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 الوتار يعتذر للشعب الكويتي عن قلة أدبه
 أكد أن قناة MBC ال صلة لها بما قاله ال من قريب وال من بعيد

 لجين عمران: كل «الحشيمة» ألهل الكويت
 قّدمت اعتذارها لهم من خالل «صباح الخير يا عرب»

 جلني عمران

 الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا من الشيخ حمد بن خليفة 

 مفرح الشمري
ــني عمران ألهل  ــعودية جل ــجاعة اعتذرت املذيعة الس ــكل ش   ب
الكويت من خالل برنامجها «صباح اخلير يا عرب» الذي يبث يوميا 
عبر شاشة MBC عن االساءة التي تسبب فيها املذيع العراقي حيدر 
ــن مباراة املنتخب  ــتضافته في البرنامج للحديث ع الوتار بعد اس
ــاعد ندا  الكويتي ونظيره الصيني، حيث وصف الالعب الدولي مس
ــتكمل اساءته عندما ذكر «أن  بـ «الغبي» بعد طرده من املباراة واس
ــي ضدهم»، وهو ما سبب  الكويت بحاجة الى غزو آخر ألنه كل ش
موجة غضب عارمة في الشارع الكويتي ودفع احد املواطنني لتقدمي 
دعوى قضائية ضده وضد محطة MBC لهذه االساءة التي لم يتوقع 
ــة MBC. وجاء في اعتذار عمران ان  الكثيرون ان تظهر على شاش
ــا عاش من يزعلكم او  ــيمة» و«الكرامة» وم للكويت وأهلها «احلش
يضايقكم ألنه زعلكم من زعلنا وضيقتكم من ضيقتنا، شاكرة كل 
ــرا عما حصل، مثمنة كل االتصاالت التي  من اتصل عليها مستفس
تلقتها من الشعب الكويتي التي تكن له كل محبة وتقدير. وأشارت 
ــى ان زميلها حيدر الوتار أصدر بيانا اعتذر  املذيعة جلني عمران ال
ــدا عما ذكره في  ــاعد ن ــعب الكويتي والالعب الدولي مس فيه للش

برنامج «صباح اخلير يا عرب». 

 المحرر الرياضي
  بعد خراب مالطا، خرج علينا 
املذيع العراقي «املدعو» حيدر 
الوتار بتصريح يعرب خالله عن 
اعتذاره الشديد للشعب الكويتي 
والالعب الدولي مســـاعد ندا، 
وذلك عما تلفظ به من عبارات 
قليلة األدب في سياق حديثه 
لقناة MBC خالل برنامج «صباح 
اخلير يا عـــرب» الذي عرض 
يوم االحد املاضي وبعد خسارة 
منتخبنـــا امام منتخب الصني 
حيث ذكر ان املنتخب الكويتي 
ظلم ظلما كبيرا، ولكنه عرج بعد 
ذلك وقال باللهجة العراقية «هم 
زين البارحه ما حد جا غزاهم 

مرة ثانيةواحتلهم»!.
  كالم الوتار عكس حقدا دفينا 
العراقيني  الكثير مـــن  اليزال 
«الصّداميـــي االنتماء»يكنونه 
للكويت رغم ما قدمته وتقدمه 
للعراق  بدءا من مساهمتها في 
اسقاط نظام الطاغية املقبور الى 
اليوم. وليس غريبا ان ُيظهر 
هؤالء من وقت الى آخر ما يؤكد 
ضعف ذممهم ونفوسهم وسوء 
اخالقهـــم وعدم مهنيتهم، وقد 
اصبحوا مكشوفني امام الناس، 
وهم اخلاسرون من هذا النوع 

من التصرف االرعن.
الوتار احتاج  ان    والغريب 
اســـبوعا لالعتذار، وال ندري 
ما الـــذي جعله ينتظر كل هذا 

الوقت

  بيان الوتار

  وقد جاء االعتذار كما نقلته 
«العربيـــة» أمس عبـــر بيان 
شـــخصي من الوتار، أكد من 
خالله خطأه في استخدام تعبير 
غير مناسب، عطفا على اعتذاره 
الشفهي الذي قدمه في برنامج 
«mbc في أسبوع» اجلمعة ١٤ 
اجلاري، وقال فيـــه «تعقيبا 
على ما ورد على لســـاني في 
برنامج «صباح اخلير يا عرب» 
 mbc الذي عرض على شاشـــة
والذي ذكرت فيه في ســـياق 
التعليق علـــى مباراة الكويت 
والصـــني، وملدة لم تتجاوز الـ 
١٥ ثانيـــة، ما نصه: «املنتخب 
الكويتي ظلم ظلما كبيرا.. مع 
األسف مع عامل اللياقة عامل 
الضغط وسوء احلظ.. حقيقة 
الكويتيـــني.. حقيقة.. حقيقة 
لألمانـــة.. لألمانة هم زين هم 
زين البارحة ما حد جا غزاهم 
مرة ثانية واحتلهم.. ألنه كان 

