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 االثنين  

  ١٠  يناير ٢٠١١ 

(األزرق. كوم)   الشيخ طالل الفهد يتحدث لالعبني قبل التدريب أمس  

(األزرق. كوم)   طرد مساعد ندا أدى إلى مساعدة احلكم األسترالي على سرقة املباراة من األزرق  

 فرحة العب سورية عبدالرزاق احلسني تكررت مرتني أمام السعودية  (أ.ف.پ) 

 الفهد: لو ُأعيدت االنتخابات فسأصوت لعلي بن الحسين ألنه عربي ومسلم
الكرة الشيخ   قال رئيس احتاد 
طالل الفهد ان اســـقاط االزرق امام 
الصني كان هدفـــا من ضمن ثالثة 
اهداف سيتم تنفيذها خالل البطولة 
وقد حتقق هدف وباقي هدفني، مشيرا 
إلى انه يعلم مبا سيحدث في الفترة 
املقبلة، الى جانب السيناريو الذي 
سيتعرض له االزرق في املباراتني 
املقبلتني، الفتا الى ان احتاد الكرة لن 
يعترض على حكام مبارياته املقبلة 
وسينتظر ما سيحدث رغم انه يعرف 
اسماءهم واهدافهم التي سيكلفون 
بها. جاء ذلـــك خالل اجتماع الفهد 
في ملعب سباير قبل بدء التدريبات 

بدقائق.
  واشار الفهد الى انه كان يعلم من 
البداية ان االحتجاج الرســــمي الذي 
تقدم به ضد حكم املباراة االسترالي 
بنيامني ويليامز لن يغير شيئا في 
ظل املوقف املعلن من جانب االحتاد 
القاري ضــــد االحتاد الكويتي ممثال 

في االزرق.
  واقسم الفهد انه لو ان انتخابات 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســــيوي 
اعيدت مرة اخرى واعطوني كأس آسيا 
سأصوت وانحاز لالمير االردني علي 
بن احلسني ألنه مسلم وعربي ومن 
نسل رسول اهللا ولن اساند مرشحا 

غير عربي مهما كلفني االمر.

  ندا: اعتذر للجماهير

  اعتذر مســــاعد ندا من اجلماهير 
الكويتية بســــبب طرده في مباراة 
الصني وقال: أتأســــف من اجلماهير 
لكن ردة فعلي كانت بســــبب ضرب 
الالعب الصيني لــــي، إال انها كانت 
خاطئة وال يوجد لها تبرير بعد ان 
تســــببت في خسارة املنتخب، الفتا 
إلى أنه هو من ســــلم نفسه للحكم 

الذي قام بطرده.
  وقد قدمت بعثة منتخبنا احتجاحا 
رسميا على احلكم االسترالي بنجامني 
ويليامز، بعد األخطاء الكارثية التي 
وقعت في املباراة التي خسرها األزرق 

أمام نظيره الصيني ٠-٢ أمس األول 
ضمن منافسات املجموعة األولى.

  وعّبــــر رئيس احتاد كــــرة القدم 
ورئيس البعثة الشــــيخ طالل الفهد 
عن أسفه الشديد ملا آلت اليه نتيجة 
مباراة الكويــــت والصني، وقال في 
تصريح للموقع االلكتروني لالحتاد: 
«احلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه 
سواه، لقد خسرنا جولة وتبقت لنا 
جــــوالت، وأنا على يقني ان الالعبني 
سيســــتعيدون ثقتهم بقدراتهم قبل 

اجلولة الثانية».
  وأضاف: «لم يقدم الفريق املستوى 
املأمــــول منه، ولم يكــــن عند حجم 
التوقعــــات واآلمال، ومــــع كل ذلك 
كان ميكن للفريق اخلروج بنتيجة 

أفضل».
  وأردف قائال: «يؤسفنا ان تنعكس 
نتائج االنتخابات األخيرة التي شهدها 
االحتاد اآلسيوي على أجواء البطولة، 
وهو ما تأكد لنا حتى قبل انطالقها 
بالتصريحات الالمسؤولة التي كان 
النيل من شــــخصيات  القصد منها 
رياضية دولية لها دور في احلركة 
الرياضية العربية والدولية ال ينكره 

اال حاقد».
  وأشار الى ان األخطاء التي ارتكبها 
احلكم لم تكن مؤثرة في سير املباراة 
فحسب وامنا ارتكبت بدهاء وخبث ال 
يتقنها اال محترف في مثل هذه املهنة، 
وقال: «وفي هذه املناسبة أود ان تعرف 
كل آسيا، األبعاد احلقيقية ملمارسات 
كهذه جتهض خطط االحتادات الوطنية 
وحتولها الى كابوس نتيجة املزاجية 

