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 طيب وبعدين؟!
 دخلت كأس آســـيا في مرحلة الصحو مع انطالقة 
اجلولة الثانية امس، «والنامي يصحى» قبل ان تفوته 
احلصة الدراسية ويجد نفسه راسبا في املادة، وفرضت 
مواجهة ايران والعراق (٢-١) اول من امس نفســـها 
على اجواء البطولة نتيجـــة التنافس التقليدي بني 
اجلارتني، واستطاع املنتخب االيراني ان يحول تأخره 
الى فوز مستغال اخطاء مدرب املنتخب العراقي، األملاني 
فولفغانغ ســـيدكا في توزيع العبيه واشراك العبني 
بعيدين عن مستواهم السابق مثل هوار محمد وقصي 
منير ونشأت أكرم، واكد االيرانيون انهم قادرون على 
املنافســـة وتخلصوا من خصـــم مزعج لهم، ويتميز 
الالعب االيراني بالصبر واجللد والعمل الدؤوب منذ 
بداية املبـــاراة حتى نهايتها، ويبـــدو واضحا تفوق 
اجلانب الهجومي عند االيرانيني على حساب اجلانب 

الدفاعي.
  اليوم مواجهة عربية خالصة بني السعودية واالردن، 
ويلعبها األخضر بقيادة تدريبية للســــعودي ناصر 
اجلوهر في اول مهمة له، وال نعلم سر احلظ السيئ 
الذي اوقع ٣ منتخبات عربية في املجموعة الثانية، 
ومن املرجح ان يحدث اجلوهر تغييرا في تشــــكيلة 
املدرب املقال البرتغالي جوزيه بيسيرو. وفي رأينا 
ان الدفاع السعودي ليس بالصالبة التي كان عليها 
ســــابقا، اضافة الى ابتعاد بعــــض عناصره املؤثرة 
هجوميا عن مســــتواها مثل ياسر القحطاني وعبده 
عطيف بعد عودتهما من االصابة، في حني ان املنتخب 
االردني خرج بنقطة ثمينة مــــن اليابان في املباراة 
السابقة اآلمر الذي يجعله األكثر جهوزية من الناحية 
املعنوية. ويدخل املنتخب السوري اختبارا جادا امام 
اليابان اليوم، ال شك انه يختلف عن اختبار األخضر 
السابق اذ ان اخلصم يتميز بالسرعة الفائقة في نقل 
الكــــرات مع متنياتنا للمنتخب الســــوري باخلروج 

بنتيجة ايجابية.
  > بعــــد يومني ونصف ليلة خرج رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام يقول ان احلكم 
االسترالي بنيامني وليامز ارتكب أخطاء فادحة بحق 
الكويت في املباراة االولى مع الصني، طيب وبعدين 
شصار؟ ال شيء! مت تغليظ العقوبة على مساعد ندا 
وايقافه مباراتــــني (املباراة املقبلة مع قطر) وتعيني 
وليامز حكما رابعا في مباراة اليوم بني الســــعودية 
واالردن، يعني رسالة لكل حكم بأن ميارس ما شاء 
من األخطاء ولن يعاقب طبعا على فرق وفرق او اكثر 
توضيحــــا عل ناس وناس، أكتــــب هذا قبل مباراتنا 
امس مع اوزبكستان «لظروف الطباعة» ونتمنى ان 

يكون األزرق بخير.
   ناصر العنزي ـ الدوحة

  السعوديون يغازلون غوران

 الخالدي: الحظ تخلى عنا

 غوران يشعر باألسف

 فاضل: أدينا ما علينا

 عجب: سامحونا

 علمت «األنباء» أن مدرب منتخبنا الوطني الصربي غوران توڤاريتش 
تلقى عرضا شفويا من احد أعضاء اجلهاز اإلداري للمنتخب السعودي، 
ولكن غوران رفض احلديث حول هذا املوضوع حاليا رفضا قاطعا، 

وال يريد تشتيت ذهنه عن منتخبنا.  

