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 الفهد: الخروج من البطولة ليس نهاية العالم 
 غوران مستمر مع األزرق وأفكر في ضم عناصر جديدة

(األزرق.كوم)   مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش .. لم تدق ساعة الرحيل بعد 

(رئيترز)  األزرق لم يظهر بالصورة املطلوبة في البطولة اآلسيوية  

(أ.پ)   احلزن يسيطر على العبي الصني بعد خروجهم من البطولة  

أ) أ  (األزرق.كو ء الفهد يتحدث لوسائل اإلعال  الشيخ طال

 قال رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ان االزرق لم يكن في 
مستواه وان هناك بعض األخطاء 
يجب معاجلتها في الفترة املقبلة، 
مضيفـــا أنه كان يتمنى أن تتم 
الالعبني بشـــكل افضل  تهيئة 
للبطولة ولكن لم يحدث خاصة 

من الناحية االدارية.
  وأشار إلى أن هناك خلال فنيا 
في املنتخب ظهر خالل املباريات 
الثالث، كما ان الالعبني تأثروا 
معنويا ونفسيا بـ «خليجي ٢٠» 
حيث انهم طوال هذه البطولة لم 
يدخل مرماهم سوى ٣ اهداف في 
٥ مباريات على عكس البطولة 

اآلسيوية.
  وأضـــاف الفهد انه يجب اال 
نقلل من شـــأن «خليجي ٢٠» 
فالفوز بلقبهـــا هو اجناز بحد 
ذاته، لكني اقول ان مســـتوانا 
كان خاللها جيـــدا اال انه اهتز 
في كأس آسيا ورمبا كان هناك 

خطأ ما فني.
  وبني الفهد ان خروج االزرق 
من كأس آسيا ليس نهاية العالم 
الن هناك منتخبات كبيرة خرجت 
ايضا مثل الســـعودية والصني 
واالمر ليس مقصورا على الكويت 

وحدها.
  واكد انـــه كان دائم التواجد 
الى جانب الالعبني في البطولة 
التدريبات ولم يشغله  وخالل 
اي شيء عنهم حتى انتخابات 
اللجنـــة التنفيذيـــة لالحتـــاد 
اآلسيوي لكرة القدم التي دامت 
٦ ســـاعات.مضيفا «ال تلومونا 
فـــي االنتخابات  ألننـــا دعمنا 
شخصية عربية، يكفي انها من 

نسل الرسول ژ».
  وهنأ الفهد املنتخب القطري 
على تأهله الى الدور ربع النهائي 
قائال «انه استحق ذلك» مشيرا 
إلى انه سيعقد اجتماعا قريبا مع 
اجلهازين االداري والفني ملنتخبنا 
الوطني لبحث ما حصل ووضع 
استراتيجية جديدة ومناقشة 

مستقبل االزرق.

 صحيفة يابانية: حالة غير 
طبيعية لالعبي األخضر 

قبل مواجهة األردن
  

  زعمت صحيفة «سانكو 
سبورت» اليابانية أمس، أن 
عددا من الالعبني السعوديني 
عادوا إلـــى غرفهم في وقت 
متأخر من الليلة التي سبقت 
مباراتهم مع األردن، وانتهت 
بفـــوز األردن (١-٠)، وتبدد 
بعدها طمـــوح األخضر في 

احلصول على كأس آسيا.
الذي  التقرير    وبحســـب 
نشرته الصحيفة املعروفة 
باسم «سانبو» في وقت مبكر 
من صبـــاح أمس األول، فإن 
الالعبني عادوا ملقر البعثة في 
وقت متأخر من الليلة السابقة 
ملباراة األردن وهم «في حالة 
غير طبيعية»، ونسبت تلك 
املعلومـــات إلى مســـؤولني 

يابانيني في الدوحة.
  يذكر أن «سانكو سبورت» 
واحـــدة من أبـــرز الصحف 
اليابانية، ويصل  الرياضية 
إلى نحو  توزيعها أحيانـــا 
١٫٣٦ مليون نسخة، وتلقى 
تقاريرها أصداء واسعة في 

العالم. 

 إيقاف كاواشيما 
  مباراة واحدة

  
  أعلنــــت اللجنة املنظمة 
للبطولة أن حارس املرمى 
الياباني إيجي كاواشيما الذي 
طرد امام املنتخب السوري 
تعرض لإليقاف ملباراة واحدة 
فقط. كما فرضت غرامة مالية 
قدرها ثالثة آالف دوالر على 
ستيفانو أجريستي املدرب 
املســــاعد للفريــــق والذي 
تعــــرض أيضــــا للطرد في 
املباراة نفسها والتي انتهت 

بفوز اليابان ١ ـ ٢.
  وأكد توكواكي سوزوكي 
مدير البطولـــة أن املنتخب 
الصيني قـــدم احتجاجا إلى 
اللجنة املنظمـــة على طرد 
املـــدرب جاو هونغبو املدير 
املباراة  الفني للفريق خالل 
التي انتهـــت بالتعادل ٢ ـ ٢ 

مع منتخب أوزبكستان. 

