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 يرفع البحرين فـــي موقعته الصعبة اليوم 
مع اإلمارات على ملعب ٢٢ مايو في عدن شعار 
«اخلطأ ممنوع» ألنها تشكل الفرصة األخيرة له 
لالستمرار في املنافسة على اللقب الذي ما يزال 
ينتظره منذ انطالق الدورة على أرضه قبل أربعني 
عاما. وتتمثل صعوبة املباراة في ان اإلمارات هو 
اآلخر بحاجة الى الفوز للتأهل الن التعادل قد 
ال يكون كافيا في حال فوز عمان على العراق، 
في حني ان الفوز هو الفرصة الوحيدة للبحرين 

شرط فوز العراق على عمان او تعادله معها.
  وقد كان مدرب البحرين سلمان شريدة، الذي 
تولى املهمة قبل أيام مـــن الدورة بعد مغادرة 
النمســـاوي جوزيف هيكرسبيرغر الذي فضل 
العودة لقيادة الوحدة اإلماراتي في كأس العالم 

لألندية في ابوظبي من ٨ الى ١٨ ديســـمبر املقبل، كان واضحا منذ 
البداية بأنه «ليس مطالبا باللقب».

   وشـــن شـــريدة حملة على التحكيم بعد اخلسارة امام العراق 
بقوله «شرب البحرين من نفس الكأس التي شربت منها املنتخبات 
األخرى». لكنه اعتبر ان منتخبه «قدم مباراة جيدة أمام بطل آسيا 
وبحث عن الفوز لكن التحكيـــم كان له دور فعال في حرمانه من 
احلصول على الثالث نقاط»، مشيرا إلى «حتسن مستوى العبيه عن 
اللقاء األول»، ومشددا «على التمسك بأمل بلوغ نصف النهائي بالفوز 

على اإلمارات».  وبرغم غياب عدد من الالعبني 
عن التشكيلة البحرينية، فان العناصر املوجودة 
قـــادرة على رفع التحدي فـــي املباراة األخيرة 
وأبرزهم سلمان عيسى وفوزي عايش واسماعيل 
عبد اللطيف وحمد راكع. وعلى اجلبهة األخرى، 
الســـلوفيني ستريشكو  يبدو مدرب اإلمارات 
كاتانيتش سعيدا بحصول منتخبه على نقطتني 
امام العراق وعمان، وأثنى على أداء العبيه أمام 
عمان قائال «حصلنا على ثالث فرص مضمونة 
لم نترجمها إلى أهداف، وهذا يدل على تفوقنا 
طوال املباراة لكنني ســـعيد بأدائهم وتنفيذهم 

للخطة والتكتيك الذي وضعته».
   وعن املباراة ضـــد البحرين قال «علينا أن 
نفوز فيها إذا أردنا التأهل». ويخوض اإلمارات 
الذي فشل في تســـجيل اي هدف حتى اآلن البطولة بدون ركائزه 
األساسية اذ يغيب العبو الوحدة لالستعداد لبطولة العالم لألندية 

والعبو املنتخب االوملبي الفائز بفضية آسياد الصني.
   والالعبون الغائبون هم اسماعيل مطر ومحمد الشحي وحمدان 
الكمالي ومحمود خميس وسعيد الكثيري واحمد خليل وذياب عوانة 
وعامر عبدالرحمن وعبداهللا موسى وعلي خصيف. لكن «األبيض» 
يحتفظ ببعض عناصر اخلبرة في البطولة أمثال ســـبيت خاطر 

وعلي الكاس وعلي الوهيبي واحلارس ماجد ناصر. 

