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المنتخب العماني لم يقدم المستوى المتوقع في االفتتاح... البوسعيدي:

آن األوان إليجاد مكتب تنفيذي دائم لبطولة الخليج
§المنامة – حسين الدرازي

حمد  بن  خالد  القدم  لكرة  العماني  االتحاد  رئيس  أكد   [
البوسعيدي ان األداء الذي ظهر به منتخب بالده في المباراة 
الالعبين  حتى  يرض  لم  البحريني  المنتخب  أمام  االولى 
أنفسهم وال الجهاز الفني وال اإلداري، ولم يرض حتى الوسط 
تماماً  محق  العماني  الرياضي  والوسط  العماني،  الرياضي 
بأنه غير راض عما قدمه المنتخب، وكذلك االعالم العماني له 
الحق بأن »يزعل« وأن يتذمر مما قدمه المنتخب في المباراة 
االولى، ولكننا في نفس الوقت نحن ندرك بأن مباراة االفتتاح 
التشنج  من  بشيء  مشحونه  وكانت  الخاصة  ظروفها  لها 

كونها مباراة افتتاحية، وهذا قد يعطي بعض العذر للفريق 
الشوط  بأن  والدليل  أمس،  قدمه  الذي  األسلوب  على 
الثاني تحسن األداء بعد أن ذهبت رهبة مباراة االفتتاح 
وبعد أن وجه المدرب تعليماته لالعبين بين الشوطين.

وأضاف البوسعيدي »المباراة بمجملها دون المستوى 
الحقيقي لمنتخبنا واعتقد ان الشيء الجيد ان يعي 

ذلك الالعبين والجهاز الفني بأن الفريق لم 
المباراة،  الحقيقة في  إمكاناته  يقدم 

تعالى  اهلل  ــاء  ش وإن 
الفريق  يستفيد 

أخطاء  مــن 
ــاراة  ــب ــم ال

االولى ومعالجة تلك األخطاء وأن يصححوا منها في المباراة 
القادمة، وعندما تكون في بطولة فيها 3 مباريات ومستوياتها 
مع  التعامل  كيفية  في  العدة  تعد  أن  عليك  متقاربة  الفنية 
ظروف هذه المباراة وأنا واثق من قدرة الفريق على العودة 
مباشرة ألجواء البطولة والمنافسة من خالل المباراة القادمة 
وهناك لقاءات مستمرة مع الالعبين وتواصل دائم معهم في 
على  والغيرة  الحب  لديهم  الالعبين  جميع  وأعتقد  يوم  كل 
فانيلة المنتخب وسعيهم لتقديم الصورة المشرفة والمستوى 

المعهود منهم بما يمكنهم بالعودة مجدداً ألجواء التنافس«.
وأضاف »ال تزال البطولة في بدايتها والجولة 
االولى تعتبر جولة جس نبض لمستويات 
الممكنة  الجهود  األخرى وسنبذل  الفرق 
لعودة المنتخب ألجواء المنافسة وبقوة، 
هم  العبينا  بأن  نقولها  صراحة  وبكل 
مستواهم،  عن  راضين  وغير  متأثرون 
إلى  بسرعة  العودة  على  قادرون  وهم 
أجل  من  بواجبنا  وسنقوم  المنافسة  أجواء 

عودة الثقة للمنتخب«.
الجماهيري  الحضور  وعن 
عمان  ساند  ــذي  ال الكبير 
قال  االفتتاح  مباراة  في 

البوسعيدي: 
سعيد  »أنا 
ـــــــداً  ج

بــالــتــواجــد 
العماني  الجماهيري 
الكبير الذي حضر لمساندة 
المباراة  فــي  المنتخب 
وكان  ــى،  االول االفتتاحية 
من  يتمكن  لم  آخر  عدد  هناك 
به  المسموح  العدد  الدخول ألن 
الجماهير  عدد  وبلغ  تجاوزناه  قد 
 3000 الـــ  يقارب  ما  العمانية 
المباراة  ملعب  في  كانوا  مشجع 
ونوجه كل التحية لجماهيرنا التي 
ونؤكد  منتخبها  أجل  من  تواجدت 

