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 طموح اإلمارات يصطدم بتاريخ األخضر 

 يأمل كل من اإلمارات والسعودية اليوم 
مواصلة مشوارهما الناجح في البطولة عندما 
يلتقيان على ستاد «٢٢ مايو» في عدن بالدور 
نصف النهائي. وقد حقق كل من املنتخبني 
أكثر مما كان متوقعا منه في البطولة احلالية 
حيث أشارت العديد من التوقعات إلى خروج 

كل منهما صفر اليدين من الدور األول.
البطولة  الترشيحات قبل بداية    وكانت 
قد اســــتبعدتهما من املنافســــة على اللقب 
ملشاركتهما مبنتخبني يغلب عليهما عنصر 
الشباب في ظل غياب عدد كبير من األساسيني، 
لكنهما خالفا التوقعات وبلغا نصف النهائي 

بعد مستويات فنية جيدة.

  فقد تصدر اإلمارات املجموعة الثانية في 
البطولة برصيد ٥ نقاط بعد التعادل السلبي 
مــــع العراق وعمان والفــــوز على البحرين 
٣-١ ليؤكد أنه اســــتعاد كثيــــرا من توازنه 
بقيادة مديره الفني السلوڤيني ستريشكو 

كاتانيتش.
  وجاءت الســــعودية ثانية في املجموعة 
األولى بـــــ ٥ نقاط ايضا من فوز كبير على 
اليمن ٤-٠ وتعادلني مع االزرق ٠-٠ وقطر 
١-١. وقد توجت السعودية بطلة للخليج ٣ 
مرات اعوام ١٩٩٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣، واإلمارات 

مرة واحدة على ارضها عام ٢٠٠٧.
  وشهدت املباراة االخيرة للسعودية مع قطر 

اثارة بالغة، فالتعادل كان كافيا لـ «األخضر» 
لبلوغ نصف النهائي لكن شباكه منيت بهدف 
مــــن «العنابي» في الدقيقة ٨٤ عبر ابراهيم 
الغامن، وفي حــــني كان القطريون يتهيأون 
لالحتفال بالتأهل، تدخلت قدم املدافع القطري 
حامد شامي لتضع كرة عن طريق اخلطأ في 
مرمى منتخب بالده قبل دقيقة من النهاية 

لتضع السعودية في دور األربعة.
  وتتفوق الســــعودية على منافستها في 
دورات اخلليج برصيد ٩ انتصارات مقابل 

٤، فيما تعادلتا ٣ مرات.
  ولم يكن األخضر مرشــــحا بقوة لبلوغ 
املربع الذهبي في البطولة لعدة أسباب يأتي 

في مقدمتها أن مديره الفني البرتغالي جوزيه 
بيسيرو استبعد معظم جنوم الصف األول 
من القائمة املشاركة في البطولة وذلك ملنحهم 
الراحة الكافية قبل خوض كأس آسيا الشهر 

املقبل في قطر.
  واســــتعان بيســــيرو بعدد محدود من 
جنوم الصف األول مثل محمد الشــــلهوب 
إلى جانــــب العديد من جنوم الصف الثاني 
ولذلك كان املنتخب مهددا باخلروج املبكر 

من البطولة.
  ولكن السعودي شق طريقه بنجاح فائق 
في البطولة احلالية وانتزع املركز الثاني في 
مجموعته برصيد ٥ نقاط بعد التغلب على 

اليمن ٤-٠ ثم التعادل مع االزرق سلبيا ومع 
قطر ١-١، وهو الذي كان مهددا باخلروج من 
الدور األول لوال خطأ من العب قطري أسفر 

عن التعادل في لقاء املنتخبني.
  ويدرك مدرب األخضر البرتغالي جوزيه 
بيسيرو جيدا ان اللقب اخلليجي سيكون خير 
تعويض عن الفشل في التأهل الى مونديال 
جنوب افريقيا الصيف املاضي، وسيعطي 
جرعة معنوية كبيرة لالعبني الشــــباب في 
كأس آسيا التي ميلك معها السعوديون حكاية 
رائعة مع ٣ ألقاب أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦ 
وبلوغ النهائي اعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧.

  من هنا بات كل من املنتخبني يبحث عن 

حتقيق ما هو أكثر من املتوقع منه علما بأنهما 
يدركان أنه مــــع الوصول للمباراة النهائية 

يكون كل شيء ممكنا.
  واستعان كاتانيتش بالعبي الصف الثاني 
مع تطعيمهم ببعض النجوم، ويعتمد على 
أبــــرز العناصر في الكــــرة اإلماراتية حاليا 
ومنها إســــماعيل احلمادي وسبيت خاطر 
بينما يفتقد الفريق جنمه إسماعيل مطر في 
هذه البطولة. ورغم ذلك، تبدو كفة املنتخبني 
متكافئة ويبدو من الصعب التكهن بنتيجة 
اللقاء. ولكن يتفوق األخضر كثيرا في تاريخ 
املواجهات مع اإلمارات حيث حقق الفوز في 

٩ مباريات مقابل ٤ هزائم و٣ تعادالت. 

