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نوا «المرجة».. والدوحة «مزينة»  «ازرع بصل »  زيِّ
 سمير بوسعد

ــامنا فرجة وهي مزينة»، أهزوجة    «زيِّنوا املرجة واملرجة لنا.. ش
دمشقية رددها أبطال الثورة في زمن املقاومة لكل أساليب االستعمار، 

ــى اآلن في األعراس كعنوان عريض  وغناها األطفال حت
ــام. وكيف ال تردد اليوم في سماء  ألفراح أهل الش

دوحة العرب الكرمية ووجه السعد على «نسور 
ــيون» التي اطلت من أعالي جبل قاسيون  قاس
حامي الشام واهلها ودوت في اذان السوريني 
في قطر مونديال ٢٠٢٢، وقطر الغيث الدائم 
لكل العرب. وكان غيث املنتخب السوري فوزا 
كبيرا حتقق بالروح القتالية العالية وسالح 
ــبب االول واألخير  اإلرادة اللذين كانا الس
للنصر املدوي على املنتخب السعودي الشقيق 
ــماء الكبيرة، فمرحى  املليء بالنجوم واألس

ــي االول في كأس  ــورية هذا الفوز العرب لس
ــيا السيما ان «نسور قاسيون» لم يخسروا  آس

في التصفيات املؤهلة الى نهائيات الدوحة.
ــام  ــة فرحت في قلب الش ــة تزينت واملرج   الدوح

وعبدالرزاق احلسني كان «رزاق» بهدفيه وتصدره قائمة الهدافني، 
ــيد وزياد  ــاب ماهر الس وجنح في االختبار بعد انضمامه على حس

شعبو ورجا رافع، فكان عند الوعد وصنع نصرا من ذهب مبؤازرة 
من زمالئه في املنتخب.

ــة امام اليابان هي لتجميع  ــوز األول كان مهما واملباراة الثاني   الف
النقاط، بينما مواجهة األردن هي مفتاح التأهل الى الدور 
ــورية الروماني تيتا  ربع النهائي، لقد برع مدرب س
فاليريو، وكان «تيتو» بحق صاحب الهمة واالرادة 
ــام، وكان له ما  ــق الفوز ألبناء الش في حتقي
ــة هي «س ـ س» التي تعتبر  اراد في معادل
ــع ألنها تعمل ملصلحة  خير معادلة للجمي
العرب دوما، وفي الرياضة كانت حاضرة 
بروح رياضية عالية بني املنتخبني الشقيقني 

السعودي والسوري.
ــور و«هارد لك» لألخضر    مبروك للنس
ــه، ونتمنى بلوغ منتخبني  والبطولة لم تنت
ــة ليكتمل العرس  ــني عن هذه املجموع عربي
العربي في الدوحة التي تزينت بكل اطيافها من 
«سوق واقف» الى الكورنيش الى اجلزيرة الرياضية 
الرائعة بحياديتها ونقلها لألحداث مبهنية وتألق، ونأمل 
ــيا  أن ميتد صدى الفوز العربي الى اجلميع وان تكون كأس آس

عربية الهوى. 

 ناصر العنزي
  حقق املدرب األملاني راينر هوملان بطولة الدوري لفريق الكويت 
في موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠ بعد غياب ٢٠ عاما عن اللقب، وفجأة غادر الى 

بلده غاضبا وعندما سألته الصحافة قبيل رحيله عن تركه 
الفريق أجاب «قالوا لي روح ازرع بصل»، وعندما 

ــاء املدرب األملاني ثيو بوكير مدربا للتضامن  ج
ــنوات طويلة وبعدما ألقى نظرة على  قبل س
تدريب الالعبني قال على طريقة األملان: أريد 
فريقا من «البيض»، وجاء التشيكي ميالن 
ماتشاال الى كاظمة ال يعرفه احد وبعد ان 
ــة مع  ــه مع األزرق تعاقد خلس ذاع صيت
املنتخب السعودي وغادر الى الرياض ولم 
يودعه احد في املطار فغضب وقال «بهذه 

السرعة جتاهلتوني»؟
ــني البرازيليني ملنتخب    أقالوا احد املدرب

خليجي في الثمانينيات فرد عليهم ماذا تريدون 
ــر  ــل ولدي ١١ (........) داخل امللعب، وخس ان افع

