
 نهائيات كأس آسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 السبت 
  ١٥  يناير ٢٠١١ 

 27 

 لجنة «ما تعرف منو طقاقها»
 غــــدا آخر مهمة لــــالزرق في مواجهــــة صعبة مع قطر، 
ووجهته الوحيدة ان يفوز بثالثة اهداف نظيفة للتأهل الى 
الدور ربع النهائي الى جانب حســــابات أخرى مثل فوزنا 
بهدفني دون رد وخسارة الصني من أوزبكستان بهدف، واي 
نتيجة اخرى تخرجنا من البطولة، األمل صعب لكنه ليس 
مستحيال فهذه كرة قدم ترفعك للسماء يوما وتخسف بك 
االرض يوما آخر، تقف معك في مباراة شــــريطة ان تسعى 
لقربها وخطب ودها أما إذا جتاهلتها وقصرت في خدمتها 
فسوف تذهب عنك بعيدا وتتركك تقول «يا ليتني ويا ليتني 

ما عملت كذا وكذا».
  ال نريد ان نكرر ما قلناه سابقا، ولندع كل ما حدث خلف 
ظهورنا وندخل من اجل اعادة هيبة منتخبنا التي تضررت 
بعد خسارتني السباب حتكيمية خارجة عن ارادتنا وفنية 
خاصة بنا، نريد من ازرقنا غدا ان يفوز حتى لو لم يتأهل 
كي نبرهن على اننا قادرون على املنافســــة لوال الظروف 
السيئة التي الزمت املنتخب، والشك ان الالعبني قد استفادوا 
من سلبيات املباراتني السابقتني، ورغم ان املباراة ستكون 
مــــع املنتخب املضيف وبني جماهيره الغفيرة إال أن اللعب 
بروح قتالية واعصاب هادئة من شأنه ان يعزز من حظوظ 

فريقنا، نعم املهمة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة.
  ماذا حدث لالخضر السعودي حامل اللقب ثالث مرات؟ 
يخرج من البطولة في اليوم الســــابع بعد خســــارتني من 
سورية واالردن، فعال ان الكرة ليس لها أمان يخرج االخضر 
من املنافسة قبل منتخب الهند اضعف الفرق وذلك بسبب 
التخبط في سياسة االحتاد بشأن املدربني، خسرنا منتخبا 
خليجيا نتطلع ملنافســــته على اللقب بعدما كان «سهما» 

متداوال وبكثرة في بورصة الترشيح للكأس اآلسيوية.
  عودة قوية للمنتخبني العربيني االردن وســــورية في 
البطولة بعد ان غابا طويال عن مسرح املنافسة وذلك بعد 
خروج السعودية، وسوف تكون مواجهتهما االخيرة معا 
حاســــمة لتأهل أحدهما ويحتاج االردن الى نقطة في حني 
يتحتم على ســــورية الفوز بعد ان ضاع منها التعادل امام 
اليابان من ركلة جزاء غير صحيحة، ولالنصاف ايضا فإن 
ركلة جزاء ســــورية ايضا غير صحيحة، ونكون بذلك قد 
ضمنا فريقا عربيا في ربع النهائي «يســــتاهلون النشامى 

والنسور».
  أخطاء احلكام تتصاعد ونخشــــى ان تكون اكثر سلبية 
في املباريات املقبلة لذلك يتوجب على جلنة احلكام، التي 
اعتذر عن ادارتها رئيسها يوسف السركال في هذه البطولة 
ان تكون اكثر حرصا، وبالطبع فإن رئيس االحتاد اآلسيوي 
محمد بن همام هو املســــؤول االول عن هذه اللجنة «اللي 
ما نعرف منو طقاقها» ونتمنى ان تكون «الطقة مو فينا». 

وسالمتكم.
  ناصر العنزي ـ الدوحة 

 «األنباء» تتصدر عناوين الصحف 

 غوران: ال أخشى اإلقالة

 توافد الجماهير بفندق األزرق 

 أخطاء العنابي 

 فراس لالعبي األزرق: ال تيأسوا

 وضعت جريدة الوطن القطرية االوسع انتشارا في قطر والتي 
يتم توزيعها في جميع املراكز االعالمية عنوان «األنباء» بعد مباراة 
االزرق مع اوزباكســـتان في اعلى الصفحة ووضعت العنوان كما 
هو «خلصنا من احلكام.. واحلظ ما قام، وكانت االشادة حاضرة 

من جميع الزمالء االعالميني في املركز. 

