
تعرض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
لهزمية قاسية اأمام ضيفه االسترالي برباعية 
نظيفة في املباراة الدولية الودية التي أقيمت 
بينهما على ملعب ستاد نادي الكويت، وذلك 
ضمن استعدادات »الكنغر األسترالي« للدفاع 
عن لقبه في كأس أمم آسيا املقررة في اإلمارات 

مطلع 2019.
وسجل خالد ابراهيم )12 خطأ في مرمى 
ف��ري��ق��ه( وأب��وس��ت��ول��ي��س ي��ان��و )21( وت��وم 

روجيك )82( واوير مابيل )88( األهداف.
وأج��رى الكرواتي روميو ي��وزاك تغييرات 
على التشكيلة مقارنة بتلك التي واجهت 
لبنان اخلميس املاضي، فدفع باحلارس حميد 
ال��ق��اف، وامل��داف��ع خالد ابراهيم واملهاجمني 
يعقوب ال���ط���راروة وح��س��ني امل��وس��وي بدال 
م��ن احل��ارس��ني سليمان عبد الغفور وخالد 
الرشيدي )لعب كل منهما شوطا في املباراة 
املاضية( وفهد حمود وب��در املطوع وفيصل 
زاي��د، فيما احتفظ ببقية العناصر، ضاري 
سعيد وف��ه��د ال��ه��اج��ري وع��ام��ر معتوق في 
ال��دف��اع، وف��ه��د االن��ص��اري وعبدالله م��اوي 

وسلطان العنزي وفهد العنزي في الوسط.
من جهته، دخ��ل م��درب استراليا، غراهام 
ارنولد، الباحث عن بداية ناجحة ملشواره مع 
املنتخب ال��ذي تولى قيادته خلفا للهولندي 
بيرت فان مارفيك بعد مونديال روسيا 2018، 
املباراة بتشكيلة ضمت العناصر املعروفة مثل 
احل��ارس دان��ي فوكوتيتش، وعزيز بيهيتش 
وم��ارك ميليغان وجوشوا ري��زدون وترينت 
سايسبوري في الدفاع، وماتيو ليكي وروبي 
ك��روس وجاكسون ايرفني وماسيمو لونغو 
في الوسط، وابوستوليس يانو وتوم روجيك 

في الهجوم.
ورغم البداية املتكافئة، إال ان الضيوف لم 
يتأخروا بافتتاح التسجيل بعدما مرر كروس 
ك��رة عرضية ح��اول خالد ابراهيم ابعادها 
ب��رأس��ه ولكنه حّولها باخلطأ ف��ي ال��زاوي��ة 

القريبة ملرمى القاف )12(.
وخطف يانو كرة اثر خطأ دفاعي من ضاري 
سعيد ووضعها في املرمى بسهولة محرزا 

الهدف الثاني )21(.

وفي الشوط الثاني، جنح روجيك في اطفاء 
فورة العبي »االزرق« باحراز الهدف الثالث 
من تسديدة من خارج املنطقة مرت على يسار 

القاف )82(.
وح��رم القائم منتخب الكويت من تسجيل 
اول اهدافه بعدما رد تسديدة االنصاري من 

ركلة حرة )86(.
ومن لعبة ثنائية بني روجيك ومابيل، متكن 

االخير من تسجيل الهدف الرابع )88(.
يذكر ان امل��ب��اراة ه��ي الثالثة ل��ي��وزاك مع 
»االزرق« بعدما سبق له ان تعادل في األولى 
م��ع ال��ع��راق 2-2 ف��ي 10 أيلول/سبتمبر 
املاضي، قبل الفوز على لبنان اخلميس املاضي 

بهدف وحيد حمل توقيع فيصل زايد.
مدرب أستراليا غير راض

من جهته أب��دى م��درب املنتخب االسترالي 
جراهام أرنولد استياءه من العبيه بسبب إهدار 

العديد من الفرص احملققة أمام املرمى.
وس��ج��ل أب��وس��ت��ول��وس ج��ي��ان��و وت���وم 
روجيتش وأوي��ر مابيل ألستراليا، بعد أن 
افتتحت التسجيل ف��ي الدقيقة 12 بهدف 
سجله خالد إبراهيم، العب الكويت، باخلطأ 

