
املنتخب السعودي في الدقيقة ١٦ 
حيث مرر محمد الشلهوب عرضية 
ساحرة إلى نايف هزازي الذي قابل 
الكرة بتسديدة برأسه لكن شفيع 
تألق في التصدي لها وأخرجها إلى 

ضربة ركنية لم تستغل.
  وشن املنتخب األردني هجمة 
خطيرة على املرمى السعودي في 
الدقيقـــة ١٩ لكن الدفاع جنح في 

إحباط احملاولة.
  وبعد ثوان تلقى هزازي متريرة 
عرضية داخل منطقة اجلزاء لكنه 
أخفق في استغالل غياب الرقابة 
الدفاعية عنه وســـدد كرة مرت 

فوق العارضة.
  وفي الدقيقة ٢١ راوغ املهاجم 
األردنـــي عدي الصيفـــي الدفاع 
ببراعة ثم سدد كرة خطيرة لكن 
احلارس السعودي وليد عبداهللا 
تصدى لها.وبعد ٥ دقائق انطلق 
الصيفي داخل منطقة اجلزاء وراوغ 
الدفاع ببراعة ثم حاول مترير كرة 
عرضية لكن املدافع الســـعودي 
أسامة هوساوي أخرج الكرة إلى 

خطورة هجومية كبيرة على مرمى 
النشـــامى في الشوط األول، كما 
واجه صعوبـــة في التغلب على 

الدفاع األردني املتماسك.
  وكان احلارس األردني عامر 
شفيع من أبرز جنوم املباراة حيث 
جنح في الدفاع عن شباكه ببسالة 
وتصدى لعدة كرات خطيرة كانت 

كفيلة بقلب موازين املباراة.
  وبدأت املباراة هادئة ولكن فترة 
جس النبض لم تستمر طويال من 
الذي  جانب املنتخب السعودي 
شكل بعض اخلطورة على منافسه 
األردني لكن شفيع كان متيقظا 

ودافع عن مرماه بثبات.
  وبعدها دخل املنتخب األردني 
في أجواء املباراة وشكل ضغطا 
هجوميا على املرمى الســـعودي 
لكنـــه عانى من افتقـــاد العبيه 
التمريرات  السرعة واملهارة في 
الهجمات ولم يشكل  واستغالل 
خطـــورة حقيقية علـــى املرمى 

السعودي في الدقائق األولى.
  وأتيحت فرصة خطيرة أمام 

 أكد العب خط وســـط املنتخب اإليراني مسعود شجاعي أن 
احلقد الذي يحمله الشعب اإليراني جتاه العراقيني تسبب في 
جعل املباراة أكثر حساسية، وذلك ردا على التقارير الصحافية 

التي حاولت تسييس املباراة. 
  وكان املنتخب اإليرانـــي قد فاز على نظيره العراقي بهدفني 
سجلهما غالم رضائي وإميان مبعلي مقابل هدف سجله يونس 

محمود، ضمن املجموعة الرابعة.
  أما عن األخبار التي حتدثت عن مغادرته امللعب احتجاجا على 
تبديله أثناء املباراة، فأشار شجاعي في تصريحه لوكالة أنباء 
فارس، إلى أنه أصيب بحمى شـــديدة أجبرته على ترك مقاعد 

االحتياط، وأنه قام بتنسيق مع مدرب املنتخب افشني قطبي.
  وعاش الشـــارع اإليراني مظاهر الفـــرح والرضا بعد الفوز 
التاريخي الذي حققـــه على نظيره العراقي، وفتحت اخلطوط 
الهاتفيـــة للمواطنني الذين اتصلوا بكثرة علـــى البرامج التي 
خصصها التلفزيون اإليراني مهنئني أنفســـهم بالفوز وكسب 

النقاط الثالث في هذه املباراة.
  وقـــال أحد املتصلني وهو يبكـــي: «نذرت في حال فوزنا في 
مباراتنا أمام العراق أن أذبح خروفا، وها أنا اآلن أحتفل بأكله 

مع بعض األصدقاء». 
  وأكد جنم املنتخب السابق علي دائي الذي استضافه البرنامج 
أن املنتخب اإليراني كان بحاجة ماسة لهذا الفوز، خصوصا أن 
الشائعات كانت ترافق املنتخب وحتدثت عن وجود خالف بني 

الالعبني.
  يذكر أن البلدين خاضا أطول حرب في القرن العشرين دامت 
ملدة ٨ أعوام (١٩٨٠ ـ ١٩٨٨) سقط خاللها مئات اآلالف من القتلى 

واجلرحى في صفوف اجلانبني. 

وإسناد املهمة إلى اجلوهر املدير 
الفني السابق للسعودية.

