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 العيب فيكم..
  ال تقولوا احلظ وتسكتوا، أكملوا والالعبني واملدرب أيضا 
ســــبب خسارة منتخبنا االزرق امس االول من اوزبكستان 
واقتراب خروجنا مــــن البطولة، احلظ يعاندك مرة مرتني 
ولكن ال مينعك من التسجيل وادراك التعادل طيلة ٩٠ دقيقة، 
فقد كنا االفضل واالكثر امتــــالكا للكرة ولكن ماذا حصل؟ 
خســــرنا املباراة وفقدنا االمل بنسبة كبيرة في التأهل الى 
الدور ربع النهائي، خسرنا بعدما دبت الفوضى في صفوفنا 
بعــــد الهدف الثاني للخصم «٦٤» رغم ان الوقت مازال فيه 
بقية، تغييرات في مراكــــز الالعبني وكرات تذهب من غير 
نفع وتسديدات عشوائية والعب واحد فقط يشكل خطورة 
في التمرير واملراوغة والتســــديد وهو بدر املطوع وبقية 
الالعبني يكملــــون االدوار واملدرب غوران يصر على ابقاء 
املهاجم يوسف ناصر الغائب متاما عن املباراة، كرات سانحة 
للتســــجيل يضيعها احمد عجب وحمد العنزي ويوســــف 
ناصر «وضاع» معها االزرق، كنا في امللعب اكثر ظهورا من 
اوزبكستان والكرة في حوزتنا أغلب الوقت نهاجم ونهدد 

ولكن من الذي فاز في النهاية؟ هم وليس نحن.
  نلوم الالعبني في الدرجة األولى فأنتم من يحدد نتيجة 
املباراة، وال تقولوا «سوينا وسوينا» فهذا من واجبكم بعد 
ان وصلتــــم الى مرحلة متقدمة مــــن اخلبرة والقدرة على 
املنافسة، نشــــاطركم القول ان اوزبكستان منتخب مزعج 
ولكن هل نتركه يفوز علينا بسهولة، الحظوا انه كان يهدد 
مرمانــــا بأقل جهد واقل متريرات ولم تكن له فرص كثيرة 
ومن كرة ثابتة واحدة في الشوط االول هي حصيلته سجل 
هدفا حلرصه الشديد على استغالل الفرص بنجاح (٤٠)، 
ثم اضاف هدفه الثاني وحافظ عليه اما نحن فقد كنا نلعب 
باستعجال شديد وربكة وكأن املنتخب معزوم على «عشا» 

بعد املباراة.
  يقول احلارس نـــواف اخلالدي «اســـتغرب االهداف 
التي دخلت مرماي» ونقول لك ونحن ايضا نستغرب اي 
كرة مصوبة عليك تكون هدفا، فقد اصبحنا نخشـــى من 
الكرات الثابتة ونحسبها ركلة جزاء، ومستواك في مباراة 
اوزبكســـتان كان متواضعا ولو عذرناك في الهدف االول 
فماذا عن الهدف الثاني؟ كرة مســـددة من مســـافة تدخل 
عليك بســـهولة وحتى لو كانت قوية فاحلارس عليه ان 
يقف في املكان املناســـب وعليه ان يحدث بعض الفارق 
وإال فكيف يكون حارســـا يصد بيديه ورجليه وشاهدنا 
احلارس االوزبكي ينقذ ببراعة كرة فهد العنزي املسددة 
بقوة بأطراف أصابعه الى ركنية. «اذا اردت ان تقيم حارسا 

فابحث عنه في الشدائد».
  > عندما يظلمك احلكم في املباراة االولى وتخســـر، 
وعندما تظلم «نفســـك» في املباراة الثانية وتخسر فمن 
الصعـــب ان تقبل النتائج ولكن هذه حال الكرة، يوم لك 
ويوم عليك وما اصعب ان تنتظر املباراة االخيرة امام قطر 

بعد غد كي تقرر مصيرك في البطولة. وسالمتكم.
  

