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بن حمد :أظهرنا مستوانا
وخرجنا مرفوعي الرأس

• منتخب البحرين

اكد ال�شيخ نا�رص بن حمد رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية� ،أن
بالده ك�سبت منتخبا �شابا واعدا ،وجيال من الالعبني
ال�شباب الذين تنظر �إليهم �أ��سرة الريا�ضة بتفا�ؤل
و�أم��ل ،رغم اخل��روج من بطولة ك�أ�س اخلليج لكرة
القدم ،م�شريا �إلى �أن ما ظهر عليه املنتخب الوطني
هو  % 10من اخلطة اال�سرتاتيجية املو�ضوعة لإعداد
الفريق لك�أ�س العامل  2022لكرة القدم.
وق��ال بعد نهاية مباراة البحرين �أم��ام املنتخب
العماين ،بن�صف النهائي« :بعد امل�ستويات الكبرية
التي قدمها العبو املنتخب الوطني يف بطولة ك�أ�س
اخلليج العربي ،هناك ارت��ي��اح ع��ام يف الأو�ساط
الريا�ضية ،رغ��م خ��روج املنتخب م��ن ال���دور قبل
النهائي ،يف ظل احل�ضور القوي واملثايل لالعبي
املنتخب و�إ�رصارهم امللحوظ على التناف�س احلقيقي
لنيل لقب البطولة».
وتابع�« :إن امل�ستوى الفني للمنتخب الوطني يف ك�أ�س
اخلليج �أثلج ال�صدور ،وبعث على االرتياح ،و�أكد �أن
كرة القدم البحرينية ت�سري يف الطريق ال�صحيح،
واملر�سوم لها ،رغم خروجنا من ك�أ�س اخلليج ،لكننا

ك�سبنا جمموعة من الالعبني ال�شباب الذين �سيحملون
على عاتقهم م�ستقبل الكرة البحرينية ،ومتثيلها يف
خمتلف البطوالت املقبلة».
و�أ�ضاف« :لقد كانت تطلعاتنا تتمثل يف الت�أهل �إلى
املباراة النهائية ،وه��ذا حق م�رشوع لنا وجلميع
املنتخبات امل�شاركة ،ولكننا خرجنا من البطولة
مرفوعي الر�أ�س بعد �أداء رائع ،ومنتخب �شاب ترك
انطباعا رائعا».
و�أ�شار« :يجب على االحت��اد البحريني لكرة القدم،
تقييم امل�شاركة يف ك�أ�س اخلليج من الناحية الفنية،
واالعتماد على الإجنازات التي حتققت يف هذه البطولة،
وحماولة تال�شي ال�سلبيات يف امل�ستقبل ،وعلينا
�أن نوا�صل العمل مع هذا املنتخب يف �سبيل جتهيزه
للم�ستقبل واال�ستعداد لال�ستحقاقات املقبلة».
و�أثنى بن حمد على احل�ضور اجلماهريي ،قائال« :لقد
كانت اجلماهري البحرينية خري م�ؤازر للمنتخب يف
البطولة ،ووقفت �إلى جانبه يف جميع املباريات،
وقامت بت�شجيعه ب�صورة م�ستمرة ،ولها التقدير
واالعتزاز ،كما �أ�شيد بدور اجلهازين الفني والإداري
للمنتخب».

علي محمود يقترب
من إدارة النهائي

كانو :الجيل الحالي سيصنع إنجازات
الكرة العمانية
فاز �أحمد مبارك كانو العب منتخب
عمان ،بجائزة �أف�ضل الع��ب يف
م��ب��اراة فريقه �أم���ام البحرين،
وهي املرة الثانية التي يفوز بها
كانو باللقب ،و�أعرب الالعب عن
�سعادته بالت�أهل للنهائي ،وقال:
منتخبنا مر�شح من بداية البطولة
للفوز باللقب من الناحية الفنية،
رغ��م ا�ستبعاده على امل�ستوى
الإع�ل�ام���ي ،م���ؤك��د ًا �أن الإع�ل�ام
العماين ال يجيد التعامل مع ظروف
املنتخب ،لكننا ظهرنا بامل�ستوى
احلقيقي ،وفر�ضنا تر�شيحنا على
اجلميع ،وبالفعل منتخبنا مر�شح
بقوة للفوز بالك�أ�س.
و�أ�ضاف :عمان بها مواهب وخامات
�أف�����ض��ل م��ن بع�ض املنتخبات
اخلليجية ون���أت��ي يف املرتبة
الثانية بعد ال�سعودية وهذا
اجليل �سي�صنع �إجن���ازات للكرة
العمانية.
ومن جانبه قال خالد الهاجري
العب عمان :لعبنا مباراة كبرية
�أم���ام البحرين ال���ذي ي�ستحق
ال��ت��ح��ي��ة ب��ع��دم��ا ك��اف��ح ط���وال
املباراة ،و�أ�ضاف� :ساعدنا تغيري
طريقة اللعب يف الفوز ،على عك�س
املناف�س الذي اعتمد على طريقة
لعب واحدة ،الأمر الذي �أ�سهم يف
حتقيق الهدف.
و�أك��د الهاجري �أن فريقه �أغلق
املنطقة يف ال�شوط الثاين ولعب