  وعلقت اجلماهير السعودية 
آماال عريضة على اجلوهر، لكنه 
إنقـــاذ املنتخب من  أخفق فـــي 
اخلروج وانتهى مشوار املنتخب 
السعودي في البطولة بعدما مني 

بالهزمية الثانية على التوالي.
  ورفع املنتخب األردني رصيده 
إلى ٤ نقـــاط ليتصدر املجموعة 
حيث كان قد تعادل في مباراته 
األولى مـــع نظيره الياباني ١-١، 
بينما يقبع املنتخب الســـعودي 
في املركز الرابـــع واألخير دون 

نقاط.
  وفي ستاد أحمد بن علي بنادي 
الريان ســـجل بهاء عبدالرحمن 
الفـــوز للمنتخب األردني  هدف 
قبل دقيقتني من نهاية الشـــوط 

األول.
  وكان املنتخب السعودي هو 
األفضـــل واألكثر ســـيطرة على 
مجريات اللعب في أغلب فترات 
املباراة لكنه أخفق في تشـــكيل 

٨ دقائق على احتسابها.
  لكـــن األحـــداث الدرامية في 
املباراة استمرت عندما احتسب 
احلكم ركلة جزاء مشـــكوك في 
صحتها ملصلحة اليابان سددها 

بنجاح هوندا (٨٠).

  اخفاق الجوهر

  أخفـــق املدير الفنـــي ناصر 
اجلوهر الذي أطلق عليه اســـم 
«مـــدرب الطـــوارئ» فـــي إنقاذ 
املنتخب الســـعودي «األخضر» 
من اخلروج املبكر، بعد خسارة 
أمام نظيره  املنتخب السعودي 
األردني «النشـــامى» ٠-١ امس 
في اجلولة الثانية من املجموعة 
الثانية، ليتأكد خروج األخضر 

من الدور األول.
  وكان املنتخب السعودي قد 
تلقى صدمة مبكرة في البطولة 
بهزميته أمام نظيره السوري ١-٢ 
في اجلولة األولى. وبعد الهزمية 
أعلن االحتاد السعودي إقالة املدير 
الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو 

 قال رئيس املجلس األوملبي اآلســـيوي الشيخ احمد الفهد انه 
ال توجد خالفات بينه وبني رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم 
القطري محمد بن همام لكي تكون هناك مبادرة للصلح بينهما، 
مبديا احترامه وتقديره للرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة 
بالسعودية األمير سلطان بن فهد الذي أطلق تلك املبادرة، مضيفا 
أن االمير سلطان «ميون» لكن ليس هناك مشكلة بيني وبني بن 
همام وال حتى سحابة صيف كما يقال ألنه كان حاضرا في افتتاح 
البطولة وبن همام كان جالســـا بجانبـــه ما ينفي صحة ما اثير 
حول وجود خالفات بني الطرفني، الفتا الى انه ال يعرف ظروف 
تلك املبادرة التي حتدثت عنها وســـائل االعالم لكي يعلق عليها 
بالتفصيـــل. وردا على التصريحات التـــي تعرض فيها لالنتقاد 
من جانب بن همام، اكد الفهد انه لم يسمع عن تلك التصريحات 

من قبل.

  مجرد خسارة

  واعتبر الفهد أن خســـارة االزرق أمام أوزبكســـتان ال تتعدى 
كونها مجرد خسارة مباراة مشيرا إلى أن االزرق خسر رغم أنه 
كان الطرف األفضل في اغلب أوقات املباراة كما أن الالعبني متكنوا 
من فرض اسلوبهم على الفريق املنافس وصنعنا أكثر من فرصة 
حقيقية على مرمى أوزبكســـتان لكننا لم نوفق في تســـجيلها، 
ونتيجـــة املباراة اليوم األداء، أو مدى تطور املنتخب من مباراة 
ألخرى خالل املرحلة املاضية، ألنها ليســـت إال جزءا مظلما في 
اللقاء».جاء ذلك خالل زيارة الفهد لفندق الالعبني ملؤازرتهم والرفع 

من روحهم املعنوية بعد اخلسارة من اوزبكستان.
  وأكد الفهد أن املســـتوى الذي ظهر عليه االزرق في البطولة 
ال يختلف عـــن كأس اخلليج أو بطولة غرب آســـيا، مضيفا ان 
حتقيق ثالث بطوالت في شهرين، أمر صعب جدا على أي فريق 

أو منتخب في العالم.
  ونفى الفهد أن يكون قد أشار بأصابع االتهام إلى االحتاد اآلسيوي 
بعد الظلم الذي تعرض له االزرق في لقاء الصني، معتبرا أن أخطاء 
التحكيم شـــيء وارد في اللعبة، ومنتخبنا ظلم من حكم املباراة 