 إصابة ٣ شرطيين في انفجار واليمن ينفي  كاتانيتش: فرصة اإلمارات في التأهل ٨٠٪ اإلمارات والبحرين.. الفرصة األخيرة

 سيدكا: لست ساحرًا ألتنبأ بفوز العراق باللقب

 أكد السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش، املدير الفني للمنتخب 
اإلماراتي، أن حظوظ فريقه في التأهل للمربع الذهبي تبلغ ٨٠٪، 
وأضاف أن «كل املنتخبات في املجموعة الثانية متتلك نفس احلظوظ 
في التأهل للمربع الذهبي، ولكن حظوظ املنتخب اإلماراتي تصل 
إلى ٨٠٪، وأوضح كاتانيتش أنه راض عن املستوى الفني والبدني 
الذي ظهر عليه العبو املنتخب االماراتي منذ انطالق البطولة في 
مباراتيه أمام العراق وسلطنة عمان، ومن ثم فإنه «سعيد لألداء 
املتميز الذي قدمه الالعبون خــــالل املباراتني»، وراهن اجلميع 

بالقول إن منتخبه سيصعد بالتأكيد الى نصف النهائي.
 

 أصيب ٣ شرطيني بجروح مساء اول من امس في تفجير انتحاري 
بسيارة مفخخة في عدن (جنوب). وقتل االنتحاري الذي فجر السيارة 
املفخخة التي كان يقودها امام مركز للشــــرطة في منطقة املندارة في 

شمال عدن، حسبما أفاد الشهود لوكالة الصحافة الفرنسية.
  وقال احد سكان املنطقة ان «ســــائق السيارة كان يحاول اقتحام 
مدخل مركز الشــــرطة اال انه فشل»، مشــــيرا الى وقوع الهجوم نحو 
العاشرة مساء. ونفى مصدر امني امس وقوع االنفجار وقال «ان هذه 
األنبــــاء عارية عن الصحة وامنا هي ترويج لألخبار التي تنشــــر في 

بعض املواقع االلكترونية التابعة للحراك االنفصالي».
  وكان شهود عيان افادوا بإصابة ٣ رجال شرطة في انفجار سيارة 

مفخخة امام مركز للشرطة في منطقة املندارة شمال عدن. 
 

 أكد األملاني فولف ســـيدكا، 
املدير الفني للعراق، أنه ليس 
«ساحرا» حتى يتنبأ بإمكانية 
فـــوز العراق بلقب خليجي ٢٠ 
رغم اإلشـــادة التـــي نالها من 
العديد من املدربني الذين اعترفوا 
بأحقيته في الفوز باللقب بعد 
املستوى املتميز الذي ظهر عليه 

منذ انطالق البطولة.
  وأضاف ســـيدكا في مؤمتر 
صحافـــي امس أنـــه «ال ينظر 
التي  التكنهات  أو  للتوقعـــات 

يدلـــي بها احملللـــون ومن ثم 
فإنه يضع في اعتباره التركيز 
في كل مبـــاراة على حدة حتى 
يصل للنهائي وبعدها يفكر في 
التتويج باللقب». وأوضح أنه 
يركز حاليا على لقاء عمان الذي 
يعتبره مـــن املباريات «املهمة 
واملصيريـــة وبعد اجتياز تلك 
املباراة الصعبة نفكر في مدى 
إمكانياتنـــا في التتويج بكأس 
اخلليج من عدمه»، وعن رأيه 

في املستوى التحكيمي. 

 عمان يأمل في تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي
   (األزرق.كوم) 

 ردي على دكتور مدني
 يبدو ان د.مدني رحيمي مدير الكرة السابق بنادي 
االحتاد الســـعودي ال يقرأ التاريـــخ، وإن قرأه فبعني 
واحدة، او انه يعلمه ويتجاهله، أو أنه يسرده ويفبركه، 
لـــو كان يعرف تاريخ الكرة الكويتية األبيض الناصع 
كبيـــاض الثلج في الثمانينيـــات، ولو كان يعلم جيدا 
من هو الشـــهيد الشـــيخ فهد األحمد بن مبارك الكبير 
الصبـــاح ملا قال ما قاله في برنامج «املجلس» في قناة 
«الكأس» القطرية، دعوني انقل لكم ما قاله السيد مدني 
«تذكرون تاريخ حكام شرق آسيا من زمان أيام املرحوم 
(يقصد فهد األحمد) اشـــربوا من الكأس اللي شربتونا 
منه» طيب يا رجل سنمشي معك وحدة وحدة والبينة 