• كانو يتسلم جائزة أفضل العب

بتكتيك دفاعي ،من �أجل الو�صول
�إلى هدفه وهو ما حققناه لن�سعد

جماهرينا بال�صعود للنهائي،
ومثل هذه املباريات ال نهتم فيها

لتحقيق التوازن الدفاعي الهجومي

• البرتو زاكيروني مع جهازه املعاون

�أمر طبيعي ،خا�صة �أن املباراة
يف ن�صف النهائي وكل منتخب
ح��ري�����ص ع��ل��ى ب��ل��وغ امل��ب��اراة
النهائية.
وا���ض��اف �أن «ال�����ش��وط الثاين،
ك��ان �أف�ضل ن�سبي ًا من الناحية
الفنية ملنتخبنا ،الفر�ص كانت
م��وج��ودة للمنتخبني ،لكن مل

تكن اخلطورة فاعلة با�ستثناء
فر�صة علي مبخوت ،وت�سديدة
علي �ساملني التي كانت واحدة
من احللول ،ويف ال�شوط الثاين
�شاهدنا امل��ب��ادرة الهجومية
ل�ل�أب��ي�����ض ،ح��ي��ث ج���اء دخ��ول
احل���م���ادي ل��ي��زي��د م��ن ال��ق��وى
الهجومية ،ويجعل منتخبنا

أكد أن االستعدادات لم تتناسب مع قوة البطولة

ابراهام غير نادم على تدريب منتخب اليمن
و�صف الإثيوبي �إبراهام مرباتو،
م��درب املنتخب اليمني ،م�شاركة
فريقه يف بطولة ك���أ���س اخلليج
«خليجي  »23باملفيدة ،رغم عدم
ر�ضاه عن النتائج التي حققها،
وخروجه مبكرا من دور املجموعات
�صفر اليدين ،بال �أي نقطة ،وبدون
ت�سجيل �أي هدف.
وقال مرباتو �إن فريقه ظهر ب�أف�ضل
م�ستوى ،يف مباراة البحرين فقط،
وك��ان ي�ستحق ركلتي ج��زاء ،لكن
احلكم «مل يكن موفقا» يف اتخاذ
ال��ق��رارات ،بينما ك��ان بعيدا عن
ال�صورة التي يتمناها� ،أم��ام قطر
والعراق.
و�أكد مرباتو« :ب�رصاحة �شديدة ل�ست
را�ضيا عن النتائج ،و�إن كانت قد

�أتت بناء على ا�ستعداداتنا ،التي
مل تتنا�سب على الإط�لاق مع قوة
البطولة ،و�صعوبة املناف�سة بها».
وت���اب���ع« :ف��ب��ع��دم��ا لعبنا �أم���ام
طاجيك�ستان يف  14نوفمرب ،عاد
جميع الالعبني �إلى اليمن من �أجل
العطلة ،وبعدها مل نتدرب هناك،
وعندما مت الت�أكيد على �إقامة بطولة
ك�أ�س اخلليج يف الكويت ،جتمعنا
بعمان وتدربنا ملدة � 7أيام فقط،
قبل امل�شاركة يف البطولة ،لنلعب
 3مباريات يف �أ�سبوع ،فكان هذا �أمرا
�صعبا ملنتخب مثل اليمن.
و�أ����ض���اف م�ب�رات���و« :ح�����ض��ورن��ا
للكويت يف الأ�سا�س ،كان من �أجل
امل�����ش��ارك��ة ،وق��د حظينا بفوائد
عديدة،منها �أن �أغ��ل��ب الالعبني

