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درب البحرين هيلـيو سوزا وهو يواسي اسود الرافدين اجلريـحة بعد مباراتهما انتشـرت صورة 
ـثيـرة الـتي حقق مـنـتخب الـبـحرين فـيـها فـوزًا مثـيـرا على حـسـاب العـراق بركـالت التـرجيح5-3 ا
باراة بنـتيجة التعادل  2-2 في نـصف نهائي كأس اخلليج .24 وتـفاعلت اجلماهير بعـدما انتهت ا
اخلليـجيـة مع الصـورة التي انـتشـرت عبر مـواقع التـواصل االجتـماعي وأكـد كثـير مـنهم أن هذه
درب الـبرتـغالي سوزا الصـورة تعبـر عن أخالق كبـيرة ورقي في الـتعـامل ب األشـقاء عكـسه ا
ـثل الروح الـريـاضـية. وسـيـطـرت األفراح بـشـكل عـارم على أجـواء بـعـثة مـنـتخب بـسلـوكه الـذي 
الـبحـرين بعـد الـفوز عـلى العـراق وتقـدم احملتـفلـ رئيـس االحتاد الـبحـريني لـكرة الـقدم الـشيخ

علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
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ــنـتــخــبـات في أكــد عـضــو جلــنـة ا
احتــــاد الـــكـــرة حــــسن فـــرحـــان ان
مـنـتخـبنـا اضـاع فرصـة مـثالـية في
باراة الـنهائـية بعد الوصـول الى ا
خــســارته امــام الــبــحــرين بــركالت
اجلـزاء الـتــرجـيـحـيــة الـتي جـاءت
بـهفـوات تـكـتـيـكـيـة واضـحـة تـكرر
الفـشل فيهـا للـمدرب كاتـانيتش من
التغـلب على البرتـغالي سوزا الذي
ـهـارة عـالـيـة وفـكـر قـاد مـنـتـخـبه 
يز بينما كان كاتانيتش تدريبي 
شــــارد الــــذهن. وقــــال فــــرحـــان ان
ـدرب كـاتـانـيـتش لم يـفـلـح بإدارة ا
ـبـاراة بـصـورة احـتـرافـيـة جـيدة ا
ــا تــرك االمــور تــتــحــكم فــيــهـا وا
ـتــغـيــرات السـيـمــا بـعــد ان تـقـدم ا
مـنـتـخـبـنا بـالـهـدف الـثـاني اذ كان
عــلـيه ان يــعــزز اجلــانب الــدفـاعي
يــســـعى الى انــهـــاء الــشــوط االول
بتقدم منتخبنا ولكنه لم يبادر الى
الـتــحـكم بــإيـقـاع الــلـعب وعـمــلـيـة
احـــراز هــــدف الـــتـــعــــادل الـــثـــاني
للـبحرين تـدل على ضعف الـتمركز
والـتغـطيـة لدفـاع منـتخـبنـا. واشار
فـرحان الى ان مـنتـخبـنا افتـقد الى
الــبــصـــمــة الــكــرويـــة الــواضــحــة
وتـنـويع األلـعـاب وانــتـهج عـمـلـيـة
ــكـشـوف الــتـحــضـيـر الــهـجــومي ا
تمثل بأرسال الكرات الطويلة من ا
ـدافـعــ الى مـهـنــد عـلي او عـلي ا
ـنتخب عدنـان ما سهل من مـهمة ا
الـــبــحــرين بــقـــطع الــكــرات وبــنــاء

الهجمـات من العمق واالطراف مع
عدم قدرة العبي الوسط على القيام
بـأدوارهم الــدفـاعـيــة والـهـجــومـيـة
بــكــفـاءة عــالــيــة بـســبب الــبطء في
االنـتـقال والـتمـريـر. واختـتم عـليـنا
ان نتعلم ثقافة اخلسارة ونستلهم
منـها الدروس والـعبر لـكي نصحح
االخـطـاء والـهـفـوات في الـبـطـوالت
ــقـبـلـة فـأمل احلـصـول عـلى لـقب ا
خلـيجي  24تـبـخر يـتـطـلب الـعمل
بـجـد عـلى تـرتـيب االوراق بـطـريـقة
ـواصـلة مـنـضـبـطة لـتـكـون خطـوة 
تــصــدر مــنــتــخــبــنــا الــتــصــفــيــات

ـــــــــزدوجـــــــــة. االســــــــــيـــــــــويــــــــــة ا
واعـتـبـر راشـد أبــو الـعـيـنـ مـديـر
ـنـتـخـبات الـوطـنـية لـلـبـحرين أن ا
ـنــتــخب األول عــلى الــعـراق فــوز ا
. وحـقق يــعـتــبــر إجنـازا تــاريـخــيــاً
مـنتـخب البـحـرين فوزاً مـثيـراً على
الـــعـــراق بـــركالت الـــتــرجـــيح5-3 
باراة بالتعادل 2-2 بعدما انتهت ا
في نصف نهائي خليجي .24 وقال
أبو الـعين فـي تصريـحات خاصة
ل أن مـدرب الــبـحـرين سـوزا عـرف
كــيف يـــخــطف الــفــوز من شــقــيــقه
الـعـراقي. وأضـاف: "هدف تـعـاقـدنا

