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 هذا اللي يقدرون عليه 
 ال حول وال قوة اال باهللا ظلموا منتخبنا األزرق 
لتصفية حسابات انتخابية وتسديد فواتير ال عالقة 
له بها، كيف نام حكم مباراتنا مع الصني االسترالي 
بنيامني وليامـــز ليلته بعد املباراة؟ ومباذا رد على 
ضميره؟ مـــاذا كان جواب مواطنه مســـاعد احلكم 
بنيامني ويلسون عن سؤال زمالئه وأبنائه: ملاذا لم 
تشـــر برايتك الى صحة هدف الكويت في الشـــوط 
الثاني بعدما استدارت الكرة بكامل محيطها في املرمى 
فحتى األعمى يراهـــا عن بعد؟ وملاذا لم تقل للحكم 
ان املهاجـــم الصيني دانغ زو هو الذي بدأ باالعتداء 
على مساعد ندا ورد عليه األخير وكالهما يستحق 

البطاقة احلمراء؟
  لو قال احلكم انه لم يشاهد ركلة اجلزاء الصحيحة 
لبدر املطوع في الشوط األول، بعد ان ضربه املدافع 
الصيني بقوة وأســـقطه بعنف فهو كاذب من رأسه 
حتى أخمص قدميه، فاحلادثة كانت قريبة منه جدا 
وأجمع كل احملللني واحلكام السابقني في الفضائيات 
على انها ركلة جزاء تستوجب انذارا للمدافع الصيني 
زهاو دونغ، ولكن مـــاذا نقول حلكم وضع ضميره 
في سلة غسيل املالبس في الفندق وجاء الى امللعب 
ال يرى سوى اللون األحمر ـ قمصان أفراد املنتخب 
الصيني ـ ال ميكن ان يكون وليامز حكما لكرة القدم 
بعـــد ان ذبح منتخبنا من الوريـــد الى الوريد، وال 
ميكن ان يكون مســـاعده ســـوى تابع له ال يرى ال 

يسمع ال يتكلم.
  توقعنا ان يكون التحكيم ضدنا في البطولة ولكن 
ليس بهذه الصورة الفاضحة واملكشـــوفة، نعلم ان 
االحتاد اآلســـيوي ال يحمـــل ودا للمنتخب الوطني 
ويرجع ذلك الى سنوات سابقة، وليس كما يتصور 
البعـــض ان اخلالف حديث نتيجـــة ما مر به احتاد 
الكرة قبل ٣ سنوات، ولكن يبدو ان انتخابات االحتاد 
اآلســـيوي التي جرت يوم اخلميس املاضي أحدثت 
جرحا غائرا في نفوس البعض بعدما سقط منهم ٣ 
أعضاء محسوبني على «الزعيم األوحد» فكان الضرب 
من قناة األزرق والالعبني، وشاهدنا متثيلية مكشوفة 

راح ضحيتها منتخبنا.
  ال يدير االحتاد اآلسيوي لكرة القدم سوى شخص 
واحد وهو رئيسه محمد بن همام، واسألوا من هو 
قريب مـــن مراكز القوى يخبركـــم، وجلنة احلكام 
برئاسة اإلماراتي يوسف السركال جلنة ضعيفة ال 
تستطيع ان تتخذ قرارا دون الرجوع الى الرئيس 
وستشـــاهدون وليامز يقود املباريـــات املقبلة بال 
عقوبة ورمبا تسند اليه املباراة النهائية ان لم يكن 
املنتخب االسترالي طرفا فيها وذلك نكاية في منتخبنا 
وجماهيره وصحافته وسترون، نحن ال نطلب من 
االحتاد اآلسيوي الرحمة فالرحمة من اهللا سبحانه، 
ولكـــن نطلب منهم ان يدعـــوا منتخبنا يلعب كرة 

نظيفة خالية من الدسائس.
  خسرنا من الصني بهدفني في مباراة «مسروقة» 
ولكـــن مازال األمل باقيا، كنا األفضل منهم ولو كان 
احلكم منصفا في احتساب هدف املطوع في الشوط 
الثانـــي لتغير حال املباراة متاما، وعلينا ان نواجه 
أوزبكستان بعد غد بروح الفوز وال سواه، وليحذر 
كل الالعبني من خصمهم السريع وليحذروا أكثر من 

«الصافرة» وال حول وال قوة اال باهللا. وسالمتكم.
  ناصرالعنزي ـ الدوحة 

 نعيمة األحمد: ال يأس
  مع األزرق 

 البناي: ال إصابات 

 حمد خرج مع ندا 

 العامر: يجب أن ننسى 

 «غرزة» برأس الطاهر 

 اليتامى: تخطينا مباراة الصين 

 إيقاف ندا مباراة واحدة 

 قالت رئيســـة اللجنة الرياضية النســـائية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الشيخة نعيمة األحمد انه ال يأس مع االزرق 
الذي افرحنا في األشهر املاضية وحقق البطوالت، مشيرة إلى ان 
ظروف املباراة لم تخدم الالعبني خصوصا من قبل التحكيم الذي 
كان ســـببا في اخلسارة، لكن علينا اآلن أن ننسى هذه اخلسارة 