مل يلعبوا مباريات ودي��ة دولية،
وه��ذه املباريات �ساعدتني على
م�شاهدة م�ستواهم ،وكيفية اللعب
مع منتخبات مب�ستويات �أعلى من
م�ستوى اليمن».
وع��ن ع��دم ت�سجيل الأه���داف ،قال
املدرب« :هذه لي�ست املرة الأولى،
و�أعتقد �أنها حدثت قبل ذلك مرتني
للفريق اليمني ،رغم �أن الأو�ضاع
والإمكانيات كانت �أف�ضل بكثري يف
ال�سابق ،بل وكان بالإمكان الإعداد
ملثل هذه البطولة ،ب�إقامة مع�سكر
للمنتخب يف هولندا �أو تركيا»
وح��ول جتربته يف تدريب اليمن،
قال« :ل�ست جمنونا على الإطالق،
لأتولى تدريب فريق يعي�ش هذه
الظروف ال�صعبة ،رغ��م �أن الأمر

ب���الأداء بقدر البحث عن الفوز
والت�أهل.

مطر :زاكيروني يحتاج مزيداً من الوقت
ق��ال الع��ب املنتخب الإم��ارات��ي
ال�سابق ا�سماعيل مطر �إن ت�أهل
االبي�ض �إلى نهائي ك�أ�س اخلليج
على ح�ساب ال�شقيق العراقي ،مل
ي� ِأت مبح�ض امل�صادفة �أو ب�رضبة
حظ ،رغم �أن ركالت الرتجيح هي
التي ح�سمت بطاقة العبور �إلى
النهائي ،بل يعد الو�صول �إلى
ختام البطولة ثمرة للعمل ،الذي
قام به اجلهاز الفني والذي طبقه
الالعبني يف الفرتة املا�ضية،
والأه��م �أن ما حتقق لي�س نهاية
امل��ط��اف ،ب��ل مرحلة يف �إط��ار
التح�ضري للهدف الأه���م ،وهو
ك�أ�س �آ�سيا ،الذي يحتاج للكثري
من اجلهد يف الفرتة املقبلة حتى
ندخله والأبي�ض يف �أف�ضل حالة،
وهنا ال بد من الإ�شادة بالعمل
الكبري ال��ذي يقوم ب��ه اجلهاز
الفني للأبي�ض ،مع التنبيه على
�أنه ما زال يحتاج �إلى الوقت حتى
ي�صل �إلى ما نريده جميعاً.
وتابع قائال ان البداية جيدة من
الطرفني متيزت باحلذر ،منتخبنا
قدم �شوط ًا جيداً ،واملدرب جل�أ
�إل��ى �أ�سلوب منا�سب يف اختيار
الالعبني املوجودين للت�شكيلة
الأ�سا�سية ،قيا�س ًا بالطريقة التي
يلعب بها املنتخب العراقي،
وه��ذا مكن منتخبنا يف البداية
اجليدة ،باملقابل انتظر املناف�س
 25دقيقة قبل �أن يدخل �أجواء
امل��ب��اراة ،و�أعتقد �أن ال�شوط
الأول يف جممله ك��ان امل�شهد
الأب���رز فيه الكرة التي قطعها
حممد املنهايل ،ثم توغل بها
عرب اجلهة اليمنى قبل �أن ي�سددها
وترتد من القائم ،وهي الطريقة
نف�سها التي يلعب بها مع ناديه
الوحدة ،وال�شوط الأول امتاز
بالواقعية من املنتخبني ،وهذا

