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 الصحف القطرية مقهورة وتحمل ميتسو المسؤولية 

 ٥ دقائق فقط حولت األفراح القطرية إلى حسرة 

 اإلمارات جنح في عبور البحرين إلى نصف النهائي           (رويترز)  احلزن يبدو على العماني حسن ربيع بعد االخفاق في التأهل                   (األزرق. كوم)

 انتقدت الصحف القطرية الصادرة أمس بشـــدة 
منتخبهـــا بعد خروجه املبكر مـــن «خليجي ٢٠» اثر 

تعادله امس األول مع نظيره السعودي ١-١.
  وعبرت الصحف عن حزنها وغضبها للخروج من 
الـــدور االول وعدم القدرة على اكمال املســـيرة حتى 
النهاية رغم ان الفرصة كانت متاحة امام املنتخب في 
البطولة. وعنونت صحيفة الوطن «شبعنا قهر»، في 
اشارة الى كثرة االخفاقات وعدم وجود اي اجنازات 
السيما مع املدرب الفرنسي برونو ميتسو، وتضمن 
عدد الصحيفة عدة موضوعات عن االخفاق كان اهمها 
حتليل اسباب التعادل واخلروج املبكر، حيث اعتبرت 

ان العنابي «دفع فاتورة اخطاء ميتسو».
  ونقلت الصحيفة عن مدير املنتخب السابق ماجد 
اخلليفي مطالبته «بإقالة ميتســـو واسناد املهمة الى 

مدرب اخر ألن املدرب الفرنسي يستحق صفرا».
  وكتبت صحيفة «الراية» ان املنتخب القطري «خرج 
من الدور االول لكأس اخلليج بنيران صديقة وعن طريق 
الظهير االيسر للفريق حامد شامي»، الذي اعرب في 
تصريحات لها «عن حزنه»، مؤكدا انه «محبط ويعتذر 

للجماهير القطرية». وحتت عنوان «كان عندنا امل»، 
كتبت صحيفة «الشرق» ان العنابي «خرج خالي الوفاض 
من خليجي ٢٠ وميتسو هو الذي يتحمل املسؤولية 
والبد من محاســـبته»، في حـــني اوضحت العرب ان 
العنابي «ودع خليجي ٢٠ وميتسو باق وان التعادل 
االيجابي مع الســـعودية لم يكن كافيا لالستمرار في 
البطولة». من ناحية اخرى، وفي تصريح له لصحيفة 
«الوطن»، قال البرازيلي الزاروني مدرب نادي قطر انه 
«جاهز في اي حلظة لتدريب املنتخب القطري اذا طلب 
منه املسؤولون ذلك»، رافضا «احلديث عن ميتسو او 
االشارة اليه»، ومشترطا «موافقة رئيس نادي قطر 
على انتقاله لتدريب املنتخب وان يكون هناك عرض 
رســـمي من االحتاد القطري». اجلدير ذكره ان اســـم 
الزاروني طرح عقب اخلسارة امام الكويت في املباراة 
االولى، وقال رئيس االحتاد القطري الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني ان الزاروني «مدرب عاملي وكفء وانه 
لو لم يكن ميتســـو مدربا للعنابي لتم اختياره لهذه 
املهمة لكن ميتسو مستمر مع املنتخب القطري حتى 

كأس آسيا ٢٠١١». 

 ضاع األمــــل القطري بالتأهل الــــى الدور نصف 
النهائي، في حلظــــة فقد فيها الدفاع تركيزه فتحول 
الفرح الذي عاشه القطريون نحو ٥ دقائق إلى حزن 
وقلق بعد إهدار فرصة التقدم امام السعودية وضياع 

بطاقة املرور.
  فبعد حتســــن ملحوظ في أداء املنتخب القطري 
في الشــــوط الثاني، واعتماده على الكرات الطويلة 
لهز الشباك السعودية، بقيت األمور على حالها حتى 
الدقيقة ٨٤ حني خطــــف ابراهيم الغامن هدف التقدم 