مع سـوزا بــدأ يـتــحـقـق تـدريــجـيـا
حيث أن األمر  منذ  4أشهر وبدأ
يـجـني ثـمـاره مع تسـجـيل الـنـتائج
اإليـجــابـيـة". واعــتـبـر أن مــواجـهـة
ــبـاراة ــنــتــخب الــســعــودي في ا ا
النهائيـة هي "نهائي األشقاء" آمال
: أن يـــفــوز فـــريــقـه بــالـــلــقب.  وأ
"مشاركة البحـرين في هذه النسخة
تــعـد تــاريـخــيـة ونــعـد اجلــمـاهــيـر
بـتـقـد أفضل مـا عـنـدنا والـظـهور
بـــشـــكـل يـــلـــيق بـــســـمـــعـــة الـــكــرة
الــبـــحــريـــنــيـــة وحتــقـــيق اإلجنــاز

اخلليجي ألول مرة في تاريخنا".
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نتخب غادر ا
الوطني منافسات
بطولة اخلليج بعد
خسارته امام
البحرين بركالت
اجلزاء الترجيحية

ــكن حتــمل قــدرات  الالعــبــ لــكـن ذلك ال 
ـدرب مـسـؤولـيـة  اخلـسـارة   امام الـوضع ا
الــذي عــلــيه  الالعــبــ   في صــنـع الــفـارق
ـهاري الشـخصي والـتعامل وعـكس  الدور ا
مع الـفـرص كـمـا يـجب  والزال الـفـريق  غـير
مـسـتـقــرا من حـيث أسـلـوب الـلـعب  وال داع
لـلندم عـلى اخلروج بـهذه الـطريقـة علـينا ان
نـعمل على معاجلة األمور  بعد الدرس الذي
ــدرب واالحتــاد في ظل يــكــون قـد تــعــلــمه ا
نـتـخب من فـترة الى ـر به ا الـتـغيـر الـذي 
اخـرى لــكــني اكــد مــرة اخـرى عــلى أهــمــيـة
جتـاوز اخلسـارة  والـعمل  عـلى نطـاق  عدم
ـية واألسـيويـة انتـهى مشوار ـشاركـة العا ا
ـاذا بــطـولــة اخلــلــيج لــكن األهم ان نــدرس 
بـاتت البـحـرين عقـدة إمامـنـا ولم نتـمكن من
الـفوز عـليهـا اربع مرات قـيل ان تخـطف منا
ــاذا تـــتــطــور لــقـــبــ مــهـــمــ  ولــنـــســال 
ـنـتـخـبـات األسـيـويـة حيـث الـبحـرين  وان ا
درب البـحريني بـالدور الفني في كل يـقوم ا
مـرة قبل ان يقود فـريقه الى  حلم  احلصول
عـلى اول لقب. عـليـنـا ان نعـترف عـلى تأثـير
تـوقف الـدوري امـام مـنــتـخب يـضم أغـلـبـيـة
ــؤثـرة من الــفـرق احملــلـيــة كـمـا عـنــاصـره ا
شاركة حـصل مع العبي الشـرطة وتفضـيل ا
ـدرب ان ـنــتـخب بــسـبب ا لـفــريـقـهم عــلى ا
الـــبــنــاء الـــكــروي عــنـــدنــا مــرتـــبك من وقت
نـتخـبات والـعمـلية وهـنالك خـلل كبيـر في ا
الـــتــدريـــبــيــة عـــامــة وكـل إطــراف تــتـــحــمل
ـسؤولية امام انـعدام البنى التـحتية لفرق ا
األنـدية من دون استثـناء ومنهـا ال تمتلك اال
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وقـال مـدرب مـنـتـخب ذي ونـادي الـنـاصـريـة
الـسـابق كـاظم صبـيح كـان خـروجـا مرا رغم
ان الــدورة وديــة لــكــنــهــا اتت في ظل وضع
شـبه مستقر لـلفريق وهو يتـصدر مجموعته
في الـتصـفيات   ويـبدو عـدم االستـقرار على
ــسـتـوى الـثـابت الـتـشـكــيل إثـر في تـقـد ا
نـتخب بتـباين واضح بـجميع بـعدما لـعب ا
مـبــاريـاته   وظــهــر االجـهــاد عـلى الالعــبـ
خـالل الـــــوقـت اإلضـــــافي امــــــام الـــــفـــــرص
الـبحرينـية التي مـنها بدون تـركيز واألخرى
تــصــدى لــهــا جالل الــذي يــتــحــمل الــهــدف
الـثـاني فــيـمــا ظـهـر مــهـنــد عـلي بــعـيـدا عن
مـستوى وبال تأثير ولـعب بتخبط شديد اما
الـــفـــرص الـــتي الحت امـــامه. وأضـــاف   لم