أمام  القادمة  مباراتنا  بأن  لهم 
الــمــنــتــخــب 

جماهيرنا  وفرصة  األهمية  غاية  في  )الثلثاء(  غداً  القطري 
من  الجيدة  اإلعداد  إلتاحة  بكثير  أفضل  ستكون  للتواجد 
المقاعد أكثر من 40 في المئة وكذلك للمنتخب اآلخر القطري 
البحريني  المنتخب  فيها  طرفاً  ليس  المباراة  ان  اعتبار  على 
وأحد حالوة وطعم بطوالت الخليج هو الحضور الجماهيري«.
حفل  »كان  البوسعيدي:  قال  االفتتاح  حفل  جمالية  وعن 
العزيز  البلد  هذا  جمالية  عن  عبر  ومبسطا  جميال  االفتتاح 
أهمية  مدى  على  أكد  البحرين  ملك  البحرين وحضور  مملكة 
الشخصيات  كبير من  إلى جانب عدد  الخليج  بطوالت كأس 
الهامة ومن بينها رئيس االتحاد الدولي سيب بالتر ورئيس 

وكذلك  بالتيني،  ميشيال  األوروبي  سمو االتحاد 
احمد  والشيخ  فيصل  بن  نواف  األمير 
االفتتاح  لتواجدهم في حفل  الذين  الفهد 
معهم  لنتشاور  لنا  بالنسبة  فرصة 

كرة  تهم  التي  األمور  بعض  في 
القدم سواء على المستوى 

واآلسيوي  الخليجي 
في  لدينا  أو 

السلطنة وأن نناقش بعض األمور التي ستأخذ نصيبها من 
المناقشة في اجتماعات رؤساء االتحادات الخليجية في الفترة 
أكثر من مشروع عماني مطروح على طاولة  ولدينا  المقبلة 
رؤساء االتحادات ستناقش وترى النور بإذن اهلل تعالى، كما إن 
من بين األفكار المطروحة هو تأهل األول والثاني إلى نهائيات 
كأس آسيا وسنعيد موضوع إدراج بطولة كأس الخليج في 
األجندة الدولية واعتقد هذه المرة ستنجح محاوالتنا، كما أن 
المطروحة  األفكار  بين  من  أعوام   4 كل  البطولة  إقامة  فكرة 
في  الحق  لديهم  وهم  االولمبية  اللجان  رؤساء  طاولة  على 
ذلك وهم المعنيين، ولكني بالنسبة لي أدعو إلى عقد مؤتمر 
إعالمي  مؤتمر  يكون  وأن  الخليج  كأس  مستقبل  لمناقشة 
المستوى  عــلــى 
يناقش  الخليجي 
يخص  ــا  م ــل  ك
البطولة  ــذه  ه
كأس  بأن  وأعتقد 
تنجح  لن  الخليج 
هناك  كــان  إذا  إال 
مكتب تنفيذي دائم 
الخليج  لبطولة 
األفكار  تلك  كل  يبلور 
ويسعى إلى إنجاحها«.

خالد بن حمد البوسعيدي

قال إن »األزرق« غير جاهز لخوض »خليجي 21«... أحمد الفهد:

كالم النعيمة مرفوض والجمهور البحريني النجم األول
األولمبي اآلسيوي  المجلس  أكد رئيس   [
الشيخ أحمد الفهد ان الجمهور البحريني كان 
النجم األول في الحفل االفتتاحي لخليجي 21 
الجماهير  أن  إذ  األول،  أمس  يوم  أقيم  الذي 
فقرات  مع  كثيراً  متفاعلة  كانت  البحرينية 
باستضافة  كبيرة  فرحة  وأظهرت  الحفل 
للمرة  البحرينية  األراضــي  على  البطولة 

الرابعة.
وأضاف الفهد »أؤكد لكم جميعاً ان المنتخب 
هذه  مباريات  لخوض  جاهز  غير  الكويتي 
في  للغاية  واضحا  كان  األمر  وهذا  البطولة 
الفترة األخيرة مثل بطولة غرب آسيا التي لم 
يتأهل حتى للدور الثاني فيها وظهر بصورة 
تلت  التي  اإلعداد  فترة  إلى  باإلضافة  عادية، 
ودية  مباراة  أي  إقامة  تشتمل  لم  البطولة 
األمور  هذه  وبالتالي  أبوظبي،  معسكر  في 
وحظوظ  مستوى  على  تؤثر  أن  الُممكن  من 
عشرة،  الحادية  للمرة  اللقب  لحصد  األزرق 
ولكن نحن متفائلون باألراضي البحرينية، إذ 
سبق أن حققنا البطولة 3 مرات هنا، ولم يذق 
غيرنا طعم بطولة كأس الخليج في البحرين، 
وسنظل متفائلين بأرض البحرين حتى إن لم 