الكتشـــاف مزيد مـــن االخطاء 
النقاط فوق احلروف  وليضع 
خصوصا ان منتخبنا مقبل على 
استحقاقات مهمة ككأس العرب 
وتصفيات كأس العالم ٢٠١٤ هذا 

العام.
  وعن اختياراته في التشكيلة 
بني غـــوران انه اشـــرك احمد 
الرشيدي في مركز قلب الدفاع 
القامـــة ومميز في  ألنه طويل 
الكرات العالية التي يعتمد عليها 
املنتخب القطري اضافة الى ان 
اصابة فهد عوض اجبرته على 
الى مركز  املعتـــوق  نقل عامر 

الظهير االيسر.
الشـــيخ فشارك    اما صالح 
الدفاع  ليكون حلقة وصل بني 
والهجوم ملســـاندة بدر املطوع 
وتخفيف احلمـــل عنه ومنحه 
دورا هجوميـــا اكبر بينما كان 
حمد العنزي بديال ليوسف ناصر 

املصاب.
  وقال انه لم يكن ميتلك الوقت 
الكافي ليعاقب اي العب لم يظهر 
مبســـتواه بسبب ضيق الوقت 
وال ميكنه ان يلوم اي العب في 
املباراة االولى امام الصني بسبب 
التحكيمية واملستوى  االخطاء 
اجليد في حني ان لقاء اوزبكستان 
شهد اخطاء خصوصا في اضاعة 
الفرص بالرغم من املســـتوى 

اجليد.
انـــه يفكر في    واكد غوران 
بعض االســـماء الســـتدعائها 
لصفوف املنتخب مستقبال وهم 
علي اشكناني وحسني املوسوي 
وخالد عجب وخالد القحطاني 

وغيرهم ملنحهم الفرصة.
  واوضـــح ان اولوياتـــه في 
الفترة املقبلة ستكون للكويت 
على غيرها من الدول في جتديد 
عقده وانه يرغب في االستمرار 
مع االزرق في حال اراد االحتاد 
ذلك، مشـــيرا الى انه لم يتلق 
حتى اآلن اي عرض من اي ناد 
خليجـــي او حتى منتخب ألنه 

مرتبط بعقد مع االزرق.

الفهد ال اريد اخلوض    وقال 
في مسألة التحكيم مرة اخرى 
ألنكم شاهدمت املباراة مع الصني 
وحكمتم عليهـــا، ونحن لدينا 
اســـتحقاقات مقبلة مثل كأس 
العالم  العرب وتصفيات كأس 

٢٠١٤ وعلينا االستعداد لها.
  

  غوران: لم أتلق أي عروض
  من جهته، قال مدرب املنتخب 
الوطني غوران توفاريتش انه 
الحـــظ وجود خلـــل فني لدى 
العبيه مثل افتقادهم اللمســـة 
النهائية بتســـجيل  الهجومية 
االهداف، اضافة الى معاناتهم في 
االلتحامات واللعب القوي والتأثر 

بالضغط على حامل الكرة.
  وعن اســـباب اخلروج من 
البطولـــة قال انها تتلخص في 
امر واحـــد وهو انـــه كان من 
الصعب علـــى العبي منتخبنا 
الهواة ان يقدموا نفس املستوى 
اجليد في بطولتني كبيرتني ال 
يفصل بينهما اال أيام معدودة.

مبينا أنه صعب جدا حتى على 
افضـــل املنتخبات احملترفة في 
العالم تقدمي مستوى مميز في 
بطولتني متتاليتني فكيف على 
العبني هواة مثل العبينا الذين 
بذلوا كل طاقاتهم في «خليجي 
٢٠» وفازوا بلقبها ان يحتفظوا 
بكل طاقتهم في كأس آسيا وهذا 

ظهر جليـــا في املباراة االخيرة 
امام قطر.

  وعن ســـؤاله ماذا يعني له 
كمدرب خروجه من البطولة دون 
نقاط، قال غوران انه اوال يتفهم 
جيدا ان العبيه هواة يفتقدون 
صفة االستمرارية على أداء ثابت 
مـــن بطولة الى اخـــرى وخير 
دليل ان مستوى كل املنتخبات 
اخلليجية في البطولة احلالية 
كان هابطـــا خصوصا ان كأس 
اخلليج سبقت الكأس اآلسيوية 

بفترة قصيرة.
  واشار الى انه سيعكف قريبا 
على اجراء حتليل وتقييم شامل 
ملستوى االزرق في كأس آسيا 

