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 افهم يا فهيم..
  لن نكرر على مسامع األزرق النصائح واإلرشادات، 
فها هي مباراة أوزبكستان أمامكم اليوم في ملعب الغرافة 
«واغرفوا» ما شـــئتم منها كي تعـــودوا مرة أخرى إلى 
دائرة املنافسة، اليوم هو يوم االختبار العملي الصعب 
فكل عيون آســـيا الضيقة والواسعة تتجه صوبكم ماذا 
سيفعل هذا املنتخب األزرق والذي تعرض في ثاني أيام 
البطولة إلى ظلم احلكام وفتح بذلك األبواب املغلقة في 
بيت االحتاد اآلسيوي الكبير، يلعب األزرق مع أوزبكستان 
بشعار الفوز وال غيره وعليه ان يكون في كامل حضوره 
البدني والذهنـــي، ال حتتمل مواجهة اليوم أي خطأ من 
شأنه ان يهدد مرمانا وقد يسأل سائل وهل توجد مباراة 
بال أخطاء؟ ونقول نعني األخطاء البسيطة املزعجة والتي 

تكون نتيجة سهو في التغطية وغفلة عن املراقبة.
   احكموا دفاعكم وشدوا على أطرافكم وأشعلوا وسطكم 
واحيوا هجومكم، هاجمـــوا االوزبك مبكرا وال تدعوهم 
يتناقلون الكرة بسهولة واحذروا من كراتهم العرضية 
وتســـديداتهم املتقنة، وال تفرطوا في الفرص السانحة 
للتســـجيل، واملتابع ملنتخبنـــا األزرق منذ فوزه بكأس 
«خليجي ٢٠» في اليمن يجده ينقل الكرات بإتقان ويصل 
سريعا إلى مناطق اخلطورة لكنه أحيانا ال يجيد التصرف 
في الكرات املهيأة للتســـجيل وهذا ما يجب على املدرب 
الصربـــي غوران توفاريتش تصحيحـــه والتنبيه على 
الالعبني بضرورة التســـجيل في الشوط األول في هذه 
املباراة بالذات العتبارات نفســـية قد ترفع من روحهم 

املعنوية بعد أحداث املباراة األولى.
  > أســـندت جلنة احلكام في االحتاد اآلســـيوي الى 
البحريني نواف شـــكر اهللا إدارة مباراة منتخبنا اليوم 
ونتمنى ان ينجح في مهمته، وفي الشـــأن نفسه يقول 
اإلماراتي يوسف السركال رئيس جلنة احلكام انه اعتذر 
عن إدارة اللجنة في هذه البطولة فقال «تعلمون ان اإلمارات 
مشاركة في البطولة وكي ال يقال ان السركال عني احلكم 
الفالني لهذه املباراة وساهم في التأثير عليها»، وهذا كالم 
غريب حقيقة فأغلب أعضاء االحتاد اآلسيوي منتخباتهم 
مشاركة في البطولة وهل يعني ذلك ابتعادهم عن مهامهم 
ومن ضمنهم القطري محمد بن همام والسعودي حافظ 
املدلج وغيرهما، ونقول لألخ الســـركال قل كالما غيره 
فأنت فعال رئيس جلنة احلكام ولكن غيرك من يعينهم 

إلدارة املباريات، وافهم يا فهيم.
  > اينما تول وجهك جتد اإلعالم في البطولة، قنوات 
وصحافة ومحللني وخبراء حتكيم وتشـــعر هنا حقيقة 
بأهمية الرياضة، أجناس من شتى البشر يعملون بصمت 
وهمة فال جناح ألي بطولة إال بنجاح اإلعالم، ومن الطبيعي 
ان «تفلت» من البعض أقوال غير مسؤولة نتيجة االنفعال 
وخرج احلارس البحريني الســـابق حمود سلطان عن 
املألوف وقال للعماني احمد الرواس في برنامج املجلس 
«اللي يتكلم عن البحرين أقص راســـه»، عاد مرة وحدة 

«قص راس»، «احلجاج» مو حمود. وسالمتكم.
  ناصر العنزي ـ الدوحة 

 إيقاف ندا مباراتين 
  اوقفت جلنة االنضباط في االحتاد االســـيوي املدافع مساعد ندا 
مباراتـــني بعد أن كان مقررا مبـــاراة وجاء هذا القـــرار بعد تقرير 
احلكم واملراقب بزيادة العقوبة على الالعب وقرار االيقاف غير قابل 

لالستئناف حسب لوائح البطولة.