الذي يضع «العنابي» في نصف النهائي.
  خمس دقائق فقط كانت فاصلة بني فرحة التأهل 
وحســــرة اخلروج، فقد حصلت معمعة امام منطقة 
جزاء احلارس قاسم برهان تدخل على اثرها املدافع 
حامد شامي لتشتيت الكرة فوضعها عن طريق اخلطأ 
في مرماه، فلم تتردد إحدى الصحف في وصف ذلك 

بـ «النيران الصديقة».
  وقع اخلروج كان مؤملا على القطريني ألنهم كانوا 
مينون النفس باملنافسة على اللقب، كما انهم عاشوا 
فرحــــة التأهل دقائق معدودة، وبدأ منســــوب القلق 
لديهم يرتفع قبل نحو شــــهر على انطالق نهائيات 

كأس آسيا في الدوحة.
  لم يكن غريبا ان تسيطر حالة من احلزن واألسى 
على العبي املنتخب القطري رغم انهم لم يخســــروا 
املباراة وقدموا فيها مستوى جيدا وايضا على املدرب 
الفرنسي برونو ميتسو ألنهم كانوا يأملون بالعودة 
الى الدوحة مبعنويات عالية لبدء االستعداد لكأس 

آسيا بأفضل طريقة.
  خروج املنتخب القطري أغلق ملف «خليجي ٢٠» 
لكنه لن يغلق باب املناقشــــة وباب االجتماعات مع 
املدرب في األيام املقبلة، وهو ما كان اشار اليه رئيس 
االحتاد القطري الشــــيخ حمد بــــن خليفة منذ ايام، 
مؤكدا ان «االجتماعات مع ميتســــو بعد اخلروج من 
كأس اخلليج هدفها مراجعة املدرب في النتائج التي 
حتققت واملســــتويات التي قدمها املنتخب»، مضيفا 

«بعد كأس آسيا سنقيم املوقف حيث تعتبر البطولة 
القارية احملك الرئيسي للمدرب».

  التماس العذر لميتسو

  ورغم االخفاق في «خليجي ٢٠» وعدم رضا اجلماهير 
عن اخلروج املبكر حيث كانت تأمل باملنافســــة على 
اللقب، فان اجلميع التمس مليتسو العذر على ما حتقق 
فــــي عدن وفي مقدمتهم رئيس االحتاد الذي لم ينكر 
ان املدرب «طلب تأجيل الدوري القطري ولم نستطع 
االستجابة لطلبه بسبب حتمل االندية املاليني وكانت 

ستخسر فنيا وماديا بسبب التوقف».
  ولكن لن يكون امام ميتسو أي أعذار اآلن ألن الفرصة 
متاحة له ملدة اكثر من شهر لبدء اعداد املنتخب لكأس 

آسيا الستمرار توقف الدوري حتى نهاية البطولة.
  استقر ميتسو على برنامج االعداد الذي يتضمن 
اللعب مع مصر في الدوحة في ١٦ ديسمبر املقبل، ثم 
معسكرا تدريبيا في أبوظبي من ١٨ منه الى ٢ يناير 
يخــــوض فيه ٤ مباريات ودية مع الهند واســــتوينا 
وايران وكوريا الشــــمالية. الفرصة ستكون متاحة 
امام الالعبني للحصول على قســــط من الراحة بعد 
الضغط الــــذي تعرضوا له في الدوري القطري، كما 
سيجد عدد من الالعبني املصابني في مقدمتهم خلفان 
ابراهيم افضل العب في آســــيا عام ٢٠٠٦ متسعا من 
الوقت للعالج دون املجازفة باملشاركة في املباريات. 
واذا كان ميتســــو مطالبا من قبل اجلماهير القطرية 
بإعداد املنتخب بشكل جيد في املرحلة املقبلة والتأهل 
الى املربع الذهبي لكأس آسيا ٢٠١١ لتعويض االخفاق 
واخلروج املبكر من «خليجي ٢٠»، فان أهم ما يجب 
معاجلته، إيجاد احلل اجلذري للعقم التهديفي الذي 
يعاني منه العنابي اذ لم يسجل سوى ٧ اهداف فقط 
في آخر ٨ مباريات. ويجمع النقاد الكرويون ان ميتسو 
لم يثبت على تشــــكيلة معينة في املباريات الودية 
االعدادية لبطولة اخلليج وحتى في املباريات الرسمية 

ما افقد املنتخب التفاهم املطلوب داخل امللعب. 

