
22
الثالثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ كأس اخلليج العربي لكرة القدم 

«خليجي زين ٢٥»
  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

هادي العنزي

الوطني لكرة  عاد منتخبنا 
القدم بعد مشاركته في بطولة 
كأس اخلليج العربي «خليجي زين 
٢٥»، بعد خروجه إثر حلوله ثالثا 
في املجموعة الثانية بأربع نقاط، 
حيث خسر أولى مبارياته أمام 
قطر (٠-٢)، ثم نهض وفاز على 
اإلمارات ١-٠، وخرج متعادال مع 
البحرين حامل اللقب ١-١، في آخر 
مباريات الدور التمهيدي، وبفارق 
هدف عن قطر ثاني الترتيب، لم 
يتأهل األزرق إلى الدور نصف 

النهائي.
وعــادت جماهيــر األزرق 
بدورها من البصــرة العراقية 
مبشــاعر متداخلــة مختلطة، 
هناك من ألقى اللوم على احلظ، 
والبطاقة احلمــراء األولى في 
البطولة التي تلقاها حمد القالف 
أمام البحرين، واخلسارة األولى 
أمام منتخب قطر الشاب، وهناك 
من يظن أن األزرق بحاجة للكثير 
لكي «يقف على قدميه» مجددا، 
ويكون مرشحا للقب اخلليجي 
«املنظومة  كعادته دائما، ويردد 
املنظومة». «األنبــاء» طرحت 
مشاركة األزرق في خليجي ٢٥

على عدد مــن املدربني، ملعرفة 
آرائهم بشــأن املشاركة، كيف 

يرونها من مختلف الزوايا؟
فــي البدايــة، أكــد املدرب 
الوطنــي صالح العصفور أن 
العام عن مشــاركة  االنطباع 
منتخب الكويت جاء مشجعا، 
ومحفزا لألفضل، وقال:«هناك 
أمور إيجابية تستحق اإلشادة، 
الرغبة في الفوز كانت واضحة، 
والــروح العالية حاضرة في 
أغلــب املباريــات، وذلك على 
الرغم مــن أن إمكانات الفرق 
املنافســة كانت أفضل، وعلى 
اجلهــة األخــرى هنــاك نقاط 
ضعف كبيرة يجــب عالجها 
خــالل الفترة املقبلة، ســواء 
باســتدعاء عناصــر جديــدة 
للمنتخــب خاصــة فــي خط 

احلكم على املدرب البرتغالي 
روي بينتو، مبينا انه يجب أن 
يأخذ فرصته كاملة، وسيكون 
االختبار احلقيقي له في بطولة 
غرب آسيا مارس املقبل، ونأمل 
أن تكون له بصمة مع املنتخب.

التطوير ضرورة

من جانبــه، طالب املدرب 
الســربل  الوطنــي ســلمان 
بضرورة احملافظة على اجليل 
احلالــي مــن العبــي األزرق، 
وقال:«قدمنــا أداء جيدا، ولم 
نخســر بنتائــج ثقيلــة فــي 
البطولة، ويجب على القائمني 
على األزرق خالل الفترة املقبلة 
البنــاء على ما مت إجنازه، من 
خالل االهتمام بالدوري، وصقل 
الالعبني الشــباب، واحلرص 
على تطويــر قدراتهم الفنية 
والبدنية، عبر مباريات دولية 
قوية، ومعســكرات تدريبية 
متتالية، لرفع النســق العام 
للمنتخب». وأشــار الســربل 
البرتغالــي  املــدرب  ان  إلــى 
بحاجــة إلى فرصــة أكبر مع 
األزرق، مضيفــا انــه خــالل 
الفترة البســيطة التي تولى 
الفنيــة للمنتخب  الدفة  فيها 
أثبــت أن لديــه بصمة جيدة، 
وميلك امكانات تؤهله لقيادة 
األزرق إلى األمام مستقبال، وكم 
متنيت إشراك جميع الالعبني 
في البطولة، إلعطائهم الفرصة 

التي يستحقون.

