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 إعالم البطولة يفوق مستواها
 تدخل بطولة «خليجي ٢٠» يومها الثاني وكأنها لم تبدأ 
بعد وذلك بسبب تسارع االحداث قبل البطولة وارتفاع حدة 
االصوات املطالبة بترحيلها إلى بلد آخر او تأجيلها، ولألسف 
فسر البعض هذه املطالبات بأنها متشددة في طرحها وال 
تكن ودا لليمن وشعبه الكرمي وهذا غير صحيح اطالقا، 
ولكن من باب احلرص وضمان النجاح للبطولة تنظيميا 
وفنيا طالبنا وغيرنا بإمكانية تأجيل البطولة، وسرعان 
ما تناقلت وكاالت األنباء حادثة االستيالء عل حافلة وفد 
تلفزيوني عماني واملطالبة بفدية إلطالق سراح املعتقلني، 
ومن واجبنا ان نشير الى مواقع االحداث وخطورتها حفاظا 
على سالمة وارواح املشاركني في البطولة، ففي مثل هذه 
احلاالت ال ينبغي إخفاء احلقائق مع كامل تقديرنا جلهود 

منظمي الدورة ومستضيفيها.
   االمر اآلخر الذي ألقى بظالله سلبيا على البطولة هو 
مشاركة االخضر السعودي الذي أسميه «الرقم الصعب» 
بالصف الثاني مـــن العبيه بغض النظر عن نتيجته في 
مبـــاراة االفتتاح امس، فإن فاز فليس بغريب عليه بكافة 
مراحله السنية وان خسر فال تثريب عليه، كما يقول أهل 
مكة، ولكن خلو القائمة السعودية من عناصرها االساسية 
سيترك فراغا فنيا في مستوى املنافسة والتميز، في حني 
يرى آخرون ان مشاركة السعودية بالصف الثاني مكسب 
لها في املستقبل وخسارة فنية للبطولة، وسلكت االمارات 
الدرب نفسه وشاركت السعودية في اللعب بالصف الثاني 
حيث يغيب عنهـــا العبو الوحدة جميعهم وفي مقدمتهم 
اسماعيل مطر الى جانب العبي املنتخب االوملبي املتواجدين 
حاليا في غوانزو الصينية بعدما بلغوا الدور نصف النهائي، 
لذلك من الطبيعي ان تتأثر البطولة فنيا لغياب العناصر 

املتميزة ملنتخبني مرشحني مثل السعودية واالمارات.
   أما اجلانب االيجابي في هذه البطولة وبطوالت كأس 
اخلليج عموما فهو االهتمام االعالمي امللحوظ الذي يكاد 
يفوق املستوى العام للدورة مما يضيف مذاقا مميزا للمنافسة 
حتى لو كانت معظم املباريات بال أهداف، وكســـبت قناة 
ابوظبي هذه املرة كافة حقوق النقل في مشهد اعاد لألذهان 
حادثة منافستها الشرسة مع قناة اجلزيرة الرياضية في 
«خليجي١٩» في مسقط، ويحلو للمتابع التنقل بني القنوات 
املتخصصة حتى وقت متأخر من الليل األمر الذي يقربه 

من البطولة وكأنه يشاهد املباريات من املدرج.
   لم يعد االعالم مقتصرا على نقل املباريات والتعليق 
عليها، وكنا في السابق نصدق املعلق الكبير خالد احلربان 
ـ امده اهللا بالصحة والعافيةـ  حتى لو كان مخطئا، واصبح 
االعالم اآلن مشـــاركا ان لم يكن صانعا للقرار، واكثر ما 
يخشاه املدربون هو ردود فعل املهتمني واصحاب الشأن، 
فكم من مدرب جاء كالطاووس وطار كالعصفور، والسبب 

معروف بالطبع، فاحذروا يا أيها املدربون.. وسالمتكم.
  ناصر العنزي  

 تدابير أمنية مشددة 

 تذمّر العبي العراق  

 الهديب: فقرات مميزة بـ«الثالثة الرياضية» 

