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 كاد «سعيد» أن يقول خذوني
 غدا مباراتنا الثانية مع أوزبكستان وال سبيل لنا 
سوى الفوز لتثبيت مقعدنا في املجموعة األولى، لن 
تكون املواجهة أسهل من سابقتها مع الصني، فاخلصم 
فريق منظم يلعب كرة معتدلة ال إسراف في الهجوم 
وال حتفظ دائما في الدفاع وخرج بـ ٣ نقاط ثمينة 
من قطر املستضيفة ومن الطبيعي ان يلعب مدربه 
فادمي ابراموف بالطريقة التي تناسبه إذ ان التعادل 
يصب في مصلحته، ويعتمد االوزبكيون على الكرات 
العالية والقدرة على التسديد املتقن، وعلى حارسنا 
نواف اخلالـــدي ان يحذر من تلك الكرات املفاجئة، 
وشـــاهدنا في املباراة االفتتاحية هدفا مسددا بقوة 

عن طريق اوديل احمدوف.
  منتخبنـــا بحاجة الى عناصر ســـريعة للتغلب 
على مدافعي االوزبك خصوصا ان حركتهم في اللف 
والدوران ثقيلة نوعا ما لذلك فإن مهاجما ســـريعا 
ومراوغا من شأنه ان يشكل خطورة على مرماهم، 
واملطلوب مـــن مدرب األزرق غوران توڤاريتش ان 
يدفع بحمد العنـــزي او خالد خلف الى جانب بدر 
املطوع، كما ان مشاركة العب خطر مثل عبدالعزيز 
املشـــعان امر مطلوب في مثل تكتيك وشـــخصية 
املنتخب االوزبكي، وعلينا احلذر واحلرص واحليطة 
من هجمات اخلصم املرتدة وإبعادهم قدر املستطاع 
عن مواقع التسديد املباشر نحو املرمى، واألهم ان 
يدخل العبونا مواجهة الغد مبعنويات مرتفعة رغم 
اجلرح الغائر الذي سببه احلكم االسترالي بنيامني 

ويليامز في املباراة املاضية ومساعده األهوج.
  > راح املدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو ضحية 
اإلعالم السعودي ومتت إقالته بعد اخلسارة السورية 
واستدعاء ناصر اجلوهر بدال منه، وتتشابه األحداث 
احلالية مبا حصل في كاس «آسيا ٢٠٠٠» في لبنان 
حيث خسر األخضر السعودي من اليابان باالربعة 
في اولى مبارياته فتمت إقالة املدرب التشيكي ميالن 
ماتشاال واستدعاء اجلوهر ايضا، ومتكن من الوصول 
باملنتخب السعودي الى املباراة النهائية وخسر من 
اليابـــان ايضا بهدف وحيـــد وأضاع حمزة ادريس 

ركلة جزاء.
  > حتى انت يا حســـني ســـعيد وكاد املريب ان 
يقول خذونـــي، يقول رئيس االحتاد العراقي لكرة 
القدم والذي يقيم في عمان ويدير االحتاد من هناك 
ويالقي معارضة من الرياضيني العراقيني، وبعد ان 
فقد مقعده في انتخابات املكتب التنفيذي في االحتاد 
اآلسيوي، ان املال القذر لعب دوره في االنتخابات 
االخيرة وان أيادي خفية وراء إبعادي ألنني صديق 
ومقرب من محمد بن همام، ونقول لك مبروك على 
حبك ووالئك البن همام ولكن هذه انتخابات عليك 
ان تتقبلهـــا اال إذا كنت ال تعرف معناها، وتأكد ان 
االنتخابات لعبة كبار تتدخل فيها السياسة والرياضة 
والتجارة، وانت وصاحبك الرئيس (األوحد) ساندمتا 
املرشح الكوري تشونغ مونغ جونغ وهو صاحب 
امبراطورية مال في بلده ضد األمير علي بن احلسني 
الذي وقف معه الشـــيخ احمد الفهد والشيخ طالل 
الفهد، فماذا يعني ذلك؟ اترك اإلجابة لألذكياء فقط. 

