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النخب��ة منج��م للمواه��ب الباحث��ة ع��ن فر�ص��ة م��ع الأوملب��ي
 كتب /يو�سف فعل
�أث� ��ار ال�ت���ص��ري��ح ال� ��ذي �أط �ل �ق��ه م��درب
املنتخب االومل �ب��ي ل�ك��رة ال�ق��دم را�ضي
�شني�شل ب�ش�أن اخل�سارة ام��ام نظريه
االماراتي يف الت�صفيات امل�ؤهلة الوملبياد
ل� �ن ��دن 2012ا��س�ت�غ��راب املتخ�ص�صني
وال�شارع الريا�ضي بعدما عزا �شني�شل
ا��س�ب��اب ال�ه��زمي��ة اىل �ضعف ال ��دوري
وغياب املواهب عن مناف�ساته  ،وعدّه
املراقبون جتني ًا وا�ضح ًا على الطاقات
الواعدة التي ت�ضمها فرق دوري النخبة
امل�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ط��اق��ات امل��وه��وب��ة ال�سيما
ان م�ب��اري��ات امل��و��س��م احل ��ايل ات�سمت
ب ��الإث ��ارة وال �ق��وة وال���س��رع��ة لتقارب
امل���س�ت��وى ال�ف�ن��ي ب�ين ال �ف��رق وك�شفت
عن ت�ألق العديد من الالعبني ال�شباب
الذين ميتلكون املهارات الفردية العالية
والبناء اجل�سماين اجليد با�ستطاعة
املدربني ت�سخري تلك الطاقات ب�صورة
مم�ي��زة مب��ا ي�خ��دم م���س�يرة املنتخبات
الوطنية يف اال�ستحقاقات اخلارجية
املقبلة.
(امل��دى الريا�ضي) ا�ستطلع �آراء اهل
ال �ك��رة وامل�ت�خ���ص���ص�ين ل�ل�ت�ع��رف على
�آرائ �ه��م ب�ش�أن تعليق ا�سباب الهزمية
ام��ام املنتخب االم��ارات��ي على �شماعة
�ضعف ال��دوري وغياب امل��واه��ب التي
ادت اىل م�غ��ادرة منتخبنا الت�صفيات
و�سط ح�سرة اجلميع .
لزام :تناف�س مثري
كان اول املتحدثني املحا�ضر الآ�سيوي
ال��دك �ت��ور ق��ا��س��م ل ��زام ال ��ذي ق ��ال  :ان
م�ن��اف���س��ات ال� ��دوري للمو�سم احل��ايل
كانت اف�ضل بكثري من املوا�سم ال�سابقة
من الناحية الفنية لتقلي�ص عدد الفرق
اىل  20ف��ري�ق��ا تلعب ب�ن�ظ��ام ال ��دوري
ال�ع��ام التي ادت اىل حتفيز الالعبني
للظهور بامل�ستوى الفني املميز لتحقيق
االن �ت �� �ص��ارات ،وه ��ذا التناف�س املثري
جعل من اغلب املباريات متتاز بالقوة
وال�سرعة  ،وانعك�س ايجابا على جمالية
الأداء الفني يف املباريات.
وا��ض��اف  :ان م��ا يح�سب لفرق دوري

الأوملبي دفع ثمن �سوء اختيار عنا�صره للمهمة

متخ�ص�ص��ون :دورين��ا م�ص��در ق��وة ال �شماع��ة لتعلي��ق هزائ��م املنتخب��ات
النخبة انها منحت الالعبني ال�شباب
الفر�صة املثالية للعب �ضمن الت�شكيالت
الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف امل� �ب ��اري ��ات ال�صعبة
واحل��ا� �س �م��ة  ،م��ا ا��س�ه��م ب��رف��ع ال ��روح
املعنوية لالعبني ،وباتوا اكرث ت�صميم ًا
على تطوير م�ستوياتهم الفنية اثناء
املباريات  ،مو�ضحا ان كرثة الالعبني
ال�شباب املوهوبني يف الدوري �أدت اىل
ات�ساع دائرة اخليارات للمالك التدريبي
الذي كان عليه ان يختار الالعبني وفق
ر�ؤيته الفنية التي متكنهم من التحرك
ب�صورة ج�ي��دة يف امل�ب��اري��ات لتطبيق
الأ�ساليب التكتيكية املراد تطبيقها يف
املباريات الدولية  ،لكن عدم ا�ستقرار

