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 األزرق خذلنا.. 
 املنتخب خذلنا، لم يحقق ما كنا نتطلع إليه في بلوغ 
األدوار املتقدمة للبطولة بعدما خسر مبارياته وعاد امس 
إلى الكويت بصورة مغايرة متاما لعودته من اليمن في 
ديسمبر املاضي، ولكن هل يجب علينا أن نقطع أوصاله 
ونقســــو عليه؟! أبدا ال ميكن ان نحكم عليه باألشــــغال 
الشاقة ملجرد انه لم يوفق في بطولة فهؤالء الالعبون هم 
الذين حققوا بطولتي غرب آسيا وكأس اخلليج ومدربهم 
غوران، علينا أن نصارحهم ونكاشفهم بأنهم أخطأوا في 
املباريات الـ ٣ وعليهم ان يصححوا أخطاءهم ويتعلموا 
منها، علينا أن نقول للحارس نواف اخلالدي مســــتواك 
تراجع عن ذي قبل، ونقول للمدافع مســــاعد ندا صحيح 
انك تعرضت للضرب فــــي املباراة األولى أمام الصني إال 
انه كان عليك أال ترد مبثل ما قام به الالعب الصيني بعد 
أن بلغــــت من اخلبرة مبلغا كبيــــرا، علينا ان نقول لكل 
املهاجمني «لم تكونوا كما كنا نظن»، نعم هذه األمور من 
أجل إصالح االعوجاج وليس من أجل النقد االستعراضي 

أو تشفيا في الالعبني.
  نقول للمدرب غوران توڤاريتش: أخطأت في قراءتك 
الفنية ووضع التشــــكيلة املناســــبة في بعض املباريات 
وتدوير املراكز أثناء اللعب، وفــــي املباراة األخيرة أمام 
قطر انكشف خط الوسط أمام الهجمات القطرية وخسرنا 
املباراة منذ الشوط األول، وال شك ان املدرب استفاد من 
املشــــاركة في هذه البطولة لتصحيح أخطاء فريقه قبل 
الدخول في االســــتحقاقات املقبلة، وال ينكر احد جهود 
غوران في تطوير مستوى منتخبنا، ولنعتبر هذه البطولة 
«كبوة» من أجل تصحيح األوضاع ولكن لن تقبل اجلماهير 
منك يا غوران خسائر أخرى مثل هذه، وعلينا جميعا أن 
ننســــى هذه البطولة بعد أن نبحث في أسبابها وانسب 

الطرق لعالج سلبياتها.
  خرجت السعودية قبلنا من املنافسة على اللقب وهي 
التي تعيش اســــتقرارا فنيا منذ سنوات وودعت الصني 
مبكرا وهي املنافس القوي في البطوالت اآلسيوية، وقد 
تخرج االمــــارات والعراق من الدور األول وهذا يدل على 
أن بطولة آســــيا تختلف كثيرا عن كأس اخلليج وسبق 
ان حذرنا من قوة املنافســــة هنا بني املنتخبات املشاركة 
ذات الطبيعة االحترافيــــة املتكاملة، منتخبنا بذل جهدا 
وخصوصا في مباراتي الصني وأوزبكستان ولم يكن سيئا 
وخسر بصعوبة، وال ميكن أن نطالب الالعبني «الهواة» 
مبثل ما يقوم به احملترفون فكل يلعب حسب إمكانياته، 
نعم نحثهم على الفوز والســــعي نحو التألق واملنافسة 

ولكن يجب أن نقدم ما يضمن لهم النجاح.
  في املباراة األخيرة قابل منتخبنا فريقا من احملترفني 
البرازيليني واألفارقة في صفوف املنتخب القطري ابتداء 
من احلارس حتى املهاجم، وهذا ال يقلل من شأن العنابي 
وهم يقرون بذلك ويقولون انه عصر االحتراف والتميز 
ومنتخبنا األزرق فاز عليه في خليجي ٢٠ وخسر منه في 

