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للسن احترامه يا بن همام 
ال ميكن أن يخرج مثل هذا الكالم من شــــخص يفترض 
ان ينتقــــي مفرداته على قدر ســــنه، واالخ محمد بن همام 
رئيس االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم ال يقر ابدا كما وضح 
مــــن تصريحاته العنيفة مببدأ االنتخــــاب والدميوقراطية 
وال يتقبــــل نتائجها إال إذا كانت لصاحله فإن لم تكن معي 
فإنت ضدي، وســــاءه فوز االمير علي بن احلسني مبنصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي «فيفا» عن قارة آســــيا مدعوما 
من الشــــيخ احمد الفهد واحتادات غرب آسيا على حساب 
الكوري اجلنوبي تشونغ مونغ جونغ في انتخابات مقاعد 
نواب الرئيس واعضاء املكتب التنفيذي في االحتادين الدولي 
واآلسيوي في الدوحة اخلميس املاضي، وخرج بن همام بعد 
اخلســــارة املوجعة له والنصاره الكوري والعراقي حسني 
سعيد واللبناني رهيف عالمة (االخيران فقدا مقعديهما في 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســــيوي) بتصريحات فضائية 
يندى لها اجلبني واتهامات شــــنيعة لشخص الشيخ احمد 
الفهد ال ميكن ان تخرج من شخص في منتصف الستينيات 
من عمره ينتمي الى دولة شقيقة عزيزة على قلوبنا، فمهما 
اختلفنــــا ال ميكن ان تصدر مثل هــــذا االلفاظ والتي كانت 
محل اســــتياء ال يخلو من التندر بني أوساط الكثيرين هنا 

في الدوحة.
ال يخفى على أحد ان لنب همام مواقف ســــلبية متعددة 
جتاه الكرة الكويتية، وحادثة حرمانه الكويت من املشاركة 
في الكونغرس اآلســــيوي في ٨ مايو٢٠٠٩ عندما كان احمد 
الفهد رئيسا للجنة االنتقالية والذي جنح في اعادة احلق 
للكويت عبر احملكمة الدولية الرياضية «كاس» في لوزان، 
وجاءت االنتخابات االخيرة ضربة قاصمة له وهو الذي كان 
يقول قبيل االقتراع ان الفوز مضمون ملرشحه الكوري وبدال 
من ان يتلقى سقطة واحدة تلقى ٣ سقطات، وال شك في ان 
خبرة الفهد وشــــبكة عالقاته الواسعة في القارة اآلسيوية 
رجحت كفة االمير علي بن احلسني رئيس االحتاد االردني 

لكرة القدم في الوصول الى هذا املنصب الدولي.
رغــــم ان االخ محمد بن همام تعرض في مرات ســــابقة 
لشخص ابن الكويت الشيخ احمد الفهد اال انه متادى كثيرا 
في اقواله االخيرة عبر فضائية أبوظبي، وفي كل مرة فان 
الفهد ال يرد عليه مبثل ألفاظه النه من أسرة حكم ومن أقطاب 
احلكومة وال ميكن ان ينزل الى مستوى مثل هذه األلفاظ، 
نعم نختلف في العمل والرؤى واملنهجية واالفكار ولكن ال 
ميكن ان اشتمك ألنك ضدي، ومن الواضح ان بن همام مازال 
يفهم الدميوقراطية (غلط) وتصريحاته الغاضبة تدل على 
انه ال يعترف إال بالصوت (األحادي)، اما تقييمك يا اخ محمد 
للشيخ احمد الفهد فدعه لنفســــك رجاء فنحن (نبخصه) 

وآسيا تعرفه ومثله ال يحتاج لشهادتك. وسالمتكم.
 ناصر العنزي ـ الدوحة

الفهد لالعبين: اشتهوا الفوز عشان تحققونه

حمادة: الحكم غير المباراة 

تأهيل راشد في «سباير»

