مع اليمن فقال هم موجودون 

ولكن بالفندق.
   صبت اجلماهير اليمنية غضبها بعد خروج منتخبها من 
الدور األول كأول منتخب يودع البطولة بعد اخلسارة الثانية 

أمام قطر.
   قال مدرب قطر الفرنسي برونو ميتسو ان املواجهة مع 
األخضر السعودي ستكون صعبة وستمثل لنا عنق الزجاجة 

ولكن سأحقق الهدف.
   أكـــد مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران توفاريتش 
أن الطريقة التي لعب بها األزرق لم تكن دفاعية بقدر ما كانت 
املبـــاراة تكتيكية من نوع خاص وجنحنا في تســـيير األمور 

لصاحلنا.
   قال احلارس نواف اخلالدي: قبل املباراة اتصلت بزوجتي 
وطلبت مني إنهـــاء مباراتنا مع الســـعودية «حبايب» بحكم 
أنها ســـعودية ولكن رفضت وقلت سنحقق الفوز ولكن القدر 

أنصفها.
   داعب الشـــيخ طالل الفهد اإلعالميني العراقيني وقال لهم 
األزرق بحاجة لدعواتكم حتى نصل لنهائي خليجي عشرين.

   منح اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني خالل تدريبات أمس 
الالعبني األساسيني فرصة إلجراء بعض التدريبات اخلفيفة خوفا 
من األحمال الزائدة وإبعـــاد الضغط عنهم كما قاد عبدالعزيز 

حمادة تدريب الالعبني االحتياط.
   قال سعود عبدالعزيز رئيس الوفد السعودي ان األخضر 
مبن حضر والتعادل مع الكويت أبلغ رد لكل من شكك في قدراتنا، 
مضيفا ان الســـعودية حالها حال بقية املنتخبات شاركوا من 
أجل خطف اللقب. ووجه حديثه حملمد الشلهوب بعد إطاحته 
بضربة اجلزاء قائال: «وال يهمك» انت البطل واألخضر سيحرز 

اللقب وستحمل الكأس بعون اهللا.
   تعرض بعض اعضاء الوفود اخلليجية حلاالت تســـمم 

ونقلوا للمستشفيات لتلقي العالج. 

 ترتيب المجموعة األولى 
 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 

 ٤  ـ  ٤  ـ  ١  ١  ٢  السعودية 

 ٤  ـ  ١  ـ  ١  ١  ٢  الكويت 

 ٣  ٢  ٢  ١  ـ  ١  ٢  قطر 

 ـ  ٦  ١  ٢  ـ  ـ  ٢  اليمن 

 تكتيك مباراة السعودية كان يحتاج إلى وجود عبدالعزيز املشعان

 المشعان كان األجدر بالمشاركة منذ البداية

 التعادل مع السعودية لم يكن عادًال.. وربع الساعة األخير مشكلة األزرق
 مبارك الخالدي

  نختلف مع مدرب المنتخب 
الوطنـــي الصربـــي غـــوران 
توڤاريتـــش فـــي تصريحاته 
التي أطلقها عقب مباراة األزرق 
مـــع االخضر الســـعودي أول 
من امس ضمن الجولة الثانية 
للمجموعة االولى التي انتهت 
الســـلبي، فالتعادل  بالتعادل 
بالنسبة لنا كان بطعم الخسارة 
بالنظر الى كـــم الفرص الذي 
أتيح لالعبينا ولم يســـتثمر، 
وكذلك األداء الجريء لالعبينا 
فـــي الشـــوط االول وفي ربع 
الســـاعة االول مـــن الشـــوط 
الثانـــي، فقد كانـــت الفرصة 
مواتية لمنتخبنا لتسجيل فوز 
مستحق وإعالن تأهله الى دور 
نصف النهائي مبكرا لوال إهدار 
حمد العنزي الفرصة الذهبية 
التي سنحت له دون مضايقة 
من الدفاع الســـعودي، اال انه 
سدد الكرة ضعيفة بيد الحارس 