على من ادعى.
  أوال: أعلم جيدا انك تقصد االجنازات الثالثة املتتالية 
وهي التأهل إلى اوملبياد موسكو والفوز بكأس أمم آسيا 
«١٩٨٠» والتأهل الكبير الى مونديال إسبانيا ١٩٨٢ على 
حساب السعودية والصني ونيوزيلندا واألخيرة تأهلت 
أيضا بعد مباراة فاصلة مع الصني، ويبدو ان رحيمي 
مازال يتذكر خسارة السعودية من األزرق في الرياض 
بهدف للعنبري وفـــي الكويت بهدفني لفيصل الدخيل 
بشيء من احلسرة، وانا ال أعيب عليك اخلسارة ولكن 
اعيب عليك خدش التاريخ واســـترجاعه بصورة غير 

صحيحة إطالقا. 
  ثانيا: هـــات لنا مباراة واحدة مـــن هذه االجنازات 
الثالثة تدخل فيها احلكام ملصلحة الكويت أم انك تلقي 
الكالم علـــى عواهنه، فزنا على كوريا ولم حتتج على 
احلكام، هزمنا الصني والعراق وايران ونيوزيلندا، ولم 
تكن اليايان فريقا منافسا في تلك احلقبة ولم يقولوا 
ان الكويت واملرحوم فازوا باحلكام، فقط مدني رحيمي 
هو الذي يقول ويقول، ثم يا دكتور اقترب ألهمس في 
أذنك: هل يحتاج فريق يضم جاســـم يعقوب وفيصل 
الدخيل وفتحي كميل وعبدالعزيز العنبري ويوســـف 
سويد وعبداهللا البلوشي وسعد احلوطي ومحمد كرم 
وناصر الغامن وحمود فليطح ونعيم ســـعد ومحبوب 
جمعة وعبداهللا معيوف وسامي احلشاش وجمال يعقوب 
ووليد اجلاســـم واحلارس العمالق احمد الطرابلســـي 
ملعاونة احلكام كي يحققوا االنتصارات واأللقاب، حرام 

عليك يا رجل، قل خيرا أو اصمت.
  ثالثا: الشارع الرياضي في السعودية وأعتبر نفسي 
واحدا منهم وأشـــجع الهالل يردد دائما لو فاز األهلي 
على االحتاد لقال مدني رحيمي: احلكم هو السبب، ولو 
تعرض املدافع اخلشـــن وقتها احمد جميل للطرد لقال 
رحيمي: الطرد غير صحيح، فكل خسارة لفريقه وفوز 
خلصمه فإن احلكم هو الســـبب، ومن خالل متابعتي 
للقنوات منذ سنوات فان د.مدني ال يحمل ودا لألزرق 
الكويتي ويهاجمه بال أدلة وثبوتات واستشهاد، وأحتداك 
يا دكتور ان تذكر حادثة في زمن ما ومكان ما فاز فيها 
األزرق باحلكام، أما الكالم بال استشهاد فنقول عنه في 

الكويت «مأخوذ خيره».
  رابعا: لم نسمع يوما من املرحوم األمير فيصل بن 
فهد في تلك املرحلة العطرة طعنا في األزرق الكويتي، 
وهل تعتقد انه لو شاهد ظلما على فريقه انه سيسكت 
ام انك ترى نفسك اكثر جرأة من األمير فيصل، رحمه 
اهللا، لم يقل يوما ان احلكام وراء اجنازات الكويت ولو 
كانت هناك أي محاباة آسيوية لألزرق ملا سكت بل ان 
تصريحاته كانت عقالنية ومتزنة، فمن السهل يا دكتور 

