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 العراق يهزم البحرين ويتصدر وتعادل سلبي بين اإلمارات وُعمان 
 فــــاز منتخب العراق على البحرين ٣-٢ في مباراة مثيرة امس على 
ملعب ٢٢ مايو في عدن ضمن اجلولة الثانية من املجموعة الثانية ليتصدر 
فرق املجموعة بـ ٤ نقاط فيمــــا بقي رصيد البحرين عند نقطة واحدة 
وسجل للعراق عالء عبدالزهرة (٢٤ و٥٧) وهوار محمد من ركلة جزاء 
(٨٩) فيما ســــجل للبحرين فوزي عايش (٤٤) واسماعيل عبداللطيف 

من ركلة جزاء (٤+٩٠).
  وقد ســــبق املواجهة املثيرة مباراة املنتخبــــني العماني واإلماراتي 
التي انتهت بالتعادل الســــلبي أداء ونتيجــــة، وارتفع رصيد كل منهما 

إلى نقطتني.
  وكانت اإلمارات انتزعت التعادل ٠-٠ من العراق بطل آسيا في مباراة 
تألق فيها احلارس ماجد ناصر الذي صد ركلة جزاء ليونس محمود قبل 
دقيقة من النهاية. اما عمان فأهدرت نقطتني في بداية مشوار الدفاع عن 
لقبها بتعادلها مع البحرين ١-١. وفي اجلولة الثالثة االثنني املقبل، تلعب 
عمان مع العراق، واإلمارات مع البحرين.وكان عمان قد توج بطال لكأس 
اخلليج للمرة األولى في تاريخه في النسخة التاسعة عشرة على أرضه 

مطلع عام ٢٠٠٩ بفوزه على السعودية في املباراة النهائية ١-٠.
  والتعادل هو اخلامس بني املنتخبــــني في دورات كأس اخلليج، في 

حني تتفوق االمارات برصيد ٩ انتصارات مقابل ٣ لعمان.
  ويشارك االمارات في البطولة بغياب عشرة العبني أساسيني الرتباطهم 
مبشاركة املنتخب االوملبي في دورة األلعاب اآلسيوية في الصني حيث تأهل 

الى املباراة النهائية قبل ان يخسر بصعوبة ٠-١ امس امام اليابان.
   جاءت بداية املباراة رتيبة من الطرفني خصوصا في ربع الســــاعة 
االول قبل ان يفرض حامل اللقب سيطرته على املجريات لكن «األبيض» 
االماراتي بادله الندية في الربع األخير من دون فرص كثيرة او جناح اي 
منهما في التسجيل. وكانت الفرصة األولى عمانية اثر انطالقة سريعة 
السماعيل العجمي من اجلهة اليسرى الذي مرر كرة امام املرمى تابعها 
حسن ربيع خارج اخلشبات في الدقيقة الرابعة. وكانت محاولة لعماد 
احلوســــني الذي تابع كرة بطريقة استعراضية من داخل املنطقة لكن 
احلارس ماجد ناصر سيطر عليها (١٥)، ثم تدخل ناصر ببراعة إلنقاذ 
مرماه من هدف اثر كرة قوية من داخل املنطقة ايضا للحوسني نفسه بعد 
دقيقة واحدة. وشكلت انطالقات علي الوهيبي من اجلهة اليمنى خطرا 
على املرمى العماني، فمرر كرة رائعة الى سلطان برغش لكن املدافع سعد 
سهيل تدخل في الوقت املناسب وأبعدها الى ركلة ركنية (٢٣)، ثم مرر 
كرة ثانية الى سعيد الكاس امام املرمى لكن سعد سهيل كان في املكان 
املناسب وأنقذ املوقف ولو انه كاد يضع الكرة في مرمى محمد الهويدي 
عن طريق اخلطأ (٣٨). بدأ الشوط الثاني مبحاولة اماراتية اثر كرة من 
اجلهة اليسرى مررها يوسف جابر استقبلها سعيد الكاس برأسه عالية 
عن املرمى (٤٩). وانشغل املنتخبان كثيرا بالرقابة اللصيقة على حامل 
الكرة فغابت اي محاولة خطرة من الطرفني حتى الدقيقة ٦٠ التي شهدت 
تألقا الفتا للحارس ماجد ناصر الذي طار بشــــكل رائع لكرة رأسية من 

فوزي بشير اثر متريرة من احمد حديد من اجلهة اليمنى.
  ارتفع معدل اخلشونة في الدقائق األخيرة من املباراة مع تكتل الالعبني 
من الفريقني اليقاف مفعول اي هجمة، وأصيب احلارس االماراتي مرتني 
وعولج على ارض امللعب، كما أصيب عماد احلوســــني ولم يتمكن من 
اكمال املباراة في الدقيقة ٨٣ فأخرجه املدرب الفرنسي كلود لوروا وأشرك 

حسن علي بدال منه. قاد املباراة الدولي املصري حمدي شعبان. 