االسترالي بأخطاء فادحة اعترف بها كثير من النقاد.
  وقال اننا منلك مســـتقبال كبيرا لهذا الفريق الشاب، وأمامنا 
اســـتحقاقات مقبلة، وهذه البطولة ليست إال خطوة في مدرسة 
تعلم اخلبرات وال نســـتطيع أن نطلق عليها «كبوة جواد»، ألن 
هذه الكلمة تطلق على منتخب مثل الســـعودية أو اليابان وهما 
املنتخبان األقوى في القارة، بعد ســـقوط األول باخلسارة أمام 

سورية وتعادل الثاني أمام األردن.
  وبني الفهد أن املدرب الصربي غوران توفاريتش باق في منصبه، 
وهو لم يرتكب أي خطأ في البطولة، ألن الالعبني دخلوا بلياقة 
جيدة، والتكتيك مناسب في اللقاءين، وال يوجد داع إلقالته وأراه 
جديرا باالســـتمرار مع املنتخب الذي سيشارك في كأس العرب 
يوليو املقبـــل ثم خوض غمار التصفيات املؤهلة ملونديال ٢٠١٤ 

والتي ستبدأ في سبتمبر املقبل.

 حقق منتخب اليابان الذي لعب 
بـ ١٠ العبني في ربع الساعة األخير 
فوزا مثيرا على نظيره السوري 
٢-١ في املباراة التي جمعت بينهما 
على ملعب نادي قطر في الدوحة 
ضمن منافسات املجموعة الثانية. 
وســـجل ماكوتو هاسيبي (٤٢) 
وكيسوكي هوندا (٨٠ من ركلة 
جـــزاء) هدفي اليابـــان، وفراس 
اخلطيب (٧٦ من ركلة جزاء) هدف 
سورية. ورفع األردن رصيده الى 
٤ نقاط متاما مثـــل اليابان، في 
حني بقي رصيد سورية ٣ نقاط، 

والسعودية بال رصيد.
  وأجرى مدرب منتخب سورية 
الروماني تيتا فاليرو تعديال وحيدا 
على التشكيلة التي حققت فوزا 
مفاجئا على السعودية ٢-١ في 
اجلولة االولى فأشرك سامر عوض 

بدال من سنحريب ملكي.
  واستعاد منتخب الساموراي 
املبـــادرة وحصل علـــى فرصة 
لياســـويوكي كونو الذي ارتقى 
برأســـه لكرة رأســـية بني يدي 
احلارس السوري مصعب بلحوص 

.(٣٤)
  وبعـــد دقيقـــة واحـــدة قام 
كيسوكي هوندا مبجهود فردي 
وانفرد باحلارس بلحوص الذي 
كان لكرته باملرصاد، لكن الدفاع 
السوري فشل في تشتيت الكرة 
فوصلت الى دايسوكي ماتسوي 
فمررها باجتاه ماكوتو هاسيبي 
ليتابعهـــا األخيـــر زاحفة داخل 

الشباك.
  وفي مطلع الشوط الثاني ادخل 
فـــراس اخلطيب مكان  فاليريو 
ســـامر عوض لتنشيط اجلبهة 

الهجومية.
  وكانـــت نقطـــة التحول في 
الدقيقة ٦٨، عندما احتسب احلكم 
ركلة جزاء ملصلحة سورية وطرد 
احلارس الياباني ايجي كاواشيما 
لعرقلته ســـنحريب ملكي الذي 
كان دخل احتياطيا للتو، فتوقفت 
املباراة لبضعة دقائق اثر احتجاج 
الالعبني اليابانيني باعتبار ان حكم 
التماس رفـــع رايته معتبرا بان 
ملكي كان متســـلال، لكن احلكم 
الرئيسي كان حاسما في قراره. 
واحتاج مدرب اليابان الى بضعة 
دقائق إلجراء التبديل املناســـب 
واشـــراك احلـــارس االحتياطي 
شوساكو نيشـــيكاوا. وانبرى 
فـــراس اخلطيب لركلـــة اجلزاء 
بنجاح مدركا التعادل بعد مرور 

ضربة ركنية لم تستغل.
  ورد املنتخب السعودي بهجمة 
كادت أن تسفر عن الهدف األولى 
حيث تلقـــى  هزازي عرضية لم 
تكن بحاجة ألكثر من ملسة توجهها 
إلى داخل الشباك لكن الالعب لم 

يلحق بالكرة.
  ورغـــم ســـيطرة املنتخـــب 
اللعب  السعودي على مجريات 
أغلب فترات الشوط األول وتفوقه 
الهجومـــي، لم ينجح في ترجمة 

هذه السيطرة إلى أهداف.
  وفاجأ املنتخب األردني منافسه 
عندمـــا تقدم قبـــل دقيقتني من 
نهاية الشـــوط األول حيث سدد 
بهـــاء عبدالرحمن كـــرة عالية 
من خـــارج حدود منطقة اجلزاء 
مبسافة وتقدم احلارس السعودي 
ملراقبة املدافعني لكن الكرة كانت 
خادعة ومرت من فوقه إلى داخل 

