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• �رصاع هوائي على الكرة

• فايز الر�شيدي
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• �صدمة عموري بعد �إهدار ركلة اجلزاء

منتخب عمان فاز بالكأس
ت��وج منتخب عمان باللقب بعد
�أن جن��ح يف ال��ف��وز على مناف�سه
الإمارات بركالت اجلزاء الرتجيحية
عقب التعادل ال�سلبي يف الوقتني
اال�صلي واال�ضايف.
ب���د�أ ال��ل��ق��اء ب�شكل م��ت��وازن من
املنتخبني حيث اعتمد املنتخب
الإماراتي على ت�شكيلة �ضمت خالد
عي�سى يف حرا�سة املرمى وامامه
مهند �سامل وا�سماعيل �أحمد وخليفة
مبارك ويف و�سط امللعب حممد �أحمد
وعلي �ساملني وخمي�س �إ�سماعيل
وحممد برغ�ش ويف الهجوم عموري
وامامه الثنائي علي مبخوت واحمد
خليل.
وعلى اجلانب الآخر �ضمت ت�شكيلة
املنتخب ال��ع��م��اين .يف حرا�سة
املرمى فايز الر�شيدي وامامه �سعد
�سهيل وفهمي �سعيد وحممد امل�سلمي
وعلي البو�سعيدي ويف و�سط امللعب
حارب ال�سعدي واحمد مبارك ورائد
ابراهيم وجميل االحمدي وحم�سن
جوهر وخالد الهاجري يف الهجوم
وهي الت�شكيلة الر�سمية التي يعتمد
عليها املدرب الهولندي فرييبك.
وو����ض���ح م���ن ال��ب��داي��ة ب���ان كال
املنتخبني يحاول ان يخطف الفوز
من خ�لال ال��دخ��ول ب�أ�سلوب لعب
هجومي من البداية وال�ضغط بقوة
يف منطقة و���س��ط امل��ل��ع��ب وان
كانت الأف�ضلية يف البداية مل�صلحة
املنتخب العماين بف�ضل االنت�شار
املميز يف و�سط امللعب واالعتماد
على امل�ساحات بف�ضل �رسعة العبيه
يف التحول من احلالة الدفاعية
للهجومية ب�رسعة كبرية.
الفريق االم��ارات��ي ب��د�أ يف دخول
اج���واء امل��ب��اراة �رسيعا وح��اول
ال�ضغط على دفاع عمان من خالل
احمد خليل وعلي مبخوت وعدم
منحهم فر�صة بناء اللعب وان كان
الهجوم الإماراتي عاب عليه الت�رسع
يف م�س�ألة انهاء الهجوم.
جنح املنتخب العماين يف فر�ض
رق��اب��ة ل�صيقة على حم��ور لعب
املنتخب االماراتي عمر عبد الرحمن
«ع��م��وري» حيث تعر�ض لل�ضغط
ال�رسيع م��ن اق��رب الع��ب ل��ه وهو
اال�سلوب الذي اعتمد عليه املدرب
الهولندي للمنتخب العماين مف�ضال
�إي��اه على الرقابة الل�صيقة رجل
لرجل.

ك��اد احمد خليل ان يفتتح اهداف
امل��ب��اراة بعد ان ت�سلم الكرة يف
اجلبهة اليمنى وتوغل و�سدد كرة
قوية للغاية مرت بجوار القائم
االي�رس حلار�س عمان فايز الر�شيدي
و�سدد بعدها مبا�رشة الالعب علي
مبخوت قوية فوق العار�ضة وكان
بامكانه ان ينهي الهجمة ب�شكل
اف�ضل لوال الت�رسع الذي خيم على
ادائه.
�سيطر التكاف�ؤ على املباراة وحاول
املنتخب العماين العودة للحالة
الهجومية بف�ضل �أحمد كانو و�سعد
�سهيل واخرتقا يف اك�ثر من مرة

• �أعالم الدول امل�شاركة قبل املباراة يحملها اخليالة

بالفعل ول��ك��ن مل تكن الكثافة
الهجومية بال�شكل املطلوب وهو
ما افقد الهجوم العماين الفعالية
املطلوبة.
وجنح احلكم الكويتي علي حممود
يف ان يحكم �سيطرته على املباراة
متاما بف�ضل الهدوء والثقة واللياقة
العالية التي مكنته من ان يكون
قريبا من كل كرة ويفر�ض �سيطرته
على الالعبني.
ودخ��ل ال�شوط الأول يف مراحله
النهائية وه��و ما رف��ع من حالة
احلذر لدى الالعبني خوف ًا من تلقي
هدف يغري احل�سابات ويربك الأمور