منتخب البحرين بقيادة مدربه فؤاد بوشقر من الكويت 
في «خليجي١٣» في مسقط، فقال احد الصحافيني البحرينيني 

ــلطان) أكبر من مدربنا»،  ــلون تبونا نفوز وحارسنا (حمود س «ش

ــب عمان قبل ان يتطور  ــري محمود اجلوهري منتخ ودرب املص
مستواه وتكررت على مسامعه كلمة «هاردلك»، فقال «نفسي مرة 

تقولوا جودلك».
  في البطولة احلالية استدعى االحتاد السعودي مدربه 
ــي املقال جوزيه  ــر بدال من البرتغال ناصر اجلوه
ــيرو فردد معارضون لهذا القرار «شيلوه  بيس
حطوه، هاتوا اجلوهر ردوه»، وغادر بيسيرو 
ــا: «حتى  ــة، ويقول في داخله همس الدوح
مدرب ليڤربول روي هودجسون أعفوه من 
منصبه» ثم يستدرك بصوت خافت «أنا 
وين وليڤربول وين»، واملدرب السعودي 
ناصر اجلوهر (٦٤ عاما) اعتزل اللعب عام 
١٩٨٢ في مباراة ودية مع كاظمة في الرياض، 
من أصحاب املهمات ذات التصريف العاجل 
ــرة أخرى بانتظار ان  من االمور ثم يعود م
يتم التعاقد مع مدرب اجنبي وفي حال إخفاقه 
يستدعى اجلوهر مرة أخرى، ويقول احد املدربني 
ــنوات «نحن مدربو  ــني اعتزل التدريب قبل س احمللي
ــون عنا ويقدمون لنا  ــا تنقطع الكهرباء يبحث طوارئ»، عندم

مصباحا يدويا كي نكمل املشوار. 

 غوران وابراموف في مؤتمر صحافي 
 

 إسبانيا مَثل للخسارة

  ال حجوزات إلى قطر 

 استقالة السركال إشاعة 

 يعقد في الواحدة ظهر اليوم املؤمتر الصحافي 
للمدربني الذي يسبق مواجهة االزرق مع اوزبكستان، 
وسيتطرق من خالله غوران الى حظوظ االزرق، 
بينما سيكون على الطرف االخر املدرب املثير للجدل 

في االونة االخيرة فادمي ابراموف املعروف بجرأته 
في التصاريح االعالمية قبل املباراة خصوصا انه 
قال في املؤمتر الذي ســـبق مواجهته مع قطر انه 

سيفوز بالثالثة. 

 أصبح املنتخب االسباني احلاصل على كأس 
العالم االخيــــرة في جنوب افريقيا مثال يتحذى 
في اخلسارة، فقد اصبح أغلب الالعبني واملدربني 
يضربون مثال باسبانيا عندما يخسرون وجميعهم 
يقولون ان اسبانيا خسرت من سويسرا في انطالقة 
املونديال ثم حصلــــت على الكأس وكان اخرهم 

مدرب املنتخب السعودي املقال البرتغالي جوزية 
بيسيرو الذي تعذر بنفس العذر لكن كلماته لم 
تشفع له وأقيل بعد املؤمتر الصحافي مباشرة، 
وقال أحد احملللني في القنوات التلفزيونية على 
بعــــض من يدعي هذا العذر «هل عندك تشــــافي 

وانيستا».

 تنـــوي عدد مـــن اجلماهير 
الدوحة  إلى  الكويتية احلضور 
عن طريق البر ملساندة االزرق في 

مواجهة اوزبكستان، لعدم وجود 
حجوزات طيران كافية أو الرتفاع 
اسعار التذاكر قبل املباراة، وكانت 

اجلماهير قد حضرت بكثافة في 
مواجهة الصني وبلغ عددها تقريبا 

٤ آالف متفرج. 

 سرت بعض اإلشاعات أمس 
الدوحة أن رئيس جلنة  في 
احلكام في االحتاد االسيوي 

اإلماراتي يوســـف السركال 
قدم اســـتقالته من منصبه، 
علما ان مهمة الســـركال في 

هذا املنصب تنتهي في شهر 
مايو املقبل وان هذه البطولة 

آخر ظهور له. 