(األزرق.كوم)   األخضر يأمل في اجتياز عقبة األبيض  العبو اإلمارات يسعون ملواصلة املشوار والتأهل للنهائي  

 السعودية  االمارات 

 ٨ 
 ابوظبي الرياضية 

 بيسيرو: استراتيجية خاصة لتحقيق الفوز  كاتانيتش: نعرف األخضر جيداً  

 خاطر: األبيض يملك جيًال قادمًا
  وعوضنا غياب األساسيين 

 عبدالعزيز: الكفة متساوية  

 أكد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش املدير الفني 
لالمارات أن فريقه سيبذل ما في وسعه لتخطي املنتخب 

السعودي والوصول للمباراة النهائية.
  وقال كاتانيتش في املؤمتر الصحافي امس ان منتخبه 
قدم مســـتوى ممتازا خالل مباريـــات الدور االول وان 
على الالعبني مواصلة ذلك االداء خالل املباراة القادمة 

امام السعودية.
  واشار الى انه يعرف املنتخب السعودي جيدا وراقب 
أداءه خالل مباريات الدور االول واستطاع معرفة مفاتيح 
اللعب فيه موضحا ان االخضر ميتلك العديد من الالعبني 

املهاريني واملتميزين.
  وأضاف كاتانيتش ان العبي االمارات جاءوا لتحقيق 
اللقب اخلليجي مشيرا، الى انه ستواجهه مشكلة اختيار 

التشكيلة بعد خليجي ٢٠ من اجل متثيل االمارات في 
بطولة كأس آسيا.

  الفتا الى انه ال يخشـــى املنتخب الســـعودي وانه 
يتمنى تأهل منتخبه الى النهائي.

  وقال ان «املنتخب السعودي ال يقلقني، لقد تابعته، 
فهو منتخب جيد ولكن أمتنى التوفيق ملنتخبي».

  ونحن جاهزون للمباراة، وأنا راض عما قدمه 
العبو اإلمارات حتى اآلن، املهم تقدمي املهام املناطة 
بهم، مؤكدا انه «ســـعيد مبا وصل اليه املنتخب 
من مســـتوى ونحن ال نلعـــب حتت أي ضغوط 
كما يتصور البعض، مشيرا الى حرص الالعبني 
على بذل قصارى جهدهم لتحقيق إجناز يضاف 

الى إجنازاتهم». 

 أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، املدير الفني 
للمنتخب الســـعودي، أن مباريات الدور نصف 
النهائي للبطولة ستتســـم باإلثارة والندية «ألن 
املنتخبات األربعة التي تأهلت إلى هذا الدور جميعها 

من املنتخبات القوية والعنيدة».
  وقال بيسيرو إنه يعرف جيدا قدرات وإمكانيات 
املنتخب اإلماراتي، مضيفا: «إننا كجهاز فني سنضع 
استراتيجية خاصة اليقاف نقاط القوة في صفوف 
املنافس وحتقيق الفوز وانتـــزاع بطاقة التأهل 
للنهائي». وأوضح أن اجلهـــاز الفني والالعبني 
يضعـــون صوب أعينهم حتقيـــق الفوز باللقب 
اخلليجي، خاصة أنهم اآلن من أقوى املرشـــحني 
للفوز باللقب بعدما كانوا بعيدين عن املنافســـة 

قبل انطالق البطولة لعدم مشـــاركة العديد من 
العناصر األساسية. وحول مسألة عدم استقراره 
على تشكيل ثابت، قال بيسيرو إن التغييرات التي 
يجريها على التشكيل سببها اإلجهاد الذي تعاني 
منه مجموعة من الالعبني بسبب تكدس املباريات 
في أيام قليلة ولذلك فإن معظم تغييراته تكون في 
خطي الهجوم والوسط مؤكدا أنها في الوقت نفسه 
«تغييرات بســـيطة حتى ال يفقد املنتخب قوامه 
األساسي». ورفض بيسيرو هجوم بعض املدربني 
في «خليجي ٢٠» على حكام البطولة وقال: «إنهم 
بشر قد يقعون في اخلطأ في بعض االحيان متاما 
مثل الالعبني واألجهزة الفنية لذلك فمن الضروري 

عدم إلقاء اللوم عليهم بهذا الشكل». 

