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توم: المباراة صعبة

جوران األهم هو الحفاظ 
على القمة 

اعرتف املدرب البلجييك ملنتخبنا الوطني توم سنتفيت 
بصعوبة مباراة املنتخب الوطني التي سيلعبها اليوم ضد 

نظريه السعودي لحساب منافسات الجولة الثانية من 
مباريات املجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العريب 

 ال21.
وأكد  توم أن املنتخبني التقيا 15 مرة حقق املنتخب 

السعودي الفوز يف 14 مرة فيام تعادال مرة واحدة 2/2، 
واستقبل مرمى منتخبه 45 هدفاً، ولذا لو حقق الفوز األول 

 سيكون ذلك عيداً يف اليمن .
وقال: “العبو اليمن إمكانياتهم محدودة وال ميكن أن 
يجاروا السعودية، ولو لعبت بخطة برشلونة ميكن أن 

أخرس بخامسية، ويف الوقت نفسه ال ميكن وضع خطة 
للفوز بهم، رغم أنهم جاءوا هذه املرة لتحقيق الفوز عىل 
املنافس الذي يف نظري يعترب منتخباً متغرياً أحياناً يلعب 

بهوية وأحياناً بغريها”. 

اعترب املدرب الرصيب ملنتخب الكويت 
جوران توفازيتش أن األهم  يف مباراة اليوم 

هو الحفاظ عىل القمة بقوله “املهم ان 
نؤدي يف امللعب جيدا وان نحافظ عىل 

مكاننا يف القمة ألنه املهم بالنسبة لنا، ولدينا 
الدافع لذلك من اجل الحفاظ عىل اللقب”.

وأوضح “عندما نحصد ست نقاط 
نستطيع ان نقول بأننا تأهلنا اىل الدور التايل 
من البطولة، ونحن سنواصل املهمة بعد أن 

حققنا فوزنا األول”.

من جانبه أكد الهولندي فرانك ريكارد مدرب 
املنتخب السعودي أن مباراة اليوم  ستكون هامة 

للفريقني ألن كليهام خرس يف املباراة األوىل، ويحاوالن 
التعويض غداً ، ولذلك مهم لنا البحث عن الفوز 

وحصد أول ثالث نقاط للحفاظ عىل فرصتنا يف بلوغ 
الدور املقبل.

وأكد ريكارد أن مباراة اليمن ستكون مختلفة عن 
العراق، ألن املنافس مستواه مختلف ، ولذلك سنلعب 

بطريقة مختلفة بعض اليشء، خصوصا أن املنتخب 
اليمني يعتمد عىل الدفاع املحكم.

وأوضح ريكارد أنه يسعى لتصحيح األخطاء التي 
حدثت يف مباراة العراق ، ألنه يدرك متاما أن خطأ أي 
العب يكلف الفريق الكثري، متمنيا أن يحقق املنتخب 

السعودي نتائج جيدة ويسعد الجامهري املتعطشة 
لالنتصارات.

قال مدرب العراق حكيم شاكر “ أن 
الفوز عىل السعودية حقق نقلة مهمة 
نحو لقب البطولة”، مضيفا “نريد أن 

نواصل عىل املنوال ذاته طاملا أننا ذاهبون 
يف االتجاه الصحيح، فام حققناه أمام 

السعودية يجب ان نستكمله أمام الكويت 
واليمن ألن املشوار ما زال مفتوحا”.

 املنامة :
 أكد مدير منتخبنا الوطني األول لكرة القدم  عبد 

الوهاب الزرقة مشاركة املهاجم أمين الهاجري 
يف مباراة منتخبنا اليوم أمام السعودية بعد 

اكتامل شفائه من اإلصابة التي تعرض لها 
قبل مباراة الكويت.