  ناصر العنزي - الدوحة 

  األزرق سيطر ولعب ولكنه لم يستثمر الفرص

  غوران تأخر في ترتيب خط الوسط أمام أوزبكستان

 احلسرة واخليبة باديتان على العب االزرق حمد العنزي بعد اخلسارة امام أوزبكستان                     (أ.پ) 

 لم تأت الرياح مبا تشـــتهي 
سفن االزرق وجماهيره، فقد كانت 
منطلقة بسرعة كبيرة حتى وقفت 
عند اول موجـــة في الدقيقة ٤٠ 
«الهدف االوزبكي االول»، ثم اخذت 
بالعودة شـــيئا فشيئا وقطعت 
نصف الطريق نحو بر االمان بعد 
أن سجل بدر املطوع هدف التعادل 
مع بداية الشـــوط الثاني، إال أن 
هذه الريـــاح توقفت كليا وبقت 
سفن االزرق متوقفة ومصدومة 
للهدف الثاني الذي تلقاه املنتخب 
في شباكه وكأن جميع الالعبني 
الذهـــول، وبالرغم من  أصابهم 
كل هـــذا وصعوبة املباراة إال أن 
الالعبني حاولـــوا بكل ما لديهم 
استعادة النشاط مرة اخرى إال 
أن إضاعة الفرص الكثيرة وتألق 
احلارس االوزبكي حرما االزرق 
على األقـــل من هدف تعادل كان 
عادال بالفعل لو حتقق وأبعدنا 
عن تلك احلسابات املعقدة. وبدأ 
املباراة بتشكيلة مثالية  االزرق 
بالرغـــم من غياب قلـــب الدفاع 
املوقوف مساعد ندا لكن الالعبني 
قاموا بدورهم على أكمل وجه، وبدا 
واضحا ان املنتخب االوزبكي أراد 
أن يجـــر العبي األزرق لالندفاع 
نحو مرماهم متهيدا لضربهم في 
هجمة مرتدة، إال أن مدرب االزرق 
الصربي غوران توڤاريتش كان 
تفكيره سليما وفي محله عندما 
حرص على إبقاء ٣ مدافعني مع 
العب ارتكاز في كل هجمة كانت 
كافية في افساد جميع الهجمات 
التي كانت نادرة الن منتخبنا كان 
أفضل حاال وانتشارا في امللعب إال 
انه وجد صعوبة في استخالص 
الكرة من االوزبكيني الذين كانوا 
الكرة بسالسة ودون  يتناقلون 
أي ارتباك حتى في حال الضغط 
املباشر على كل العب بسبب تواجد 
العب يعتمدون عليه كثيرا وهو 
سيرفر دجيباروف الذي حصل 

على افضل العب في املباراة.
   ومــــن البداية تفاءل كل من 
شــــاهد االزرق وظن أن االمور 
ستسير لصالح منتخبنا بسبب 
تألق املطوع ووليد علي في شن 
الهجمات خصوصا االخير الذي 
بذل مجهودا أكثر من رائع لكنه 

االخيــــرة أمام قطر، ولكن في 
الالعبون أقصى  النهاية قدم 
مالديهــــم وكانــــوا يحاولون 
بكل الطرق واالساليب وكذلك 
كان معهم غوران الذي يؤخذ 
عليه فقط تفرجه دون فعل أي 
شيء بعد هدف التعادل وقبل 
أن تسجل اوزبكستان الهدف 
الثاني. أما فهد العنزي فعليه 
أن يراجع نفسه قليال ويعود 
التسديدة  الى مســــتواه الن 
االخيرة في املباراة لم ترض 
اجلماهير التي كانت تتوقع أن 
البطولة ويساعد  يكون جنم 
االزرق على التأهل الى الدور 

ربع النهائي. 

