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القائد وسلمان والمرزوقي تدربوا بشكل منفرد

األحمر يغادر فندق البطولة ويعاود تدريباته لمواجهة االمارات

للمنتخب  والفني  اإلداري  الجهازان  وكان 
ساعات،   4 لمدة  حرة  فترة  منحا  البحريني 
اعتبارا من الواحدة ظهراً، وغادر خاللها الالعبون 
الى  والذهاب  الدبلومات  فندق  في  البطولة  مقر 
المنتخب  معسكر  الى  العودة  ثم  ومن  أهاليهم، 
على  التدريب  وخوض  مساء،  الخامسة  في 

المالعب الخارجية.
األجواء  تغيير  الى  الخطوة  هذه  وتهدف 
حدة  وتخفيف  الالعبين  لــدى  الروتينية 

مباراة  في  التعادل  بعد  وخصوصاً  الضغوط، 
محاولة  في  الالعبين،  نشاط  وتجديد  االفتتاح، 
الثانية  للمباراة  استعدادا  النفسية  لتهيئتهم 

المهمة أمام منتخب االمارات يوم غدٍ.
أن  قبل  الالعبين  بإحماء  التدريبات  وبدأت 
التي  األولى  مجموعتين،  على  الالعبين  يوزع 
مدرب  التدريب  على  وأشرف  المباراة  خاضت 
خاضت  فيما  كالديرون،  غابرييل  المنتخب 
تدريبات  االحتياطيين  وهم  الثانية  المجموعة 

على  فيها  ركز  المدرب  مساعد  مع  منفردة 
الكرات العرضية والتسديدات من داخل وخارج 

المنطقة.
على  أمس  تدريبات  في  كالديرون  وركز 
تصحيح بعض األخطاء التي وقع فيها الالعبين 
تقسيمة مصغرة،  يلعب  أن  قبل  عمان،  لقاء  في 
عمان  مباراة  لعب  الوطني  المنتخب  بأن  علماً 
الحراسة  في  جعفر  سيدمحمد  ضمت  بتشكيلة 
ومحمد حسين وعبداهلل المرزوقي وعبداهلل عمر 
وراشد الحوطي في الدفاع، والوسط سيدضياء 
علي  وعبدالوهاب  سالمين  ومحمد  سعيد 
وفوزي عايش وسيدضياء سعيد والهجوم غير 

الصريح اسماعيل عبداللطيف.
وشهدت التدريبات تواجد رئيس بعثة األحمر 
إدارة  مجلس  وعضوي  البوعينين  أحمد  علي 

االتحاد البحريني لكرة القدم عبدالعزيز اليحيى 
وحافظ الدوسري.

تدريبات منفردة

وعبداهلل  حسين  محمد  الثالثي  ــدرب  ت
مع  منفرد  بشكل  سلمان  وحسين  المرزوقي 
اخصائي العالج بالمنتخب الوطني خليل ربيع، 
ويأتي التدريب المنفرد بسبب شعور الالعبين 
ببعض اإلرهاق ما أدى إلى غيابهم عن التدريب 

مع المجموعة وخوضهم تدريبات منفردة.

القنوات التلفزيونية ترصد التدريب

أمس  يوم  الوطني  منتخبنا  تدريبات  شهدت 
حضور عدد من القنوات التلفزيونية التي قامت 

عدة  إجراءها  إلى  إضافة  التدريبات  برصد 
وبعض  كالديرون  المنتخب  مدرب  مع  لقاءات 

العبي المنتخب.
للقنوات  بالمنتخب  اإلداري  الجهاز  وسمح 
فيما  دقيقة،   15 لمدة  بالتصوير  التلفزيونية 
اإلعالم  وسائل  ببقاء  اإلداري  الجهاز  يمانع  لم 

المقروءة والمسموعة.

اليوم التدريب األخير
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  سيختتم 
اليوم،  مساء  خفيف  تدريب  بإجراء  تدريباته 
التدريب خفيف ويعول  يكون  أن  المتوقع  ومن 
النواحي  على  كالديرون  المنتخب  مدرب  فيه 
التكتيكية التي سيعتمد عليها في لقاء الغد أمام 

المنتخب اإلماراتي.