 رأى العب وسط االمارات سبيت خاطر ان االبيض 
استطاع التغلب على مشكلة غياب عدد من العبيه 
األساسيني في وجود عناصر جيدة ومتكن من التأهل 
الى الدور نصف النهائي»، مضيفا «نعم لدينا غيابات 
كثيرة لكن كرة القدم في االمارات متلك جيال قادما 

ميكن ان يعطي األفضل».
  من جهته، قائد املنتخب السعودي محمد الشلهوب 
ان «االخضــــر قادر علــــى إحراز اللقــــب اخلليجي 

العشــــرين في ظل إصرار وعزمية الالعبني»، فيما 
وعد املهاجم الشاب مهند عسيري بـ «الوصول إلى 
النهائي ثم انتزاع اللقب»، مشددا على أن املباريات 
الثالث املاضية «كشفت إصرار الالعبني السعوديني 
على حتقيق نتائج مميزة فــــي البطولة وان الكرة 
السعودية كسبت عناصر واعدة برزت بشكل جيد 
خالل املباريات الســــابقة وستكون ركائز أساسية 

لالخضر في السنوات املقبلة». 

 أكد رئيس بعثة املنتخب السعودي سعود عبدالعزيز 
ان املسؤولني في االحتاد السعودي أكدوا منذ البداية 
ان «االخضر» جاء الى اليمن للمنافســــة على اللقب. 
وأوضح «لم أسمع من أي مسؤول في االحتاد السعودي 
يقول إن املنتخب املشارك في خليجي ٢٠ ميثل الصف 
الثاني أو الرديف، بل هو املنتخب السعودي القادر على 
املنافسة وحتقيق اللقب، كما ان اجلهاز الفني بقيادة 
البرتغالي جوزيه بيسيرو أكد قبل وأثناء الدورة انه 

جاء لتحقيق اللقب وال شيء سواه».
  وشدد «على أحقية األخضر في التأهل الى نصف 
النهائي». وعن االنتقادات التي طالت بيسيرو قال «نحن 
نرحب بالنقد الهادف البعيد عن العاطفة واالنفعاالت، 
ولكن في الوقت ذاته علينا أن نحترم عمل املدربني، 
وأعتقد ان بيسيرو يسير باملنتخب حسب استراتيجية 
واضحة املعالم، السيما أن هناك استحقاقا قاريا مهما 

في الدوحة الشهر املقبل، وعلينا أن نقف مع اجلهازين 
الفني واإلداري لدعمهما في بطولتي اخلليج وآسيا 
معا». واعتبر انه «من اجلانب الفني املستويات متقاربة 
جدا، بدليل أن املنتخبات األربعة املتأهلة لم حتســــم 
تأهلها إال بعد اجلولة الثالثة األخيرة من مباريات الدور 
األول، وهذا يدل على أن التكافؤ الفني ســــمة بارزة 
للمنتخبات اخلليجية». وعن مواجهة اإلمارات قال: 
«املنتخبان يضمان عناصر شابة بدأت تضع أقدامها 
في سلم النجومية وتفرض أسماءها، ومن دون شك 
الطموحات كبيرة لكال املنتخبني، خصوصا أن الكثير 
من وسائل اإلعالم أطلق على عليهما تسمية املنتخب 
الشاب األكثر تفريخا للمواهب، فمن الناحية الفنية 
الكفة متســــاوية إلى حد بعيد وانه أمر طبيعي جدا 
أن أمتنى الفوز ملنتخب بــــالدي والوصول للمباراة 

اخلتامية». 

(االزرق. كوم)   السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

 البرتغالي جوزيه بيسيرو 

 العبو السعودية يزورون دار أيتام  

 قتيل و١١ جريحاً في احتفال بتأهل العراق 

 زار العبو املنتخب الســـعودي دار «الشوكاني» لأليتام في 
عدن وذلك في إطار محاولة العبي املنتخب الســـعودي القيام 

بعمل خيري خالل وجودهم في اليمن حاليا.
  وتعـــد تلك املبـــادرة هـــي األولى مـــن نوعها فـــي أحداث 

البطولة. 

 ذكرت تقارير إخبارية عراقية أن مدنيا قتل وجرح ١١ آخرون خالل 
احتفاالت العراقيني بتأهل املنتخب العراقي إلى نصف النهائي.

  ونقلت صحيفة «الصباح» احلكوميـــة عن مصادر طبية القول 
إن املستشـــفيات اســـتقبلت بعد انتهاء مباراة العراق وعمان حالة 
وفاة واحدة و١١ مصابا نتيجة إطالق األعيرة النارية التي صاحبت 

احتفاالت اجلماهير بتأهل املنتخب إلى نصف النهائي. 
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