غوران مقتنع باألداء

المطوع: الطرد كان نقطة التحول

الخالدي يلوم الحكم األسترالي

الطاهر: التحكيم لم يكن منصفًا 

«القدامى» يزورون الالعبين 

حاول رئيس اللجنة األوملبية الشيخ أحمد الفهد رفع الروح املعنوية 
لالعبي «األزرق» خالل االجتماع الذي عقده معهم في الفندق مباشرة بعد 
العودة من امللعب، حيث طالبهم بوضع الهزمية خلف ظهورهم وااللتفات 
ملا هو قادم مبواجهـــة املنتخب األوزبكي. وانتقد الفهد خالل االجتماع ـ 
الـــذي كانت «األنباء» الصحيفة الوحيـــدة احلاضرة فيه، اداء «األزرق» 
بشكل عام في مباراة الصني، مشـــيرا الى أن ما قدمه الالعبون يختلف 
متاما عما رآه في بطولة «خليجي ٢٠» في اليمن خاصة بعد انعدام الروح 
واالستسالم الذي أبداه الفريق بعد الهدف األول للمنتخب الصيني. وطالب 
الفهد الالعبني بااللتفات الى مباراة اوزبكستان والتي وصفها باملصيرية 
وهي التي ستحدد اســـتمرارية منتخبنا في البطولة من عدمها، مشددا 
على أن املنتخب األوزبكي خصم صعب ويلعب كرة سريعة والفوز عليه 
يتطلب مجهودا مضاعفا من قبل الالعبني اضافة الى ضرورة عدم تكرار 
األخطاء التي وقع فيها الفريق أمـــام الصني. وقال الفهد موجها حديثه 
لالعبني «اشتهوا الفوز عشان حتققونه.. ونحن كإدارة للمنتخب سنقف 
معكم وما نخليكم لتجاوز الهزمية في بداية مشوار األزرق». من ناحية 
اخرى، لبى الشيخ أحمد الفهد الدعوة التي تلقاها من الشيخ جاسم بن 

حمد حلضور مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه.

قال مساعد مدرب منتخبنا الوطني عبدالعزيز حمادة انه ال يرغب في 
التحدث عن مستوى احلكم لكن اجلميع شاهد ما حدث وما فعله احلكم 
يغير مجري أي مباراة في العالم، مشيرا إلى اننا اآلن نريد العمل بقوة 

من اجل حتقيق الفوز على اوزبكستان واحلفاظ على امالنا بالتأهل.

يخضع محمد راشـــد اليوم ألولى حصصه العالجية الطبيعية 
في اكادميية «سباير» للشفاء من اإلصابة التي تعرض لها، وتشير 
التوقعات الى ان راشـــد يحتاج إلى فترة شـــهرين كحد أقصى لكي 
يتمكن من دخول التدريبات مرة أخرى، واملطمئن في االمر أن األشعة 
اثبتت أن إصابته ال حتتاج إلى عملية جراحية وسيكتفي ببرنامج 

تأهيلي على يد د.عبد املجيد البناي.

أبدى مدرب منتخبنا الصربي غوران توڤاريتش اقتناعه باألداء 
الذي ظهر به األزرق بعد السيطرة املطلقة على مجريات املباراة ثم 

جاء هدف الصني مما قلب الكفة لصالح الصينيني.
وأضاف غوران خالل املؤمتر الصحافي عقب املباراة قائال: الصني 
منتخب قوي ولديه العبون جيـــدون وفي املجمل العام فهو فريق 
شاب ومرشح ألن يذهب بعيدا في البطولة ولوال حالة الطرد لكان 

لـ «األزرق» كلمة في املباراة.
وأشـــار غوران الى أنه سيبدأ في االستعداد ملواجهة أوزبكستان 
القادمة يوم األربعاء املقبل منذ اللحظة وهي مواجهة ال مجال فيها 
سوى الفوز وحتقيق الثالث نقاط، مضيفا «لم ال؟ بامكاننا حتقيق 
الفوز والعودة من جديد للمنافسة وعلينا ان نتحلى بالروح والعزمية 

لتحقيق مرادنا».