في المرمى
� إكرام زين العابدين

مَن ُنح ّمله امل�س�ؤولية؟
�ضربتان يف ال��ر�أ���س توجع مثلما ح�صل على ار���ض الواقع
خالل االيام املا�ضية ملنتخبنا االوملبي لكرة القدم الذي خ�سر
مباراته الرابعة �ضمن ت�صفيات اوملبياد لندن  2012امام
�ضيفه االماراتي بهدف من دون رد  ،واخل�سارة الثانية حملها
الينا االحت��اد ال��دويل لكرة القدم باعتبارنا �أ�شركنا الالعب
في�صل جا�سم ال��ذي ح�صل على انذارين يف مباراتنا االوىل
امام ايران يف ملعب فران�سو حريري والثانية امام ا�سرتاليا
ما جعلنا نفقد ثالث نقاط مهمة من ر�صيدنا ونعود اىل املركز
االخري باملجموعة ونفقد فر�صتنا بالتواجد بالعر�س االوملبي
من جديد .
وهنا ن�س�أل :مَن امل�س�ؤول عن الذي ح�صل  ،مَن ُنحمّله امل�س�ؤولية
يف هذه الكارثة الكروية التي ال حت�صل لأي احت��اد مبتدىء
ولي�س احتاد كروي ميلك خربة اكرث من  60عام ًا  ،ويتباهى
القائمون عليه بانهم ميلكون خ�برة اداري ��ة وفنية كبرية ،
وات�ضح على ار�ض الواقع ان الأُمية م�ست�شرية فيه ب��دء ًَا من
جلنته الفنية وجلان املنتخبات الوطنية و�صو ًال اىل املدربني
ال��ذي��ن مت ت�سميتهم يف م��راح��ل متعددة م��ن خ�لال العالقات
اخلا�صة والتعامل مبنطقية ( حب واحجي و�أكره واحجي )
الن مدرب االوملبي احلايل اثبت ف�شله منذ املباراة االوىل امام
اوزبك�ستان لكن االحتاد �أ�ص ّر على ا�ستمراره باملهمة �ضارب ًا
عر�ض احلائط كل اال�صوات التي كانت تنادي بالتغيري .
ان االح��داث التي ح�صلت خالل االي��ام املا�ضية اكدت بال �شك
ان اال�سماء الرنانة التي تعمل يف ا�سرة احتاد كرة القدم حالي ًا
ال ت�ستحق التواجد يف هذه اللعبة اجلماهريية خا�صة وان
االم��وال التي ُ�صرفت على هذا االحت��اد ومنتخباته الوطنية
كبرية م��ن خ�لال املع�سكرات وال�ب�ط��والت وامل�ب��اري��ات  ،وان
املطالبة باملزيد من االم��وال لدعم املنتخبات يُثري اك�ثر من
عالمة ا�ستفهام خا�صة وان الوفود التي ت�سافر اىل املع�سكرات
واملباريات اخلارجية كبرية وال تراعي احلفاظ على املال العام
وامنا تهدره بوجود ا�شخا�ص من املمكن اال�ستغاء عنهم وعدم
جماملتهم مبثل هذه االيفادات ؟!
ان االخطاء التي ح�صلت الحتاد كرة القدم منذ انتخابه وحتى
االن كبرية جد ًا وال ميكن جتاهله من خالل بع�ض االجنازات
التي ح�صلت عليها منتخباتنا يف الت�صفيات التي جرت العام
املا�ضي ومنها الو�صول اىل ال��دور ال��راب��ع واحلا�سم لك�أ�س
العامل  ، 2014و�أهم هذه االخطاء ما ح�صل يف ملعب فران�سو
حريري يف مباراتنا امام االردن وجعل االحتاد الدويل يعلن
احلظر على اقامة املباريات يف مالعبنا .
الفوز واخل�سارة والتعادل نتائج من املمكن ان حت�صل يف
املباريات ولكن ان تخ�سر بقرار يدل على جهلك بالعمل االداري
بالرغم من وج��ود ع��دد كبري من املعنيني يف جلنة العالقات
اخلارجية او اللجنة الإعالمية التي ت�ضم عدد ًا غري قليل من
مت�صيدي ال�سفرات او مدّاحي امل�س�ؤولني من دون ان ي�ؤ�شر
اي واحد منهم اية �سلبية على عمل االحتاد ،وللأ�سف اوهموا
العاملني فيه ب�أنهم يعملون بال�شكل ال�صحيح و�سائرين على
طريق الو�صول اىل لندن  2012بكل ت�أكيد .
نتمنى ان ن�ستفيد من در�س خ�سارة االوملبي االداري��ة بالرغم
من ان جيال كرويا كامال �سيدفع ثمن �أخطاء اداري��ة ب�سيطة
كان من املمكن ان نتفاداها لو اننا نعرف التعامل مع احلا�سبة
واالنرتنيت  ،وعلينا �أال نتطيرّ من النقد وت�شخي�ص مكامن
ال�ضعف يف العمل االداري من خالل اختيار بع�ض اال�سماء
ال�ت��ي عملت باملجالني االداري وال�ت��دري�ب��ي متلك جنومية
"وهمية" وتظهر حقيقتها يف اول امتحان حقيقي !

