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البحرين تفرط في »ذهاب« نيوزيلندا
بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة عادية المستوى

)أ.پ( البحريني جيسي جون يقاتل للحصول على الكرة مع النيوزيلندي ريان نيلسون 

وقع منتخ����ب البحرين لكرة 
القدم في ف����خ التعادل مع نظيره 
النيوزيلندي 0-0 امس على الستاد 
الوطني في البحرين في ذهاب ملحق 
آسيا � اوقيانيا املؤهل الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
ويلتق����ي املنتخب����ان ايابا في 
نيوزيلندا في اخلامس عشر من 

الشهر املقبل.
حضر املباراة جمهور غفير قدر 
بنحو ثالثني الف متفرج تقدمهم 
ولي عهد البحرين ورئيس املجلس 
األعلى للشباب والرياضة الشيخ 

سلمان بن حمد آل خليفة.
يتكرر السيناريو اكثر واكثر مع 
منتخب البحرين الذي كاد يحقق 
املفاجأة ويبلغ مونديال املانيا عام 
2006 حني تخطى امللحق االسيوي 
على حساب اوزبكستان والتقى مع 
ترينيداد وتوباغو في ملحق اسيا 
� الكونكاكاف، فعاد من ترينيداد 
بتعادل لك����ن ايجابي 1-1 قبل ان 
يسقط على ارضه وبني جمهوره 

0-1 ويفقد فرصة التأهل.
ويق����ف »االحمر« عل����ى بعد 
اكثر من ش����هر من مباراة االياب 
ان  احلاسمة في نيوزيلندا حيث 
اي نتيجة فوز او تعادل ايجابي 
ستكون في مصلحته وستضعه 
ب����ني نخبة منتخب����ات العالم في 
نهائيات املوندي����ال للمرة االولى 

في تاريخه.
من جهته، س����يحاول منتخب 
نيوزيلندا حس����م نتيجة االياب 
لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخه بعد مونديال 

اسبانيا عام 1982.
كما ان السيناريو ذاته يتكرر 
مع منتخب البحرين الذي تعادل 
سلبا مع املنتخب السعودي على 
نفس امللعب في سبتمبر املاضي 
قبل ان يخطف منه تعادال 2-2 في 
الرياض في الثواني القاتلة ويتأهل 

خلوض امللحق االخير.

شوط مخيب

الى  لم ي����رق الش����وط االول 
املس����توى املطلوب من املنتخبني 
بسبب احلذر الذي غلب على ادائهما 
في البداية والتكتيك الذي اتبعه 

على يسار املرمى النيوزيلندي في 
الوقت بدل الضائع.

وبدأ الشوط الثاني على ايقاع 
هجوم بحريني عبر اجلهة اليسرى 
التي يشغلها سلمان عيسى وفوزي 
عايش فش����هدت دقائقه هجمات 
متتالية. وافلت املرمى النيوزيلندي 
من هدف ف����ي الدقيقة االولى اثر 
كرة عالية فوق املدافعني انطلق لها 
حس����ني علي الذي وجد نفسه في 
مواجهة احلارس فحاول متابعتها 
بدوره »لوب« من فوقه لكنها كانت 
ضعيفة التقطها باتسون بسهولة. 
انطلق سلمان عيسى ومرر كرة امام 
املرمى تابعها جيسي جون فوق 
املرمى )55(، ثم قام فوزي عايش 
مبجه����ود فردي رائ����ع من اجلهة 
اليسرى حيث تالعب مبدافع قبل 
ان يسدد كرة قوية ابعدها احلارس 

الى ركنية )60(.
وزج ماتشاال باملهاجم اسماعيل 
عبد اللطيف بدال من حسني علي 
امال في استثمار احملاوالت الغزيرة 
للمنتخب البحريني في الش����وط 
الثاني، فازدادت حتركات اصحاب 
االرض خصوصا ان معظم العبيه 
الى االمام للمساهمة في  اندفعوا 

الهجمات.
واهدر س����لمان عيسى فرصة 
قد يندم عليها طوال حياته حني 
انتقل الى اجله����ة اليمنى وتلقى 
متري����رة بينية فتخط����ى مدافعا 
وسددها بالقائم االيسر قبل ربع 
ساعة على نهاية الوقت االصلي 
من املباراة. لعب ماتشاال بجميع 
اوراقه في الدقائق االخيرة باشراك 
محمود عبدالرحمن وعالء حبيل 
بدال من س����لمان عيسى وجيسي 
جون امال في خطف هدف الفوز 
وخوض مباراة االياب براحة اكبر،  
فبقيت االفضلية ملنتخب البحرين 
لكن م����ن دون ان يتمكن من هز 

الشباك.
وحاول محم����ود عبدالرحمن 
امللقب ب����� »رينغو« واملتخصص 
في الركالت احلرة البعيدة، خطف 
هدف الفوز في الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائ����ع فاطلق كرة 
قوية من نحو ثالثني مترا المست 

العارضة بقليل.