 قال مـــدرب منتخبنا الوطني الصربي غـــوران توڤاريتش ان 
االمل مازال يراودنا في التأهل للدور ربع النهائي من خالل الفوز 
على قطر معترفا بصعوبة املهمـــة التي تعتبر غاية في التعقيد 
وعلينا انتظار مواجهة اوزبكستان مع الصني، مضيفا أن االزرق 
قدم مســـتويات جيدة لكنه لم يوفق في احلصول على أي نقطة 
لذلك سيكون علينا الفوز في مواجهة قطر للخروج بصورة ترضي 
اجلماهير. واشار غوران الى انه سبق ان فاز على قطر في «خليجي 
٢٠» وتكرار الفوز ليس باالمر املستحيل على الرغم من انه يلعب 
علـــى ارضه وبني جماهيره لكننا ســـنقدم كل ما لدينا، الفتا إلى 
أنه ال يخشـــى االقالة من املنتخب النه مقتنع في داخله بانه قدم 
أقصى ما عنده وخير دليل التأهل لهذه النهائيات واحلصول على 

بطولتي غرب آسيا وخليجي ٢٠. 

 على الرغم من ضعف االمل في تأهل االزرق للدور ربع النهائي 
إال اننا شاهدنا توافد عدد من اجلماهير ملؤازرة الالعبني في الفندق 
امس وقبل التدريبات، ومن املتوقع أن يحضر جمهور كبير ملساندة 
األزرق في مباراة قطر وحرص اجلمهور على دعم الالعبني بالكلمات 

التشجيعية في كل مكان يشاهدون فيه الالعبني. 

 شرح املدرب غوران توڤاريتش لالعبي األزرق مكامن القوة والضعف 
في املنتخب القطري من خالل شرح مفصل عن طريق أشرطة الڤيديو 
ملباراتي العنابي في البطولة مع اوزبكســــتان والصني، واوضح لهم 
التغيير الذي حدث في طريقة اللعب وأسماء الالعبني وكذلك كلف أكثر 

من العب بدور محدد يقوم به لكي يوقف خطورة القطريني.  

 طالب جنم املنتخب السوري فراس اخلطيب العبي االزرق بعدم 
اليأس واللعب على أمل التأهل، وقال ان االزرق قدم أداء جيدا في 
مباراته السابقة أمام أوزبكستان وكان قريبا من الفوز لوال سوء 
احلظ. وأقول لالعبني لقد لعبتم، ولكن هذه هي حال الكرة، وعن 

التحكيم قال فراس: أنا ال أتكلم عن احلكام وهناك من يقيمهم. 

 في التدريب قبل األخير استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام قطر

 غوران رّكز على الكرات الثابتة واالرتداد من الهجوم للدفاع
تأتي من خاللها األهداف السهلة. 
ووضح من خالل التدريبات ايضا 
أن املدرب الصربي سينتهج أسلوب 
الهجوم الضاغط على املنافس من 
اجل تســــجيل هدف مبكر يريح 
املنتخب فــــي البحث عن الثاني، 
إال أن املشكلة التي تؤرق غوران 
هي عــــدم تواجد العبني يجيدون 
الهوائيــــة خصوصا في  األلعاب 
املنتخب  الدفــــاع بعكس  منطقة 
القطري الذي يتواجد به أكثر من 
مهاجم يجيد تلك األلعاب أشهرهم 
سيباستيان سوريا وبالتالي فإن 
الدور سيكون مضاعفا على حسني 
فاضل الوحيد في خط الدفاع الذي 

يتميز باأللعاب الهوائية. 
  كما ظهر من خالل التدريب أن 
االزرق سيغير أسلوبه ما سيجعل 
هناك احتماال كبيرا بإدخال عنصر 
أو اثنني جديديــــن خالل مواجهة 
قطر لكن هذا االمر لم يحسم بعد 
وسيكون القرار النهائي من خالل 
التدريب االخير اليوم قبل املواجهة 

املرتقبة. 
اداري املنتخب أســــامة    وكان 
حسني قد طلب من جميع الالعبني 
التأهل  التفكير في حسابات  عدم 
وان يــــؤدوا داخــــل امللعــــب بكل 
قوتهم وبنفس مستواهم، وقد بدا 
واضحا أن اجلميع يقوم بحسابات 
خاصــــة للمبــــاراة وخاصة عدد 
األهداف والتســــجيل هنا وهناك 

في املواجهتني.
  الى ذلك يخوض االزرق اليوم 
تدريبه على ستاد خليفة الدولي 
في السابعة مساء وسيعقد مؤمتر 
صحافي للمدربني غوران وميتسو 

في الواحدة ظهرا. 

املنطلقني من اخللف ومنع وصول 
الكرة إليهم، كما شدد غوران على 
إلى  الالعبني بضــــرورة االنتباه 
حائط الصد في حال تواجد كرات 
ثابتة خارج منطقة اجلزاء وعدم 
السماح لالعبي املنافس بالوقوف 
بينهم ما يتسبب في أخطاء فادحة 

لالوزبك. ولم يركز التدريب على 
الزيادة العددية في االرتداد فقط 
بل على كيفيــــة مراقبة الالعبني 

الهجوم للدفاع بســــرعة بعد أن 
ظهر خلــــل واضح فــــي مواجهة 
اوزبكستان، جاء من خالله هدف 

اجليد في الكرات الثابتة خصوصا 
في حالة الدفاع.