كل شيء ضدهم».
البيان:  الوتار في    وأضاف 
«أود توضيـــح عدم وجود أي 
سوء نية فيما ذكرت، خصوصا 
أن ما قلته لم يكن مكتوبا أصال 
أو مجهزا للبث، بل أتى عفويا 
ومباشـــرا وليس في ســـياق 
نص البرنامج األساسي. وفي 
كل األحـــوال، فإن ما قلته كان 
ظنا مني بأن تلك العبارة تأتي 
متماشـــية مع الظلم واحليف 
اللذين حلقا باملنتخب الكويتي 
في تلك املباراة، وتصورا مني 
أن كل شـــيء في ذلـــك اليوم 

إجراء كهذا».
  وذكر الوتار في ختام بيانه 
«أؤكد مجددا خطئي في التسرع 
باستخدام تعبير «غبي جدا» 
لدى وصفـــي لتصرف الالعب 
مساعد ندا عند حصوله على 
بطاقة حمراء مبالغ فيها من حكم 
املباراة االســـترالي، كان يريد 
مريدوه ـ  وأنا منهمـ  أال يحصل 
عليها. وأؤكـــد عدم وجود أي 
سوء نية من قبلي، وبأن ما بدر 
مني بخصوص هذا الالعب إمنا 
جاء عاطفيا وحماسيا ومباشرا 
نتيجة مشـــاعري الشخصية، 
كون طرده ضاعف من املصاعب 
التي واجهت منتخب الكويت، 
وساهم في خسارته. وبغض 
النظر عمـــا إذا كان هناك من 
يتعاطـــف مع وجهـــة نظري 
الصادقـــة أم ال، فإننـــي أتقدم 
شخصيا باالعتذار من الالعب 
مســـاعد ندا متمنيا أن يتقبل 
اعتذاري هو شخصيا واجلمهور 
الكرمي املتعاطف معه. إنني إذ 
أقدم هذا البيـــان، أود التأكيد 
أن ما ورد أعاله جاء بناء على 
وجهة نظر شخصية أخطأت 
فيها وهي ال متثل بأي شكل من 
األشكال السياسة التحريرية أو 
التوجهات العامة التي تنتهجها 
القناة والبرنامج اللذان ظهرت 

عبرهما». 
 أسامة: أذكركم بمباراة كوريا

  
  ذكر مدير املنتخب أســـامة حسني الالعبني مبواجهة املنتخب في 
البطولة نفســـها عام ١٩٩٦ في االمارات والتي كان يحتاج بها للفوز 
على كوريا اجلنوبية بهدفني لكي يضمن التأهل للدور الثاني وبالفعل 
متكن وقتها الالعبون من الفوز بهدفني نظيفني ومتكنوا من التأهل 
قائـــال لهم «ان الكرة ال تعرف املســـتحيل لكن علينا أن نقدم كل ما 

لدينا أوال والباقي على اهللا».

 وفاة مشجع كويتي
  

  وقف العبو االزرق دقيقة حداد في تدريبات االزرق يوم امس على ستاد 
خليفة بعد وفاة مشجع كويتي كان قادما حلضور مواجهة اوزبكستان 

السابقة، وتقدم وفد املنتخب بأحر التعازي ألسرة املشجع.
 

 تدريب أخير
  

  خاض االزرق آخر تدريباته اليومية على ستاد خليفة الدولي في 
نفس توقيت املباراة وملدة ساعة واحدة فقط حسب نظام البطولة 
لكي يتعود الالعبون على ارضية امللعب والتي سيلعبون بها ألول 
مرة فـــي البطولة بعد أن كانت املواجهتان الســـابقتان على ملعب 
الغرافة، واشـــتمل التدريب على توزيع الالعبـــني إلى مجموعتني 

اساسية واحتياطية.

 الجماهير حاضرة
  

  مـــن الالفت للنظر أن جماهيـــر االزرق ورغم قلة االمل حضرت 
بكثافة إلى قطر ملؤازرة املنتخب، ولوحظ يوم أمس تواجد عدد من 
اجلماهير الكويتية في فندق الالعبني وحول ملعب التدريب وكذلك 
في االماكن العامة في الدوحة ما يشـــير إلى أن اجلمهور سيســـاند 

االزرق كما في املباراتني السابقتني.

 «عجب صيني»
  

  فوجئ املهاجم أحمد عجب مبذيعة صينية في التدريبات تطلب 
منـــه اجراء مقابلة الحد التلفزيونـــات الصينية فرفض في البداية 
طلبهـــا إال أنه قبل بعد إصرار كبيـــر منها وان يكون احلوار باللغة 
االجنليزية إال أنه مع اول سؤال اعتذر منها لعدم معرفته مبا قالت 

وبحث عن مترجم إال أن اجلميع كان مشغوال في التدريب.