امل��درب را�ضي �شني�شل على جمموعة
معينة م��ن الالعبني يف املنتخب �أدى
اىل ظهوره املخيب للآمال والطموحات
ام� ��ام امل �ن �ت �خ��ب االم� ��ارات� ��ي ب���ش�ك��ل ال
يتنا�سب م��ع �سمعته ك�ف��ري��ق ي�سعى
اىل الو�صول اىل اوملبياد لندن ،وانا
اخالف ما ذكره مدرب املنتخب االوملبي
ان مباريات ال��دوري �ضعيفة وال تنتج
الالعبني املميزين ،الن ه�ن��اك العديد
من املوهوبني الذين با�ستطاعة مدربي
املنتخبات الوطنية اال��س�ت�ف��ادة منهم
لتحقيق اف�ضل االجن ��ازات متى ما مت
توظيف ق��درات�ه��م بال�صورة املنا�سبة
مع اختيار طريقة اللعب التي تتنا�سب

مع امكانيات الالعبني الفنية والبدنية،
وي �ب �ق��ى دوري� �ن���ا م �ن �ج �م � ًا للمواهب
والطاقات الواعدة.
طربة :كرتنا ولودة
اما مدرب فريق الوكرة ال�سابق حممد
ط�ب�رة ف �ق��ال :ان ع��دم ظ�ه��ور املنتخب
االومل �ب��ي مب�ستواه الفني امل�ع�ه��ود مل
يكن ب�سبب �ضعف ال���دوري او ندرة
امل ��واه ��ب  ،الن ك��رت �ن��ا ول� ��ودة وفيها
من امل��واه��ب ما تتمناه دول اجل��وار ،
وم�س�ؤولية النجاح والإخفاق يتحملها
امل�لاك التدريبي بالدرجة االوىل الذي
عليه اختيار الالعبني بح�سب فل�سفته

التدريبية والأ��س�ل��وب اخلططي الذي
�سينتهجه يف امل �ب��اري��ات ،و امل ��درب
را� �ض��ي �شني�شل يف م �ب��اراة منتخبنا
امام االمارات مل ي�ستثمر نقاط ال�ضعف
يف �صفوف مناف�سه ومل ي�ستطع قراءة
اوراق املنتخب االماراتي بدقة لغر�ض
انتزاع الفوز.
وعن تعليق �أ�سباب هزمية االوملبي على
�ضعف مناف�سات الدوري ا�شار طربة اىل
ان مناف�سات ال��دوري للمو�سم احلايل
حافلة بالقوة واالندفاع البدين النتهاج
املدربني لطرائق اللعب املختلفة ا�سهمت
بزيادة خربة الالعبني يف الفرق املقدمة
والكبرية جلهم من ال�شباب الذين ت�سمح

