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 االحد

  ٩ يناير ٢٠١١  

(أ.پ) (أ.پ) األوزبكستاني تيمور كابادزه محاصرا بني ثالثة العبني قطريني   املنتخب القطري اختفت مالمحه أمام مهارة وقوة العبي أوزبكستان 

 «حمى البداية» تصيب جماهير «العنابي» بصدمة
 حمد بن خليفة: لعبنا أسوأ مباراة منذ فترة طويلة والالعبون لم يكونوا جاهزين نفسيًا

 ميتسو: ال أفكر في مستقبلي
  

  أوضح الفرنسي برونو ميتسو انه ال يفكر في مستقبله على رأس 
اإلدارة الفنية للمنتخب القطري بقدر ما يسعى الى اعادته الى اجواء 
النهائيات اآلســــيوية. وقال ميتسو «عملت كثيرا مع املنتخب وبذلت 
كل ما لدي من جهد طوال الفترة املاضية وال افكر في مستقبلي بقدر 
ما افكر في كيفية إعادته الى أجواء البطولة والتعويض في املباراتني 
املقبلتني من اجل التأهل». وتابع: «لم يقدم منتخب قطر األداء املتوقع 
منه وأمتنى ان يتدارك الالعبون االمر حتى نقدم األفضل في املباراتني 
امام الصني والكويت اذ نأمل فيهما في التعويض والتمسك بآمال التأهل 
الى ربع النهائي». وأضاف «انه يوم سيئ لنا خاصة ان املباراة كانت 
افتتاحيــــة وحصل فيها ما لم نكن نتمناه، لكنني احتمل مســــؤولية 
اخلســــارة»، مشــــيرا الى ان «املنتخب القطري تعرض الى ضغوط 
كبيرة». وختم بالقول «ســــنركز اوال علــــى الفوز على الصني ولدينا 

اقل من خمسة ايام لالستعداد لهذه املواجهة». 

 وقـــع منتخـــب قطـــر في 
المحظور امس األول وقدم أسوأ 
أداء له منذ فترة طويلة أدى الى 
خسارته امام نظيره االوزبكي ٠ 

ـ ٢ في افتتاح كأس آسيا.
  «العنابي» الـــذي كان يعد 
العـــدة للبطولة اآلســـيوية 
بمعســـكرات ومباريات ودية 
مـــع مدارس كرويـــة مختلفة 
منـــذ اكثر من عـــام كونه لم 
التصفيات، سقط  يشارك في 
المباريات االفتتاحية  في فخ 
التي غالبا ما يكون فيها األداء 

الفني متواضعا.
  كانت أنظـــار الماليين في 
القـــارة اآلســـيوية والعالـــم 
الى قطر لمعاينة  شـــاخصة 
امـــور كثيـــرة، تنظيم كأس 
آســـيا، الحضور الجماهيري، 
الفنـــي للبطولة  المســـتوى 
المضيف  المنتخب  ومستوى 
المدعو بجيله المستقبلي الى 

المشـــاركة في نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ بعد ان ظفرت قطر 

بشرف استضافتها.
  المنتخب القطري الذي يلعب 
في المجموعة األولى الى جانب 
الكويت بطلة الخليج والصين 
ايضا، اختار السيناريو األسوأ 
اللقب  لبدء مشـــواره نحـــو 
القاري األول متسلحا بعاملي 
األرض والجمهور، خصوصا ان 
القطريين كانوا يعولون كثيرا 
على إقامة البطولة على أرضهم 
اذ اعتبـــروا ان الجمهور لعب 
دورا مهما في فوز «العنابي» 
بكأس الخليج في الدوحة عام 

.٢٠٠٤
  لم ينطبق حساب الحقل مع 
حساب البيدر، وبدل ان تخف 
الضغوط عن المنتخب القطري 
الثالث  النقاط  بحصوله على 
او حتى على نقطة من مباراته 
األولى، بات مطالبا بالفوز على 

الصيـــن والكويت، او تحقيق 
فوز وتعادل وانتظار ان تصب 
النتائج األخرى في المجموعة 
في مصلحته، الن خروجه من 
الدور األول سيترك آثارا سلبية 
على إعداد األجيال المستقبلية 
للبطوالت اقليميا وقاريا وأيضا 

في تصفيات كأس العالم.
  رئيس االتحاد القطري الشيخ 
حمد بن خليفـــة كان واضحا 
حين أشار الى ان العنابي «لعب 
أسوأ مباراة له منذ فترة طويلة 
امام اوزبكستان»، مضيفا «من 
المؤكد ان الالعبين لم يكونوا 
اننا  جاهزين نفســـيا رغـــم 
هيأناهم بشكل جيد، وعموما 
كنـــا نتمنى نتيجـــة ايجابية 
وأعتقد ان األمل ال يزال موجودا، 
فالفريق سيخوض مباراتين 
امام الصين ثم الكويت وأتمنى 
ان يظهر بمستوى أفضل وان 

يحقق الفوز فيهما».