لـدعم الــهـجـوم لــكن دون جـدوى   امـام اخـذ
زمــام االمـر من قــبل العــبي الــبـحــرين وسط
ارتـباك العـبـيـنا وعـدم الـتركـيـز عـلى استالم
وتـســلـيم الــكـرة   لــيـنــتـهي الــوقت األصـلي
. وشـهـد الـوقت اإلضافي بـالـتعـادل  بـهـدف
إثـارة كبـيرة امـام رغبـة حسم الـلقاء الي من
الـفــريـقـ  واســتـمــر اهـدار الــفـرص  حـيث
مـحاولة تياغو  اجلميلة عندما  روض الكرة
بـصدره وسددها قـوية  تمكن مـنها احلارس
جالل حــسن   قـــبل ان   يــســدد    إبــراهــيم
بـايش  دكة ضعيفة ذهبت ألحضان احلارس
 وسـدد شــريف كــرة  خـطـرة  مــرت من فـوق
الـعـارضـة قبل ان يـبـعـد جالل كـرة قـوية من
مـحمـد جاسم   قـبل ان تضـيع فرصـة اللـقاء
واحلـسم والـتأهل  حـيث  الـكرة الـتي رفعت
من عـلي عدنـان من ركلـة ركنـية  تـصدى لـها
احـمــد إبـراهــيم لــكــنـهــا  اصـطــدمت  بــقـدم
احلـارس  سـيد شـبـر الـذي نعم كـان مـهزوزا
وتـسـبب بـدخــول  هـدفـ في مـرمـاه لـكن لم
يـخـتـبـر كـمـا يـجب خـصـوصـا الـوسط الـذي
تـأثـر بـخــروج امـجـد عـطــوان وغـيـاب سـعـد
باشر نـاطق   لدورهما في التسديد القوي ا
ـدرب لـو زج بـسـعـد  افـضل من وكـان عـلى ا
مــحــمــد خلــبــرته ولــدعم األمــور  ودوره في
تـسجـيل ركلـة اجلزاء الـتي  ابعـد عنـها علي
عـدنان قبل ان يجـري تغير عالء عـبد الزهرة
وكـذلك اخراج صفاء هادي في تـغيرات  غير
صـحـيــحـة لم جتـد نـفــعـا إمـام مــهـمـة كـانت
بـيدنا لـكننـا لم جنيد الـتصرف  بعـد حتقيق
األريـحـيـة مع بـدايـة الـلـقـاء  ووسط الـفرص
الـسهلـة التي  لم يجـري التعـامل معهـا  كما
يـجـب بـســبب  تــسـرع  الـالعب مـهــنــد عـلي
الـذي افتـقـد لـلـتركـيـز ولم يـظـهر كـمـا مـعول
عـــلــيه  في مــهــمـــة حــاســمــة  حــتى كــاد ان
يتعرض للطرد بعدما نال البطاقة الصفراء.
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ــيــنـاء ــنــتــخب الــوطــني  وا ويـقــول جنم ا
ــنـتــخب لــعب بــانــدفـاع مع هـادي  احــمــد ا
ـر بــهـا الــبـد  إضــافـة الى الـظــروف الـتـي 
رتـبـكة بـإصابـة عدد من عـملـية الـتـشكـيل  ا
الالعـب وابـتعاد اخـرين بعـدم السـماح لهم
كـما لم يـقدم  الالعـبـ  الشـباب مـا مطـلوب
مـنــهم والن الــفـرصــة لم  تــتـاح  كــمــا يـجب
لالعب مـحـمد قـاسم وتأثـر الالعـب بـضغط
الـنتيجـة وما يريده الـشارع ألهميـة البطولة
كـما تـظهـر طريـقة الـلـعب غيـر منـسجـمة مع
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ودخل الـفريقـان برغبـة الفوز  خـصوصا من
مـنتخبـنا في أهميـة كسر عقـدة البحرين في
الــلــقــاء الـــرابع  في غــضـــون ثالثــة أشــهــر
وانـتـظر  6دقـائق فـقط لـهز شـبـاك الـبـحرين
عندما سدد عالء عبد الزهرة كرة ثابتة قوية
ارتــــدت من يـــد   احلــــارس ســـيـــد بــــشـــيـــر
ـنـتخب لـيتـابـعهـا مـهـند عـلي مـعلـنـا تـقدم ا
وكـاد نــفس الالعب ان يــعـزز هــدفه  بــعـدمـا
تـســلم الــكـرة وواجـه فـيــهـا احلــارس  الـذي
أحـبـطـهـا  ومن غـفـلـة دفاعـيـة تـمـكن الالعب
عـبـد الـله الـهزاع مـن إعادة الـلـقـاء  لـلـبـداية
بـكــرة راسـيــة جـمــيـلـة د  15قــبل ان يـتـقـدم
مـنـتـخـبـنـا  مــرة ثـانـيـة  عن طـريق إبـراهـيم
بـايش الـذي تـسـلم كـرة مـلـعـوبه بـإتـقـان من
امـجـد عـطـوان  ليـرفـعـهـا بـ يـدي احلارس
لـتـذهب لــلـشـبـاك واإلعالن عن تــقـدمـنـا مـرة
ثـانية وفـشلت  مـحاوالت مهـند في مضـاعفة