 نجوم األخضر: قادرون على التتويج باللقب 

 بيسيرو: السعودية استحقت التأهل 

 األولمبية القطرية: نساند العراق
  الستضافة «خليجي ٢١»

 سعيد يصل عدن 

 عاشــــت البعثة السعودية ليلة ســــعيدة  عقب التأهل إلى املربع 
الذهبي بتعادل األخضر مع املنتخب  القطري ١-١.

  وأعلن جنوم املنتخب السعودي أنهم قادرون على حتقيق الهدف 
املنشود بالفوز بلقب «خليجي ٢٠».

  وقال محمد الشلهوب قائد املنتخب السعودي: «كانت مباراة قطر 
صعبة في مجملهــــا لكننا جنحنا في مجاراة املنتخب العنابي.. إننا 
قادرون على التألق وإحراز اللقــــب اخلليجي في ظل حالة اإلصرار 

والعزمية التي بدت واضحة على العبي الفريق».
  وأضاف ان هدف التعادل في مرمى املنتخب القطري جاء في وقت 

قاتل للغاية، وأسفر عن «نقطة غالية جاءت في موعدها».
  بينمــــا أكد أســــامة املولد أن املنتخب الســــعودي جاهز للوقوف 
على منصة التتويج والفوز بالكأس، مضيفا: «جئنا إلى اليمن ليس 
بغرض التمثيل املشرف وإمنا للمنافسة على البطولة اخلليجية التي 
ستكون دافعا لنا للظهور مبستوى مشرف في كأس األمم اآلسيوية 

املقبلة». 

 اكد مدرب السعودية البرتغالي جوزيه بيسيرو ان منتخبه 
اســـتحق التأهل للدور نصف النهائي بتعادله مع قطر، وقال 
في املؤمتـــر الصحافي عقب املباراة انه «توقع نتيجة التعادل 
في الشوط األول كون اللقاء كان متكافئا بني الطرفني» مشيرا 
الى أن العبيه سنحت لهم العديد من الفرص التي ضاعت أمام 

املرمى.
  واشار بيســـيرو الى أن العبي قطر دخلوا املباراة وأعينهم 
على الفوز بنقاط املباراة والتأهل للدور الثاني مؤكدا أن األخضر 
السعودي كان قادرا على حسم بطاقة التأهل والفوز باملباراة 
في الشـــوط الثاني من خالل الهجمـــات الضائعة التي أهدرها 

العبوه. 

 أكد الشـــيخ سعود بن علي آل ثاني األمني العام للجنة األوملبية 
القطرية أن جميع دول اخلليج العربي ستساند العراق الستضافة 
بطولة كأس اخلليج املقبلة في نسختها احلادية والعشرين. وأضاف 
في مؤمتر صحافي امس أن العراق قادر على اســـتضافة «خليجي 

.«٢١
  وأوضح أن اليمن كانت مهددة بعدم استضافة خليجي ٢٠ احلالية 
لكنها جنحت في استضافتها وخرجت في أفضل صورة ممكنة معترفا 
بأنـــه عاصر العديد من البطوالت اخلليجية ولكنه لم يجد تواجدا 
جماهيريـــا غفيرا بقدر بطولة خليجي ٢٠ ولذلك فمن الواجب على 
اجلميع أن يرفعوا القبعة لليمن على حسن ضيافتها لتلك البطولة 

املهمة وجناحها في اخلروج بها إلى بر األمان. 