 االتحاد السعودي يستعين بالجوهر بعد إقالة بيسيرو
ام آزر «نسور قاسيون»  دريد لحَّ

ــوري على  ــرص الفنان الس  ح
التواجد في مدرجات استاد أحمد 
ــان ملؤازرة  ــادي الري ــن علي بن ب
منتخب بالده امللقب بنسور قاسيون 
بصحبة زوجته، فيما حرصت جميع 
اجلماهير املتواجدة باالستاد على 

التقاط الصور التذكارية معه.
  وقام الفنان دريد حلام بحمل 
ــب  ــوري وآزر منتخ ــم الس العل
ــور» حتى جنح في العبور  «النس
من مباراة األخضر السعودي الى 

بر األمان.
السوري جماهير  الفنان    وقاد 
ــات لدعم الفريق  بالده في املدرج

ــوب بالفعل، حيث  ــيوية، وحتقق املطل ــي أولى مبارياته بالبطولة اآلس ف
ــاهمت في تصدره املجموعة الثانية  ــوري ٣ نقاط س حصد املنتخب الس

للبطولة. 
 مدرب السعودية املقال البرتغالي جوزيه بيسيرو أخفق امام سورية                  (ا.پ) 

 الفنان دريد ّحلام على مدرجات االستاد 

 اضطر االحتاد السعودي لكرة 
القدم الى االستعانة للمرة الرابعة 
بخدمــــات املدرب احمللــــي ناصر 
اجلوهر لتسلم دفة املنتخب بعد 
البرتغالي جوزيه بيسيرو  اقالة 
من اجلهاز الفني عقب اخلســــارة 

املفاجئة امام سورية ١-٢.
  وكان بيسيرو تسلم منصبه 
على رأس االدارة الفنية للمنتخب 
السعودي منذ اكثر من عامني خلفا 
للجوهر بالذات، لكنه فشــــل في 
قيادته الــــى نهائيات كأس العالم 
في جنوب افريقيا للمرة اخلامسة 
على التوالي، وخسر نهائي كأس 
اخلليج في اليمن قبل شهرين امام 

«األزرق» ٠-١.
  ومنــــذ العام ٢٠٠٠، بدأ اســــم 
ناصر اجلوهــــر يظهر في اجلهاز 
الفني للمنتخب عندما كان مساعدا 
للمدرب التشيكي ميالن ماتشاال في 
النهائيات األسيوية في لبنان، وبعد 
خسارة السعودية في أول لقاءاتها 
أمام اليابان ١- ٤ مت االستغناء عن 
ماتشاال واسندت املهمة الى اجلوهر 
الذي جنح في قيادة املنتخب الى 
املباراة النهائية قبل ان يخســــر 
مجــــددا امام اليابــــان بهدف دون 
مقابل. أعطى هذا النجاح للجوهر 
فرصــــة البقاء في األجهزة الفنية 

للمنتخب كمدرب مساعد.
  وفي التصفيات املؤهلة الى كأس 
العالم ٢٠٠٢، خلف اجلوهر الصربي 
سلوبودان سانتراتش بعد املباراة 
األولى وجنــــح في املهمة وأوصل 

األخضر الى النهائيات.
  وكان اجلوهر ايضا عني مدرب 
طوارئ خلفــــا للبرازيلي هيليو 
سيزار دوس انغوس عام ٢٠٠٨، 

قبل ان يســــتقيل من منصبه في 
فبراير عــــام ٢٠٠٩ اثر االنتقادات 
الالذعة التي تعرض لها من الصحف 

احمللية.
  واجلوهــــر مولود فــــي االول 
من يونيو عــــام ١٩٦٤ وكان العبا 
ســــابقا في صفــــوف النصر على 
مدى ٢٠ عاما، وشارك في صفوف 
منتخب بالده اربع مرات في كأس 

اخلليج.
  ومن اجنازات اجلوهر على رأس 
املنتخــــب االخضر قيادته للتأهل 
الى نهائيات كأس العالم في كوريا 
اجلنوبية واليابان عام ٢٠٠٢، حيث 
تعرض لهزمية قاسية امام املانيا 

٠-٨، فخسر منصبه الحقا.