  تلقى الشـــيخ حمد «وعدا 
مـــن الالعبين بتقديم األفضل 
امام الصين»، محمال الالعبين 
المسؤولية بقوله «من الواضح 
انهـــم لم يكونوا فـــي يومهم 
والفريق ظهر بمســـتوى غير 
المستوى  متوقع، فليس هذا 
الحقيقـــي لالعبـــي المنتخب 
القطري وأتمنـــى ان يظهروا 
بمستوى افضل بداية من اللقاء 

المقبل».
الفرنســـي برونو    المدرب 
ميتسو لم يحقق ما يذكر في 
اكثر من عامين على رأس الجهاز 
الفني للمنتخب القطري، فخرج 
«العنابي» تحت إشـــرافه من 
المرحلة النهائية في التصفيات 
المؤهلة الى مونديال ٢٠١٠، ثم 
من الـــدور األول في «خليجي 
١٩» في مسقط، و«خليجي ٢٠» 

في عدن.
  بدأ ميتسو مهمته مع منتخب 

قطر في ســـبتمبر ٢٠٠٨ خلفا 
لالوروغوياني خورخي فوساتي 
في عقد حتـــى ٢٠١٢، لكن تم 

تمديده حتى عام ٢٠١٤.
القطـــري احتوى    االتحاد 
موجة الغضب ضد ميتســـو 
بعد دورة الخليج األخيرة، ثم 
اعلن الشـيخ حمد امس األول 
انه «لن تكون هناك ردة فعل 
تجاه الجهاز الفني والمدرب بعد 

الخسارة امام اوزبكستان».
المنتخب    ويبدو ان العبي 
القطري يدركـــون تماما ماذا 
امـــام اوزبكســـتان  حصـــل 
والـمطلوب منهم في مواجهة 
الصين، فقال حامد اســماعيل 
«المســـؤولية ال تقع على عاتق 
طـــرف دون اآلخـــر والجميع 
يتحملون نتيجـــة ما حصل 
ألن المنتخـــب يتكـــون مـــن 
مجموعة متكاملة ولكن الجزء 
األكبر من المسؤولية يتحمله 

الالعبون ألنهم الفاعلون فوق 
الميدان».

  ولم يتملك منه اليأس كثيرا 
بقوله «لقد دفعنا ثمن هزيمة 
كانت قاســـية علينا جميعا، 
ولكن ما يمكـــن ان أؤكده ان 
رد العنابي سيكون قويا ضد 

الصين».
  الالعب المهاري حسين ياسر 
الثقيلة  قال بدوره «الخسارة 
لم تكن متوقعة على االطالق 
وكانت مفاجأة للجميع، لكن 
ال يوجـــد مســـتحيل في كرة 
القدم وعلينا ان نفكر بجدية 
اما  المقبلة»،  المباريـــات  في 
فابيو سيزار فأوضح «أعتذر 
عن األداء الســـيئ الذي قدمه 
المنتخب واعد بأننا ســـنقدم 
األفضل امام الصين»، واعتبر 
مسعد الحمد أيضا أن العنابي 
«لعب واحدة من أسوأ مبارياته 

منذ فترة». 

