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 لوروا: لدينا العديد من الحلول أمام اإلمارات

 أكد السلوڤاني ستريشكو كاتانيتش املدير الفني لإلمارات أن بداية 
منتخبــــه في البطولة كانت جيدة إلى حد كبير حيث جنح في اخلروج 
بنقطة من مواجهة العراق. وأضاف في مؤمتر صحافي امس أن املنتخب 
اإلماراتي جاهز بقوة ملباراته أمام عمان وأنه ال يعاني من أي إصابات كما 
تردد في الفترة األخيرة. حيث أشــــار إلى أنه كان هناك بالفعل عدد من 
الالعبني الذين يعانون من آالم في الظهر ولكنه أكد أن ذلك لن مينعهم 

من املشاركة في مباراة اليوم. 

 أكد األملاني فولفغانغ ســــيدكا املدير الفني للعراق أنه يعرف العبي 
البحرين جيدا، موضحا أنه جنح في دراســــة منتخب البحرين بشكل 
جيد وتعرف على نقاط القوة والضعف لديه.وأكد ســــيدكا في املؤمتر 
الصحافي أن مشــــكلة فريقه في مباراته األولى بالبطولة أمام اإلمارات 
متثلــــت في أرضية امللعب ألنها من النجيلــــة الصناعية، ولكنه أكد أن 
العبي العراق بدأوا يتكيفوا بالفعل عليها، ولذلك فمن املتوقع أن يظهروا 
بشــــكل مختلف متاما أمام البحرين.وعلق على مباريات اجلولة األولى 
قائال إن منتخبي السعودية والكويت ظهرا مبستوى جيد وأتوقع لهما 

الوصول لنهائي البطولة وتتويج أي منهما باللقب.  

 راهن سلمان شريدة، املدير الفني للبحرين، على فوز منتخب بالده 
اليوم أمام العراق وقال «نعرف جيدا مدى قوة العراق، فهو بطل آســــيا 
ويضم مجموعة متميزة من الالعبني أصحاب اخلبرة الكبيرة ولذلك فإن 

مباراة الغد ستكون قوية بالنسبة للبحرين».
  وأوضــــح أنه من الصعب على العبي منتخبه لعب مباراتني قويتني 
خالل ثالثة أيــــام فقط حيث التقت البحرين مع حاملة اللقب عمان في 

مباراتها االفتتاحية.
  واعترف شريدة بأن عدم تتويج البحرين بلقب كأس اخلليج حتى 
اآلن هو «أمــــر محير حقا» ولكنه أضاف أن كرة القــــدم بها العديد من 

املفاجآت ومن املمكن أن يتوّج البحرين بلقب البطولة قريبا. 

 أكد الفرنسي كلود لوروا، املدير الفني لعمان، أن منتخب بالده لديه 
العديــــد من احللول قبل مباراته أمام اإلمــــارات بعد طرد الالعب محمد 
الشيبة في مباراة عمان األولى أمام البحرين. وقال «إن العبينا مستعدون 
للمباراة ولفرض ســــيطرتهم عليها من البداية»، مشيرا إلى أنه حرص 
على السهر حتى الساعات األولى من صباح امس ملتابعة تسجيل مباراة 
فريقه األولى أمام البحرين للتعرف على األخطاء التي وقع فيها الالعبون 
والعمل على تالفيها.وعن املنتخب الذي يرشــــحه للقب، قال لوروا إن 
جميع املنتخبات املشــــاركة في البطولة تستحق التتويج باللقب ومن 
الصعب ترشيح منتخب بعينه على حساب اآلخر مؤكدا أن «من يفوز 

باللقب سنقوم بتهنئته على الفور».
  من جانبه قال مهاجم عمان عماد احلوســــني: «لقد جئنا إلى اليمن 
مــــن أجل التتويج بلقب كأس اخلليج واالحتفاظ به للمرة الثانية على 

التوالي». 

