
 فشل سعودي ذريع
  يتطلب معالجات جذرية

 الشارع الرياضي السعودي يغلي
 يخطف املنتخب السعودي االضواء أثناء مشاركته   وإعالمه «يندب الحظ»

في نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم في 
انتصاراته وإخفاقاته معا، ألنه فرض نفسه مدافعا 
عن الوجود العربي فيها وندا قويا ملنتخبات آسيوية 

كاليابان وكوريا اجلنوبية والصني وإيران.
  صحيح أن منتخبـــات عربية أخرى، وحتديدا 
خليجية، قد تكون سبقته الى درب االجنازات على 
الصعيدين القاري والعاملـــي، لكنه منذ منتصف 
الثمانينيات يحمل الراية العربية آسيويا، وأيضا 
منذ منتصف التســـعينيات يرفعها في أهم محفل 

كروي في العالم.
  بداية إجنازات العرب في كأس آسيا كانت مع 
منتخب الكويت الـــذي توج بطال على أرضه عام 
١٩٨٠، وكان له ظهور بعد عامني أيضا في مونديال 

اسبانيا بوجود جيل ذهبي.
  كانت محاولة ناجحة ملنتخب العراق بالتأهل الى 
مونديال املكسيك عام ١٩٨٦، ثم بالتتويج آسيويا 
في النسخة املاضية عام ٢٠٠٧ على حساب نظيره 
السعودي بالذات، ودخل «االبيض» االماراتي على 
خط زعامة املنتخبات العربية في آسيا بتأهله الى 

مونديال ايطاليا ١٩٩٠.
  لكن لـ «األخضر» الســـعودي حكاية مختلفة 
متاما، فقد دون اســـمه في سجالت كأس آسيا في 
سنغافورة عام ١٩٨٤ حني تغلب على الصني ٢-صفر 
في النهائي، واحتفظ بلقبه في النسخة التالية في 
قطر عام ١٩٨٨ متفوقـــا على كوريا اجلنوبية، ثم 
أكد تفوقه قاريا بلقب ثالث عام ١٩٩٦ في االمارات 
بفوزه على منتخب البلد املضيف بركالت الترجيح 
٤-٢ بعد تعادلهما في الوقتني االصلي واالضافي 
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  وطوال هذه الســـنني، كانـــت حكاية املنتخب 
السعودي مع االجهزة الفنية تسير في خط تصاعدي 
مع االجنازات أيضا، فتعاقب على تدريبه عدد كبير 
من املدربني االجانب، وأعطيـــت الفرصة ملدربني 
محليني أيضا، محمد اخلراشـــي وخليل الزياني 
وناصر اجلوهر، وتشير االحصاءات الى ان النتائج 

مع املدربني الســـعوديني كانت أفضل منها بقيادة 
أسماء عاملية المعة منهم البرازيليان ماريو زاغالو 

وكارلوس البرتو باريرا.

  بداية االنحدار

  الفشل في بعض البطوالت ليس حدثا غريبا على 
أي منتخب في العالم بينها املنتخب السعودي الذي 
كان ينهض من كبوته سريعا، لكن محطة مفصلية 
يتخوف منها الســـعوديون وهي ان يكون النفق 

طويال قبل إشراق شمس االجنازات مجددا.
  قد تشكل املباراة النهائية لكأس آسيا املاضية في 
جاكرتا امام العراق عام ٢٠٠٧ عنوانا لهذه احملطة، 
لكنها ليســـت بالتأكيد أهم من اإلخفاق السعودي 
في التصفيات املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 
الصيف املاضي، وليس هذا فقط، بل ان مشـــوار 
املنتخب الســـعودي، الذي اعتـــاد انتزاع بطاقته 
مباشرة، توقف عند امللحق اآلسيوي أمام نظيره 
البحريني في ســـيناريو مثيـــر ملباراتي الذهاب 

واالياب.
  تعاقد االحتاد السعودي لكرة القدم مع املدرب 
البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة املنتخب خلفا 
لناصر اجلوهر خاصة في خضم مشوار تصفيات 
املونديال، ففشل االخير في قيادته الى النهائيات 
اخلامسة على التوالي، ولالمانة يجب ذكر بعض 
العوامل التي أثرت في ذلك أيضا كبعض األخطاء 
التحكيميـــة، خصوصـــا في املبـــاراة ضد كوريا 