• املنتخب العماني أثناء عزف السالم الوطني

متام ًا ليمر الوقت بال جديد ويطلق
احلكم علي حممود �صافرة نهاية
ال�شوط االول بالتعادل ال�سلبي
بدون اهداف.
وب��د�أ ال�شوط الثاين بقوة كبرية
للغاية من كال املنتخبني ورفع
كالهما �شعار الهجوم خري و�سيلة
للدفاع وبالفعل ت��وغ��ل الالعب
�سعد �سهيل من اجلانب الأي�رس ومر
ب�رسعة من دف��اع االم���ارات و�سدد
بقوة فوق العار�ضة.
وجاء الرد االماراتي �رسيعا اي�ضا
من خالل ت�صويبة ر�أ�سية من الالعب
ع��م��وري ولكنها مل تنجح يف هز
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ال�شباك ليبقى التعادل حا�رضا بني
املنتخبني.
و�أهدر حم�سن جوهر فر�صة ت�سجيل
هدف حمقق بعد مهارة عالية من
خالد الهاجري الذي مرر على طبق
م��ن ذه��ب جلوهر �إال �أن احلار�س
االماراتي خالد عي�سى ت�صدى للكرة
برباعة.
وارتفع الن�سق متاما وا�ستمر م�سل�سل
اهدار الفر�ص من اجلانب العماين
حيث اهدر الالعب جميل االحمدي
فر�صة اخرى بعد �أن �سدد بالقدم
اليمنى بجوار القائم من و�ضعية
مثالية و���س��ط ذه���ول املدافعني

ت�صوير :حمدي �شوقي

االماراتيني.
ومب���رور ال��وق��ت �سيطر املنتخب
العماين على و�سط امللعب وتراجع
املنتخب االم��ارات��ي ال��ى مناطقه
الدفاعية مع حماولة االعتماد على
ا�سلوب املرتدات ال�رسيعة ولكن مل
ينجح يف اخ�تراق الدفاع العماين
ب�سبب تراجع اجلانب البدين ن�سبي ًا
لدى العبي االمارات.
وح��اول العبو االبي�ض االماراتي
تهدئة ن�سق اللعب ن�سبي ًا من �أجل
امت�صا�ص حما�س الع��ب��ي عمان
وب��ال��ف��ع��ل ه���د�أ ال��ل��ع��ب يف و�سط
امللعب من كال املنتخبني مع دخول

املباراة يف االوقات ال�صعبة.
ووا����ص���ل خ��ال��د عي�سى حار�س
االمارات ت�ألقه و�أبعد كرة اخرى من
امام خالد الهاجري كما انقذ مدافع
عمان حممد امل�سلمي املوقف يف
الوقت القاتل قبل ان يتدخل علي
مبخوت وي�سجل.
ودخ��ل��ت امل���ب���اراة يف اللحظات
االخرية وحاول كل منتخب ان ي�ؤمن
دفاعه حتى اطلق احلكم علي حممود
ب�شكل مفاجئ �صافرة الحت�ساب ركلة
جزاء بعد دفع علي مبخوت من جانب
مدافع عمان �إال �أن عموري ف�شل يف
الت�سجيل بعد ت�صدي رائع من فايز
الر�شيدي و�سط فرحة هي�ستريية من
اجلمهور العماين و�صدمة اماراتية
كبرية لرتتفع درجة اثارة اللقاء.
واحت�سب احلكم خم�س دقائق وقت ًا
بدل �ضائع مرت بال اي جديد ليطلق
علي حممود �صافرة نهاية املباراة
بالتعادل قبل اللجوء الى الوقت
اال�ضايف.
وجل�أ املنتخبان فعلي ًا الى الوقت
اال���ض��ايف ال��ذي ظهر ه��ادئ � ًا حيث
ا�ست�شعر املنتخب العماين ان اللقاء
ميكن ان ي�ضيع يف حلظات مثلما
ك��اد ان يحدث يف نهاية ال�شوط
الثاين ومن ثم لعب بحذر فيما ان
املنتخب االم��ارات��ي ب��دوره و�ضح
ت�أثره النف�سي باهدار ركلة اجلزاء
من جانب عموري وبقي التعادل
حا�رض ًا.
ومرت الكرة من �أمام خالد الهاجري
واملرمى خ� ٍ
�ال متاما من حار�سه
ليهدر على املنتخب العماين فر�صة
ت�سجيل ال��ه��دف االول ملنتخب
بالده.
ومع نهاية الوقت اال�ضايف االول
جن��ح احل��ار���س االم���ارات���ي خالد
عي�سى بالت�صدي لكرة حرة �صعبة
للغاية ليمنع عمان م��ن افتتاح
اهداف املباراة بعد ت�صويبة خالد
الهاجري.
ويف ال�شوط اال���ض��ايف الثاين بد�أ
ا�سماعيل احلمادي ب�رسعة وكاد ان
ي�سجل لالمارات �إال ان كرته مرت
بجوار القائم.
ومر الوقت بال اي جديد حتى اطلق
احلكم علي حممود �صافرة النهاية
واللجوء الى ركالت الرتجيح التي
ان�صفت منتخب عمان وخرج فائز ًا
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• علي محمود أدار اللقاء بشكل جيد