الـنتـيجـة بعـدما تـصدى شـبر احلرس لـكرته
قـبـل ان يـضــغط الــفــريق الـبــحــريــني وجلـا
لـلــهـجــوم  واسـتالم زمــام االمـور  لــيـتــمـكن
مـحـمـد جـاسم من ادراك الـتـعـادل لـلـبـحـرين
مـرة اخـرى من كـرة ثـابـتـة اسـتـلـمـها بـشـكل
جـمــيل ووضــعـهــا عـلى صــدره    ومـر بــهـا
مـســتــغال تــبـاطـئ عـلي مــهــاوي  واحلـارس
جالل حــسن  ولــيــاتي بــالــتــعــادل بــالــوقت
ــطـلـوب د46 وكــان مـهم ان تــعـالج األمـور ا
امــــام اخــــر وقت الــــشــــوط  االول  في ســــد
الـثغـرات الدفـاعـية  لـلـمرور مـتقـدمـا ألهمـية
ذلك نـفـسـيــا ومـعـنـويـا عــلى مـسـار الـشـوط
الـثاني رغـم ان التـوقعـات  كـانت  تشـير الى
إمـكانـيـة الفـريق العـراقي في إنـهاء احلـصة
ـصلحته  لـكن الواقع حتدث عن غير األولى 
ذلك والن الـتــعـادل جــاء مـنــسـجــمـا مع اداء
الـبـحـرين الـذي اسـتـلم زمـام  األمـور بـعـدما
قـرا مـدرب الـبـحـرين أسـلـوب كـاتـيـنـتش في
الـدفـاع  وعـاقب  مـنـتـخـبـنـا  عـبـر تـمـريـرات
رائـعة ومتـقنة وكـان األكثر  تـأثيرا مع مرور
تلك العب   قادرين تناقلوا الـوقت  وألنه 
الـكــرة من جــهـة الى جــهـة وضــغط الــفـريق
بقوة وسط تراجع خطوطنا بشكل غير مبرر
مـا  ابـقى من االمـور مـفتـوحـة عـلى  الـشوط
الـثـاني وتـبقى الـتـوقـعـات  والنـاهل الى من
يـقدر ان يـلعب     وباالعـتمـاد على عـناصره
درب الـبرتـغالي  سوزا سـات ا كـما ظـهرت 
ــنـتـخب رغم الــفـتـرة عـلى أداء الـالعـبـ وا
الـتي تـســلم فـيـهـا الــفـريق  ولـعب بــتـكـتـيك
ـنـطــقـتـنـا واريـحـيــة  وجنح في الـتـواجــد 
وخطف  االمور مع ما تبقى من وقت الشوط
االول الذي شهد تراجعا غير مسوغ لالعب
 يـنتـهي بالـتعـادل بهـدف الـنتـيجـة التي لم
تـتــغــيــر خالل الــشـوط الــثــاني الــذي بـداءه
بـأفــضــلــيــة واضــحــة  وانــتـفـض وبـضــغط
هـجـومي  وحـصل عـلى ركـلـة حـرة    نـفـذها
بـدقة محمد عبد الوهاب  تصدى  لها  جالل
حـسن    ولم يـتـمكـن مهـنـد عـلي من حتـقيق
االسـتالم الــصـحـيح ألكــثـر من كــرة  عـنـدمـا
فـشل في الـتـعادل  مع  كـرة سـهـلة  مـضـيـعا
فـرصـة مـهمـة مع بـدايـة الـشـوط الـثانـي لكن
مـنتـخبـنا بـدا مفكـكا وفـشل في نقـل  الكرات
طلوب قبل ان يستمر البحرين في بالشكل ا
الـسيطـرة واالستـحواذ  على الـكرة  وحصل
عـلى  اكـثـر من ركـلة ركـنـيـة  وكـاد ان يـتـقدم
بـالنتـيجة عـبر محمـد جاسم  قبـل ان يتمكن
جالل  من ابــعـاد الـكــرة  وفـشــلت مـحـاوالت
مـيمي في تغير النتيجـة  بعدما ظهر مرتبكا
وكـان هـمه الـتسـجـيل من دون خـلق الـفرص
امـام تـبـاعـد خـطـوطـنـا  واسـتـمـرار  ضـيـاع
الـفــرص من كال اجلــانــبــ لـتــبــقى  األمـور
حتت سـيطرة البـحرين  بعدمـا قام كاتانيش
بـتــغــيـر عالء عــبــد الـزهــرة  بــشـريـف كـاظم
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ـاضي من ان كـمــا تـوقـعــنـا في  اخلـمــيس ا
جـــمـــيع  الـــفــرق االربـــعـــة في دور لـــنــصف
الـنهـائي كـانت مرشـحة لـلـوصول  لـلمـباراة
الـنهائية  واحلصول على لقب البطولة  قبل
ان تـنـهي احـالم قـطـر و مـنـتــخـبـنـا وتـوديع
الـبـطــولـة واخلـروج من الــبـاب  الـضـيق في
وقت يـخـوضا فـريـقـا الـبحـرين والـسـعـودية
نـهائي الـبـطـولة الـيـوم بعـدمـا تمـكن الـثاني
من قـهـر اصـحـاب االرض بـالـفـوز بهـدف في
الــوقت الــذي تـــكــون الــبــحـــرين قــد حــرمت
