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»هذا العراقي... لعب بيهم لعب«
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وانطلق األزرق
بعد مباراة متوسطة توقفت كثيرا

حامل اللقب يفتتح المشوار بهدفين في اليمن السعيد

الشوط  في  الكويتي  المنتخب  هدفا  وجاء 
الثاني بعد أن سجل يوسف سليمان الهدف األول 
نجم  ليضيف  رأسية،  كرة  اثر   63 الدقيقة  عند 
الثاني من تسديدة  الهدف  المطوع  بدر  الكويت 

قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 82.
وأضاع المطوع ركلة جزاء في الشوط األول 
عند الدقيقة 10 من الشوط األول بعدما تصدى 

الحارس اليمني سعود السوادي للكرة ببراعة.
وحقق الكويت األهم بهذا الفوز على رغم عدم 
للقب،  كحامل  منه  المتوقع  بالمستوى  ظهوره 
يقدم  أن  أمل  على  ايجابية  كانت  البداية  أن  إال 

الفريق أفضل مستوياته في المباريات المقبلة.
من  المأمول  للمستوى  لمباراة  ترتق  ولم 
الجانبين، إذ اكتفى المنتخب اليمني بلعب الدور 
إال  يتحرك  في منطقته ولم  الدفاعي واالنكماش 

بعد أن تلقى الهدف األول.
نتيجة  المباراة  في  كثيرا  اللعب  وتوقف 
في  اليمني  المنتخب  لالعبي  المتكرر  السقوط 

الملعب.

الشوط األول
مكونة  بتشكيلة  مباراته  الكويت  فريق  بدأ 
راشد،  محمد  عوض،  فهد  الخالدي،  نواف  من: 
الرشيدي،  فهد  العنزي،  طالل  الرشيدي،  محمد 
بدر  علي،  وليد  الشمري،  اإلبراهيم، حسين  فهد 

المطوع، يوسف السليمان.
من:  مكونة  بتشكيلة  اليمن  لعب  حين  في 
سعود السوادي في حراسة المرمى، محمد فؤاد، 
أحمد صادق، ناطق حزام، منصر عوض، حمادة 
طارق،  كميل  حسن،  خالد  حمود،  أكرم  أحمد، 

عصام الوارفي، ومحمد بقشان.
على  كامال  استحواذا  المباراة  بداية  وشهدت 

اللقب  الكويتي حامل  المنتخب  من جانب  الكرة 
إلى  اليمن  منتخب  فيه  تراجع  الذي  الوقت  في 
بعض  بخلق  للكويت  سمح  ما  وهو  الخلف 
جزاء  ركلة  على  الحصول  إلى  وصوال  الفرص 
سليمان  يوسف  عرقلة  بعد   )10( الدقيقة  في 
داخل المنطقة إال أن الركلة أضاعها الالعب بدر 

عبداهلل.
واستمرت بعدها السيطرة الكويتية من دون 
خطورة على المرمى في الوقت الذي تمكن فيه 
المنتخب اليمني من تسجيل أول كرة خطرة بعد 
كرة عرضية من الالعب خالد حسن لعبها كميل 
الخالدي  الحارس  أن  إال  الطائرة  على  طارق 

تصدى لها ببراعة عند الدقيقة 26.
للمنتخب  خطرة  كرة  الرشيدي  فهد  وأضاع 
الكويتي بعد أن لعبها ببراعة تصدى لها ببراعة 
الدقيقة 35  اليمني السوادي عند  الحارس  أكبر 
وكانت أخطر الكرات الكويتية في الشوط األول 
الذي استمر على المنوال نفسه لينتهي بالتعادل 
المنتخب  كاد  أن  بعد  الفريقين  بين  السلبي 
منه  األخيرة  الدقيقة  في  النتيجة  يفتتح  اليمني 
اثر ركلة ركنية لعبها محمد فؤاد برأسه لترتطم 
في  يفلح  لم  الذي  كميل  لالعب  وترتد  بالقائم 

اسكانها الشباك.

الشوط الثاني
بداية  مع  تغييرات  أي  يجريا  لم  الفريقان 
الذي  الوقت  في  المباراة  من  الثاني  الشوط 
نفسه من خالل  المنوال  اللعب على  فيه  استمر 
بالكرة  والتحكم  الكويتي  للمنتخب  السيطرة 
الوقت  في  المرمى  على  خطورة  دون  من 
الدور  بلعب  اليمني  المنتخب  فيه  اكتفى  الذي 

الدفاعي.

اللعب  بتسريع  الكويتي  المنتخب  وابتدأ 
عن  اليسرى  الجهة  من  وخصوصا  الهجومي 
الظهير  إلى  كرة  مرر  الذي  علي  وليد  طريق 
عرضية  لعبها  والــذي  شاهين  فهد  األيسر 
مفتتحا  برأسه  السليمان  يوسف  لها  لينبري 

التسجيل في المباراة عند الدقيقة )67(.
التغييرات  بعض  المنتخبين  كال  وأجرى 
الكويت  صفوف  في  ودخل  التشكيلة  على 
الالعب فهد العنزي بدال من الرشيدي لتنشيط 

لفريقه. الهجومي  اللعب 
أكرم  الالعب  دخول  وبعد  اليمني  المنتخب 
الخطورة  بعض  وشكل  هجوميا  نشط  كامل 
التسديدة  وخصوصا  الكويتي  المرمى  على 
الحارس  لها  تصدى  التي  أكرم  لالعب  القوية 

ببراعة. الخالدي 
المنتخب  تقدم  الكويتي  المنتخب  واستغل 

واثر  مرتدة  كرة  من  ليتمكن  لألمام  اليمني 
المدني  الدفاع  من  الكرة  ابعاد  في  دربكة 

ويسدد  الوضع  المطوع  بدر  ليستغل 
لتسكن  الجزاء  منطقة  خارج  من  كرة 

المرمى على يسار الحارس اليمني 
عند الدقيقة 82.

ذلك  بعد  المباراة  وشهدت 
للمنتخب  الفرص  بعض 

لم  أنــه  إال  الكويتي 
لتنتهي  يستغلها 

بفوز  ــاراة  ــب ــم ال
2/صفر. الكويت 

§ مدينة عيسى – محمد عباس، محمد أمان

الخليج  بطولة  في  مشواره  الكويت  منتخب  الخليجي  اللقب  حامل  افتتح   [
العربي الـ 21 بانتصار مهم على المنتخب اليمني المتواضع بنتيجة 2/صفر في 

مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

من لقاء الكويت واليمن أمس

اليمن أكثر المنتخبات سقوطا
اليمني كثيرا على أرضية  المنتخب  ] تساقط العبو 
العبي  كأكثر  الرياضية  خليفة  مدينة  استاد  ملعب 

البطولة سقوطا حتى اآلن.
يمني  العب  هناك  كان  الملعب  في  التحام  كل  ومع 
الجهاز  اضطر  ما  غريبة،  مفارقة  في  الملعب  في  يسقط 
أرضية  إلى  وتكرارا  مرارا  للدخول  للمنتخب  الطبي 
الملعب بشكل متواصل ألجل عالج الالعبين، وهو ما أدى 

إلى توقف اللعب بشكل مستمر.
استراتيجية  المتتالي  السقوط  سياسة  أن  ويبدو 
يمنية بامتياز الضاعة وقت المباراة على أمل أن تنتهي 

المباراة بالتعادل أو بأقل الخسائر.

حضور جماهيري 
يمني قياسي

ملعب  على  كثيف  بشكل  اليمنية  الجماهير  توافدت   [
مباراة منتخبها والمنتخب الكويتي يوم أمس، إذ ملئت الجهة 
المخصصة لها كما امتد وجودها إلى منطقة خلف المرمى 

وسط تفاعل وتشجيع كبير طوال المباراة.
منتخب  لمصلحة  كرة  أي  اليمنية  الجماهير  تترك  ولم 
التفاعل تظن أن  التفاعل معها، إذ من شدة  بلدها من دون 

الركلة الركنية هي ركلة جزاء!.

حاكم: فوزنا لم يكن 
على حساب منتخب ضعيف

] شدد العب المنتخب الكويتي حسين حاكم على أنه ال يوجد منتخبا قويا وآخر ضعيفا 
في بطولة الخليج مشددا على أن المستويات متقاربة والمنتخب اليمن ليس ببعيد عن بقية 
المنتخبات من حيث المستوى مستدال بالمستوى الذي قدمه باألمس، وقال حسين حاكم أيضا: 
»كنا األفضل في الشوط األول ولألسف لم نستطع ترجمة أفضليتنا إلى أهداف، إضاعة الهدف 
في  ونجح  وعادي  طبيعي  أمر  الفرص  إضاعة  ولكن  أثرت  شك  بال  الجزاء  عالمة  من  األول 
الشوط الثاني بدر المطوع في تسجيل هدف بطريقة رائعة كما شاهدتم، اليمن هو الخطوة 

األولى وعلينا أن نقدم بشكل أفضل أمام العراق لنقترب من الدور الثاني«.

حاكم يتحدث مع »الوسط الرياضي«

يوسف ناصر: الفوز مستحق
] عبر صاحب الهدف األول الكويتي 
بالفوز  سعادته  عن  ناصر  يوسف 
الذي حققه منتخبه على اليمن في أول 
مبارياته في بطولة الخليج، مؤكدا بأن 
مهمة  المشوار  أول  في  الثالث  النقاط 
وتعطي الدافع، مشيدا بما قدمه المنتخب 
»في  أيضا:  وقال  مستوى،  من  اليمني 
االفتتاحية  المباريات  تكون  العادة 
جيدا  مستوى  قدمنا  ولكننا  صعبة، 
فرصا  لنا  وسنحت  األول  الشوط  في 
وفي  نستغلها،  ولم  جزاء  ضربة  منها 
الشوط الثاني قدمنا مستوى أفضل بال 
أدنى شك وكنا أكثر تركيزا والحمد هلل 
أن وفقني بتسجيل الهدف األول، مازلنا 
الكويتي  الجمهور  وأشكر  البداية  في 
الذي جاء خلفنا ليؤازرنا ونعدهم دائما 

يوسف ناصرباألفضل ونحن كمنتخب نمتلكه«.

في المؤتمر الصحافي للمواجهة الكويتية اليمنية

غوران: طريقة لعب اليمن صعبت المهمة... توم: أكره الخسارة

البلجيكي  اليمني  المنتخب  مدرب  قال   [
توم سانفيت بأن النتيجة األكثر عدال للشوط 
شيء  ال  مقابل  بهدف  فريقه  تقدم  هي  األول 
أيضا:  وقال  ضاعت،  التي  بالفرص  قياسا 
»ال يمكنني الحكم على صحة ضربة الجزاء 
للتلفزيون،  العودة  ويمكن  المحتسبة ضدنا 
ولكننا أضعنا فرصتين تصدى لهما الحارس 
حرمنا  األول  الشوط  نهاية  وقبل  الكويتي 
القائم من هدف التقدم، الهدف الذي سجل في 
مرمانا في الشوط الثاني كان سهال وأجريت 
الكويتيين  على  للضغط  التغييرات  بعض 
نوفق،  لم  ولكننا  ونجحنا  التعادل  إلدراك 
أبارك للكويت ولكنني أكره الخسارة ولذلك 

أنا لست سعيدا«.
الكرواتي  الكويتي  المنتخب  مدرب  وأما 
بسهولة،  يأت  لم  الفوز  بأن  فأكد  غوران 
موضحا: »توقعت أن  تكون المباراة صعبة 
في  األولى  المباراة  أنها  ذلك  في  والسبب 
فريقا  نالعب  أننا  إلى  باإلضافة  البطولة، 
يقوم  ثم  الخلفية  المناطق  غلق  على  يعتمد 
المرتدة، لدي معلومات كاملة عن  بالهجمات 
الالزم  التكتيك  اليمني وقمت بوضع  الفريق 
في  علينا  أثرت  الجزاء  ولكن إضاعة ضربة 
الشوط األول، وأنا سعيد بأداء الالعبين في 

أولى المباريات«.
بشأن  الكويتي  لإلعالم  على سؤال  وردا   
 4/4/2 إلى  األسلوب  تغيير  من  الغاية 
ظل  في  صريحين  هجومين  على  واالعتماد 
عدم خوض مباريات تجريبية قبل البطولة، 
التكتيك  بهذا  ولعبنا  »سبق  غوران:  أجاب 
كأس  تصفيات  في  اللبناني  المنتخب  مع 
العالم ولكن الفرق في طريقة لعب الفريقين، 
المنتخب تدرب على بعض األمور التكتيكية 
أي  النهاية  وفي  التكتيك،  لهذا  أبوظبي  في 
فريق في العالم سيعاني لما يلعب مع فريق 

يلعب بأسلوب المنتخب اليمني«.

كثرة  من  بالقلق  يشعر  بأنه  غوران  وأكد 
إضاعة الفرص السهلة ولكنه قال: »األهم في 
القدم أن تخلق فرص للتسجيل وطالما  كرة 
أنك تقوم بذلك فمعناه أنك تؤدي بشكل جيد، 
في  العراق  وأمامنا  اليمن  مباراة  من  انتهينا 
يلعب بطريقة مختلفة  المقبلة وهو  المباراة 
الجوانب  بعض  لشرح  الوقت  لدينا  جدا، 
تكون  ولن  المباراة  قبل  لالعبين  التكتيكية 

سهلة أبدا ولكننا سنكون جاهزين«.
رتم  هبوط  سبب  على  ــوران  غ وعلق 
المنتخب الكويتي بعد تسجيله الهدف األول 
أنما  تراجع  الفريق  أن  قائال: »ليس صحيحا 
مهاجم  بتغيير  قمت  تغيرت،  اإلستراتيجية 
اليمني  المنتخب  يتقدم  أن  توقعت  بجناح، 
وأشركت  التعادل  إدراك  أجل  من  لألمام 
العنزي من أجل االستفادة الفراغات وهذا ما 

حدث بالفعل«.
على  قادر  فريقه  بأنه  يرى  كان  إذا  وفيما 
الفوز باللقب بعد فوز الكويت باأللقاب الثالثة 
التي أقيمت في البحرين، قال: »المنتخب لديه 
البطولة  قدراته،  في  واثق  وأنا  اإلمكانات 
للمنتخب  صعوبة  يزيدها  وما  جدا  صعبة 

الكويتي أنه جاء للدفاع عن لقبه«.

غوران في المؤتمر الصحافي

توم سانفيت
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فوز عراقي رائع ببداية المشوار وخيبة سعودية غير متوقعة

العراقي »ياسالم«... واألخضر بدون فعل »بس كالم«

ألفضل  الفوز  بهذا  العراقي  المنتخب  ويدين 
أداًء  قدم  الذي  شاكر  سالم  المباراة  في  العب 
الدقيقة  عند  األول  الهدف  وسجل  للغاية  رائعاً 
الثاني  الهدف  جاء  فيما  األول،  الشوط  من   18
في الدقيقة 27 من الشوط الثاني برأس المدافع 
مرمى  في  بالخطأ  هوساوي  أسامة  السعودي 
فريقه بعد كرة عرضية من سيف سلمان هاشم.

تشكيلة البداية
بتشكيلة  المباراة  السعودي  المنتخب  دخل 
أسامة  وأمامه  عبداهلل  وليد  الحارس  ضمت 
سلطان  وبالطرفين  هوساوي،  وأسامة  المولد 
فهد  الوسط  الحربي وطرفي  البيشي ومنصور 

المولد وسالم الدوسري وبالعمق سعود كريري 
الشمراني  ناصر  الهجوم  وفي  الموسى  ومعتز 
بنور  العراقيون  بدأها  بينما  الشمراني،  وياسر 
إبراهيم  وأحمد  شاكر  سالم  وأمامه  صبري 
وطرفي  عدنان  وعلي  سالم  وليد  وبالطرفين 
وبالعمق  طارق  وهمام  ياسين  أحمد  الوسط 
وسيف  أرحيمة  حسين  وعلي  عبدالزهرة  عالء 

سلمان وفي الهجوم يونس محمود.

حذر البداية 
كانت المباراة حذرة بعض الشيء في بدايتها 
معرفة  في  منهما  كٍل  لرغبة  الفريقين  من جانب 
في  الكرة  ظلت  وبالتالي  اآلخر،  لعب  طريقة 

مع  الملعب  بوسط  األولــى  العشر  الدقائق 
لكن  السعودي  للفريق  نسبي  بشكل  سيطرة 
لم  الفريق  في  اللعب  صناعة  ألن  فائدة،  دون 
اكتفاء كريري  المطلوبة في ظل  بالصورة  تكن 
تقدم  عدم  مع  غالباً  الدفاعية  باألدوار  بالقيام 
بعض  هنالك  وكانت  الموسى،  معتز  زميله 
المحاوالت العادية من المشاكس فهد المولد في 
سالم  األخرى  الناحية  في  زميله  بينما  اليمين، 

الدوسري لم تكن تحركاته ُتشكل أي خطورة.

أحداث الشوط
الربع  في  المرميين  على  الخطورة  غابت 
بوسط  اللعب  انحصار  بسبب  األول  ساعة 
العراق  هدف  18 شهدت  الدقيقة  ولكن  الملعب، 
للمدافع  ثابتة  أمامية  كرة  وصلت  حينما  األول 
الشباك  في  برأسه  أرسلها  المتقدم سالم شاكر 
هذا  وبعد  اليمنى،  للزاوية  مرت  إذ  السعودية 
تام  بشكل  سعودية  السيطرة  أصبحت  الهدف 
الدفاعية  القيود  من  الالعبين  بعض  تحرر  مع 
بعض الشيء، في حين تراجع العراقيون بشكل 
الهجمات  على  فقط  االعتماد  مع  للخلف  واضح 

المرتدة التي لم ُتشكل أي خطورة لبقاء يونس 
الحارس  وتعملق  المقدمة،  في  وحيداً  محمود 
إذ  مستواه  قمة  وكانفي  صبري  نور  العراقي 
طائشة  كانت  وإحداها  الكرات  من  العديد  أبعد 
للركنية  أبعدها  لكنه  شباكه  ُتعانق  أن  كادت 
القحطاني،  ليسار  جانبي  خطأ  من  وكرة   ،)28(
له  مررها  مرتدة  كرة  المولد  فهد  أضاع  فيما 
ناصر الشمراني إذ سددها بجوار القائم األيمن 

لينتهي الشوط بهدف للعراق.