اإلمارات والبحرين جيدا بدرجة 
كافية، وذلك في ظل التغييرات 
التي شهدها الفريق، من جهاز 
إداري وفني، وعدد غير قليل 

من الالعبني الشباب».
وأكــد إبراهيــم أن األزرق 
ظهــر بهويــة واضحــة فــي 
«خليجي ٢٥»، وقد أظهر املدرب 
البرتغالي روي بينتو بصمته 
على الفريق بشكل جلي، وهذا 
األمر لم يكن ظاهرا على الفريق 
في الســنوات األخيرة، وذلك 
رغم قصر املدة الزمنية لتوليه 
دفة القيادة الفنية للمنتخب، 
ونأمل أن يوفق في التطوير في 
الفترة املقبلة، وهو بحاجة إلى 
وقــت كاف لذلك، الفتا إلى أن 
للمسابقات احمللية دورا كبيرا 
في اإلسهام في تطوير األزرق.

هذه إمكاناتنا.. السعودي األفضل

مــن جهتــه، أكــد املــدرب 
أنــور يعقــوب أن  الوطنــي 
املستوى العام لكأس اخلليج 
جــاء متوســطا، وفــي بعض 
األحيان كان متواضعا، نظرا 

ملشــاركة عدد من املنتخبات 
بالصــف الثاني أو الشــباب، 
وقال:«علينــا أن نواجه األمر 
بشكل واضح، فاملشكلة ليست 
فــي األزرق بل فــي مخرجات 
األندية الضعيفة، وعندما يكون 
لديك دوري متواضع املستوى 
فال تنتظر من املنتخب أن يكون 
صــورة مغايرة لواقع احلال، 
وقــد اجتهــد شــباب الكويت 
فــي البطولــة، وقدموا أفضل 
ما لديهم، وهــذه امكاناتهم». 
وأشار يعقوب إلى أن األزرق 
ظهــر بال صانــع لعب مهاري 
قادر على صنــع الفارق، وال 
مهاجــم صريــح، وعابه عدم 
وجود جملة تكتيكية مكتملة، 
باســتثناء عدد محدود منها، 
وهذه ليست مشكلة الالعبني، 
بــل هــي مخرجــات األنديــة 
بشكل عام، وعلينا معاجلتها 
إن أردنــا التطويــر والتقدم، 
مشــيدا باملنتخب السعودي 
الذي قدم كرة جماعية جيدة، 
وامتاز بنقل الكرة بشكل جميل. 
وذكر يعقوب أنه من الصعب 

أنور يعقوب سلمان السربلصالح العصفور محمد إبراهيم

الدفاع، أو تطويــر احلاليني، 
واعطائهــم فرصــة أكبــر في 

املستقل».
وذكر العصفور أن البطولة 
كشفت عن أن األزرق بحاجة 
ماســة إلى صانع لعب، قادر 
علــى حتويــل دفــة املبــاراة 
ملصلحة فريقــه، مضيفا اننا 
افتقدنــا التنظيم فــي فترات 
كثيــرة، وهــذا دور اجلهــاز 
الفني بقيادة البرتغالي روي 
بينتو الذي أظهر الفريق بشكل 
مرض ومقبول، وكشــف عن 
أن لديه نظاما، وطريقة لعب 
واضحة، لكنها حتتاج إلى مزيد 
من الوقت وكثير من املباريات 
الدولية، الفتا إلى أن اخلسارة 

من قطر لم تكن مستحقة.
مــن جهتــه، ذكــر مــدرب 
الفريق األول بنادي الساملية 
محمد إبراهيم أن األزرق قدم 
ما عليــه، ومبا يتناســب مع 
امكاناته و«اخلسارة امام قطر 
لــم تكن مســتحقة، فيما جاء 
التكتيكي  األداء واالنضبــاط 
العــام للفريــق فــي مباراتي 