 كاتانيتش: جئنا للبحث عن االنتصارات 

 شريدة: لست مطالباً باللقب 

 فرضت القوات اليمنية في عدن (جنوب) اجراءات امنية مشــــددة 
واستثنائية ومنعت ناشطي احلراك اجلنوبي من الوصول الى املدينة 
للتظاهر، حســــبما افادت مصادر متطابقة، ومت نشــــر القوى االمنية 
بكثافــــة على طول الطرقات الرئيســــية في عــــدن كبرى مدن جنوب 
اليمن، وكذلك حول املالعب والفنادق التي تقيم فيها الوفود املشاركة 
وعلى املرتفعات احمليطة باملدينة. وقد خصصت الســــلطات ٣٠ الف 
عســــكري لضمان حماية البطولة التي تنظم في عدن ومحافظة ابني 
جنوب اليمن حيث ينشــــط احلــــراك اجلنوبي املطالــــب باالنفصال 
عن شــــمال اليمن، فضال عن تنظيم القاعــــدة الذي كثف عملياته في 
اجلنوب خالل االشــــهر االخيرة خصوصا فــــي ابني. وذكرت مصادر 
امنيــــة ان املئــــات مــــن مناصري   اجلنوبــــي في محافظــــة الضالع

املجــــاورة حاولوا الدخول الى عدن اال ان القوات اليمنية منعتهم من 
ذلك. 

 أبدى عدد من العبي العراق استياءهم وتذمرهم من طريقة تنقلهم 
بني البلدان بســــبب عدم تخصيص طائرة خاصة تقلهم أسوة بباقي 
املنتخبات املشــــاركة. وذكر املهاجم عماد محمد ان املنتخبات األخرى 
ال تتميز عنا بشيء، واألســــطول العراقي اجلوي قادر على نقل وفد 
العراق وعكس حالة ايجابية عن التطور في بعض القطاعات العراقية، 
لكنني استغرب ضعف االهتمام بهذا اجلانب». وأضاف «أتذكر جيدا 
انني منذ بدأت ممارســــة كرة القدم في منتخب الناشــــئني وأنا اتنقل 
في كل بطولة عن طريق الترانزيت، ففي السابق كنا نقضي أياما في 
املطارات، واليوم لم تختلف احلال كثيرا لذا فعلى احلكومة العراقية 

االلتفات الى هذه الناحية». 

 أكد سليمان الهديب مدير إدارة التنسيق واملتابعة بالقناة الثالثة 
الرياضية بتلفزيون الكويت أن القناة ستقوم بنقل منافسات خليجي 
٢٠ على الهواء مباشــــرة، مشيرا إلى أن مسؤولي الوزارة جنحوا في 
األوقات األخيرة قبيل انطالق املنافسات في احلصول على حقوق نقل 

جميع مواجهات البطولة.
  وأشــــار الهديب إلى أن القناة قد أعدت العديد من الفقرات املميزة 
والبرامج الهامة لتغطية منافسات البطولة حيث سيكون هناك استديو 
حتليلي قبيل وأثناء وعقب نهاية املباريات تتم خالله استضافة العديد 
من جنوم كرة القدم للوقوف على آخر استعدادات املنتخبات باإلضافة 
إلى عــــرض الرؤية الفنية للمدربني وكيفية التعامل مع مســــتجدات 
املباريات، كما ستقوم بإعداد رسالة يومية لتغطية منافسات البطولة 

وعمل سهرات خاصة ملتابعة آخر االستعدادات. 

