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المطوع يصّلي.. وموبايل وليد «صامت».. والعنزي «ما يقدر ينام»

«األنباء» تفتح بابًا جديدًا في عادات نجوم األزرق قبل المباريات

خسارة مؤثرة للعنابي أمام أوزبكستان بهدفين

افتتاح مونديالي لكأس آسيا بحضور أمير قطر

النظر قبل املباراة بساعات حتى 
ال يتشتت ذهنه في أكثر من أمر 
مشيرا إلى أنه يحرص على اكل 

«املاكارونا» قبل املواجهات.
وأضاف وليـــد انه منذ زمن 
تعود على دخول املباريات وهو 
على وضوء وهذه العادة ال يريد 
أن يقطعها في كل األحوال ألنها 
تعطيه راحة نفسية قبل دخول 
املواجهة. وبني وليد انه يريد ان 
تكون الفرحة فرحتني بالنسبة 
له بان يشارك في املباراة املائة 
له مع املنتخب وان يحقق االزرق 
الـ ٣ نقاط والتي يعتبرها مفتاح 
التأهل للدور ربع النهائي بالرغم 

من قوة اخلصم الصيني. 

العنزي: «ما أقدر أنام»

الواعد فهد  قـــال  من جانبه 
العنزي انه يحرص قبل املباراة 
بســـاعة على وضع جهاز «اي 
بود» واالســـتماع إلـــى األغاني 
لكي يخرج نفســـه من الضغط 
النفسي للمباريات مشيرا إلى أنه 
في ليلة املباراة «ما يقدر ينام» 
بسبب التفكير الكثير وإن متكن 

من النوم يستيقظ مبكرا.
وبني العنزي انه يعشق أكل 
املوز قبـــل املباريات وهذا األمر 
ليس بجديد عليه مبينا ان محادثة 
والديه ودعمهم املتواصل قبل كل 
مباراة هو ســـر تألقه احلقيقي 
داخل امللعب. وعن مواجهة الصني 
اليوم أشار العنزي الى ان األزرق 
الفوز  ال ينقصه شيء لتحقيق 
اليوم لكن على اجلميع ان يعلم 
ان الصني منتخب قوي وال ميكن 
االستهانة مبستواه وخير دليل 
الوديـــة األخيرة لذلك  نتائجه 
علينا القتال منذ انطالق صافرة 
احلكم حتى نهايتها لتحـــقيق 

الـ ٣ نقاط.

فـــي حتقيـــق الفوز مـــع باقي 
الالعبني.

وليد: تلفوني «سايلنت»

اما جنم الوســـط وليد علي 
فقال انه يحرص على ان يترك 
جهازه النقال «سايلنت» وال يرد 
على أي شخص حتى على والديه 
لكـــي يركز على املبـــاراة ١٠٠٪ 
ويحاول ان يتحدث مع الالعبني 
كثيرا ويتقارب معهم في وجهات 

ويوصيهما بالدعاء من اجل ان 
يظهر مبستوى مميز.

وعن مواجهة اليوم أمام الصني 
اكد املطوع انه يشـــعر بتحسن 
كبير عـــن اول يوم تعرض فيه 
لإلصابة كما ان دخوله للتدريبات 
في اليومـــني املاضيني يدل على 
أنه سيكون جاهزا بنسبة كبيرة 
للمباراة متى ما طلب منه املدرب 
ذلك ومتنى املطوع ان يشارك في 
املباراة املئوية له وان يســـاهم 

وفهد العنزي.

 المطوع: أصلي ركعتين
قبل المباراة

قال جنم خط هجوم األزرق 
بدر املطـــوع انه يصلي ركعتني 
قبل كل مباراة ويحرص عليها 
ألنه يشعر بدافع معنوي ونفسي 
كبير عندما يؤديها قبل املواجهات 
مشـــيرا إلى انه يحـــرص على 
محادثة والديـــه قبل كل مباراة 

أبواب  تطـــرق «األنبـــاء» 
الالعبـــني من اجلهـــة األخرى 
وليس من الناحية الفنية لكل 
العب قبـــل كل مباراة فالعامل 
النفســـي ال يختلف كثيرا عن 
البدني لذلك ذكر أكثر من العب 
ان لديه طقوسا يقوم بها قبل 
كل مباراة ويتفاءل بها من خالل 
تصرف او حدث يقوم به واليوم 
ســـوف نرى طريقة وأسلوب 
كل من بدر املطوع ووليد علي 

املوهبة فهد العنزي يأكل املوز قبل التدريب

جانب من حفل افتتاح كأس آسيا في ستاد خليفة الدولي                              (رويترز)

(األزرق. كوم)جنم األزرق وليد علي ينطط الكرة على رأسه 

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر خالل حفل االفتتاح         (رويترز)

صدم منتخب قطر جمهوره عندما 
استهل مشواره في بطولة كأس آسيا 
٢٠١١ لكرة القدم التي يســـتضيفها 
حتى التاسع والعشرين من الشهر 
اجلاري بأسوأ طريق ممكنة بسقوطه 
امام نظيره االوزبكستاني ٠-٢ في 
املباراة االفتتاحية على ستاد خليفة 
الدولي في الدوحة امام ٣٧١٤٣ متفرجا 
تقدمهم امير دولة قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني ورئيس االحتاد 
الدولي جوزيف بالتر ورئيس االحتاد 

اآلسيوي محمد بن همام.
وســـجل اوديل احمدوف (٥٨) 
وسيرفر دجيباروف (٧٦) الهدفني.