كأس آسيا أمس األول، وهذه هي الكرة، وسالمتكم.
  ناصر العنزي ـ الدوحة 

 األزرق طلع «صفر» النقاط و٧ أهداف في مرماه 
ق» البطولة بـ «الثالثة» وأداء باهت أمام قطر    منتخبنا «طلَّ

(أ.ف.پ)   حارس مرمى األزرق نواف اخلالدي يفكر في اخلروج احلزين من البطولة  

املباراتـــني   علـــى عكـــس 
السابقتني لم تكن بداية األزرق 
مع قطر تدعو للتفاؤل وظهر 
ذلك واضحا منذ صافرة احلكم 
الرتباك الالعبني الكبير وتباعد 
الصفوف في كل كرة وتراجعهم 
بشـــكل رهيب إلـــى منطقتهم 
اخللفيـــة وكأن العبي األزرق 
الهجوم  الى  القطريني  يدعون 
على مرماهم حتى ان ابعاد الكرة 
«التشتيت» لم يكن صائبا فكان 
قريبا من املرمى إما برمية متاس 
امام خط الـ ١٨ أو بركلة ركنية 
الطبيعي اســـتقبال  فكان من 

األهداف واحدا تلو اآلخر.
   واآلن بعـــد أن خرجنا من 
الـــدور االول صفر النقاط وبـ 
٧ أهـــداف فـــي مرمانا وهدف 
وحيد لنا مـــن ركلة جزاء، أال 
يدعـــو ما حدث للســـؤال أين 
األلقاب ال  اخللل؟ الن حتقيق 
يشفع خلسائر تتبعها فاألزرق 
منذ مباراة الصني قدم مباراة 
جيدة ولم يسجل ونفس األمر 
مع اوزبكســـتان وســـجل من 
ركلة جزاء وفي مواجهة قطر 
األخيرة أضاع الصورة اجلميلة 
التي رسمتها له اجلماهير قبل 
احملللـــني والنقاد بهـــذا األداء 
الباهت االنهزامـــي والذي لم 
يكن الئقا ببطل «خليجي ٢٠» 

في اليمن.
   وندرك ان استقبال الشباك 
هدفا مبكرا ســـيصعب املهمة 
اكثر الن األزرق سيكون مطالبا 
بتسجيل ٣ أهداف، فكيف احلال 
بعد ان يأتي الهدف الثاني والذي 
يجعل من العبي األزرق يبحثون 
عن رباعية مستحيلة على أرض 
قطر وبـــني جماهيره؟ ألن من 
الســـبب احلقيقي  يبحث عن 
التفكير في  ان  للخسارة يجد 
تعويض الهدفني هو الذي شل 
من حركـــة الالعبني وأظهرهم 

بهذه الصورة السيئة.
  ومنـــذ انطالقة املباراة كان 
واضحا على العبينا عدم التركيز 
واالنسجام بسبب مشاركة ٣ 
العبني جدد لم يشـــاركوا في 
املباريات السابقة وهم: املدافع 

أحمد الرشيدي والعب الوسط 
صالح الشـــيخ واملهاجم حمد 
العنزي، الذين لم يضيفوا شيئا 
جديدا وصدمـــوا حالهم حال 
الدقائق  اآلخرين بالهدفني في 

األولى. 
  ويعتبر الســـبب الرئيسي 
لهذه اخلسارة الهدف االول بخطأ 
الدفاع واحلارس  مشترك بني 
نـــواف اخلالدي لكن كان على 
الالعبني وهم يشاهدون احلماس 
القطري واالجنراف نحو مرمى 
منتخبنـــا ان يهدئـــوا اللعب 
بالتمريـــر القصير واحلصول 

القطريون بسبب التراجع الكبير 
في مستواهم، فمفاتيح اللعب 
وليد علي وفهد العنزي استسلما 
للرقابة وحمد العنزي لم يحرك 
ساكنا وله العذر لعدم حصوله 
على أي فرصة وصالح الشيخ 
لم يؤد الدور املنوط به، وطالل 
العامر كان مشتتا بني اكثر من 
دور واكتفى الظهيران يعقوب 
الطاهر وعامر املعتوق بالدفاع 
فقط وقطع الكرات ونسيا الدور 
الهجومي متامـــا، بينما أثرت 
النرفزة الزائدة والعصبية على 

أداء حسني فاضل. 