  وكان املنتخب السعودي توج 
بإشراف اجلوهر بخليجي ١٥ في 
الرياض، كما خسر نهائي خليجي 
١٩ امام عمان الدولة املضيفة بركالت 

الترجيح.
  

اثنــــان على قوة    وال يختلف 
املنتخب الســــعودي في بطوالت 
كأس آســــيا منذ بدء مشــــاركته 
فيها، فهو الوحيد حتى اآلن الذي 
خاض ست مباريات نهائيات، فاز 
في نصفها، ويتقاسم مع نظيريه 
االيراني والياباني الرقم القياسي 

لعدد االلقاب.
  جــــاءت االلقاب أعــــوام ١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦، والوصافــــة اعوام 

١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧. 
  وحدهــــا دورة الصــــني عــــام 
٢٠٠٤ شهدت أسوأ مشاركة للكرة 
السعودية في كأس آسيا حني خرج 

من الدور األول.
  ستة نهائيات قارية في سبع 
مشــــاركات جعلت من «االخضر» 
ماردا حتسب له جميع املنتخبات 
من الشرق والغرب حسابات كثيرة، 
خصوصــــا انــــه كان يحمل معه 
جديدا مؤثرا في كل مشاركة وكان 
يؤكد مقولة ان الكرة الســــعودية 
«والدة» نظــــرا للكــــم الهائل من 
الالعبــــني املوهوبني ومن االجيال 

املتعاقبة.
  االجنازات القارية اعقبت دخوال 

قويا على خط نهائيات كأس العالم 
الذي ربط «االخضر» اســــمه بها 
اربع مــــرات متتالية في الواليات 
املتحــــدة ١٩٩٤ حني فاجأ اجلميع 
وبلغ الدور الثاني، وفرنسا ١٩٩٨، 
وكوريا اجلنوبية واليابان ٢٠٠٢، 

واملانيا ٢٠٠٦.
  باختصــــار، فــــرض املنتخب 
الســــعودي هيبته علــــى جميع 
منافســــيه في اكبر قارات العالم، 
لكنه لم يعد كذلك في الفترة املاضية 
التي شــــهدت تراجعا مخيفا في 
نتائجه وامكانيات العبيه املهارية، 
وايضا عدم انسجام الفكر التكتيكي 
للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو 

مع الالعبني.

  لم تترك فترة تولي بيسيرو 
الفنيــــة خيارات  القيــــادة  مهمة 
الرياضي  الشــــارع  وسطية لدى 
السعودي وحتى االعالم احمللي، 
فواجه انتقادات عنيفة منذ فشله 
في ايصال «االخضر» الى املونديال 
الذي اعتاد السعوديون املشاركة 
فيه، كما انه خسر نهائي «خليجي 
١٩» امام عمــــان مطلع عام ٢٠٠٩ 

واخيرا نهائي «خليجي ٢٠».
الثقة    جدد االحتاد السعودي 
ببيسيرو اكثر من مرة بعد احلمالت 
احلادة التي تعرض لها، الى ان اتت 
دورة كأس اخلليج العشرين في 
اليمن وكشفت تخبطا خطيرا في 

التخطيط اوال واالعداد ثانيا. 

 تيتا: المشوار اليزال طويًال
  أكد الروماني فاليرو تيتا مدرب املنتخب الســــوري أن الفوز الذي 
حققه فريقه على حساب السعودية جاء بعد مجهود كبير من الالعبني 
وروح قتالية كبرى، مؤكدا أنــــه لم يكن يتوقع أن يحقق الفوز على 

األخضر.
  وأضــــاف: «كنا ندرك منذ البداية أن اللقاء ســــيكون صعبا علينا 
نظــــرا لقيمة املنافس والالعبني املتميزين به ولكن من اجليد أن نبدأ 
مسيرتنا اآلســــيوية بانتصار مهم، الفترة التي عملت بها على رأس 
املنتخب ليست بالطويلة ولكن اإليجابي أني وجدت التوليفة الصحيحة 
ولوال مساعدة الالعبني لي ملا جنحت في ذلك وباملناسبة فإن هذا الفوز 