 قال حارس مرمى األزرق نواف اخلالدي ان احلظ وقف حائال دون 
حتقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في البطولة، خاصة في الكرات 
التي يتغير اجتاهها والتي تعتبر مفاجئة. وأضاف اخلالدي أن احلظ 
تخلـــى عنا في هذه البطولة علـــى الرغم من أن الالعبني بذلوا جهودا 
كبيرة في املباراة، مشيرا «ال أحد يستطيع القول ان الالعبني لم يقدموا 
ما لديهم وهم كانوا حاضرين ذهنيا وبدنيا ولم يكن لنا نصيب بالفوز 

في املباراتني أمام الصني وأوزبكستان رغم أفضليتنا الواضحة».  

 أكد مدرب «األزرق» الصربي غوران توڤاريتش أنه يشعر باألسف 
للهزمية أمام اوزبكســـتان على الرغم من إضاعة املهاجمني للعديد 
من الفرص اخلطرة املهيأة للتسجيل. وأشار غوران الى أن الفريق 
بحاجة الى اخلبرة ومزيد من االحتكاك، مضيفا «كان مالحظا شعور 
الالعبني باإلحباط بعد كل هدف يدخل مرمانا وهذا أمر سلبي يحتاج 
للمعاجلة». وأوضح غوران اننا سنعمل للفوز باملباراة األخيرة أمام 

قطر مهما كان وضع األزرق. 

 أوضح مدافع األزرق حســـني فاضل أن زمـــالءه الالعبني ادوا ما 
عليهم وقدموا مباراة جميلة وكنا قريبني من اخلروج منتصرين لوال 

الضغط الذي مر على الفريق بعد الهزمية في مباراة االفتتاح.
  وأضاف فاضل ان منتخب اوزبكستان قوي ومحترم واخلسارة 

أمامه ال تعني نهاية املطاف. 

 قال أحمد عجــــب للجماهير الكويتية بعد املباراة «ســــامحونا كان 
بودنا نفرحكم بانتصار على اوزبكســــتان إال أننا لم نوفق في مسعانا 
بعــــد محاوالت عديدة وحثيثة لقلب النتيجة.. ونحن فرحنا اجلماهير 
ببطولتني في الفترة السابقة ونقول لهم اآلن آسفني بعد الهزمية الثانية 
في كأس آســــيا». وأشار الى أنه كان يتمنى التسجيل في املباراة إال أن 
التوفيق لم يحالفه في الفرص التي تهيأت له في الدقائق العشر األخيرة 

التي لعبها. 

 خلصنا من الحكام.. و«الحظ ما قام»
 األمل ضعيف في التأهل بعد الخسارة أمام أوزبكستان 

 يعقوب الطاهر في صراع هوائي مع األوزبكي سيرفر دجيباروف  (أ.پ) 

 حمد العنزي يتعرض للسقوط داخل منطقة اجلزاء  (األزرق.كوم)

 المطوع: الجميع 
يتحمل المسؤولية 

 حسين: األمل
  مازال موجودًا

 المشعان: النتيجة ال تعكس 
مجريات اللعب

 فهد: غير راٍض عن مستواي

 ابراموف: األزرق
   لم يكن سهًال

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

 العامر: قاتلنا 
  من أجل الفوز

 وليد: السبب
  إضاعة الفرص

 العنزي: كنا
   الطرف األفضل

 قدم مهاجم األزرق بدر املطوع 
اعتذاره للجماهير الكويتية قائال: 
نعتذر منكم، كنا نأمل إسعادكم 
ولكن لم نتوقع ان نخسر مباراتني 
بهذه السهولة، وهذا حال الكرة 
ويجـــب ان نصبـــر علـــى هذا 
املنتخب. وبسؤاله عن املسؤول 
عن اخلسارة قال: اجلميع يتحمل 
املسؤولية وحتى املدرب باعتقادي 
أخطأ في اللعب مبهاجم واحد في 
الشوط االول، وفي الشوط الثاني 

سنحت لنا فرص لم نستغلها. 