 وصل رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسني سعيد إلى عدن.  
وأكد سعيد أن جناح اليمن في اإلعداد والتنظيم الستضافة البطولة 

تعد انطالقة حقيقية لكرة القدم اليمنية نحو آفاق أكثر تطورا.
  وقد حضر سعيد مباراة منتخب بالده مع نظيره العماني التي أقيمت

مساء امس في املجموعة الثانية. 

 الحراك االقتصادي ينعش عدن 

 تشهد مدينة عدن حركة اقتصادية نشطة منذ 
انطالق الدورة، ويبرز النشاط االقتصادي في قطاع 
السياحة والفنادق واملطاعم وحركة املواصالت 
واالتصاالت ومحالت بيـــع املواد التموينية بعد 
توافد اآلالف من املشـــجعني الرياضيني اليمنيني 

واخلليجيني الى عدن ملؤازرة منتخباتهم.
  وقال مسؤول ميني لوكالة الصحافة الفرنسية ان 
«آالف االشخاص من مواطني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وصلوا الى عدن لتشجيع منتخباتهم 
عبر املنافذ احلدودية منها منافذ الطوال والوديعة 

وميناء شحن وغيرها».
  وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية «تواصل تدفق 
املواطنـــني اخلليجيني من مشـــجعي املنتخبات 
املشـــاركة في البطولة إلى عـــدن حيث بلغ عدد 

الواصلني ٢١٨٠ شخصا».
  وكانت إحصائية صادرة عن مصلحة الهجرة 
واجلوازات في وزارة الداخلية اليمنية بينت «ان 
١٩٦٨ خليجيـــا دخلوا الى عدن عبر منفذ الطوال 

و٢١٢ آخرين عبر منفذ شحن».
  وتســـجل حجوزات فنادق عدن نسبة ١٠٠٪ 
منذ بدء توافد املشجعني اخلليجيني قبل انطالق 
البطولة بثالثة ايام حسب مصادر رسمية مينية، 
وترافقت هذه احلجوزات مع ارتفاع غير مسبوق 
ألسعار الغرف حيث تضاعفت اكثر من مرة مقارنة 

بالسعر العادي طبقا ملصادر سياحية.
  وقال مالك فندق «الدوحتني» الواقع في الكورنيش 

محمد عبداهللا العمري لوكالة الصحافة الفرنسية 
«نسبة احلجوزارت ١٠٠٪ ودخل الفندق تضاعف ٣ 
مرات وجميع نزالئه من اخلليجيني والعراقيني جاؤوا 
حلضور البطولة»، مضيفا «لقد استفاد الكثيرون من 
هذه البطولة وانتعشت اسواق عدن الراكدة وشعر 

اجلميع بارتياح شديد».

  ارتفاع القدرة الشرائية

  وفي الســـياق نفســـه، أوضح عالء الصبري 
محاسب في احد مراكز التسوق في عدن ان «القدرة 
الشـــرائية في «عدن مول» ارتفعت بنسبة ٥٠٪ 
مقارنة بااليام العادية»، وارجع هذا االرتفاع «الى 
وجود عشـــرات اآلالف من اليمنيني واخلليجيني 

الذين توافدوا الى عدن ملؤازرة منتخباتهم».
  تعددت مجاالت االنتعاش الذي احدثته دورة 
اخلليج، فهناك بائع عسل ميني قدم من وادي دوعن 
في حضرموت الى عدن «بغرض بيع اجود أنواع 
العســـل اليمني الى ضيوف اليمن اخلليجيني»، 
مشيرا الى ان «البطولة فرصة لنا لبيع ما يختزله 

اليمن من خيرات».
  وكان تقرير رسمي كشف أن احلكومة اليمنية 
«أقامت منشآت فندقية منها فندق القصر بتكلفة 
٢٠٠ مليون دوالر، إلى جانب فندق عدن (خمس 
جنوم) الذي أعيـــد تأهيله وتطويره بتكلفة ٣٥ 

مليون دوالر». 