وشخصنة اخلالفات االدارية».
  وأضاف: «إذا كان االحتاد اآلسيوي 
يتناسى السيرة الذاتية لهذا احلكم، 
فنحن سننشط ذاكرته قليال، فالكل 
يعرف انه ارتكب أخطاء كارثية في 
نوفمبـــر املاضي في مباراة الصني 
وماليزيا في دورة األلعاب اآلسيوية 
األخيرة، كما ارتكب أخطاء شهيرة 
الســـد والنجف  فادحة في مباراة 
العراقـــي قبل ٤ ســـنوات، واحتج 

على تعيينه السد مرة أخرى بعد 
ذلك بعام».

  وأكد ان املمارسات التي يرتكبها 
االحتاد اآلسيوي انكشفت للجميع، 
وأصبحــــت األغلبيــــة الصامتة في 
اجلمعية العمومية تعي ذلك متاما، 
بدليل حجم التغيير الذي شــــهدته 
اللجنة التنفيذية وما يعنيه للقائمني 
على االحتاد اآلســــيوي وفق مفهوم 

الفوز واخلسارة.
  وقال: «انه نفق مظلم يقودنا نحوه 
االحتاد اآلسيوي، ســــادت املزاجية 
والقرارات االرجتالية هذه املؤسسة 
الكبيرة التي حتكم كرة القدم في أكبر 
قارات العالــــم، وما حدث في مباراة 
الصني ال ميكــــن ان يقبله عقل، وال 
ميكن ان يقع في مباريات الشوارع، 
ومثل سياسة حتكيمية كهذه لن تغير 
نتيجة مباراة فحســــب، بل ستغير 
نتيجة بطولة بأكملها وســــتجهض 
أحالم جيل من الالعبني ال ذنب لهم 
ال من قريب او من بعيد باالنتخابات 

األخيرة».
  وأضــــاف: «أنا افهم ان االحتادات 
القارية والدولية تسعى دائما لالعتماد 
على ابرز حكامها في البداية لتطمئن 
كل املتنافسني بعدالة املنافسة وشرفها، 
لكن ان تســــند املبــــاراة حلكم بهذا 
املســــتوى املتواضع، فهذه رســــالة 
استوعبناها نحن في الوفد الكويتي 
كما استوعبنا الرسالة التي أرسلت 
قبل ايام والتي كان القصد منها النيل 

من الشيخ احمد الفهد».
  واختتم الفهــــد تصريحه بقوله: 
«اذا كان القصد دفع فاتورة مواقفنا 
في االنتخابات األخيرة، فنحن نقول 
لهم لو عاد الزمن مرة اخرى التخذنا 
املواقف نفسها من هذه االنتخابات، 
حتى لو كان الثمن خســــارة مباراة 
كرة قدم، فنحن ال نســــاوم على قيم 
عالية كاحلــــق والعروبة والرجولة 
أيضا، ونســــأل املولى العلي القدير 
صبــــرا جميال وفرجــــا قريبا واهللا 

املستعان». 

 أكد أن ما حدث في مباراة الصين ال يمكن أن يقبله عقل

 المباراة المسروقة

 دخل منتخبنا الى ملعب الغرافة مبعنويات عالية، وتشـــير 
األحداث الى انه في حالة فنية جيـــدة، وكال الفريقني الكويتي 
والصيني يتبادالن الهجمات وتضيع فرصتني ثمينتني من يوسف 
ناصر ووليد علي، وبدأ احلكم االســـترالي بنجامني ويليامز في 
التصيد ملنتخبنا حيث رفض احتساب أخطاء لصالح منتخبنا 
وفي الدقيقة (٢٤) بّني عن نواياه الســـيئة ولم يحتسب ضربة 
جزاء صحيحة لبدر املطوع، ورد على احتجاج وليد علي السلمي 
بعصبية واضحة، وفي الدقيقـــة (٣٥) يخرج البطاقة احلمراء 
للمدافع مساعد ندا ويتغافل عن عمد عن إخراجها للمهاجم الصيني 
وكالهما تبادال الرفس وهما على األرض ومساعده ويلسون ال 
يحرك ســـاكنا، هنا يتكهرب جو املباراة ويفقد مدرب «األزرق» 
الصربي غوران ورقة مهمة في الدفاع ويسحب املهاجم يوسف 
ناصر ويدفع باملدافع فهد عوض مع تغيير املراكز، مســـاعد ندا 
يخرج باكيا ويظل طوال املباراة في حالة سيئة، بني الشوطني 
الكل كان في حالة وجوم ودهشة، يبدأ الشوط الثاني ويسجل 
بدر املطوع هدفا ال يحتســـبه االسترالي اخلبيث (٤٩) وتصيح 
اجلماهير الكويتية ماذا تريدون منا؟.. غليان في دكة االحتياط 
وغوران متماسك يوجه العبيه ولكن ال فائدة، فالكثرة الصينية 