هو فوز لالعبني».
  وأكد تيتا أنه لم يكن راضيا عن األداء اجلماعي في الدقائق العشر 
األخيرة من املباراة بعد أن تراجع الالعبون إلى اخللف ومنحوا الفرصة 
للمنتخب السعودي ليهدد مرماهم إال أنه اعتبر أن كرة القدم ال تخلو من 

األخطاء وعلى الالعبني جتنب تكرارها والتعلم منها في املستقبل. 
  وفي نهاية كالمه اعتبر أن الفوز ال يعني ابدا أن املنتخب السوري قد 
وضع قدما في الدور الثاني ألن املجموعة تعتبر صعبة للغاية وهناك 
مباراتان في غاية الصعوبة والتعقيد أمام اليابان واألردن وبالتالي فإن 
املشوار إلى الدور الثاني اليزال طويال ويحتاج إلى مضاعفة املجهود 
مجددا، قبل أن يوجه شــــكره مرة أخرى لالعبــــني ثم إلى اجلماهير 

السورية التي سجلت تواجدها بكثافة في املدرجات. 

 القحطاني: لعبنا مباراة سيئة
  خرج مهاجم املنتخب السعودي ياسر القحطاني حزينا للغاية 

اثر الهزمية املفاجئة التي تعرض لها األخضر أمام سورية.
  وقال القحطانــــي «جميعنا يتحمل املســــؤولية وال ميكن لطرف 
أن يتحملهــــا وحده دون اآلخرين.. لم نكن فــــي يومنا.. وأداؤنا كان 
متواضعا وتلك حقيقة يجب ان نقر بها.. اآلن علينا أن نراجع أنفسنا 
ونصحــــح أخطاءنا حتى نتمكن من التعويــــض». وحول ما إذا كان 
احلظ قد خدم املنتخب السوري، أكد القحطاني «املنتخب السوري لم 
يســــرق االنتصار ألنه تعب من أجله واستحقه عن جدارة.. علينا أن 
نقر ونعترف بأننا لعبنا مباراة ســــيئة وكنا خارج املستوى املعتاد 
ويجب أن نســــتفيد من ذلك خاصة من أجل التعويض في املباراتني 

املقبلتني أمام اليابان واألردن». 

 التشجيع السوري أبهر الجميع
  

  أبهر تشــــجيع اجلماهير الســــورية ملنتخبهم اجلميع في مباراة 
السعودية والتي انتهت بفوز بالدهم ٢-١، حيث كان منظما وبصوت 
واحد وغطى علــــى كل ارجاء امللعب، ولم يكتفــــوا بذلك بل واصلوا 

التشجيع بعد املباراة ومنهم من ذهب إلى الفندق لتحية الالعبني.
 

 النتائج خالف التوقعات 
  أصبحت ظاهرة توقع نتائج املباريات تصدم اجلميع خصوصا 
بعد نتائج املجموعة االولى والثانية بتوقع فوز البلد املضيف قطر 
على اوزبكستان لكنه خسر ثم اكتملت بخسارة الكويت امام الصني، 
وكان مرجحا فوز االزرق، واكتمل مشوار التوقعات اخلاطئة بعد 
تعادل اليابان مع االردن في الوقت بدل الضائع بالرغم من الفارق 
الكبير بني املنتخبني، وكانت الصدمة االخيرة ســـعودية بخسارة 

منتخبهم من سورية. 
 

 ترتيب المجموعة الثانية 
 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 
 ٣  ١  ٢  -  -  ١  ١  سورية 
 ١  ١  ١  -  ١  -  ١  األردن 
 ١  ١  ١  -  ١  -  ١  اليابان 

 -  ٢  ١  ١  -  -  ١  السعودية 

 جهود جبارة  من السفارة
  تستحق سفارتنا في الدوحة 
كل الثناء والشكر لوقوفهم الدائم 
مع افراد بعثة املنتخب الوطني 
والطواقم االدارية ونخص بالشكر 
الهيفي ورئيس  ســـفيرنا علي 
املكتـــب االمنـــي العقيـــد خالد 
املبيليـــش، جلهودهما اجلبارة 
مع البعثة في الدوحة وعملهما 
املتواصل لتذليل الصعوبات امام 

مهمة االزرق في البطولة.