وقال الزرقة إن الهاجري متاثل 
للشفاء وشارك يف متارين املنتخب 

النهائية يوم أمس وسيقود خط هجوم 
منتخبنا يف مباراة اليوم وسيعتمد عليه 
مدرب منتخبنا توم سنتفيت يف قيادة 
خط املقدمة والذي افتقد لتحركاته يف 

مباراة الكويت .
وعن أبرز الغيابات 

أكد الزرقة أن 

الالعبني نجيب الحداد ومدير عبد ربه سيغيبان عن 
قامئة املنتخب املشاركة أمام السعودية حيث مل يتامثل 

الالعبان للشفاء ومازاال يخضعان للعالج الطبيعي 
ومتنى أن يحلقا مبباراة العراق لكن ذلك يعود 

يف األول واألخري لطبيب املنتخب مصلح 
سلامن والذي سيحدد إمكانية مشاركتهام 

من عدمها.
وعن لقاء السعودية غداً قال : بالطبع 

املنتخب السعودي من أقوى الفرق يف 
البطولة ولكننا عقب الهزمية أمام الكويت 

تعاهد الالعبون عىل تقديم مباراة قوية أمام 
السعودية وسنلعب عىل عامل الضغط النفيس 

بعد الهزمية التي تلقاها األخرض أمام العراق 
يف املباراة األوىل ونتمنى إسعاد الجامهري التي 

تساندنا يف امللعب.

 مضاد البعداين:
أعرب العب املنتخبات الوطنية هيثم األصبحي عن رغبته الكبرية 

واألكيدة يف العودة إىل عشه السابق  وحدة صنعاء والذي ترعرع 
ونشأ فيه وكان جرس عبوره للمنتخبات الوطنية.

وقال األصبحي يف ترصيح خاص مبلحق “مأرب برس الريايض”: 
وقعت للريموك وأحرتم توقيعي معهم ولكن الدوري إىل اآلن مل 

يبدأ وال يوجد ما يلوح يف األفق عن إشهار الدوري وإعالنه وهذا ما 
جعلني أرتبك يف اتخاذ قراري حول النادي الذي سألعب له املوسم 

املقبل.
 واستطرد هيثم حديثه بالقول: كانت يل مشاكل سابقة مع وحدة 

صنعاء لكن اآلن تم حلها وبشكل يريض الجميع وهذا سهل كثريا 
طريق عوديت إىل بيتي األول وحدة صنعاء.

وأضاف  هيثم :عىل الرغم من توقيعي لنادي الريموك قبل شهر 
من اآلن إال أن رغبتي يف العودة للوحدة قد متنعني من اللعب 
معهم وهذا ليس تقليال منهم  فالريموك ناد رائع وميتلك إدارة 
كفوءة والعبني شباب رائعني قادرين عىل صنع الفرح يف البيت 

الريمويك ويل الفخر أن ألعب معهم ولكني آمل من إدراة الريموك 
ان تتفهم وضعي وتطلق رساحي برىض كل األطراف ليك ألعب مع 

فريقي السابق ألنها ستكون لحل مشاكل كثرية كانت تحيط يب.

 املنامة:
أكد عبد الخالق مسعود رئيس بعثة 
العراق بكأس الخليج 21 بالبحرين أن 

هناك مكافآت كبرية يف انتظار الالعبني يف 
حال تحقيق الفوز أمام الكويت وضامن 

الصعود للدور قبل النهايئ للبطولة وأشاد 
بأداء أسود الرافدين يف لقائهم األول أمام 
السعودية مطالبا الفريق برضورة مواصلة 