واحلكم ومساعده ضد فريقنا، يسجل الصينيون هدفا (٥٨) من 
كـــرة حائرة وتتصعب االمور ثم يأتي هدف ثان (٧٠) وتتضح 

األمور بأن منتخبنا في طريقه خلسارة بفعل فاعل.
  في غرفة املؤمترات يدخل املدرب الصيني جا هونغ بو ويتلقى 
تصفيقا من اإلعالم الصيني ويطيل في احلديث ويقول ان الكويت 
تلعب بشـــكل جماعي افضل من قطر فـــي مجموعتنا. ورفض 

التعليق على احلكم وقال لم يكن سببا في فوزنا.
  غوران ينتظر الدخول واملدرب الصيني اخذ اكثر من الوقت 
املخصص له، وابدى غوران دهشـــة كبيرة عندمـــا قلنا له ان 
للكويت هدفا لم يحتســـبه احلكم وقال لم أشاهد اللعبة جيدا، 
يدخـــل الى قاعة املؤمترات وال يعلق علـــى التحكيم ويقول ان 
فريقـــي تأثر بالنقص العددي بعد طرد مســـاعد ندا، وفي املمر 
اخلاص بتصريحـــات الالعبني كانت الكاميرات صوب الفريقني 

والقنوات تنقل أحاديثهم على الهواء مباشرة.
  يغادر األزرق الى الفندق ويستقبلهم الشيخ احمــــد الفهــــد 
يواســـيهم، صمت يلـــف املكــــان وحزن على مـــا جرى، ينام 
الالعبــــون بال عشاء وفي داخلهم يقولــــون «بات مظلوم وال 

تبات ظالم». 

 المساندة الجماهيرية 
  مستمرة 

 «اآلسيوي»: االحتجاج مرفوض

 معتوق بديالً لندا 

 غضب كويتي

 في لفته طيبة وغير غريبة على جماهير 
األزرق الذيـــن حرصوا علـــى الذهاب إلى 
الفندق بعد نهاية املباراة ومؤازرة الالعبني 
والوقوف معهم ألنهم يعلمون ان الالعبني 
لم يكونوا ســـببا في اخلسارة وتواصل 
حضور اجلماهير حتى يوم امس وبكثافة 
ما كان له أثر ايجابي في نفوس الالعبني 

ورفع من معنوياتهم. 

 رفضت جلنة املســـابقات فـــي البطولة 
االحتجاج املقدم من ادارة املنتخب الوطني 
على احداث املباراة والظلم الكبير التي تعرض 
له االزرق من قبل حكم املباراة بحجة ان كتاب 
االحتجاج جاء متأخرا بنصف ســـاعة وان 
لوائح جلنة املســـابقات تسمح بتقبل طلب 
االحتجاج بعد ســـاعتني فقط والطلب جاء 
بعد ساعتني ونصف ما يدل على أن االحتاد 
اآلســـيوي بالفعل يتقصد الكويت حتى في 

فوارق التوقيت حسب رؤيتهم.

ــى ملعب  ــس عل ــوم ام ــدرب االزرق ي  ت
ــباير» بنفس االجواء التي كان  اكادميية «س
يتدرب بها في السابق وكان واضحا إصرار 
ــارة من الصني،  الالعبني على تعويض اخلس
ــوران على أن تكون اغلب  وحرص املدرب غ
ــني الذين  ــك العضالت لالعب ــات لف التدريب
ــدم طويال لكن  ــاراة ولم ي ــاركوا في املب ش
املالحظ ان املدرب الصربي غوران كان يفكر 
ــب ملساعد ندا  كثيرا في ايجاد البديل املناس
ــتان بعد غد واحللول في  في مباراة اوزبكس
ــد الثغرة التي خلفها بإشراك عامر  كيفية س
ــدث مـــع  ــب الدفاع كما ح ــوق في قل معت

الصني. 