أرجع مهاجم األزرق بدر املطوع سبب الهزمية إلى النقص العددي 
ملنتخبنا بعد طرد مســـاعد ندا، مشيرا الى أن قرار الطرد كان نقطة 
التحـــول في املباراة ومن الصعوبـــة مبكان اللعب بـ ١٠ العبني ضد 
١١ والنقص العددي في مباريات كـــرة القدم يؤثر حتى على الفرق 

الكبيرة.
وقال: ان الهزمية لم تكن متوقعة وبادرنا الى الهجوم منذ البداية 
وأضعنا العديد من الفرص وحتى في الشـــوط الثاني هددنا مرمى 

املنتخب الصيني إال أن محاوالتنا لم يكتب لها النجاح.

حمل حارس مرمى األزرق نواف اخلالدي احلكم االسترالي بنجامني 
ويليامز مسؤولية هزمية منتخبنا بعد تغاضيه عن احتساب ضربة 
جزاء واضحة لصالح األزرق في الشوط األول ومن ثم عدم احتساب 
هدف صحيح في الشوط الثاني، مضيفا «من الطبيعي أن يالم احلكم 

بعد كل هذه األخطاء».

أوضح مدافع األزرق يعقوب الطاهر ان احلكم االسترالي بنجامني 
ويليامز لم يكن منصفا مع االزرق وكان الســـبب الرئيســـي وراء 
اخلســـارة هو عدم احتساب هدف صحيح وركلة جزاء وكذلك طرد 
مساعد ندا، مشيرا إلى أن االزرق لن ييأس وسيواصل العمل خالل 

اليومني املقبلني لتخطي هذه اخلسارة.

يحرص عدد من جنوم منتخبنا السابقني على زيارة العبي األزرق في 
الفندق أو في التدريب لدعمهم قبل كل مباراة وتقدمي بعض النصائح، وال 
تقتصر الزيارات على الالعبني القدامى بل هناك العديد من الشخصيات 

الرياضية تقوم بزيارة الالعبني لرفع الروح املعنوية.

ترتيب المجموعة األولى
نقاطهعليهلهخسرتعادلفازلعبالمنتخب

٣ـ٢ــ١١أوزبكستان
٣ـ٢ــ١١الصني
ـ٢ـ١ــ١الكويت

ـ٢ـ١ــ١قطر

الدوحة - ناصر العنزي موفد جمعية الصحافيين 
عبدالعزيز جاسم موفد «األنباء»

  مساعد «ضّيعنا».. والحكم ظلمنا

مساعد ندا يتعرض للضرب من الصيني يانغ

لقطة رآها اجلميع إال احلكم األسترالي بنجامني ويليامز

مســـاعد ندا (٣٨) حتى الدقيقة ٨٣ من دون رأس 
حربة، كيف لفريق ان يسجل في ظل هذه الظروف 
نقص عددي وعدم وجود فاعلية هجومية، وتلقى 
االزرق الضربة القاضية من لينغ زهو بعد ان انبرى 
لكرة ثابتة سددها ارتطمت بالقائم االمين وسكنت 
املرمى (٦٧) وعاقب غوران افضل العب بالفريق وليد 
علي واخرجه واشرك مكانه عبدالعزيز املشعان، 
ويبدو ان الطرد والضغط النفسي الكبير اثر في 

طريقة تعامل اجلهاز الفني مع املباراة.
واســـتيقظ غوران ورفاقه من سباتهم العميق 
وزج بحمد العنزي مكان فهد العنزي (٨٣) وفرض 
االزرق ســـيطرة جزئية على ماتبقى من املباراة، 

ولكن ال جدوى تذكر بعد خراب مالطا!
بالتأكيد خســـارة مباراة ال تعني نهاية احللم، 
ولكـــن املضحك املبكي اال يتعامـــل اجلهاز الفني 
مبنطقيـــة وثقة بالعبيه وقدراتهـــم، وادار اللقاء 
االسترالي بنجامني ويليامز وانذر من االزرق يعقوب 
الطاهر وجراح العتيقي وطرد مســـاعد ندا ومن 

الصني كوبو.

