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قروب الفسيلة 
سلمان: شباب بكرة مباراة المنتخب.

خالد: وش رأيكم نفكر نسوي شي للمنتخب، في بالكم شيء؟
محمد: مخي مجيم عقب مباراة عمان.

سلمان: خخخخخ جوز حمود وكبر عقلك.
خالد: عندي فكرة حلوة.

سلمان: قووووول يا أبو األفكار.
حق  التويتر  على  تاق  هاش  نسوي  شرايكم  خالد: 

دعم المنتخب للمباراة.
محمد: خوش فكرة ما يبي لها شيء.

بس  وممتازة  فكرة  خوش  أقول  بعد  وأنا  سلمان: 
شنسميه.

خالد: أممممم، وشرايكم معاك_يا_األحمر_للنهاية.
محمد: عجيييييب.

سلمان: أكا سويته.

المنتخب  ادعموا   Salman_S
على  الخليج  بطولة  في  الوطني 
معاك_يا_األحمر_  # هالهاشتاق 

للنهاية.
@Fatimaaato الي يحب الديرة الزم يوقف مع 

عيال الدير و# معاك_يا_األحمر_للنهاية.
@Saaaad_Rami عين العقل يا شباب

المنتخب ظهر بال خطة أو تكتيك واألداء المتواضع أكثر كارثة من الخسارة

الراية القطرية: مطلوب محاسبة ومحاكمة عاجلة ألتوري
§ المنامة – محمد أمان

الراية  فريق  طالب   [
القطرية المكلف بتغطية 
في  الخليج  بطولة 
تقرير متكامل بمحاسبة 
المدرب البرازيلي باولو 
الخسارة  بعد  ــوري  أت
اإلمارات  أمام  العريضة 
بثالثية، فقالت ما حدث 
خليفة  استاد  في  أمس 
بمملكة  عيسى  بمدينة 
في  لمنتخبنا  البحرين 
أمام  األولــى  مباراته 
يستوجب  اإلمـــارات 
محاكمة  الفور  على 

باولو  البرازيلي  المدرب 
ما  على  الفريق  مدرب  أتــوري 

بهذه  يظهر  حتى  بمنتخبنا  فعله 
الصورة السيئة والمتواضعة والتي خيبت 

القطرية  الجماهير  اآلمال والطموحات وأصابت  كل 
بالصدمة والحزن واألسف على حال منتخبنا.

 وأضافت »لم يصدق أحد أن العنابي هو الذي مّثلنا أمس 
الخبرة  يملك  ال  صاعد  شاب  فريق  وأمام  المباراة  هذه  في 
أتوري  يحرج  أن  استطاع  وطني  مدرب  ويقوده  الكافية 

بتاريخه الكبير«.
والمستوى  األداء  على  كبيراً  الحزن  كان   « أيضا:  وقالت   
المتواضع والشكل غير الجيد لمنتخبنا قبل الحزن على النتيجة 
التي زادت من صدمته وإن كانت صدمة األداء والمستوى أكبر 
وأعظم، ولم يصدق الجمهور القطري الحالة التي ظهر عليها 
منتخبنا أمس ولم يصدق فريقه الذي ظهر تائهاً في الملعب 
األولمبي  األبيض  الشباب، والعبو  من  معظمهم  أمام العبين 
نجحوا في التفوق على منتخبنا ونجحوا في السيطرة على 

مجريات 
المباراة«.

الراية  وامتدحت 
إبراهيم:  المنتخب بالل محمد وخلفان  قائد  القطرية ما قدمه 
وغير  مفككاً  وظهر  عيسى  مدينة  ملعب  في  العنابي  »تاه 
وخلفان  محمد  بالل  باستثناء  العبوه  يكن  ولم  مترابط 
إبراهيم في حالتهم العادية، ليس هذا فقط بل إن العنابي لم 
يدافع وال  كيف  يعرف  ال  الملعب،  في  يفعل  ماذا  يعرف  يكن 
كيف يتصدى لضغط منافسه الشاب، الخطوط فقدت التفاهم 
تاهوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون...  واالنسجام، والالعبون 
ال يوجد ما يربط بينهم وال توجد إستراتيجية في األداء، لم 
اإلماراتي وقائده  الفريق  أتوري كيف يوقف خطورة  يعرف 
الشاب وصانع ألعابه الجديد عمر عبدالرحمن الذي فعل كل 

شيء تحت سمع وبصر المدرب البرازيلي العالمي«.
 وتابعت »لم تكن هناك أي خطة واضحة في أداء العنابي 