 روح عالية
  

  قـــال عدد من الصحافيني القطريني خـــالل تدريبات االزرق انهم 
يســـتغربون الروح املرحة والعالية لالعبي منتخبنا واحلديث مع 
جميـــع املوجودين وعدم رفضهم للمقابالت رغم اخلســـارتني، كما 
اســـتغرب اجلميع من «ممازحة» الالعبني لبعضهم قبل كل تدريب 

وقت االحماء وروحهم العالية في التدريب. 

 mbc الرياضية على أن «قناة
ال صلة لها مبا قلت، ال من قريب 
وال من بعيد، وأن ما ورد بشكل 
عفوي غير منصوص عليه إمنا 
لم يكن يعبر في صادق القول 
وحقيقته عن نفسي وما أكنه 

مقاصده اخلاطئة وما تبعه من 
سوء تقدير. وبناء على ما ورد، 
أضع نفسي اليوم بتصرف إدارة 
القناة متفهما أي إجراء وظيفي 
ميكن أن تتخـــذه بحقي إذا ما 
ارتأت احلاجة إلى اللجوء إلى 

كان سيكون لسوء احلظ ضد 
الكويت، حتى أن املرء يتمنى 
أن ينتهي ذلك اليوم بأي شكل 
حتى ينجلي الشر والظلم عن 

املنتخب الكويتي».
  كمـــا أكـــد مذيـــع األخبار 

للكويت والكويتيني، بل جاء في 
غمرة تعليق عفوي وحماسي 
ومباشر فشلت متاما في وضعه 
في إطـــاره الصحيح. وفي كل 
األحـــوال، إنه حري بأن تكون 
القناة، قنـــاة mbc، بعيدة عن 

 البطولة  من 

   قال مدرب منتخــــب اليابان االيطالي البرتو زاكيروني ان 
سبب الفوز على سورية كان االستفادة الكبيرة والدرس الذي 
تعلمه الالعبــــني من مباراة االردن والتــــي أرهقنا بها من اجل 

احلصول على التعادل. 
ــية محمد إبراهيم ان األزرق ميتلك حظوظا      أكد مدرب القادس
ــبة ٢٠٪ لتخطي هذا الدور وإذا ما خرج من البطولة فسيكون  بنس

بكل تأكيد بفعل فاعل.
    أصبح مدرب املنتخــــب األوزبكي فادمي ابراموف من أكثر 
املدربني الذين يخرجون بتصاريح نارية وكان آخرها انه معرض 
للشتم دائما في أوزبكستان في حال اخلسارة على عكس هذه 

األيام. 

 بعد اعتراض اليابان على طرد حارس المرمى

  مدير البطولة: قرارات الحكم نهائية
  

  تلقى االحتاد اآلسيوي لكرة القدم اعتراضا من االحتاد الياباني للعبة 
بخصوص إيقاف ايجي كاواشــــيما حارس مرمى الفريق خالل املباراة 
أمام سورية، ولكن لن يتم عرض األمر على جلنة االنضباط ألنه يتعلق 
بحالة حتكيمية خالصــــة. جاء اإلعالن عن ذلك من قبل مدير البطولة 

توكواكي سوزوكي خالل اللقاء اإلعالمي اليومي والذي عقد أمس.
  وقال ســــوزوكي: نعم، تلقينا رســــالة من الوفد الياباني الذي قام 
بزيارة إلى مقر بعثة االحتاد اآلسيوي، ولكننا لن نعرضها على جلنة 

االنضباط، ألنها تتعلق بقرار خالص للحكم.
  وأوضح مدير البطولــــة أن القرارات الصادرة عن احلكم واخلاصة 
بخطــــأ حتديد هوية الالعب احلاصل على اإلنــــذار ميكن فقط إحالتها 

على جلنة االنضباط.
  وكشف: على سبيل املثال، لو حصل العب على بطاقة صفراء، ولكن 
باخلطأ مت تسجيلها على العب آخر، فإنه في هذه احلالة قد تتم إحالة 

األمر إلى جلنة االنضباط.