اجلنوبية.
  وصل «االخضر» الى نهائي «خليجي ٢٠» وخسر 
أمام «االزرق» ٠-١، فاشـــتعلت جبهة االنتقادات 
التـــي لم تنطفئ وإمنا كانت تهـــدأ قليال من حني 

الى آخر.
  تبقى للسعودية مباراة أخيرة مع اليابان اعتبر 
اجلوهر انها «مباراة مهمة بالنسبة لنا، الن الفوز 
على اليابان يظهر تطور مستوى املنتخب السعودي 
من مباراة الى اخرى»، آمال «الفوز فيها رغم اخلروج 
من دائرة املنافسة على التأهل الى الدور املقبل».

 الجوهر: األخضر لم يوفق في البطولة

 حمد: األردن فاز بجدارة
 

 ڤاليريو يؤكد أن الخطيب لم يكن جاهزًا
 أكد تيتا ڤاليريـــو املدير الفني 
للمنتخب السوري أن املهاجم فراس 
اخلطيب لم يستطع املشاركة ألكثر 
من شوط واحد خالل املباراة التي 
خســـر فيها الفريق أمـــام اليابان 
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  وقال ڤاليريو «فريقي دخل املباراة 
وهو يعاني من بعض اخلوف.. لكن 
في الشـــوط الثاني بعد مشـــاركة 
فراس اخلطيـــب وإجراء تعديالت 
على طريقة اللعب، استعاد الالعبون 

الثقة وظهروا بصورة أفضل».
  وأوضح ڤاليريو «فراس اخلطيب 
لم يكن يســـتطيع اللعب أكثر من 
السابقة  ٤٥ دقيقة بسبب اإلصابة 
التـــي يعاني منها والتي لم يتعاف 

منها بعد».
  وتابع «لم أكن أســـعى للتعادل 
في هذه املباراة والدليل أننا هاجمنا 
بقوة خالل الشوط الثاني حتى بعد 
أن أدركنا التعادل.. في املباراة املقبلة 
أمام األردن سنبذل قصارى جهدنا من 
أجل الفوز والتأهل للدور الثاني». 

 رئيس وزراء األردن يهنئ منتخبه

ــعودية ناصر اجلوهر صريحا بقوله ان منتخب بالده لم   بدا مدرب الس
يوفق في البطولة وقال اجلوهر عقب اخلسارة أمام األردن «في احلقيقة لم 
ــتعداد الكامل، ولكن  نوفق في هذه البطولة، ال في األداء وال من حيث االس
اعتقد أن أداء الالعبني كان جيدا إذ سيطرنا على الكرة أكثر ولكننا لم نتمكن 
ــجيل». وتابع «اعتقد أن املباراة التي كنت فيها مسؤوال عن اجلهاز  من التس
ــي كان فيها األداء جيدا، صحيح ان مرمانا تلقى هدفا لكن الكرة دخلت  الفن
ــيئا  عن طريق احلظ ألنها كانت متريرة، وأيضا احلارس األردني لم يكن س

وإال لسجلنا أكثر من هدف». 
ــوط الثاني أوضح «كنا  ــراك ثالثة مهاجمني معا في الش ــبب إش   وعن س
ــني، وهم هدافو اململكة وكان البد  ــن ٠-١ واحتجت إلى ثالثة مهاجم متأخري
ان يكونوا موجودين في املباراة، كان هناك ضغط هائل على مرمى اخلصم 

ولكننا لم نوفق في التسجيل». 
  وأوضح اجلوهر «قلت انني ال املك عصا سحرية، ولكن خسارة مباراة 
ال تعني أننا ال منلك الثقة بالعبينا، وقد سبق ان حققنا العودة املطلوبة مرة 

ــي تصفيات كأس العالم ومرة في نهائيات لبنان، لكن أجدد القول بأننا لم  ف
نوفق الن املفروض ان يكون الفوز ملصلحة املنتخب السعودي».