اقرتب احلكم علي حممود ،من �إدارة املباراة النهائية للبطولة،
بعد مناف�سة قوية مع الطاقم الأوزب��ك��ي بقيادة ال��دويل عزيز
قا�سيموف .وكانت جلنة احلكم ر�شحت �أكرث من حكم لإدارة تلك
املباراة يف �ضوء الأداء العام لكل حكم على مدى املباريات،
قبل �أن يتم ا�ستبعاد الأطقم التي تلعب منتخباتها يف الأدوار قبل
النهائية للبطولة.
وخ�ص�صت اللجنة مبالغ مالية مميزة ،ك�إجمايل بدالت
ومكاف�آت ،جلميع الأطقم التي �شاركت يف �إدارة مباريات
البطولة ،التي تقارب على نهايتها وتختتم بلقاء
ال��دور النهائي غ��د ًا على ا�ستاد جابر الأحمد
بالكويت.
ووفق ًا للوائح البطولة ،مت ا�ستدعاء  30حكم ًا
ما بني �ساحة وم�ساعدين ،لإدارة املباريات،
بواقع � 8أطقم ميثلون دول اخلليج ،بالإ�ضافة
لطاقمني حمايدين من قارة �آ�سيا ،وتن�ص
اللوائح على �رضورة �أن يكون الطاقمان
املحايدان من �آ�سيا و�أوروبا ،ولكن اعتذار
االحت��اد الأوروب��ي لظروف االحتفاالت
ب�أعياد ر�أ�س ال�سنة ،عن �إر�سال طاقم
حتكيمي ،دف��ع اللجنة لطلب طاقم
�إ�ضايف من االحت��اد الآ�سيوي ،وهو
�أي�ض ًا ما تن�ص عليه لوائح البطولة.
وك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة �ألغت
مباريات حتديد املركزين الثالث
والرابع ،بينما تقرر �أن يح�صل
الفريقان اخلا�رسان مبباريات
املربع الذهبي ،على مكاف�أة
مت�ساوية ،وهي القيمة املالية
• علي حممود
التي كانت خم�ص�صة لأ�صحاب
املركزين الثالث والرابع.
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ق��د يبدو للبع�ض �أن��ه �أ�شبه مبن
يلعب بالنار ،بل �أنا �سعيد للعمل
يف اليمن ،وق�ضيت فيها � 8سنوات
حتى الآن ،و�أع��ت�بر نف�سي جزءا
م��ن العائلة اليمنية ،ورغ��م �أن
الظروف مل ت�ساعدنا� ،إال �أنني واثق
�أنني �س�أمتكن من حتقيق �أه��دايف
وطموحاتي».
وبخ�صو�ص �أكرث ال�صعوبات التي
واجهها خالل ال�سنوات املا�ضية،
قال مرباتو� 3« :سنوات ال يوجد دوري
يف اليمن ،وه��ذا �أث��ر على م�ستوى
الالعبني فنيا وبدنيا ونف�سيا �أي�ضا،
فلياقة املباريات مفقودة ،وهذا كله
ك��ان حتديا بالن�سبة لنا� ،سواء
اجلهاز الفني �أو الإداري ،و�أي�ضا
جميع الالعبني».

• ابراهام مبراتو

�أكرث ن�شاطاً ،و�ساهم يف تفعيل
الهجوم من خالل ال�رسعة يف نقل
الهجمات ،وهي خطوة �إيجابية،
بعك�س الطريقة املعتمدة يف
االرت����داد قبل دخ���ول احلمادي
م��ن خ�لال ال��ت��م��ري��رات البينية
والإر�سال الطويل ،وامل�ساحات
كانت �أف�ضل لالعبينا يف الهجوم
بف�ضل دخ��ول احل��م��ادي ،وهذا
ما �أظهرته فر�صة علي مبخوت.
�أم��ا املنتخب العراقي ،فالحت
له �أكرث من فر�صة ،مل ت�ستغل،
دفاعنا كان متخوف من الأخطاء،
وهذا بدوره ت�سبب يف �أخطاء لكن
الأمور مرت ب�سالم».
واك��م��ل ب���أن��ه م��ن اجل��ي��د �أن
املنتخب االماراتي حافظ على
�شباكه نظيفة خ�لال الوقتني
الأ���ص��ل��ي والإ����ض���ايف ،حمافظ ًا
علي �سجله اخلايل من ا�ستقبال
�أهداف ،ليكون ت�أهله �إلى نهائي
البطولة م�ستحق ًا وهنا ال نتحدث
بعاطفة بل بواقعية؛ لأن هناك
ال ونظام ًا واملنتخب تطور،
عم ً
�صحيح �أن هذا العمل �أث��ر على
ال�شكل الهجومي ،لكن املدرب
يحتاج لوقت �أكرث لينفذ كل ما
يريده وي�ضع ب�صمته ،ونحن يف
الطريق ال�صحيح ،وهدفنا هو
ك�أ�س �أمم �آ�سيا لذلك العمل الذي
يحدث الغر�ض منه الو�صول �إلى
هذا الهدف ،مبنتخب قوي �صاحب
�شخ�صية قوية �سواء يف الدفاع
�أو ال��ه��ج��وم� ،أو على م�ستوى
العمل اجلماعي ،وه��ذا يحتاج
�إل��ى الوقت ،ويف هذه املباراة
تغيريات امل��درب متوازنة ،قد
ن��رى فيها بع�ض الرتكيز على
جانب معني ،لكنها من�صبة على
الهدف الأكرب ،وهو بناء منتخب
قوي يف جميع خطوط اللعب.