  العنزي: مستواي الحقيقي اليوم 
  قال فهد العنزي انه سيظهر اليوم مبستواه احلقيقي والذي سيكون 
أفضل من مستواه في خليجي ٢٠ مشيرا إلى انه لم يظهر مبستواه الطبيعي 
في مباراة الصني بسبب الرقابة التي كانت مفروضة عليه من اكثر من 
العب صيني حلظة تســــلمه للكرة الفتا الى انه ال يريد تبرير ما حدث 

وانه يعد اجلماهير بتقدمي كل ما لديه وافراحهم في نهاية املباراة.

  األنصاري: سنقاتل للفوز 
  أكد فهد األنصاري أن جنوم االزرق قادرون على اخلروج من هذه 
املباراة بالفوز كما عودونا في العديد من املناسبات وانهم يريدون 
اسعاد اجلماهير مرة اخرى بعد احلزن على مباراة الصني مضيفا أن 

الالعبني وعدوا بتقدمي مستوى جيد والقتال من اجل الفوز.

   وليد: انطالقة حقيقية 
  أشار وليد علي الى أن الفوز اليوم سيكون مبثابة انطالقة حقيقية 
للمنتخب من اجل حتقيق انتصارات متتالية ألن االزرق إذا انطلق 
من الصعب أن يوقفه أي منتخب الفتا إلى أن املهم في مباراة اليوم 
هو احلصول على الـ ٣ نقاط التي ستعيد املجموعة مرة أخرى لنقطة 

الصفر وتصبح حظوظه متاحة للتأهل.

  عوض: التركيز سالحنا 
  أبدى فهد عوض تفاؤله بتحقيق االزرق نتيجة ايجابية في مباراة 
اليوم واحلفاظ على امال املنتخب في التأهل للدور ربع النهائي لكن 
هذا التفاؤل يجب أن يكون متوافقا مع التركيز الذي يعتبر من ابرز 
العوامـــل التي تؤدي إلى الفوز النه يجعل الالعبني جميعا يطبقون 

ما طلب منهم املدرب بدقة.

  الطاهر: نسينا الصين 
  أشاد يعقوب الطاهر باجلهاز االداري بقيادة أسامة حسني واخراج 
الالعبني من احلالة النفسية الصعبة بعد مباراة الصني قائال: نسينا 
الصني وعلينا الفوز على اوزبكســـتان مشيرا إلى أن اخلسارة في 

اجلولة االولى ال تعني اخلروج من البطولة.
  واشار الطاهر إلى أنه للتو عاد من االصابة لكنه راض عن ادائه 
رافضا أن يتم ربط تألق فهد العنزي في املباراة بســـبب عدم تقدمه 

ومساندته الهجومية له الن العنزي كان مراقبا بإحكام.

 أحمدوف: أريد التسجيل
  قـــال العب املنتخـــب االوزبكي اوديل احمـــدوف انه يرغب في 
تسجيل املزيد من االهداف بعد تسجيله في مرمى قطر مشيرا إلى 
أن مباراة اليوم لن تكون سهلة أمام الكويت لكن علينا الظهور بقوة 
وبنفس املستوى الذي ظهرنا به امام قطر، مشيرا إلى أنه ال يفكر 
في االحتراف بالوقت احلالي بل يريد أوال تقدمي مستوى مميز مع 

منتخب بالده ومن ثم يدرس جميع العروض املقدمة إليه.

  غوران رصد أوزبكستان 
  قام املدرب الصربي غوران توڤاريتش بعرض شريط ڤيديو ملباراة 
اوزبكستان مع قطر في اجلولة االولى بحضور جميع الالعبني وشرح 
لهم نقاط الضعف والقوة لدى االوزبك واعطى بعض الالعبني تعليمات 
صارمــــة يجب اتباعها لكي يتمكن من االمســــاك بزمام االمور. وخاض 
االزرق تدريبه االخير يوم أمس على ملعب «ســــباير» بدال من ســــتاد 
الغرافة وهو ملعب املباراة مبشــــاركة جميــــع الالعبني وذلك بناء على 

رغبة اجلهاز الفني في زيادة الوقت احملدد للتدريب.