ــبة    وحتدث عن املباراة األخيرة أمام اليابان قال «انها مباراة مهمة بالنس
لنا، الن الفوز على اليابان يظهر تطور مستوى املنتخب السعودي من مباراة 
إلى أخرى، آمل الفوز فيها ألننا ال نفقد األمل بالفوز رغم خروجنا من دائرة 

املنافسة على التأهل إلى الدور املقبل».
  وعما اذا كان فشل في قراءة املنتخب األردني أوضح اجلوهر «لم نفشل 
ــتطعنا الوصول إلى  في األداء، ومع الكثافة املوجودة في الدفاع األردني اس
ــجيل، فالفرص تعني  ــى عبر العمق واألطراف لكننا لم نوفق في التس املرم
أننا نقدم أداء جيدا داخل امللعب، ولكن في املقابل، هل خلق املنتخب األردني 
ــعودي؟ وأقول ال، لكنه سجل وقلت كيف جاء  فرصا كما فعل املنتخب الس
ــعودي اخطأ في صد الكرة  ــدف؟»، واعتبر ان «رمبا يكون احلارس الس اله
التي جاء منها الهدف ألنها لم تكن مباشرة على املرمى، ولكن انها من األمور 

التي حتصل في مباريات كرة القدم».

 أمل مدرب منتخب األردن العراقي عدنان حمد 
الذي جدد عقده حتى عام ٢٠١٥ بأن يصل فريقه 
الى ابعد مرحلة ممكنة بعد الفوز على السعودية 

١-٠، معتبرا ان الفوز كان عن جدارة.
  وقال حمد «اشكر العبي املنتخب األردني كثيرا 
على الدور الذي ادوه وااللتزام بالتعلميات، فأمامنا 
عمل كبير والطموحات بدأت تكبر بالنســـبة الى 
املنتخب األردني ونأمل ان نســـير بالبطولة الى 

ابعد مرحلة ممكنة».
  وتابع «لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب كبير، 
صعوبة املباراة كما قلت قبلها كانت ان املنتخب 
الســـعودي دخلها بخيار واحـــد وهو الفوز بعد 

خسارته أمام سورية»، وعن النهج الدفاعي الذي 
اعتمده قال «املباراة لها ظروفها، نعم كنا نعرف 
ان عامل الوقت ســـيكون ضاغطا على املنتخب 
الســـعودي خصوصا بعد انهائنا الشوط االول 
متقدمني، واعتقد بأننـــا لعبنا بالطريقة املالئمة 

لهذه املباراة».
  وحتدث عن الطموحات بقوله «طبعا في بطولة 
من هذا النوع يجب ان نلعب بتدرج، الهدف االول 
كان معلنا وهو الوصول الى الدور ربع النهائي، 
ولكن بعد ذلك ســـيكون الهدف اكبر، احتدث مع 
الالعبني وامامنا عمل كبير، فالتأهل ما يزال غير 

مضمون حتى اآلن بانتظار النتيجة الثانية». 

 أعرب رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعي 
عن اعتزازه باالجناز الذي حققه املنتخب األردني 
لكرة القدم بفوزه على نظيره الســـعودي بهدف 

واحد مقابل الشيء.
  وهنأ الرفاعي في اتصال هاتفي مدرب املنتخب 

األردني عدنان حمد، وقال «إن هذا الفوز مصدر 
فخر واعتزاز واجناز للوطن يعكس املســـتوى 
املتطور الذي حققته الكرة األردنية عربيا ودوليا 
ودورهـــا في متثيل األردن فـــي مختلف احملافل 

الرياضية».

 الشلهوب يعتذر للجماهير 
  

  قدم محمد الشلهوب جنم املنتخب السعودي 
اعتذاره جلماهير بالده عقب اخلسارة أمام األردن 
وقال الشـــلهوب في تصريحـــات ملوقع االحتاد 
األسيوي «أعتذر لكل اجلماهير السعودية بسبب 

اخلسارة».
  وأضاف «لعبنا بصورة جيدة للغاية وسيطرنا 
على الكرة بصورة أفضل مـــن املنتخب األردني 
طوال املباراة، ولكن كرة القدم حتســـم بتسجيل 
األهداف، وبالتالي فإنه رغم الفرص التي أتيحت 