الشوط الثاني
انتهى عليه  ما  مثل  الثاني على  الشوط  سار 
الواضحة  السعودية  السيطرة  سابقة من حيث 
السيطرة  ولكن  للخلف،  العراقي  والتراجع 
الجانب  في  للتنظيم  تفتقر  كانت  السعودية 
األمامي، وكان فهد المولد النجم األبرز في الفريق 
لكنه لم يلق الدعم الكامل من زمالئه بالذات مع 
التي  البينية  الكرات  الواضح في لعب  اإلصرار 
بالمرصاد،  المتماسك  العراقي  الدفاع  لها  كان 
حينما   6 الدقيقة  عند  النتيجة  ُيعادل  فهد  وكاد 
احتضنها  الجزاء  منطقة  خارج  من  كرة  سدد 

الحارس نور صبري، وتبادل بعدها )المولدان( 
الكرة ووصلت لألول داخل منطقة  أسامة وفهد 
المتألق  الحارس  أبعدها  الجزاء سددها أرضية 
الهجمات  عدد  يكن  ولم   ،)11( للركنية  صبري 
الهدف  جاء  فيما  السيطرة،  بقدر  السعودية 
 27 الدقيقة  عند  اللعب  سير  عكس  على  الثاني 
ساقطة  ثابتة  كرة  سلمان  سيف  أرسل  حينما 
السعودي  المدافع  حاول  اليمنى  الناحية  من 
رأسه  بقمة  المسها  لكنه  إبعادها  المولد  أسامة 
وأخذت طريقه للمرمى من خالل الزاوية اليمنى، 
وهبط مستوى األداء السعودي بعد هذا الهدف 
نفسيات  الى  الشيء  بعض  اليأس  وتسرب 
الالعبين ولذلك لم يتمكنوا من العودة وسنحت 
الدقيقة 43 من كرة  لهم فرصة وحيدة فقط في 
البديل  أبعدها  السهالوي  محمد  للبديل  رأسية 
خط  على  من  إبراهيم  خلدون  العراقي  اآلخر 
تقدمهم وأنهوا  العراقيون على  المرمى، وحافظ 
أدار  الشيء،  مقابل  بهدفين  فائزين  المباراة 
فيكتور كاساي وساعده  المجري  الحكم  بنجاح 
كيسبال  وربــورت  ايــروس  غابور  مواطنيه 

والحكم الرابع البحريني نواف شكر اهلل.

من لقاء العراق والسعوديةخيبة األمل بادية على العبي األخضرمن لقاء العراق والسعودية أمس

§ مدينة عيسى - حسين الدرازي، محمد طوق ومحمد أمان

للغاية في خليجي 21، حينما حقق  العراقي انطالقة رائعة  المنتخب  ] حقق 
فوزاً ثمينًا للغاية على نظيره السعودي بهدفين مقابل الشيء في ختام لقاءات 
الكويتي  المنتخب  مع  الصدارة  في  ليشترك  الثانية،  المجموعة  ضمن  الجولة 

بثالث نقاط لكٍل منهما، وتبقى السعودية بدون نقاط مع اليمن.

األسود تلتهم الصقور

ريكارد: لم نستحق الخسارة... شاكر: الفوز 
وضعنا على الطريق الصحيح

فريقه  بأن  السعودي  للمنتخب  الهولندي  المدرب  قال   [
يستحق الخروج بأفضل من نتيجة الخسارة، موضحا »حصل 
العراقيين على فرص قليلة والنتيجة في النهاية تحسب بعدد 
الثاني  الشوط  في  التعادل  إدراك  حاولنا  عموما  األهداف، 
صعوبة  األمور  وازدادت  عكسيا  هدفا  شباكنا  تلقت  ولكن 
عليما، بالنسبة لي العبونا قدموا مجهودا كبيرا وكنا األفضل 

في الشوط الثاني، ظروف المباراة أنهم سجلوا وفازوا«.
لتعزيز  للجناحين  المفعل  غير  الدور  عن  ريكارد  وأجاب   
غلق  في  تماما  نجحوا  »العراقيين  قائال:  الهجومي  الجانب 
في  ونجحوا  للتقدم  الصالحية  الجناحين  وأعطيت  الوسط 
أسامة  المدافع  أن  حتى  الفرص  خلق  في  الهجمات  بعض 
العرضيات  مشكلة  عن  وقال  هدفا«،  يسجل  أن  كاد  المولد 
تدرب  »الفريق  السعوديين:  اإلعالميين  أحد  رؤية  بحسب 
لعب  بطريقة  علم  على  ونحن  الجانب،  هذا  على  جيد  بشكل 
ولكن  معه،  للتعامل  مجهزون  والالعبون  العراقي،  المنتخب 

األخطاء دائما تتسبب في األهداف«.
ولم يرد ريكادر بشكل مباشر على سؤال عن تعليقه على 
شيء  بعمل  قيامه  وعدم  السعودي  المنتخب  هوية  غياب 
في  »انهزمنا  بالقول:  واكتفى  الماضية  أشهر   14 الـ  طوال 
المباراة األولى والفرصة مازالت أمامنا للفوز في المباراتين 

المقبلتين للتأهل للدور الثاني«.
شاكر  حكم  العراقي  المدرب  أما   

حول  الصحافي  المؤتمر  في  فقال 
المباريات  هذه  »مثل  المباراة: 
والمنتخب  قمة  مباريات  تعتبر 
أفضل  مــن  ــد  واح السعودي 

الشك،  أدنــى  بال  المنتخبات 
عن  يبحثان  كانا  الفريقان 
والفريقان  الصحيحة  البداية 

كشفا عن كل إمكاناتهما من أجل 
من  جاء  والفوز  الفوز، 

اليوم  مباراة  نتيجة  خالل  من  ننطالق  أن  علينا  نصيبنا، 
للدور  السعودية  تتأهل  أن  وأتوقع  المقبلة،  للمباريات 

الثاني«.
الفوز  كان  إذا  عما  شاكر  حكيم  السعودي  اإلعالم  وسأل 
بدبلوماسية:  فأجاب  ريكارد،  لعب  طريقة  سببه  العراقي 
بالنسبة  اللعب  ونظام  محترف  ومدرب  العب  »ريكارد 
الشباب  حيوية  تكن  قد  متشابه،  ولنا  السعودي  للمنتخب 
الكرتين  من  الهدفين  ولكن  السعودي،  المنتخب  تسعف  لم 
في  لنا نحن  بالنسبة  النهاية،  في  الموقف  الثابتتين حسمت 

الطريق الصحيح اآلن بعد أن فزنا على السعودية«.
وأكد حكيم شاكر بأن مالمح الفرق المتأهلة للدور الثاني 
لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح بعد نتائج الجولة 
المفاجئات  بطولة  الخليج  بطولة  أن  على  مشددا  الثانية، 

والنتائج غير المتوقعة وهذا سر جمالها.
»علينا  العراقي:  للمنتخب  الجديدة  التوليفة  عن  وقال   
أحد  وأنا  كبير  العراقي  المنتخب  في  التغيير  بأن  نؤمن  أن 
اإلصرار  لديهم  العراقيون  التغيير،  هذا  أجل  من  العاملين 
القادم من  والعزيمة في ذلك، لدينا جيل 2007 وجيل 2012 
هذا  لنخرج  بينهما  ندمج  أن  فني  كجهاز  استطعنا  أبوظبي 
أكون  أن  المنتخب الذي سيكون جيل المستقبل، وأنا أفتخر 
لبلدي  ــوارئ  ط ــدرب  م
وسأكون في الخدمة 
بمدرب  وطالبت 
للمنتخب  جديد 
ــا  ــأن أيـــضـــا ف
منتخب  ــدرب  م

الشباب«.

ريكارد حكيم شاكر

سالم شاكر: استحققنا الفوز وطبقنا خطط المدرب
] حصل العب منتخب العراق سالم 
في  العب  أفضل  جائزة  على  شاكر 
السعودية  أمام  بالده  منتخب  مباراة 
المباراة،  بعد  الجائزة  وتسلم  أمس، 
في  للغاية  مميزا  مستوى  شاكر  وقدم 
أمام  جداً  صعبا  رقما  وكان  المباراة 

الهجوم السعودي.
منتخب  أن  المباراة  بعد  شاكر  وأكد 
المستوى  على  الفوز  استحق  بالده 
عليها  ظهر  التي  العالية  الروح  بعد 
الالعبون وطبقوا تعليمات المدرب كما 
كانت  المباراة  أن  إلى  مشيراً  ينبغي، 
المنتخباين  فيها  وظهر  وصعبة  قوية 
استحسان  ــى  الق مميز  بمستوى 
وأعرب شاكر عن  الحاضرة.  الجماهير 
بدأها  التي  القوية  بالبداية  سعادته 
العراق في الدورة، وأضاف »سنفرح... 
لكن لفترة محددة فقط، وسنفكر بعدها 

باللقاء الثاني مع الكويت«.
دفعة  الفوز  »سيعطينا  وتابع 
في  األفضل  لتقديم  عالية  معنوية 
ما تكون المباريات  اللقاء المقبل، دائماً 
أن  وسعينا  صعبة  الدورة  في  األولى 

الحمد  وهلل  اإليجابية  النتيجة  نحقق 
بالقول:  حديثه  وواصل  ذلك«،  تحقق 
الفرص  يستغل  الذي  المنتخب  »دائماً 
فرصتين  استغللنا  ونحن  فائزاً  يخرج 
الهدف  أن  رغم  على  هدفين  وسجلنا 
مدافعي  أحد  من  بالخطأ  جاء  الثاني 
المنتخبي السعودي«، وأكد سالم شاكر 
أن الروح العالية التي يتمتع بها العبو 
األسلحة  أبرز  كانت  العراقي  المنتخب 

التي اعتمد عليها منتخب بالده.
شاكر  سالم  قدم  حديثه،  نهاية  وفي 
التي  العراقية  شكره الجزيل للجماهير 
المباراة،  وقفت وراء منتخب بالده في 
دفعة  على  حصلوا  الالعبين  أن  مؤكداً 
الجماهيري،  بالحضور  عالية  معنوية 
دورا  ستلعب  الجماهير  أن  إلى  وأشار 

كبيرا في لقاء الكويت المقبل.

يونس محمود: لعبت رغم تعرضي لـ »انفلونزا«
أنه  القدم يونس محمود  العراق لكرة  ] قال قائد منتخب 
منذ  »انفلونزا«  لـ  تعرض  رغم  على  األمس  لقاء  في  شارك 
قدم  العراقي  المنتخب  أن  إلى  أيام، وأشار  الثالثة  يقارب  ما 
بأن  وأكد  الثالث،  بالنقاط  الخروج  واستحق  كبيرة  مباراة 
النتيجة ال تعكس حقيقة الكرة السعودية التي تمتلك امكانات 

عالية واألخضر السعودي منتخب كبير وعريق.
وعلق يونس محمود عن الحادثة التي حدثت في المباراة 
وقال:  المولد،  أسامة  السعودي  المنتخب  مدافع  مع  أمس 
حدث  ما  المولد،  أسامة  مع  وحميمة  قوية  عالقة  »تربطني 
مجرد انفعال من الطرفين وال يوجد أكثر من ذلك، أتمنى أن ال 

يعطي اإلعالم الحديث حجما أكبر من ذلك، وأود أن أؤكد 
بأننا أصدقاء وهذه منافسة عادية جداً«.

وأكد يونس محمود أن منتخب بالده دخل في أجواء 
المباراة سريعاً يوم أمس واستطاع أن يقدم مستوى 

ملفتا للغاية، مشيراً إلى أنه لم يكن في كامل لياقته، 
الجولتين  في  قويتان  مباراتان  »أمامنا  وأضاف 
المقبلتين، فوزنا أمس ال يعني بأننا تأهلنا للدور 
الثاني، صحيح أنه دفعة معنوية كبيرة لكن علينا 
المقبلتين«،  الجولتين  في  والتفكير  الفوز  نسيان 
التي  العراقية  للجماهير  شكره  محمود  وقدم 

آزرت المنتخب أمس. يونس محمود

سالم شاكر يستلم جائزة افضل العب
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إذا كنا ال نملك ميسي فأنت لست غوارديوال أصاًل يا كالديرون!

األحمر ظهر بصورة ضعيفة لكن األمل موجود وأمامنا مباراتان

الرياضي« من خطورة  »الوسط  أن حذرنا نحن في  سبق 
في  أيضاً  وبالتحديد  الوطني،  لمنتخبنا  بالنسبة  الوضع 
أن  من  بالكويت  آسيا  غرب  بطولة  أعقبت  التي  الفترة 
والبد  النواقص  من  الكثير  وبه  فنياً  ُيعاني  اليزال  منتخبنا 
ها  واآلن  الرأس(،  في  الفأس  )وقوع  قبل  الوضع  تدارك  من 
أحد  يكن  لم  بصورة  األحمر  وظهر  مباراة  أول  خضنا  نحن 
جماهيره،  وبين  أرضه  على  يلعب  كان  أنه  بالذات  يتمناها، 
فالضغط  عليه،  عبئاً  كانا  منهما  يستفيد  أن  من  بدالً  لكنه 
أمام  يلعبون  وكأنهم  الالعبين  على  واضحاً  كان  النفسي 
هذا الكم الجماهيري وعلى أرضهم ألول مرة، بالرغم من أن 
أغلب العبي المنتخب الذين خاضوا لقاء أمس األول سبق أن 
المباراة  هذه  من  أكثر  وهامة  حاسمة  مباريات  في  شاركوا 
المرزوقي، سالمين، عايش، عبداللطيف،  مثل: محمد حسين، 
حسين سلمان، عبدالوهاب علي، عبداهلل عمر وحتى الحارس 
سيدمحمد جعفر، وإذن تبقى راشد الحوطي فقط وسيدضياء 
سعيد، وهما قليال الخبرة مقارنة بالبقية لكنهما أيضاً سبق 
ثاني  يخوض  والحوطي  وحاسمة،  هامة  مباريات  لعبا  أن 

كأس خليج له بعد بطولة اليمن.

الطريقة غير مفهومة
خالل  من  كالديرون  المدرب  أراد  ربما 

عن  قلياًل  يبتعد  أن  الهجوم  في  طريقته 
المألوف من خالل اعتماد )الال مركزية( بين 
بعض الالعبين، إذ اننا في الغالب شاهدنا 
إسماعيل عبداللطيف بالجانب األيمن وهو 

مع  التعامل  ُيجيد  هداف  مهاجم  األصل  في 
للهجوم،  يتحول  أحياناً  وكان  األخيرة  الكرة 

به  بــدأ  األلعاب  صانع  سلمان  وحسين 
الهجوم مع تبادل األدوار أحياناً  كالديرون في 

عايش  فوزي  وجود  سعيد  سيدضياء  مع 
علي  عبدالوهاب  وبقاء  اليسار  في  ثابتاً 

وسالمين بعمق الوسط.
وجدنا  عام  بشكل  ولكن 

الالعبين  بعض  أن 
ـــذات  ـــال وب

عبداللطيف وسلمان وضياء وكأنهم غير فاهمين ماذا يريدوا 
إطالقاً في المنطقة  التنظيم لم يكن حاضراً  أن يفعلوا، إذ ان 
سيطرة  األكثر  كنا  األول  الشوط  في  أننا  رغم  األمامية 
ذلك،  نستغل  ولم  العمانيين  تراجع  ظل  في  الكرة  على 
هذا  جعل  )ربما(  المدرب  وتكتيك  اللعب  طريقة  فهم  وعدم 
الثالثي بالذات في غير مستواه الحقيقي، وبالتالي لم يستفد 
المنتخب من إمكاناتهم، والدليل على كالمنا أن حسين سلمان 
مرور  مع  المدرب  استبدلهما  العبين  أول  كانا  وعبداللطيف 
إلخراج  كالديرون  اضطرار  ولوال  الثاني،  بالشوط  الوقت 
شاهدنا  لربما  بابا  حسين  وإدخال  المصاب  عايش  فوزي 

سيدضياء ثالث العب ُيستبدل من المنتخب.
وهذه في النهاية قناعات فنية من قبل الجهاز الفني، ولكننا 
كان  التكتيك  وهذا  الطريقة  بهذه  فاألداء  نراه،  ما  على  نحكم 
ضعيفاً للغاية ولو استمررنا به فلربما ال نحصل على أكثر 
من تلك النقطة، وهذا وضع مرفوض تماماً، وال ُنريد أن ُنملي 
بعض األمور على الجهاز الفني، ولكن كما هو معروف فوضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب هو األمر األمثل في كل 
شي، فيا ترى هل كان وضعنا سيكون بذات السوء 
سلمان  حسين  مثاًل  أن  لو  عليه  كنا  الذي 
ألعاب  كصانع  األساسي  مركزه  في  لعب 
في  عبداللطيف  مع وجود  البداية  منذ 
الصندوق  داخل  الرئيسي(  )مقره 
الذين  الالعبين  طينة  من  كونه 
األخيرة  الكرة  ترجمة  يجيدون 
الفائدة  فإن  ُيسجل  لم  غالباً، وإن 
وهذا  معدومة  شبه  تكون  منه 
بعض  على  حتى  ينطبق  األمر 

الالعبين العالميين.
أيضاً  هامة  نقطة  وهنالك 
الوقت  أغلب  في  فريقنا  أن  وهي 
بالحالة  العبين   4 على  فقط  يعتمد 
وعايش  عبداللطيف  وهم:  الهجومية 
 6 بقاء  مع  وسيدضياء  وسلمان 
وحذرين  بالخلف  العبين 
إال  التقدم  من  ــداً  ج
نادرة  حــاالت  في 

وقليلة، وهو ما ُيسهل من مهمة العبي الخصم، فنجد أن كل 
العب من فريقنا ُيحاط بالعبين، ولذلك فإن التمريرات أغلبها 
كانت ُتقطع بسهولة من الُعمانيين، فالظهيران الحوطي وعمر 
الحوطي الذي لم نجد له أي  ال يتقدمان إال قلياًل وخصوصاً 
انطالقة، وسالمين وعبدالوهاب بالعمق يتقدم أحدهما أحياناً 

باستحياء شديد.