التي يتميز بها لكن ندرتها ابقت 
املدافع����ني على درج����ة عالية من 

التركيز واالستعداد البعادها.
الدقيقة االخيرة من  ش����هدت 
الشوط االول فرصة نيوزيلندية 
اثر ركلة ركنية من اجلهة اليسرى 
وصلت عبرها الكرة الى روري فالون 
الذي تابعها بلمس����ة واحدة فوق 
مرمى محمد السيد جعفر،  اتبعها 
سلمان عيسى بكرة قوية بيسراه 

وتأخر منتخ����ب البحرين في 
املباراة فبدا  الدخول في اج����واء 
على العبي����ه االرتب����اك في ربع 
الساعة االول الذي كان فيه نظيره 
النيوزيلندي الطرف االفضل، ثم 
حتسن اداء اصحاب االرض تدريجيا 
فبدأت محاوالتهم تشكل خطورة 

على مرمى منافسيهم.
وانتظ����ر البحريني����ون حتى 
الدقيقة 20 متام����ا لتهديد مرمى 

بصالبة دفاعية نيوزيلندية حالت 
دون وص����ول الكرات الى املنطقة 
اخلطرة، لكن احملاوالت البحرينية 
كان اص����ال خجول����ة وافتق����دت 
التمريرات الدقيقة فكان تشتيتها 

صيدا سهال.
وغاب منتخب نيوزيلندا متاما 
عن الشق الهجومي بعد محاوالت 
الدقائق االولى، ووضح اعتماده 
كليا على الكرات العالية والعرضية 

تش����هد الدقائق العشر االولى اي 
محاولة جدية على املرميني.

ووضح تركيز التشيكي ميالن 
ماتشاال مدرب املنتخب البحريني 
على تأمني منطقته اوال واالنطالق 
بهدوء نح����و الهجوم عبر مترير 
الكرات البينية الى جيسي جون 
وحس����ني علي، في حني ان العبي 
نيوزيلندا حاولوا اختراق املنطقة 

البحرينية عبر الكرات العالية.

ضيوفه����م حني تهي����أت كرة امام 
جيسي جون خارج املنطقة فأطلقها 
قوية المست القائم االمين ملرمى 

مارك باستون.
وكان����ت انطالقة م����ن اجلهة 
اليسرى بعد خمس دقائق وصلت 
على اثرها الكرة الى حسني علي 
الذي اخترق املنطقة وسدد كرة في 

الشباك اجلانبي لنيوزيلندا.
اصطدم محمد ساملني ورفاقه 

كل منهما بعدم املجازفة بالهجوم 
جتنبا لتلقي ه����دف مبكر، فكان 
النيوزيلن����دي االفضل  املنتخب 
في الدقائق االولى قبل ان ينتزع 
املبادرة لكن من  اصحاب االرض 
دون جمل تكتيكية وس����رعة في 
التمرير او انفرادات شكلت خطرا 

على املرمى املنافس.
البداية حذرة اذ جتنب  كانت 
الطرفان فتح خطوطهما مبكرا فلم 

ألمانيا ال تغيب.. هزمت روسيا وتأهلت
عاد املنتخب االملاني من موسكو 
ببطاقة تأهله الى النهائيات للمرة 
اخلامسة عشرة على التوالي بعد 
الروسي 0-1  فوزه على مضيفه 
امس على ملعب »لوجنيكي« في 
اجلولة التاسعة قبل االخيرة من 
منافسات املجموعة الرابعة ضمن 
التصفيات االوروبية املؤهلة الى 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
ويدين املنتخب االملاني بفوزه 
وتأهله الى ميروسالف كلوزه الذي 
سجل هدف املباراة التي حضرها 
الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ 
ورئيس احلكومة فالدميير بوتني 
في الدقيقة )35(. ورفعت املانيا 
الى 25 نقطة وابتعدت  رصيدها 
عن روسيا بفارق 4 نقاط لتضمن 
تأهلها املباشر الى النهائيات للمرة 