مدربون لـ «األنباء»: األزرق مبّشر.. ويحتاج للدعم والتطوير
بعد خروجه من «خليجي زين ٢٥» من دور املجموعات

العصفور: األداء العام مشجع والروح عالية.. واخلسارة من قطر غير مستحقة

يعقوب: «األزرق ما قصر» والبطولة متوسطة.. واملسؤولية مشتركة مع األندية
إبراهيم: املدرب أظهر هوية للمنتخب.. واملرحلة املقبلة تبّشر باخلير

السربل: لم نخسر بنتائج ثقيلة.. ويجب احملافظة على الشباب ودعمهم

نايف يتأهل لنهائي «سكيت» بكأس العالم

تأهل الرامي محمد نايــف لنهائي الرماية 
(ســكيت) في بطولة كأس العالم للرماية التي 
تستضيفها مدينة سال الواقعة بضواحي العاصمة 
املغربية الرباط. وحل نايف خالل املنافسات ضمن 
أفضل ثمانية رماة على صعيد العالم مسجال ١٢٢

طبقا من أصل ١٢٥ ليحتل املركز اخلامس. وقال 
إداري وفد املنتخب الوطني مشفي املطيري في 
تصريح إن النتيجة التي حققها نايف «مشرفة 

وتليق بسمعة الرماية الكويتية» معربا عن أمله 
في أن يحقق املنتخب الوطني املشارك مزيدا 
من النتائج اإليجابية في املنافســات املتبقية. 
ويضم املنتخب املشارك في كأس العالم للرماية 
١٦ راميا ورامية في فئة (سكيت) وفئة (تراب)، 
منهم محمد الطرقي ونايف الديحاني وعبدالعزيز 
الفيحان وناصر املقلد وإميان الشماع وأفراح 

عبدالرحمن وفاطمة الزعابي.

محمد نايف خالل املشاركة في البطولة

تألق منتخب «الكيوكشن كراتيه» في البحرين

تألــق العبــو املنتخــب الوطنــي 
للكيوكشن كراتيه في بطولة البحرين 
الدولية للعبة، التي نظمتها أكادميية 
البحرين للكيوكشن كراتيه، بالتعاون 

مع االحتاد البحريني للكراتيه وحتت 
إشــراف املجلــس البحريني لأللعاب 

القتالية.
وقد فاز العب املنتخب علي مطلق 

العجمي باملركز األول في فئة ١١ سنة 
ضمن، كما حقق الالعب فيصل الرشيدي 
املركز األول في فئة «٨ سنوات»، وناشي 
الرشيدي املركز األول في فئة ٦ سنوات.

وشــارك فــي البطولــة ١٧٠ العبا 
والعبة ميثلون ٩ دول، هي: الكويت، 
البحرين، السعودية، اإلمارات، العراق، 

لبنان، تركيا، باكستان، وإسبانيا.

جانب من تتويج ناشي الرشيديالالعب فيصل الرشيدي أثناء التتويج علي العجمي يحتفل بالفوز

ُعمان والعراق يعبران البحرين وقطر ويبلغان نهائي «خليجي ٢٥»
حلق منتخب ُعمان بنظيره 
العراقي إلى املباراة النهائية 
في كأس «خليجي ٢٥» املقامة 
في البصــرة بعد تغلبه على 
البحرين بهدف نظيف مساء 
أمــس ضمــن الــدور نصــف 

النهائي.
وســجل هــدف الُعمانيني 
الوحيد العبه جميل اليحمدي 
بتســديدة صاروخيــة ومن 
مســافة بعيــدة بعدما حضر 
صالح اليحيائي الكرة له (٨٣). 
النهائية  املبــاراة  وتقــام 
بعد غد اخلميس عند الساعة 

السابعة مساء.
وخطف املنتخب العراقي 
البطاقــة األولى الــى املباراة 
النهائية بفــوزه على نظيره 
القطــري ٢-١ علــى ســتاد 
الدولــي» وســط  «البصــرة 
حضور فاق ٦٥ ألف متفرج.