اجلبهـــة الدفاعية بعد ان نقل 
عامر املعتوق للعب كقلب دفاع، 
وتناقل العبونا الكرة بشـــكل 
افضل بعد النقص العددي، وكان حسني فاضل 
قاب قوســـني او ادنى من تسجيل هدف السبق 
لالزرق في الوقت بدل الضائع من الشوط االول 
لكنه فضل التعامل مـــع متريره املطوع بقدمه 

بدال من رأسه.
وفي الشوط الثاني بدأ االزرق بهجوم ضاغط 
ومتكـــن احلارس يانغ زهي من انقـــاذ مرماه من 
تسديدة وليد علي الثابتة (٤٦) وواصل احلكم ظلمه 
الكبير لالزرق بعدم احتسابه لهدف بدر املطوع اثر 
جتاوز الكرة خط املرمى بكامل محيطها (٤٩) بعد 
ذلك استغل الصينيون الكثرة العددية في املنطقة 
الدفاعية غير املنظمة ليسجل زهاينغ الهدف االول 
بعد ارتطام تســـديدته بقدم حسني فاضل وتغير 

اجتاهها داخل املرمى (٥٨).
وكانت لغوران بصمة واضحة في استمرار ضياع 
هيبة االزرق داخل املستطيل حيث لعب منذ طرد 

تركيزهم على اجلانب االمين 
بوجود يعقوب الطاهر، وعاب 
اداء ازرقنا البطء الشـــديد في 

نقل الكرة مـــن الدفاع الى الهجوم، ومن اليمني 
لليسار والعكس، فيما فرض «التنني الصيني» 
رقابـــة لصيقة على املوهـــوب فهد العنزي مما 
شكل ثقال كبيرا على مفتاح اللعب الثاني وليد 
علي والذي قدم شوطا اول مميزا، وعلى الصعيد 
الدفاعي حاول اخلصم استغالل الكرات الساقطة 
خلف املدافعني وكادت احداها تهز شباكنا اال ان 
نواف اخلالدي كان لهـــا باملرصاد وابعدها الى 

ركنية (٢٠).
وواصل احلكم بنجامـــني حتامله على االزرق 
بشكل فاضح، حيث طرد مساعد ندا اثر احتكاكه 
مع الصيني يانغ تشو، وكان االجدر به طرد االثنني 
معا على اعتبار ان الكرة مشـــتركة والضرب كان 

متبادال بني الالعبني (٣٤).
املدرب الصربي غوران توڤاريتش  واضطر 
الى اشراك فهد عوض مكان يوسف ناصر لتأمني 

فهد الدوسري
خسر األزرق أولــى مباريــاته في كــأس آســيا 
الــــ ١٥ أمام الصني (٠-٢) أمـــس ضمن املجموعة 
األولى، ليتصدر «التنـــني» مع املنتخب األوزبكي 

املجموعة برصيد ٣ نقاط لكل منهما.
قـــّدم األزرق أداء جيدا قبـــل ان يتدخل احلكم 
األسترالي بنجامني ويليامز ليقلب موازين القوى 
في املباراة، ويبدو أنها أحد افرازات نتائج انتخابات 
االحتاد اآلسيوي التي جرت مؤخرا في الدوحة قبل 

انطالق البطولة.
دخل العبو االزرق الشوط االول بأداء متوازن 
بني الدفاع والهجوم ومتركز جيد في منطقة الوسط 
من خالل الدور الذي قام به كل من جراح العتيقي 
وطالل العامر، واثبت االزرق افضليته بعد ان مرت 
تسديدة يوسف ناصر بجوار القائم االيسر (٧)، 
وتغاضى احلكم االسترالي بنجامني ويليامز عن 
ركلة جزاء واضحة ملنتخبنا اثر عرقلة بدر املطوع 