وسالمتكم.
   ناصر العنزي ـ الدوحة 

 ١٠٠ دينار من ندا لكل العب

 البحريني شكراهللا يقود المباراة 

 المطوع: فرحتي لم تكتمل 

 العنزي: نبحث عن الفوز 

 قال مدافع االزرق مساعد ندا انه سيقدم ١٠٠ دينار لكل العب في 
املنتخب الوطني في حال فوز االزرق على اوزبكستان غدا، في مبادرة 
منه لتشـــجيع الالعبني بعد ان طرد في املباراة مع الصني وسيغيب 

عن املواجهة املصيرية. 

 اختارت جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي احلكم البحريني نواف 
شكراهللا الدارة مباراة األزرق مع اوزبكستان غدا األربعاء. 

 قال مهاجم االزرق بدر املطـــوع أن فرحته لم تكتمل في مباراته 
الدوليـــة الـ ١٠٠ بعد خســـارة االزرق من الصـــني إال أنه طوى هذه 
الصفحة نهائيا ويركز على مباراة اوزبكســـتان بكل طاقته من اجل 
اخلروج بالـ ٣ نقاط، مشيرا إلى أن االلقاب الشخصية واالرقام ليس 
لها فائدة إن لم تتوافق مع انتصارات للمنتخب، الفتا إلى أن التركيز 
سيكون العامل األساسي بتحقيق الفوز وان العبي االزرق يظهرون 

في وقت الصعاب وهذا ما تعودنا عليه منهم منذ سنوات. 

 اكد حمد العنزي أنه يفكر فـــي خروج االزرق فائزا من مواجهة 
اوزبكســـتان وانه ال يفكر في املباراة مع قطر، ألن نتيجة اللقاء مع 
اوزبكســـتان ســـتضع اخلطوط العريضة ملصير االزرق، وقال انه 
بالشـــك ستكون مباراة قطر حاســـمة في حال الفوز يوم غد، إال ان 

احلديث عنها سابق الوانه. 
  وبني العنزي أن ظروف املباراة وخسارتها بسبب سوء التحكيم 
يجب ان يعطينا دافعا أقوى في مباراة الغد الثبات أن اخلســـارة لم 
تكن لسوء االزرق بل لظروف املباراة، مبينا انه يريد ان يكون الفوز 

متوافقا مع الظهور مبستوى مميز. 

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

 خاض االزرق تدريبه أمس على ملعب سباير تأهبا ملواجهة الغد 
املصيرية أمام اوزبكستان مبشاركة جميع الالعبني وحضور جماهيري 
للمرة األولى لرفع الروح املعنوية، حيث كان واضحا تفكير املدرب 
الصربي غوران توفاريتش في كيفية التوازن بني الدفاع والهجوم 
في الوقت نفسه مع حتقيق الفوز والتي تضمن أن يخوض االزرق 
املباراة األخيرة وهو ميلك مصيره بيده دون النظر لنتيجة مباراة 

الصني وازبكستان.
  وظهر ذلك جليا في تصريحات غوران قبل التدريبات الذي قال 
«انه سيقوم بتغيير طريقة اللعب نوعا ما مع تغيير بعض األسماء 
في التشكيلة عن املباراة األولى مع الصني، وسيشرك عامر معتوق 
في قلب الدفاع بدال من املوقوف مساعد ندا، إال انه ال يريد التحدث 
عن باقي اخلطة والتشكيلة حتى ال يكشفها للمنافس خصوصا انها 
تعتبر أهم مباراة في البطولة، الن اخلسارة او رمبا التعادل تعني 
اخلروج من البطولة، مشـــيرا إلى أنه مقتنع مبا قدمه مع املنتخب 
في الفترة املاضيـــة وكذلك مبا قدمه الالعبون من مجهود كبير في 
املباراة مع الصني، بيد أنه صدم من مشـــاهدة اشـــرطة الڤيديو من 