الروح كانت غائبة
اللعب  فإن  الفني  المستوى  غياب  ظل  في  كثيرة  أحياناً 
بعض  ُتعوض  يجعلك  كذلك  وبحماس  عالية  قتالية  بروح 
جوانب القصور الفني، وعلى األقل من الممكن أن ُتربك الفريق 
الخصم بدالً من اللعب ببطء شديد وتثاقل وكأنك ُتريد إنهاء 
المهمة فقط بأي نتيجة، وهذا ما كان عليه العبو منتخبنا أمام 
عمان، فالروح كانت غائبة عند البعض منهم وكذلك الحماس، 
والجمهور  األرض  عاملي  من  االستفادة  من  بدالً  ذكرنا  وكما 
للتحفيز كانت هنالك بعض الخوض والضغط النفسي الذي 

أثر على األداء والمستوى.

المطلوب اآلن
اتضحت اآلن كافة األمور وُكشفت، وبتنا في المركز الثاني 
غداً  وأمامنا  العماني،  المنتخب  مع  بالتساوي  بالمجموعة 
التغلب  بعد  تفوقها  أثبتت  التي  اإلمارات  مع  قوية  مواجهة 
على قطر بثالثة أهداف لهدف وهي كانت في قمة مستواها، 
الفني  الجهاز  بين نحن كنا في أسوأ حاالتنا، والمطلوب من 
الذي كان عليه  اللعب والتكتيك  النظر في طريقة  إعادة  أوالً 
ومفهوم  واضٍح  غير  كان  والذي  ُعمان  مواجهة  في  المنتخب 
من أغلب الالعبين، وإذا استمررنا على نفس الوضع في ظل 
الفراغ الواضح في صانع األلعاب وكذلك الغياب بمركز رأس 
الحربة، فإننا لو نلعب 100 مباراة فلن نستطيع أن ُنسجل 
من  فادح  بخطأ  ذلك  يكون  أن  فإما  سجلنا  وإن  هدف،  أي 
والكرات  األخطاء  فقط  ننتظر  فهل  ثابتة،  بكرة  أو  المدافعين 
الفرص  صناعة  أجل  من  إمكانياتنا  استغالل  دون  الثابتة 
خارج  من  التسديدات  أيضاً  وحتى  الخصم؟!،  مرمى  وتهديد 
منطقة الجزاء كانت معدومة تماماً ونسبة تواجدها صفر في 
المئة!، وكأن الحارس العماني مازن الكاسبي الذي لم ُيعطى 
الثقة من األساس لكثرة الحديث عن غياب الحبسي لم نكن 

نحس به في اللقاء ألنه لم يلق أي تهديد حقيقي.
أيضاً  فالبد  الهجومي  الدور  بتفعيل  أيضاً  ُمطالبتنا  ومع 
من االلتفاتة الدفاعية ألن اإلماراتيين يمتلكون أكثر من مفتاح 
)عموري(  طليعتهم  وفي  خطورة  مصدر  من  وأكثر  للعب 

اإلماراتي،  المشوار  بداية  في  متميز  بشكل  نفسه  قدم  الذي 
وصحيح أن دفاعنا كان متماسكاً أمام ُعمان لكن أيضاً ُنشير 
إلى أن العمانيين لم يكونوا في مستواهم الحقيقي هجومياً، 
ومباراة اإلمارات ستكون امتحاناً حقيقياً للدفاع األحمر ومن 

خلفهم الحارس سيدمحمد جعفر.
الدور  لبلوغ  بالتأكيد  قائمة  الفرصة  فإن  عام  وبشكل 
الثاني وهي الخطوة األولى، والفرصة موجودة للتأهل حتى 
كأبطال للمجموعة، ولكن التأهل يتطلب عماًل ُمغايراً، وفريقاً 
ُمغايراً من ناحية المستوى وليس مثل الذي شاهدناها أمام 

ُعمان.

لست غوارديوال يا كالديرون
الصحافي  المؤتمر  في  منتخبنا  مدرب  كالديرون  ُيقدم  لم 
الذي  العقيم والضعيف  لألداء  مقنعة  أسباباً  ُعمان  لقاء  بعد 
لم  له  ُتوجه  كانت  التي  األسئلة  وحتى  األحمر،  به  ظهر 
بل  للجميع،  ومفهومة  واضحة  فنية  إجابات  عليها  يجب 
أو كلمتين، واألدهى من ذلك  بكلمة  الرد أحياناً  كان يختصر 
الهجومية  الفعالية  عدم  بخصوص  سؤال  على  رداً  قال  أنه 
الفعالية  مثل ميسي كي تكون  بأنه ال يمتلك العباً  للمنتخب 
وُينهي  ثالثة  أو  هدفين  يسجل  أن  أو  يجب  كما  الهجومية، 
المباراة. والسؤال هنا هل أن أي فريق في العالم إذا ما أراد 
أن تكون لديه فعالية هجومية البد أن يلعب له ميسي؟، إذن 
على  فازت  واإلمارات  نحتاج؟،  العالم  في  ميسي  كم  حينها 
إدارة برشلونة عن  فهل استغنت  قطر وبأداء هجومي رائع 
اإلماراتيون  وظهر  اإلمارات  مع  ولعب  واحد  ليوٍم  ميسي 
اإلجابة  وهذه  قطر؟،  على  وتغلبوا  الرائعة  الصورة  بهذه 
أن  يعني  ولالعبيه، وهو  المنتخب  إلمكانات  استصغار  فيها 
بالفعالية  للقيام  المؤهلون  الالعبون  لديه  ليس  المنتخب 
الهجومية ألن كالمه ليس له تفسير آخر، وبالتالي لماذا قبل 
إمكانات  لديه  ليس  فريقاً  ُيدرب  بأن  نفسه  على  كالديرون 
فنية كافية، ثم السؤال الختامي هنا لكالديرون، وهو هل أنت 

غوارديوال مثاًل حتى يؤتى لك بالعب مثل ميسي كما ُتريد؟.
دع عنك مثل هذه األحاديث وأثبت قدراتك وإمكاناتك، فكل 
الظروف تهيأت لك وفترة الشهرين كافية وكافية جداً لك مع 
معسكرات  من  طويلة  فترة  الالعبين  مع  بقيت  ألنك  األحمر، 
داخلية وخارجية ومباريات ودية وبطولة غرب آسيا، واآلن 
بصمتك  رؤية  األقل  على  ُنريد  المنتخب  مع  مباراتان  أمامك 
لديه  فريقاً  أو  منتخباً  وتقود  فلترحل  وإال  فيهما،  الفنية 
متميز  بشكل  الهجومية  باألدوار  القيام  بإمكانهم  العبون 
أعلى من  الصحافي ترى نفسك  المؤتمر  ألنك بتصريحك في 

المنتخب البحريني.

§الوسط - حسين الدرازي ومحمد طوق

] لم يكن أكثر المتشائمين من عشاق منتخبنا الوطني ربما يتوقع ظهور )األحمر( بهذا المستوى 
في  األول  أمس  العماني  نظيره  أمام   21 بخليجي  االفتتاحي  اللقاء  في  عليه  كان  الذي  المتواضع 
الوطني  البحرين  استاد  في  احتشدت  التي  البحرينية  الجماهير  ان  إذ  للبطولة،  األولى  المجموعة 
وتسمرت أمام شاشات التلفزيون كانت ُتمني النفس برؤية منتخب بالدها على األقل يظهر بصورة 
فنية متميزة، إذ ان نتيجة الفوز من عدمها تخضع ألمور كثيرة مثل التوفيق وبعض الظروف، لكن 
من ناحية المستوى بإمكان أي فريق أن يؤدي ما عليه ليكون في حالة فنية جيدة، لكننا لم نر ال 
هذا وال ذاك، وبالتالي خرجت المباراة بنتيجة سلبية وبأداء ومستوى فني ضعيف، وطبعًا شاركنا 
في ذلك المنتخب العماني الذي كان هو اآلخر في صورة فنية )باهتة( للغاية بالرغم من جاهزيته 

واستقراره، إذ انه ُيشارك في التصفيات اآلسيوية النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

األحمر ظهر بصورة فنية ضعيفة في مباراة عمان

ص��������������دى ال�������ب�������داي�������ة
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القائد وسلمان والمرزوقي تدربوا بشكل منفرد

األحمر يغادر فندق البطولة ويعاود تدريباته لمواجهة االمارات

للمنتخب  والفني  اإلداري  الجهازان  وكان 
ساعات،   4 لمدة  حرة  فترة  منحا  البحريني 
اعتبارا من الواحدة ظهراً، وغادر خاللها الالعبون 
الى  والذهاب  الدبلومات  فندق  في  البطولة  مقر 
المنتخب  معسكر  الى  العودة  ثم  ومن  أهاليهم، 
على  التدريب  وخوض  مساء،  الخامسة  في 

المالعب الخارجية.
األجواء  تغيير  الى  الخطوة  هذه  وتهدف 
حدة  وتخفيف  الالعبين  لــدى  الروتينية 

مباراة  في  التعادل  بعد  وخصوصاً  الضغوط، 
محاولة  في  الالعبين،  نشاط  وتجديد  االفتتاح، 
الثانية  للمباراة  استعدادا  النفسية  لتهيئتهم 

المهمة أمام منتخب االمارات يوم غدٍ.
أن  قبل  الالعبين  بإحماء  التدريبات  وبدأت 
التي  األولى  مجموعتين،  على  الالعبين  يوزع 
مدرب  التدريب  على  وأشرف  المباراة  خاضت 
خاضت  فيما  كالديرون،  غابرييل  المنتخب 
تدريبات  االحتياطيين  وهم  الثانية  المجموعة 

على  فيها  ركز  المدرب  مساعد  مع  منفردة 
الكرات العرضية والتسديدات من داخل وخارج 

المنطقة.
على  أمس  تدريبات  في  كالديرون  وركز 
تصحيح بعض األخطاء التي وقع فيها الالعبين 
تقسيمة مصغرة،  يلعب  أن  قبل  عمان،  لقاء  في 
عمان  مباراة  لعب  الوطني  المنتخب  بأن  علماً 
الحراسة  في  جعفر  سيدمحمد  ضمت  بتشكيلة 
ومحمد حسين وعبداهلل المرزوقي وعبداهلل عمر 
وراشد الحوطي في الدفاع، والوسط سيدضياء 
علي  وعبدالوهاب  سالمين  ومحمد  سعيد 
وفوزي عايش وسيدضياء سعيد والهجوم غير 

الصريح اسماعيل عبداللطيف.
وشهدت التدريبات تواجد رئيس بعثة األحمر 
إدارة  مجلس  وعضوي  البوعينين  أحمد  علي 

االتحاد البحريني لكرة القدم عبدالعزيز اليحيى 
وحافظ الدوسري.

تدريبات منفردة

وعبداهلل  حسين  محمد  الثالثي  ــدرب  ت
مع  منفرد  بشكل  سلمان  وحسين  المرزوقي 
اخصائي العالج بالمنتخب الوطني خليل ربيع، 
ويأتي التدريب المنفرد بسبب شعور الالعبين 
ببعض اإلرهاق ما أدى إلى غيابهم عن التدريب 

مع المجموعة وخوضهم تدريبات منفردة.

القنوات التلفزيونية ترصد التدريب

أمس  يوم  الوطني  منتخبنا  تدريبات  شهدت 
حضور عدد من القنوات التلفزيونية التي قامت 

عدة  إجراءها  إلى  إضافة  التدريبات  برصد 
وبعض  كالديرون  المنتخب  مدرب  مع  لقاءات 

العبي المنتخب.
للقنوات  بالمنتخب  اإلداري  الجهاز  وسمح 
فيما  دقيقة،   15 لمدة  بالتصوير  التلفزيونية 
اإلعالم  وسائل  ببقاء  اإلداري  الجهاز  يمانع  لم 

المقروءة والمسموعة.

اليوم التدريب األخير
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  سيختتم 
اليوم،  مساء  خفيف  تدريب  بإجراء  تدريباته 
التدريب خفيف ويعول  يكون  أن  المتوقع  ومن 
النواحي  على  كالديرون  المنتخب  مدرب  فيه 
التكتيكية التي سيعتمد عليها في لقاء الغد أمام 

المنتخب اإلماراتي.

§ الرفاع – محمد طوق

] عاد منتخبنا الوطني للتدريبات يوم أمس بعد خوضه أول لقاءاته في دورة 
كأس الخليج أمام منتخب عمان التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ خاض المنتخب 
تدريبه يوم أمس على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

كالديرون مع الحسيني أثناء مغادرة المنتخب الفندق

مساعد مدرب األحمر الشمالن:

افتقدنا إلى الهجوم ولعبنا بهذه 
التشكيلة في التجربة األخيرة

] أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني 
الشمالن  الكابتن محمد  القدم  لكرة  األول 
المطلوب  بمستواه  يظهر  لم  منتخبنا  أن 
سواء  عمان  أمام  االفتتاحية  مباراته  في 

على الصعيد الجماعي أو الفردي.
كانت  التي  المشكلة  أن  الشمالن  وقال 
واضحة في الناحية الهجومية، إذ افتقدت 

المطلوبة،  والفعالية  التنظيم  الى 
وليس صحيحاً أن المنتخب تأثر 

المباراة  وضغوط  بأهمية 
أن  وخصوصاً  االفتتاحية 
مجموعة من الالعبين سبق 
لهم المشاركة في بطوالت 
والتصفيات  الخليج 

الدولية .
التي  التغييرات  وعن 

بوضع  التشكيلة  في  أحدثت 
مهاجماً  سلمان  حسين 

ــل  ــي ــاع ــم وإس

الجهة  عبداللطيف في كوسط مهاجم من 
للمدرب  سبق  أنه  الشمالن  قال  اليمنى، 
الخططية  والمهام  التشكيلة  هذه  اختبار 
التي  األخيرة  الودية  المباراة  خالل 
خاضها المنتخب أمام منتخب غينيا وكان 

المردود الفني جيداً لها.
حالياً  منصباً  التركيز  أن  الى  وأشار 
للمنتخب  الثانية  المباراة  على 
يوم  األمــارات  منتخب  أمام 
تصحيح  سيتم  وأنه  غدٍ، 
ــي وقــع  ــت األخـــطـــاء ال
اللقاء  في  الفريق  فيها 
بجانب  االفــتــتــاحــي 
اإلماراتي  الفريق  رصد 
النواحي  جميع  ــن  م
فوزه  بعد  وخصوصاً 
في  القطري  الفريق  على 

األولى. المباراة 

مهاجم األحمر الحسيني: 

لم نظهر بمستوانا وتأثرنا 
بالضغط وسنقاتل أمام اإلمارات

الوطني  منتخبنا  العب  أكد   [
الحسيني  سامي  الــقــدم  لكرة 
بمستواه  يظهر  لم  المنتخب  أن 
عمان  أمام  األول  لقائه  في  الحقيقي 
من  السلبي  بالتعادل  انتهى  والذي 
األحمر  أن  إلى  مشيراً  أهداف،  دون 
سيظهر بصورة مغايرة في المباراة 
اإلماراتي  المنتخب  أمام  المقبلة 
على  الحصول  أجل  من  وسيقاتل 

الثالث. النقاط 
الضغط  أن  »أعــتــقــد  ـــال:  وق
بتراجع  الرئيسي  السبب  كــان 
أن  وأعتقد  المنتخب،  مستوى 
للمستوى  ترتق  لــم  الــمــبــاراة 
كانت  أنها  وخصوصاً  المطلوب 
هبوط  إلى  وأدت  افتتاحية  مباراة 
وأضاف  الجانبين«،  من  المستوى 
ومازال  األفضل  لديه  »المنتخب 
عمان  مع  تعادلنا  أمامنا،  المشوار 
على  بل  األمل  فقدنا  بأننا  يعني  ال 
المباريات  تكون  ما  دائماً  العكس، 

العادي  المستوى  بهذا  االفتتاحية 
مستوى  سنقدم  اهلل  ــإذن  وب جــداً 

المقبلتين«. المباراتين  في  أفضل 
المنتخب  أن  الحسيني  وأوضح 
مميزين  العبين  يمتلك  اإلماراتي 
وقدم مستوى مميز للغاية في لقائه 
إلى  مشيراً  القطري،  المنتخب  أمام 
أن األحمر قادر على تجاوز اإلمارات، 
وأضاف »أنا على ثقة كبيرة بالعبي 
مستوى  لديهم  فالالعبون  األحمر، 
اللقاء  في  عليه  سيظهرون  أفضل 
الحسيني  وأشار  اهلل«،  بإذن  الثاني 
بارزا  دورا  لعبت  الجماهير  أن  الى 
تواصل  أن  متمنياً  األول،  اللقاء  في 
بكثافة  وتحضر  نفسه  المنوال  على 
دفعة  الالعبين  إعطاء  أجــل  من 
معنوية عالية، وختم حديثه بالقول: 
أتمنى  والجمهور،  األرض  »سالحنا 
أجل  من  بقوة  الجماهير  تحضر  أن 
أفضل  نقدم  بأن  ونعدهم  مساندتنا 

لدينا«. ما 

حديد: مباراتنا مع البحرين »عقيمة« 
وسنظهر بوجه آخر مع قطر

] أكد نجم منتخب عمان لكرة القدم أحمد حديد أن منتخب بالده سيسعى للظهور 
بوجه آخر في لقائه المقبل أمام قطر. وأوضح حديد أن مباراة االفتتاح أمام البحرين 
اللعب في وسط  الهجومي وتسبب بانحصار  الجانبين والعقم  الحذر من  غلب عليها 

الميدان في غالبية األوقات.
وقال حديد: »ال أعتقد أن منتخبنا العماني ومنتخب البحرين راضيان عن المستوى 
الذي ظهرا عليه، مباريات االفتتاح دائماً ما تكون بالطريقة نفسها التي شهدتها المباراة، 
على  »حصلنا  وتابع  بعضا«،  بعضهم  عن  الدقيقة  التفاصيل  يعرفان  ال  المنتخبان 
فرص سانحة للتسجيل وخصوصاً في الشوط الثاني الذي أعتقد بأنه كان عمانيا 
ألوقات طويلة على عكس الشوط األول الذي كان فيه البحريني هو الطرف 
األفضل«، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهد أكبر وخصوصاً أن 
األولى  المجموعة  ويتصدر  قطر  على  انتصارا  حقق  اإلمارات 
االفتتاح،  حفل  عليه  ظهر  بما  إعجابه  حديد  وأبدى  حالياً. 
اللجنة  في  القائمون  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً 
العماني،  المنتخب  استقبال  لدى  وخصوصاً  المنظمة 
يشكرون  االستقبال  في  كبيرة  حفاوة  »لقينا  وأضاف 
عليها البحرينيون، أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، 
كما أود أن أشيد بالحضور الجماهيري العماني التي 
تواصل  أن  وأتمنى  المباراة  في  جانبنا  إلى  وقفت 
على دعمها للمنتخب من أجل إعطاء الالعبين دفعة 

معنوية عالية«.