يعنــــي ان التركيز بني الالعبني 
افتقد، وكان االجــــدر أن يدخل 
غوران العبا في الوســــط بهذا 
التوقيت إمــــا فهد االنصاري أو 
صالح الشيخ لترتيب األوراق 
مرة أخرى ليأتي الهدف الصدمة 
الثانــــي من دجيبــــاروف فدفع 
غوران بعبدالعزيز املشعان بدال 
من وليد، وأحمد عجب بدال من 
فهد عوض ليلعب بـ ٣ مهاجمني 
في محاولة اخيرة لتفادي املوقف 
وفعال كانــــت قراءته صحيحة 
للمباراة ولكن الالعبني أضاعوا 
العديد من الفرص السهلة التي 
كانت كفيلة باخلروج بالتعادل 
على اقل تقديــــر واال ندخل في 
حســــابات معقدة فــــي املباراة 

الطريقة التــــي كان يود غوران 
أن يغير بها شكل االزرق ويفاجئ 

بها األوزبك. 

  فتح الملعب 

  واضطر غــــوران بعد الهدف 
االول إلى اخراج العب االرتكاز 
الصريح جراح العتيقي واشرك 
حمد العنــــزي الذي جاءت بعد 
دخوله بشائر اخلير بعد دقيقة 
عندما احتسب له احلكم البحريني 
نواف شكراهللا ركلة جزاء ال غبار 
عليها ونفذها املطوع بنجاح، إال 

ان هذا الهدف جعل الالعبني أكثر 
اندفاعا واجنرفوا كثيرا نحو هدف 
الفوز ونســــوا أن خلفهم مرمى 
ودفاعا أصبح مشرعا للهجمات 
األوزبكية بسبب عدم مساندة اي 
العب من الوسط لطالل العامر 
الذي كان يجــــري وحيدا لصد 
الهجمات وهذا ما اراده االوزبك 
منذ البداية وفعال حتقق لهم ما 
ارادوا حتى انه في احدى الهجمات 
اضطر يوســــف ناصر لقطع ٣ 
امللعب للعودة بســــرعة  أرباع 
ملنطقة الدفــــاع وقطع الكرة ما 

لم يجــــد من يســــجل االهداف 
بسبب انشــــغال يوسف ناصر 
اكثر منها  أدوار دفاعية  بتأدية 
العنزي  هجومية والبتعاد فهد 
عن مســــتواه والذي كان نقطة 
ضعف في الشــــوط األول لعدم 
ايجاده احللول حتى وإن كانت 
هناك رقابة لصيقة عليه واتضح 
من خالل االداء ان غوران لم يرد 
املغامرة كثيرا في الشوط األول 
بتسجيل هدف لكن االهم كان هو 
عدم تسجيل املنتخب االوزبكي 
في هذا الشوط إال أن اخلطأ الذي 
ارتكبه حسني فاضل على مشارف 
منطقة اجلزاء وعدم وقوف حائط 
السد بصورة جيدة والذي جاء 
منه الهدف تســــبب في ضياع 

 ناصر العنزي
  ذبح مواطن سعودي جمال ابتهاجا برحيل املدرب البرتغالي جوزيه 
بيسيرو، وأهدى مواطن قطري صقرا ثمينا للمدرب الفرنسي برونو 

ميتسو بعد فوز العنابي على الصني وجتدد أمله في البطولة، 
ــيدكا هدايا ثمينة من  ونال املدرب األملاني فولفغانغ س

العبي املنتخب العراقي وقال له املدافع باسم عباس 
«أنا مو جاي من الشارع ياسيدكا» وهاجمه املهاجم 
االحتياطي كرار جاسم قائال «سيدكا يحصل على 
راتبه ونحن ندفع الثمن، لن يهتم مبصلحة املنتخب 
ــاعده املستقيل ناظم  ألنه ليس عراقيا»، اما مس

شاكر فقال: «لم استفد شيئا منه».
  بعد اخلسارة االفتتاحية من أوزبكستان قال 
ــو: أعدكم مبفاجأة في املباراة  مدرب قطر ميتس

ــاط اإلعالمية ما هي تلك  ــاءلت األوس املقبلة وتس
ــال؟ وجاءت حلظة  ــتقيل ام يق املفاجأة؟ هل سيس

املباراة واذا باملفاجأة هي املهاجم يوسف احمد والذي 
سجل هدفي الفوز فرددت اجلماهير القطرية «تستاهل يا 

