
بطولة غرب آسيا السابعة لكرة القدم - من 8 إلى 20 ديسمبر
االحد 16 دسيمبر 2012

41
فريح وأمان وخميس وتطور مستوى األنصاري أهم مكاسب البطولة

 األزرق.. يحتاج إلى معجزة

خطورته أمام املرمى إال أن األمر 
املستفاد من اللعب مبهاجمني 
كان واضح���ا بالنهاي���ة وهو 
حصول األزرق على عدد ال يقل 
عن 5 فرص محققة للتسجيل 
وهو أمر لم يحدث في املباراتني 
األولى والثانية وبالتالي فإن 
هذه الطريقة قد تأتي في ثمارها 
ليس في كل األح���وال لكنها 
تلبي الغ���رض وحتقق الفوز 
فلكل مباراة ظروفها وطريقة 
لعبها فإن أردت الفوز فعليك 
املغامرة نوعا ما وهذا ما حدث 

في مواجهة لبنان.
وفي حال خ���روج األزرق 
من ه���ذه البطولة فإنه يكون 
حقق على األقل مكاسب وإن 
كانت ال تتج���اوز أصابع اليد 
فأول مكس���بني كانا في بروز 
محمد فريح وحمد أمان وعبد 
اله���ادي خميس كما أظهر لنا 
فهد األنص���اري تطورا كبيرا 
في مستواه ورمبا يكون أكثر 
الالعب���ني ثباتا ط���وال ال� 3 
مباريات املقبلة كما اكتش���ف 
غوران أخطاءه ليصلحها قبل 
خليجي 21 وتصفيات كأس آسيا 
في حال بقائه كما أن اجلمهور 
شاهد وأولهم غوران أن اللعب 
مبهاجمني فائدته أكثر من ضرره 
لذلك لن يتأخر مرة أخرى في 
اللعب بها إن كان بحاجة للفوز 
حتى وإن اجلس أشهر العبيه 

على مقاعد البدالء.
عبدالعزيز جاسم  ٭
 @aziz995 

مستوى اليمن.
أما احلالة االخرى وهي التي 
تتفرع إلى قس���مني وفي حال 
البطولة من  حدوثها سنودع 
الباب الضيق فهي فوز سورية 
ب���أي نتيجة أو ف���وز األردن 
بأي نتيجة أيضا الن سورية 
سيصل إلى 4 نقاط ويتساوى 
مع العراق والن هذه املنتخبات 
فيها باألساس 3 منتخبات فلن 
تشطب نتيجة املركز األخير 
أما في ح���ال فوز األردن فإنه 
س���يمتلك 3 نقاط وهو نفس 
رصي���د االزرق لكن منتخبنا 
حاليا لديه فارق أهداف )-1( هو 
نفس فارق األردن لكن األردن 
في حال فوزه بأسوأ األحوال 
س���يصبح »صفر م���ن فارق 
األهداف« وبالتالي س���يتأهل 
بدال م���ن منتخبنا لذلك نقول 
بأن األزرق محتاج إلى معجزة 

ملدة 90 دقيقة فقط.
وف���ي مباراة لبن���ان ظهر 
األزرق بصورة أفضل نسبيا 
عن تلك الت���ي ظهر فيها أمام 
فلسطني وعمان ولو قدم نصفها 
خلرج في مباراة عمان بنتيجة 
أفضل وعلى أقل تقدير التعادل، 
ويحس���ب للم���درب الصربي 
غ���وران توفاريت���ش تغيير 
طريقته باللع���ب مبهاجمني 
صريحني في الشوط األول وهما 
عبدالهادي خميس ويوس���ف 
ناصر إال أنه عاد وأخطأ بتغيير 
مركز ناصر في الشوط الثاني 
ووضعه كجناح أيسر ما قلل من 

تكون تلك احلالة هي الوحيدة 
التي تتسبب في خروج األزرق 
الن هذه احلالة شبه مستحيل 
ان حتدث لقوة إيران وتواضع 