السابعة عشرة في تاريخها.
واصبحت روسيا اآلن مجبرة 

على خ���وض امللحق لكي تتأهل 
الى النهائيات للمرة الثالثة منذ 
انحالل عقد االحتاد السوفييتي، 
اي بع���د مونديال���ي 1994 ف���ي 
الواليات املتحدة و2002 في كوريا 
اجلنوبية واليابان وقد خرجت 
في املش���اركتني من الدور االول. 
وستكون اجلولة االخيرة التي تقام 
االربعاء املقبل هامشية وستلعب 
املانيا مع ضيفتها فنلندا، وروسيا 

مع مضيفتها اذربيجان.
ويتأهل مباشرة الى النهائيات 
ابطال املجموعات التسع، اما افضل 
ثماني منتخبات في املركز الثاني 
فتخوض مباري����ات فاصلة فيما 
بينها. وضمنت البوسنة والهرسك 
مشاركتها في امللحق الول مرة منذ 
اس����تقاللها عن يوغوسالفيا بعد 
فوزها على مضيفتها استونيا 0-2 
في منافسات املجموعة اخلامسة. 

وسجل ايدين دجيكو )32( ووداد 
املباراة.  ابسيفيتش )66( هدفي 
التي  البوسنة والهرسك  ورفعت 
لم تشارك في اي بطولة كبرى في 

السابق، رصيدها الى 19 نقطة.
وفي ذات املجموعة، عاد املنتخب 
االسباني من يريفيان بفوزه التاسع 
على التوالي بعدم����ا تغلب على 

مضيفه االرميني 1-2.
وفي مب����اراة اخ����رى، أحلق 
املنتخب االوكراني الهزمية االولى 
مبضيفه االجنليزي بالفوز عليه 
1-0 ف����ي دنيبروبتروفس����ك في 
منافس����ات املجموعة السادسة. 
الثاني����ة، خطا  وف����ي املجموعة 
املنتخب السويسري خطوة هامة 
نحو التأهل الى النهائيات للمرة 
الثانية على التوالي والتاسعة في 
تاريخه بعدما تغلب على مضيفه 

اللوكسمبورغي 0-3.

هدف كلوزه أنهى المواجهة المثيرة في تصفيات كأس العالم 2010

)أ.ف.پ( الروسي دميتري توبنسكي يلتحم بقوة مع االملاني مايكل بالك 

إنزو شيفو: المنتخب البلجيكي يعج بالمواهب
دخل عالم املستديرة في سن مبكرة، حيث قضى عقدين من الزمن في اللعب على أعلى 
املس����تويات، إذ ش����ارك في 4 نهائيات لكأس العالم، ولعب مباراة الدور نصف النهائي في 
مونديال املكسيك عام 1986، فاملؤهالت الفنية الهائلة والشخصية الفوالذية جعلت من النجم 
إنزو ش����يفو أفضل العب في تاريخ كرة القدم البلجيكية. وهكذا وبعد مسيرة ناجحة جدا 
في املالعب البلجيكية والفرنسية واإليطالية، اختار »األمير الصغير« االعتزال عام 2001، 
وف����ي جعبته ألقاب عديدة، حيث فاز بالدوري البلجيك����ي 4 مرات، ومرة واحدة بالدوري 
الفرنسي، إضافة إلى كأس إيطاليا، ومشاركته في املباراة النهائية لكأس االحتاد االوروبي.  
ارتباط إنزو بالس����احرة املس����تديرة ظل قائما رغم االعتزال، لكن هذه املرة مدربا، فعشقه 
للك����رة ومؤهالته اخلارقة جعال منه جنما عامليا ناجحا بكل املقاييس، وفي احلوار التالي 
الذي خص به موقع »فيفا«، حتدث جنم بلجيكا الس����ابق عن مسيرته املليئة باإلجنازات، 
والتي رأت النور بنادي اندرليخت، وانتهت به مدربا لفريق إكسيلسيور موسكرون، متطرقا 
في احلوار إلى نهائيات كأس العالم التي شارك فيها، كما ناقش الوضع الراهن لكرة القدم 

البلجيكية، مبديا جتاوبا كبيرا مع األسئلة بسعة صدر قل نظيرها. 
دخلت عالم املستديرة االحترافي وسنك ال يتجاوز 17 عاما، في أحضان أندرليخت أحد 

أكبر األندية البلجيكية، األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مفاتيح سر هذا النجاح املبكر؟ 
أوال ال أعتقد أن هناك س����نا حتدد متى تكون البداية، املهم هو توافر العزمية والرغبة، 

وأتذكر أنه في تلك احلقبة كنت متعطش����ا للتألق، فأنا ورغم صغر س����ني كنت 
ناضجا، األمر الذي ساعدني على فرض نفسي بالفريق، كما ال أنكر أنني 