 قال مدير املنتخب الوطني 
أسامة حســـني ان األمل مازال 
موجودا في حال فوز قطر على 
الصني في مباراة االمس لكن 
هذا االمر بات شبه مستحيل، 
الن االمور لم تعد بيد األزرق 
وتعتمد على نتائج املنتخبات 
األخرى، مشيرا إلى ان الالعبني 
قدموا مستوى مميزا وخسروا 

بشرف.

 قال العب األزرق عبدالعزيز املشـــعان ان منتخبنا قدم مستوى 
جيدا رغم خسارته، وان النتيجة ال تعكس الصورة احلقيقة ملجريات 
اللعب، حيث ان االزرق فرض سيطرته امليدانية نسبيا بعض الفترات، 
ولكن املنتخب االوزبكي عرف كيفية استغالل الفرص القليلة التي 

سنحت له.

 أكد فهد العنزي أنه لم يظهر باملستوى املطلوب في هذه املباراة 
وكذلك في مباراة الصني وال يعرف ما السبب الذي يظن انه قد تكون 
الرقابة اللصيقة له في كل مباراة، مؤكدا ان املباراة لم تكن مكتوبة 

لألزرق باالضافة إلضاعة الفرص الكثيرة طوال الشوطني.

  قال األرميني فادمي ابراموف 
مدرب املنتخب االوزبكي: منتخب 
الكويت لم يكن سهال، وسنقوم 
بتحليل ادائنا في املباراة خصوصا 
ان العبي الكويت اخترقوا دفاعاتنا 

وأضاعوا فرصا عديدة.
  واضاف في املؤمتر الصحافي 
بعد املباراة: لدينا متســـع من 
الوقت وهناك أخطاء عديدة في 
دفاعاتنا ســـنحاول مراجعتها 
خصوصـــا ان الكويـــت كانت 
مندفعة وجيدة املســـتوى الن 
املباراة كانت الفرصة االخيرة 
لها. وتابع: لدي خطط مقبلة 
امـــام منتخب قـــوي كالصني 
وعلي التأكد من جاهزية العبي، 
بالتأكيد هناك ضغوط وعلينا 

البقاء في نفس املستوى. 

 أكد طالل العامر أن الالعبني 
قاتلوا من اجل الفوز وقدموا كل 
ما لديهم في املباراة إال أن هذا 
لم يكن كافيا للفوز، مؤكدا أن 
مستوى األزرق يفوق ما ظهر 
به اليوم لكن النتيجة والبحث 
عن التعادل تسبب في تراجعه 
نوعا مـــا. ونتمنى ان يخدمنا 

احلظ في اجلولة األخيرة.

 أشـــار وليـــد علـــي الى 
ان الســـبب الرئيســـي وراء 
اخلسارة هو إضاعة الفرص 
الكثيرة طوال املباراة وكأنها 
لم تكن مكتوبة لنا، مشـــيرا 
إلى أن الالعبني حاولوا بكل 
ما لديهم مـــن طاقة وبذلوا 
مجهودا كبيـــرا، مضيفا أن 
الالعبني كانوا يأملون الفوز 
لكن الهدف الثاني عقد األمور 
كثيرا علـــى الالعبني وحول 

مسار املباراة. 

 اعتبر مهاجـــم األرزق حمد 
العنـــزي ان املباراة كانت جيدة 
واألزرق كان الطرف األفضل فيها 
من خالل فرض ســـيطرته على 
أغلب الفترات وحصلنا على عدد 
من الفرص كفيلة بإنهاء املباراة 
لصاحلنا اال ان احلظ وقف ضدنا 
عكس املنتخـــب االوزبكي الذي 
اســـتغل الفرص التي تهيأت له 

وسجل منها. 