 تتشابك اخليوط في اجلولة 
الثانية من منافســـات املجموعة 
الثانية اليوم بني عمان واإلمارات 
بعد تعادل عمان حامل اللقب مع 
البحرين ١-١ واالمارات مع العراق 
بطل آسيا سلبا في اجلولة األولى 
ما يرفع اثـــارة مباراة اليوم الن 
منتخبات املجموعة االربعة متلك 
فرصا متساوية في حجز بطاقتي 

التأهل الى نصف النهائي.
  وستكون االنظار مشدودة الى 
ملعب ٢٢ مايو حيث تلتقي عمان 
مع االمارات، وكان عمان تعادل في 
مستهل مشواره للحفاظ على لقبه 
مع البحرين ١-١ في مباراة لم يظهر 
النسخة األخيرة مبستوى  بطل 
مميز يعكس رغبته في العودة إلى 
مسقط بالكأس رغم أن عددا من 
الالعبني العمانيني قدموا مردودا 

العجمي  أبرزهم إسماعيل  جيدا 
وأحمد حديد وعماد احلوســـني 

ومحمد الشيبة قبل طرده.
  وكان عمان قد توج بطال لكأس 
اخلليج للمرة االولى في تاريخه 
في النسخة التاسعة عشرة على 
ارضه مطلع عام ٢٠٠٩ بفوزه على 
الســـعودية في املباراة النهائية 

.١-٠
  وأطلق مدرب عمان الفرنسي 
كلود لوروا الذي قاده الى اللقب 
في الـــدورة املاضية تصريحات 
متناقضة، فبينما اعرب عن رضاه 
عن أداء فريقه، فانه شـــدد على 
عدم ارتياحـــه للنتيجة، ثم عاد 
وأبدى ثقته في قدرة العبيه على 
التعويض في باقي املواجهات قبل 
أن يوجـــه لهم االنتقادات ويؤكد 
انهـــم لم يكونوا في مســـتواهم 

املعتاد وانه ظهر عليهم آثار الشد 
العصبي. 

  ولوروا، الذي صنع شهرته في 
القارة االفريقية حني قاد الكاميرون 
للفوز بكأس األمم االفريقية عام 
١٩٨٨، وصنـــع له مجدا في عمان 

ايضا حني انهى انتظارا طال ٣٥ 
عاما للفوز باللقب اخلليجي، ما 
دفع االحتاد العماني الى جتديد 
العقد معه بعد «خليجي ١٩» ألربع 
سنوات اخرى. وبرغم الفشل في 
التأهل الى نهائيات كأس اسيا ٢٠١١ 
التي ستقام في الدوحة مطلع العام 
املقبل، فإن املدرب الفرنسي متفائل 
بأن فريقه قـــادر على االحتفاظ 

باللقب اخلليجي.
  في املقابل، كانت النقطة التي 
خرج بها اإلمـــارات امام العراق 
مقنعة جدا لـــه خصوصا انه ال 
يشـــارك في البطولة بالتشكيلة 
األساســـية بغيـــاب ١٠ العبـــني 
املنتخب االوملبي  يحققون مـــع 
اجنازا مهما في آســـياد الصني. 
فيما يخـــوض االمارات االوملبي 
النهائي في األلعاب اآلسيوية  ضد 

اليابان.
  وأفلت «األبيض» من اخلسارة 
امـــام العراق الـــذي كان الطرف 
األفضـــل على مدار الشـــوطني، 
فتحمل دفاعـــه عبئا كبيرا ومن 
خلفه احلارس املتألق ماجد ناصر 
الذي صد ركلة جزاء للمهاجم الفذ 
يونس محمود قبل نهاية املباراة 

بثالث دقائق.
  أما مدرب اإلمارات السلوڤيني 
ستريشكو كاتانيتش فبدا مرتاحا 
لنتيجـــة التعادل رغـــم اعترافه 
بأن فريقه «لم يقـــدم اداء جيدا 
في الشـــوط االول وانـــه اعتمد 
علـــى التمريـــرات الطويلة غير 

املجدية».
  ويبزغ في صفــــوف االمارات 
جنم الوسط ســــبيت خاطر (٣٠ 
عاما) كأبرز من تبقى من الالعبني 

املعروفني وهو اختصاصي ايضا في 
الركالت الثابتة ويعد القلب النابض 
للفريق في غياب العبني بارزين، 
وميثل عامل اخلبرة في التشكيلة 
احلالية الى جانب احلارس ماجد 
ناصــــر وســــعيد الــــكاس وعلي 
الوهيبي، اذ ان غالبية األســــماء 
األخرى من الشباب وبعضهم ينضم 

الى املنتخب للمرة االولى.
  ويغيب عن االمارات اسماعيل 
الشـــحي وحمدان  مطر ومحمد 
الكمالي ومحمود خميس وسعيد 
الكثيري واحمـــد خليل وذياب 
عوانة وعامر عبدالرحمن وعبداهللا 

موسى وعلي خصيف.
  وتاريخيـــا، التقـــى االمارات 
وعمان في دورات كأس اخلليج 
١٥ مرة، فاز االول ٨ مرات مقابل ٣ 

للثاني، وتعادال في ٤ مباريات. 