عساف القرني.
  وكان المنتخـــب قد حصل 
قبلها على ركلة جزاء صحيحة 
عندما عرقل المدافع أسامة المولد 
المهاجم يوســـف ناصر داخل 
المنطقة، اال ان الحكم الياباني 
لم يتخذ أي قرار حيالها، خاصة 
ان المولـــد كان يحمل البطاقة 
الصفراء وإعالن ضربة الجزاء 
لمصلحتنـــا يعني بالضرورة 
توجيه البطاقة الثانية للمولد، 
وبالتالـــي ســـيكمل االخضر 
المباراة ناقصا ما يتيح لالعبينا 
زيادة ضغطهم الهجومي الذي 
سيولد بالتأكيد أهدافا، كما ان 
ناصر حصل على فرصة أخرى 
بعد ان أهـــدى له المتألق فهد 
العنزي تمريـــرة رائعة على 
حدود المنطقـــة، ولكن ناصر 

سددها بسهولة بيد القرني.
  ولم تكن هذه فرص االزرق 
فقط بل ان البديل خالد خلف 
اطاح بانفراد تام عندما حصل 

على كرة تحتاج الى غمزة فقط 
فوق الحـــارس القرني اال انه 

قذفها بقوة خارج الملعب.
أداءه    نعم واصل منتخبنا 
الهجومي الجريء للمرة الثانية 
في البطولـــة عبر تفعيل دور 
األطراف للجناحين فهد العنزي 
في الجبهة اليمنى ووليد علي 
في الجبهة اليسرى، حيث تالعب 
العنزي كيفما شاء بالدفاع مشعل 
الســـعيد وقد فطن لخطورته 
المدرب بيســـيرو، حيث كلف 
محمد عيد بتغطية السعيد للحد 
من خطورة العنزي ولكن في 
كل االحوال لـــم تجد نزعاتنا 
الهجومية المساندة الالزمة من 
العبي خط الوسط المتيازهم 

في االدوار الدفاعية.
  وهنـــا كان االجدر بغوران 
الالعـــب عبدالعزيز  إشـــراك 
المشعان منذ البداية فالمشعان 
بما يمتلك من مهارة وســـرعة 
في التحرك في منطقة الوسط 

كان من الممكن ان يمارس دورا 
مؤثرا داخل الملعب، خاصة ان 
التكتيك الفني لالعبي االخضر 
الى حد كبيـــر ألداء  مشـــابه 
المشعان ما يسمح له باللعب 
بأريحية كبيرة يستفيد منها 
االزرق، كما ان تواجد المشعان 
يخفف الضغـــط على العنزي 
الذي يهبط مستواه في الثلث 
االخيـــر من المباراة بســـبب 
اســـتهالكه طوال الشوطين، 
اال ان غوران بالغ في التحفظ 
الوسط على  الدفاعي بمنطقة 
حساب زيادة الجرعة الهجومية 
لألزرق والدليل إشراكه صالح 
الشيخ وفهد االنصاري اللذين 
يجيدان االدوار الدفاعية وليست 

الهجومية.

  التراجع في الدقائق االخيرة

  وللمرة الثانية أيضا عانى 
االزرق خالل المباراة في ربع 
الساعة االخير بسبب التراجع 

غير المبرر، ففي مباراتنا االولى 
امام قطر تعرض االزرق لضغط 
كبير من العبي العنابي أسفر 

عن هدف ألغاه الحكم.
  وفي مباراتنا امام السعودية 
واجه منتخبنا المشكلة نفسها 
حينمـــا ضغط العبو االخضر 
في كل اتجـــاه عبر التمريرات 
االرضية التـــي ضربت العمق 
الدفاعـــي لمنتخبنـــا وحصل 
االخضر علـــى ركلة جزاء في 
وقت قاتل أنقذتنا منها العناية 
االلهية، حيث سدد الشلهوب 
الكرة في متناول نواف الخالدي، 
ولذلك البد مـــن معالجة هذه 
الهجمات  إيقاف  الظاهرة عبر 
المضادة من مصادرها بحيث ال 
يسمح لالعبي الخصم بالتواجد 
الدفاعية،  بكثافة في منطقتنا 
كما يتوجب على العبي الدفاع 
االبتعاد عن التشتيت العشوائي 
للكرة ألنها سترتد بسرعة الى 

مرمانا.