ستضع اجلماهير الكويتية 
أيديهم على  والعب���و األزرق 
قلوبهم في انتظار معجزة حتدث 
لدخول األزرق مرة اخرى إلى 
معترك بطولة غرب آسيا بعد 
ان وضع منتخبنا مصيره بني 
يدي املنتخبات األخرى وحتديدا 
منتخبي األردن وسورية اللذين 
يلتقيان اليوم ويحتاج األزرق 
إلى تعادلهما لكي يضمن تأهله 

للدور نصف النهائي.
ودخل منتخبنا في دوامة 
احلس���ابات م���ن ي���وم أمس 
والتي كانت الش���غل الشاغل 
الكويت فهناك من يقول  لكل 
تأهلنا، ويرد عليه صوت آخر 
يقول لم نتأهل، وبالفعل كان 
الص���وت اآلخر هو احملق ألن 
األزرق بات ينتظر حسن احلظ 
وأقدام املنتخبات األخرى كونه 
فرط في مباراة عمان بسهولة 
في ثان���ي مبارياته بالبطولة 

حيث خسرها 2-0.
ولن يتأهل األزرق في عدد 
من احلاالت له���ذا الدور ففي 
حال خسارة إيران أمام اليمن 
)أمس( وتعادل السعودية مع 
البحرين سيكون األزرق خارج 
احلسابات أيضا ألنه في هذه 
احلالة سيكون إيران أخيرا ومن 
ثم يس���حب نقطة واحدة من 
وصيف املجموعة الذي سيكون 
البحرين والس���عودية  ب���ني 
النقطة  إلى  وبالتالي سيصل 
الرابع���ة ما يعني تفوقه على 
منتخبن���ا بنقطة واحدة ولن 

)هاني الشمري( هل تكتمل فرحة األزرق بالتأهل؟  

سورية واألردن يلعبان للتأهل.. واألزرق يأمل في تعادلهما
الدمي���ري ومحم���د مصطفى 
وهؤالء ش���اركوا مع منتخب 
األردن في تصفيات املونديال.

أفضل نتيجة ل� »النشامى« 
في البطولة متثلت باحتاللهم 
املركز الثاني في النسخة الثانية 
التي أقيمت في سورية عام 2002 
واخلامسة التي أقيمت في ايران 

عام 2007.
املنتخب  ب���دا  من جهت���ه، 
السوري في وضع محير للغاية 
في مباراته االولى مع العراق.

فف���ي الش���وط األول، بان 
بوض���وح ان الفري���ق يعاني 
على صعيد العديد إذ غاب عنه 
أكثر من عنصر أساسي ألسباب 
متفاوت���ة وعلى صعيد العتاد 
إذ قدم ش���وطا اول بعيدا جدا 
عن املستوى املطلوب نتيجة 
فترة اإلعداد املختصرة بدعوى 
األحداث التي تشهدها سورية 

في الوقت الراهن.
الثاني، تبدل  وفي الشوط 
اذ ع���ادل احمد  الوضع متاما 
الدوني النتيج���ة وكاد فريقه 
ينتزع الفوز لوال سوء احلظ 
بعد ان قدم مستوى رفيعا ساهم 
في سيطرته على مفاصل اللقاء 
متاما،  وكان قاب قوس���ني او 
أدنى من هز الش���باك في أكثر 

من مناسبة.
وحتتاج سورية الى الفوز 
بأكث���ر من هدف ك���ي تنتزع 
الصدارة وتخطف بطاقة التأهل 

املباشرة.
وسورية لم تغب بتاتا عن 
البطولة الت���ي يحمل منتخب 
إيران الرقم القياسي لعدد مرات 

الفوز بها.

الثالث���ة بطاقة صاحب أفضل 
مركز ثان.