ميتسو ١٠ طيور حرة بدال من صقر واحد»، وفي مباراتنا احلزينة 

ــتان حضرت اجلماهير الكويتية والتي وصلت جوا وبرا  مع اوزبكس
مبكرا الى ملعب الغرافة وراحت تردد «عليهم عليهم» فدخل في مرمانا 
ــجل بدر املطوع من ركلة جزاء،  ــجيعها حتى س هدف، وواصلت تش
ــم عليهم» وضاعت من العبينا  فصاحت مرة اخرى «عليه
فرص خطرة وهم يواصلون «عليهم عليهم» وجاء الهدف 
الثاني في مرمى نواف اخلالدي فغضبت اجلماهير 

ورددت «علينا علينا».
  ظل مدربنا الصربي غوران توفاريتش واقفا 
طوال املباراة يحث العبيه على التسجيل ولو كان 
األمر بيده النضم الى اجلماهير في املدرج يردد 
«عليهم عليهم»، وادخل مهاجميه حمد العنزي 
ــب االول ركلة جزاء، وأطاح  واحمد عجب فجل
الثاني بكرة الى ملعب الريان واملباراة على ملعب 
الغرافة، وحث غوران العبيه على التسجيل من كثرة 
الفرص ومع كل فرصة ضائعة يصرخ «تكفون على 
ــادل، ال اريد صقرا وال جمال ويكفيني كوب  األقل تع
ــوران حتى نهاية املباراة وبعدها  قهوة دافئة»، وانتظر غ

ردد مع اجلماهير «علينا، علينا». 

  عليهم عليهم

 حمادة: الكرة ال تعترف بالمستحيل
  قال مساعد مدرب االزرق عبدالعزيز حمادة ان مواجهة قطر 
في اجلولة األخيرة ستكون معقدة الن االزرق بحاجة الى فوز 
بفارق ٣ أهداف شرط أن تفوز أوزبكستان على الصني، مشيرا 
الى أن كرة القدم ال تعترف باملستحيل ومن حق االزرق التفكير 
في التأهل حاله حال باقي املنتخبات لذلك علينا اثبات الوجود 
في املباراة األخيرة كمـــا أن الفرصة مواتية وليس لدينا عذر 

في حالة اخلروج.
   وأضاف حمادة أن الالعبني أدوا جيدا ولم يكتب لهم الفوز 
ولعبوا بشكل منظم لكن النتيجة جاءت لصالح أوزبكستان في 
النهاية، مشيرا إلى أن هناك قصورا في الدفاع من ناحية الكرات 
الثابتة وعلينا العمل بجد لتصحيح ذلك خصوصا ان الالعبني 

أدوا جيدا ونحن كجهاز فني نتحمل املسؤولية.
  كما نعترف بأن املباراة األولى امام الصني وما حدث خاللها، 
غير من اســـتراتيجيتنا وجعلنا نلعب للفوز امام أوزبكستان 

وأربك حساباتنا وشتت تركيزنا.
  وبّني حمادة ان املنتخب تأثر بغياب مساعد ندا النه عنصر 
مؤثر ومهم وله وزنه ونبني عليه خططا وهذا امر طبيعي رغم 
ان هنـــاك من يعوضه ورغم ان بديله عامر املعتوق كان أفضل 
العب امام أوزبكســـتان، وعن تراجع مستوى فهد العنزي قال 
ان مـــا ينقص العنزي اخلبرة حيث ميلك مشـــوارا دوليا يقل 

عن العام الواحد.
  كما يعاني طالل العامر وفهد العنزي من إصابة، وكان املنتخب 
قد خاض تدريبا ترفيهيا أمس على شاطئ الفندق املقيم فيه. 

 إصابة عوض وفاضل والمشعان
  تعرض املدافع فهد عوض إلصابة بالعضلة اخللفية في مواجهة 
أوزبكستان استبدل على أثرها وال يعرف مصير مشاركته من عدمها 
في مباراة قطر األحد املقبل وسينتظر اجلهاز الفني تقرير الطبيب 

د.عبداملجيد البناي غدا لتحديد مشاركته من عدمها.
  كما تعرض حســـني فاضل إلصابة فـــي الكاحل وتلقى عالجا 
مكثفا حتى يتم الشفاء منها بسرعة إال أن هذه اإلصابة لن تعوقه 

من اللعب أمام قطر.  