ووقـفت حـجر عـثـرة بـوجه منـتـخـبنـا لـلـمرة
تنا في كربالء  في اب الـثانية االولى  بهـز
ـاضـي  واحلـصــول عـلى لــقب غـرب اســيـا ا
قـبـل ان  تـتــأهل لــنـهــائي خــلــيـجي  24اثــر
فـوزهـا بــركالت الـتـرجـيح بــخـمـسـة أهـداف
مـقـالب أربـعـة  بــعـدمـا اخـفق  مـحـمـد قـاسم
رمى بـالتسـجيل عنـدما أرسل الكـرة خارج ا
اضي  في الـلقاء الذي جـمعهمـا  اخلميس ا
بـعـدمـا انـتــهى الـوقـتـان األصـلي واإلضـافي
ـرة بـالـتـعـادل بـهـدفـ  لـتـكـسـر الـنـتـيـجـة ا
ـــشــجــعـــ والــشــارع واخملـــيــبــة  قـــلــوب ا
الـــريــاضـي  بــعــدمـــا ســدد الـالعب الــقـــلــيل
اخلـبـرة  الـكـرة خـارج  هـدف الـسـيد  والـكل
يـعرف ان ركالت اجلـزاء حتتـاج الى اخلبرة
وقـوة اجلأش ولـيس من  سجل قـبلـها  وهو
في بـــدايــة الـــطــريق عـــنــدمـــا ظــهـــر جنــمــا
لـلمنتخب امام قطر والزم األضواء ان تسلط
عـلــيه لــيــذهب بــعــدهــا الى دكــة االحــتــيـاط
ـبـارات قـبل ان يـدخل لقـاء احلـسم الى ما
قـبل عـشـر دقـائق عـلى نـهـايـة الـوقت أي انه
كـان محبطا  امـام  اخلطى الفادح الذي وقع
ـدرب  الذي فضله على أصحاب اخلبرة به ا
ــــكـن تـــــســــويـغ األمـــــور من ان ركالت وال 
اجلــزاء هي  مـــقـــامــرة وحـظ  وكــاد احـــمــد
ابــراهـيـم ان يـنــهي األمــور  بــأخــطــر فـرص
الـلـقــاء  بـكـرة راسـيـة  ارتــطـمت بـاحلـارس.
ومع ذلك عـلينا ان ال ننشغل ببطولة اخلليج
واخلـروج مــنـهــا بـاي طــريـقـة إمــام الـوضع
ــر به الــبــلـــد حــيث تــوقف الــدوري الــذي 
وتـأثــره الــســلـبـي عـلى مــجــمــوع الالعــبـ
احملـلــ  الــركـيــزة  والــقــاعـدة  في الــفــتـرة
احلـالية وهـذا حال كـرة القدم الـتي ال تعرف
فـريقا قويـا وأخر ضعيـفا وعليـنا ان نعترف
مـن ان مـــنـــتـــخـــبــــنـــا لم يـــصـل الى أفـــضل
تـغير  مـن فترة مـستـوياته امـام التـشكـيل ا
الى اخــــرى كـــمـــا تـــأثـــر بـــغـــيـــاب عـــدد من
هم حيث بشار رسن وسو القا الالعب  ا
وهــمــام طــارق وســعــد نــاطـق  كــمــا افــتــقـد
الالعـبـ الـشـباب لـلـخـبـرة والزالـوا بـبـداية
ـشاركة الـطريق لكـن عليـنا ان نـستفـيد من ا
نتخب  في ونـحدد األخطاء امام مسـتقبل  ا
ـــزدوجــة وهـــو يـــتـــصــدر  الـــتـــصــفـــيـــات ا
مـجـمــوعـته وأهـمــيـة احلـفــاظ  عـلى تـوازنه
ألنـنـا النـعـرف  مــاذا سـيـحـصل امـام فـرصـة
الـــتــأهل لـــكــاس الــعـــالم الــتي ال تـــوازيــهــا
احلـصول على بقية جمـيع البطوالت القارية
والـعربية وأهمية التركيز على الفترة القادة
بـجـديــة  في عـمـلـيــة اإلعـداد لـزيـادة  وحـدة
جتـانس الفـريق امام مهـمة لـيست بـالسـهلة
حـتى ولـو جتـاوزنـا اجملـمـوعـة عـلـيـنـا بـنـاء
ــشـوار طـويـل وهـمـيـة فـريق مــتـكـامل  الن ا
تـعزيـز الـفريق  بالعـبي اخلـبرة   وان  يـبدا
الـسـعي اجلاد من االن وان نـتـرك االتهـامات
عـلى هـذا الـطــرف وذاك  امـام مـهـمـة كـبـيـرة
ـــكن الزالـت غـــايــــة في الـــصــــعـــوبــــة  وال 
الـتــعــويل عــلى الالعــبــ احملــلــ في هـذه
الـفتـرة ألسـبـاب كثـيـرة مـنهـا تـوقف الدوري
ــــر بـه الــــبـــــلــــد حـــــيث والـــــوضع الـــــذي 
االحـتــجـاجــات وتــطـوراتــهـا   والن الــفـريق
ــســتــقــرة الزال بــعــيــد عن الــتــشــــــكــيــلــة ا
والــثــابــتــة وهــذه  مــشـــــــــكــلــة قــد تــظــهــر