ولن يرضى االردن عن الفوز 
بديال كي ال يودع رجال املدرب 
العراقي عدنان حمد املسابقة 
بخف���ي حنني كما درجت عليه 
الفريق مازال  ان  العادة، علما 
منتخبا يخ���وض غمار الدور 
التصفيات  الرابع احلاسم من 
اآلسيوية املؤهلة الى مونديال 
2014، حي���ث يحت���ل املرك���ز 
اخلامس األخير في املجموعة 
الثاني���ة برصيد 4 نقاط من 5 

مباريات.
ويتوجب على االردن الفوز 
آمال في انت���زاع بطاقة أفضل 
وصيف ألن النق���اط ال� 3 لن 
العراق  الص���دارة ألن  متنحه 

ميلك 4 نقاط.
وعلى الرغم من أن منتخب 
األردن، الذي لم يغب بتاتا عن 
بطولة غرب آسيا منذ انطالقها 
عام 2000، يشارك في النسخة 
احلالية بتشكيلة معظمها من 
الوجوه الش���ابة، إال أن ذلك ال 
يبدد طموحات جماهيره في أن 
يظهر بالصورة املأمولة والتي 
تقوده للتتويج للمرة االولى.

ويدرك حمد أن املنافسة على 
اللقب ليس���ت باألمر الصعب 
فهو اختار تش���كيلة شابة من 
العبني ميثلون مس���تقبل كرة 
القدم األردنية ومعظمهم خاض 
لقاءات دولية م���ع منتخبات 
الفئات العمرية لكن التشكيلة 
مطعمة ببعض عناصر اخلبرة 
مثل عبداهلل ذيب ورائد النواطير 
وحمزة الدردور وسعيد مرجان 
وخلي���ل بني عطي���ة ومحمد 

يلتق���ي منتخبا س���ورية 
واألردن اليوم ضمن منافسات 
املجموعة الثالثة في ختام الدور 
األول م���ن البطول���ة   وتضم 
املجموعة أيضا منتخب العراق، 
التي  الوحيدة  وهي املجموعة 

تشتمل على 3 فرق.
وكانت اجلولة االولى شهدت 
فوز العراق على االردن 1 � 0، 
والثانية تعادل س���ورية مع 

العراق 1 � 1.
وف���ي ض���وء النتيجت���ني 
الس���ابقتني، يتص���در العراق 
الترتيب برصيد 4 نقاط، أمام 
سورية )نقطة( واألردن )دون 
رصيد(. وتعتبر املباراة حاسمة 
ألن الهدف منها واضح للغاية 
بالنسبة الى الفريقني خصوصا 
ان نظ���ام البطولة ينص على 
تأهل بطل كل مجموعة فضال 
عن أفضل ثان بني املجموعات 
ال� 3 إلى الدور نصف النهائي 
بع���د ان يجري إلغ���اء نتائج 
الفريقني صاحبي املركز الرابع 
في املجموعتني األولى )لبنان( 
والثانية، نظ���را لكون الثالثة 

مقتصرة على 3 منتخبات.
الفريقان  وبالتالي سيدخل 
مباراة الغد بحسابات معروفة 
مسبقا تضمن لكل منهما الطريق 

املؤدي الى دور ال� 4.
وفي حال كان صاحب أفضل 
مركز ثان من املجموعة االولى، 
فإن بطل املجموعة نفسها لن 
يتواج���ه مع وصيف���ه مجددا 
في نصف النهائي بل مع بطل 
املجموعة الثالثة، على ان يلتقي 
بطل الثانية مع أفضل ثان شرط 
أال يكون األخي���ر وصيفه في 

الدور األول ايضا.
واألم���ر نفس���ه يطبق في 
انتزع وصيف املجموعة  محمود املواس من أهم األوراق الرابحة في منتخب سوريةحال 

N.alenzi@alanba.com.kw في املرمى
ناصرالعنزي

صبرنا على غوران..
ال ميكن ان نرضى على منتخبنا األزرق حتى بعد فوزه 

على لبنان بعشرة العبني بنتيجة هدفني لهدف ألنه لم 
يظهر الصورة احلقيقية التي يجب ان يكون عليها والتي 

تكفيه التأهل املباشر الى نصف النهائي لبطولة غرب آسيا 
دون احلاجة الى نتائج اآلخرين في املجموعتني األخيرتني، 

حيث ال نعلم حتى كتابة هذه السطور ان كان منتخبنا 
تأهل كأفضل ثان ام خرج من البطولة مبكرا بانتظار 

انتهاء مباريات الدور األول في مشهد محرج للغاية عاشه 
الفريق أمام جماهيره.