 طرد ندا ممكن يخرجنا 
  من املمكن ان يتسبب طرد املدافع مساعد ندا في مباراة الصني 
في خروج االزرق في حالة واحدة فقط هي فوز االزرق على قطر 
بهدفني نظيفني وخسارة الصني من اوزبكستان ٢-١ يتم في هذه 

احلالة فقط اللجوء إلى قاعدة البطاقات الصفراء واحلمراء. 

 حسين: التأهل صعب وليس مستحيًال
   قال مدير املنتخب الوطني أسامة حسني ان األمل دائما موجود 
وكرة القدم ال تعترف باملستحيل لكن تكمن صعوبة األمر في انه 
في حالة فوزنا بالنتيجة التي نرغب بها سنحتاج مساعدة اآلخرين 
لكي يحسموا تأهلنا وهو أمر صعب جدا واقعيا لكنه ممكن حسابيا. 
وأضاف انه لم يكن يرغب في أن يصل األزرق إلى هذه املرحلة لكن 
املباراة األولى مع الصني واخلسارة بعد أخطاء احلكم االسترالي 
بنيامني وليامز كانت السبب الرئيسي وراء وضع االزرق في هذا 

املوقف الذي ال يحسد عليه.  

 العنزي: األمل ال يكفي
  أكد املهاجم حمد العنزي أن عودة األمل يعتبر أمرا جيدا لكن يجب 
أال نقــــف عند هذا األمل فيجب علينــــا ان نقدم كل ما لدينا في مباراة 
قطر ونحقق الفوز أما الباقي فنتركه للظروف بفوز أوزبكستان على 
الصني، مؤكدا أن جميع الالعبني جاهزون لهذه املباراة وانهم يرغبون 
فــــي تعويض اجلماهير التي حرصت على احلضور بكثافة ملؤازرتنا 

بالفوز على أقل تقدير. 

 بشار معجب بفكر غوران
  أبدى جنم األزرق الســـابق بشـــار عبداهللا اعجابـــه باملغامرة 
«الهجومية» الرائعة ملدرب األزرق غوران توڤاريتش في الشوط 
الثاني وتبديالته أمام أوزبكســـتان لتعديـــل النتيجة، مبينا ان 
األزرق ضغـــط وأضاع أكثر من فرصة محققة للتســـجيل والتي 

كانت ستغير مجرى املباراة.
  وأضاف ان األزرق مير حاليا بفترة مميزة ويرى أنها في تقدم 
متواصل، مشيرا إلى ان كأس آسيا تختلف عن كأس اخلليج وعلى 
اجلميع التحلي بالواقعية في الطموحات بالنســـبة ملنتخب شاب 
وواعد كاألزرق. وأشار بشار إلى ان التركيز كان منصبا على بلوغ 
الدور ربع النهائي واآلمال قائمة امنا هي آمال صعبة، موضحا أن 
جميع األهداف التي تســـببت في خسارة األزرق كانت دائما تأتي 
من كرات ثابتة ما يعني أن الالعبني طوال املباريات كان متركزهم 

سليما باستثناء الكرات الثابتة.

 «عاد األمل» بهذا القـــول رفع العبو 
منتخبنا الوطني شعار التدريبات وبث 
الروح املعنويـــة فيما بينهم بالرغم من 
صعوبة املوقف حسابيا وتعقيداته وكذلك 
صعوبـــة األمر بتحقيق فوز مشـــروط 
بنتيجة اثنني او اكثر على البلد املستضيف 
قطر وانتظار خسارة الصني بهدف أو أكثر 
أيضا بشـــرط أال يسجل الصني هدفا او 
يسجل ولكن يخسر بفارق هدفني على 

االقل باخلسارة. 