ُنحقق لقب خليجي 21«.
وبالنسبة لحديث الالعب السعودي صالح 
النعيمة بأن الكويت حققت العديد من بطوالت 
كأس الخليج بسبب الحكام قال الفهد: »النعيمة 
وهو  بتوضيحه،  يقم  لم  عائماً  كالماً  ذكر 
حققناها  بطولة  أي  ُيحدد  أن  المفروض  من 
وفي  مباراة؟  أي  وفي  يدعي،  كما  بالتحكيم 
الشكل  بهذا  الحديث  ألن  بالتحديد،  لقطة  أي 
الكويتي  المنتخب  بأن  يرى  والكل  مرفوض، 
ُينافس وُيحقق اللقب على مدار البطولة منذ 

عدة  ظروف  وتحت   1970 العام  افتتاحها 
والثمانينات  السبعينات  في  فحققها  مختلفة، 
والتسعينات ثم في 2010 وتحت عدة ظروف 
مختلفة، ومن غير المعقول أن تكون كل هذه 

البطوالت بمساعدة الحكام!«.
وعن المباريات االفتتاحية في اليوم األول 
المنتخب  يكون  أن  توقعت  »أنا  الفهد:  قال 
وها   21 خليجي  في  صعباً  رقماً  اإلماراتي 
هو ُيثبت صحة كالمي من خالل ما قدمه في 
واستحقاق  جدارة  عن  فيه  وفاز  قطر  لقاء 
بثالثة أهداف لهدف ووجه إنذاراً لكافة الفرق، 
البحريني  المنتخبين  مباراة  بصراحة  لكن 
المطلوبة ولكن  لم تصل للصورة  والعماني 
التي  االفتتاحية  المباريات  عادة  هي  هذه 
النفسية وغيرها،  العوامل  تتأثر بالعديد من 
بصورة  المنتخبان  هذان  يظهر  أن  وأتوقع 
المنتخب  القادمة، وعن  المباريات  في  أفضل 
اإلمارات  من  خسارته  من  فبالرغم  القطري 
به  ظهر  مما  أفضل  ُيعتبر  قدمه  ما  أن  إال 

المنتخبان البحريني والعماني«.
المجموعة  عن  برأيه  سؤال  على  ورداً 
األقوى قال الفهد: »باعتقادي المجموعة التي 
يقع فيها المنتخب السعودي هي األقوى ألنها 
تضم مجموعة األبطال، فالكويت حققت اللقب 
أي  مثلها  والعراق   3 والسعودية  مرات   10
لم  منتخباتها  األولى  والمجموعة  بطولة   16
أن فرق  إلى  ُتحقق سوى 4 بطوالت، إضافة 
الصعيد  على  األقوى  هم  الكويت  مجموعة 
الخارجي والقاري أيضاً، فهم نافسوا آسيوياً 
لكأس  ووصلوا  آسيا  كأس  بطولة  وحققوا 
العالم ماعدا اليمن، وفي المجموعة األولى لم 

تصل لكأس العالم إال اإلمارات«.

أحمد الفهد يتابع لقاء األزرق أمس

مشيدًا باستضافة البحرين البطولة

بالتر: ندعم كأس الخليج والتعليق على انتخابات االتحاد اآلسيوي
] أكد رئيس االتحاد الدولي لكرة 
سيب  جوزيف  السويسري  القدم 
افتتاح  بحفل  الكبير  إعجابه  بالتر 
الحادية  العربي  الخليج  كأس  دورة 
أقيم  والذي  القدم  لكرة  والعشرين 
أول  الوطني  البحرين  استاد  على 
عاهل  رعاية  تحت  )السبت(،  أمس 
البالد الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
به  خّص  تصريح  في  ذلك  جاء 
اللجنة اإلعالمية لخليجي21، مشيراً 
المسابقات  يدعم  »الفيفا«  أّن  إلى 
تطوير  شأنها  من  التي  الكروية 
الخليج  كأس  على  ورّكــز  اللعبة، 
العربي ودورها الواضح في ازدهار 
خالل  من  المنطقة  في  القدم  كرة 

االهتمام الرسمي الكبير. 
تنظيم  بحسن  بالتر  أشــاد  كما 
خالل  من  الخليج  لكأس  البحرين 
بأنها  ذلك  واصفاً  االفتتاح،  حفل 
كرة  في  للمنافسة  المثالية  األجواء 
كرة  ُتمارس  »اليوم  وقال:  القدم، 
رسمي  اهتمام  بأبجدياتها،  القدم 
النجاح  عوامل  تلك  إعالمي،  وصخٌب 
اآلن  الكرة  تنظيمها،  يتم  بطولة  ألي 

أفضل  لتقديم  الالعبين  مرمى  في 
شأنها  من  التي  الفنّية  المستويات 

تكمل الحلقة«. 
السويسري  »اإلمبراطور«  وأبدى 
الوطني  االستاد  بأرضية  إعجابه 
في جولة تفقّدية قبل انطالق مباراة 
ذلك  ــف  ووص وعــمــان،  البحرين 
اللعبة،  بالمسرح المناسب لممارسة 