بابا: التعادل 
نتيجة إيجابية 

في االفتتاح
] اعتبر نجم المنتخب البحريني حسين 
افتتاح  في  عمان  أمام  الفريق  تعادل  بابا 
بداية  في  ايجابية  نتيجة   »21 »خليجي 
مشوار البطولة على رغم أن األداء الفني لم 
يكن بالصورة الفنية المرضية للمنتخبين.
أن  أرى  نظري  وجهة  »من  بابا:  وقال 
ألنها  جيدة  نتيجة  االفتتاح  في  التعادل 
المنافسة  في  وحظوظنا  آمالنا  على  تبقي 
النهائي  نصف  الــدور  الى  التأهل  على 
األول،  الــدور  من  األخيرة  الجولة  حتى 
منتخبنا سيظهر بصورة  بأن  متفائل  وأنا 
أفضل في مباراتيه المقبلتين بعدما اكتسب 
وخصوصاً  البداية  ضغوط  وتجاوز  ثقة 
التي  الشابة  العناصر  من  عددا  هناك  أن 
تخوض مثل هذه المباريات للمرة األولى«.

منتخبنا استأنف تدريباته
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المنتخب العماني لم يقدم المستوى المتوقع في االفتتاح... البوسعيدي:

آن األوان إليجاد مكتب تنفيذي دائم لبطولة الخليج
§المنامة – حسين الدرازي

حمد  بن  خالد  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  رئيس  أكد   [
البوسعيدي ان األداء الذي ظهر به منتخب بالده في المباراة 
الالعبين  حتى  يرض  لم  البحريني  المنتخب  أمام  االولى 
أنفسهم وال الجهاز الفني وال اإلداري، ولم يرض حتى الوسط 
تماماً  محق  العماني  الرياضي  والوسط  العماني،  الرياضي 
بأنه غير راض عما قدمه المنتخب، وكذلك االعالم العماني له 
الحق بأن »يزعل« وأن يتذمر مما قدمه المنتخب في المباراة 
االولى، ولكننا في نفس الوقت نحن ندرك بأن مباراة االفتتاح 
التشنج  من  بشيء  مشحونه  وكانت  الخاصة  ظروفها  لها 

كونها مباراة افتتاحية، وهذا قد يعطي بعض العذر للفريق 
الشوط  بأن  والدليل  أمس،  قدمه  الذي  األسلوب  على 
الثاني تحسن األداء بعد أن ذهبت رهبة مباراة االفتتاح 
وبعد أن وجه المدرب تعليماته لالعبين بين الشوطين.

وأضاف البوسعيدي »المباراة بمجملها دون المستوى 
الحقيقي لمنتخبنا واعتقد ان الشيء الجيد ان يعي 

ذلك الالعبين والجهاز الفني بأن الفريق لم 
المباراة،  الحقيقة في  إمكاناته  يقدم 

تعالى  اهلل  ــاء  ش وإن 
الفريق  يستفيد 

أخطاء  مــن 
ــاراة  ــب ــم ال

االولى ومعالجة تلك األخطاء وأن يصححوا منها في المباراة 
القادمة، وعندما تكون في بطولة فيها 3 مباريات ومستوياتها 
مع  التعامل  كيفية  في  العدة  تعد  أن  عليك  متقاربة  الفنية 
ظروف هذه المباراة وأنا واثق من قدرة الفريق على العودة 
مباشرة ألجواء البطولة والمنافسة من خالل المباراة القادمة 
وهناك لقاءات مستمرة مع الالعبين وتواصل دائم معهم في 
على  والغيرة  الحب  لديهم  الالعبين  جميع  وأعتقد  يوم  كل 
فانيلة المنتخب وسعيهم لتقديم الصورة المشرفة والمستوى 

المعهود منهم بما يمكنهم بالعودة مجدداً ألجواء التنافس«.
وأضاف »ال تزال البطولة في بدايتها والجولة 
االولى تعتبر جولة جس نبض لمستويات 
الممكنة  الجهود  األخرى وسنبذل  الفرق 
لعودة المنتخب ألجواء المنافسة وبقوة، 
هم  العبينا  بأن  نقولها  صراحة  وبكل 
مستواهم،  عن  راضين  وغير  متأثرون 
إلى  بسرعة  العودة  على  قادرون  وهم 
أجل  من  بواجبنا  وسنقوم  المنافسة  أجواء 

عودة الثقة للمنتخب«.
الجماهيري  الحضور  وعن 
عمان  ساند  ــذي  ال الكبير 
قال  االفتتاح  مباراة  في 

البوسعيدي: 
سعيد  »أنا 
ـــــــداً  ج

بــالــتــواجــد 
العماني  الجماهيري 
الكبير الذي حضر لمساندة 
المباراة  فــي  المنتخب 
وكان  ــى،  االول االفتتاحية 
من  يتمكن  لم  آخر  عدد  هناك 
به  المسموح  العدد  الدخول ألن 
الجماهير  عدد  وبلغ  تجاوزناه  قد 
 3000 الـــ  يقارب  ما  العمانية 
المباراة  ملعب  في  كانوا  مشجع 
ونوجه كل التحية لجماهيرنا التي 
ونؤكد  منتخبها  أجل  من  تواجدت 

أمام  القادمة  مباراتنا  بأن  لهم 
الــمــنــتــخــب 

جماهيرنا  وفرصة  األهمية  غاية  في  )الثلثاء(  غداً  القطري 
من  الجيدة  اإلعداد  إلتاحة  بكثير  أفضل  ستكون  للتواجد 
المقاعد أكثر من 40 في المئة وكذلك للمنتخب اآلخر القطري 
البحريني  المنتخب  فيها  طرفاً  ليس  المباراة  ان  اعتبار  على 
وأحد حالوة وطعم بطوالت الخليج هو الحضور الجماهيري«.
حفل  »كان  البوسعيدي:  قال  االفتتاح  حفل  جمالية  وعن 
العزيز  البلد  هذا  جمالية  عن  عبر  ومبسطا  جميال  االفتتاح 
أهمية  مدى  على  أكد  البحرين  ملك  البحرين وحضور  مملكة 
الشخصيات  كبير من  إلى جانب عدد  الخليج  بطوالت كأس 
الهامة ومن بينها رئيس االتحاد الدولي سيب بالتر ورئيس 

وكذلك  بالتيني،  ميشيال  األوروبي  سمو االتحاد 
احمد  والشيخ  فيصل  بن  نواف  األمير 
االفتتاح  لتواجدهم في حفل  الذين  الفهد 
معهم  لنتشاور  لنا  بالنسبة  فرصة 

كرة  تهم  التي  األمور  بعض  في 
القدم سواء على المستوى 

واآلسيوي  الخليجي 
في  لدينا  أو 

السلطنة وأن نناقش بعض األمور التي ستأخذ نصيبها من 
المناقشة في اجتماعات رؤساء االتحادات الخليجية في الفترة 
أكثر من مشروع عماني مطروح على طاولة  ولدينا  المقبلة 
رؤساء االتحادات ستناقش وترى النور بإذن اهلل تعالى، كما إن 
من بين األفكار المطروحة هو تأهل األول والثاني إلى نهائيات 
كأس آسيا وسنعيد موضوع إدراج بطولة كأس الخليج في 
األجندة الدولية واعتقد هذه المرة ستنجح محاوالتنا، كما أن 
المطروحة  األفكار  بين  من  أعوام   4 كل  البطولة  إقامة  فكرة 
في  الحق  لديهم  وهم  االولمبية  اللجان  رؤساء  طاولة  على 
ذلك وهم المعنيين، ولكني بالنسبة لي أدعو إلى عقد مؤتمر 
إعالمي  مؤتمر  يكون  وأن  الخليج  كأس  مستقبل  لمناقشة 
المستوى  عــلــى 
يناقش  الخليجي 
يخص  ــا  م ــل  ك
البطولة  ــذه  ه
كأس  بأن  وأعتقد 
تنجح  لن  الخليج 
هناك  كــان  إذا  إال 
مكتب تنفيذي دائم 
الخليج  لبطولة 
األفكار  تلك  كل  يبلور 
ويسعى إلى إنجاحها«.

خالد بن حمد البوسعيدي

قال إن »األزرق« غير جاهز لخوض »خليجي 21«... أحمد الفهد:

كالم النعيمة مرفوض والجمهور البحريني النجم األول
األولمبي اآلسيوي  المجلس  أكد رئيس   [
الشيخ أحمد الفهد ان الجمهور البحريني كان 
النجم األول في الحفل االفتتاحي لخليجي 21 
الجماهير  أن  إذ  األول،  أمس  يوم  أقيم  الذي 
فقرات  مع  كثيراً  متفاعلة  كانت  البحرينية 
باستضافة  كبيرة  فرحة  وأظهرت  الحفل 
للمرة  البحرينية  األراضــي  على  البطولة 

الرابعة.
وأضاف الفهد »أؤكد لكم جميعاً ان المنتخب 
هذه  مباريات  لخوض  جاهز  غير  الكويتي 
في  للغاية  واضحا  كان  األمر  وهذا  البطولة 
الفترة األخيرة مثل بطولة غرب آسيا التي لم 
يتأهل حتى للدور الثاني فيها وظهر بصورة 
تلت  التي  اإلعداد  فترة  إلى  باإلضافة  عادية، 
ودية  مباراة  أي  إقامة  تشتمل  لم  البطولة 
األمور  هذه  وبالتالي  أبوظبي،  معسكر  في 
وحظوظ  مستوى  على  تؤثر  أن  الُممكن  من 
عشرة،  الحادية  للمرة  اللقب  لحصد  األزرق 
ولكن نحن متفائلون باألراضي البحرينية، إذ 
سبق أن حققنا البطولة 3 مرات هنا، ولم يذق 
غيرنا طعم بطولة كأس الخليج في البحرين، 
وسنظل متفائلين بأرض البحرين حتى إن لم 

ُنحقق لقب خليجي 21«.
وبالنسبة لحديث الالعب السعودي صالح 
النعيمة بأن الكويت حققت العديد من بطوالت 
كأس الخليج بسبب الحكام قال الفهد: »النعيمة 
وهو  بتوضيحه،  يقم  لم  عائماً  كالماً  ذكر 
حققناها  بطولة  أي  ُيحدد  أن  المفروض  من 
وفي  مباراة؟  أي  وفي  يدعي،  كما  بالتحكيم 
الشكل  بهذا  الحديث  ألن  بالتحديد،  لقطة  أي 
الكويتي  المنتخب  بأن  يرى  والكل  مرفوض، 
ُينافس وُيحقق اللقب على مدار البطولة منذ 

عدة  ظروف  وتحت   1970 العام  افتتاحها 
والثمانينات  السبعينات  في  فحققها  مختلفة، 
والتسعينات ثم في 2010 وتحت عدة ظروف 
مختلفة، ومن غير المعقول أن تكون كل هذه 

البطوالت بمساعدة الحكام!«.
وعن المباريات االفتتاحية في اليوم األول 
المنتخب  يكون  أن  توقعت  »أنا  الفهد:  قال 
وها   21 خليجي  في  صعباً  رقماً  اإلماراتي 
هو ُيثبت صحة كالمي من خالل ما قدمه في 
واستحقاق  جدارة  عن  فيه  وفاز  قطر  لقاء 
بثالثة أهداف لهدف ووجه إنذاراً لكافة الفرق، 
البحريني  المنتخبين  مباراة  بصراحة  لكن 
المطلوبة ولكن  لم تصل للصورة  والعماني 
التي  االفتتاحية  المباريات  عادة  هي  هذه 
النفسية وغيرها،  العوامل  تتأثر بالعديد من 
بصورة  المنتخبان  هذان  يظهر  أن  وأتوقع 
المنتخب  القادمة، وعن  المباريات  في  أفضل 
اإلمارات  من  خسارته  من  فبالرغم  القطري 
به  ظهر  مما  أفضل  ُيعتبر  قدمه  ما  أن  إال 

المنتخبان البحريني والعماني«.
المجموعة  عن  برأيه  سؤال  على  ورداً 
األقوى قال الفهد: »باعتقادي المجموعة التي 
يقع فيها المنتخب السعودي هي األقوى ألنها 
تضم مجموعة األبطال، فالكويت حققت اللقب 
أي  مثلها  والعراق   3 والسعودية  مرات   10
لم  منتخباتها  األولى  والمجموعة  بطولة   16
أن فرق  إلى  ُتحقق سوى 4 بطوالت، إضافة 
الصعيد  على  األقوى  هم  الكويت  مجموعة 
الخارجي والقاري أيضاً، فهم نافسوا آسيوياً 
لكأس  ووصلوا  آسيا  كأس  بطولة  وحققوا 
العالم ماعدا اليمن، وفي المجموعة األولى لم 

تصل لكأس العالم إال اإلمارات«.

أحمد الفهد يتابع لقاء األزرق أمس

مشيدًا باستضافة البحرين البطولة

بالتر: ندعم كأس الخليج والتعليق على انتخابات االتحاد اآلسيوي
] أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة 
سيب  جوزيف  السويسري  القدم 
افتتاح  بحفل  الكبير  إعجابه  بالتر 
الحادية  العربي  الخليج  كأس  دورة 
أقيم  والذي  القدم  لكرة  والعشرين 
أول  الوطني  البحرين  استاد  على 
عاهل  رعاية  تحت  )السبت(،  أمس 
البالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
به  خّص  تصريح  في  ذلك  جاء 
اللجنة اإلعالمية لخليجي21، مشيراً 
المسابقات  يدعم  »الفيفا«  أّن  إلى 
تطوير  شأنها  من  التي  الكروية 
الخليج  كأس  على  ورّكــز  اللعبة، 
العربي ودورها الواضح في ازدهار 
خالل  من  المنطقة  في  القدم  كرة 

االهتمام الرسمي الكبير. 
تنظيم  بحسن  بالتر  أشــاد  كما 
خالل  من  الخليج  لكأس  البحرين 
بأنها  ذلك  واصفاً  االفتتاح،  حفل 
كرة  في  للمنافسة  المثالية  األجواء 
كرة  ُتمارس  »اليوم  وقال:  القدم، 
رسمي  اهتمام  بأبجدياتها،  القدم 
النجاح  عوامل  تلك  إعالمي،  وصخٌب 
اآلن  الكرة  تنظيمها،  يتم  بطولة  ألي 

أفضل  لتقديم  الالعبين  مرمى  في 
شأنها  من  التي  الفنّية  المستويات 

تكمل الحلقة«. 
السويسري  »اإلمبراطور«  وأبدى 
الوطني  االستاد  بأرضية  إعجابه 
في جولة تفقّدية قبل انطالق مباراة 
ذلك  ــف  ووص وعــمــان،  البحرين 
اللعبة،  بالمسرح المناسب لممارسة 

وبّين في تصريحاته »الدبلوماسية« 
بعض  بمراجعة  الفيفا  اهتمام 
الملفات الكروية التي تتعّلق بتنظيم 
أنحاء  بمختلف  القدم  كرة  مسابقات 
العالم، في إشارة مبّطنة حول كأس 
الخليج وعدم اعتراف االتحاد الدولي 

بالمسابقة حتى اللحظة. 
وأضاف الرجل األهم في المنظومة 

الكروية العالمية: »ندعم البحرين في 
خالل  من  الخليج،  كأس  استضافة 
والكرنفال  الوطني  للملعب  متابعتي 
االحتفالي، فإن إمكانات المنامة جيدة 
هذه  بحجم  بطولة  وتنظيم  للغاية 
المتابعة  حسن  على  دليل  المسابقة 
واهتمام  العليا،  المنظمة  للجنة 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  صديقي 

الشيخ سلمان بن إبراهيم«.  
تؤّكد  مباشرة  رسالة  وّجه  بالتر 
على حرصه التام؛ دعم كأس الخليج، 
في  »خليجي21«  كرة  ركل  من خالل 
االستاد الوطني بحضور أكثر من 20 
اللجنة  لعضو  وأعرب  متفّرج،  ألف 
كرة  اتحاد  رئيس  ونائب  التنفيذية 
بن  علي  الشيخ  البحريني  القدم 
أسرة  تقدير  عن  خليفة  آل  خليفة 
الدعوة  للبحرين  الدولي  االتحاد 

لحضور حفل االفتتاح. 
الرياضي  »السياسي  ورفــض 
هاّمة  تفاصيل  عن  الحديث  المحّنك« 
اآلسيوي  االتحاد  بانتخابات  تتعّلق 
بطياتها  حملت  بابتسامة  واكتفى 
المحاوالت  بها  راوغ  كروياً«  »دهاًء 

المتكّررة المتعّلقة بهذا الجانب.

بالتر مع كالديرون

مسعود يجدد حق بالده )العراق( بتنظيم »خليجي 22«
§المنامة – أسامة الليث

] جدد رئيس الوفد العراقي نائب رئيس 
العراق  عبدالخالق مسعود حق  الكرة  اتحاد 
العام  البصرة  في  المقبلة  البطولة  تنظيم  في 
العراق  في  البطولة  إقامة  أن  مبينا   ،2015
المنشآت  وان  السيما  طبيعي  استحقاق 
الحدث  الستقبال  جاهزة  باتت  الرياضية 

الخليجي.
جاهز  العراق  ملف  أن  مسعود  وأضاف 
وأمامنا سنة كاملة لتأكيد اكتمال الجهوزية، 
وسنسعى بكل قوة الى تنظيم بطولة ناجحة 
وتعيد  العراق  باسم  تليق  المقاييس  بكل 
أقيمت  التي  الخامسة  البطولة  مع  التواصل 
في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد 

في العام 1979.
ويحظى ملف العراق بمساندة بحرينية إذ 
التنظيمية لخليجي 21 في  اللجنة  أكد عضو 
استعداد  القصاب  إبراهيم  جعفر  البحرين 
اتحاده لتقديم التعاون والدعم الكامل التحاد 
الكرة العراقي وذلك تسليمه في وقت سابق 
دعوات شخصية لحضور بطولة خليجي 21 
في البحرين لعدد من المسئولين الرياضيين.