 مدرب أوزبكستان: اآلتي أعظم 
  

  حذر مدرب منتخب أوزبكستان فادمي ابراموف بأن فريقه قادر على 
تقدمي أداء أفضل من الذي قدمه عندما تغلب على نظيره القطري ٢-٠ 

في املباراة االفتتاحية للبطولة اآلسيوية.
  وقال ابراموف «خط وســــطنا حتديدا قدم أداء جيدا، لكنني واثق 

من قدرتنا على تطوير مستوانا من مباراة الى اخرى».
  وأوضح «حصلنا على ٣ نقاط مهمة في بداية املشوار، لكنني نبهت 
الالعبني بعدم االسترخاء، حيث يجب أن نبدأ من اليوم الثاني االستعداد 
للمباراة املقبلة». وأضاف «كانت املباراة صعبة لكال الفريقني، لكننا 
جنحنا في حتقيق الفوز، وضعت خطة لهذه املباراة، فأنا أعرف املنتخب 

القطري جيدا وقد التزم العبو الفريقني باخلطة املوضوعة».
  وكشــــف ابراموف انه ميلك العديد من املواهب في صفوف فريقه 
ميلكون خبرة قوية اكتسبوها من خالل دفاعهم عن ألوان أندية روسية 
واوكرانية. وقال في هذا الصدد «اعتقد ان الفريق احلالي يضم العديد 
من الالعبني اجليدين لكن املشــــكلة انني أملك الكثير من هؤالء على 

مقاعد االحتياط ألنني في النهاية ال أستطيع إشراك اجلميع».
  وأضاف «انهم محترفــــون، ويتوجب عليهم ان يتفهموا هذا االمر 

ويستطيعون املساهمة بشكل كبير عندما يشاركون كبدالء».
  شاركت اوزبكستان للمرة االولى في النهائيات القارية عام ١٩٩٦ 
وقد شهد مســــتواها تطورا كبيرا في السنوات االخيرة وهي تصبو 

الى بلوغ الدور نصف النهائي في البطولة احلالية. 

 الصحف القطرية غاضبة
  

  عبرت الصحافة القطرية عن غضبها من خسارة منتخبها امام 
اوزبكستان فوصفت «الوطن» اخلســـارة بكلمتني على صفحتها 
األولى بعنوان «أداء يفشل» بينما كتبت«الشرق الرياضي»: «العنابي 
صدمنا في االفتتاحية بالثنائية االوزبكية» وذكرت مجلة «استاد 
الدوحة» «من يتحمل املسؤولية» وقالت «الراية» في عنوانها «من 

اولها خسارة». 

 أحمدوف سعيد
  

  قال العب املنتخب االوزبكي اوديل احمدوف انه سعيد بتسجيل 
هدف التقدم ملنتخب بالده وان يســـجل الهدف األول في البطولة 
باسمه في شباكه وأضاف أنه يشعر بسعادة كبيرة للتسجيل في 
املباراة االفتتاحية واملساهمة في حصول منتخب بالده على اول
٣ نقاط مما يزيد من حظوظهم في الصعود للدور ربع النهائي.

 ٣٧ ألف متفرج حضروا االفتتاح
  

  كشف املذيع الداخلي مللعب خليفة الدولي عن أن عدد اجلماهير التي 
حضرت املباراة االفتتاحية لبطولة كاس آسيا بلغ ٣٧ ألفا و١٤٣ متفرجا 
وهو عدد كبير ملباريات االفتتاح في البطوالت اآلســــيوية وساهم هذا 
العدد الكبير من اجلماهير في جناح حفل االفتتاح حيث تفاعلت بصورة 

كبيرة للغاية مع الفعاليات واأللعاب النارية وأيضا خالل املباراة.

 أول إنذار لوسام
  

  حصل العب خط وسط قطر وسام رزق على اول بطاقة صفراء 
فـــي البطولة بعد تدخله بقوة مع العب اوزباكســـتان الكســـندر 
جيرنيخ ليكون بذلك أول العب في بطولة كأس آســـيا يتم إنذاره 

في البطولة. 

  سونغ يأمل في إحراز اللقب 
  

  يأمل الالعب بارك جي سونغ جنم خط وسط مان يونايتد اإلجنليزي 
وقائد املنتخب الكوري اجلنوبي لكرة القدم في تتويج مسيرته الدولية 

بقيادة منتخب بالده للتتويج بلقب كأس آسيا.
  وأعلن ســــونغ مؤخرا أنه سيعتزل اللعب الدولي عقب مشاركته 
مع الفريق في البطولة احلالية والتي يســــتهل فيها الفريق مسيرته 

بلقاء البحرين غدا االثنني.
  وصرح بارك جي سونغ إلى الصحافيني لدى وصوله الدوحة قائال 
«ستكون بطولة أسيوية خاصة بالنسبة لي.. لم يعد لدي وقت كبير 
على املستوى الدولي. وهذا يجعلني راغبا في الفوز بكأس آسيا أكثر 