املجال لهما بخلخلة احلائط البشري 
والتأثير على تركيز احلارس نواف 
اخلالدي الذي اكتفى بالنظر للكرة 

كعادته على الرغم من قربها له.
  وعانى األزرق كثيرا من ضعف 
الشق الهجومي نظرا لوجود ناصر 
مبفرده وتباعد العبي الوسط عنه. 
وفي مطلع الشوط الثاني زّج مدرب 
األزرق الصربــــي غــــوران بحمد 
العنزي مكان جراح العتيقي وكان 
للتغيير اثار إيجابية إذ ســــنحت 
حلمد كرة علــــت العارضة بقليل 
(٤٦) فيما عاد بعد دقيقة واحدة 
ومتكن من احلصــــول على ركلة 
جزاء صحيحة ترجمها بدر املطوع 
بإتقان في املرمى (٤٨) ليدرك بها 
منتخبنا التعادل ويعود للمباراة 
من البوابة الواســــعة وتال الهدف 
ســــيطرة ميدانية مميزة ألزرقنا 

وعاد فهد العنزي ليضيع كرة شبه 
انفرادية بتعجله غير املبرر.

  وكان ما مييز أداء األزرق حترك 
جميع الالعبني دون كرة مما أسهم 
في خلق العديد من الكرات اخلطرة 
على املرمــــى األوزبكي، ومن كرة 
«ميتة» تناقل أبناء «أوف» الكرة 
حتى وصلت جليباروف فسددها 
من على مشارف منطقة اجلزاء في 
الزاوية اليســــرى للخالدي معلنا 
تقدم األوزبكيني، ومطبقني بذلك 
منوذج يحتذى ويدرس للهجمة 
املرتدة السريعة. وتغاضى احلكم 
البحريني شكراهللا عن طرد املهاجم 
جرنيخ بعد ضربه حسني فاضل 
وكان يحمل بطاقة صفراء ليتدارك 
مدرب املنتخب األوزبكي ابراموف 
املوقف ويخرجه على الفور خشية 

تعرضه للطرد!

  وفي تغيير حفظه اجلميع عن 
ظهر قلب أشرك غوران عبدالعزيز 
املشعان مكان وليد علي (٧٥) وعاد 
إلشراك أحمد عجب مكان فهد عوض 
(٨٠) فمــــن «بر الصمان» الى أهم 
عشر دقائق من عمر مشاركة األزرق 
في «دوحة ٢٠١١» في تناقض عجيب 
لغوران وهــــل املقصود هو حرق 
الالعب؟! ورغم ذلك متكن األخير 
من خلق فرصة انفرادية لنفســــه 
ولكنه ســــددها برعونــــة خارج 
املرمــــى (٨١) وبعدها كان نصيب 
كرة يوسف ناصر الرأسية املرور 
بجوار القائم األيسر (٨٣) ووقف 
احلارس األوزبكي في وجه تسديدة 

فهد العنزي القوية (٩٠).
  وميكن ان نحّمل املدرب غوران 
مسؤولية اخلســــارة لتأخره في 
الهجومي  إشراك وتنشيط الشق 
واعتماده على الالعب يوسف ناصر 
الذي افتقد كثيرا حلاسة التهديف 
والتمركز السليم نتيجة صغر سنه، 
فضال عن إشراكه ألحمد عجب قادما 

من «بر الصمان»! 