اعمارهم بارتداء الفانيلة الدولية مبا
ي�صب يف م�صلحة املنتخب االوملبي ،
كا�شف ًا ان فرق ال��دوري ق��ادرة على رفد
املنتخبات الوطنية بالطاقات اخلالقة ،
ولكن البد من املدربني ان تكون نظرتهم
ثاقبة الختيار الالعبني املميزين الن
�سوء االختيار يُلقي بظالله على نتائج
املنتخب  ،ووف ��ق ت�ل��ك امل�ع�ط�ي��ات فان
مناف�سات الدوري م�صدر قوة للمنتخب
ولي�س �سبب ًا بخروجه من الت�صفيات
بخفي حنني .
الربيعي :مواهب واعدة
و�أو�ضح امل��درب االكادميي الدكتور

كاظم الربيعي ان اخل�سارة القا�سية
ال �ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا امل�ن�ت�خ��ب االوملبي
ام� ��ام االم���ارات���ي ب �ه��دف م��ن دون رد
ج��اءت ب�سبب االداء ال�ه��زي��ل لالعبني
وع��دم تطبيق ال��واج�ب��ات التكتيكية ،
وتكليف امل��درب را�ضي �شني�شل بع�ض
الالعبني باداء ادوار مركبة ال تتنا�سب
مع م�ؤهالتهم الفنية وال ي�ستطيعون
ت ��أدي �ت �ه��ا ل���ض�ع��ف اجل��ان �ب�ين الذهني
والبدين لديهم مع عدم و�ضوح الر�ؤية
اخلططية ملنتخبنا االوملبي يف املباراة
،لذلك جاءت الهزمية التي عقـّدت مهمة
املناف�سة على خطف بطاقة الت�أهل اىل
اوملبياد لندن.
وبخ�صو�ص ندرة املواهب يف الدوري
قال :اتابع مباريات الدوري منذ موا�سم
عدة و�أع��د املو�سم احل��ايل االف�ضل من
النواحي الفنية واخلططية والتنظيمية
 ،وخالل متابعتي امل�ستمرة للمباريات
دونت يف مفكرتي العديد من املواهب
الفذة والطاقات الواعدة التي حتت�ضنها
فرق النخبة ميكن ان تكون من م�صادر
القوة يف املنتخب االومل�ب��ي الن اغلب
الالعبني باعمار �شابة  ،م�شري ًا اىل ان
البناء اجل�سماين اجليد لالعبينا ميزة
اخ��رى واف�ضيلة ت�صب مل�صلحة املالك
التدريبي للمنتخب االومل �ب��ي لكنه مل
يتم اال�ستفادة من العوامل االيجابية
ل��دى منتخبنا بطريقة علمية  ،ما ادى
اىل ظهوره ب�صورة فنية خميبة للآمال
ال تتنا�سب م��ع ط �م��وح��ات اجلمهور
ال�سيما ان املنتخب االماراتي لي�س بذلك
الفريق الذي ال يُقهر ،لكن مدربه مهدي
علي ا�ستطاع قراءة افكار املدرب را�ضي
�شني�شل اخلططية وو�ضع املعاجلات
الفنية املنا�سبة التي ا�سهمت بتحقيق
الفوز الغايل ،لذلك فان تعليق ا�سباب
الهزمية يف خانة ال��دوري فيه اجحاف
ك�ب�ير ب�ح��ق ف ��رق دوري ال�ن�خ�ب��ة وما
ت�ضمه من املواهب الواعدة التي تبحث
عمن ينف�ض الغبار عنها ويجعلها تلمع
وحتقق اف�ضل االجنازات
مل� �ن� �ت� �خ� �ب� �ن ��ا يف
امل�� � �ح� � ��اف� � ��ل
الدولية.

بيع � 41ألف تذكرة ملباراة امللكي و�س�سكا يف يومني
 مو�سكو /وكاالت
�شهدت عملية بيع ت��ذاك��ر مباراة
كرة القدم التي جتمع فريق �س�سكا
م��و��س�ك��و ال��رو� �س��ي ب �ف��ري��ق ري��ال
م��دري��د اال� �س �ب��اين يف � 21شباط
احل ��ايل �إق �ب��اال �ضخما م��ن جانب
اجل �م��اه�ير ال��رو� �س �ي��ة ع�ل��ى منافذ
بيع ملعب لوجنيكي حيث بلغ عدد
التذاكر املباعة حتى الآن  41الف
تذكرة.
وذك � � � ��رت � �ص �ح �ي �ف��ة (�� �س� �ب ��ورت
اك���س�بري����س) ال��رو��س�ي��ة �أن معدل
البيع و��ص��ل �إىل �أل �ف��ي ت��ذك��رة يف
ال�ساعة خالل � 8ساعات فتحت فيها
منافذ بيع ملعب لوجنيكي حل�ضور
ل��ق��اء ذه � ��اب ال� � ��دور  16ب� ��دوري