وســـبق انـــطالق املباراة حفل 
افتتاح مبسط تخلله اطالق االلعاب 
الناريـــة داخل امللعب ومحيطه مع 
عروض راقصة لشباب يحملون أعالم 
الدول املشـــاركة في البطولة التي 
تقام على مدار ٢٢ يوما مبشـــاركة 

١٦ منتخبا.
املباراة كانت الثانية بني املنتخبني 
في البطولة القارية وحدث ذلك عام 
٢٠٠٠ في لبنان وانتهت ١-١ في الدور 

االول.
كان العنابي ميني النفس بالفوز 

فـــي مباراته االولـــى لكي يخوض 
املباراتـــني املقبلتـــني ضـــد الصني 
والكويت فـــي مجموعته من دون 
ضغوطات، وليعـــزز من اماله في 
بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية 
فـــي تاريخه بعـــد دورة عام ٢٠٠٠ 
في لبنان عندما خسر امام نظيره 
الصينـــي ١-٣،  بيد انه قدم عرضا 
مخيبا لالمال خصوصا في الشوط 
االول وبات اخلطأ ممنوعا عليه الن 
ذلك سيعني اخلروج املبكر وضياع 

حلم احراز اللقب.
في املقابل، ظهر املنتخب االوزبكي 
بشكل جيد وجمع بني اللياقة البدنية 
املرتفعة والفنيات العالية لالعبيه 
فحصل على فـــرص عدة جنح في 
ترجمة اثنتني واخلروج باول ثالث 
نقـــاط له في البطولـــة، علما بأنه 
يسعى ايضا الى اجتياز حاجز ربع 
النهائي في مشاركته اخلامسة في 

النهائيات.
كانـــت الفرصة االولـــى قطرية 
عندما سار حسني ياسر على اجلهة 
اليسرى ومرر كرة عرضية سددها 
فابيو سيزار برأسه خارج اخلشبات 

الثالث (٥)

لكن الدفـــاع القطـــري بدا غير 
متماســـك على االطالق وكاد يدفع 
الثمن اكثر من مرة النه منح العبو 
املنتخب االوزبكي مساحات شاسعة 

لو احسنوا استغاللها لنجحوا في 
تسجيل ثالثة اهداف على االقل في 

الشوط االول.
وفي هجمة مباغتة، سار سيرفر 

دجيباروف افضل العب في اســـيا 
عام ٢٠٠٨ بالكرة الى اجلهة اليمنى 
ومررها داخل املنطقة الى الكسندر 
غينريـــخ غيـــر املراقب فســـددها 

بالعارضة (٦)، ثم مرر االخير كرة 
امامية باجتاه جاســـور خاسانوف 
الذي انفرد باحلارس قاسم برهان 
لكن االخير تصدى حملاولته ببراعة 

.(٧)
وأفلتت كرة عرضية من احلارس 
برهان كادت تتسبب في هدف اوزبكي 
لكن خاسانوف لم يستغل املوقف 
وســـدد الكرة واملرمى مشرع امامه 

بالقرب من القائم االيسر (١٧).
وقام حسني ياسر مبراوغة اكثر 
من العب اوزبكي خارج املنطقة ملهبا 
حماس اجلمهور قبل ان يطلق كرة 

قوية فوق العارضة (٢٠).
هدأت فورة منتخب اوزبكستان 
ودانت ســـيطرة خجولـــة لقطر، 
واحتسب احلكم ركلة حرة حولها 
سيباستيان سورية برأسه طائشة 
بعيدا عن املرمى (٣٤)، ثم كانت ركلة 
حرة سددها فابيو سيزار بيسراه من 
فـــوق حائط الصد لكنها اصطدمت 

بالقائم االمين (٣٩).
واستهل املنتخب القطري الشوط 
الثاني بسرعة وكاد يفتتح التسجيل 
عندما تخلص ســـورية من رقابة 
مدافعـــني ثم تفـــوق على احلارس 

االوزبكي فـــي احلصول على الكرة 
ومررها باجتاه حســـني ياسر لكن 
االخير حاول اســـقاطها بعيدا عن 
متناول احلارس لكنها كانت ضعيفة 
فتدخل احد املدافعني وابعد اخلطر 

.(٥٠)
جرب خاسانوف حظه بكرة قوية 
بيسراه من ٢٥ مترا ابعدها احلارس 

القطري باطراف اصابعه (٥٧).
وكاد البديل ساجنار تورسونوف 
يسقط قطر بالضربة القاضية عندما 
استغل هجمة مرتدة سريعة لينفرد 
باحلارس ويطلق كرة قوية صدها 

برهان ببراعة (٧٣).
واخطأ ابراهيم ماجد في متريرة 
عرضية، فكان دجيباروف السباق 
اليها قبل بالل محمد فســـددها من 
مشارف املنطقة زاحفة داخل شباك 

احلارس القطري (٧٦).
القطـــري في  ضغـــط املنتخب 
الدقائق العشـــر االخيرة النقاذ ما 
ميكن انقاذه وســـنحت فرصة امام 
لورانس على مشارف املنطقة لكنه 
التسجيل (٨٠)، واخرى  تباطأ في 
للبديل يوسف احمد سددها زاحفة 

بني يدي احلارس االوزبكي (٨٦). األوزبكي عادل أحمدوف أحرز أول أهداف البطولة في مرمى احلارس القطري قاسم برهان          (رويترز)