أو 
تكتيك 

أن  بعد  نجح المدرب الوطني مهدي واضح 
علي في بعثرة كل أوراق أتوري المسئول األول عن هذا األداء 
الذي  أو منتخبنا  الالعبين  يدين  أن  قبل  يدينه كمدرب  الذي 
وثق فيه، وقف أتوري مثله مثل أي متفرج يشهد ما يحدث في 
التي  الحمد والثغرة  أداء مسعد  الملعب، ووقف يشهد  أرض 
تسبب فيها ورفض بكل تكبر وعظمة إجراء أي تغيير حتى ال 
يقال إن المدرب العالمي اضطر للتغيير المبكر وإنه أخطأ في 
حساباته التي ُتعتبر كلها خطأ في خطأ المصيبة والكارثة أن 
أتوري الذي كان متأخراً بهدف مع نهاية الشوط األول وبداية 
وكان   62 الدقيقة  في  إال  تغيير  أي  يجر  لم  الثاني  الشوط 
تغييراً كارثياً إذ دفع بالعب االرتكاز عبدالعزيز حاتم بدالً من 

مسعد 
الحمد«.

المطالبة  أن  على  وشــددت 
بمحاسبة أتوري ليس انعكاسا لمستوى مباراة 
أتوري  محاكمة  تكون  »لن  قالت:  إذ  اإلمارات 
تتم  أن  يجب  محاسبته  لكن  فقط  باألمس  حدث  ما  بسبب 
بدءاً  اإلعداد  فترة  خالل  فيها  وقع  التي  األخطاء  كل  بسبب 
وكأنهم  الالزم  من  أكثر  راحة  الالعبين  ومنح  التجمع  من 
هواة أو كأنهم يلعبون تحت ضغط كبير خالل كل أسبوع، 
خوض  على  أصر  أن  بعد  الفور  على  أتوري  محاكمة  تجب 
من  ومختلطة  غريبة  بتشكيلة  مصر  أمام  الودية  المباراة 
يحدث  ماذا  يعرف  أحد  يكن  ولم  األساسيين  ومن  البدالء 
منتخبنا  عن  اإلماراتيين  عيون  تضليل  يريد  أنه  واعتقدنا 
في  العالم  أمام  انكشفت  التي  العبقرية  عمله وخططه  وعن 

مباراة األمس«.

طالب بإقالة أتوري بعد ثالثية اإلمارات ومدير المنتخب

الخليفي يعلنها مدوية: التجنيس دمر الكرة القطرية
تصريحا  القطرية  الراية  نقلت   [
المعروف  القطري  لإلعالمي  قويا 
برنامج  حلقة  في  الخليفي  ماجد 
المجلس بعد انتهاء مباراة اإلمارات 
مع قطر قالت فيه: »شّن المحلل بقناة 
الخليفي  ماجد  والكأس،  الدوري 
البرازيلي  على  شديداً  هجوماً 
العنابي  منتخبنا  مدرب  أتوري 
المنتخب  ــام  أم الخسارة  بعد 
في  أمس  الشقيق مساء  اإلماراتي 
خليجي  كأس  في  مشواره  بداية 
ال  الخليفي  وقال  بالبحرين،   21
أداء  نحلل  هل  بالضبط  أعرف 
للمباراة  السيئة  وقيادته  أتوري 
في  ذكره  الذي  كالمه  نحلل  أم 

أن  إلى  مشيراً  الصحافي،  المؤتمر 
كل  على  سيئة  مباراة  أدى  العنابي 
الذي  بالمستوى  يكن  ولم  الصعد 
تقدير،  أكثر  على  التعادل  له  يحقق 
الخسارة  استحق  العنابي  أن  مؤكداً 

واإلماراتي 
لعب مباراة كبيرة واستحق الفوز«.

»التجنيس  أيضا:  الخليفي  وقال 
القطرية بالتأكيد،  الكرة  هو من دمر 
والبد من وقفة سريعة وإعادة النظر 
لم  والذين  المجنسين  الالعبين  في 

ا  يحققو
باب  فتح  منذ  للعنابي  إضافة  أي 
التجنيس«، موضحاً أن العنابي يلعب 
وإستراتيجية  وخطة  هوية  دون 
الخسارة  الى  أدى  ما  وهو  واضحة 

مطالبا  الفادحة، 
إقالة مدير المنتخب 
ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع
»ال  المحمود، مضيفا 
تحديداً  عمله  يعرف 
خبرات  لديه  وليست 
عكس  بالمرة  كروية 
اإلماراتي  المنتخب 
إداريين   3 لديه  الذي 
دوليون  العبون  كلهم 

سابقون«.
عن  المحمود  ودافع 
يتولى  إنه  قائال  نفسه 
وال  فقط،  إدارياً  مركزاً 
عالقة له باألمور الفنية 
كان  وإذا  اإلطالق،  على 
إقالتي  أن  يرى  الخليفي 
ستكون سبباً في انتصارات العنابي 
فأهاًل بها، وإذا كان يملك ذلك فليقلني 