وكان أمناء سر االتحادات الخليجية قرروا 
الكويت  في  اجتماعهم  خالل   2011 العام 
البحرين  الى  الكروية  الخليج  بطولة  نقل 
والتي كان من المقرر أن يستضيفها العراق 
أن  العام 2013، مؤكدين  البصرة  بمحافظة 
العراق سيستضيف بطولة خليجي 22 العام 

2015 بعد بطولة البحرين.

العراقي  الوفد  رئيس  وتابع 
لكرة  الـ21  العربي  الخليج  لبطولة 
مهيأة  ــور  األم جميع  أن  القدم 
السيما   22 خليجي  الستضافة 
وان المدينة الرياضية في البصرة 

النهائية  االنجاز  الى مراحل  وصلت 
وستفتتح خالل األشهر المقبلة.

أن  األخبار  بعض  وكشفت 
بطلب  تقدمت  السعودية 

 22 خليجي  تنظيم 
تعثر  حــال  ــي  ف
البطولة  إقامة 
بعد  العراق  في 
سنتين من اآلن.
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»العبو منتخب قطر كبروا وتعبوا والزم يتغيرون«

عيسى بن راشد: الحظ دائمًا ما يكون معنا في لقاءاتنا أمام اإلمارات
§المنامة – أسامة الليث

] أكد النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة )فاكهة دورات كأس الخليج( أن لقاءات المنتخب الوطني أمام 
االفتتاح  مباريات  أن  الى  مشيراً  تكون صعبة،  ما  دائماً  العماني  المنتخب  شقيقه 
تكون مباريات حساسة والالعبون فيها متوترين، وصعبة ويصاحب عادة المباراة 

األولى لكل فريق شد عصبي وتخبط من الالعبين.
الالعبين  لدى  عصبي  شد  يصاحبها  االفتتاحية  المباراة  طبيعي  »شيء  وقال: 
الطرفين  الطموح وقد يكون من  اللعب ال يكون بمستوى  لذا تشاهد  كبير  وتوتر 
البحرين  الشقيقين  المنتخبين  جمعت  التي  االفتتاحية  المباراة  في  شاهدناه  كما 
وعمان، كذلك العبينا لم يقدموا المستوى وما كان مطلوبا منهم والمنتخب العماني 
سكر جميع المنافذ في منطقتهم وأوقفوا أي تقدم لالعبينا، كذلك لم يكن لدينا إال 
التسجيل  يمكن  ال  العمانيون  بها  لعب  التي  الظروف  هذه  مثل  وفي  واحد  مهاجم 
أو حتى االقتراب من المرمى العماني وهو ما شاهدناه، ومنتخبنا البحريني لعب 
بطريقة دفاعية أكثر ولم يهاجم بكثافة ولم يشكل العبينا أي خطورة على الحارس 

العماني«.
وعن لقاء منتخبنا الوطني أمام المنتخب اإلماراتي في المباراة الثانية يوم غدٍ 
ويقوده  قوي  منتخب  اإلماراتي  »المنتخب  قائاًل:  راشد  بن  عيسى  الشيخ  أوضح 
مدرب وطني ناجح المدرب مهدي علي تمكن من خالل مجموعة الالعبين الشباب 
الذين ينضمون في صفوف منتخب بالدهم من التغلب على المنتخب القطري الذي 
القطري كبروا وتعبوا  المنتخب  المباراة، وأعتقد أن العبي  لم يقدم أي شيء في 

وأضحوا بحاجة لتغيير ومدربهم لم يقدم شيئا«.
وأضاف الهرم »أتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا في لقاء اإلمارات غداً، والعبونا 

قادرون على الفوز بإذن اهلل، وال نخشى اإلمارات أو غيرها من المنتخبات«.
عاهل  برعاية  كان  والذي  والرائع  المبسط  االفتتاح  حفل  أن  الى  الهرم  وأشار 
البالد الملك المفدى بحضور عدد غفير من كبار الشخصيات والضيوف والجماهير 
من  لكل  والتعبير  الوصف  واترك  باختصار،  رائعاً  كان  فقد  إشادة  إال  يحتاج  ال 

حضور ووسائل والجماهير.
عيسى بن راشد يتحدث لـ»الوسط الرياضي«

تأخر الطائرة منعه من مشاهدة االفتتاح

سيدكا يستعيد ذكرياته 
مع العبي البحرين ويرشح العراق

للمنتخب  السابق  الــمــدرب  ظهر   [
في  سيدكا  األلماني  القدم  لكرة  البحريني 
أمس،  يوم  صباح  الدبلومات  فندق  أروقة 
البرامج  أحد  في  للمشاركة  دعوته  تمت  إذ 

التحليلية التلفزيونية في الدورة.
مفاجأة  الفندق  في  سيدكا  تواجد  وشكل 
الذين  البحريني  المنتخب  لدى بعض العبي 
معهم  قضاها  التي  اللحظات  استذكروا 
المدرب سيدكا من العام 2000 لغاية 2003 
إذ  المنتخب،  وتألق  التطور  فترة  بداية  مع 
محمد  الالعبين  مع  وعناقه  تصافحه  لوحظ 
حسين ومحمد سالمين وحسين بابا وتبادل 

معهم األحاديث الودية.
بشأن  الصحافة  الى  سيدكا  وتحدث 
توقعاته للبطولة فقال انه لم يشاهد مباراة 
تأخر  بسبب  االفتتاحية  وعمان  البحرين 

لكنه  البحرين،  الى  وصوله  الطيران  رحلة 
توقع أن تكون البطولة قوية والمنافسة من 

بين 7 منتخبات كل منها قادر على الفوز.
وتوقع سيدكا المنتخب العراقي أن تكون 
الترشح للقب استناداً على  له األفضلية في 
يمتلك  إذ  الفيفا،  في  المنتخبات  تصنيف 
المنتخبات  بين  تصنيف  أفضل  العراق 
للمنتخب  أفضلية  ستكون  كما  العراقية، 
البحريني بصفته صاحب األرض والجمهور 
ويفترض أن تكون له األفضلية في مثل هذه 

البطوالت.
دورات  بنجاحات  إعجابه  سيدكا  وأبدى 
من  كبيرة  مكاسب  من  حققته  وما  الخليج 
جميع النواحي وهو ما لمسه من خالل عمله 
مع منتخب البحرين ومنتخب العراق وأندية 

قطرية خالل السنوات الماضية.

القطريون يواجهون اهتمامًا عالميًا في فندق البطولة

سقوط العنابي يخطف األضواء وأتوري يفلت من اإلقالة
§المنامة – المحرر الرياضي

الحضور  بطل  هو  القطري  المنتخب  كان   [
كأس  بطولة  أوســاط  في  اإلعالمية  واألضــواء 
»خليجي 21« أمس، وذلك بعد سقوطه المبكر أمام 
االفتتاحي  اليوم  األول في  بثالثية أمس  االمارات 
القطريين  أن  إاّل  الخسارة  رغم  على  إذ  للبطولة، 
وعلى رأسهم رئيس االتحاد الشيخ حمد بن خليفة 
الجهازان اإلداري والفني والعبو  بن أحمد ومعه 
فندق  أروقة  في  حضوراً  األكثر  كانوا  العنابي 
كانوا  أنهم  والالفت  أمس  يوم  طيلة  الدبلومات 
يتحدثون الى وسائل االعالم المختلفة، على عكس 
بل  الفندق  أروقة  عن  غابت  التي  المنتخبات  بقية 

وحتى من تواجد كان ممنوعًا عن االعالم!.
وكان السؤال األبرز الذي تردد أمس في أروقة 
مدرب  إقالة  سيتم  هل  هو:  أمس  البطولة  فندق 
بعد  منصبه  من  أتوري  باولو  البرازيلي  العنابي 
كبوة البداية  وخصوصًا بعد الهجوم الالذع الذي 
المدرب  باتجاه  القطرية  اإلعالم  وسائل  صبته 
قدمه  الذي  الباهت  األداء  بسبب  بشدة؛  البرازيلي 
على  االستقرار  بعدم  اتوري  واتهمت  العنابي، 
تشكيلة معينة وهو ما أدى إلى اهتزاز أداء الفريق.

من  السؤال  هذا  على  األقوى  الرد  جاء  ولكن 
الشيخ  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  جانب 
الى  أمس  حضر  الذي  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 
الغداء  وجبة  خالل  الفريق  بأفراد  والتقى  الفندق 
والالعبين  والفني  اإلداري  الجهازين  مع  وتناقش 
اتوري  البرازيلي  ان  وأكد   ، تحفيزهم  اجل  من 
على  »العنابي«  للمنتخب  األنسب  المدرب  يزال  ال 

رغم الخسارة.
لم  فريقه  أن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وقــال 
يقدم  ولم  المباراة.  هذه  في  جيدا  أداء  يقدم 
المدرب  مع  الجلوس  سيتم  ولكن  المتوقع،  األداء 
أسفرت  التي  األخطاء  لمعالجة  الالعبين  وكذلك 

عن الهزيمة.
فوزه  اإلماراتي  للمنتخب  »نبارك  وأضــاف 
المستحق، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة في المباراة 
القادمة أمام المنتخب العماني الذي ال يقل قوة عن 
في  الفوز  تحقيق  علينا  يجب  اإلماراتي.  المنتخب 

فرصنا  من  نعزز  كي  القادمة  المباراة 
النهائي،  قبل  للدور  التأهل  في 

من  نقاط   6 لحصد  ونسعى 
وذلك  القادمتين،  المباراتين 
وسبق  بالمستغرب  ليس 
بمثل  ــرور  ــم ال لمنتخبنا 

العديد  في  المواقف  هذه 
البطوالت  مــن 

ــا  ــاوزن ــج وت
ــــوات  ــــب ك

البداية«.
وتابع 

للمباراة،  معدا بصورة جيدة  كان  »الفريق 
وبالفعل قدمنا أداء جيدا في الدقائق العشر 
األولى، لكننا لم نستمر. وكما نعرف جميعا 
أن بطوالت كأس الخليج تشهد منافسة 
كبيرة لتقارب مستوى الفرق مع 
ما  ودائما  بعضا،  بعضها 
األولى  المباريات  تتميز 
المنتخبات  لجميع 

بالصعوبة«.

سيدكا مع حسين بابا

حمد بن خليفة 

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي
بين  األمس  مباراة  في  أيضًا  العراقي  والمنتخب  سابقًا  الوطني  منتخبنا  مدرب  ] شوهد 
المنتخبين العراقي والسعودي، وفور مشاهدته حمد الرويعي الحارس الدولي السابق الذي 
الرائعة  الفترة  الحديث معه ويستعيد معه ذكريات  يتبادل أطراف  لعب في فترة سيدكا أخذ 

التي شهدت بداية )توهج( منتخبنا الوطني سنة 2001.

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي

ما قصة »مفتاح إم بي سي« والعبي البحرين؟
أن  أمس  الدبلومات  فندق  أروقة  في  تم رصدها  التي  الالفتة  األمور  ] من 
كان  الزميل عمار علي،  »إم بي سي«  قناة  المالعب عبر  برنامج صدى  موفد 
وحسين  سالمين  محمد  البحريني  المنتخب  العبي  مع  مقابالته  خالل  يقدم 
 5 وجوائزها  »المفتاح«  بتقديم  البرنامج  مسابقات  أحدى  بشأن  أسئلة  بابا 
أالف دوالر، لكن الالفت أن األسئلة تعتبر صعبة وشبه مستحيلة مثل »اذكر 
السعودية  في  أقيمت  التي  الثانية  الخليج  كأس  دورة  حضروا  مشجعين   5

1972؟«.
الذهول واالستغراب على العبي منتخب البحرين من نوعية  وكان واضحاً 
هذه األسئلة، إذ رد سالمين إنه لم يولد حينها وأنه من الصعب أن يجد اإلجابة 

مراسل ام بي سي يحمل المفتاح خالل حديثة مع حسين باباعلى مثل هذه األسئلة!.
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المئات لم يتمكنوا من دخول الملعب

أزمة جماهيرية في استاد مدينة خليفة
السعودي  الجمهور  احتل   [
في  المدرجات  من  العظمى  الغالبية 
استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة 
مملتئة عن  المدرجات  وبدت  عيسى 
الذي  السعودي  بالجمهور  آخرها 
للمنصة  المقابلة  المدرجات  غطى 
بالكامل،  المرميين  وخلف  الرئيسية 
يسار  على  المدرجات  إلى  باإلضافة 
أخذت  فيما  الرئيسية،  المنصة 
يمن  على  الموقع  العراقية  الجالية 

المنصة الرئيسية ومألته بالكامل.
الجماهير  بــعــض  ــت  ــام وق
مبنى  ألعلى  والوصول  بالتسلق 
إحدى  في  التحليلية  األستوديوهات 
إبعادهم  يتم  أن  قبل  الملعب  زوايا 

بين الشوطين.
يسمح  لم  ذلك،  إلى  وباإلضافة   
الجماهير  من  للمئات  األمن  رجال 
السعودية بدخل المدرجات مع بداية 
المباراة؛ والسبب في ذلك عدم وجود 
السعودية  الجماهير  ولكن  الشاغر، 
تسجيل  مع  مبكرا  الملعب  غادرت 
أسامه هوساوي قبل نحو 15 دقيقة 
مرمى  في  الثاني  الهدف  النهاية  من 
وليد عبداهلل في الوقت الذي حافظت 
نشاطها  على  العراقية  الجالية 
ومؤازرتها القوية للمنتخب العراقي.

هل هناك مشكلة في المعسكر السعودي فعال؟

كريري يبحث عن قائد بعد 
القحطاني فلم يجد إال نفسه

§ مدينة عيسى - محمد أمان

القحطاني  ياسر  بتغيير  ريكارد  الهولندي  المدرب  قام  لما  حدث  غريب  تصرف   [
إلى  الكابتنية  شارة  بتسليم  القحطاني  وقام  الجاسم،  بتيسير  الثاني  الشوط  منتصف 
رفضا  رفض  األخير  لكن  هوساي،  أسامة  الدفاع  خط  لالعب  إليصالها  كريري  سعود 
قاطعا استالمها، فما كان من كريري إال أن يتوجه للمدافع اآلخر أسامة المولد الرتداء 
الشارة ورفض األخير أيضا، ولم يجد كريري أمامه سوى القادم للمعلب تيسر الجاسم 
ملحوظ  بشكل  حدث  ذلك  كل  الشارة،  يرتدي  ألن  كريري  وأضطر  األخير،  ورفضها 
للمتابع العادي ويرسم عالمات االستفهام على الوضع داخل المعسكر السعودي بشأن 
أثار شيئا لدى  إليه  الكابتنية  للمنتخب من جديد وذهاب  القحطاني  الكابتنية، فهل عودة 

بعض الالعبين ومنهم هوساوي؟.

السعودية بعد القحطاني بحثت عن قائد لها!! 

جماهير سعودية تتجمع خارج الملعب

اعداد من الجماهير لم تجد لها مقعدا فجلست فوق كبائن االعالميين

مدير العنابي المحمود رافضًا الرد على انتقادات الخليفي

لست سوبرمان لقطر ومستغرب
 مما حدث ومستعد للذهاب للمدرجات

§ المنامة – المحرر الرياضي

المنتخب  مدير  كــان   [
القدم  لكرة  األول  القطري 
محط  محمود  عبدالرحمن 
اهتمام اإلعالميين في البطولة 
التفوا  والذين  أمس،  صباح 
اليه سيالً من  حوله ووجهوا 
الخسارة  بشأن  التساؤالت 
لها  تعرض  التي  الثقيلة 
اإلمارات  أمام  أمام  العنابي 
إذ  لهدف،  أهــداف  بثالثة 
الصورة  من  استغرابه  أبدى 
بها  ظهر  التي  المهزوزة 
وأدت  المباراة  في  فريقه 
على  الخسارة،  هــذه  الــى 
المحيطة  المعطيات  أن  رغم 
جميع  وكانت  ايجابية  كانت 
احتاجها  التي  المتطلبات 
متوافرة  الفني  الجهاز 
فنياً  مستعدون  والالعبون 
المحمود  وحمل  ونفسياً. 
كبيرا  جــزءا  فريقه  العبي 
أغلب  في  المسئولية،  من 
ظهروا  إذ  المباراة  فترات 
بعضهم  مع  يلعبون  كأنهم 
للمرة األولى، وقد يكون عدم 
االستقرار على تشكيل معين 
سبباً  السابقة  المباريات  في 
في تراجع األداء، لكن ال يمكن 
رئيسياً  سبباً  ذلك  اعتبار 
يتحملها  التي  للخسارة 
وجهاز  إداريين  من  الجميع 

فني والعبين.
التي  الــخــطــوات  ــن  وع
تصحيح  ــادة  إلع ستجرى 
قال  القطري،  الفريق  أوضاع 
جلسات  هناك  ان  المحمود 
بين الجهازين اإلداري والفني 
لتصحيح  الالعبين  مــع 
فيها،  وقعوا  التي  األخطاء 
ولرفع معنوياتهم قبل خوض 

مباراة عمان، فنحن في خضم 
التوقف  يمكن  وال  البطولة، 
عند اي خسارة ويجب تأجيل 

األمور الى ما بعد البطولة.
التي  االنتقادات  على  وردا 
للمنتخب  كمدير  له  وجهت 
معرفته  وعدم  كفاءته  وعدم 
من  وأنــه  الفنية  بالشئون 
قال  الهزيمة  أسباب  أحــد 
المحمود: »يبدو أنني تحولت 
ألعب  للفريق  سوبرمان  الى 
مباريات  في  الفوز  دور 
تحميلي  يتم  لكي  الفريق 

والخسارة  الفوز  مسئولية 
وتخليت عنهم باألمس، وهل 
أن  قلت  أنني  في  خطأ  هناك 
من  جزءا  يتحملون  الالعبين 
المسئولية، وهو أمر صحيح 

باعتراف الالعبين أنفسهم«.
وأشار المحمود الى الهجوم 
إليه  وجهه  الذي  واالنتقاد 
اإلعالمي القطري بقناة الكأس 
أرغب  »ال  الخليفي:  ماجد 
مع  جــدال  في  الدخول  في 
الخليفي أو غيره، ولن  ماجد 
أستعرض خبراتي في مجال 

بعدم كفاءته، مؤكداً أنه ليس 
سيرته  استعراض  بصدد 
الرياضية الطويلة، وأنه يرى 
في نفسه مجرد شخص مكلف 
بمهمة العمل اإلداري، ولو رأى 
عبدالرحمن  أن  المسئولون 
هو السبب في خسارة الفريق 
للرحيل  تماما  مستعد  فهو 
في  مشجع  الــى  والتحول 
الكالم ذكره  المدرجات، وهذا 
صعد  لو  حتى  الالعبين  الى 
المنتخب الى كأس العالم في 

البرازيل 2014«.