االنتصارات إلسعاد الشعب العراقي 
وخاصة بعد التهنئة التي تلقتها البعثة من 

وزير الشباب والرياضة العراقي .
وعن لقاء الغد أمام الكويت قال 

مسعود : املباراة ستكون قوية فاألزرق 
هو حامل اللقب وظهر مبستوى جيد يف 

لقاء اليمن ولكنني عىل ثقة من قدرة 

العبي املنتخب العراقي يف تجاوز هذه 
املباراة وضامن الصعود عقب هذه املباراة 

وخاصة أن كل الفرق يف البطولة لديها 
نفس الطموح

السوادي ضمن التشكيلة املثالية 
الخليجية

اختارت قناة الكأس يف الربنامج الشهري” 
تكتيك “نجوم الجولة األوىل من جميع 

املنتخبات الخليجية ودخل حارسنا الدويل 
املتألق سعود السوادي فيها وذلك بسبب 

تألقه يف مباراة منتخبنا ضد الكويت 
وإبطاله ملفعول ركلة جزاء من أمام نجم 

املنتخب الكويتي بدر املطوع.
وجاءت التشكيلة التي يختارها محللون 

وفنيون والعبون كبار يعملون يف قناة 

الكأس عىل النحو اآليت : حراسة املرمى 
سعود السوادي اليمن خط الدفاع سالم 
شاكر  وعيل عدنان  من العراق،  وحمد 

أحمد  وعيل سامل من اإلمارات ، خط 
الوسط عيل رحيمة وهامم طارق من 

العراق  وعمر عبد الرحمن من اإلمارات 
وبدر املطوع من الكويت ويف الهجوم 
يوسف نارص من الكويت وإسامعيل 

الحامدي من اإلمارات .
وغاب عن قامئة األفضل العبو منتخب 
البحرين وعامن وقطر والسعودية حيث 

مل تقدم منتخباتها أي أداء يستحق أن 
يدخل عىل إثره العبوه يف التشكيلة املثالية 

للجولة األوىل.

 يلتقي املنتخبان اليمني والسعودي مباراتهام اليوم ضمن 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس 

الخليج العريب الـ 21 التي تستضيفها مملكة البحرين  يف لقاء 
يعترب تضميدا للجراح للطرفني واللذان خرسا مباراتهام يف الجولة 

االفتتاحية من الكويت والعراق بنتيجة 0-2.
 ويدخل املنتخبان هذه املباراة ورصيدهام خال من النقاط 
واألهداف ويف شباكهام هدفان تلقياهام من املنتخبني الكويتي 

والعراقي يف مباريات الجولة االفتتاحية.
ومييل فارق اإلمكانيات يف هذه املباراة بشدة لصالح املنتخب 

السعودي والذي يتفوق عىل نظريه اليمني يف كل يشء سواء يف 
مهارات وإمكانيات الالعبني أو يف تطور مستوى الدوري املحيل 

ومن ناحية املدرب ومن الناحية الفنية بشكل عام.
وسيعتمد املنتخب السعودي ومدربة الهولندي فرانك ريكارد 

عىل كتيبة رعب هجومية  حيث من املتوقع أن يرشك يف هذه 
املباراة املهاجمني نارص الشمراين وفهد املولد وسامل الدورسي 

خاصة بعد االنتقادات التي وجهت له بعد مباراة العراق مبحاباة 
املهاجم يارس القحطاين.

 وستضع هذه املباراة رأس الهولندي ريكارد عىل حبل 
املشنقة السيام إن استطاع املنتخب اليمني تضييق املساحات 

عليه وإنهاء املباراة بالفوز أو التعادل وهو ما يعني خروج 

السعودية أو تضاؤل أملها يف التأهل للمربع الذهبي يف البطولة.
ولن تخلو مهمة السعودية أمام اليمن من صعوبة خصوصا 
يف ظل الطريقة الدفاعية الرصيحة التي يعتمدها مدرب األخري 
البلجييك توم ستانفيت، لكن أصبح لزاما عىل املدرب الهولندي 

فرانك رايكارد الزج بأفضل عنارصه لضامن الفوز وتخفيف حدة 
الضغوط عليه .

يف الجانب اآلخر لن يكون حال املنتخب الوطني أفضل من 
نظريه السعودي السيام وأن الجامهري اليمنية باتت أكرث من أي 

وقت مىض تطالب منتخبها بتحقيق نتائج مرشفة يف بطوالت 
الخليج وخاصة أمام املنتخب السعودي والذي مل يسبق لألحمر 

اليمني وأن فاز عليه يف تاريخ مواجهتيهام يف البطولة أو يف 
غريها.