 «سبورت وورلد» ترعى  
«االتحاد العربي»

  يوقع االحتاد العربي لكرة القدم 
عقدا مع شركة «سبورت وورلد» 
في الدوحة لرعاية البطولة بدءا من 
موسم ٢٠١١-٢٠١٢ في يوليو املقبل 
وجلميع البطوالت املنضوية حتت 
االحتاد وفي كل الفئات الســــنية 
ما يؤكد عودة الروح الى االحتاد 
العربي وبقوة بعد توقف طويل 

وغياب عن البطوالت العربية. 

 «هوشة»  
  بين سلطان والرواس

  كاد ان يتطور نقاش حاد بني 
محللي برنامج «املجلس» على 
قناة «الدوري والكاس» البحريني 
حمود ســـلطان والعماني أحمد 
الرواس إلى تشابك بااليدي بسبب 
الرواس  رفض سلطان حلديث 

عن خصوصيات بالده. 

 إخماد حريق في فندق الحكام 
  تعرض فندق «دابليو الدوحة» الذي يقيم فيه حكام نهائيات 
كأس آسيا أمس األول حلادث حريق باملطبخ الرئيسي، وهو ما 

أثار ذعر املوظفني والعمال الذين هبوا بسرعة إلطفائه.
  ولم تســـجل أي خســـائر في األرواح أو املمتلكات بعد أن مت 
تطويق ألسنة اللهب في الوقت املناسب قبل أن تلتهم كل محتويات 
املطبخ. ويعتبر فندق دابليو من أفخم فنادق الدوحة وهو حديث 
اإلنشاء، ولذلك فقد اختارته اللجنة املنظمة ألن يكون مقر اإلقامة 

الرسمي حلكام مباريات البطولة.
 

 إصابة عقل في الرباط الصليبي
  تعرض مدافع املنتخب االردني حامت عقل الى اصابة في الرباط 
الصليبي خالل املباراة امام اليابان (١-١) على ملعب نادي قطر 

ضمن منافسات املجموعة الثانية.
  وتشكل االصابة ضربة قوية للمنتخب االردني الذي سيفتقد 

خدمات قطب دفاعه في البطولة.

 حمد راٍض.. وزاكيروني متذمر 
  اعـــرب مدرب منتخب االردن العراقي عدنان حمد بانه راض 
متاما عـــن اداء فريقه ضد اليابان وخروجـــه بالتعادل ١-١ في 

مستهل مشوار املنتخبني في النهائيات األسيوية.
  وقال حمد «ادى فريقي مبـــاراة جيدة، وكان التزام الالعبني 
عاليا من الناحيتـــني االنضباطية والتكتيكية، لكن ما يحزنني 
بأننا كنا قاب قوســـني او ادنى مـــن اخلروج فائزين، وان كانت 

النتيجة منطقية بحسب مجريات املباراة». 
  وكشف «كان يتعني علينا اللعب بواقعية امام منتخب اليابان 
القوي وجنحت اخلطة التي وضعناها وكدنا نخرج بثالث نقاط 
ثمينة». اما مدرب اليابـــان االيطالي البرتو زاكيروني فلم يكن 
راضيـــا عن نتيجة فريقه وقال في هذا الصدد «ســـيطرنا على 
مجريات اللعب طوال الدقائق التسعني وجنحنا في التسديد ١٧ 
مرة باجتاه املرمى بينها ٧ مرات في املرمى لكننا لم نكن موفقني 

باالضافة الى تألق احلارس االردني». 

   قــــال رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الشــــيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني صحيح ان الكويت تعرض لظلم 
حتكيمي في مباراة الصني، وهو امر يحدث في كرة القدم 

لكنه ليس بفعل فاعل كما قيل.
    أشار مدافع املنتخب االردني سليمان السلمان الى أن 
منتخب بالده لم ولن يكن املنتخب االضعف في املجموعة، وانهم 

سيواصلون التقدم من اجل التأهل للدور ربع النهائي.
   طالب املدرب االيراني افشني قطبي من إدارة الفندق 
الذي يقيــــم فيه إما بتوفير طباخ يجيــــد طهي املأكوالت 
االيراينــــة أو توفيرها عن طريق الفندق، وزودهم بقائمة 

األصناف التي يريدون تناولها كل يوم. 

 البطولة من 