ــة القطرية حكم  ــف اليومي ــر الصح ــم تذك  ل
املباراة االسترالي بنيامني ويليامز باي عنوان من 
ــرد االحداث بعيدا عنه فقط  عناوينها واكتفت بس
في داخل محاور احلديث وقالت جريدة الشروق 
ــي «التنني يلتهم بطل اخلليج» بينما قالت  الرياض
ــدر عناوينها  ــة» في ص ــتاد الدوح ــدة «اس جري
ــا «الوطن» فقالت في عنوانها  «غضب كويتي» ام
ــن الصني» وكان  ــقط م «االزرق بـ ١٠ العبني يس
ــا منه فذكر «االزرق  عنوان جريدة «الراية» قريب

يسقط أمام الصني بهدفني». 

 سورية في الصدراة بالفوز على السعودية 
 يوشيدا يضرب الحلم األردني في مقتل 

 قاد عبدالرزاق احلسني منتخب سورية الى 
حتقيق أولى مفاجآت البطولة بتسجيله هدفي 
الفوز على نظيره الســــعودي الوصيف ٢-١ 
امس على ملعب نادي الريان ضمن منافسات 
املجموعة الثانية. سجل عبدالرزاق احلسني، 
الــــذي اختير افضل العب فــــي املباراة، (٣٨ 
و٦٣) هدفي سورية، وتيسير اجلاسم (٦٠) 
هدف السعودية. وكان االردن انتزع تعادال 
مهما ١-١ من اليابان بطلة اعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ 
و٢٠٠٤. وتصدرت سورية ترتيب املجموعة 
بعد اجلولة االولــــى برصيد ٣ نقاط، بفارق 
نقطتني امام االردن واليابان، وتأتي السعودية 
رابعة من دون اي نقطة. وتقام اجلولة الثانية 
من هذه املجموعــــة اخلميس املقبل، فتلعب 
سورية مع اليابان، والسعودية مع االردن. جاء 
الهدف االول عن طريق تسديدة قوية للحسني 
ارتطمت باملدافع عبداهللا الشهيل واستقرت في 
الشباك (٣٨). وجاء الفرج لـ «األخضر» بعد 
ساعة كاملة على انطالق املباراة اثر كرة من 
ركلة ركنية من اجلهة اليسرى اخطأ احلارس 
بلحوص في ابعادها فوجدت رأس تيســــير 
اجلاســــم الذي وضعها في الشباك. ولم تدم 
الفرحة الســــعودية اكثر مــــن ٣ دقائق اذ ان 
اجلهة اليمنى لديها كانت اخلاصرة الرخوة 
التي اخترق منها الســــوريون مرارا وتكرارا 
الى ان جنحوا بكرة وصلت الى داخل املنطقة 
فشــــل الدفاع في ابعادها لتصل الى احلسني 
الذي سددها من حدود املنطقة ارتطمت هذه 
املرة ايضا بأســــامة هوساوي واستقرت في 

الزاوية اليسرى ملرمى وليد علي.
  وكان املنتخب األردني «النشامى» قد أهدر 

فــــوزا تاريخيا وتعادل مع نظيــــره الياباني 
«محاربي الساموراي» ١-١.

  وتقدم املنتخب األردني بهدف عن طريق 
حسن عبدالفتاح محمود في الثواني األخيرة 
من الشوط األول ثم تعادل مايا يوشيدا للفريق 
الياباني في الدقيقــــة الثانية من الوقت بدل 

الضائع للشوط الثاني.
  وكان املنتخب األردني على موعد مع فوز 
تاريخي كان كفيــــال برفع الرأس العربية في 
البطولة بعد هزمية املنتخبني القطري والكويتي، 
ولكن املدافع مايا يوشيدا جنح في تعويض 
فريقه عن تسببه في الهدف الذي سجله حسن 
عبدالفتاح، وأدرك التعادل للمنتخب الياباني 

في الوقت بدل الضائع للمباراة.
  واختلفت دوافع الفريقــــني خالل املباراة 
املنتخب، حيث سعى الفريق الياباني للفوز 
ليكون ضربة البداية في رحلة الفريق الستعادة 
اللقب اآلسيوي الذي توج به ٣ مرات سابقة 
بينما دخــــل املنتخب األردني املباراة أمال في 
حتقيق الفوز أو التعادل على األقل ليبدأ رحلة 
البحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وعلى مدار ١٤ بطولة سابقة لم يشارك املنتخب 
األردني «النشامى» في كأس آسيا سوى مرة 
واحدة وكانت في عام ٢٠٠٤ بالصني عندما قاد 
املدرب املصري الشهير محمود اجلوهري الفريق 
إلى دور الثمانية للبطولة بعد تقدمي عروض 

رائعة في التصفيات وفي النهائيات.
  وكان الفريق على أعتاب التأهل إلى املربع 
الذهبي للبطولة ولكنه سقط بضربات الترجيح 
أمام نظيره الياباني الذي توج فيما بعد بلقب 

البطولة. 