  الحكم ياسر أحمد يتألق 
  حظي املساعد الثاني في املباراة حكمنا الدولي ياسر أحمد بإشادة 
مـــن جميع احملللني واحلكام بعد القرارات املميزة التي اتخذها في 
مباراة قطر واوزبكســـتان خصوصا إلغاء الهـــدف الألوزبكي في 
الشوط االول عندما رفع راية التسلل واظهرت اإلعادة صعوبة هذا 
القرار الصحيح ودقة ياسر في اتخاذه كما اسندت له مباشرة بعد 
املباراة مهمة اخرى وهي مواجهة الســـعودية واالردن في اجلولة 

الثانية من املجموعة الثانية.

  تفاح أوزبكستان 
  يحـــرص العبو املنتخب االزوبكي بعد كل وجبة غداء على أكل 
التفاح لكي يعطيهم طاقة قبـــل املباريات واوصى اجلهاز االداري 
والفني الالعبـــني باتباع تعليمات اجلهاز الطبي قبل مباراة اليوم 

بتناول اصناف من االكل تزيد من طاقتهم. 

 مساعد مدرب أوزبكستان في المستشفى
  تعرض مســـاعد مـــدرب املنتخب االوزبكي الـــى هبوط حاد في 
الدورة الدموية في غرفته بالفندق اســـتدعى نقله الى املستشـــفى 

لتلقي العالج صباح امس. 

 وليد علي يأمل في تقدمي أداء أفضل أمام أوزبكستان               (األزرق.كوم)

 «وليدينيو» لترك بصمة قبل االعتزال دوليًا
 يتطلع النجم وليد علي الى 
ترك بصمة في كأس آســــيا في 
بطولة رمبا تكون االخيرة على 
الصعيد الدولي بعد أن أملح الى 
رغبته في االعتزال دوليا بعد ان 
توج أخيرا مع االزرق بلقب كأس 

اخلليج الـ ٢٠ في اليمن.
  وينتظر وليــــد علي املباراة 
الثانية للكويت مع اوزبكستان 
اليوم ليقدم أفضل ما عنده بعد 
اخلســــارة االولى أمــــام الصني 
٠-٢ في مباراة مليئة باألخطاء 

التحكيمية.
  لعب وليد دورا بارزا في إعادة 
الكويت الى منصة التتويج بعد 
غياب استمر ١٢ عاما بتسجيله 
هدفا رائعا في املباراة النهائية 
أمــــام الســــعودية، وهو هدف 
الفوز الوحيد الذي قاد املنتخب 
الى اللقب للمرة العاشــــرة في 

تاريخه.
مــــن أفضل    ويعتبــــر وليد 
الالعبــــني فــــي اجليــــل احلالي 
للكــــرة الكويتية ملــــا يتمتع به 
من مهــــارات فنية عالية ترعب 
املدافعني الذين يجدون صعوبة 
في احلد من انطالقاته السريعة، 
وقد تعرض كثيرا إلى اإلصابة 
من جراء التدخل العنيف إليقافه، 
كما يجيد مترير الكرات العرضية 
التي دائما ما تنتج أهدافا، وهو 
مــــن الالعبــــني القالئــــل الذين 
يجيدون التســــديد القوي على 
املرمى فهو قليل التسديد لكنه 
شديد التركيز ودائما ما يصيب 
املرمى وخير دليل الهدف الرائع 

في نهائي «خليجي ٢٠».
  ويشارك وليد (٣٠ عاما) في 
كأس آســــيا للمرة الثانية بعد 
مشاركته االولى في الصني عام 
اليوم ضد  ٢٠٠٤ وســــيخوض 
أوزبكستان مباراته رقم ١٠١ في 

صفوف االزرق.
  ويحمل العديد من األلقاب منها 
ميسي العرب واملقص وأطلقت 
عليــــه جماهير نــــادي الكويت 
لقب وليدينيــــو لكن بعدما قاد 