لنا إال أننا لم ننجح في التسجيل».
  وأوضح «أشعر بإحباط شديد بسبب اخلسارة 
في هذه املباراة، ولكن هذه كرة القدم، ويجب أن 
نبدأ التطلع إلى التحدي املقبل على أمل أن نحقق 

شيئا أفضل». 
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 تشجيع  مونديالي 

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  لم يستطع الشارع الرياضي 
السعودي حتمل صدمة خروج 
منتخبـــه كأول املغادريـــن من 
البطولـــة بهذه الصورة الباهتة 
اثر خسارتني  والســـريعة على 
متتاليتـــني لم يقـــدم خاللها ما 
يســـتطيع ان يزيل تراكمات ما 
يحـــدث للكرة الســـعودية عبر 
منتخبهـــا االول في الســـنوات 
االخيرة وحتســـر كثيـــرا على 
اجيال ســـعودية سابقة حققت 
اللقب اآلســـيوي ثالث مرات في 
عصر لم تكن فيه العوامل احلالية 
متوافرة لهم كما يحدث لالعبي 
هذا اجليل سواد مبقدمات عقود 
خيالية او مبرتبات ال تتفق مع ما 
يقدمونه حاليا او منشآت رياضية 
كانت محدودة ســـابقا. وخلص 
الشارع الرياضي السعودي اسباب 
ما حدث بأنه يعود كاســـتمرار 
للخروج االخير مـــن تصفيات 
كأس العالم وعدم وجود العبني 
لهم ادوار متميزة في قيادة من 
كان يطلق عليه سابقا «االخضر» 
اضافة الى ذلك عدم االحســـاس 
باملســـؤولية. وفنيا كيف ميكن 
لفريق ان يلعب دون وجود خط 
هجوم يؤدي واجباته لدرجة ان 
الفريق لعب عدة لقاءات ســـواء 
اعدادية او رســـمية لم يستطع 
خاللها تسجيل هدف واحد وقام 
مبهمة التســـجيل في محاولتني 
سابقتني العب مدافع وآخر العب 
خط وسط وهذه املشكلة كانت 
السبب الرئيسي في اخلروج سابقا 
من تصفيات كأس العالم عندما 
صام مهاجموه خمس مباريات عن 

التسجيل فكان اخلروج املر.
  ولم يكن حال االعالم الرياضي 
السعودي بعيدا عن معاناة شارعه 
فجاءت ردود الفعل قاسية ومؤملة 
عبر عـــدة عناوين بارزة حملت 
معها اصداء اخلروج املر من كأس 
آســـيا فكتبت صحيفة اجلزيرة 
حتت عنـــوان بارز «النشـــامى 
يكشفون الكسالى» هزمية جديدة 
تعيد االخضر الى الوراء، واصل 
املنتخب الســـعودي االول لكرة 
القدم مسلسل سقوطه الكبير في 
نهائيات امم آســـيا بعد ان خرج 
من اجلولة الثانية متذيال الترتيب 
واضافت الصحيفة «استحق االردن 
الفوز بفضل واقعية مدربه عدنان 

حمد وقتالية العبيه وانضباطهم 
وحيويتهم داخل املالعب».

  وكتبت صحيفة «اليوم» عبر 
ملحقها الرياضي حتت عنوان «ال 
بييرو ينفع وال جوهر يفيد» بات 
املنتخب السعودي اول املودعني 
لكأس آسيا من الدور االول بعد 
ان باتت مالمح املباراة منذ البداية 
ولم يقدم املنتخب السعودي ما 
يشفع له باملنافسة على اللقب.

  فيمـــا جاء عنـــوان صحيفة 
اليومي  «الرياض» عبر ملحقها 
«عرض مسلســـل اخفـــاق اكده 
الســـعودية يكتمل في الدوحة، 
واالردن اســـتحق االنتصار، ثم 
غوران آخـــر اقل حجمـــا «اداء 
عشوائي ومنهجية غائبة وخطوط 
افتقدت التنظيم والنتيجة «باي 

آسيا».

 اإلخفاق لم يرحم نجوم السعودية 
وأولهم ياسر القحطاني  (أ.ف.پ)
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