وبّين في تصريحاته »الدبلوماسية« 
بعض  بمراجعة  الفيفا  اهتمام 
الملفات الكروية التي تتعّلق بتنظيم 
أنحاء  بمختلف  القدم  كرة  مسابقات 
العالم، في إشارة مبّطنة حول كأس 
الخليج وعدم اعتراف االتحاد الدولي 

بالمسابقة حتى اللحظة. 
وأضاف الرجل األهم في المنظومة 

الكروية العالمية: »ندعم البحرين في 
خالل  من  الخليج،  كأس  استضافة 
والكرنفال  الوطني  للملعب  متابعتي 
االحتفالي، فإن إمكانات المنامة جيدة 
هذه  بحجم  بطولة  وتنظيم  للغاية 
المتابعة  حسن  على  دليل  المسابقة 
واهتمام  العليا،  المنظمة  للجنة 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  صديقي 

الشيخ سلمان بن إبراهيم«.  
تؤّكد  مباشرة  رسالة  وّجه  بالتر 
على حرصه التام؛ دعم كأس الخليج، 
في  »خليجي21«  كرة  ركل  من خالل 
االستاد الوطني بحضور أكثر من 20 
اللجنة  لعضو  وأعرب  متفّرج،  ألف 
كرة  اتحاد  رئيس  ونائب  التنفيذية 
بن  علي  الشيخ  البحريني  القدم 
أسرة  تقدير  عن  خليفة  آل  خليفة 
الدعوة  للبحرين  الدولي  االتحاد 

لحضور حفل االفتتاح. 
الرياضي  »السياسي  ورفــض 
هاّمة  تفاصيل  عن  الحديث  المحّنك« 
اآلسيوي  االتحاد  بانتخابات  تتعّلق 
بطياتها  حملت  بابتسامة  واكتفى 
المحاوالت  بها  راوغ  كروياً«  »دهاًء 

المتكّررة المتعّلقة بهذا الجانب.

بالتر مع كالديرون

مسعود يجدد حق بالده )العراق( بتنظيم »خليجي 22«
§المنامة – أسامة الليث

] جدد رئيس الوفد العراقي نائب رئيس 
العراق  عبدالخالق مسعود حق  الكرة  اتحاد 
العام  البصرة  في  المقبلة  البطولة  تنظيم  في 
العراق  في  البطولة  إقامة  أن  مبينا   ،2015
المنشآت  وان  السيما  طبيعي  استحقاق 
الحدث  الستقبال  جاهزة  باتت  الرياضية 

الخليجي.
جاهز  العراق  ملف  أن  مسعود  وأضاف 
وأمامنا سنة كاملة لتأكيد اكتمال الجهوزية، 
وسنسعى بكل قوة الى تنظيم بطولة ناجحة 
وتعيد  العراق  باسم  تليق  المقاييس  بكل 
أقيمت  التي  الخامسة  البطولة  مع  التواصل 
في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد 

في العام 1979.
ويحظى ملف العراق بمساندة بحرينية إذ 
التنظيمية لخليجي 21 في  اللجنة  أكد عضو 
استعداد  القصاب  إبراهيم  جعفر  البحرين 
اتحاده لتقديم التعاون والدعم الكامل التحاد 
الكرة العراقي وذلك تسليمه في وقت سابق 
دعوات شخصية لحضور بطولة خليجي 21 
في البحرين لعدد من المسئولين الرياضيين.

وكان أمناء سر االتحادات الخليجية قرروا 
الكويت  في  اجتماعهم  خالل   2011 العام 
البحرين  الى  الكروية  الخليج  بطولة  نقل 
والتي كان من المقرر أن يستضيفها العراق 
أن  العام 2013، مؤكدين  البصرة  بمحافظة 
العراق سيستضيف بطولة خليجي 22 العام 

2015 بعد بطولة البحرين.

العراقي  الوفد  رئيس  وتابع 
لكرة  الـ21  العربي  الخليج  لبطولة 
مهيأة  ــور  األم جميع  أن  القدم 
السيما   22 خليجي  الستضافة 
وان المدينة الرياضية في البصرة 

النهائية  االنجاز  الى مراحل  وصلت 
وستفتتح خالل األشهر المقبلة.

أن  األخبار  بعض  وكشفت 
بطلب  تقدمت  السعودية 

 22 خليجي  تنظيم 
تعثر  حــال  ــي  ف
البطولة  إقامة 
بعد  العراق  في 
سنتين من اآلن.