 قال رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ان مواجهة اليوم بني 
األزرق وقطر ســــتكون مبثابة 
مواجهــــة حقيقية بني منتخبنا 
واالحتاد اآلســــيوي، خصوصا 
بعد تعيني احلكم السنغافوري 
عبدالبشــــير عبدامللك املعروف 
بتاريخه والذي يســــتطيع أن 
املباراة كيفما يشــــاء،  يســــير 
مشــــيرا الى أنه كان يتمنى ان 
تسند املباراة حلكم خليجي يدير 
هذا اللقاء احلاسم الذي سيحدد 
من سيتأهل عن املجموعة. وأشار 
الفهد الى ان عالقات احتاد الكرة 
واالحتاد القطري قوية ومتينة 
وأخوية بعد ان تبادل الفهد مع 
رئيس االحتاد القطري حمد بن 
خليفة بن احمد، الدورع التذكارية 
والهدايا خــــالل زيارة حمد بن 
خليفــــة ملقــــر األزرق في فندق 

انتركونتيننتال.
  ومن اجلدير ذكره أن احلكم 
عبدامللك له سوابق سلبية في 
عدد مــــن املباريات منها مباراة 
السعودية وكوريا اجلنوبية في 
تصفيات كاس العالم ٢٠١٠ والتي 

فازت بها كوريا.

 الفهد: الحكم عبدالملك «مسير»
 اعتبر مباراة اليوم مواجهة بين األزرق واالتحاد اآلسيوي

 قناة الوتار أم قناة «MBC»؟!
  لم نتوقع ان يصل اإلسفاف اإلعالمي الى محطة مهنية 
محترمة مثل الشرق األوســـط «إم بي سي» بعد ان ظهر 
محلل عراقي يعمل في القناة اسمه حيدر الوتار وتعرض 
للكويت شعبا وحكومة، وقال بكل وقاحة ان منتخب الكويت 
بحاجة إلى غزو ثان حتى يفيق من خسارتيه، ويكمل بكل 
صفاقة تدل على أخالقه وقذارة لسانه وسوء تربيته «إن 
الثور اذا طاح تكثر سكاكينه» ووصف مساعد ندا بأنه العب 
غبي، ونقول لهذا الوتـــار «ان احلمار إذا طاح في فاحش 
القول والكالم البذيء ال تكثر عليه السكاكني ألنه حمار» 
وهذا الكالم ال يصدر من شخص إعالمي محترم يعمل في 
محطة خليجية محترمة امنا يصدر من شخص بحاجة إلى 
إعادة تأهيل في التربية واألخالق ومكانه ال يكون في بيئة 
إعالمية نظيفة مثل محطة إم بي سي، ونقول لهذا الوتار 
«الغبي من يدع لسانه يتغلب على عقله» ومنا الى املدير 
اإلقليمي للمحطة في الكويت االخ الكرمي احمد العساف، 

هذا هو احتجاجنا وننتظر منك الرد.. وسالمتكم.
  > ال مفر من الفوز اليوم او العودة الى الكويت مبكرا، 
ويجب ان يكون فوزا مشـــروطا يتطلب فوز األزرق على 
قطر بنتيجة ٣ أهداف مع خسارة الصني من أوزبكستان 
بأي نتيجة او الفوز بهدفني وخسارة الصني بهدف، حسبة 
صعبة علينا ولكن نحن من وضع نفسه في حلقتها الضيقة 
بعد أن فرطنا في مباراة أوزبكســـتان بالفرص الضائعة، 
وعلى منتخبنا ان يلعب اليوم بروح عالية والتأكيد على 
انه رقم صعب في البطولة حتى لو تدخلت أطراف أخرى 
إلبعاده، ورغم ان املواجهة ســـتكون صعبة للغاية إال ان 
الشدائد بحاجة إلى رجالها، ومن املتوقع ان يجري املدرب 
غوران توڤاريتش تعديالت على صفوف فريقنا، خصوصا 
في الناحية الدفاعية بعدما حرمت جلنة االنضباط املدافع 
مساعد ندا من املشاركة للمرة الثانية وكأنه الالعب الوحيد 

الذي تلقى بطاقة حمراء في البطولة.
  > يعتقد البعـــض ان انتقادنا لتصرفـــات محمد بن 
همام هو انتقاد لقطر، وهذا أمر غير صحيح إطالقا فابن 
همام في االحتاد اآلسيوي ال ميثل قطر الشقيقة امنا ميثل 
االحتاد بلجانه ولوائحه كونه رئيســـا وهذا يضعه حتت 
املجهر دائمـــا، وفي برنامج «بكل روح رياضية» في قناة 
اجلزيرة استضافني مشكورا الزميل واملعلق املتمكن حفيظ 
دراجي وسألني «انتم في الكويت هل تغارون من وجود 
بن همام رئيســـا؟» فأجبته: الذي يغار ويحسد اآلخرين 
هو من ال ميلك شـــيئا ويغيظه أن ميلك غيره، ونحن في 
الكويت أصحاب ريادة في اإلدارة واإلجنازات وكنا منلك 
مـــا ال ميلكه غيرنا فال يضرنا ان جنح اآلخرين، فإن كان 
بن همام رئيسا لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم فالشيخ أحمد 
الفهد رئيسا للمجلس االوملبي اآلسيوي واملسؤول األول 

عن كيان رياضي يضم أكثر من ٣٠ لعبة.
  ناصر العنزي ـ الدوحة 