§ الرفاع – محمد طوق

] عاد منتخبنا الوطني للتدريبات يوم أمس بعد خوضه أول لقاءاته في دورة 
كأس الخليج أمام منتخب عمان التي انتهت بالتعادل السلبي، إذ خاض المنتخب 
تدريبه يوم أمس على المالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم.

كالديرون مع الحسيني أثناء مغادرة المنتخب الفندق

مساعد مدرب األحمر الشمالن:

افتقدنا إلى الهجوم ولعبنا بهذه 
التشكيلة في التجربة األخيرة

] أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني 
الشمالن  الكابتن محمد  القدم  لكرة  األول 
المطلوب  بمستواه  يظهر  لم  منتخبنا  أن 
سواء  عمان  أمام  االفتتاحية  مباراته  في 

على الصعيد الجماعي أو الفردي.
كانت  التي  المشكلة  أن  الشمالن  وقال 
واضحة في الناحية الهجومية، إذ افتقدت 

المطلوبة،  والفعالية  التنظيم  الى 
وليس صحيحاً أن المنتخب تأثر 

المباراة  وضغوط  بأهمية 
أن  وخصوصاً  االفتتاحية 
مجموعة من الالعبين سبق 
لهم المشاركة في بطوالت 
والتصفيات  الخليج 

الدولية .
التي  التغييرات  وعن 

بوضع  التشكيلة  في  أحدثت 
مهاجماً  سلمان  حسين 

ــل  ــي ــاع ــم وإس

الجهة  عبداللطيف في كوسط مهاجم من 
للمدرب  سبق  أنه  الشمالن  قال  اليمنى، 
الخططية  والمهام  التشكيلة  هذه  اختبار 
التي  األخيرة  الودية  المباراة  خالل 
خاضها المنتخب أمام منتخب غينيا وكان 

المردود الفني جيداً لها.
حالياً  منصباً  التركيز  أن  الى  وأشار 
للمنتخب  الثانية  المباراة  على 
يوم  األمــارات  منتخب  أمام 
تصحيح  سيتم  وأنه  غدٍ، 
ــي وقــع  ــت األخـــطـــاء ال
اللقاء  في  الفريق  فيها 
بجانب  االفــتــتــاحــي 
اإلماراتي  الفريق  رصد 
النواحي  جميع  ــن  م
فوزه  بعد  وخصوصاً 
في  القطري  الفريق  على 

األولى. المباراة 

مهاجم األحمر الحسيني: 

لم نظهر بمستوانا وتأثرنا 
بالضغط وسنقاتل أمام اإلمارات

الوطني  منتخبنا  العب  أكد   [
الحسيني  سامي  الــقــدم  لكرة 
بمستواه  يظهر  لم  المنتخب  أن 
عمان  أمام  األول  لقائه  في  الحقيقي 
من  السلبي  بالتعادل  انتهى  والذي 
األحمر  أن  إلى  مشيراً  أهداف،  دون 
سيظهر بصورة مغايرة في المباراة 
اإلماراتي  المنتخب  أمام  المقبلة 
على  الحصول  أجل  من  وسيقاتل 

الثالث. النقاط 
الضغط  أن  »أعــتــقــد  ـــال:  وق
بتراجع  الرئيسي  السبب  كــان 
أن  وأعتقد  المنتخب،  مستوى 
للمستوى  ترتق  لــم  الــمــبــاراة 
كانت  أنها  وخصوصاً  المطلوب 
هبوط  إلى  وأدت  افتتاحية  مباراة 
وأضاف  الجانبين«،  من  المستوى 
ومازال  األفضل  لديه  »المنتخب 
عمان  مع  تعادلنا  أمامنا،  المشوار 
على  بل  األمل  فقدنا  بأننا  يعني  ال 
المباريات  تكون  ما  دائماً  العكس، 