الشباك.
  وكاد الصيفي أن يضيف الهدف 
الثاني فـــي الثواني األخيرة من 
الشوط األول لكن وليد عبداهللا 
تصدى للكرة وأخرجها إلى ضربة 

ركنية لم تستغل.
  وفي الشـــوط الثانـــي، أعاد 
املنتخـــب الســـعودي تنظيـــم 
صفوفه وكثف محاوالته الهجومية 
سعيا إلدراك التعادل لكنه وجد 
صعوبة في اختراق الدفاع األردني 
املتماســـك، كما تألق شفيع في 
التصدي ألكثر من كرة خطيرة.

  وأجرى اجلوهر التغيير األول 
فـــي املباراة حيـــث دفع بناصر 
الشمراني بدال من نصر عطيف.

  وواصل املنتخب الســـعودي 
محاوالته الهجومية اجلادة لكن 
صمود الدفاع األردني بدد العديد 

من الفرص السعودية.
دفـــع   ٦٣ الدقيقـــة    وفـــي 
اجلوهر بنـــواف العابد بدال من 

الشلهوب.
  وبعد ٥ دقائق أجرى العراقي 
عدنان حمد املدير الفني للمنتخب 
األردني تغييره األول حيث دفع 
مبؤيد أبوكشك بدال من عبداهللا 

ديب.
  وبعدها وقع شفيع حتت ضغط 
الهجمات  متواصل حيث توالت 
السعودية اخلطيرة سعيا إلدراك 
التعادل الذي يجدد أمل األخضر 
في مواصلة مشواره في البطولة، 
لكن املنتخب األردني حافظ على 
شباكه نظيفة حتى النهاية ليخرج 

من املباراة بفوز ثمني. 

(األزرق.كوم)   الشيخ أحمد الفهد مستاء من خسارة األزرق أمام أوزبكستان  
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 الفهد: ليس هناك خالف مع بن همام.. واألمير سلطان «يمون»

 نهاية درامية سورية بإخراج إيراني «فاشل»
 «النشامى» يطيح بـ «األخضر» مبكرًا 

 غوران باق مع األزرق حتى نهائيات ٢٠١٤

  شجاعي: حقدنا تجاه العراقيين تسبب
  في جعل المباراة أكثر حساسية

 محمد الصباح: «كفيتوا ووفيتوا»
 نقل وزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح 
رسالة من صاحب السمو 
الشـــيخ صباح  األمير 
األحمـــد الـــى الالعبني 
بعـــد ادائهم الطيب في 
البطولة واجلهد اجلبار 
الـــذي قدموه والتمثيل 
املشـــرف للكويت في 

البطولة.
  وأشاد الشيخ د.محمد 
الصباح بأداء الالعبني، 
وقال لهم في كلمة له خالل 
اجتماعه بهم في الفندق 
امس «كفيتوا ووفيتوا 
ومـــا قصرتوا» على ما 
قدمتموه فـــي البطولة 
اآلسيوية، وحثهم على 
إبقاء روح احلماس في 
نفوسهم واللعب بشكل 
بأدائهم  بطولي، مشيدا 
في املباراتني السابقتني 
رافعا مـــن معنوياتهم 
وشـــاكرا لكل ما قدموه 
انهـــم كانوا في  مؤكدا 
أفضل مســـتوى وأداء 
لكن هذه حال املباريات 
فوز وخســـارة متمنيا 
لهم التوفيق وان يكونوا 
يدا واحدة وفي جو من 
التعاون في كل البطوالت 

التي يخوضونها. 

 يونس أحمد: الخالدي
   يتحمل الهدف الثاني

  ســـألت «األنباء» حارس مرمى قطر السابق يونس احمد عن 
تقييمـــه حلارس األزرق نواف اخلالدي، فقال انه حارس جيد ذو 
خبرة وكان احد أسباب فوز األزرق بكأس «خليجي ٢٠» في اليمن، 
لكنه في مباراة اوزبكستان يتحمل مسؤولية الهدف الثاني لعدم 
متركزه السليم. وأضاف انه ال يوجد حارس مميز حتى اآلن، ولكن 
مع اجلولة الثانية يتم اختبارهم جيدا، وبسؤاله عن حظوظ منتخبنا 

في التأهل الى الدور ربع النهائي رد قائال: انها صعبة. 

 خالص
   العزاء

 خالص العزاء لعلي مقصيد
  يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من العب املنتخب الوطني 
علـــي مقصيد لوفاة املغفور له 
ابن شـــقيقه، تغمد اهللا الفقيد 
بواسع رحمته واسكنه فسيح 
جناتـــه، وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
  إنا هللا وإنا إليه راجعون. 

 ً 