املدرب توم سينفيت سيتسرتجع يف هذه املباراة خدمات 
مهاجمة املتألق أمين الهاجري والذي غاب عن لقاء الكويت 

بسبب اإلصابة التي تعرض لها يف إحدى التامرين.
وسيدخل منتخبنا الوطني هذه املباراة وكالعادة بطريقة 

دفاعية تضمن عدم تلقي شباكه ألكرب عدد ممكن من األهداف 
وخاصة يف شوط املباراة األول أما يف الشوط الثاين فسيفتح 
منتخبنا اللعب اكرث من أي وقت مىض وخاصة يف العرشين 

الدقيقة األخرية.

حافظ املنتخب القطري عىل آماله يف التأهل إىل املربع 
الذهبي من بطولة كأس الخليج ال21 لكرة القدم والتي تقام 

يف البحرين وذلك بعد فوزه عىل املنتخب العامين بهدفني 
مقابل هدف واحد يف املباراة التي جمعتهام مساء أمس عىل 

استاد البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية املنامة لحساب 
املجموعة األوىل والتي تضم إىل جانبهام البحرين واإلمارات.
ودخل املنتخب القطري هذه املباراة بخيار واحد وهو 
الفوز وال غريه خاصة بعد أن خرس مباراته االفتتاحية أمام 

املنتخب اإلمارايت بنتيجة 1\3 يف الجولة االفتتاحية.
كان املنتخب العامين األفضل واألنشط هجوميا يف الدقائق 
األوىل يف حني مل ينجح املنتخب القطري يف تشكيل أي خطورة 

هجومية حقيقية عىل مرمى الحارس العامين مازن الكاسبي.
وكاد فوزي بشري أن يتقدم للمنتخب العامين يف الدقيقة 

الثالثة عندما شن الفريق هجمة منظمة وسدد بشري كرة 
خطرية لكن قاسم برهان تألق وتصدى لها برباعة.

ظهرت خطورة املنتخب العامين مجددا يف الدقيقة 14 
حيث استغل االرتباك الدفاعي ملنافسه وسدد محمد الفاريس 
كرة خطرية تصدى لها قاسم برهان برباعة وأخرجها إىل ركنية 

مل تستغل.
 حاول املنتخب القطري الدخول يف أجواء املباراة لتبادل 
املحاوالت الهجومية مع منافسه لكن الفريق العامين فرض 
رقابة لصيقة عىل النجم سيبستيان سوريا ومل ينجح يوسف 

أحمد يف إحداث تغيري واضح يف خط هجوم العنايب.
 ولعب فوزي بشري دورا بارزا يف صناعة هجامت املنتخب 
العامين منذ بداية املباراة وأثار قلق الجامهري العامنية بشكل 

كبري عندما سقط مصابا يف الدقيقة 34 لكنه عاد رسيعا 
وواصل اللعب.

 وكاد املقبايل أن يتقدم لعامن يف الدقيقة 40 حيث تلقى 
طولية وهيأ الكرة برأسه ثم سدد يف ظل رقابة دفاعية لصيقة 

لكن قاسم برهان أنقذ العنايب مجددا وتصدى للكرة .
ومل يختلف حال املنتخب القطري كثريا بالرغم من التغيريات 

التي أجراها املدرب باولو اتوري حيث دفع بالالعب جار الله 
املري بدال من يوسف احمد عيل .يف محاولة لتنشيط 

الجبهة الهجومية للعنايب والتي كانت شبه ميتة يف 
الشوط األول.

وهز أحمد مبارك كانو شباك املنتخب القطري 
يف الدقيقة 50 حيث سدد كرة قوية من رضبة 

حرة ارتدت إليه بعدما اصطدمت بالحائط البرشي 
ليسددها مجددا ويوجهها زميله برأسه إىل داخل 

الشباك لكن الحكم مل يحتسبها هدفا بسبب 
وجود تسلل واضح ، ثم تصدى قاسم برهان لكرة 

خطرية من املقبايل بعدها بثوان.
ويف الدقيقة 54 تلقى املنتخب العامين صدمة حيث حصل 

الفريق القطري عىل رضبة جزاء  احتسبها الحكم اليمني مختار 
الريميي بسبب تصدي محمد املسلمي لكرة من خلفان إبراهيم 

بيده ، وتقدم خلفا لتسديد رضبة الجزاء مسجال منها هدف 
التقدم للعنايب.