 لو لم يكن غوران صربيًا ..

 اإلماراتي علي الوهيبي يالحق العماني حسن مظفر   (أ.ف.پ) 

 عدن تستقبل مئات المشجعين الخليجيين

 سريتشكو: اليمن لم يكن يستحق الهزيمة

 أوضحــــت ارقام صــــادرة عن مصلحــــة الهجرة 
واجلوازات اليمنية ارتفاع تدفق مشجعي املنتخبات 
اخلليجية الى عدن ملؤازرة منتخباتهم.وذكرت وزارة 
الداخلية اليمنية ان ٢١٨٥ شــــخصا من مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي دخلوا الى االراضي اليمنية 
عبر منفذ الطوال مبحافظة حجة ومنفذ شحن مبحافظة 

املهرة.وأوضح مشجع سعودي وصل الى عدن لتشجيع 
منتخبه «انه جاء بعدما شاهد منتخب بالده يحقق 
فوزا رائعا في مباراته االولى مع اليمن»، مضيفا «لقد 
جئت انا ورفاقي لدعم املنتخب»، وشوهد في اليومني 
املاضيني ارتفاع عدد املشجعني اخلليجني في مدرجات 

ملعب ٢٢ مايو في عدن وملعب الوحدة في ابني. 

 أبدى املدير الفني لليمن الكرواتي 
سريتشكو يوريتشيتش استياءه 
من الهزمية التي مني بها منتخبه 
أمــــام قطر ١ـ  ٢ مؤكدا ان اليمن لم 
يكن يستحق اخلسارة على اإلطالق 
«فقد قدم الالعبون كرة قدم جماعية 
ورائعة وأضاعوا عددا من الفرص 
السهلة التي كانت كفيلة بخروجنا 

فائزين باللقــــاء». و«كان بإمكاننا 
احلصول علــــى نقطة في الدقيقة 
األخيرة من املباراة ولكنها ضاعت 
بشكل غريب ولو حصل اليمن على 
نقطة كان من املمكن أن يكون لدينا 
أمل في التأهل».وأشار سريتشكو إلى 
أنه لم يقصر في أدائه مع املنتخب 
، وقال إن مســــتقبله مع املنتخب 

اليمني بيد احتاد الكرة اليمني ومن 
ثم فإنه لن يقدم على خطوة التقدم 
باستقالته. ومن جانبه قال أحمد 
العيسى رئيس االحتاد اليمني انه 
ال توجد أي نية لإلطاحة باجلهاز 
الفني بعد اخلسارة أمام قطر، وبذلك 
يستمر سريتشكو على رأس اجلهاز 

الفني حتى نهاية عقده. 

 الجماهير اليمنية تطالب باستقالة وزير الرياضة واتحاد الكرة

 صالح: المهم ما حققناه من انتصار سياسي

اليمني علي  الرئيس   اعتبر 
عبداهللا صالح في اتصال برئيس 
احتاد كرة القدم وأعضاء منتخب 
بالده بعد اخلســـارة امام قطر 
١-٢ انه ليس مهمـــا من يفوز 
باملباريات، بل ما حققه اليمن من 
انتصار سياسي ومعنوي كبير 
في احتضـــان البطولة. وخرج 
اليمن من الدور االول للبطولة 
بغض النظر عـــن نتيجته في 

مباراته االخيرة مع الكويت.
  وذكرت وكالة االنباء اليمنية 
(سبأ) ان الرئيس صالح أشاد 
في اتصاله «باجلهود التي بذلت 
إلجناح «خليجـــي ٢٠» وإعداد 
املنتخب ومشـــاركته في هذه 
البطولة وغيرهـــا من احملافل 

الرياضية بحماس ومثابرة».
  واكد «على ضرورة االستمرار 
في اجلهود ومبا يخدم تطوير 
لعبة كرة القدم اليمنية وتشجيع 
اليمني على حتقيق  الشـــباب 

النجومية فيها مستقبال».
  وتابع صالح «ليس مهما من 
يكــــون الفائز فــــي مباريات هذه 
البطولــــة الهامة التــــي تعزز من 