تبرير اخلسارة ولكن من الصعب قول احلقيقة.
  خامســـا: أختم معك عن قامة لـــن يطولها اآلخرون 
حتى لو قذفوها باحلجارة، أحتدث معك عن فهد األحمد 
بن مبارك الكبير، فقم لتســـمعني لو سمحت، هو اآلن 
شهيد عند رب العباد ولزاما عليك ان تذكره بالصفات 
احلسنة، فهو أكرم منك ومني ألنه شهيد، واآلن تفضل 
باجللوس الحدثك عنه نقال عـــن التاريخ واجلغرافيا 
ايضا، فهل تعلم ان العالقة بينه وبني االحتاد اآلسيوي 
في الثمانينيات كالعالقة بـــني أميركا وكوبا وقبرص 
وتركيا والكوريتني الشمالية واجلنوبية، فكيف تكون 
له سلطة على احلكام في شرق آسيا كما تزعم؟ اذهب 
وسل عن داتو حمزة وبيتر فيلبان يخبرانك عن الصراع 
بينهما وبني الشهيد، سل يا دكتور عن منهجية العمل 
عند الشهيد وتخطيطه السليم وطموحه اجلامح نحو 
العاملية، ال يحتاج الشهيد مني الى تصفيف الكالم وأنا 
الذي عاصرته صبيا وشـــابا اشاهده في املدرجات، ثم 
صحافيا منذ ٢٠ عاما، ودع عنك يا دكتور التجني على 
األموات فلقد ظلمت الشـــهيد بقولك هذا كظلم اإلخوة 

العشرة لنبينا يوسف بن يعقوب. وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 تشــــهد اجلولة الثالثة واألخيرة من املجموعة 
الثانية اليوم لقاء قمة يجمع عمان «حامل اللقب» 
مع العراق «بطل آسيا» على ملعب الوحدة في ابني، 
حيث يلف الغموض مصير منتخبات املجموعة بعد 
ان تعقدت حسابات التأهل الى نصف النهائي عقب 
نتيجتي اجلولــــة الثانية.ويتصدر العراق ترتيب 
املجموعة برصد ٤ نقاط، امام عمان واإلمارات بنقطتني 
لكل منهما، وتأتي البحرين أخيرة بنقطة واحدة.

  وقد قفز العراق الى قمة املجموعة بفوزه املثير 
على البحرين ٣ ـ ٢ في اجلولة الثانية بعد ان كان 
تعادل سلبا مع اإلمارات في األولى، في حني اكتفى 
حامــــل اللقب بالتعادل مع البحريــــن  ١ ـ ١ ثم مع 
اإلمارات ســــلبا. ويتأهل الفائز من مباراة العراق 
وعمان الى نصف النهائي مباشــــرة، وميلك األول 
فرصــــة التعادل حلجز بطاقتــــه بغض النظر عن 
نتيجة مباراة اإلمارات والبحرين التي ستقام في 
التوقيت نفسه، ويبقى متأهال ايضا حتى في حال 
خسارته امام عمان وانتهاء املباراة الثانية بالتعادل، 
أما عمان، الذي توج بطال للمرة األولى في تاريخه 
في النســــخة املاضية على أرضه مطلع عام ٢٠٠٩ 
بفوزه في املباراة النهائية على الســــعودية ١ ـ ٠، 

يدرك جيدا ان عليه تقدمي أفضل 
ما لديه أمام أبطال آســــيا وإال 

سيفقد لقبه بسرعة.
  ومنذ انضمام العراق مجددا 
الى البطولة في «خليجي ١٧» 
في الدوحة عــــام ٢٠٠٤، كان 
مصير حامــــل اللقب اخلروج 
من الدور األول، فتوجت قطر 
بطلة على أرضها ثم خرجت 
من الدور األول في النســــخة 
الثامنة عشرة في ابوظبي عام 
٢٠٠٧، ومثلهــــا فعل اإلمارات 
املتــــوج على أرضه حني ودع 

باكرا في مسقط.
  ولم يقدم منتخب عمان بقيادة املدرب الفرنسي 
كلود لوروا الذي ساهم في حتقيق اجناز «خليجي 
١٩» املستوى املتوقع منه حتى اآلن باستثناء بعض 
فترات مباراتيه األوليني امام البحرين واإلمارات، 
وسيصطدم بالعراق الباحث عن تأكيد تأهله بعد 
األداء القوي الــــذي قدمه امام البحرين. وقد اعتاد 
عمان لعب دور بارز في النسخات الثالث السابقة، 