كنت محظوظا، للعب لناد عريق وأنا صغير الس����ن متسلحا بقوة 
اإلرادة والعزمية، وهو أمر ال يحدث باس����تمرار، كما وجدت إلى 

جانبي أش����خاصا وثقوا في إمكانياتي مثل املدرب بول فان 
هيمست، وأعتقد أنني كنت على مستوى الثقة التي وضعها 

في شخصي. 
لكن ما يلفت النظر، هو أنك خالل 4 مواس����م، فزت 
مع الفريق 3 مرات بدرع ال����دوري البلجيكي، فكيف 

تعاملت مع هذه النجاحات؟ 
لم أكترث كثيرا بالتفكير ف����ي مثل هذه األمور، 
ألنن����ي حافظت على تواضعي ولم أس����مح للنجاح 
بتغيير سلوكي، وأظن أن هذا األمر بالذات هو مكمن 
قوتي، أيضا روح التحدي التي تسري في عروقي، 
جتعل الطموح والرغبة ف����ي الفوز باأللقاب أمرين 

عاديني بالنسبة لي. 

اإلخفاق مع إنتر وبوردو

بعد املس����يرة املوفقة ببلجيكا، انتقلت إلى صفوف 
إنتر ميالن وس����نك ال يتعدى 21 عاما، بيد أنك لم تستطع 

فرض وجودك بإيطاليا، هل ألنك كنت صغيرا على مثل هذا 
التحول؟

ال أعتقد هذا، فلو سنحت لي الفرصة ألعيش مرة أخرى هذه الفترة، 
لكنت قمت بنفس األمر، لقد قال املدرب الفرنس����ي أرسني فينغر مرة أنه 

من الضروري على الالعب املرور مبرحلة فراغ حتى يتس����نى له التعامل بروية 
مع اإلخفاقات، وفي نفس السياق أرى شخصيا أنه من األفضل اخلضوع ملثل هذه التجارب 
في سن مبكرة، صراحة لست نادما بتاتا، كما أن اإلخفاق في صفوف انتر لم يكن فرديا بل 

جماعيا، حيث حصلنا على املركز اخلامس بالدوري، وهذا لم يكن يوازي تطلعاتنا. 
اخترت مغادرة الديار اإليطالية، ليطيب بك املقام هذه املرة في فرنسا بداية مع بوردو، 
قبل االنتقال إلى نادي أوكسير، كما لعبت بصفوف موناكو حيث فزت بلقب الدوري، فما 

هي األمور التي بقيت عالقة بذهنك بعد خوضك للتجارب الثالث؟ 
مع بوردو، تعرضت إلصابة في الركبة قبل دخول غمار املنافس����ة، ولكن ال أريد جعل 
إصابتي الشماعة التي أعلق عليها إخفاقي، فصراحة لم يكن عطائي على املستوى املطلوب، 
ناهيك عن وجود مشاكل مختلفة ليست بالضرورة رياضية كانت عصفت حينها بالنادي، 
وباختصار كانت جتربتي مع بوردو أكبر إخفاق في مس����يرتي، أما في أوكس����ير فقد آمن 
القيمون على الفريق مبؤهالتي، بخالف ما حدث معي في بوردو وإنتر، حيث لم أكن ألعب 
في مركزي املفضل، لقد عرف جي روو )مدربه في أوكس����ير( كيف يستغل مهاراتي جيدا، 

وهو ما سمح لي بتحقيق موسمني هائلني في صحبة فريق يتمتع بروح معنوية عالية.
فيما يخص موناكو، أتذكر أننا عش����نا موس����مني صعبني، إذ كان من الالزم بناء فريق 
قوي ومتراص الصفوف، وهو ما جنحنا فيه، وشكلنا فريق األحالم خالل موسم تتويجنا 

بالدوري، حيث األسماء الرنانة مثل فابيان بارتيز وإميانويل بوتي وتييري هنري وسوني 
أندرسون، لكن من الناحية الرياضية أعود ألقول أن قمة العطاء وصلتها صحبة أوكسير، 
فرغ����م أن النادي لم يك����ن يضم جنوما بني صفوفه، إال أن اجلميع كان يهاب اللعب ضدنا، 
وقد قالها لي صراحة، في إحدى املرات جان بيير بابان، حيث أس����ر لي أن أش����د ما يخيفه 

هو املجيء للعب على ملعب »أبي- ديشان«.
لكن ما يس����ترعي االنتباه، هو كونك عدت مرة أخرى إلى بلدك األصلي إيطاليا، للعب 

هذه املرة صحبة تورينو، هل األمر يتعلق برغبة في االنتقام؟ 
مع أنني ال أحبذ هذا الوصف، إال انه ال يسعني سوى االعتراف أن هذا اجلانب لعب دورا 
ف����ي عودتي إلى إيطاليا. لقد كانت تغمرني رغب����ة جامحة للتألق في هذا الدوري الذي لم 
أستطع فرض نفسي فيه. وأعتقد أنني كنت موفقا في اختياري، حيث وجدت في تورينو 

الفريق الطامح وقوي العزمية مثل أوكسير. 