ـدرب الـتجـريـبـية لـلـوصول نـعرف فـلـسـفة ا
ـهاجم ـطلـوب عـندمـا لعب  541 لإلجنـاز ا
واحـد مـهـند واخـر وهـمي عالء عـبـد الـزهرة
قــبل ان يــظـهــر بــطيء مـن اخلـلـف في بــنـاء
الـهـجــمـات واغـلب الــكـرات كـانت مــقـطـوعـة
وظـهـرت بـوضـوح فـي الـشـوط الـثـاني. كـمـا
ظـهر تـأثيـر خروج أمـجد عـطران الـذي يبدو
لـعب وهــو مـصــاب كـمــا ظـهــر غـيــاب سـعـد
نـــاطق مـــا خـــلق الـــفـــارغـــات في مـــنـــطـــقــة
الـعمليات وتـكررت األخطاء حـيث مهند علي
والـفشل في استقـبال الكرات وسـوء التركيز
في الـتـهديف. ومـهم ان يـلعب مـحـمد حـمـيد
ـنـتـخب بـسـبب ابـتـعــاد جالل الـطـويل عن ا
درب باختيار من سدد ركالت كما لم يوفق ا
اجلـزاء وهذه مـشـكلـة كـان يتـوجب ان تـأخذ

بنظر االعتبار خالل الوحدات التدريبية.
‰Ëô« VIK «

وتـبـحث الــبـحـري عن لـقــبـهـا االول الـذي لم
حتـــصل  عــلــيه  مـــنــذ بــدايــة اول  بــطــولــة
نظمتها عام  1970وبعدها ويبدو تنها

قــادرة عــلى  الــعــودة بــالــلــقب
االول  فـي ظـل وجــــــــــــود
ــدرب الــنــاجح الــذي ا
تــرك بــصــمـتـه عـلى
الــفـريق بــسـرعـة
وقـــاد الــفــريق
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ـنـتـخب العـراقي جـراء مـشـاركته مـعـطـيـات كثـيـرة كـسـبهـا ا
الـتي انتـهت عـنـد حد نـصف الـنـهائي لـبـطـولة كـاس اخلـليج
كن ان اضي بـدولة قـطر وال  التي انـطلقت نـهايـة الشهـر ا
سـكـوب واعتـبار تـلك اخلـسارة نـكتـفي بـالبـكـاء على الـلـ ا
ا قسم نـهايـة العالـم  البل بالعـكس فقـد ربحـنا مـنتـخبـاً لطـا
اطرافاً عـديدة بشان  اهمية االستـعانة بالالعب احمللي او
االجتاه في اجلـانب االخر من خالل  االسـتعـانة بـاحملتـرف
ـنـتـخب الـعراقي  فـي هذه الـبـطـولـة  كـاسرا كل فـقد ظـهـر ا
ـا لن الـوقــائع الـتي بـيــنت انه سـيـخــوض بـطـولـة صــعـبـة ر
يتجـاوز دورها االول  اال وشبـاكه مثقلـة باألهداف ونتـائجها
ـدرب تـنــحـو الى خـسـارات ثـقـيـلـة  لــكن عـلى الـعـكس بـ ا
ـداورة الذي لـعب كـاتـانـيـتش وجـهـة نـظـره من خالل نـظـام ا
على اسـاسه في مباريات الدور االول حـينما استـعان بأكثر
من العب وغيـر الكثير من الوجوه الـتي لم تكن متشابهة في
ـنتـخب  وهذا بال شك بـاريات االربـعة الـتي خاضـها ا كل ا
ـنـتـخب دون ان يـفـتح بـوابـة ربح يـعـود بـالـفـائـدة الى واقع ا
نتخب ا رفع شعارهـا  منتقـدي ا عدم االستـقرار  التي لطـا
ـنـاسـبة والـداعـ إلقـالـة كـاتـانـيـتش وعـدم مـنـحه الـفـرصـة ا
لـلــوقـوف عــلى اوراقه الـتــكـتــيـكـيــة والـتي ابــرزهـا من خالل