األزرق للفوز بكأس «خليجي 
٢٠» منحته اجلماهير الكويتية 

لقب «وليدي ٢٠».
  وبدأ وليد مسيرته الكروية 
مع نــــادي خيطان درجة أولى 
آنذاك ١٠  حاليا، وكان عمــــره 
سنوات فلعب مع براعم كرة يد 
في البداية قبل أن ينضم لبراعم 
فريق ألعاب القوى وحقق املركز 
الثالث في سباق ١٠٠ متر وهذا 
يفسر سر سرعته كالعب كرة 
قدم وبعدها انضم لبراعم كرة 
القدم في خيطان وتدرج في فرق 
املراحل العمرية حاصدا جميع 
األلقاب احمللية حتى وصل الى 
الفريق االول في النادي كأصغر 
العب، حيث شارك في البطوالت 

احمللية وكان عمره ١٦ عاما.
  وخــــاض أول مبــــاراة مع 

الفريــــق االول خليطــــان في 
الدوري عام ١٩٩٧ حيث شارك 
ملدة دقيقة واحدة امام كاظمة 
وسجل هدف املباراة الوحيد من 
متابعة لركلة جزاء ويعتز بهدفه 
مع خيطان في مرمى القادسية 
٢-١ جنح خالل ٧ مواســــم مع 
خيطان في الصعود الى الدوري 
املمتاز وحتقيق املركز الثالث 
في كأس صاحب السمو األمير 

وكأس سمو ولي العهد.
  وفي عــــام ٢٠٠٢ مت اختيار 
وليد لالنضمام للمنتخب فقاد 
األزرق للفوز بالذهبية في دورة 
الكويت  ألعاب غرب آسيا في 
عام ٢٠٠٢، ومتت إعارته لنادي 
الكويت، حيث شارك في البطولة 
العربية الـ ١٩ لالندية عام ٢٠٠٢ 
ايضا في القاهرة فأســــهم مع 

الثاني  املركز  الفريق باحتالل 
خلف الزمالك املصري، وحقق 
مــــع «العميــــد» كأس االحتاد 
اآلســــيوي مرة واحدة ٢٠٠٩ 
والدوري احمللي ٣ مرات أعوام 
وكأس  و٢٠٠٨  و٢٠٠٧   ٢٠٠٦
صاحب الســــمو األمير موسم 
٢٠٠٨-٢٠٠٩ وكأس سمو ولي 
العهد مرتني في موسمي ٢٠٠٧-
٢٠٠٨ و٢٠٠٩-٢٠١٠ والــــكأس 
السوبر احمللية (٢٠١٠) وكأس 
االحتاد (مــــرة واحدة ٢٠٠٩-

.(٢٠١٠
  كما شارك وليد مع املنتخب 
االوملبي في آسياد بوسان ٢٠٠٢، 
وكأس آسيا ٢٠٠٤ وتصفيات 
كأس العالــــم ٢٠٠٦، وشــــارك 
في بطــــوالت كأس اخلليج ٥ 

مرات. 

 لـــن تنفـــع اليوم لغة الكالم وال حرب التصاريح وال حتـــى الوعود إن لم يقدم رجال االزرق كل مـــا لديهم في امللعب باملواجهة 
املصيرية احلاسمة أمام املنتخب األوزبكي في انطالقة اجلولة الثانية من املجموعة االولى على ستاد ثاني بن جاسم في الغرافة، 
وســـتتوقف دقات قلوب اجلماهير العاشقة ملنتخبنا حلظة انطالقة صافرة النهاية إما فرحا او حزنا بسبب اآلمال الكبيرة التي 

يعقدونها اليوم على هذا املنتخب.
  وســـيكون االزرق مطالبا بتحقيق الفوز وال شـــيء غيره لكي يضع بيده مصير بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي في 
اجلولة االخيرة أمام قطر، لذلك ســـيكون احلذر والتركيز هما العاملني الرئيسني في حسم النقاط الثالث ألن 
االستعجال في تسجيل الهدف قد يكلف الكثير ويتسبب في فقدان التركيز الذي إن غاب ذهبت معه 