ونفكر في مباراة اوزبكستان.
  واضافت الشيخة نعيمة أن على الالعبني تقبل اخلسارة مثلما 
كانوا يتقبلون الفوز في السابق حتى وإن ظلموا وعلى الالعبني 
ان يســـتعيدوا الثقة بأنفسهم ســـريعا ويفرحوا اجلماهير التي 
ســـتحضر بال شك مباراة اوزبكســـتان والتي ستكون هي األهم 
وكذلك اجلماهير الكبيرة في الكويت والتي تدعوا لهم بالتوفيق 

طوال الوقت. 

 أكد طبيب املنتخب عبداملجيد البناي ان بدر املطوع لم يشـــارك 
وهو مصاب بل بالعكس كان سليما وتعافى من إصابته وظهر ذلك 
واضحا بدخوله أخر تدريبني مع االزرق قبل املباراة ما يدل على عدم 
وجود أي مشكلة في اشراكه. وأشار البناي انه حتى تدريب االمس 
لم يكن هناك أي العب يعاني من إصابة متنعه من دخول التدريبات 

وهو االمر االيجابي الوحيد بعد مباراة الصني. 

 خرج املهاجم حمد العنزي مع مساعد ندا خارج الفندق وذهبا للتسوق 
أو اجللوس في أحد املطاعم بعد ان كان واضحا تأثر ندا بأحداث املباراة 
الخراج الالعب من الضغط النفســــي الذي الزمه بعد املباراة إثر طرده 

وعاد الالعبان قبل الساعة الـ ١٠ مساء كما كان مقررا لهما. 

 قال جنم خط الوسط طالل العامر ان املباراة لم يكتب لنا الفوز 
بها لكن ذلك ال يعني اال نحمل حكم املباراة مسؤولية اخلسارة بسبب 
قراراته العكسية، مشيرا إلى أن بطاقة التأهل لم تضع حتى اآلن وان 
الفوز في مباراتي اوزبكستان وقطر ليس أمرا مستحيال لكن بشرط 

ان ننسى مباراة الصني وندخل كأننا في بداية البطولة.

 بعد تعرض يعقوب الطاهر لـ «شج» في رأسه في مباراة الصني 
اضطر اجلهاز الطبي ألن يضع في رأسه «غرزة» واحدة لكي يوقف 

النزيف، ولم متنع تلك اإلصابة الطاهر من حضور التدريبات. 

 أكد إداري املنتخب يوسف اليتامى أن مباراة الصني واحداثها 
ال يجـــب التوقف عندها وان علينا إكمال املشـــوار بنفس القوة 
واالقدام الذي وصلنا به لقطر، مؤكدا ان املهمة اآلن ستكون هي 
شحن الالعبني مرة اخرى معنويا قبل مواجهة اوزبكستان بعد 
أن ملســـنا ان الالعبني يشـــعرون بالظلم ألن مجهودهم قد ضاع 

بسبب احلكم.
  واضاف اليتامى أن املدافع مساعد ندا كان منهارا جدا ومتأثرا 
بالطرد وبكى كثيرا بني الشـــوطني وبعد اخلسارة بهدفني، لكننا 
استطعنا التعامل مع املوقف وتهيئة الالعب مرة اخرى، مشيرا 
إلى أن هناك اجتماعا سيكون بني اجلهازين االداري والفني لوضع 

اخلطوط العريضة للمباراة املقبلة. 

 قال مدير املنتخب الوطني اسامة حسني ان قانون البطولة ولوائح 
جلنة املســـابقات توصي بايقاف الالعب املطرود مباراة واحدة في 
حالة الطرد املباشـــر او بعد احلصول على بطاقتني. وبني حسني أن 
االزرق قادر على العودة سريعا وان الالعبني يستطيعون تخطي اي 

منتخب إذا لم يتعرضوا للظلم وكانوا في مستواهم.