العادي  المستوى  بهذا  االفتتاحية 
مستوى  سنقدم  اهلل  ــإذن  وب جــداً 

المقبلتين«. المباراتين  في  أفضل 
المنتخب  أن  الحسيني  وأوضح 
مميزين  العبين  يمتلك  اإلماراتي 
وقدم مستوى مميز للغاية في لقائه 
إلى  مشيراً  القطري،  المنتخب  أمام 
أن األحمر قادر على تجاوز اإلمارات، 
وأضاف »أنا على ثقة كبيرة بالعبي 
مستوى  لديهم  فالالعبون  األحمر، 
اللقاء  في  عليه  سيظهرون  أفضل 
الحسيني  وأشار  اهلل«،  بإذن  الثاني 
بارزا  دورا  لعبت  الجماهير  أن  الى 
تواصل  أن  متمنياً  األول،  اللقاء  في 
بكثافة  وتحضر  نفسه  المنوال  على 
دفعة  الالعبين  إعطاء  أجــل  من 
معنوية عالية، وختم حديثه بالقول: 
أتمنى  والجمهور،  األرض  »سالحنا 
أجل  من  بقوة  الجماهير  تحضر  أن 
أفضل  نقدم  بأن  ونعدهم  مساندتنا 

لدينا«. ما 

حديد: مباراتنا مع البحرين »عقيمة« 
وسنظهر بوجه آخر مع قطر

] أكد نجم منتخب عمان لكرة القدم أحمد حديد أن منتخب بالده سيسعى للظهور 
بوجه آخر في لقائه المقبل أمام قطر. وأوضح حديد أن مباراة االفتتاح أمام البحرين 
اللعب في وسط  الهجومي وتسبب بانحصار  الجانبين والعقم  الحذر من  غلب عليها 

الميدان في غالبية األوقات.
وقال حديد: »ال أعتقد أن منتخبنا العماني ومنتخب البحرين راضيان عن المستوى 
الذي ظهرا عليه، مباريات االفتتاح دائماً ما تكون بالطريقة نفسها التي شهدتها المباراة، 
على  »حصلنا  وتابع  بعضا«،  بعضهم  عن  الدقيقة  التفاصيل  يعرفان  ال  المنتخبان 
فرص سانحة للتسجيل وخصوصاً في الشوط الثاني الذي أعتقد بأنه كان عمانيا 
ألوقات طويلة على عكس الشوط األول الذي كان فيه البحريني هو الطرف 
األفضل«، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج لجهد أكبر وخصوصاً أن 
األولى  المجموعة  ويتصدر  قطر  على  انتصارا  حقق  اإلمارات 
االفتتاح،  حفل  عليه  ظهر  بما  إعجابه  حديد  وأبدى  حالياً. 
اللجنة  في  القائمون  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود  مشيداً 
العماني،  المنتخب  استقبال  لدى  وخصوصاً  المنظمة 
يشكرون  االستقبال  في  كبيرة  حفاوة  »لقينا  وأضاف 
عليها البحرينيون، أتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح، 
كما أود أن أشيد بالحضور الجماهيري العماني التي 
تواصل  أن  وأتمنى  المباراة  في  جانبنا  إلى  وقفت 
على دعمها للمنتخب من أجل إعطاء الالعبين دفعة 

معنوية عالية«.

بابا: التعادل 
نتيجة إيجابية 

في االفتتاح
] اعتبر نجم المنتخب البحريني حسين 
افتتاح  في  عمان  أمام  الفريق  تعادل  بابا 
بداية  في  ايجابية  نتيجة   »21 »خليجي 
مشوار البطولة على رغم أن األداء الفني لم 
يكن بالصورة الفنية المرضية للمنتخبين.
أن  أرى  نظري  وجهة  »من  بابا:  وقال 
ألنها  جيدة  نتيجة  االفتتاح  في  التعادل 
المنافسة  في  وحظوظنا  آمالنا  على  تبقي 
النهائي  نصف  الــدور  الى  التأهل  على 
األول،  الــدور  من  األخيرة  الجولة  حتى 
منتخبنا سيظهر بصورة  بأن  متفائل  وأنا 
أفضل في مباراتيه المقبلتين بعدما اكتسب 
وخصوصاً  البداية  ضغوط  وتجاوز  ثقة 
التي  الشابة  العناصر  من  عددا  هناك  أن 
تخوض مثل هذه المباريات للمرة األولى«.

منتخبنا استأنف تدريباته