جميع اخلطط والتكتيكات التي يضعها املدرب في عقول الالعبني قبل املباراة بساعات.
   ويعلم مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش أن الضغط ســـيكون كبيرا عليه وعلى 
العبيه مع مرور دقائق الوقت في حال عدم تسجيل هدف، لذلك سيحاول اليوم ان يضع 
كل االحتمـــاالت امامه ليس في باله فقط بل ان يخطط لها بالقلم واملســـطرة والباقي 

على الالعبني.
  ويبدو انه لم يتسرع كثيرا في تغيير أسماء العبيه فيتضح من خالل تدريباته 
أنه سيدخل بالتشكيلة نفسها املكونة من نواف اخلالدي وحسني فاضل وعامر 
معتوق كقلبني للدفاع ويعقوب الطاهر وفهد عوض كظهيرين والوسط لطالل 
العامر وجراح العتيقي وفهد العنزي ووليد علي «عبدالعزيز املشـــعان» 

والهجوم بدر املطوع ويوسف ناصر.
  ومن خالل كل تلك االســـماء جند أن هنـــاك ٣ العبني في الناحية 
الهجومية متواجدين وهم احمد عجب وحمد العنزي وخالد خلف، 
وسيكونون جاهزين اكثر من املتواجدين في امللعب ألنهم قد يغيروا 
مجـــرى املباراة حلظة نزولهم ولكل منهم ميزته اخلاصة، فتجد 
من بينهم السريع واملهاري والهداف لذلك سيكون دور البديل 

وتركيزه مهم حاله حال االساسي ورمبا اكثر.
   ويعلم غوران الذي شاهد مباراة اوزبكستان مع قطر أن 
هذا املنتخب يختلف عن الصني، وهو متنوع الهجمات وخطر 
في املرتدات لذلك سيطلب من الظهيرين يعقوب الطاهر وفهد 
عوض عدم املجازفة كثيرا خصوصا في الشوط االول، وسيترك 
احلرية لوليد والعنزي في شـــن الهجمات من اجل فتح امللعب 
للمطوع الذي يجيد االنطالق من اخللف، بينما ســـيكون دور 
ناصر منحصرا أكثر في تســـجيل االهداف وخطف الفرص أكثر 

من بذل مجهود بدني بالعودة كثيرا إلى وسط امللعب.
   ويـــدرك األزرق ان املنتخب االوزبكـــي ميلك اكثر من حل في 
خط الهجوم خصوصا عن طريق جاســـور حســـنوف والكسندر 
غيرنيخ ومن خلفهم ســـيرفر دجيباروف، باإلضافة إلى التسديد 
القوي واملركز من بعيد لذا سيكون هناك دور كبير أوال على العامر 
والعتيقي في منع الالعبني من التسديد، ثم يأتي الدور على معتوق 
وفاضـــل في اغالق زاوية املرمى وتضييـــق الرؤية على القادمني من 
اخللف، كل تلك االمور درسها الالعبون وتعلموها من خالل التدريبات 
ولكن يبقى االهم وهو تطبيقها داخل امللعب، الن اليوم الفرصة ال تتكرر 

إال بعد ٤ سنوات.

   األوزبكي هادئ 

  من جهته، يدخل املنتخب االوزبكي ومدربه فادمي ابراموف املباراة وهم أفضل 
حاال وأكثر هدوءا بعد فوزه على قطر ٢-٠ في اجلولة االولى، ويبدو انه يعرف جيدا 
كل حتركات االزرق وتابعهم كثيرا ويظهر ذلك من تصريحات ابراموف الذي قال أكثر من 
مرة انه يعرف العبي االزرق وركز على العنزي واملطوع كثيرا، وكعادته لن يندفع كثيرا حتى 
يعرف اسلوب وطريقة خصمه ثم يتحول من منتخب عادي إلى منتخب مميز في تنظيم الهجمات 
ويصل للمرمى بأســـهل الطرق، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن طريقة كشف التسلل التي لعب بها 
القطريـــون امامه لن تتكرر مـــا يعني ان احد حلوله الهجومية االكثر متيزا قد فقدت ألن االزرق ال 

يتبع طريقة الدفاع املتقدم وال كشف التسلل. 

 ال «تطوفونها»

 أوزبكستان  الكويت 
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