 أوضح السلوڤيني سريتشكو كاتانيتش مدرب اإلمارات ان منتخبه 
جاء من اجل املنافســــة رغم وجود عدد من الوجوه الشابة التي متت 

إضافتها الى صفوف الفريق.
  وقال: «أمتنى ان نقدم مباريات قوية وان ننافس بقوة على اللقب، 
فبرغــــم وجود عدد من الوجــــوه اجلديدة إال اننــــا جئنا للبحث عن 
االنتصارات»، مضيفا «انه ضم عددا من الوجوه الشابة للمشاركة في 

البطولة واعدادهم للمشاركة في كأس آسيا ٢٠١١ بالدوحة».
  وتابع: «انها التجربة األولى لي في بطوالت كأس اخلليج وأمتنى 
ان يقدم اجلميع املطلوب منهم حتى ال نقع حتت أي ضغوط»، مشددا 
على ان األهم بالنسبة له هو نهائيات كأس آسيا «فانا سأقوم بعملي 
وال اعرف ان كنت سأشارك بهذه املجموعة في البطولة اآلسيوية أم ال 
ولكن عددا كبيرا منهم سيبقى في التشكيلة»، وأشار الى ان املشكلة 
احلقيقية التي تواجهه هي اللعب على النجيلة الصناعية. من جانبه، 
أكد األملاني وولفغانغ سيدكا مدرب العراق ان البطولة «من البطوالت 
القوية والصعبة واملهمة للخليجيني»، وقد «واجهنا عمان حامل اللقب 
في دورة غرب آســــيا وان كان املنتخب العماني لعب بوجوه جديدة، 
كما تضم مجموعتنا منتخب البحرين الذي اعرفه جيدا ويضم العبني 
جيدين». كما أكد سيدكا معرفته باملنتخب اإلماراتي بقوله «شاهدته 
في مباراته الودية مع الهنــــد، واملباراة األولى دائما ما تكون صعبة 
ومهمة النها الطريق الى خطوة متقدمة». وختم قائال «نتطلع الى أن 
نكون من بني أفضل فريقني في البطولة ألن طموحنا هو الوصول الى 
نصف النهائي وبعدها سنفكر في املباراة النهائية، فاستعداداتنا جيدة 
ولذلك نشعر بالتفاؤل وبإمكانية حتقيق نتائج جيدة»، وقال ان منتخبه 

بحاجة الى املزيد من احلظ، معربا عن تفاؤله بإحراز اللقب. 
 اعتبر مدرب البحرين ســـلمان شـــريدة الذي تولـــى املهمة منذ 
أسبوعني ان احتاد بالده لم يطلب منه حتقيق اللقب اخلليجي الذي 
لم تفز به البحرين حتـــى االن. وقال خالل املؤمتر الصحافي امس 
«ان مســـؤولي االحتاد البحريني طلبوا املشاركة واملنافسة وليس 

حتقيق اللقب».
  مضيفا «لم اكن استطيع رفض طلب بالدي لتولي املهمة رغم قصر 
الفترة ورغم االصابات والغيابات التي تصل الى ١١ العبا»، موضحا 
انه «ليس مطالبا بالفوز بالبطولة خاصة انه تولى املهمة منذ ايام 
قليلة لكنه يتمنى ان ينال هذا الشرف مع املجموعة اجلديدة التي يقوم 
بتدريبهـــا حاليا». واوضح انه «لو حقق البحرين اللقب فلن يكون 
ذلك مفاجأة خاصة ان كل املنتخبات اخلليجية في تطور مستمر»، 
مضيفا ان املنتخب العماني حامل اللقب وهو فريق متطور واللقاءات 

البحرينية العمانية دائما ما تتسم باإلثارة واملستوى الراقي».
  من جانبه اكد الفرنسي كلود لوروا مدرب عمان ان منتخبه يسعى 
لالحتفاظ بلقبه الذي توج به في «خليجي ١٩»، معتبرا ان «مستوى 
عمان لم يتراجع وان عدم التأهل لكأس آسيا ٢٠١١ ليس دليال على ذلك 
خاصة ان التصفيات لم تكن عادلة وعلى االحتاد اآلسيوي ان يعيد 
حســـاباته بشأن نظام هذه التصفيات». وأكد «اهمية املباراة األولى 

امام البحرين خاصة انه قوي ويضم العبني على أعلى مستوى». 