فخســــر نهائي «خليجي ١٧» 
امام قطــــر، ونهائي «خليجي 
١٨» امام اإلمارات، قبل ان تكون 
الثالثة ثابتة بفوزه في نهائي 
«خليجي ١٩» على السعودية، 
وخروجــــه بالتالي من الدور 
االول سيشكل ضربة موجعة 
لطموحاته ويعيد الى األذهان 
التي كان  النتائج املتواضعة 
فــــي دورات اخلليج  يحققها 
التي سبقت بروز هذا اجليل 

من الالعبني.
  وبرغم هبوط املســــتوى 
الفني لغالبية العبيه البارزين 
مثل عماد احلوســــني وفوزي بشير، يؤكد لوروا 
أنه «واثق من االحتفاظ باللقب «، مشــــيرا إلى أن 
«مستوى عمان لم يتراجع وأن عدم الفوز في املباراتني 
املاضيتني ليس دليال على ذلك خصوصا أن سوء 
احلظ الزم املهاجمني الذين أهدروا فرصا كثيرة أمام 

البحرين واإلمارات».
  وشــــدد على أهمية مواجهــــة العراق ووصفها 

بأنها «مفترق طرق» ملنتخبه، محذرا العبيه «من 
خطورة املنافس الذي يضم العبني على أعلى مستوى 

خصوصا في منطقة الوسط».
  وتزيد حدة االنتقادات الى لوروا الذي حتول من 
بطل قاد عمان الى اللقب اخلليجي للمرة األولى قبل 
نحو عامني الى مدرب «ال يعرف كيف يختار التشكيلة 
املناسبة وال يعطي فرصة للوجوه اجلديدة». وبات 
مستقبله في منصبه في خطر رغم ان عقده ميتد 
حتى عام ٢٠١٤. وعلى العكس تخلص العراق من 
ضغوط اجلولة األولى بسرعة بعد إهداره نقطتني 
امام اإلمارات اثر فشل مهاجمه يونس محمود في 
ترجمة ركلة جزاء قبل نهاية املباراة بثالث دقائق 
بعد ان تألق احلارس ماجد ناصر في ابعادها، وبان 

على العبيه التفاهم التام امام البحرين.
  وشــــهدت املباراة األخيرة للعراق تألق املهاجم 
عالء عبدالزهرة والعب الوســــط هوار مال محمد 
فسجل األول هدفني وأضاف هوار الثالث من ركلة 
جزاء. ويســــعى العراق الفائز باللقب ثالث مرات 
اعــــوام ١٩٧٩ و١٩٨٤ و١٩٨٨، بقيادة املدرب العراقي 
الراحــــل عمو بابا، الى تعويض خروجه من الدور 

األول في الدورتني السابقتني. 

 عُمان 
 يصطدم بالعراق والفائز إلى نصف النهائي
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 الشيخ أحمد الفهد خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس بعدن                      (األزرق.كوم)

 أكد أن الكرة الكويتية تشهد استقرارًا لم يحدث منذ سنوات ونفى ما تردد عن انضمام منتخبات جديدة للبطولة

 الفهد: الكويت ستقف مع العراق كما وقفت مع اليمن
 قـــال نائب رئيـــس الوزراء 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشـــيخ أحمد الفهـــد إن الكرة 
الكويتية تشهد في الوقت الراهن 
استقرارا كبيرا لم يحدث منذ عدة 
ســـنوات. وقال الفهد في مؤمتر 
صحافي امس في عدن «تشـــهد 
الكـــرة الكويتية اســـتقرارا لم 
يحدث منذ عدة سنوات واجلمهور 
الكويتي استعاد ثقته مبنتخبه 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس آسيا في الدوحة خصوصا 
بعد الفوز على استراليا».  وأرجع 
الفهد «عامل االســـتقرار للكرة 
الكويتية إلى اإلبقاء على األجهزة 
الفنية ســـواء في االحتاد الذي 
ترأسه الشيخ احمد اليوسف أو 
االحتاد احلالي برئاسة الشيخ 
الفهد  الفهـــد». واعترض  طالل 
على مسميات بعض املنتخبات 