جماهير سعودية تحمل الفة مؤيد لياسر القحطاني

المحمود محاط باإلعالميين

من لقاء قطر واإلمارات

القطري عفيفي بتفاؤل:

سنتأهل مع اإلمارات للنهائي وتذكروا منتخب إسبانيا
علي  القطري  المنتخب  العب  بدا   [
حسن عفيفي متفائاًل على رغم خسارة 
بثالثة  االم��ارات  أمام  الثقيلة  فريقه 
أهداف لهدف، لدرجة تأكيده أنه توقع 
الى  االم��ارات  لمواجهة  فريقه  تأهل 

.21 نهائي كأس خليجي 
وقال عفيفي في تصريحه للصحافة 
بالصورة  منتخبنا  يظهر  »لم  أمس: 
لكنها  االمارات  مباراة  في  المطلوبة 
نفسيًا  يهتز  لم  والفريق  كبوة  مجرد 
فنيًا  تجاوزها  على  القدرة  ولدينا 
لتقديمه  األفضل  نمتلك  ألننا  ونفسيًا 
عمان  أمام  المقبلتين  المباراتين  في 
ليست  البداية  وخسارة  واألم��ارات، 
نشاهد  لم  لنا  وبالنسبة  المطاف  نهاية 
الحظنا  ولو  وعمان،  البحرين  مباراة 
العالم  بطلة  اسبانيا  منتخب  أن 

وأوروبا تعثر في مباراته األولى لكنه 
الفوز  نحو  االنطالق  من  بعدها  تمكن 

بكأس  والفوز  التالية  مبارياته  في 
العالم«.

عفيفي يتحدث لإلعالميين

المنصة اإلعالمية تغص باإلعالميين
] لم تستوعب المنصة اإلعالمية في استاد مدينة خليفة الرياضية العدد الكبير من اإلعالميين السعوديين والعراقيين 
وخصوصا إذ ان غالبية اإلعالميين الكويتين واليمنيين غادروا المنصة بعد انتهاء مباراة فريقهم وبدت المنصة مكتظة، 
الزائد إلى مدرجات أخرى قريبة من  العليا للبطولة بدا من نقل العدد  التابعة للجنة المنظمة  ولم تجد اللجنة اإلعالمية 

منصة اإلعالميين ولكنها غير مجهزة بما يسهل عملهم.

هاجري اليمن يتعالج في ناديه ليلحق بالسعودية
] خضع العب المنتخب اليمني أيمن الهاجري الذي منعته 
اإلصابة من خوض لقاء األمس أمام الكويت لجلسات في العالج 
الطبيعي بنادي النجمة وهو النادي الذي يحترف الهاجري فيه، 
البحرين  في  لليمنيين  األول  التدريب  خالل  أصيب  بأنه  علماً 
وصول  من  واحد  يوم  بعد  أي  الماضي،  الخميس  يوم  عصر 

المنتخب اليمني للبحرين.
وقال الهاجري إن التشخيص المبدئي لإلصابة عندما تعرض 
لها أوضح أنه لن يلعب المباراة األولى أمام المنتخب الكويتي 
المحاوالت جارية اآلن من أجل  أن  إلى  وهو ما حصل، مشيراً 
التي  السعودي  المنتخب  أمام  الثانية  المباراة  إعداده لخوض 

ستقام يوم بعد غدٍ )األربعاء(.
من  البطولة  في  المشاركة  يتمنى  كان  إنه  الهاجري  وقال 
الخليج،  كأس  على  له  األولى  البطولة  كونها  بالذات  بدايتها 
الرائعة  االحتفالية  باألجواء  كثيراً  منبهر  أنه  إلى  وأشار 
بالبطولة وكذلك الزخم اإلعالمي الذي تحظى به، إذ ان حضور 

الهاجري بعد عودته من نادي النجمة أمساإلعالميين كبير للغاية والتفاعل مع البطولة الفت.
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البحرين رغم صغرها كبيرة برياضييها وفنانيها

الجميري: حفل االفتتاح أعاد لي ذكريات الدورة الثامنة 
§المنامة – أسامة الليث

لبطولة  الرائع  االفتتاح  الجميري بحفل  المعروف أحمد  البحريني  المطرب  ] أشاد 
األوبريت  أن  مشيراً  سامية،  ملكية  برعاية  أقيم  الذي  القدم  لكرة   21 الخليج  كأس 

الغنائي كان رائعًا.
وقال الجميري في تصريح أدلى به لـ«الوسط الرياضي«: »من الصعب الحكم على 
للسماع  بحاجة  أنه  إال  لبطولة خليجي 21  االفتتاح  في حفل  قدم  الذي  الغنائي  العمل 
فيه ولكن في  الحكم عليه ويكون رأيي صحيحًا  أتمكن من  أو 3 مرات حتى  مرتين 

النهاية يبقى شيئا جميال«.
وأوضح أنه دائمًا ما تلتقي الكلمة باألداء وكنت سعيداً في حفل االفتتاح الذي أعاد 
لي ذكريات جميلة في الماضي وبالتحديد في دورة كأس الخليج الثامنة التي أقيمت 
على أرض البحرين والتي شاركت فيها في أوبريت غنائي، كما أن شعوري أكد لي أن 
البحرين على رغم صغر حجمها إال أنها كبيرة برياضييها وفنانيها وهي قادرة على 
إقامة كبيرة مثل كأس الخليج وخصوصًا اليوم بعدما أصبح البحرينيون وأبناء الوطن 

يمتلكون من الخبرة ما يكفي.
العام 1986  الثامنة  الدورة  في  الخليج  كأس  دورات  في  ظهر  أوبريت  أول  وكان 
آل  راشد  بن  عيسى  الشيخ  شعر  من  وهو  العز«  »خليج  بأوبريت  االفتتاح  حفل  في 
خليفة وألحان وغناء المطرب البحريني أحمد الجميري الذي صدح بأغاني األوبريت 
وخصوصًا اللوحة الخاصة بمملكة البحرين تحت عنوان »أهلي في البحرين الناس كل 

الناس مجتمعين«.
فنيًا يشتمل  نقدم عمال  أن  الشيخ عيسى بن راشد وقتها  »فكر  الجميري  وأضاف 
على الترحيب بالدول المشاركة ويعرفهم على البحرين من جانب معين، فكتب كلمات 
فالذي  االفتتاح،  حفل  في  لتقدم  بتلحينها  وكلفني  العز(  )خليج  بعنوان  األوبريت  هذا 
سيتم إعادته الجزء الخاص بالبحرين فقط ألنها كانت تشمل كل دول الخليج، فسافرت 
أن  المفترض  من  كان  إذ  الخليج،  دورة  في  األغنية  وقدمت  العمل،  لتسجيل  للقاهرة 
يشارك في غنائها مجموعة من المطربين معي، ولكن الظروف األمنية التي كانت تمر 
بها القاهرة آنذاك حالت دون مشاركة بقية المطربين وخصوصًا في ظل ضيق الوقت 

الفاصل عن الدورة فطلبوا مني تقديمها لوحدي«. 
األغنية  خالل  من  بالرياضة  ليمتزج   21 خليجي  في  مجدداً  برأسه  الفن  طل  وقد 
الجسمي،  حسين  الشهير  اإلماراتي  المطرب  قدمها  التي  االفتتاح  حفل  في  الرئيسية 
الزياني، باإلضافة  الهرمي ونزار عبداهلل وفاطمة  البحرينيون أحمد  المطربون  بجانبه 

الى األغاني الخاصة لكل منتخب والذي أضاف الكثير من المتعة للحفل االفتتاحي.

أحمد الجميري 

ــت  ــف ــت اح  [
مدينة  جماهير 
الــــمــــحــــرق 
الــبــحــريــنــيــة 
بــمــشــاركــة 
الوطني  منتخبنا 
الكرة  ــود  ووج
في  العراقية 
 21 خليجي 
وفي إطار الدور 
ــبــارز الــذي  ال
عــادة  تلعبه 
ت  كا ر لمشا ا
في  العراقية 
بطوالت كأس 
ــج،  ــي ــل ــخ ال

خصصت  إذ 
المخصصة  االحتفال  مناطق  بين  واسعة  مساحة 
منطقة  وسط  الخليجية  والوفود  للمنتخبات 
مدن  وأقدم  اعرق  من  واحدة  تعد  التي  المحرق 
كبيرة  بأعداد  تعج  والتي  البحرين  ومناطق 
عام  بشكل  العراقية  الكرة  وأنصار  محبي  من 

والمنتخب الوطني بشكل خاص.
وأفردت الجماهير المحتشدة في منطقة المحرق 
مساحة واسعة نصبت فيها خيام وأماكن جلوس 
وازدان  العراقي  المنتخب  وعشاق  للمشجعين 
أماكن  عدة  في  الموزعة  العراقية  باألعالم  المكان 
مظاهر  وكل  العراقي  المنتخب  العبي  وصور 
المؤازرة التي أبدتها تلك الجماهير التي خصصت 
المشجعين  لتجمع  خاصا  مكانا  المكان،  هذا 
واالنطالق صوب المالعب التي تحتضن مباريات 

المنتخب العراقي وكذلك أماكن تدريباته.
ألنصار  المخصصة  الخيم  في  وتوزعت 
أماكن  المحرق  في  العراقي  المنتخب  ومشجعي 

العراقي  الفلكلور  من  إشكال  فيها  خاصة عرضت 
يجسد  وما  واصالته  العراق  تراث  من  ورموز 
أن  والالفت  الشعبية،  والمظاهر  التاريخ  معالم 
هذه التجمعات االحتفالية شهدت مشاركة واسعة 
من النساء كان لهن الدور في تنظيم تلك المظاهر 
ما  وكل  األعالم  وتوزيع  األماكن  على  واإلشراف 

يتعلق بالمساندة السود الرافدين
للمشاركة  المخصص  المكان  في  عرضت  كما 
الصناعات  من  نماذج   21 خليجي  في  العراقية 
الشعبية التي اشتهرت بها العاصمة بغداد وباقي 
المدن العراقية ومنحت كل مدينة هويتها الخاصة 
من خالل معروضات فنية وشعبية وتراثية تشير 

الى مكانة وخصوصية المدينة العراقية.
خصصت  أماكن  ذاته  المكان  في  وانتشرت 
ما  كل  فيها  وعرضت  المنتخبات  باقي  لمشاركة 

الحياة في تلك  يتعلق بخصائص وعادات وطرق 
المخصصة  الخيم  تلك  في  أيضا  رفعت  إذ  الدول، 
الكويت  أعــالم  المشاركة  بالوفود  لالحتفاء 
والسعودية  واليمن  عمان  وسلطنة  واإلمارات 
وقطر والعراق فضال عن البحرين البلد المضيف.
محافظة  في  االحتفالية  األجواء  تلك  وعكست 
متأخرة  ساعات  في  ذروتها  تبلغ  التي  المحرق 
البحرين  الى  بالزائرين  تزدحم  إذ  الليل،  من 
عكست  منتخباتهم،  يرافقون  الذي  والمشجعين 
المنتخب  بوجود  المتزايد  االهتمام  األجواء  تلك 
المتداولة  الترشيحات  كل  تصب  إذ  العراقي، 
العراق  بان  المنطقة  هذه  زائري  من  المئات  بين 
المنافسين  ابرز  من  ويكون  البطولة  سيتسيد 
لباقي المنتخبات التي ترى في المنتخب العراقي 

هو العقبة األكبر في طريقها.

)وكالة أنباء بنا(

تحضر مباريات »البارشا« وتحضر كأس الخليج للمرة األولى

»العنود« شاعرة عاشقة لبرشلونة 
وتتمنى الكأس بحرينية أو سعودية

§الوسط – المحرر  الرياضي

] تعتبر الشاعرة البحرينية العنود الحربي من الوجوه اإلعالمية الناعمة التي ظهرت 
خالل دورة كأس »خليجي 21« المقامة حالياً في البحرين من خالل عملها كمذيعة في أحد 

برامج قناة »الكأس« القطرية التي استعانت بها خالل الدورة.
تعتبر  بأنها  هويتها  عن  البداية  في  كشفت  التي  العنود  مع  الرياضي«  »الوسط  والتقت 
من أصول مشتركة سعودية بحرينية وتعيش في البحرين ومن هواياتها الشعر وركوب الخيل 
بمحطة  ترتبط  وال  مختلفة  مناسبات  في  إعالمية  وسائل  عدة  مع  بالتعاون  تقوم  إذ  واالعالم، 

معينة. تلفزيونية 
وعن تجربتها في دورات الخليج تقول العنود: »أتواجد في دورة الخليج من خالل مشاركتي في 
تقديم البرنامج اليومي »ألغاز« الذي تقدمه قناة الكأس القطرية بشكل يومي وتقدم خالله جوائز 
األسواق،  أو  المجمعات  سواء  البحرين  في  مختلفة  أماكن  في  تجولنا  خالل  من  ونقدمه  للفائزين 
منحني  وذلك  اإلعالمي  واالهتمام  الخليجي  التجمع  حيث  من  الدورة  أجواء  أعجبتني  وبصراحة 
الحماس في العمل وخصوصاً أن جميع التسهيالت متوافرة أمام اإلعالميين للعمل، كما ستكون 

لي مشاركة مع قناة )الكأس( في أحد البرامج الخاصة بكأس أمير قطر«.
من  وخصوصاً  القدم  كرة  وتعشق  رياضية  إنها  العنود  كشفت  بالرياضة  عالقتها  وعن 
من  عددا  حضرت  أنني  لدرجة  مبارياته  وأتابع  االسباني  برشلونة  لفريق  وتعصبي  عشقي 
انتهت  التي  االيطالي  وميالن  برشلونة  مباراة  كانت  وآخرها  األوروبية  المالعب  في  مباريات 

بالتعادل بهدفين لكل منهما في دوري أبطال أوروبا العام الماضي.
سعودية  بحرينية  لكوني  أنني  العنود  قالت  الخليج  بكأس  للفائز  وترشيحاتها  توقعاتها  وعن 
محمود  وتحديداً  الالعبين  من  عددا  أعرف  أنني  كما  البطولة،  بلقب  أحدهما  فوز  أتمنى  فانني 
ومحمد  البطولة  في  البحريني  المنتخب  تشكيلة  من  خروجه  استغربت  الذي  »رنغو«  عبدالرحمن 

سالمين وكذلك الالعب السعودي ياسر الشهراني.

رفعت أعالم العراق وعرضت جانبا من تاريخه

المحرق تحتفي بالمشاركة العراقية بطريقة مميزة
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قروب الفسيلة 
سلمان: شباب بكرة مباراة المنتخب.

خالد: وش رأيكم نفكر نسوي شي للمنتخب، في بالكم شيء؟
محمد: مخي مجيم عقب مباراة عمان.

سلمان: خخخخخ جوز حمود وكبر عقلك.
خالد: عندي فكرة حلوة.

سلمان: قووووول يا أبو األفكار.
حق  التويتر  على  تاق  هاش  نسوي  شرايكم  خالد: 

دعم المنتخب للمباراة.
محمد: خوش فكرة ما يبي لها شيء.

بس  وممتازة  فكرة  خوش  أقول  بعد  وأنا  سلمان: 
شنسميه.

خالد: أممممم، وشرايكم معاك_يا_األحمر_للنهاية.
محمد: عجيييييب.

سلمان: أكا سويته.

المنتخب  ادعموا   Salman_S
على  الخليج  بطولة  في  الوطني 
معاك_يا_األحمر_  # هالهاشتاق 

للنهاية.
@Fatimaaato الي يحب الديرة الزم يوقف مع 

عيال الدير و# معاك_يا_األحمر_للنهاية.
@Saaaad_Rami عين العقل يا شباب

المنتخب ظهر بال خطة أو تكتيك واألداء المتواضع أكثر كارثة من الخسارة

الراية القطرية: مطلوب محاسبة ومحاكمة عاجلة ألتوري
§ المنامة – محمد أمان

الراية  فريق  طالب   [
القطرية المكلف بتغطية 
في  الخليج  بطولة 
تقرير متكامل بمحاسبة 
المدرب البرازيلي باولو 
الخسارة  بعد  ــوري  أت
اإلمارات  أمام  العريضة 
بثالثية، فقالت ما حدث 
خليفة  استاد  في  أمس 
بمملكة  عيسى  بمدينة 
في  لمنتخبنا  البحرين 
أمام  األولــى  مباراته 
يستوجب  اإلمـــارات 
محاكمة  الفور  على 

باولو  البرازيلي  المدرب 
ما  على  الفريق  مدرب  أتــوري 

بهذه  يظهر  حتى  بمنتخبنا  فعله 
الصورة السيئة والمتواضعة والتي خيبت 

القطرية  الجماهير  اآلمال والطموحات وأصابت  كل 
بالصدمة والحزن واألسف على حال منتخبنا.

 وأضافت »لم يصدق أحد أن العنابي هو الذي مّثلنا أمس 
الخبرة  يملك  ال  صاعد  شاب  فريق  وأمام  المباراة  هذه  في 
أتوري  يحرج  أن  استطاع  وطني  مدرب  ويقوده  الكافية 

بتاريخه الكبير«.
والمستوى  األداء  على  كبيراً  الحزن  كان   « أيضا:  وقالت   
المتواضع والشكل غير الجيد لمنتخبنا قبل الحزن على النتيجة 
التي زادت من صدمته وإن كانت صدمة األداء والمستوى أكبر 
وأعظم، ولم يصدق الجمهور القطري الحالة التي ظهر عليها 
منتخبنا أمس ولم يصدق فريقه الذي ظهر تائهاً في الملعب 
األولمبي  األبيض  الشباب، والعبو  من  معظمهم  أمام العبين 
نجحوا في التفوق على منتخبنا ونجحوا في السيطرة على 

مجريات 
المباراة«.