 افتتاح شعبي وآمن لـ «خليجي ٢٠» 

«األزرق.كوم»   ملعب ٢٢ مايو شهد حفل االفتتاح وفي االطار لوحتان استعراضيتان 

 الشيخ أحمد الفهد يتحدث لوسائل االعالم قبل حفل االفتتاح  فقرة فنية تعبر عن التراث الشعبي اليمني 

 افتتح الرئيـــس اليمني علي 
عبداهللا صالح مساء امس دورة 
كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
في نسختها الـ ٢٠ التي تستضيفها 
اليمـــن حتى ٥ ديســـمبر املقبل 
مبحافظتي عدن وأبني، بحضور 
الوزراء للشـــؤون  نائب رئيس 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
االســـكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد ورئيس جيبوتي إسماعيل 

عمر جيلـــه والرئيس اإلريتري 
أسياســـي أفورقـــي، ورؤســـاء 
البطولة،  الوفود املشـــاركة في 
وعدد من كبار املسؤولني اليمنيني 
واملسؤولني اخلليجني مبلعب ٢٢ 

مايو بعدن.
  وتعد هذه املـــرة األولى التي 
تســـتضيف فيهـــا اليمـــن هذه 
البطولـــة، منذ قبوله كعضو في 
بعض مؤسسات مجلس التعاون 

اخلليجـــي قبـــل حوالي تســـع 
سنوات.

  وبعد أن عزفت فرقة املوسيقى 
العسكرية السالم الوطني اليمني 
ثم تليت آيات من القرآن الكرمي، 
ألقى الرئيس اليمني علي عبداهللا 
صالـــح كلمة االفتتاح الرســـمي 
للبطولة، رحب فيها باملنتخبات 
اخلليجية املشاركني في البطولة، 
وأعرب عن متنياته بنجاح البطولة 

تنظيميا وفنيا. ثـــم ألقى وزير 
الشباب والرياضة اليمني رئيس 
اللجنـــة املنظمة للبطولة حمود 
عبادي كلمـــة مماثلة رحب فيها 
بالوفود اخلليجية، وأكد أن اليمن 
سيبذل كل اجلهود املمكنة من أجل 
جناح البطولة وحتقيق أهدافها في 
التواصل بني دول اخلليج العربية 

واليمن والعراق.
  وأعقب ذلك عرض لوحة فنية 

غنائية استعراضية بعنوان «حلم 
األجيال» من أداء مجموعة من جنوم 
الطرب اليمنيني واخلليجيني، تبرز 
الهوية واخلصائص احلضارية 
اليمنية ـ اخلليجية املشتركة في 
اجلزيرة العربية، وشارك في تقدمي 
الفقرات االســـتعراضية للوحة 
أكثر من ١٥٠٠ راقـــص من أبناء 
محافظتي عدن وأبني، إلى جانب 
٣ آالف مشارك من طالب املدارس 

واجلامعات وفرق الرقص الشعبية 
في مختلف احملافظات.

  وقدمت اللوحة وصايا األجداد 
واألحفاد في ســـت لوحات فنية 
غنائيـــة اســـتعراضية مترابطة 
في مدة ال تتجاوز نصف ســـاعة 
وتبرز الوحدة واحلكمة مفردتني 
رئيســـيتني في العمل فيما متثل 
الوحدة اليمنية حمامة سالم إلى 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