ماذا ينتظر؟

الوقت يخون اإلعالم اإلماراتي المكتوب
اإلعــالم  يجد  لم   [
المكتوب  ــي  ــارات اإلم

إلبراز  الكاف  الوقت 
الذي  العريض  الفوز 
المدرب  أبناء  حققه 
على  علي  مــهــدي 
إذ  القطري،  المنتخب 
انتهت  المباراة  ان 
جدا  متأخر  وقت  في 
لمواطني  بالنسبة 
في  وانتهت  الدولة 
تمام الساعة الحادية 
ــع  ــرب ــرة وال ــش ع

بتوقيت  تقريبا 
)الثانية  البحرين 
الليل  منتصف  عشرة 
المحلي  بالتوقيت 

تنشر  لم  وفيما  ــارات(،  ــاإلم ب
بالمباراة،  يتعلق  ما  اإلماراتية  الخليج 
اكتفت زميلتها االتحاد التي أرسلت وفدا من 
للمباراة  الفني  التحليل  بنشر  إعالميين   7

فقط.
تغطية  سيشهد  اليوم  عدد  فإن  وبالتأكيد 
في  وذلك  قطر،  مباراة  في  حدث  لما  أوسع 

الوقت 
أعطى  ـــذي  ال

الرياضية  أبوظبي  قناة  المرئي عبر  اإلعالم 
نصيبهم  »األبيض«  العبي  الرياضية  ودبي 
أجل  من  المتميزة  اإلعالمية  التغطية  من 
القناتين  عادة  وذلك  اإلماراتي،  المشاهد 
في  اإلماراتية  للمشاركات  دائما  المواكبتين 

الخارج.

العماني يعجبه وحضر مباراة منتخبنا مع نيوزلندا

صحافي ألماني يتواجد في العرس الخليجي لثالث مرة
ألمانيا  صحافيا  الرياضي«  »الوسط  التقى   [
ويعمل  ديتش  توماس  واسمه  هانوفر  مدينة  من 
لعبة  المتخصصة في  باكول سبيشل  في صحيفة 
يتابع  وهو  سنوات   9 من  أكثر  منذ  القدم  كرة 
ديتش  توماس  ورفض  اليمن،  مع  الكويت  مباراة 
اللغة  يتقن  ال  أنه  بحجة  اللقاء  إجراء  البداية  في 
أن  بشرط  قبل  ذلك  بعد  ولكنه  جيدا،  اإلنجليزية 
يكون بيني شوطي المباراة حتى يستطيع التحدث 

بهدوء.
وقال توماس ديتش بأن البطولة التي تستضيفها 
يحضرها،  التي  األولى  البطولة  ليست  البحرين 
أقيمت  التي  البطولة  موضحا »سبق وأن حضرت 
مسقط،  في  أقيمت  التي  البطولة  ثم  أبوظبي  في 
سأغادر اليوم إلى الدوحة بعد أن حضرت اليومين 
المعسكر  تغطية  أجل  من  البطولة  في  األولين 
أما  أيام  لمدة 3  بايرن ميونخ هناك  الذي سيقيمه 
أسبوع  لمدة  فيهما  فبقيت  السابقتين  البطولتين 
كامل ولكنني مع األسف مرتبط ببعض االلتزامات 

المهنية في ألمانيا«.
عن  ديتش  توماس  الرياضي«  »الوسط  وسأل 
البطوالت  انتباهه في  الذي لفت  الخليجي  المنتخب 
وراء  السبب  اآلن وعن  لحد  التي حضرها  الثالث 
بطولة  تعتبر  التي  الخليج  كأس  ببطولة  اهتمامه 
لبطولة  »أحضر  فأجاب  دولية،  وليست  إقليمية 
قبل  من  مدعوا  ولست  الشخصية  بصفتي  الخليج 

أحد، وأحب دائما متابعة كل البطوالت التي تخص 
لعبة كرة القدم بصفتي صحافي رياضي متخصص 
في هذه اللعبة، بصراحة معجب بالمنتخب العماني 

وأراه يلعب كرة قدم جميلة«.
»المنتخب  الوطني:  منتخبنا  في  رأي��ه  وعن 
المباراة  في  جيدا  مستوى  يقدم  لم  البحريني 

االفتتاحية، وأتذكر أنني شاهدته في مباراة ملحق 
حاضرا  وكنت  نيوزلندا  أمام   2010 العالم  كأس 
متكافئة  مباراة  بالفعل  كانت  أيضا،  الملعب  في 
الفوز وأتذكر  الفريقان كان يستحق  وممتعة وكل 
البحرين جيدا وتأثر  التي أضاعتها  الجزاء  ضربة 

من ضياعها«.

الصحافي األلماني يتحدث ل�»الوسط الرياضي«