عترك اخلليجي االخير .. ا
عـلـيـنـا االيـقـان اوال الى ان الـبـطـولـة ال تـعـدو كـونـهـا مـحـطـة
اعدادية لالسـتحقـاقات الرسـمية وفـقط ظهور اسـماء جديدة
هـي مكـسب مع االخذ بـنظـر االعتـبار ان الـثقـة الزائـدة التي
باراة االفتتاحية ضد منتخب قطر تضاعفت بعد الفوز في ا
فتـحت بوابة جـهنم امـام منـتخب فتـي من خالل ما قدمه من
درب باراة الـتي خاضها ا مسـتوى مهم ومنـاسب في تلك ا
الـسـلـوفـيـني وهـو قـد جـهز تـبـريـراته االولـيـة بـشـأن افـتـقاده
ألسـمـاء ثمـانـيـة العـب اسـاسـيـ من خالل مـشـاركـتهم مع

ناديهم الشرطة في استحقاق البطولة العربية..
نتـخب لطـبيب نفـسي مجهـز لالعب لـقد بـرز جليـا افتقـاد ا
وتهـيـئـتهـم  بعـيـدا عن ثـقل الـتصـريـحـات التي مـرروهـا عـبر
وسـائل االعـالم بـان الـبـطــولـة مـحـســومـة سـلــفـا  لـهم وهـذا
يـعـطي انطـباع  في اجلـانب االخـر  بان يـكون الـتحـدي على
اشـده  لكـسر مثل تـلك التـصريحـات وفعال فقـد استـنبطـتها
فــضــائـيــة   بي ان  فـي بــرنـامــجه مــســاء اخلــلــيج حــيــنــمـا
استذكـرت لقاءات مع عدد من اجلمـاهير الرياضـية العراقية
الـتي راهـنت عـلى خطـف الكـاس وفي مـتنـاول الـيد  دون ان
نتخب تشعـر بثقل مثل تـلك االهازيج والهتافـات على واقع ا
وهو يظـهر بهذا الشكل الشبابي تـماما  مثلما  كان الضغط
هــائال عــلى الـالعب الــشــاب مــحــمـــد قــاسم الــذي بــرز في
ـباراة ـباراة االولـى  ليـكـون جنـمـهـا وليـخـتـفي من بـوابـة ا ا
احلــاسـمــة ضـد مــنــتـخب الــبــحـرين بــحـجــة اهــداره لـركــلـة

اجلزاء..
ـنتـقدون لـلمـنتـخب برزوا مع هـذه اجلولـة ليـوجهـوا سهام وا
ـدرب كـاتــانـيـتش كـونه مــسـؤوال عـلى حتـديـد نـقــدهم ضـد ا
ـكـلـفــ بـتـســديـد ركالت الــتـرجـيح ومــنـحه هـذا الالعـبــ ا
الشـرف لالعب شاب دون االستـعانة بالالعـب ذوي اخلبرة
ــا كــانت مــثــلــمــا هــو احلــال مع الالعـب عـلـي عــدنــان ولـر

اصابته هي السبب في ارجائه لركل الركلة احلاسمة..
ـعـترك ـكن  ان نـشـيـر لـهـا في هـذا ا امـا  اخلـسـارة الـتي 
رمى  بالبحث اننا بـحاجة الستعادة  امجاد مركز حراسة ا
ركز بالـتحديد والذي هـو بالتحديد عن دماء شابـة في هذا ا
لم يعرف االسـتقرار طيلة مباريات البطولة من خالل التخبط
درب  في تـغيـير احلراس  فـي كل مباراة دون باخـتيـارات ا
االلـتـفـات الى ان االسـتـقــرار والـوقـوف عـلى حـارس مـحـدد
ــبــاريـات  له بــالــتـأكــيــد الـدور االهم ــنح الــثــقـة في تــلك ا
ــأمـولــة فـفي واالسـاسـي  في الـذهــاب ألبـعــد الـطــمـوحـات ا
ـنتـخب يتـجه للـخسارة مـرحلـة ركالت التـرجيح ادركـنا ان ا
نتخب وايقانـنا جاء بعـد االنكماش الكـبير الذي تـعرض له ا
في الدقائق الـتي تعقـبت تسجيل الـبحريـني لهـدف التعادل
وهو بال شك الـذي اسقط من حسابات العـبينا عـدم امكانية
ـدرب  الـبـرتـغالي ـقـابل ا الـتـعـويض االمـر الذي وظـفه في ا
ــبـاراة الى فـاصل الـركالت هـيـلـيــو سـوزا  في جـر دقـائق ا
ـنسـوب اللـيـاقة الـبدنـية  في التـرجيـحـية  بـعد هـبوط كـبـير 
جــانب العـبـيــنـا والـتـأثــر الـكـبـيــر بـهـذا الـعــامل  وافـتـقـادهم
لالنــدفــاع الــذي كــانــوا عــلـيـه في الــشـوط
االول مبـرزين تـألقـاً الفـتاً لإلنـتـباه في
اغلب مـبارياتهم الـتي خاضوها  وفي
الـشــوط الـثــاني يـخــتـفي ذلك الــتـألق
ويــــهـــبـط مـــنــــســــوب االنـــدفــــاع ألقل