الروابط واألواصر األخوية املتينة 
بني شعبنا واشقائه في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والعراق، ولكن ما 
يهم هو ما حققه اليمن من انتصار 
سياسي ومعنوي كبير ومؤثر في 
احتضانه هــــذه البطولة باقتدار 
وجناح كبيــــر تنظيما وجتهيزا 
واعدادا وايواء ومناخات مناسبة 
ومسابقة للزمن وحماسا وتفاعال 
جماهيريا منقطع النظير حيث ان 
«خليجي ٢٠» هو بالفعل خليجي 
التحدي بالنســــبة لليمن والذي 
يعتبر هو الفائز احلقيقي في هذه 
البطولة الرياضية والتي تقترن 
بها الكثير من املدلوالت السياسية 

والثقافية واالجتماعية».
  وأشار إلى أن «أنشطة هذه 
البطولـــة وانطالقتهـــا جاءت 
وســـط خضم مـــن التحديات 
والعواصف والشـــائعات التي 
اليمن بفضل تلك  تغلب عليها 
التي  اإلرادة الصلبة والعزمية 
ال تلني للشـــعب اليمني والذي 
برهن وعبر تلك املنعطفات على 
معدنه األصيل وروحه املتوثبة 
التحديات واالنتصار  ملواجهة 

لنفسه».
  وثمن «املوقف الوطني الرائع 
جلماهير شعبنا العظيم رجاال 
ونساء وشيوخا واطفاال وشبابا 
في محافظات عدن وابني وحلج 
وفي عموم محافظات الوطن وما 
جسدوه من وحدة وطنية راسخة 
وحب للوطن وما أبدوه من تفاعل 
وحماس وطني وحضور هائل 
ومتميز ال مثيـــل له ووقوفهم 
ومؤازرتهـــم ملنتخبهم الوطني 

واجناحهم ألنشطة البطولة».
  مـــن جهة اخـــرى، أصيبت 
اجلماهيـــر اليمنية بخيبة أمل 
كبيـــرة بعد خـــروج املنتخب 
اليمني من الدور االول ولم تتردد 
بطلب اســـتقالة وزير الشباب 
والرياضـــة واحتاد الكرة. وقد 
حضر املباراة نحو ٢٣ ألف متفرج 
على ملعب نـــادي الوحدة في 
ابني، لكنهم عبروا عن غضبهم 
وبدأوا باخلروج من امللعب قبل 
نهايتها «وطالبوا وزير الشباب 
والرياضـــة ومســـؤولي احتاد 
الكرة بتقدمي اســـتقاالتهم على 

اقل تقدير».

(األزرق.كوم)   اجلماهير اليمنية كانت تعلق آماال على منتخبها في البطولة  

 قلت لكم ان مباراة الكويت والسعودية ال تشبهها أخرى 
حتى لو لعبا من دون حارسي مرمى، وتابعنا مواجهة مثيرة 
لم تركن فيها الكرة للراحة حلظة واحدة، هجمة هنا وهجمتان 
هناك، فرصة ضائعة وثــــالث أخرى أخطر منها، ركلة جزاء 
«بوطير» لألزرق لم يحتســــبها الياباني أماشيا جني كي في 
الشــــوط األول ومعها بطاقة صفراء ثانية للسعودي اسامة 
املولد تستوجب خروجه من امللعب، وفي اجلانب «األخضر» 
ركلة جزاء صحيحة وقع فيها املدافع محمد راشد في الدقائق 
األخيرة كان لها احلارس اجلسور نواف اخلالدي باملرصاد، 
ورغم ان املباراة انتهت بال أهداف إال ان أحداثها وتســــارعها 

وفرصها كانت توحي بأنها خلصت إلى أكثر من هدف.
  لعب أزرقنا «٤٥» دقيقة في الشــــوط األول لم يلعبها من 
قبل وظلمه احلكم كثيرا بعدم احتسابه ركلة جزاء ليوسف 
ناصر، وثبت مدربنا غوران توڤاريتش أقدام العبيه في كل 
أرجاء امللعب ولو متهل العبونا في الفرص التي سنحت لهم 
خلرجوا بهدف على األقــــل، وكان النجم فهد العنزي حكاية 
املتابعني في الشــــوط االول وظهر متألقا بشكل الفت للنظر 
وأمد زمالءه بكرات متقنة، وفي الشوط الثاني نشط األخضر 
الســــعودي واقترب من مرمانا، لكنــــي أخالف من يقول انه 
ســــيطر على الشــــوط الثاني وحده ألن صوت منتخبنا ظل 
مرتفعا ايضا يهدد ويشاكس وأضاع البديل خالد خلف فرصة 