الراية  وامتدحت 
إبراهيم:  المنتخب بالل محمد وخلفان  قائد  القطرية ما قدمه 
وغير  مفككاً  وظهر  عيسى  مدينة  ملعب  في  العنابي  »تاه 
وخلفان  محمد  بالل  باستثناء  العبوه  يكن  ولم  مترابط 
إبراهيم في حالتهم العادية، ليس هذا فقط بل إن العنابي لم 
يدافع وال  كيف  يعرف  ال  الملعب،  في  يفعل  ماذا  يعرف  يكن 
كيف يتصدى لضغط منافسه الشاب، الخطوط فقدت التفاهم 
تاهوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون...  واالنسجام، والالعبون 
ال يوجد ما يربط بينهم وال توجد إستراتيجية في األداء، لم 
اإلماراتي وقائده  الفريق  أتوري كيف يوقف خطورة  يعرف 
الشاب وصانع ألعابه الجديد عمر عبدالرحمن الذي فعل كل 

شيء تحت سمع وبصر المدرب البرازيلي العالمي«.
 وتابعت »لم تكن هناك أي خطة واضحة في أداء العنابي 

أو 
تكتيك 

أن  بعد  نجح المدرب الوطني مهدي واضح 
علي في بعثرة كل أوراق أتوري المسئول األول عن هذا األداء 
الذي  أو منتخبنا  الالعبين  يدين  أن  قبل  يدينه كمدرب  الذي 
وثق فيه، وقف أتوري مثله مثل أي متفرج يشهد ما يحدث في 
التي  الحمد والثغرة  أداء مسعد  الملعب، ووقف يشهد  أرض 
تسبب فيها ورفض بكل تكبر وعظمة إجراء أي تغيير حتى ال 
يقال إن المدرب العالمي اضطر للتغيير المبكر وإنه أخطأ في 
حساباته التي ُتعتبر كلها خطأ في خطأ المصيبة والكارثة أن 
أتوري الذي كان متأخراً بهدف مع نهاية الشوط األول وبداية 
وكان   62 الدقيقة  في  إال  تغيير  أي  يجر  لم  الثاني  الشوط 
تغييراً كارثياً إذ دفع بالعب االرتكاز عبدالعزيز حاتم بدالً من 

مسعد 
الحمد«.

المطالبة  أن  على  وشــددت 
بمحاسبة أتوري ليس انعكاسا لمستوى مباراة 
أتوري  محاكمة  تكون  »لن  قالت:  إذ  اإلمارات 
تتم  أن  يجب  محاسبته  لكن  فقط  باألمس  حدث  ما  بسبب 
بدءاً  اإلعداد  فترة  خالل  فيها  وقع  التي  األخطاء  كل  بسبب 
وكأنهم  الالزم  من  أكثر  راحة  الالعبين  ومنح  التجمع  من 
هواة أو كأنهم يلعبون تحت ضغط كبير خالل كل أسبوع، 
خوض  على  أصر  أن  بعد  الفور  على  أتوري  محاكمة  تجب 
من  ومختلطة  غريبة  بتشكيلة  مصر  أمام  الودية  المباراة 
يحدث  ماذا  يعرف  أحد  يكن  ولم  األساسيين  ومن  البدالء 
منتخبنا  عن  اإلماراتيين  عيون  تضليل  يريد  أنه  واعتقدنا 
في  العالم  أمام  انكشفت  التي  العبقرية  عمله وخططه  وعن 

مباراة األمس«.

طالب بإقالة أتوري بعد ثالثية اإلمارات ومدير المنتخب

الخليفي يعلنها مدوية: التجنيس دمر الكرة القطرية
تصريحا  القطرية  الراية  نقلت   [
المعروف  القطري  لإلعالمي  قويا 
برنامج  حلقة  في  الخليفي  ماجد 
المجلس بعد انتهاء مباراة اإلمارات 
مع قطر قالت فيه: »شّن المحلل بقناة 
الخليفي  ماجد  والكأس،  الدوري 
البرازيلي  على  شديداً  هجوماً 
العنابي  منتخبنا  مدرب  أتوري 
المنتخب  ــام  أم الخسارة  بعد 
في  أمس  الشقيق مساء  اإلماراتي 
خليجي  كأس  في  مشواره  بداية 
ال  الخليفي  وقال  بالبحرين،   21
أداء  نحلل  هل  بالضبط  أعرف 
للمباراة  السيئة  وقيادته  أتوري 
في  ذكره  الذي  كالمه  نحلل  أم 

أن  إلى  مشيراً  الصحافي،  المؤتمر 
كل  على  سيئة  مباراة  أدى  العنابي 
الذي  بالمستوى  يكن  ولم  الصعد 
تقدير،  أكثر  على  التعادل  له  يحقق 
الخسارة  استحق  العنابي  أن  مؤكداً 

واإلماراتي 
لعب مباراة كبيرة واستحق الفوز«.

»التجنيس  أيضا:  الخليفي  وقال 
القطرية بالتأكيد،  الكرة  هو من دمر 
والبد من وقفة سريعة وإعادة النظر 
لم  والذين  المجنسين  الالعبين  في 

ا  يحققو
باب  فتح  منذ  للعنابي  إضافة  أي 
التجنيس«، موضحاً أن العنابي يلعب 
وإستراتيجية  وخطة  هوية  دون 
الخسارة  الى  أدى  ما  وهو  واضحة 

مطالبا  الفادحة، 
إقالة مدير المنتخب 
ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع
»ال  المحمود، مضيفا 
تحديداً  عمله  يعرف 
خبرات  لديه  وليست 
عكس  بالمرة  كروية 
اإلماراتي  المنتخب 
إداريين   3 لديه  الذي 
دوليون  العبون  كلهم 

سابقون«.
عن  المحمود  ودافع 
يتولى  إنه  قائال  نفسه 
وال  فقط،  إدارياً  مركزاً 
عالقة له باألمور الفنية 
كان  وإذا  اإلطالق،  على 
إقالتي  أن  يرى  الخليفي 
ستكون سبباً في انتصارات العنابي 
فأهاًل بها، وإذا كان يملك ذلك فليقلني 

ماذا ينتظر؟

الوقت يخون اإلعالم اإلماراتي المكتوب
اإلعــالم  يجد  لم   [
المكتوب  ــي  ــارات اإلم

إلبراز  الكاف  الوقت 
الذي  العريض  الفوز 
المدرب  أبناء  حققه 
على  علي  مــهــدي 
إذ  القطري،  المنتخب 
انتهت  المباراة  ان 
جدا  متأخر  وقت  في 
لمواطني  بالنسبة 
في  وانتهت  الدولة 
تمام الساعة الحادية 
ــع  ــرب ــرة وال ــش ع

بتوقيت  تقريبا 
)الثانية  البحرين 
الليل  منتصف  عشرة 
المحلي  بالتوقيت 

تنشر  لم  وفيما  ــارات(،  ــاإلم ب
بالمباراة،  يتعلق  ما  اإلماراتية  الخليج 
اكتفت زميلتها االتحاد التي أرسلت وفدا من 
للمباراة  الفني  التحليل  بنشر  إعالميين   7

فقط.
تغطية  سيشهد  اليوم  عدد  فإن  وبالتأكيد 
في  وذلك  قطر،  مباراة  في  حدث  لما  أوسع 

الوقت 
أعطى  ـــذي  ال

الرياضية  أبوظبي  قناة  المرئي عبر  اإلعالم 
نصيبهم  »األبيض«  العبي  الرياضية  ودبي 
أجل  من  المتميزة  اإلعالمية  التغطية  من 
القناتين  عادة  وذلك  اإلماراتي،  المشاهد 
في  اإلماراتية  للمشاركات  دائما  المواكبتين 

الخارج.

العماني يعجبه وحضر مباراة منتخبنا مع نيوزلندا

صحافي ألماني يتواجد في العرس الخليجي لثالث مرة
ألمانيا  صحافيا  الرياضي«  »الوسط  التقى   [
ويعمل  ديتش  توماس  واسمه  هانوفر  مدينة  من 
لعبة  المتخصصة في  باكول سبيشل  في صحيفة 
يتابع  وهو  سنوات   9 من  أكثر  منذ  القدم  كرة 
ديتش  توماس  ورفض  اليمن،  مع  الكويت  مباراة 
اللغة  يتقن  ال  أنه  بحجة  اللقاء  إجراء  البداية  في 
أن  بشرط  قبل  ذلك  بعد  ولكنه  جيدا،  اإلنجليزية 
يكون بيني شوطي المباراة حتى يستطيع التحدث 

بهدوء.
وقال توماس ديتش بأن البطولة التي تستضيفها 
يحضرها،  التي  األولى  البطولة  ليست  البحرين 
أقيمت  التي  البطولة  موضحا »سبق وأن حضرت 
مسقط،  في  أقيمت  التي  البطولة  ثم  أبوظبي  في 
سأغادر اليوم إلى الدوحة بعد أن حضرت اليومين 
المعسكر  تغطية  أجل  من  البطولة  في  األولين 
أما  أيام  لمدة 3  بايرن ميونخ هناك  الذي سيقيمه 
أسبوع  لمدة  فيهما  فبقيت  السابقتين  البطولتين 
كامل ولكنني مع األسف مرتبط ببعض االلتزامات 

المهنية في ألمانيا«.
عن  ديتش  توماس  الرياضي«  »الوسط  وسأل 
البطوالت  انتباهه في  الذي لفت  الخليجي  المنتخب 
وراء  السبب  اآلن وعن  لحد  التي حضرها  الثالث 
بطولة  تعتبر  التي  الخليج  كأس  ببطولة  اهتمامه 
لبطولة  »أحضر  فأجاب  دولية،  وليست  إقليمية 
قبل  من  مدعوا  ولست  الشخصية  بصفتي  الخليج 

أحد، وأحب دائما متابعة كل البطوالت التي تخص 
لعبة كرة القدم بصفتي صحافي رياضي متخصص 
في هذه اللعبة، بصراحة معجب بالمنتخب العماني 

وأراه يلعب كرة قدم جميلة«.
»المنتخب  الوطني:  منتخبنا  في  رأي��ه  وعن 
المباراة  في  جيدا  مستوى  يقدم  لم  البحريني 

االفتتاحية، وأتذكر أنني شاهدته في مباراة ملحق 
حاضرا  وكنت  نيوزلندا  أمام   2010 العالم  كأس 
متكافئة  مباراة  بالفعل  كانت  أيضا،  الملعب  في 
الفوز وأتذكر  الفريقان كان يستحق  وممتعة وكل 
البحرين جيدا وتأثر  التي أضاعتها  الجزاء  ضربة 

من ضياعها«.

الصحافي األلماني يتحدث ل�»الوسط الرياضي«



ختام ناجح لثالث جوالت بطولة البحرين 
الوطنية لسباقات السرعة »الدراغ«

§ الصخير – حلبة البحرين الدولية

السيارات في الشرق  الدولية »موطن رياضة  البحرين  ] شهدت حلبة 
من  الثالثة  الجولة  فعاليات  لها،  التابع  السرعة  مضمار  على  األوسط« 
نادي  ينظمها  التي  »الدراغ«  السرعة  لسباقات  الوطنية  البحرين  بطولة 
البحرين لسباقات السرعة الذي يقع تحت مظلة االتحاد البحريني للسيارات 

وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.
وشهدت الجولة الثالثة منافسات وإثارة كبيرة بين السائقين المشاركين 
الماضي  الجمعة  يوم  حتى  األربعاء  يوم  من  انطلقت  والتي  الجولة  في 
وتميزت بمشاركة ما يقارب 100 سيارة ودراجة نارية، وذلك على 13 فئة 

مشاركة ضمن هذا الموسم.
والمشارك  ريسنغ   E.Kanoo فريق  سائق  محمد  خالد  أكد  جانبه  ومن 
ضمن فئة برومود والحاصل على المركز األول ومحققا 16.95 ثانية قائال: 
»لقد جرى كل شيء بشكل جيد نهاية هذا األسبوع، وحققنا مراكز متقدمة 
المركز  الدين  فئة ستريت V8 حقق صالح صالح  ولفريقي«. وضمن  لي 
األول في 8.33 ثانية، وجاء في المركز الثاني وجدي ترسين محققا 8.90 
ثانية، وأكد صالح الدين قائال: »كل شيء سار كما خططت له، ولقد كان 
سباقا رائعا بالنسبة لي، وهذه الفئة دائما تلقى منافسة كبيرة، لكن فريقي 

يسعى دائما لضمان تحقيق األفضل«.
أما ضمن فئة األوت لو دفع خلفي فقد تمكن المتسابق يوسف 

ثانية،   8.59 محققا  األول  المركز  خطف  من  الزياني 
وأتمنى  حققته  بما  جدا  سعيد  »أني  قائال:  وأوضح 

مواصلة تحقيق هذا النتائج في الجوالت المقبلة«.
فقد  وخلفي  أمامي  دفع  فئة ستريت  وضمن 

جاء في المركز األول أكرم خليل 
ثانية،   10.84 في  وذلك 

ثانيا حسين  وجاء 

ثانية، أما ضمن فئة سوبر ستريت أوت لو دفع  عبداهلل وذلك في 11.45 
أمامي فحاز بدر دشتي على المركز األول في 9.51 ثانية، وجاء ثانيا محمد 

مبارك في 23.36 ثانية.
أما فئة سوبر ستريت دفع خلفي فحاز على المركز األول يوسف عبداهلل 
محققا 9.73 ثانية، وجاء ثانيا جاسم زمان في 15.52 ثانية، وجاء طالل بن 
عيدان أوال ضمن فئة سوبر ستريت V8 متغلبا على منافسه سعد المران. 
وضمن فئة كومبتشن 7.5 فجاء في المركز األول علي حاجي ومتغلبا على 
منافسه حسين محمد والذي حقق 7.53 ثانيه بينما محمد حصل على 7.81 

ثانية، وجاء أوال وضمن فئة األوت لو 10.5 عبداهلل السوري.
وضمن فئات الدراجات النارية تمكن بيلي فوس من خطف المركز األول 
ضمن فئة برو بايك محققا 4.09 ثانية، ومتغلبا على منافسة المباشر محمد 
وذلك  األول  المركز  مبارك  مسفر  بايك حقق  فئة ستريت  ياقوت، وضمن 
أما  ثانية،   9.35 حقق  الذي  بورشيد  محمد  على  ومتغلبا  ثانية   8.27 في 
فئة سوبر ستريت فجاء اوال مشاري التركي في 6.88 ثانية، ومتغلبا على 

يعقوب العالي، بينما جاء محمد البدح أوال وذلك ضمن فئة اوت 
لو بايك في 6.96 ثانية، وجاء ثانيا بدر بن عيدان وذلك في 

8.11 ثانية.
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الفريق يغادر اليوم لمعسكر في لبنان

عزيز يعود لسلة المنامة دون رفيقيه
– محمد عباس الوسط   §

السلة  لكرة  األول  الفريق  العب  عاد   [
الفريق  ألعاب  وصانع  المنامة  نادي  في 
ابتعاد  بعد  فريقه  صفوف  إلى  عزيز  أحمد 
الخالف  بعد  شهر  من  ألكثر  امتد  طويل 

الذي نشب مع اإلدارة على خليفة 
انتقال الالعب محمد قربان إلى 

الفريق. صفوف 
األول  أمس  تدريب  وشهد 
بعد  لالعب  األول  الظهور 
مع  أموره  تسوية  تمت  أن 
الذي  الوقت  في  اإلدارة 
الالعبين  موضوع  فيه  مازال 
»كمبس«  حسين  محمد 
بانتظار  عالقا  وحسن نوروز 
بين  المفاوضات  استكمال 

حلول  إلى  للوصول  الطرفين 
نهائية.

وال يعرف إلى اآلن سبب كون 
بعكس  حل  دون  معلقا  الموضوع 

عزيز  أحمد  الالعب  موضوع 
وشارك  حلحلته،  تمت  الــذي 

التدريبين  في  الفريق  مع  بالفعل 
معه  مغادرته  بانتظار  األخيرين 

التدريبي. المعسكر  إلى 
فريق  يغادر  آخــر،  جانب  من 

السلة  لكرة  األول  المنامة 
معسكر  إلى  )االثنين(  اليوم 

 10 لمدة  لبنان  في  تدريبي 
عدة  خاللها  يخوض  أيام 

فرق  مع  ودية  مباريات 
مستغال  هناك  المقدمة 
في  الــــدوري  تــوقــف 
إقامة  بسبب  البحرين 

لكرة  للمنتخبات  للعربي  الخليج  بطولة 
القدم.

بظروف  مر  قد  المنامة  فريق  وكــان 
 3 توقف  بعد  الدوري  انطالق  في  صعبة 
الفريق ومن  مع  المشاركة  العبين عن 
بإيقافهم  قرارا  اإلدارة  اتخاذ  ثم 

حتى إشعار آخر.
الفريق  أن  ويبدو 
يمر حاليا في مرحلة 
قبل  األوراق  لململة 
بطولة  استئناف 
في  مجددا  الدوري 
يناير/كانون   19
الجاري،  الثاني 
أن  المنتظر  من  إذ 
من  الفريق  يعود 
 17 في  لبنان  معسكر 
الجاري قبل يومين 
استئناف  ــن  م

الدوري.