 فرحة «بنيامين» وبهجة الصينيين 
 خسرنا معركة ومازالت بطاقة التأهل بيد نجوم األزرق  

(األزرق.كوم)   طالل العامر يداعب احلكم االسترالي بنيامني وليامز الذي تسبب في خسارة األزرق من الصني  

 لم يكن يدرك منتخبنا الوطني وجماهيره ما الذي ســـيحدث 
في مباراة الصني االفتتاحية امام الصني فالالعبون أعدوا العدة 
واملدرب الصربي غوران توڤاريتش وضع تشكيلة شبه مثالية 
واحلمـــاس كان موجودا قبل املباراة والـــكل كان ينتظر حلظة 
الهـــدف االول أو االعالن عن نتيجة الفوز لألزرق إال أن منتخبنا 
وجماهيـــره لم تعلم أن خصمهم ليس املنتخب الصيني بل كان 
احلكم االسترالي بنيامني وليامز الذي لو نعد اخطاءه مثلما ذكرها 
معظم احملللني واحلكام الســـابقني الحتجنا رمبا ليس لصفحة 
لذكرها بل لعدد من الصفحات ولكـــن و«بعد خراب مالطا»، لن 
يشفع ذكرها ولن يقلل من مرارة اخلسارة ولكن ليعلم الالعبون 
ان املعركـــة انتهت ولكن مازالت هناك معارك متى ما كســـبوها 

انتهت احلرب لصاحلهم.
  وعودة ألجواء املباراة حيث دخل االزرق بهدوء تام وهو يدرك 
انه الطرف األفضل واملسيطر على مجرياتها وكان الهدف قادما ال 
ماحلة ويطبخ على نار هادئة الن الصينيني وقتها اكتفوا مبشاهدة 
العبـــي االزرق وهم يتناقلون الكرة وظلـــوا يجرون خلفهم من 
اجل اغالق منطقة دفاعهم وكان لهم ذلك ولكن ليس لوقت طويل 
الن بدر املطوع تســـبب في ركلة جزاء مستحقة لم حتتسب في 
الثلث االول من الشـــوط بعد الضرب املتعمد له من قبل املدافع 
الصيني إال ان احلكم االسترالي وليامز لم يشاهدها وغض النظر 
عنها رغم ان كل من شـــاهدها أقسم بأنها ركلة جزاء وخير دليل 
تصريح اخلبير التحكيمي في قناة اجلزيرة الرياضية السوري 
جمال الشريف على هذه اللقطة قائال «لو كان احلكم سيد مكاوي 
الحتســـب ركلة اجلزاء للمطوع!» وقال الالعبون بعدها «غلطة 
وتعـــدي» إال ان احلكم لم يرد تفويتها وبعد ٣٥ دقيقة قام بطرد 
مســـاعد ندا واالجدر أنه كان يطرد معه الصيني يانغ زو إال أن 
العبي االزرق لم يحتجوا ايضا باالضافة للعديد من االخطاء لم 
حتتسب ورغم كل هذا ظهر تكتيك غوران العالي في قيادة الدفة 
بسرعة التبديل بإخراج يوسف ناصر وادخال فهد عوض وعودة 
عامر املعتوق لقلب الدفاع والذي جعلنا ال نشعر بأن هناك نقصا 
في صفوف االزرق في باقي الوقت بل بالعكس استمرت السيطرة 

لالزرق لكن بشكل أقل عن سابقه.
  وفي الشوط الثاني كان االزرق هو املبادر واتضح ان اصرار 
الالعبني لم يقل بل زاد ومتكن املطوع من تســـجيل هدف إال ان 
احلكم لم يحتسبه وهنا كانت مبثابة «القشة التي قصمت ظهر 
البعير» ألن لكل فعل له ردة فعل فاذا لم حتتسب لك ركلة جزاء 
وهـــدف صحيح وطرد مبالغ فيه فعليك ان ترضى باالمر الواقع 
وتتلقى هدفا والذي لم يكن من لعبة جماعية او كرة مدروسة حتى 
انه كان مشـــكوكا في صحته النه في حلظة ابعاد عامر املعتوق 
للكرة مت دفعه من قبل احد الالعبني الصينيني وبهذا الهدف ارتاح 
االسترالي وكانت فرحته اكثر من فرحة الصينيني أنفسهم ومع 
كل هذا لم يتشتت تركيز االزرق بل حافظ على متاسكه وترابط 
خطوطه وحاول تعديل النتيجة خصوصا عندما تكون الكرة بني 
اقدام املطوع او العنـــزي او حتى الظهير فهد عوض لكن جميع 
احملاوالت افتقـــدت الزيادة العددية إلنهـــاء الهجمة وفي بعض 
احلاالت كنا نشـــاهد فهد العنزي محاصرا بني ٣ العبني وهو امر 