  وســــيجري غوران تغييرا في 
التشكيلة لكنه لم يحدد االسماء، 
الفتا انه يتمنى على اوزبكستان 

اال تتخاذل امام الصني.
   وكذلــــك كيفيــــة االرتداد من 

 خاض املنتخب الوطني عصر 
أمس على ملعب ســــباير تدريبه 
قبل االخيــــر اســــتعدادا للجولة 
أمام قطــــر، حتت قيادة  األخيرة 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 
ومســــاعده عبدالعزيــــز حمادة 
بحضور جميع الالعبني وخصوصا 
فهد عوض الــــذي حضر لكنه لم 
التدريب  يتمكن من املشاركة في 
اجلماعي مع باقي الالعبني بسبب 
إصابته بشــــد قوي في العضلة 
اخللفية، وخضع لتدريب خفيف 
للوقوف على حجم اصابته، وفي 
املقابل عاد إلــــى التدريبات طالل 
العامر الذي كانت حتوم الشكوك 
حول مشــــاركته في التدريب بعد 
إصابته في مواجهة اوزبكســــتان 
االخيرة بشد في العضلة الضامة إال 
أنه حتسن بصورة سريعة وتأكدت 
مشاركته في مواجهة قطر. أما باقي 
الالعبني املصابني فجميع إصاباتهم 
خفيفة وال تتعــــدى كونها كدمة 
او شــــدا مثل عبدالعزيز املشعان 
وفهد العنزي وحسني فاضل الذين 
شاركوا في التدريب بنفس القوة. 
وكان األزرق قــــد خاض التدريب 
بروح معنويــــة عالية خصوصا 
بعد زيارة وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح أول من أمس وكذلك 
رئيس اللجنة االوملبية الشيخ أحمد 
الفهد الذين أعطوا الالعبني دفعة 
معنوية كبيرة ساهمت في ارتفاع 
وتيرة احلماس خالل التقســــيمة 
التي أقيمــــت بني العبي املنتخب. 
وركز غــــوران على بعض األمور 
املهمة وعالج بعض السلبيات التي 
كانت سببا في خسارة األزرق أمام 
الصني وأوزبكستان أهمها التمركز 

(األزرق.كوم)   اجلدية واإلصرار يبدوان على غوران والالعبني خالل التدريب  

(األزرق.كوم)   اجلهاز اإلداري حرص على اجلانب الترفيهي قبل لقاء العنابي  

 تغريم اتحاد الكرة ألف دوالر

 المطوع رسميا هداف العالم 

 الصحافة القطرية في سباير 

عوا األزرق وأوزبكستان   شجِّ

 مت تغـــرمي احتاد كرة القـــدم ألف دوالر بعد الســـماح ملصور 
فوتوغرافـــي غير معتمد بالدخول إلى غرفة خلع مالبس الفريق، 
وقال توكواكي ســـوزوكي مدير البطولة ان مصور رئيس احتاد 
الكرة الشـــيخ طالل الفهد مت السماح له بالدخول الى غرفة خلع 
املالبس، رغم انه ال ميتلك تصريحا وكذلك اكد سوزوكي ان املنتخب 
الياباني اخفق في التقدم باحتجاج رسمي ضد قرار طرد حارس 
مرماه ايجي كاواشـــيما خالل املباراة التي فاز فيها على سورية 

٢-١ اول من امس.

 حصل مهاجم االزرق بدر املطوع رسميا على جائزة هداف العالم 
برصيد ١٧ هدفا حســـب موقع االحتاد الدولي للتأريخ واالحصاء 
متفوقا على النجم الكاميروني صامويل ايتو بنفس الرصيد، لكن 
املطوع سجل مع االزرق أهدافا أكثر وكذلك جنم برشلونة االسباني 
دافيد فيا الذي سجل ١٦ هدفا، بينما حصل مهاجم منتخبنا الواعد 

يوسف ناصر على املركز اخلامس برصيد ١٤ هدفا. 

 شهدت تدريبات األزرق أمس على ملعب سباير حضور العديد 
من الصحافيني القطريني الذين قاموا بإجراء العديد من املقابالت مع 
اجلهازين االداري والفني للمنتخب باإلضافة إلى عدد من الالعبني 

الذين رفض بعضهم اإلدالء بأي تصريحات. 