  تحصيل حاصل

  وتسبب فوز قطر في إحياء نوع من 
األمل بني صفوف االزرق بعد فوزه على 
الصني بهدفني نظيفـــني لتكون املباراة 
األخيرة مفصلية وهامة على عكس من 
توقعهــا بانها ستكون حتصيل حاصل 
لذلك سيكون االزرق هذه املــرة مطالبا 
بخطف الفــرصة وعدم التفرج عليهــا فمــن 

غير املعقــول أن يخــرج بطـل اخلــليج 
من البطولة من دون أي نقطة. 

  الفوز ٣-٠ يكفي 

  سيكون الفوز بـ ٣ أهداف نظيفة على 
قطر وخســـارة الصني بـــأي نتيجة من 
اوزبكستان هو احلل الوحيد لتأهل االزرق 
مباشرة دون النظر للوائح واحلسابات 

املعقدة وإذا لم تتحقق هذه النتيجة. 
  وسيتوجب على األزرق في املباراة االخيرة 
الفوز على قطر بفارق هدفني أو اكثر بشرط 
خســـارة الصني من اوزبكســـتان بهدف أو 
أكثر حسب لوائح البطولة والتي تنص في 
حالة تســـاوي ٣ منتخبات بنفس النتيجة 
يتم اللجوء إلى اعلـــى عدد من النقاط بني 
املنتخبات املتواجهة في حسم التأهل وهو 
سيكون متساويا بينها في حال فوز الكويت 

على قطر بهذه النتيجة. 
   ثم يتم اعتماد فارق األهداف بني املنتخبات 

الثالثة أي استبعاد اوزبكستان واهدافها (لها 
وعليها) مع اوزبكستان وفي حال فوز األزرق 
بهدفني يكونون قد تســـاووا بالفعل لنصل 
إلى أعلى عدد من االهـــداف بني املنتخبات 
املتنافسة في حال التساوي، ثم يتم االحتكام 
الى فارق األهداف في املجموعة ككل ما يعني 
ادخال اوزبكستان في احلسابات وإن استمر 
التعادل يتم اللجوء ملن سجل أكبر عدد من 
األهداف في املجموعة وهو ما يعني أنه في 
حال فوز االزرق بهدفني نظيفني وخســـارة 
الصني بهدف سيعلن تأهل االزرق كونه سجل 
هدفا في مرمى اوزبكســـتان وإذا لم حتسم 
األمور يصلون إلى خوض ركالت الترجيح في 
حال تواجد املنتخبني املتنافسني على بطاقة 
التأهل في أرض امللعب ثم متنح البطاقة إلى 
املنتخب الذي ميلك أقل رصيد من البطاقات 
احلمـــراء والصفراء وإن بقي احلال على ما 
هو عليه يتم اللجوء للقرعة كحل أخير وهو 

امر مستبعد بصورة كبيرة. 

 حسابات معقدة لتأهل منتخبنا توضحها «األنباء» بجميع الطرق 

  الفوز على العنابي بـ ٣ أهداف وخسارة الصين يؤهلنا
 نظام الالئحة  

  في منافسات الدور األول يتم حتديد ترتيب
   كل فريق بحسب القواعد التالية: 

 ـ يتأهل احلاصل على عدد من النقاط التي يحصل عليها في 
جميع مباريات املجموعة.  

 ـ في حالة تعادل منتخبني أو أكثر فانه يتم حتديد ترتيبهم 
باالستناد الى اعلى عدد من النقاط التي يحصل عليها كل فريق 

في املواجهات بني املنتخبات املعنية.  

 ـ فارق األهداف في املباريات التي جمعت بني املنتخبات 
املتعادلة.  

 ـ اعلى عدد من األهداف املسجلة في املباريات بني املنتخبات 
املتعادلة.  

 ـ فارق األهداف في جميع مباريات املجموعة. 

 ـ اعلى عدد من األهداف في جميع مباريات املجموعة. 

 ـ خوض ركالت الترجيح من نقطة اجلزاء في حالة تواجد 
املنتخبني املعنيني على ارض امللعب.  

 ـ أقل رصيد يتم احتسابه فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء 
واحلمراء التي حصل عليها كل منتخب في مباريات املجموعة.  

 ـ القرعة.  

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