يصعب على أي العب التخلص منه والتألق بعده.
   وكان املدرب الصينـــي جاو هونغبو قام بتحليل االزرق من 
خـــالل الكمبيوتر وعرف كيف يوقف خطـــورة كل العب كما ان 
لياقة العبيه كانت عالية فهم يدافعون بـ ٩ العبني ويهاجمون بـ 
٦ على االقل وهو امر مميز ساهم أيضا في ارتفاع مستواهم مع 
مرور الوقت، والذي ســـاعدهم أيضا فيه النقص العددي لالزرق 
إال ان الصينيني كانوا يفتقدون للحلول الكروية السهلة باستثناء 
محاولة واحدة تصدى لها حارس مرمانا نواف اخلالدي ببراعة 
حتـــى ان هدفهم الثاني لم يكـــن ملعوبا بل جاء عن طريق ركلة 
حرة مباشـــرة، ويحســـب مرة اخرى لغوران إجراؤه تبديالت 
هجومية بإدخال حمد العنزي وعبدالعزيز املشعان بدال من فهد 
العنزي ووليد علي وهو أمر صعب بعد خسارة بهدفني باالضافة 
الى النقص العددي ورمبا كان هذان التبديالن السبب وراء بقاء 
النتيجة على حالها ألن املشعان كان يحتفظ بالكرة كثيرا ويرواغ 
أكثر من العب فساهم في تخفيف الضغط عن خط الوسط والدفاع 
وأراحهم نوعا ما بعد مجهود خارق للعادة لطالل العامر وجراح 
العتيقي اللذين يستحقان عالمة كاملة على ما فعلوه بعد حالة 

الطرد بإغالق العمق بإحكام. 

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

 شوفوني في الجريدة 
 ناصر العنزي

ــيرو  ــعودية البرتغالي جوزيه بيس ــب الس ــول مدرب منتخ   يق
ــرد عليه  ــفت بي االرض» وي ــماء وخس ــة رفعتني للس «الصحاف
ــار ماريو زاغالو  ــك انك باق حتى اآلن فقبلك ط ــرون «احمد رب آخ

وكارلوس البرتو باريرا» فيما يقول مدرب اوزبكستان 
ــي بلدي»،  ــوف «انا مكروه ف فادمي ابرام

ــي  الفرنس قطر  ــدرب  م واعترف 
ــو باخلطأ بعد  ــو ميتس برون

ــارته االفتتاحية في  خس
ــت عنه  ــة فقال البطول

ــة «حقيقة  الصحاف
ام مناورة؟»، ولو 
مباريات  لعبت 
كــرة الــقدم 
بـال صـحافة 
ــون  وتـلفزي
مـحـلـلـني  و
ــن  ومصوري
ــرت  الزدهــ
جتارة املدربني 

والالعــبـــني 
واحلكام.

ــون ان    يـقـولـ
الصحافة هي السلطة 

الـرابـعـة، بالطبع وليس 
فتحها، وهي مـهـنة املتاعب 

وسـبـب رئـيـسي ألمراض القلب 
بناء على شهادة املختصني، وفي السابق 

كان الصحافي يعتز بقلمه ويقول اذا تعرض للهجوم 
ــيلته الوحيدة لنقل  «انا قلمي نظيف»، وكان جهاز التلفون هو وس
ــاف جهاز عظيم في  االخبار في مهامه اخلارجية قبل ان يتم اكتش

ــار هذا  ــس، وتناقل الركبان خبر انتش ــم الفاك وقته املعروف باس
ــة واحدة،  ــتطاعته ان يوصلك باجلريدة من ملس اجلهاز وكيف باس
ــني الزميل فيصل القناعي «كنا  ــول عميد الصحافيني الرياضي ويق
ــرى، اما اآلن فإن  ــم بيد والكاميرا بيد اخ ــب بعيدا نحمل القل نذه

وسائل التقنية احلديثة اراحت الصحافيني كثيرا».
ــن ورقية الى  ــة م ــت الصحاف   اآلن حتول
ــم اهمية في  ــة ولم يعد للقل الكتروني
ــعت  الكتابة ونقل االخبار، وتوس
ــروء  املق ــالم  االع ــبكات  ش
ــرت  وانـتـش واملـــرئي 
الفضـائيات في السماء 
ــول  ــح احلص واصب
على املعـلومة اوفر 
ــي  ـــهل، وف واس
البطــولة احلالية 
ــرب  ق ــالم  االع
ــرا  ــافة كثي املس
ــاهد  املـش ــني  ب
ــداث  واالحـــــ
املتعاقبة ولم يتبق 
له سوى ان يدخل 

غرف نوم الالعبني!
  تبقى الصحـافــــة 
ــل  لكـ ــية  ــة رئيس وجب
رياضي. يقول احـد الالعبني 
ــب : رغم  ــني في املـنـتخ احلالي
ــوب» لي في كل  مالزمة جهاز «الب ت
االوقات إال اني أتلذذ بقراءة اجلريدة صفحة 
صفحة، ويضيف: ال تصدقوا اذا قال لكم اي العب انه ال 
ــاهد صورته في اجلريدة فإنه  يهتم مبا يكتب في الصحافة، ولو ش

ال ينام الليل فرحاً. 