٨ دقائــــق وشــــهدت إضاعة وليد 
علي لكرة مبواجهة املرمى وأخرى 
العنزي، وحــــاول األزرق  لفهــــد 
فرض اســــلوبه منــــذ البداية من 
خالل اتباع طريقة لعب األسلوب 
الضاغط على حامــــل الكرة، مما 
جعل اخلصــــم يرتكب العديد من 
األخطاء في التمرير لم يحســــن 
العبونا استغاللها كهجمات مرتدة 
ســــريعة، وعانى املهاجم يوسف 
ناصر من فقدان احلاسة التهديفية، 
وكان ذلك واضحا من خالل اكتفائه 
بالنظر للكرة اجلانبية املرسلة من 

وليد علي (٣٧).
  واعتمد األوزبكيون كثيرا على 
نقل الكرة بصورة ســــريعة ومن 
ملسة واحدة معتمدين على التمركز 
الســــليم لـ «الدينامو» دجيبارف 
وحتركات املهاجم املزعج غرنينغ، 
ومن خطأ ساذج في الوقوف للسد 
البشري سجل ماكسني شاتسكينغ 
األوزبكي الهدف األول بعد ارتطام 
الكرة بزميله الواقف مع السد (٤٠) 
وكان يفترض من العبينا عدم ترك 

 «لو كان احلظ رجال لقتلته» هذا 
ما ينطبق متاما على حال منتخبنا 
الوطني الذي تلقى خسارته الثانية 
أمام أوزبكستان أمس (١-٢) في 
اجلولة الثانية من املجموعة األولى 
على استاد الغرافة ، وقّدم رجال 
األزرق أداء مميــــزا وروحا عالية 
مكنتهم من التفوق في أغلب فترات 
اللقاء علــــى اخلصم العنيد الذي 
يضم فــــي صفوفه خامات جيدة، 
واليزال األزرق يحتفظ ببصيص 
من األمل حول حظوظه في التأهل 
للدور ربع النهائي في انتظار نتيجة 
لقاء قطر والصني الذي أقيم مساء 
امس أيضا، وســــواء تأهل أزرقنا 
أم لم يتأهل فاألداء يشــــّرف رغم 
العراقيل، ففي املباراة األولى أمام 
الصني أخطــــاء حتكيمية فادحة، 
وأمــــس وقف احلــــظ وكأن بيننا 
وبينه ثأرا! ونقول: «ما قصرتوا 

يا رجال».
  بطموح كبيــــر دخل منتخبنا 
الوطني الشــــوط األول، وحاصر 
العبي املنتخب األوزبكي في أول 

 حضر املباراة رئيس املجلس االوملبي اآلســـيوي 
الشـــيخ احمد الفهد ونائب رئيس نادي القادســـيــة 
الشـــيـــخ خالد الفهـد ورئيـــس اللجنــــة االنتقالية 
الحتاد الكرة السابق الشيـــخ احمد اليوسف والشيخ 

تركي اليوسف.
ــي غوران توڤاريتش  ــتطع مدرب األزرق الصرب    لم يس
ــح على وجهه التوتر  ــوس طوال الـ ٩٠ دقيقة، اذ وض اجلل

الشديد.
   قامـــت اجلماهير الكويتيـــة املوجودة في املدرجات 
بتشجيع املهاجم احمد عجب خالل اجراء عملية اإلحماء 
بني الشوطني، وكانوا مينون النفس بهز شباك اوزبكستان 

لكن عجب فشل في حتقيق مبتغاهم.
   تابع املباراة ٣٤٨١ متفرجا غالبيتهم من اجلماهير الكويتية 

التي ساندت األزرق ولم تبخل عليه خالل البطولة. 
   حضرت جماهير كويتية اقل من املباراة الســـابقة 

وآزرت حتى النهاية وخرجت حزينة.
   منع اجلمهور من إدخال اي الفتات حتمل عبارات تشجيع 

بأوامر من اللجنة املنظمة.
   لم يهدأ مســـاعد ندا حلظة وهـــو يتابع املباراة من 

املدرجات، ووضح عليه التأثر الشديد بعد اخلسارة.
   اختير املهاجم االوزبكي سيرفر دجيباروف الذي سجل 

الهدف الثاني، افضل العب في املباراة.

 لقطات 