من أي وقت سابق».
  وتوج املنتخب الكوري بلقب أول بطولتني لكأس آســــيا في عامي 
١٩٥٦ و١٩٦٠ ولكنه فشــــل في إحراز اللقب على مدار العقود اخلمسة 
املاضية. وتضم املجموعة الثالثة في الدور األول للبطولة إلى جانب 

منتخبي كوريا اجلنوبية والبحرين منتخبي أستراليا والهند.
  وأعرب بارك جي سونغ عن ثقته في قدرة فريقه على العبور للدور 
الثاني (دور الثمانية) في البطولة رغم كون املنتخب األسترالي أحد 

املرشحني بقوة إلحراز اللقب. 

 شنو اسمك؟
 ناصر العنزي

ــماء الريح عند العرب البلبل بفتح الباء وهي الريح الباردة    من أس
ــح الباردة  ــف والحرجوف الري ــدى، والحرج ذات الن

ــج اللينة المعتدلة والهيف  الشديدة، والسجس
ــاء وهي الحارة التي تهب من جهة  والهوج

ــداج التي لها  اليمين، والحنون والمه
ــا الريح الخريق  ــن (صوت) أم حني

فتخترق الثياب من شدة البرد، 
ــماء العربية لها داللتها  واألس

ــماء  ايضا، فالحارث من أس
ــماء  ــد ومهند من أس األس
ــيف في حين ان هند  الس
ــة أو أكثر من  ــي مائ تعن

اإلبل.
ــة الحالية    في البطول
األنظار  ــت  يلف ما  أكثر 
منتخبات  العبي  أسماء 
شرق آسيا والتي يغلب 
عليها االختصار ويقول 
ما  «هذوال  ــالء  الزم احد 

وقبايل  ــل  عواي ــم  عنده
ــدة»  وح ــة  طق ــاميهم  أس

ــة  ــة الصيني ــم القائم وتض
ــى األحرف،  ــرب ال ــماء أق أس

ــمه كو بو  ــب رقم (١١) اس فالالع
ــمه دو وي، أما  والالعب رقم (٢) اس

أطول اسم في القائمة فهو دينغ زهوو 
ــماء  جيانغ رقم (١٦)، بالمقابل فإن اغلب أس

المنتخب اإليراني تنتهي بحرف الياء مثل مهدي 
ــان  ــجاعي واحس ــعود ش رحمتي وغالم رضائي ومس

صافي وفرشيد طالبي ومحمد غالمي وغيرهم وحتى مدربهم اسمه 

ــيا في  ــين قطبي، وتتذكر الجماهير الكويتية في كأس أمم آس أفش
الكويت عام ١٩٨٠ الالعب االيراني (األسود) رضا بارزاكيري صاحب 
ــراه ألول مرة يقل هذا  ــهل الممتنع ومن ي األداء الس

برازيلي وليس إيرانيا.
ــماء  ــر فإن األس ــب اآلخ ــي الجان   وف
العراقية تشير الى التحدي والصالبة 
مثل الحارس االحتياطي رقم (٢٢) 
ــد، الى جانب  ــمه حيدر رع واس
ــردي رقم (١١) هوار  اللعب الك
ــم (١٣) كرار،  ــم رق والمهاج
ــماء يقفز  ورغم هذه األس
ــم مدرب حراس  اليك اس
ــم  عبدالكري ــى  المرم
نـاعم فشتان بين هوار 

وكـرار وناعم.
ــب  الجان ــي  ف ــا    أم
أسماء  فإن  ــعودي  الس
ــى  عل ــدل  ت ــه  العبي
ــم  ــي القدي اإلرث العرب
ــن تاريخ  ــتوحى م المس
ــل  ــة مث ــرة العربي الجزي
ــير ومبروك  ــر وتيس ياس
ــز،  ومعت ــد  ومهن ــامة  وأس
واألول هو نجم األخضر ياسر 
القحطاني العائد الى صفوفه من 
االصابة، وفي الجانب القطري حلت 
ــماء جديدة مثل سباستيان سوريا  أس
ــيزارو وكسوال وكوابي وتزينها  وفابيو س
أسماء جميلة قطرية خالصة مثل جاراهللا المري 
ــليطي  ــعد الحمد وعبدالعزيز الس وإبراهيم الغانم ومس

خلفان ابراهيم خلفان. 