 الالعبون قدموا اعتذارهم من الجماهير 

 األزرق عاد بهدوء وبيان التحاد الكرة اليوم 

 مبارك الخالدي
  عادت بعثة منتخبنا الوطني من الدوحة 
ظهر امس بهدوء ودون صخب اثر خروج 
األزرق من دور املجموعات في النهائيات 
اآلسيوية وخلت صالة املطار من املستقبلني 
اال من أعداد محـــدودة معظمها من أهالي 

الالعبني.
  وقال مدير املنتخب أسامة حسني: نقدم 
اعتذارنا جلماهيرنـــا الوفية على خروج 
األزرق الـــذي لم تخدمه الظروف في هذه 
املشاركة بداية من املباراة األولى امام الصني 
وما صاحبهـــا من قرارات حتكيمية اثرت 
على املباراة، مشـــيرا الى ان املنتخب قدم 
أداء جيدا امام اوزبكستان ولكن املستوى 

كان سيئا في املباراة االخيرة.
  وقال حسني ان األزرق سيجتمع في ٧ 

من الشهر املقبل استعدادا ملواجهة االردن 
وديا وكذلك منتخبي اوزبكستان وفلسطني، 
مضيفا ان الالعبني سيعودون الى انديتهم 

بدءا من اليوم.
  من جهتهم، اجمع الالعبون على االعتذار 
من اجلماهير، وقال بـــدر املطوع بالفعل 
الظروف كانت معاكســـة لطموح العبينا 
وهذه أحوال كرة القدم فلقد تعرضنا للظلم 
الواضح في مباراة الصني والكل شاهد ذلك 
ما اثر على نفسيات الالعبني ولكن بشكل 
عام نحـــن غير راضني عن أدائنا ونتمنى 

تعويض ذلك في املستقبل.
  وقـــال الالعب فهد عـــوض نتمنى من 
جماهيرنـــا قبول اعتذارنا وأســـفنا على 
النتائج غير املرضية لنا ولهم لكننا اكثر 
إصرارا اآلن على التعويض في املشاركات 

املقبلة.
  ووجه الالعب مساعد ندا أسفه للجمهور 
قائال: «قدر اهللا وما شـــاء فعل كان لدينا 
الرغبة في إسعاد جمهورنا لكن الظروف 

لم تخدمنا».
  واشـــار ندا الى ان انه مثل امام جلنة 
حتقيق حول حادثة االعتداء على الالعب 

الصيني لكن اللجنة لم تأخذ بأقواله.
  وقال الالعب علي مقصيد: كنت امتنى 
املشاركة لكنها وجهة نظر املدرب ونحن 
نحترمها والالعبون قدموا ما عليهم ولكن 

الظروف لم تخدمنا.
  من جهة اخرى، يصدر احتاد الكرة بيانا 
اليوم حول ظروف ومالبســـات مشاركة 
األزرق في البطولة متضمنا األجندة اخلاصة 

في األزرق للمرحلة املقبلة. 

 انتهى مشوار املنتخب الصيني بعدما حل ثالثا 
برصيد أربع نقاط واعتبر «فو بو» مساعد مدرب 
منتخب الصني في تصريحات في صحيفة «تيتان» 
أوســـع الصحف الرياضية انتشارا في الصني، أن 
سوء احلظ حرم فريقه من الفوز في املباراة أمام 
أوزبكســـتان (التي انتهت بالتعادل ٢-٢)، وقال: 
«كانت املباراة رائعة، وباسم جميع أعضاء اجلهاز 
الفني أتقدم بالشكر إلى الالعبني الذي قاموا بعمل 
رائع وحاولوا كل ما بوســـعهم، لكن رمبا بعض 
التفاصيل إلى جانب سوء احلظ حرمت الصني من 

الفوز في املباراة».
  وأضاف: «فقدنا الفوز وهناك عدة أسباب لذلك، 
استفدنا كثيرا من أول مباراتني، وأمام اوزبكستان 

أتيحت لنا العديد من الفرص ولكننا لم نكن موفقني، 
ولـــو عاجلنا مشـــاكل التهديف لكانـــت النتيجة 

مختلفة».
  وتابع: «شاهدمت خالل املباراة أن اجلميع حاول ما 
بوسعه من أجل تغيير النتيجة، منذ وصول الفريق 
الصيني إلى الدوحة كنا نركز على التأهل، واآلن 
عقب نهاية مشوارنا في البطولة حيث لعبنا ثالث 
مباريات مختلفة وحصلنا على ثالث نتائج متباينة، 

فقد شكل كل ذلك جتربة مفيدة لالعبني».
  واختتم: «أعتقد أن فريقنا ظهر بصورة جيدة 
في كأس آســـيا وحصل على خبرة رائعة، ولكن 
النتيجة تؤكد أننا بحاجـــة للمزيد من العمل في 

املستقبل».

  فوبو: سوء الحظ أبعد الصين عن ربع النهائي 