أي منتخـــب تأهلـــه الى نصف 
النهائي ما يعني أن املستويات 
متقاربة جـــدا وال ميكن التكهن 
بأي نتيجة قبل كل مباراة».  وأكد 
أن اليمن «جنـــح بدرجة امتياز 
في اســـتضافة الدورة احلالية، 
واملســـاحة اإلعالمية الفضائية 
املتابعـــة لها تفـــوق البطوالت 
السابقة واحلضور اجلماهيري 
لها الفت للنظر بشهادة اجلميع». 
ان «الكويت ستقف مع  مضيفا 
العراق في تنظيم البطولة املقبلة 
كما وقفت مع اليمن، وقد رتبت 
لزيـــارة للعراق مـــع احلكومة 
العراقية». ورفض ما تداول في 
االونة األخيرة «عن تغيير شكل 
وصورة دورة اخلليج بانضمام 
منتخبـــات جدد لهـــا»، معتبرا 
انها «دورة خاصة لدول مجلس 
التعاون والعـــراق واليمن ولن 
تتغير عن شكلها احلالي»، مضيفا: 
«مهما قيل عن دورة اخلليج فانها 

تعتبر أفضل البطوالت الكروية 
اســـتمرارا وبطريقـــة نظامية 
واحلضور اجلماهيري واإلعالمي 
لها يؤكد جناحها وخير برهان 

جناح الدورة احلالية».
الكويت ســـتقترح  ان    وقال 
علـــى دول مجلـــس التعـــاون 
قبول مشاركة اليمن في جميع 
البطوالت اخلليجية بعد جناحها 
في تنظيم (خليجي ٢٠).  وعلى 
صعيد آخر، حتدث الفهد عن ملف 
قطر الســـتضافة نهائيات كأس 
العالـــم ٢٠٢٢ بقوله «اعتقد انه 
أقوى امللفات على اإلطالق وهو 
االقرب للفوز بنسبة ٨٠٪، ولكن 
نخشى اللحظات األخيرة في مثل 
املناسبات، ونحن سنكون  هذه 
جنودا لقطر في حال فوزها بهذا 
الشـــرف حيث ستكون كل دول 
مجلس التعاون في حالة استنفار 
كبيرة من أجل جناح قطر النه 

جناج لكل اخلليج». 

في «خليجـــي ٢٠» بأنها جاءت 
بالصف الثاني أو الرديف وقال 
«كل املنتخبـــات جاءت بأفضل 

الالعبني لديها وغياب العبني أو 
ثالثـــة أو أربعة ال يعني أبدا ان 
املنتخبات جاءت بالصف الثاني».  

وامتدح الفهد مستوى البطولة 
بقوله «حتى اجلولة الثالثة من 
منافســـات الدور االول لم يعلن 
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 استعدادات عراقية مبكرة لـ «خليجي ٢١» الرياضية الثالثة 
 صرح مسؤول عراقي بأن العراق سيعلن رسميا الشهر املقبل 
استعداداه الستضافة بطولة كأس اخلليج احلادية والعشرين لكرة 
القدم (خليجي ٢١) في مدينـــة البصرة التي تبعد ٥٥٠ كيلومترا 
جنوبي بغداد. وقال أســـوان جواد الناطق الرسمي باسم املدينة 
الرياضية في مدينة البصرة «نســـب إجناز امللعب الرئيسي في 
املدينة الرياضية التي تســـتضيف خليجي ٢١ في مدينة البصرة 

والذي يتسع لـ ٦٥ ألف متفرج بلغت ٥١٪».
  وأضاف «وزارة الشباب العراقية ستعلن الشهر املقبل جهوزية 

املدينة الرياضية الستضافة خليجي ٢١». 