الأب�ط��ال الأوروب ��ي .و�أ�ضافت �أنه
يف ح��ال��ة ا� �س �ت �م��رار ه ��ذا التدفق
ال���ش��ره للم�شجعني ال��رو���س على

اقبال جماهريي كبري للقاء امللكي و�س�سكا
ال�ت��ذاك��ر ف ��إن  65ال��ف بطاقة التي
طرحها نادي �س�سكا مو�سكو �ستنفد
اليوم اخلمي�س .ومل مينع الطق�س

�شديد الربودة ،حيث ت�صل درجات
احلرارة اىل  15حتت ال�صفر�،آالف
اال�شخا�ص من االنتظار يف �صفوف
ي�صل طولها اىل  300مرت ،كي ال
تفوتهم م�شاهدة املباراة.
ويقوم �س�سكا مو�سكو ،فريق
اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي واملتوج
بلقب ال��دوري اع��وام 2003
و 2005و 2006وبلقب
ك ��أ���س االحت���اد الأوروب� ��ي
(وي� � �ف � ��ا) ع � ��ام ، 2005
ب�ت��دري�ب��ات يف �إ�سبانيا
م �ن��ذ م�ن�ت���ص��ف كانون
ال�ث��اين امل��ا��ض��ي ،ومن
امل �ق��رر ان ي �ع��ود �إىل
م���و�� �س� �ك���و يف 10
�شباط احلايل.

الربازيلي فيريا يدخل دائرة اهتمامات املحرق
 املنامة /وكاالت

جورفان فيريا

و� �ض��ع ن� ��ادي امل� �ح ��رق البحريني
امل ��درب ال�برازي �ل��ي ج��ورف��ان فيريا
�ضمن دائرة اخليارات املتاحة لقيادة
فريقه الكروي يف املرحلة املقبلة .
ي�أتي ذلك يف وقت وا�صل فيه املحرق
مفاو�ضاته مع الكرواتي �سرتي�شكو
امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ال �� �س��اب��ق للمنتخب
ال �ب �ح��ري �ن��ي ال� �ت ��ي مل ت �� �ص��ل اىل
نتيجة يف ظل ع��دم اتفاق اجلانبني
ع�ل��ى التفا�صيل امل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث من

فولهام وفيليم يرغبان يف مواجهة
الأوملبي املغربي
 لندن /وكاالت
�أبدى ناديا فولهام الإنكليزي وفيليم تيلبورج الهولندي رغبتيهما
يف �إقامة مباراة ودية �أمام املنتخب املغربي الأوملبي يوم � 29شباط
احلايل.
وح�سب م�صدر م��ن الطاقم الفني ل�ل�أومل�ب��ي املغربي ف ��إن املدرب
الهولندي بيم فريبيك ال��ذي يتواجد حاليا يف �إنكلرتا ما زال مل
ي��واف��ق بعد على طلب ال�ن��ادي�ين امل��ذك��وري��ن� ،إذ ي��رغ��ب يف منازلة
منتخب �أوروبي بدال من نادٍ ،غري �أن العديد من املنتخبات الأوملبية
الأوروبية ان�شغلت مبباريات ودية يف التاريخ املذكور ،با�ستثناء
منتخب رو�سيا البي�ضاء.
ي�شار �إىل �أن الإحتاد املغربي كان قد �ضيع فر�صة �إقامة لقاء ودي �أمام
�أوملبي �إ�سبانيا الذي كان �إحتاد الأخري قد بعث بطلب للم�س�ؤولني
املغاربة من �أجل �إجراء مباراة ودية �أمام الأوملبي املغربي ،لكن عدم
رد الإحتاد املغربي مبكرا على طلب نظريه الإ�سباين �ضيعت الفر�صة
على �أ�شبال الأطل�س.