العودة إلى بلجيكا

ف����ي 1997، عدت أدراجك إلى بلجيكا، حيث لعبت ألندرخلت وش����ارلوروا، فماذا تقول 
عن هذه احلقبة؟ 

بعد قضاء 14 عاما من الغربة والتضحيات، شعرت برغبة كبيرة في العودة إلى فريقي 
األول والتأل����ق معه. وهو ما حدث بالضبط حيث فزنا بلقب الدوري، أما صحبة 
ش����ارلوروا، فلم تسر األمور بش����كل جيد رغم أنني كنت متحمسا جدا، 
وألك����ون نزيها فإلى جان����ب طموحي للتألق مع ه����ذا الفريق، كان 
لدي هدف آخر، حيث كنت مس����اهما في رأسمال النادي، وأردت 
أن يصبح للفريق وجود على املس����توى األوروبي لكنني لم 

أجنح في مسعاي. 
كنت ضمن تش����كيلة املنتخب البلجيكي التي تألقت 
بشكل كبير خالل نهائيات املكسيك 1986، حيث متكنتم 
من الوصول إلى املربع الذهبي، أما في نهائيات كأس 
العالم إيطاليا 1990، فقد مت اختيارك ثاني أفضل العب، 

فما تعليقك على العصر الذهبي للمنتخب؟ 
لقد كانت مغام����رة رائعة، رغم أن البداية كانت 
متعثرة. فقد تأهلنا بصعوبة بالغة في مجموعتنا، 
كما أن التوتر س����اد األجواء داخل املنتخب. وأمام 
هذا الوضع حترك املدرب إلعادة األمور إلى نصابها، 
فطرد بعض الالعبني، األمر الذي انعكس إيجابيا على 
املنتخب نتيجة التكامل الذي كان مييز أداءنا، إضافة 
إل����ى الرغبة في الفوز وقوة الش����خصية البادية على 
اداء الالعبني. وبشكل مقتضب فالروح املعنوية هي أهم 
عنص����ر للنجاح في عالم كرة القدم. أما عام 1990، فتحمل 
بني طياته����ا أجمل ذكرياتي. حيث التألق كان مع أوكس����ير 
وصحبة املنتخب البلجيكي، الذي يبقى األفضل على مر تاريخ 

الكرة البلجيكية. 
كيف ترى اجليل احلالي للمنتخ����ب البلجيكي؟ فرغم وجود العبني 

موهوبني، إال أنهم فوتوا فرصة التأهل لكأس العالم 2010. 
صحي����ح أن هذا املنتخب يعج باملواه����ب، لكن ما ينقصه بالضبط هي تلك الروح التي 
أشرت إليها. لقد فشلنا في التأهل، وهذا أمر من الصعب تقبله، غير أنه وبوجود هذا اجليل 
اجلديد، هناك أمور عدة قد تغيرت. وأنا على يقني أنه بعد س����نتني س����يكون لنا منتخب 

قوي وصعب املراس. 

االتجاه إلى التدريب

اخترت اآلن مهنة التدريب. فهل تعتمد في نهجك التدريبي على مرجعية مدربني أثروا 
فيك العبا؟ 

لق����د تأثرت كثيرا بجي رو، أكثر من غيره. فقد كان يدبر كل األمور بس����لطة ممزوجة 
بتعاون كامل مع العبي����ه. إنه املدرب الوحيد الذي عرفته بتلك القدرة على اجلمع بني كل 
هذه امللكات اخلاصة في نفس الوقت.  إلى هذه اللحظة ال تشهد مسيرتك التدريبية النجاح 

الذي عشته كالعب باملستطيل األخضر. فهل تشعر بنوع من االستياء؟ 
إنها مهنة مختلفة متاما. وأنا مستمتع كثيرا ألنني أقوم بعمل أحبه. ميكنك القول أنني 
على مقاعد االحتياط أكون مثل ذلك الطفل الذي يستكش����ف عامله اجلديد. هذا هو املوسم 

السادس لي كمدرب، واألكيد أنني كنت موفقا وأنا أختار التدريب مهنة لي.

وصف جلوسه على مقاعد االحتياط كمدرب مثل الطفل الذي يستكشف عالمه الجديد