واحلقيقة ان منتخبنا في هذه البطولة فاز على األصعب 
وخسر األسهل حيث بدأ بفوز غير جدير على فلسطني 
ثم خسر من رديف عمان مفاجأة البطولة قبل ان يفوز 

على لبنان بكامل عناصره األساسية بقيادة مدربه القدير 
االملاني ثيوبوكير ومن ثم جاء ثانيا في املجموعة األولى 

خلف عمان املتصدر بفارق األهداف، ووقع مدرب 
منتخبنا غوران في أخطاء كثيرة وخصوصا أمام عمان 
من حيث التشكيلة املناسبة والتردد في اجراء التبديالت 
املناسبة وبعد ان صحح من حالة الفريق في مباراة لبنان 

خرج فائزا ولكن عليه ان ينتظر نتائج اآلخرين.
ولسنا هنا في معرض التصيد على فريقنا فإن قسونا 

عليه فمن مصلحته لكنا لم نكن راضني أبدا عن مستواه 
في املباريات السابقة خصوصا ان البطولة تقام على 

أرضنا واجلماهير متعطشة لالحتفال بأي لقب فإن كتب 
له مواصلة املنافسة فعليه ان ينزع ثوبه ويبدله بآخر وان 

قدر له وخرج من املنافسة فال يلوم املدرب والالعبون 
إال أنفسهم ألنهم لم يحسنوا رد الهدية، والبد ان نشير 
الى ان عناصر مثل حمد امان وعبدالهادي خميس والتي 
أخذت فرصتها في البطولة نالت رضا املتابعني كالعبني 

جدد في صفوف األزرق.
٭ رأينا في املدرب غوران توڤاريتش قلناه سابقا عقب 
اخلروج من تصفيات كأس العالم بوجوب رحيله بعد ان 
منح عدة فرص جنح في بعضها واخفق في أخرى وإذا 
فشل في هذه البطولة فإن احتاد الكرة مقبل على كاس 
خليجي 21 في يناير املقبل وأمامه عدة خيارات ومنها 
االستعانة بأحد مدربي الفرق احمللية وبرأينا ان مدرب 

العربي البرتغالي راماو هو األنسب في مثل هذه الظروف.

كيروش: حلم  إيران
 املونديالي ممكن

أكد األملاني ثيو بوكير مدرب منتخب لبنان ان فريقه كان 
يستحق التعادل بعدما أدرك هدف التعادل خالل الشوط الثاني 
م���ن ركلة جزاء. وقال: »إقامة البطولة خارج أجندة االحتاد 
الدولي حرمني من تواجد خمسة العبني أساسيني للمشاركة 
الرتباطهم مع أنديتهم التي رفضت انضمامهم وهو ما جعلني 

اعتمد على العبني آخرين لتجهيزهم للمرحلة املقبلة«.

بارك األردني جمال محمود مدرب املنتخب الفلس���طيني 
للمنتخب العماني على الف���وز وتصدره للمجموعة، وقال: 
حرصنا منذ البداية على عدم الوقوع في األخطاء الدفاعية 
السابقة، لكن خصمنا باغتنا بهدف مبكر اضافة الى التبديالت 
االضطرارية التي أجريناها، وغياب ستة العبني عن التشكيل 
األساسي بداعي اإلصابة، ورغم ذلك سنحت لنا فرصا عديدة 
لم نستغلها بالشكل الصحيح، وفوزنا على لبنان كان فخا 

وقع فيه الالعبني وأصيبوا بالغرور.