من قبل كابنت املنتخب الصيني دو وي (١٢).
وشهد اداء املنتخب الصيني صحوة من خالل 

تترقـــب جماهيـــر األزرق 
اســـتعادة الهـــداف أحمد عجب 
مســـتواه املعهود بعـــد ان كان 
ماكينة أهـــداف ال تكل وال متل، 
كما ان اجلماهير تريد ان تثبت 
أن احتجاجها في وقت ســـابق 
على استبعاد عجب لم يكن في 
محله ورمبا تكون إصابة املدافع 
محمد راشد واستدعاء عجب في 
اللحظات األخيرة كما يقول املثل 

«رّب ضارة نافعة».
فبعد أن صدم اجلميع بإصابة 
راشد وحتسروا على عدم قدرته 
على املشـــاركة مع األزرق جاء 
اخلبر الســـار بعـــودة جنمهم 
احملبوب عجب الذي لم يعرف 
طعم الراحة بعد «خليجي ١٩» في 
عمان والذي كان سببا رئيسيا في 
تراجع مستواه سواء مع األزرق 
او النادي ورغم ذلك أصر املدرب 

الصربي غوران توڤاريتش على 
ضمه رغم إصابته قبل بطولة 
«خليجي ٢٠» في اليمن كي يعده 
للبطولة اآلســـيوية، وشاءت 
األقدار أن يســـتبعد عجب قبل 
البطولـــة بأيام معدودة ليعود 
إلى الكويت مصدوما حاله حال 
اجلماهير التـــي كانت تأمل ان 

يعود كما كان.
وبعـــد أن عاد عجـــب عليه 
ان يثبت لنفسه قبل اجلماهير 
واملدرب من خالل التدريبات ثم 
في املباريات والتي سيكون فيها 
احتياطيا، أنه يريد االستنهاض 
من ســـباته العميق الذي الزمه 
طـــوال العامـــني املاضيني، وان 
هدفه الـــودي األخير في مرمى 
كوريا الشمالية يعد بداية العودة 
الستعادة مستواه، وها هو القدر 
واحلظ معا يريدان ان يعيدا عجب 

فهل يعود؟
ورمبا يكون تغيير رقم عجب 
من ٩ إلى ٥ وهو رقم راشد فأل 

خير بزيارة شباك املنافسني.
 أما النجم الواعد محمد راشد 
فقالت له اجلماهير بصوت واحد 
«ما تشوف شر وخيرها بغيرها»، 
وكان أبلغ رد على استبعاده من 
عجب الذي قال حلظة تلقي خبر 
استدعائه «ان فرحته لم تكتمل 
بضمه مرة أخرى لألزرق بسبب 
إصابة راشد لكن الفوز بالكأس 
سيكون هدية له ان شاء اهللا».

ولكـــن اجلميع يعـــرف أن 
راشـــد عندما يتعرض إلصابة 
قوية يعود متوهجـــا أكثر من 
السابق وخير دليل إصابته قبل 
موسمني مع القادسية بكسر في 
االنكل وابتعاده عن اللعب ملدة 
أشـــهر إال أنه عاد بقوة وسرعة 

أكثر من الســـابق فبعد ان كان 
وقتها العبا احتياطيا مع األصفر 
واألزرق عاد ليفرض نفسه كالعب 
أساسي وحقق بطولة غرب آسيا 
ثم «خليجي ٢٠» إال أن االصابة 
اللعينة حرمته ايضا من خوض 
املباراة النهائيـــة وقتها. وعلق 
غوران على استبعاده قائال «راشد 
العب مهم بالنسبة لي وهو من 
أفضل الالعبني في الكويت مبركزه 
وحقق معي بطولتني حتى اآلن 

وأنا فعال حزين الستبعاده».
ويبـــدو ان فرحة راشـــد لم 
تكتمل بعد والدة متعسرة يشارك 
بسبب قرار االحتاد اآلسيوي الذي 
اشترط وجود بطاقة مدنية له 
وبالفعل حتقـــق حلمه وحصل 
عليها وانضم لقائمة الـ ٢٣ العبا 
إال أن االصابة أبعدته ويا «فرحة 

ما متت».

عجب «رّب ضارة نافعة» وراشد «خيرها بغيرها»