 على غير العادة سيكون على اجلماهير الكويتية املؤازرة لالزرق 
تشجيع املنتخب االوزبكي غدا وليس االزرق فقط ألن االوزبكيني 
رمبا يهدون منتخبنا بطاقة التأهـــل للدور ربع النهائي في حال 

فوزهم على الصني بالنتيجة التي يريدها منتخبنا الوطني. 

  امر اجلهاز االداري للمنتخب الكوري الشمالي أحد 
العبيه بالبقاء في غرفته وعدم مغادرتها إال للتدريب او 
لتناول وجبة الغداء وذلك بعد أن الحظوا تواجده خارج 

الفندق اكثر من مرة في الوقت غير املسموح به. 
ــدرب املنتخب الصيني على فترتني قبل مواجهة     ت
اوزبكستان ما وضع عالمات استفهام حول التدريب الصباحي 

الذي من املمكن ان يجهد الالعبني أكثر. 
   قال الالعب االيراني جـــواد نيكونام احملترف 
في نادي اوساســـونا االســـباني: مع احترامي لباقي 
املنتخبات فإن اللقب ســـيكون ايرانيا بال شك، مبديا 

ثقته في التأهل من املجموعة. 
ــر القحطاني  ــعودي ياس    أكد مهاجم املنتخب الس
ــه واجه صعوبة في دفاع املنتخب االردني الذي وصفه  أن
ــعودية بعد اخلروج  ــب واعتذر من اجلماهير الس بالصع

من البطولة. 
   قال العب املنتخب االردني بهاء عبدالرحمن الذي 
سجل الهدف الوحيد في مرمى السعودية ان يوم املباراة 
كان اسعد يوم في حياته ليس لتسجيله الهدف فقط 

بل بعد فوز االردن واحلصول على ٣ نقاط. 

 بلنتي..
 ناصر العنزي

ــتطاع حارس مرمى االحتاد السوڤييتي سابقا ليف    اس
الشني ان يصد ١٠٠ ركلة جزاء في مسيرته الكروية، 

ــان  ــارس الپولندي العمالق س وصنف احل
توماشيفسكي كأول حارس يصد ركلتي 

ــم، وأكمل النجم  جزاء في كأس العال
البرازيلي املعروف بيليه هدفه األلف 

ــكو  من ركلة جزاء في مرمى فاس
دي غاما عام ١٩٦٩ وتوقفت وقتها 
املباراة لالحتفال بالهدف، ومن 
ركلة جزاء نفذها الهولندي رينز 
فرنك في مونديال األرجنتني 
١٩٧٨ وصلت أهداف كأس العالم 
ــتعلت  الى الرقم (١٠٠٠)، واش
ــي املدرجات بعد ان  النيران ف
سجل املجري النتوي هدفا من 
ركلة جزاء في مرمى البرازيل، 

ــة جزاء  ــم ركل ــب احلك واحتس
ــدي الطائر يوهان كرويف  للهولن

في أول (٨٠) ثانية في نهائي مونديال 
ــة أخرى لألملان  ــب ركل ١٩٧٤ ثم احتس

ــل ان يحرز  ــجل منها بول برايتنر قب س
الهداف جيرد مولر هدف الفوز.

  في البطولة احلالية ال يحتسب بعض احلكام ركالت 
ــيرون الى نقطة اجلزاء ان كانت  جزاء إذا كانت صحيحة ويش

ــترالي بنيامني وليامز لم يحتسب لبدر  غير صحيحة، واحلكم االس
املطوع ركلة جزاء في مباراة الصني وكأنه يقول ملن المه: 
«لم يخرج من قدمه دم»، وغاص االيراني محسن 
تركي في األخطاء حتى أذنيه في مباراة اليابان 
وسورية ومنحهما ركلتني غير صحيحتني 
ــوط الثاني واحتج اليابانيون  في الش
وأيديهم خلف ظهورهم وقالوا «انه 
تسلل» اذهب وسل مساعدك فرد 
عليهم «أنا ال أحتدث اليابانية»، 
ــوريون على ركلة  واحتج الس
اجلزاء وقالوا «لك شو يا حكم 
ــرد عليهم بعد  هي بلنتي» ف
الترجمة «امسحوها بوجهي»، 
فغضبت اجلماهير في ملعب 
سحيم بن حمد ورددت بصوت 
واحد «معلش شو صار سورية 

مثل النار».
  ركلة اجلزاء في كرة القدم مثل 
ــاع البحر وتتطلب  «الدانة» في ق
غواصا ماهرا القتناصها ويقول ملك 
الكرات الثابتة الفرنسي زين الدين زيدان 
ان تسديد ركلة اجلزاء عندي مثل اشعال 
السيجار، أما زميله النجم تيري هنري فإنه ماهر 
ــه ال تخلو من التمثيل  ــي جلب ركالت جزاء لفريق ف

وخداع احلكم ومساعده ومراقب املباراة لكنه ال يسددها.  

 من البطولة   لقطات  

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