في مرماه.
ويرى أرنولد، الكثير من اإليجابيات في أول 
مباراة للمنتخب األسترالي، منذ خسارته أمام 
بيرو في كأس العالم، لكن إنهاء الهجمات لم 

تكن من ضمنها.
وق���ال أرن��ول��د، ف��ي تصريحات صحفية 
»ميكنكم رؤية أننا بذلنا الكثير من اجلهد في 
احلركة واالختراق والضغط، لكن نحن بحاجة 
لهذه اللمسة األخيرة التي تزين الكعكة. األداء 

مبشر، أمامنا الكثير من العمل«.
وستدافع أستراليا عن لقب كأس آسيا في 
اإلم��ارات، لكن بوسعها قياس تطورها بشكل 
أفضل الشهر املقبل في مباراة ودية ضد كوريا 

اجلنوبية.
وم��ع فشل أستراليا في تسجيل أي هدف 
من اللعب املفتوح في كأس العالم، قال أرنولد 
إن��ه وض��ع النواحي الدفاعية جانبا، خال 
أول معسكر تدريبي للفريق في تركيا، وصب 

تركيزه على حتسني الهجوم.

وأوضح »األمر بأكمله يتعلق بالتحركات 
واألس��ل��وب اجلديد. نلعب بثاثة مهاجمني، 
ويفتح الظهيران امللعب بشكل عرضي، األمر 
يتعلق بوجود املزيد من الاعبني داخل منطقة 

اجلزاء«.
وأمت »ميكنني فقط احلكم على أداء الاعبني، 
بناء على م��ا تدربنا عليه، وإذا فعلت ذلك 

سأعطيهم عامة جيدة«.
وك��ان��ت طموحات جماهير »األزرق« قد 
بدأت تتزايد بعد الفوز على لبنان في املباراة 
امل��اض��ي��ة، إال أن املنتخب االس��ت��رال��ي صدم 
اجلماهير الكويتية بعرض ق��وي أسفر عن 
رباعية نظيفة، فيما بدى منتخبنا عاجزا عن 

هز الشباك طوال ال� 90 دقيقة.
وظهرت فوارق بدنية وفنية كثيرة، كشفت 
الفجوة الكبيرة بني منتخب عائد لتوه من 
مشاركة مونديالية في روسيا، وآخ��ر غائب 

منذ 3 سنوات بداعي اإليقاف الدولي.
ولم يكن أكثر املتفائلني ينتظر ظهور األزرق 
بثوب اإلجادة في مواجهة الكنغر األسترالي، 
إال أن السقوط برباعية نظيفة كان أيضا بعيدا 

عن أكثر املتشائمني.
أخطاء فادحة

ووقع األزرق في أخطاء فادحة في مواجهة 
أستراليا، ولم تكن البداية الهجومية التي دخل 
بها مدرب املنتخب روميو، منطقية باالعتماد 
على رأس��ي حربة، مع الدفع بفهد العنزي، 

وعبدالله ماوي في وسط امللعب.
وألن ثنائي الوسط أيضا له ميول هجومية، 
انكشفت منطقة امل��ن��اورات، في ظل اعتمادها 
ع��ل��ى ف��ه��د األن���ص���اري، وس��ل��ط��ان ال��ع��ن��زي، 
وكاهما لم يكن في مستواه املعهود، وهو ما 
فتح الطريق أمام املهاجمني األستراليني لزيارة 

مرمى حميد القاف.
وفي الشوط الثاني حتسن أداء املنتخب بعد 
التخلي عن يعقوب الطراورة، والدفع برمانة 
امليزان في صفوف املنتخب فيصل زاي��د، إلى 
جانب مشاري العازمي، وهو ما أعطى الفريق 

ثقا مطلوبا.
ووسط انسجام األزرق، واجتاهه نحو هدف 

التقليص، زادت الطموحات الهجومية مرة 
ثانية في رأس روميو، ليدفع بعمر احلبيتر، 
ومحمد خالد، وأحمد الظفيري، األمر الذي أعاد 

دفة السيطرة مرة أخرى ملنتخب أستراليا.
درس املواجهة األسترالية، ال بد أن يكون 
حاضرا في ق��ادم جت��ارب األزرق ال سيما أن 

احت���اد ال��ك��رة وس��ع م��ن خ��ط��وات��ه ف��ي اجت��اه 
االتفاق مع منتخبات عاملية من بينها وصيف 

مونديال روسيا، املنتخب الكرواتي. 
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