هدف محقق.
  لو لم يكن مدربنا املقتدر غوران توڤاريتش صربيا ألشرك 
عبدالعزيز املشعان منذ البداية، كيف؟ غوران يتبع مدرسة 
صارمة في التعليمات الفنية والتكتيك احملكم «أوروبا الشرقية» 
يبحث عــــن العب بوظيفة «مقاتل» في خط الوســــط يدافع 
ويهاجم بنفس القوة والكفاءة، واملشعان العب مهاري يعطيه 
في الهجوم أكثر من الدفاع لذلك فضل غوران اشراك وليد علي 
منذ البداية لالستفادة منه في الواجبات الدفاعية وظهر بحالة 
مرتفعة طوال الشــــوطني، فمن الطبيعي ان يبقيه في امللعب 
حتى موعد استبداله في وقت متأخر، وبالطبع ال يعني ذلك 

ان املدرب لن يشرك املشعان ولكن لكل مباراة «العبها».
أمتعنا وأضحكنا املعلق املصري أحمد الطيب في وصفه    
ملباراة األزرق والســــعودية على قناة «الكاس» وكال املديح 
املستحق للنجم فهد العنزي وكلما انطلق بالكرة قال «ابتدت 
رحلة العذاب للظهير السعودي» ويضيف «مش حيستأذن 

منك حيعديك حيعديك» وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 تأجيل الدوري إذا تأهل األزرق

 الشلهوب يعتذر لزمالئه

 تجديد الثقة في ميتسو

 المحمدي: تأقلمت مع األرضية

  عبدالعزيز جاسم
  علمت «األنباء» ان النية تتجه لدى جلنة املســـابقات باحتاد 
الكرة الى تأجيل اجلولة السابعة من الدوري املمتاز املقررة في 
٦ الشهر املقبل في حال تأهل األزرق الى نصف نهائي «خليجي 
٢٠» املقامـــة حاليا في اليمن، علما بأن موعـــد املباراة النهائية 

للبطولة اخلليجية هو ٤ من الشهر املقبل.
 

 اعتذر قائد املنتخب السعودي محمد الشلهوب من زمالئه بعد 
إهدار ركلة اجلزاء في الدقيقة األخيرة من املباراة امام الكويت.

  وقال الشلهوب «انه امر مقدر، اعتذر من جميع زمالئي الالعبني 
علـــى إهداري ركلة اجلـــزاء، لقد قدموا مبـــاراة كبيرة وجهودا 

شاقة».
  وأضاف «في الشـــوط األول كان املنتخب الكويتي يستحوذ 
على املجريات، لكن فـــي الثاني عرفنا أخطاءنا وأخذنا املبادرة 

في الهجوم».
  
 

 قرر االحتاد القطري برئاســـة الشيخ حمد بن خليفة بن 
أحمد جتديد الثقة في الفرنســـي برونو ميتسو املدير الفني 
للعنابي واستمراره في اجلهاز الفني حتى نهاية بطولة كأس 
األمم اآلسيوية التي تســـتضيفها العاصمة القطرية الدوحة 
٢٠١١ وذلـــك بصرف النظر عن نتيجة مباراة الفريق األخيرة 

أمام السعودية.
  وأكد بن خليفة أن ميتسو جنح في التعامل مع لقاء اليمن 
بشكل فني وتكتيكي على مستوى عال إلى أن مت العبور إلى 
بر األمان وانتزاع نقاطها الثالث دون رهبة أو خوف من عاملي 
األرض واجلمهور. مشـــيرا إلى أن مباراة السعودية ستحدد 

طريقنا للدور التالي.
  من جانبه قال ميتســـو لم نتأثر بالهـــدف اليمني ولقاء 
الســـعودية بحاجة إلى مجهود إضافي فهي مباراة مصيرية 
وتعد مبثابة مواجهة حياة أو موت بالنسبة لقطر حلجز بطاقة 

التأهل للمربع الذهبي، وستتكون لها ترتيبات خاصة. 

 جنح القطري حسني ياسر احملمدي في جذب األنظار إليه بعد 
املستوى املتميز الذي قدمه خالل مباراة قطر مع اليمن حتى أن 
اجلماهير اليمنية اعترفت بأن كلمة السر في تألق قطر وفوزه 
تتمثل في احملمـــدي، وقال احملمدي ان تألقه يعود لتكيفه على 
اللعـــب على النجيل الصناعي حيث انها املرة األولى في حياته 

الكروية يلعب على مالعب «ترتان».
  وأضاف أن مســـتواه أمام االزرق لم يكن باملستوى املطلوب 
حيث انه ألول مرة يلعب على ملعب جنيل صناعي لكنه مبرور 
الوقت تفهم طبيعة أرضية امللعب واســـتطاع التكيف معها لذا 

فإنه استعاد تألقه في املباراة الثانية أمام اليمن.
  واعترف بأن اجلمهور اليمني كان له تأثير ســـلبي على أداء 
الالعبني في الدقائق األولى من عمر املباراة، وعن لقاء السعودية، 

اعترف احملمدي بأنها ستكون لها حسابات خاصة.