مؤشراته..
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ـنـتـخـب الـعـراقي عـلي أكــد العب ا
فائز أن احلظ وقف حائلًـا لتحقيق
طموحات أسود الرافدين في حصد
نتخب لقب كأس اخلليج.  وتأهل ا

الــبـحـريـني لـنـهـائي كـأس اخلـلـيج
بفـوزه على نظـيره الـعراقي بركالت
الــتـــرجــيح بـــعــد انـــتــهـــاء الــوقت
األصــلي بــالـتــعـادل اإليــجـابي 2-2
ــبــاراة لــشــوطــ قــبل أن تــذهـب ا

. إضــــافــــيــــ
وقــــال فـــــائــــز
"نــــــــــــبـــــــــــارك
لـألشـــــقـــــاء في
مـــــــنــــــــتــــــــخب
الـبـحـرين يـجب

عــلــيـنــا تـقــبل األمـر
بـعــد أن عـانـدنـا احلظ
فـي بــلــوغ الــنــهــائي".
وأضـاف "كـنـا الـطـرف
ــبــاراة األفــضل في ا
تقدمنا مرت لكننا لم
نـحـافظ عـلى الـتـفـوق
لم نسـتغل الـفرص التي

سـنحت لـنـا خالل اللـقاء".
ونـــوه "الــبـــطــولـــة كــانت نـــاجــحــة
ـدرب رؤية بـالـنسـبـة لـنا ومـنـحت ا
جـــمــــيع الالعــــبـــ بـــجـــانب والدة
ـــنـــتـــخب مـــواهب واعـــدة". وأ "ا
العراقي كسب احتـرام جميع الفرق

نافسة في البطولة". ا
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ـنتخب الـعراقي علـي عدنان إن خسـارة الفريق في قال العب ا
مبـاراة اليوم أمام البحرين بـنصف نهائي خليجي  24 بركالت
التـرجيح جاءت بـسبب أخطـاء فردية.   وتـابع عدنان "قـد نكون
خسـرنا بـطولـة اخللـيج لكـننـا بواقع احلـال كسـبنا جـيال قادرا
ـثل الـعراق لـعشـر سـنوات مـقـبلـة وما قـدمه الـفريق على أن 

في هذه البطولة يعد محط تقدير واحترام".   
ـبـاراة من ـنـتـخب كـان الـطـرف األفـضل في ا وأشـار إلى أن ا
حــيث األســلــوب واالســتــحــواذ عـــلى الــكــرة واحملــاوالت عــلى

ـرمى مضـيـفـا أنهم أهـدروا فـرصا ا
واســتـــقــبــلـــوا هــدفــ مـن أخــطــــــاء

فردية. 
وطــالب الالعـــبــ بــنــســـيــان بــطــولــة
ـسـؤول اخلـليج مـضـيـفا أنه عـلى ا
زدوجة ـنتخب في التصفيات ا دعم ا
ألن هـــذا اجلــــيل قــــادر عـــلى بــــلـــوغ
ـــونـــديـــال لـــو حـــظـي بـــاالهـــتـــمــام ا

طلوب. ا

نتخب العراقي علي فائز العب ا

لـلنهـائي ويلعب الـفريق  في ظروف مـعنوية
وبدنية ونفسية ودعم جماهيري   متوقع ان
ــؤازرة الـفـريق الـذي يـرى األمـور يـضـاعف 
تـغيـرت بعـد ان كـان متـوقعـا ان يواجه قـطر
قـبل ان يالعب الـطرف اجملـتـهد  األخـر الذي
يـستحق التحية بعدمـا تقدم بخطوات ثابتة
وجتـاوز نــكــســة الـلــقــاء األول  واالهم قــهـر
ــنـظم حتـت أنـظـار الـبــلـد ا
جـمهوره  لـيتقدم
بـــــــــــــقـــــــــــــوة
لـــلــحـــصــول
عــلى الـلـقب

الرابع.

نتخب العب ا
العراقي علي

عدنان