املتوقع ان يبا�شر م�س�ؤولو املحرق
التفاو�ض مع فيريا يف ح��ال اغالق
ملف التفاو�ض مع املدرب الكرواتي
ب�صورة نهائية .وك��ان فيريا الذي
ق��اد املنتخب العراقي للفوز بك�أ�س
االمم الآ��س�ي��وي��ة ع��ام ُ 2007اقيل
م ��ؤخ��ر ًا م��ن ت��دري��ب فريق ال�شارقة
االم��ارات��ي  ،بينما ُاعفي �سرتي�شكو
من تدريب فريق التعاون ال�سعودي
بعد فرتة وجيزة ق�ضاها يف تدريب
الفريق .ي�شار اىل ان املدرب الوطني
عي�سى ال���س�ع��دون ي �ق��ود تدريبات

املحرق حالي ًا ب�صفة م�ؤقتة بعد
ا�ستقالة امل��درب التون�سي لطفي
رحيم م��ن ت��دري��ب الفريق ال�شهر
املا�ضي ،وباتت ادارة املحرق امام
خيارين ال ثالث لهما  ،فاما امتام
عملية التعاقد ب�سرعة مع املدرب
االجنبي او جتديد الثقة بال�سعدون
حتى نهاية املو�سم وهو الذي ت�سلم
دفة قيادة الفريق يف الن�صف الثاين
م��ن املو�سم املا�ضي وق��اد (ال��ذي��ب )
لإح ��راز لقب ال ��دوري بعد مناف�سة
حامية مع االهلي والرفاع.

بيكرمان ي�صل كولومبيا للمبا�شرة مبهمته
 بوغوتا /وكاالت
و� �ص��ل امل� ��درب الأرجنتيني
خو�سيه بيكرمان ال�ي��وم �إىل
كولومبيا لبدء مهمته ر�سميا
مع منتخبها الأول لكرة القدم
ب �ع��د ت��ول �ي��ه م �ق��ال �ي��د الأم� ��ور
خلف ًا للمدرب الوطني ليونيل
�ألفاريز.
ومل ُي��دلِ بيكرمان مبزيد من
الت�صريحات لل�صحفيني الذين
ك��ان��وا يف ان�ت�ظ��اره يف مطار
ال�ع��ا��ص�م��ة ب��وغ��وت��ا واكتفى
بالقول :حتياتي للجميع� ،أنا
�سعيد جدا لتواجدي هنا مرة
�أخرى � ،س�أحتدث معكم خالل
الأيام املقبلة.

وت�ترك��ز مهمة بيكرمان على
ق� �ي ��ادة م �ن �ت �خ��ب كولومبيا
لنهائيات ك�أ�س العامل 2014
بالربازيل.
و��س�ي�خ��و���ض ب �ي �ك��رم��ان �أول
اختبار له مع كولومبيا حينما
يواجه املك�سيك ودي � ًا يف 29
� �ش �ب��اط احل � ��ايل يف ميامي
بالواليات املتحدة الأمريكية.
وو��ص��ل امل ��درب الأرجنتيني
�إىل ب��وغ��وت��ا ب�صحبة مدرب
الإع�� � ��داد ال� �ب ��دين �إدواردو
�أورتا�سون و�سكرتريه الفني
غابريل وانر.
ويحتل املنتخب الكولومبي
يف ال ��وق ��ت ال���راه���ن امل��رك��ز
ال �� �س��اد���س يف الت�صفيات،

بر�صيد �أربع نقاط،
ح �� �ص��ده��ا م ��ن ف��وز
على بوليفيا وتعادل
مع فنزويال.
ي�شار �إىل �أن بيكرمان
ق � ��اد م �ن �ت �خ��ب ال�شباب
الأرجنتيني حتت  20عاما
�إىل ال �ف��وز ببطولة العامل
ث�ل�اث م���رات �أع � ��وام 1995
يف قطر و 1997يف ماليزيا
و 2001يف الأرجنتني.
وقاد بيكرمان منتخب راق�صي
التانغو الأول خالل مونديال
�أمل��ان��ي��ا  2006ال� ��ذي ودع ��ه
الفريق من دور الثمانية على
يد �أ�صحاب ال�ضيافة بركالت
الرتجيح.

بيكرمان يت�أهب
لبدء م�شواره مع
كولومبيا