(األزرق. كوم)   رئيس االحتاد القطري الشيخ حمد بن خليفة يتجول أمس في صحاريج عدن أحد أبرز املعالم السياحية في اليمن  

 العراق يتعادل مع ُعمان ويضرب موعدًا مع األزرق في نصف النهائي

العــــراق   تأهــــل منتخبــــا 
واإلمارات عن املجموعة الثانية 
إلى الدور نصف النهائي لينضما 
الى االزرق والسعودية اللذين 
تأهال اول من امس للدور نفسه 

عن املجموعة األولى.
العــــراق إثر    وجــــاء تأهل 
تعادله ســــلبيا مع عمان في 
املباراة التي أقيمت بينهما على 
ملعب الوحدة الدولي مبحافظة 
«أبني»، ليرتفع رصيده الى ٥ 
نقاط ليحتل بها املركز الثاني 
بعد االمارات بالرصيد نفسه من 
النقاط مع فارق األهداف، بينما 

جاء تأهل االمارات بعد فوزه 
على البحرين ٣ - ١ في املباراة 
التي أقيمت بينهما مساء امس 
على ملعب «٢٢ مايو» الدولي 
مبحافظة عدن في نفس توقيت 
مباراة العراق وعمان.وفي لقاء 
االمارات والبحرين كشر االول 
عن أنيابه منــــذ بداية املباراة 
وتقدم بهدفني قبل مرور عشر 
دقائق من الشوط األول، حيث 
افتتح سبيت خاطر التسجيل 
ثم أضاف فارس جمعة الهدف 
الثانــــي للفريق قبــــل أن يرد 
عبداهللا فاتاي بهدف للبحرين. 

عن مســــتواهم اال انه حصل 
على بعض الفرص الســــانحة 

للتسجيل.
  ولعب هوار ونشأت أدوارا 
دفاعية اكثــــر منها هجومية، 
فبقي يونــــس محمود وحيدا 
في املقدمــــة. وكان في معظم 
األوقات حتت الرقابة، كما انه 
لم يحصل على كرات ســــهلة 

للتعامل معها.
  وهذه هي املرة األولى التي 
العراق بطل أعوام  يبلغ فيها 
١٩٧٩ و١٩٨٤ و١٩٨٨ الدور نصف 
النهائي منذ عودته الى الدورة، 

اذ خــــرج في النســــخ الثالث 
السابقة من الدور األول.

  وافتقد منتخب عمان مهاجمه 
عماد احلوسني بداعي اإلصابة 
حيث فضل املدرب عدم املخاطرة 
بإشراكه في املباراة ودفع بقاسم 

سعيد بدال منه. 
  واعتمــــد املنتخب العماني 
على ارســــال الكرات الطويلة 
العـــــراقية  املـــنطقــــة  الــــى 
لكنهــــا كانــــت ســـــــــهلة في 
متناول املدافعني فغابت بالتالي 
اخلطورة على مرمى احلارس 

محمد كاصد.

وفي الشوط الثاني اختتم أحمد 
جمعة أهداف األبيض ليضع 
اإلمارات على رأس املجموعة 

الثانية.
املباراة حماســــية    وجاءت 

منذ الدقائق األولى وخاصة من 
جانب اإلمارات الذي دخل اللقاء 
حتت شعار الفوز وحده وغيره 
ال نرضى، مــــن أجل مواصلة 

املشوار حتى النهاية.

  وفي املباراة األخرى لم يقدم 
العراق وعمان املستوى املتوقع 
منهما خاصة في الشوط األول 
الذي كان فيه حامل اللقب األكثر 
سيطرة على املجريات لكن من 

دون خطورة على املرمى، في 
حني ان بطل آسيا افتقد التحكم 
مبنطقــــة العمليات مع ابتعاد 
عالء عبد الزهرة ونشأت اكرم 
وهــــوار محمد وعمــــاد محمد 
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