علـــى عدد مـــن األخطاء حتى 
انقضـــاء الدقائق الـ ١٥ األولى 
المتصاص احلماس، لكن على 
العكس انفعل العبو األزرق أكثر 
من القطريني في بداية املباراة 
وكانت النتيجـــة تلقي هدفني 

مباغتني. 
  والغريب فـــي األمر انه لم 
يكن أي العب فـــي يومه بدءا 
من احلارس ومـــرورا بالدفاع 
الهجوم باستثناء  الى  وصوال 
بدر املطوع الذي كان نوعا ما 
أفضل من باقي الالعبني الذين 
هزموا أنفسهم قبل أن يهزمهم 

الثاني حاول    وفي الشوط 
املـــدرب الصربـــي غـــوران 
توڤاريتش تصحيح االخطاء 
وحفظ ماء الوجه نوعا وأدخل 
احمـــد عجب لزيـــادة الهجوم 
وأعاد العنزي إلى اخللف بدال 
من الطاهر، لكن األخير لم يكن 
أفضل حـــاال من بقية الالعبني 
ودخل في دوامة «التوهان» مع 
التبديالت  زمالئه، ولم تشفع 
التـــي كانت إلرضـــاء بعض 
الالعبني بتغيير النتيجة مثل 
خالد خلف الذي كان يستحق 
وقتـــا أكثر ومشـــاركات اكبر 

في البطولة خصوصا في ظل 
تراجع مستوى أغلب الالعبني 
ومنهم فهد العنزي الذي لم يقدم 
أي شـــيء يذكر في املباريات 

الثالث. 
   وسار غوران واألزرق كما 
يشتهي القطريون الذين اكتفوا 
باجلري فـــي منتصف امللعب 
واحلفاظ على النتيجة، إال أذا 
حانت الفرصة التي فعال جاءت 
الدقائـــق األخيرة ليخرج  في 
االزرق مهزوما بأثقل خسارة 
له فـــي البطولة التـــي طلقها 

بـ«الثالثة». 

(األزرق.كوم)   األزرق يستحق البطاقة الصفراء على األداء امام قطر 

 فاضل: العصبية أمر طبيعي  الشيخ: أعتذر للجماهير  عجب: الظروف لم تخدمنا 
 قـــال املهاجم احمـــد عجب ان 
األزرق خسر املباراة بسب الهدفني 
اللذيـــن دخال املرمى في أول ربع 
ساعة ما أثر سلبا على مجريات 
املباراة، مشيرا إلى أنه يتأسف إلى 
جميع اجلماهيـــر الكويتية لهذه 
اخلســـارة الكبيرة وعدم حتقيق 

أي نقطة.
  وبني ان ظروف البطولة لم تخدم 
االزرق إال أن الالعبني لم يكونوا في 
مستواهم، كما كانوا في املباراتني 
مع الصني وازبكستان، مطالبا بعدم 
القسوة على املنتخب في الوقت 

احلالي ألنه فريق املستقبل. 

 اعتذر صالح الشيخ من 
جميـــع اجلماهير الوفية 
التي آزرت املنتخب طوال 
الفترة املاضية وحتى بعد 
فقدان االمل كثيرا بالتأهل، 
وقـــال: كنا نريـــد التأهل 
املبكرين  الهدفـــني  لكـــن 

اجبرانـــا على البحث عن 
٤ أهداف وهو امر صعب 
أمام صاحب االرض  جدا 
واجلمهور. وهنأ املنتخب 
القطري على التأهل قائال: 
يستحق القطريون التأهل 

عن جدارة واستحقاق. 