قال طبيب املنتخب الوطني د.عبداملجيد البناي ان املهاجم 
عبدالهادي خميس تعرض لش���د في العضلة اخللفية بكلتا 
رجليه ما تسبب في استبداله بعد تسجيله الهدف الثاني في 
مرمى عمان، مشيرا إلى أنه طلب خروجه خوفا من تفاقم الشد 
ومن ثم حتوله إلى متزق ما سيؤدي إلى غيابه فترة طويلة، 
الفتا إلى أنه س���يقف على مدى إصابة خميس في تدريبات 
اليوم. وب���نينّ البناي أن أمس كان راحة جلميع الالعبني من 
التدريبات وبالتالي لم يتمك���ن من الوقوف على إصابة أو 
حالة بعض الالعبني بعد املباراة لذلك سيكون تدريب اليوم 
مهم���ا لتقييم إصابات الالعبني والتي تكون عادة محصورة 
في الكدمات. وأضاف البناي أنه يتابع عن كثب حالة مساعد 
ندا وحسني فاضل من خالل التواصل مع اجلهاز الطبي في 
ناديهما وكذلك مع الالعبني أنفسهما، مشيرا إلى ان ندا بات 
يلعب بشكل طبيعي أما فاضل فهو يحتاج أسبوعا لكي يعود 
ألجواء املباريات تدريجيا والتي لن تزيد عن 20 دقيقة في 
البداية حتى يستعيد كامل عافيته مع انطالق بطولة خليجي 

21 في البحرين 5 يناير املقبل.
عبدالعزيز جاسم  ٭

وعد املدير الفني للمنتخب اإليراني البرتغالي كارلوس 
كيروش بتحقيق حلم الوصول الى نهائيات كأس العالم في 
البرازيل 2014، في حال بقي منتخبه يسير بشكل تصاعدي 
ومبستوى متطور على أمل ان يستدعي العبني جددا وبعض 
احملترف���ني لتحقيق ذلك احللم مما كان ل���ه أكبر األثر عند 
املش���جعني اإليرانيني ومنهم املش���جع مجتبى الذي صافح 

كيروش وشد من أزره.

املشجع اإليراني مجتبى يحمل علم بالده مع املدرب كيروش

حمد أمان أثبت أنه يستحق التواجد في املنتخب  )األزرق. كوم(

مباراة اليوم
5:25ستاد الصداقة والسالمسورية � األردن

بوكير: نستحق التعادل

محمود: العبونا أصيبوا بالغرور

البناي: خميس يعاني 
من شد بالعضلة اخللفية

غوران: سيطرنا 
على املباراة

أكد مدرب األزرق الصربي 
غوران توڤاريتش على أن األهم 

لديه هو الثالث نقاط من أجل 
البحث له عن فرصة للتأهل 

للدور قبل النهائي للبطولة للدفاع 
عن لقبه.

وقال: قدمنا مباراة جيدة أمام 
لبنان وجنحنا في السيطرة 

على مجريات األمور في جميع 
األوقات حتى بعد أن لعبنا بـ 

10 العبني فقط بعد طرد محمد 
راشد حيث متكن عبدالهادي 

خميس من إدراك هدف التقدم 
في الدقائق األخيرة.

وأضاف: الكويت هو األقرب 
للتأهل إلى الدور الثاني من خالل 
اختيار أفضل الثواني طبقا لنظام 
البطولة، مقارنة بنتائج املنتخبات 

األخرى.
وأشار غوران إلى أن غياب 

حسني فاضل ومساعد ندا عن 
التشكيلة احلالية جعله يرتب 

أوراقه وسيكون للصاعد خالد 
محمد إبراهيم فرصة جيدة في 
التواجد بتشكيلة املباراة املقبلة 

مبركز قلب الدفاع في حال 
التأهل لتعويض غياب محمد 

راشد لإليقاف.