أغلب قرارات احلكم.
  ويظهر من تصريح غوران أن التـــوازن واالنضباط هما مفتاح 
الفوز، بعد ان تابع مباراة اوزبكستان مع قطر في االفتتاح، والحظ 
ان االوزبكيـــني ليس لهم منط ثابت في األداء ويحيرون أي منتخب 
يواجههم، فتارة جتدهم يعتمدون على التسديد من بعيد ومرة اخرى 
على الكرات العرضية الثابتة واملتحركة، لكن الغريب أنهم تطوروا 
كثيرا عن السابق في الهجمات املرتدة والتي بدا واضحا من مواجهة 
قطر انهم يجيدونها ١٠٠٪ وال يفقدون الكرة إال عند مواجهة املرمى، 
ما يعني مواجهة منتخب ميلك كل احللول في امللعب واألصعب من 
ذلك أن خطورتهم تتمركز أيضا في االطراف مثل منتخبنا خصوصا 
في ظل تواجد جاســـور حسنوف وتيمور كابادزي واملهاجم املميز 
الكسندر غرنيخ الذي ال يستسلم للرقابة ويتقدم الى الوسط كثيرا 
ومع كل تلك املميزات يظهر دائما الكابنت ومنظم الهجمات في الوسط 
سيرفير دجيباروف افضل العب في اسيا عام ٢٠٠٨، كل تلك العوامل 
وقف عندها غوران وأدرك ان تطبيق تعليماته بحذافيرها في التدريب 

قبل املباراة هو الشرط االساسي لتخطي عقبة االوزبكيني.
  وركز غوران في تدريب أمس بشـــكل كبير على كيفية االرتداد 
السريع من الهجوم الى الدفاع ومساندة العبي الوسط للظهيرين، إال 
ان الشغل الشاغل كان تنظيم الهجمة والوصول الى مرمى املنافس 
بأقصر وأسهل الطرق، واالعتماد كثيرا على الكرات االرضية بالتمرير 
ألن االزرق يعلم ان جميع الكرات الهوائية ليســـت ملصلحته، وقد 
يشـــرك غوران بعض الالعبني ملفاجأة منافسه أبرزهم عبدالعزيز 
املشـــعان الذي يجيد اللعب في املناطق الضيقـــة، وال يحتاج إلى 
مساحة كي ينطلق وهو أسلوب مباغت لالوزبكيني الذين يعرفون 
أن اعتماد األزرق دائما يكون على سرعة العبيه بتواجد بدر املطوع 

ووليد علي وفهد العنزي. 
  وبدا من خالل التدريب رغبة العنزي على الظهور مبستوى أفضل 
من الـــذي ظهر عليه في مباراة الصني علـــى الرغم من انه تعرض 

لرقابة من ٣ العبني عندما تكون الكرة بحوزته.
  ولكن يبقى األمر املميز في التدريب عصر أمس هو أن املعنويات 
كانت مرتفعة جدا، ولم تظهر على الالعبني آثار اخلسارة نهائيا بل 
كأنهـــم للتو دخلوا في اجواء البطولة التي اصبحت بالنســـبة لهم 
تقام بنظام خروج املغلوب وليس نظام جمع النقاط، وعليهم الفوز 

باملواجهتني املقبلتني.
  ورفع حضـــور رئيس احتاد كرة القدم الشـــيخ طالل الفهد من 
معنويات الالعبني خصوصا بعد الكلمة التي وجهها لهم، ويريدون 
أن يثبتـــوا الهل الكويت أن اخلســـارة امام الصني مجرد كبوة وان 

احلكم كان سببا رئيسيا فيها. 
 

(األزرق.كوم)  مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش يشرف على التدريب أمس 

 غوران يجهز خطة بديلة عن مباراة الصين

 األزرق خاض تدريبه بجدية للمواجهة األهم مع أوزبكستان

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

يتقــــدم

�ضائلني اهلل العلي القدير  اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله ال�ضرب وال�ضلوان

بخالــــ�س العــــزاء و�ضـــادق املـــوا�ضـــاة اإلــى

ال�ضيد/فواز خالد يو�ضف املرزوق

و اآل املرزوق الكرام

لـوفـاة فقيدهم الغايل  واملغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 العم/خالـد يو�ضف املرزوق

نادي القاد�ضية الريا�ضي