 عُمان للدفاع عن لقبه أمام البحرين.. واإلمارات مع العراق 

(األزرق.كوم)  الفرنسي كلود لوروا مع العبيه خالل التدريب أول من أمس  

 اإلمارات  العراق 

 ٧ 
 أبوظبي الرياضية ١ 

 عمان  البحرين 

 ٤ 
 أبوظبي الرياضية 

 يستهل منتخب عمان حملة الدفاع 
عن لقبه بطال للخليج اليوم بلقاء 
البحرين، فـــي حني يلتقي العراق 
بطل آسيا مع االمارات في مواجهة 
غامضة ضمن منافسات املجموعة 
الثانية. وسيجد عمان نفسه للمرة 
األولى فـــي دورات اخلليج مدافعا 
عن لقبـــه بعد أن انضم إلى قائمة 
األبطال في النسخة التاسعة عشرة 
على أرضه مطلع ٢٠٠٩.  ولم يصل 
إعداد املنتخب العماني إلى مرحلة 
اإلقناع من خالل التجارب الودية 
التي خاضهـــا أو من خالل بطولة 
اليمـــن الودية ودورة ألعاب غرب 
آسيا التي شـــارك فيها بالالعبني 
احملليني، وقد تشـــكل منافســـات 
«خليجي ٢٠» احملطة األخيرة ألغلب 
عناصر املنتخب العماني احلالي بعد 
هبوط مستوى العديد منهم. وقد 
تنبه املدير الفني الفرنســـي كلود 
لوروا لهذه املعضلة وبدأ في مرحلة 
اإلحالل التدريجي، فاستعان بعشرة 
العبني دفعـــة واحدة من املنتخب 
األوملبي. من جهته، يسعى البحرين 
بقيادة سلمان شريدة إلحراز اللقب 
اخلليجـــي الذي يبحـــث عنه منذ 
النسخة االولى على ارضه عام ١٩٧٠. 
وشـــريدة هو أول مدرب بحريني 
للمنتخب منذ فؤاد بوشـــقر عام 
١٩٩٦.  وفشل البحرين في جتاوز 
الدور االول في بطولة غرب آسيا 
التي اقيمت مؤخرا، كما خسر أمام 
األردن واوزبكستان وديا ما قلل من 
التوقعـــات بإمكانية الفوز باللقب 
اخلليجي للمرة االولى خصوصا 
أن منتخبهـــم يلعب في املجموعة 
الثانية الى جانب عمان حاملة اللقب 
والعراق بطل آسيا واالمارات بطلة 

«خليجي ١٨».
  ويبحـــث املنتخب العراقي عن 

لقب رابع فـــي البطولة اخلليجية 
النســـختني  لتعويض تعثره في 
املاضيتـــني لكن البداية ســـتكون 
غامضة في مباراتـــه مع االمارات 

بطل النسخة قبل املاضية.
  وقد توج العـــراق بطال لكأس 
اخلليج ثالث مرات بقيادة املدرب 
العراقي الشـــهير الراحل عمو بابا 
في الدورة اخلامسة في بغداد ١٩٧٩، 
والسابعة في مسقط ١٩٨٤، والتاسعة 
في السعودية ١٩٨٨. وأقام العراق 
أكثر من معســـكر تدريبي محلي 
وخارجي وخاض عددا من املباريات 
الوديـــة فتغلب على قطر ١-٠ في 
الدوحة، ثم عسكر في اإلمارات ففاز 
على الهند ٢-٠ وتعادل مع االزرق 
١-١. في املقابل، فقد منتخب االمارات 
أكثر من نصف قوته قبل املشاركة 
البطولة وسيضطر خلوضها  في 

دون ١٠ العبني اساسيني بعدما قرر 
االحتاد اإلماراتـــي توزيع جنومه 
على جميع اجلبهات واملشـــاركات 
التي تخوضها املنتخبات واألندية 
االماراتية. واضطر مدرب «االبيض» 
السلوڤيني سريتشكو كاتانيتش 

الى صرف النظر عن مجموعة من 
جنومه وضم آخرين للمرة االولى 
الى املنتخب. لكنه اعرب عن ثقته 
بقدرة املنتخب على تقدمي مستوى 
جيد في البطولة رغم افتقاره الى 

كوكبة من جنومه الكبار. 