 أكد املدافع حســـني فاضل ان النرفـــزة والعصبية في أرض امللعب 
هي أمر طبيعي في بعض االحيان خصوصا إن كان املنتخب خاســـرا 
ما يجعل الالعب حتت الضغط، مؤكدا انه ال توجد مشكلة بينه وبني 
أي العب قطري بل بالعكس قام بتهنئتهم بعد املباراة على التأهل الى 
الدور ربع النهائي. وأضاف أن االزرق يعتبر من أصغر املنتخبات في 
أعمار الالعبني وجميعهم يفتقدون اخلبرة في مثل هذه البطوالت على 

امل حصد األلقاب في املستقبل.

 أحمد الفهد: خسرنا وفزنا بتأهل قطر 

 أول مرة األزرق من دون نقاط 

 تقرير لغوران عن اإلخفاق 

 الرشيدي: الضغط أثّر علينا 

 ال منشطات في البطولة 

 قال رئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد ان االزرق خسر 
لكنه فاز في الوقت نفسه بتأهل قطر الى الدور ربع النهائي وهو 
منتخب شـــقيق نتمنى له التوفيق في الـــدور املقبل. واضاف ان 
الهدفني املبكرين اربكا منتخبنا وحاول املدرب في الشوط الثاني 
ان يضاعف اجلرعة الهجومية وأجرى تبديالت هجومية ولكن لم 
يوفق االزرق، فقد كنا نلعب بحســـابات متعددة االمر الذي اربك 
املنتخـــب، واكد الفهد ان االزرق حـــاول جاهدا ان يعوض ونحن 
راضون عن الفريق بعد ان صادفه ســـوء حظ في املباراة االولى 

امام الصني والظروف التي صاحبت املباراة. 

 ودع االزرق نسخا سابقة من البطولة من الدور االول ولكن ألول 
مرة في تاريخ مشاركات االزرق بكأس آسيا يخرج من الدور االول 
من دون اي نقاط وهو ما يعد سابقة تاريخية ملشاركة االزرق في 

النهائيات بعد ان خسر مبارياته الثالث التي خاضها. 

 من املقرر أن يقدم املـــدرب الصربي غوران توڤاريتش ومدير 
املنتخب اســـامة حسني تقريرا مفصال الحتاد الكرة خالل اليومني 
املقبلني يتضمن اسباب االخفاق في البطولة وعدم حتقيق أي فوز 

مع وضع استراتيجية للمرحلة املقبلة. 

 أعاد املدافع أحمد الرشـــيدي اسباب خسارة االزرق إلى تراكم 
االحداث بعد خســـارة املباراة االولى أمام الصني بســـبب احلكم، 
وتلقي اخلسارة الثانية من اوزبكستان، لذلك دخلنا املباراة حتت 
ضغط كبير ومطالبني بتسجيل االهداف وهذا أمر صعب جدا امام 

منتخب قوي يلعب على ارضه وبني جماهيره. 

 أعلن توكواكي سوزوكي مدير البطولة أن جميع اختبارات الكشف 
عن املنشــــطات الـ ٦٤ التي أجريت حتى اآلن جاءت نتائجها سلبية. 
وقال سوزوكي إن البطولة شهدت عدة اختبارات على عينات أخذت 
بشــــكل عشوائي بخالف العينات التي تؤخذ من العبي الفريقني بعد 
انتهاء كل مباراة وأن نتائج جميع هذه العينات جاءت سلبية وخالية 
من املنشطات. وأضاف سوزوكي «نشعر بسعادة بالغة مع إعالننا عن 
النتيجة السلبية جلميع هذه العينات الـ ٦٤ التي أخذت من الالعبني 

منذ قدومهم إلى قطر للمشاركة في البطولة». 

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