وحاول املنتخب العامين كثريا حتى يدرك التعادل  وهو ما 
تحقق يف الدقيقة 70 حيث حصل الفريق عىل رضبة جزاء ، 
بدعوى قيام إبراهيم ماجد بعرقلة جمعة درويش ، وتقدم 

حسني الحرضي لتسديد رضبة الجزاء مسجال منها هدف التعادل 
لعامن.

 ويف الدقيقة 88 استغل محمد السيد “جدو” عرضية 
وسجل هدف الفوز للمنتخب القطري ليهدي فريقه النقاط 

الثالث ويجدد أماله يف البطولة الخليجية، لتنتهي الدقائق 
املتبقية من أحداث املباراة بدون أي يشء يذكر .

وبهذه النتيجة رفع املنتخب القطري رصيده إىل ثالث نقاط 
مخلفا املركز األخري ملنتخب عامن بنقطة واحدة.

تتجه األنظار اليوم االربعاء إىل قمة تقليدية بني 
املنتخبني الكويتي والعراقي املتخصصني يف دورات 
كأس الخليج لكرة القدم وذلك عىل ملعب مدينة 

خليفة ضمن الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثانية للنسخة الحادية والعرشين يف البحرين.

وتجمع املباراة الثانية يف املجموعة ذاتها بني 
منتخبي السعودية واليمن.

خرج املنتخبان الكويتي والعراقي بالفوز بنتيجة 

واحدة -2صفر من الجولة األوىل عىل نظرييهام 
اليمني والسعودي عىل التوايل ويدخالن هذه املباراة 

وهام يتصدران قامئة املجموعة برصيد ثالث نقاط 
ولهام هدفان وعليهام صفر من األهداف.

ويتعني عىل مدرب الكويت، الرصيب غوران 
توفيدزيتش، إيجاد إيقاع رسيع أمام العراق، والبحث 

عن حلول يف الهجوم ألن املنتخب اليمني نجح يف 
الحد من خطورة العبيه طوال الشوط األول، وهو 

ميلك بعض األوراق كالدفع بالجناح األمين الرسيع 
فهد العنزي، أفضل العب يف “خليجي 20” منذ 

البداية.
يربز من املنتخب الكويتي فضال عن فهد العنزي 

واملطوع، الحارس نواف الخالدي، أفضل حارس يف 
النسخة املاضية، ومحمد الرشيدي وحسني حاكم 

ووليد عيل، صاحب هدف الفوز يف مرمى السعودية 
يف نهايئ البطولة املاضية أيضا، فضال عن املهاجم 

النشيط يوسف نارص.
يف املقابل، قدم املنتخب العراقي أداء جيدا أمام 

نظريه السعودي، وقدم أيضا أكرث من العب جيد 
منهم سالم شاكر وهامم طارق واحمد ياسني، هذا 

فضال عن األسامء املعروفة كالحارس نور صربي وعيل 
كاظم وعيل حسني رحيمة وعالء عبد الزهرة ويونس 

محمود الذي كان شبه غائب عن مجريات املباراة 
األوىل.

قطر تهزم عمان وتنعش آمالها في التــــــأهل للمربع الذهبيالجاران اليمن والسعودية في لقاء تضميد الجراح اليوم

الكويت والعراق في قمة التاريخ المؤجل

ريكارد: المباراة ستكون مختلفة 

شاكر : نريد أن نواصل على 
نفس المنوال

التقى املنتخبان يف تاريخ دورات الخليج أربع مرات انتهت كلها لصالح املنتخب السعودي والذي  
تفوق يف املواجهات األربع التي جمعتهام يف دورات الخليج، يف النسخة السادسة عرشة )0-2(، والسابعة 

عرشة )0-2(، والتاسعة عرشة )0-6(، ويف النسخة املاضية )0-4(، ومل يلتقيا يف الدورة الثامنة عرشة يف 
أبوظبي عام 2007.
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