سجل إبراهيم بايش (٢٠) 
وامين حســني (٤٤) للعراق، 

وعمرو سراج (٣٠) لقطر.
وقد سبقت انطالق املباراة 
دقيقة صمت على أرواح عدد 
من املشجعني قضوا في حادث 
ســير مروري بني محافظتي 
الناصرية والبصرة حيث كانوا 

حسن بجرأة واضحة خففت 
مبرور الوقت عن كاهله ضغط 

املواجهة.
واحتسب احلكم ركلة حرة 
مباشــرة للعراق نفذها علي 
فائز على رأس امين حســني 
الــذي ارســل بدوره رأســية 
أبعدها احلارس مشعل برشم 

بصعوبــة ليتابعهــا ابراهيم 
بايش داخل الشباك القطرية 

.(٢٠)
وواصل املنتخب العراقي 
زخــم محاوالتــه الهجوميــة 
لتعزيز تقدمه مســتفيدا من 
مساحات لعب كبيرة ومتفوقا 
بتنوع أدائه، وكان أكثر فاعلية 

مقارنة بنظيره القطري.
لم يســتمر تقــدم العراق 
ســوى عشــر دقائــق ليعود 
«العنابي» الى املباراة ويدرك 
التعديل بواسطة عمرو سراج 
عندما استثمر مناولة زميله 
أحمد عالء الدين بطريقة ماكرة 
بالكعب لم يستطع جالل حسن 

األرض  عاملــي  أفضليــة 
واجلمهور.

وقبل انتهاء الشوط األول، 
الذي شهد سجاال بني الطرفني، 
بدقيقة واحــدة عاد املنتخب 
العراقي وتقدم بواسطة امين 
حسني مستغال خطأ مزدوجا 
لعاصم مادبو واحلارس برشم، 

السيطرة عليها فأكملها سراج 
الدين الى الشــباك بتسديدة 

مباشرة.
بعد إدراكه هدف التعديل 
اســتعاد املنتخــب القطــري 
توازنه وقواه وازدادت ثقته 
ليواصل محاوالت الهجومية 
ومقارعــة منافســه صاحــب 

فأرسل كرة عالية الى الشباك 
(٤٤)، لينتهي الشــوط األول 

بتقدم عراقي بهدفني لواحد.
بداية الشوط الثاني كانت 
قطرية، وكان «العنابي» قريبا 
جدا من التعديل لوال عارضة 
املرمــى العراقــي التي وقفت 
حائال دون ذلــك عندما ردت 
كرة قوية لعمرو سراج سددها 
بقوة بعدما هيأها لنفسه (٤٦).
العراقــي  املنتخــب  أدرك 
خطــورة منافســه القطــري 
فحاول فرض نفســه وزيادة 
تركيزه الدفاعي بوجه محاوالت 
املنتخب القطري الذي بدأ هذا 
الشوط بأفضلية واضحة على 
العكــس مــن الشــوط األول 
وبحــث عن فــرص الوصول 
الى مرمى املنتخــب العراقي 
الذي أخذ يعتمد طريقة دفاعية 

للمحافظة على التقدم.
وأبعد احلــارس القطري 
مشعل برشم كرة ثابتة هائلة 
ســددها ضرغام اســماعيل 
(٧٢)، وأخرى رأسية ألمين 

حسني.
القطري  وحاول املنتخب 
إدراك التعادل في ربع الساعة 
األخير لكنه لم ينجح في ذلك.

متوجهني حلضور املباراة.
العراق  وأظهــر منتخــب 
رغبتــه فــي تســجيل هدف 
االفتتــاح وأرغــم «العنابي» 
علــى التراجع، ولم مينع هذا 
الضغــط األخير مــن اغتنام 
بعض الفرص والوصول الى 
مرمى احلارس العراقي جالل 