سمبدوريا يسقط يوفنتوس وأودينيزي يذل إنتر ميالن
§ روما - أ ف ب

العام  والمتصدر  اللقب  حامل  يوفنتوس  بدأ   [
مواصلة  في  فشل  أن  بعد  مخيبة  بطريقة   2013
الذي يفصله  الفارق  مسلسل انتصاراته وتوسيع 
عن اقرب مالحقيه الى 8 نقاط مجددا، وذلك بسقوطه 
أمام ضيفه سمبدوريا 1-2 أمس )األحد( على ملعب 
»يوفنتوس ارينا« في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري االيطالي لكرة القدم.
وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق فوزه الخامس 
على التوالي والسادس عشر هذا الموسم واالبتعاد 
مجددا في الصدارة، وذلك بعد أن تقدم على ضيفه 
ثم اضطرار األخير الى إكمال اللقاء بعشرة العبين، 
من  يستفد  لم  كونتي  انتونيو  المدرب  فريق  لكن 
شباك  الى  الوصول  في  وفشل  العددي  التفوق 
الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو، فدفع الثمن 
على  واألولى  الموسم  هذا  الثالثة  بهزيمته  ومني 

أرضه أمام سمبدوريا منذ 2005.
لمسلسل  حدا  سمبدوريا  وضع  المقابل،  في 
هزائمه عند 3 على التوالي و10 هذا الموسم وحقق 

فوزه االول بقيادة مدربه الجديد ديليو روسي.
وافتتح سيباستيان جوفينكو التسجيل ألصحاب 
األرض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء رفع من خاللها 
رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، وذلك بعد خطأ 
من غيتانو بيراردي على كالوديو ماركيزيو داخل 
في  غاليا  ثمنه  دفع  إنذارا  أثره  على  نال  المنطقة 
الدقيقة 31 ألنه حصل على إنذار ثان طرد على إثره 

بعد خطأ على اندريا بارزاغلي.
العددي  التفوق  من  يستفد  لم  يوفنتوس  لكن 
بداية  في  الثمن  فدفع  االول  الشوط  من  تبقى  لما 
اثر  التعادل  إدراك  من  سمبدوريا  تمكن  إذ  الثاني 
هجمة مرتدة سريعة أنهاها األرجنتيني ايمانويلي 
نيناد  الصربي  من  تمريرة  وبعد  ايــكــاردي 
اخطأ  المنطقة  خارج  من  بتسديدة  كرستيسيتش 
التعامل  في  بوفون  جانلويجي  والقائد  الحارس 

معها لتتهادى الكرة داخل شباكه )52(.
ذاته من  الالعب  تمكن  المفاجأة عندما  واكتملت 
وضع سمبدوريا في المقدمة عندما وصلته الكرة 
على الجهة اليمنى اثر تمريرة من االسباني بدرو 
شباك  في  ضيقة  زاوية  من  فسددها  اوبيانغ  مبا 
بوفون الذي يتحمل ايضا جزءا من مسئولية الهدف 

من  أفضل  الثالث  فيورنتينا  حال  تكن  ولم   .)68(
هذا  الرابعة  بهزيمته  بدوره  مني  إذ  يوفنتوس، 
ضيفه  أمام  أرضه  على  سقط  أن  بعد  الموسم 
جوناثاس  للبرازيلي  بهدفين  بيسكارا  المتواضع 

)57( والسويدي مريفان شيليك )90(.
على ملعب فريولي، قدم اودينيزي وانتر شوطا 
أول سلبيا لجهة النتيجة بعد أن عاند الحظ الفريق 
المضيف أكثر من خصوصا من ركلة حرة بعيدة 
في  العارضة  فوقفت  ناتالي  دي  انطونيو  نفذها 
من  ناتالي  دي  تمكن  الثاني،  الشوط  وفي  وجهها. 
افتتاح التسجيل اثر تمريرة م اندريا التزاري )64(.
وتعمقت جراح انتر ميالن بطرد مدافعه البرازيلي 
فلم  واحدة،  دقيقة  بعد  الثاني  اإلنذار  لنيله  جوان 
الفرصة وسجل هدفين متتاليين  يفوت اودينيزي 
بينية  كرة  اثر  مورييل  لويس  الكولومبي  عبر 
ناتالي  ودي   ،)75( باستا  دوشان  التشيكي  من 
رافعا رصيده   )79( تعاون جديد مع التزاري  بعد 

الشخصي الى 12 هدفا في البطولة.
وعلى ملعب »سان سيرو«، استعاد ميالن توازنه 
امام  السابقة  المرحلة  في  القاسية  خسارته  بعد 
متذيل  سيينا  ضيفه  جراح  بتعميق  وذلك  روما، 

الترتيب بالفوز عليه 1-2.

اليغري  ماسيميليانو  المدرب  فريق  ويدين 
باتو  الكسندر  البرازيلي  خدمات  عن  تخلى  الذي 
الى  الموسم  هذا  التاسع  بفوزه  لكورنثيانز، 
دخوله  بعد  تمكن  الذي  كركيتش  بويان  االسباني 
الهدف  تسجيل  من  نوتشيرينو  انتونيو  من  بدال 
اثر عرضية  رأسية  كرة  من  الدقيقة 67  في  االول 

من الغاني كيفن برينس بواتنغ.
في  الثاني  الهدف  باتزيني  اضاف جامباولو  ثم 
انتزع بنفسه بعد خطأ  الدقيقة 80 من ركلة جزاء 
عليه داخل المنطقة من قبل البرازيلي فيليبي، قبل 
ان يقلص ميكيلي باولوتشي الفارق في الدقيقة 87 

من كرة رأسية.
وقاد العب ميالن السابق ماركو بورييلو فريقه 
على  فقط وجاء  الموسم  هذا  الرابع  لفوزه  جنوى 
في  اللقاء  هدفي  بتسجيله  بولونيا  ضيفه  حساب 

الدقيقتين 56 و73.
وتغلب كييفو على اتاالنتا بهدف للغاني اسحاق 
على  قاتل  لفوز  بارما  اماوري  وقاد   .)37( كوفيه 
في  الثالث  النقاط  هدف  بتسجيله   1-2 باليرمو 
فريقه  تقدم  ان  بعد  وذلك  الضائع،  بدل  الوقت 
عبر الجزائري اسحاق بلفضيل )61( قبل ان يدرك 

الكرواتي ايغور بوغدان التعادل )85(.

فرحة العبي سامبدوريا بالفوز

ليون يتنازل عن لقبه بطاًل لكأس فرنسا
§ باريس - أ ف ب

] تنازل ثاني ترتيب الدوري ليون عن لقبه بطال لمسابقة كأس 
فرنسا في كرة القدم بعد خسارته أمس األحد في الدور الـ32 أمام 
مضيفه ايبينال من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 2-4 وذلك بعد 
تأهل  المقابل،  في  واإلضافي.  األصلي  الوقتين  في   3-3 تعادلهما 
الـ16 بفوزه على مضيفه بورغ- الى دور  الدوري  مونبلييه بطل 
بيروناس )ثالثة( 2-1، ومرسيليا بفوزه على ضيفه غانغان )ثانية( 

2-1، فيما خرج رين بخسارته أمام مضيفه لنس )ثانية( 2-1.
قواعده،  )ثانية( 3-2 خارج  بفوزه على شاتورو  بوردو  وتأهل 
اتيان بفوزه  ونيس بفوزه على مضيفه متز )ثالثة( 3-2، وسانت 

على مضيفه كاين )ثانية( 3-2 ايضا. فرحة العبي الفريق المغمور

رونالدو يقود ريال مدريد 
لفوز درامي في »الليغا«

§ مدريد - أ ف ب

] استعاد ريال مدريد حامل اللقب توازنه 
وتمكن  صفوفه،  في  العددي  النقص  رغم 
بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
سوسييداد  ريــال  ضيفه  على  الفوز  من 
ملعب  على  )األحــد(  أمس   3-4 بصعوبة 
الثامنة  المرحلة  في  برنابيو«  »سانتياغو 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
عن  يبحث  وهو  اللقاء  الى  ريال  ودخل 
في   )3-2( ملقة  أمــام  هزيمته  تعويض 
تحقيق  في  نجح  وقد  السابقة،  المرحلة 
مبتغاه على رغم النقص العددي في صفوفه 
انتونيو  الحارس  طرد  بعد   6 الدقيقة  منذ 
البرتغالي  للنجم  ثنائية  بفضل  وذلك  ادان، 

كريستيانو رونالدو.
نقطة وقلص   36 الى  ريال رصيده  ورفع 
برشلونة  غريمه  عن  يفصله  الذي  الفارق 
اتلتيكو  جاره  وعن  نقطة،   13 الى  المتصدر 
بانتظار  وذلك  نقاط،   4 الى  الثاني  مدريد 
وريال  اسبانيول  مع  األخيرين  مباراتي 

مايوركا على التوالي.
جوزيه  البرتغالي  ريــال  مــدرب  وبــدأ 
مورينهو بابقاء الحارس القائد ايكر كاسياس 
على  الثانية  للمرحلة  االحتياط  مقاعد  على 
ملقة  أمام  ذاته  األمر  فعل  أن  بعد  التوالي، 
الخشبات  خارج  ايكر«  »سانت  كان  حين 
الثالث للنادي الملكي للمرة االولى منذ العام 
2002 بسبب العالقة المتوترة بين الرجلين.
من  تمكن  إذ  مثالية،  ريال  بداية  وكانت 
ونصف  دقيقة  مرور  بعد  التسجيل  افتتاح 
من  متقنة  بينية  تمريرة  اثر  البداية  على 
كريم  للفرنسي  خضيرة  سامي  األلماني 
بنزيمة الذي وضع الكرة في شباك الحارس 

التشيلي كالوديو برافو.
تكتمل  لم  مورينهو  رجال  فرحة  لكن 
هدف  سوسييداد  أهدى  أدان  الحارس  الن 
اللقاء  إكمال  على  فريقه  واجبر  التعادل 
المكسيكي  اسقاطه  بعد  العبين  بعشرة 

كارلوس فيال داخل المنطقة فاحتسب الحكم 
ركلة جزاء انبرى لها تشابي برييتو بنجاح 

.)9(
الى  عنه  ورغما  مورينهو  واضطر 
إشراك كاسياس على حساب خوسيه 
لكن  ادان،  طرد  بعد  كاليخون  ماريا 
النقص العددي لم يؤثر على صاحب 
الدقيقة  في  مجددا  تقدم  إذ  األرض، 

عبر  حول 35  الــذي  خضيرة 
في  بكعبه  الكرة 
بعد  برفو  شباك 

البرتغالي  عبر  المنطقة  حدود  من  تسديدة 
ريكاردو كارفاليو.

لكن سوسييداد أدرك التعادل مجددا بعد 5 
الكرة  الذي وصلته  دقائق فقط عبر برييتو 
الدفاع  ارتدت من  اليمنى بعد أن  الجهة  على 
بعيدا  فسددها  فيال،  من  بعيدة  تسديدة  اثر 

عن متناول كاسياس )40(.
مدريد  ريال  تقدم  الثاني،  الشوط  وفي 
وصلته  الذي  رونالدو  بفضل  الثانية  للمرة 
فوضعها  بنزيمة  من  بينية  بتمريرة  الكرة 
أضاف  أن  لبث  ما  ثم   ،)68( برافو  تحت 
اللقاء والسادس  الثاني في  الشخصي  هدفه 
من  نفذها  حرة  ركلة  من  الموسم  هذا  عشر 
العارضة  من  الكرة  فارتدت  اليسرى  الجهة 
ودخلت شباك حارس اسبانيول الذي يتحمل 
خارج  الكرة  أن  اعتقد  ألنه  الهدف  مسئولية 

الخشبات الثالث )70(.
اللقاء  أجواء  الى  عاد  سوسييداد  لكن 
ثالث  هدف  بفضل  الفارق  وقلص  سريعا 
تمريرة  بعد  بكاسياس  انفرد  الذي  لبرييتو 
يضع  أن  قبل  كاسترو  غونزالو  من  بينية 

الكرة في الشباك )76(.
الوليد  بلد  ضيفه  على  فيغو  سلتا  وفاز 
 24500 وأمام  بااليدوس  ملعب  على   1-3

متفرج.
وقت  في  التسجيل  فيغو  سلتا  وافتتح 
بلد  )9(، ورد  اسباس  ياغو  مبكر عن طريق 
نفذها  جزاء  ركلة  من  مبكر  وقت  في  الوليد 

البرتو بوينتو )12(.
ومنح ياغو أصحاب األرض التقدم مجددا 
اليكس  لوبيز  وعزز   ،)30(
التقدم  هــذا  سانشيز 

بالهدف الثالث )52(.
سلتا  ــى  ــق وارت
المركز  الى  فيغو 
عشر  ــس  ــام ــخ ال
نقطة،   18 برصيد 
رصيد  ــف  وق فيما 
المركز  في  الوليد  بلد 
الحادي عشر وله 
22 نقطة.
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القناةالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد االنجليزي

الجزيرة الرياضية 5+تشيلتينهام × إيفرتون22:45

الدوري االسباني

الجزيرة الرياضية 2+رايو فاليكانو × خيتافي22:00

مكالمة ضرورية

اقرأ وتمعن
صورة لالنستغرام

فرحة وبراءة

اهلل ياألزرق

حيى اهلل االسود

تحية كويتية
خليجنا واحد

البعد الثالث للدورة

نشاهدها  التي  األبعاد  من  العديد  هناك   [
واهمها  أبرزها   »21 »خليجي  في  ونعيشها 
الجانب الفني للمنتخبات المشاركة، وقدرتها على 
غالبية  اتضحت صورة  وقد  الدورة.  بلقب  الفوز 
من  مستوياتها  شاهدنا  أن  بعد  المنتخبات  هذه 
امس.  انتهت  التي  االول  الدور  مباريات  خالل 
بعيد،  حد  الى  منتخب  كل  مستوى  فيها  وتجلى 
قدرة  على  النهائية  الصورة  يعطي  ال  انه  اال 
الحظ  يحالفها  لم  التي  او  المهزومة  المنتخبات 
في التأهل للدورة الثاني؛ الن لكل مباراة ظروفها 

ولكل حصان كبوة.
البعد  يضاهي  اصبح  الذي  الثاني  البعد  اما   
اصبح  فقد  اللقب،  على  المنافسة  قوة  في  االول 
الحشد االعالمي الكبير واالهتمام الذي يفوق اي 
بعض  جعل  االمر  وهذا  اقليمية،  لبطولة  تغطية 
الحقيقي  طورها  عن  تخرج  الفنية  االنتقادات 
ويسبب  الرحمة  يعرف  ال  الذعا  نقدا  وتصبح 
االعالمية  التغطية  اصبحت  لذلك  بيوت،  خراب 
اي  يضاهيها  وال  جدا،  متميزة  ال��دورة  لهذه 
ذو  فتاك  سالح  وهذا  اخرى،  اعالمية  تغطية 

حدين.
  اما البعد الثالث غير المرئي ولكننا نشعر به 
ونعيشه هذه االيام، فيتمثل في لقاء االشقاء تحت 
مظلة واحدة، تجمعهم ارض واحده، ويحيط بهم 
وهو  واإلخاء،  والمودة  بالحب  الشعور  جميعا 
االمر الذي نعتز ونفخر به نحن البحرانيين اكثر 
من اي وقت آخر؛ الننا نحن من اسس النطالقة 
غرس  في  وساهمنا   ،1970 العام  الدورة  هذه 
بذرتها االولى على هذه االرض الطيبة، ورعيناها 
حق رعايتها حتى اصبحت اليوم صرحا رياضيا 
يكون  ان  نفخر  لذلك  بالبنان،  إليه  يشار  شامخا 
الرياضية  للنهضة  االول  السبب  هو  الصرح  هذا 
تأهلت  وبفضلها  دولنا،  تعيشها  التي  الكبيرة 
رياضي  حدث  كأكبر  العالم  كأس  نهائيات  الى 
عالمي، وبلغنا اكبر المواصيل حينما نجحت دولة 
المجتمع  الحصول على موافقة  الشقيقة في  قطر 
الدولي في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
عربية  دولة  الى  الفتة  صورة  في   2022 العام 
صغيرة في حجمها وتعداد سكانها... وهو االمر 
اإلنجازات  هذه  على  ألنفسنا  نبارك  يجعلنا  الذي 

ونبارك لالشقاء جميعا.

abbas.alaali@alwasatnews.com

رايكارد يمنع حتى 
المرافق من االقتراب

التدريب  ف��ي   [
للمنتخب  األخ��ي��ر 
قبل  ال��س��ع��ودي 
م���ب���اراة األم���س 
منع  ال��ع��راق  أم��ام 
رايكارد  الهولندي 
كل  األخضر  م��درب 
من  قريبًا  ليس  م��ن 
من  السعودي  المنتخب 
ملعب  أسوار  داخل  البقاء 
سمح  إذ  ال��ت��دري��ب، 
للجهازين  فقط 
واإلداري  الفني 
بمشاهدة  فقط 
إذ  ال��ت��دري��ب، 
ط��ل��ب أي��ض��ًا 
المرافق  إبعاد 
ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال���م���وج���ود 
المنتخب  مع 
ال��س��ع��ودي، 
حفاظًا  وذلك 
)الخلطة  على 
ال��س��ري��ة( 
التي أعدها 
ة  ا ر لمبا
األمس.

أحمد عيد يرفض اللقاءات »الليلية«
في  المعدين  أحــد  طلب   [
السعودية  الرياضية  القناة 
االتحاد  رئيس  من  األمس  مساء 
أحمد  القدم  لكرة  السعودي 
ضيفاً  يكون  أن  الحربي  عيد 
الذي  الخليج  ليالي  برنامج  في 
يبدأ بثه منذ العاشرة في مساء 
الحربي رفض هذا  كل يوم، لكن 
مستعد  إنه  وقال  بلباقة  الطلب 
ضيفاً  يكون  أن  مناسبة  أي  في 
ولكن  السعودية  القناة  على 
أن  ويبدو  الليل!،  في  ليس 
بالنوم  الملتزمين  من  الحربي 
عن  اعتذر  وبالتالي  المبكر 

االرتباط بالقناة.

»فقيرو« صاد بالتيني في الريتز
المحرقاويون  ُيسميه  أن  يحب  الذي  سلطان  يوسف   [
)فقيرو( من األشخاص المعروفين لدى البيت المحرقاوي من 
خالل قيامه بتصوير كافة مباريات النادي في جميع األلعاب، 
إذ دائماً ما يتخذ إحدى الزوايا في المباريات المحرقاوية حاماًل 
الوقت  الصور، وفي  من  جداً  كبيراً  أرشيفاً  كاميرته، ويمتلك 
نفسه لديه هواية التصوير مع )المشاهير( ويحرص في كل 
مع  للتصوير  التواجد  الخليجية على  الدول  بإحدى  مناسبة 
في  ميسي  الشهير  األرجنتيني  الالعب  ومنهم  )المشهورين( 

الرياض عندما قابلت األرجنتين السعودية، إذ قام بالتصوير 
معه.

التصوير  على  )فقيرو(  أصر  الحالية   21 خليجي  وفي 
قام  أن  بعد  بالتيني  ميشيل  األوروبي  االتحاد  رئيس  مع 
مناسبة  في  بالتر  الدولي  االتحاد  رئيس  مع  بالتصوير 
في  وانتظره  بالتيني  وصول  بموعد  )فقيرو(  وعلم  سابقة، 
فندق كبار الشخصيات )الريتز كارلتون( وأصر على التقاط 

صورة )سريعة( معه ليتحقق حلمه!.

عيد
مد 

أح

يوسف سلطان مع ميشيل بالتيني في خليجي 21