 العراق والبحرين ..«ال بديل عن الفوز»

العراق والبحرين،   يخوض 
مواجهة اليوم بشـــعار ال بديل 
العراق بطل  الفوز، خاصة  عن 
الدورة ثالث مرات اعوام ١٩٧٩ 
و١٩٨٤ و١٩٨٨ خشية أن يتكرر 
سيناريو الدورات الثالث السابقة 

بخروجه من الدور االول.
  وتفجرت حالة من الغضب 
في الشـــارع الرياضي العراقي 
بعد اهدار نقطتني ثمينتني أمام 
اإلمارات، ما دفع املدرب األملاني 
ولفغانـــغ ســـيدكا الى وصف 
التعادل بـ «سوء احلظ»، مشيرا 
الى ان «العراق اســـتحوذ على 
الكرة بنسبة ٧٠٪ وكان األفضل إال 
أن الالعبني لم يكونوا محظوظني 

في تسجيل األهداف».
  ولم تظهر فاعلية املهاجمني 

يونس محمود وعماد محمد امام 
املرمى االماراتي، وكانت حتركات 
الزهرة وهوار محمد  عالء عبد 

جيدة لكنها لم تثمر.
  ويدرك العراق اهمية النتائج 
اجليدة في البطولة اخلليجية قبل 
نحو ٤٠ يوما من بدء حملة دفاعه 
عن اللقب في كأس آســـيا.وفي 
اجلبهة االخـــرى، فان البحرين 
الذي لفت االنظار بشكل الفت في 
تصفيات كأس العالم لنسختي 
٢٠٠٦ في أملانيا و٢٠١٠ في جنوب 
افريقيا وكان فيهما قاب قوسني او 
ادنى من خوض النهائيات لكنه 
تعثر فـــي امللحق الفاصل، اوال 
امام ترينيداد وتوباغو وثانيا 
امام نيوزيلندا، ما يزال يبحث 
عن لقبه االول في البطولة التي 

انطلقت من املنامة عام ١٩٧٠.
  ويشـــرف علـــى منتخـــب 
البحرين ســـلمان شريدة الذي 
خلـــف النمســـاوي جوزيـــف 
هيكرســـبيرغر قبل ايام قليلة 
البطولة وذلك بعد  من انطالق 

ان فضل االخير العودة لقيادة 
الوحدة االماراتي في كأس العالم 
لالندية في ابوظبي من ٨ الى ١٨ 

ديسمبر املقبل.
  وعرف شـــريدة جيدا كيف 
امام  املباراة االولى  يتعامل مع 

عمان املدجج بنجومه املتوجني 
النســـخة املاضية،  باللقب في 
وكان على يقني بقدرات العمانيني 
القوية في خطي الهجوم والوسط 
فاعتمد خطة دفاعية مع االنطالق 
بالهجمات املرتدة الى ان سنحت 

لـــه الفرصة النتـــزاع املبادرة 
الهجومية في الشوط الثاني بعد 
طرد العماني محمد الشيبة ووفق 

بانتزاع التعادل.
  وكان شـــريدة واضحـــا في 
احلديـــث عـــن املبـــاراة بقوله 
«اخلروج بنقطة امام بطل اخلليج 
امر جيد، إذ لعبنا بعناصر جديدة 
تشارك للمرة االولى في بطوالت 

كأس اخلليج».
  وقـــد التقـــى املنتخبان في 
دورات اخلليج سبع مرات فكان 
الفوز حليـــف االول اربع مرات 
مقابل خسارة واحدة وتعادلني.
وكانت املواجهة االخيرة بينهما 
فـــي «خليجي ١٩» في مســـقط 
وفازت فيها البحرين ٣-١ ضمن 

منافسات الدور االول. 
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