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»العبو منتخب قطر كبروا وتعبوا والزم يتغيرون«

عيسى بن راشد: الحظ دائمًا ما يكون معنا في لقاءاتنا أمام اإلمارات
§المنامة – أسامة الليث

] أكد النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ عيسى 
بن راشد آل خليفة )فاكهة دورات كأس الخليج( أن لقاءات المنتخب الوطني أمام 
االفتتاح  مباريات  أن  الى  مشيراً  تكون صعبة،  ما  دائماً  العماني  المنتخب  شقيقه 
تكون مباريات حساسة والالعبون فيها متوترين، وصعبة ويصاحب عادة المباراة 

األولى لكل فريق شد عصبي وتخبط من الالعبين.
الالعبين  لدى  عصبي  شد  يصاحبها  االفتتاحية  المباراة  طبيعي  »شيء  وقال: 
الطرفين  الطموح وقد يكون من  اللعب ال يكون بمستوى  لذا تشاهد  كبير  وتوتر 
البحرين  الشقيقين  المنتخبين  جمعت  التي  االفتتاحية  المباراة  في  شاهدناه  كما 
وعمان، كذلك العبينا لم يقدموا المستوى وما كان مطلوبا منهم والمنتخب العماني 
سكر جميع المنافذ في منطقتهم وأوقفوا أي تقدم لالعبينا، كذلك لم يكن لدينا إال 
التسجيل  يمكن  ال  العمانيون  بها  لعب  التي  الظروف  هذه  مثل  وفي  واحد  مهاجم 
أو حتى االقتراب من المرمى العماني وهو ما شاهدناه، ومنتخبنا البحريني لعب 
بطريقة دفاعية أكثر ولم يهاجم بكثافة ولم يشكل العبينا أي خطورة على الحارس 

العماني«.
وعن لقاء منتخبنا الوطني أمام المنتخب اإلماراتي في المباراة الثانية يوم غدٍ 
ويقوده  قوي  منتخب  اإلماراتي  »المنتخب  قائاًل:  راشد  بن  عيسى  الشيخ  أوضح 
مدرب وطني ناجح المدرب مهدي علي تمكن من خالل مجموعة الالعبين الشباب 
الذين ينضمون في صفوف منتخب بالدهم من التغلب على المنتخب القطري الذي 
القطري كبروا وتعبوا  المنتخب  المباراة، وأعتقد أن العبي  لم يقدم أي شيء في 

وأضحوا بحاجة لتغيير ومدربهم لم يقدم شيئا«.
وأضاف الهرم »أتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا في لقاء اإلمارات غداً، والعبونا 

قادرون على الفوز بإذن اهلل، وال نخشى اإلمارات أو غيرها من المنتخبات«.
عاهل  برعاية  كان  والذي  والرائع  المبسط  االفتتاح  حفل  أن  الى  الهرم  وأشار 
البالد الملك المفدى بحضور عدد غفير من كبار الشخصيات والضيوف والجماهير 
من  لكل  والتعبير  الوصف  واترك  باختصار،  رائعاً  كان  فقد  إشادة  إال  يحتاج  ال 

حضور ووسائل والجماهير.
عيسى بن راشد يتحدث لـ»الوسط الرياضي«

تأخر الطائرة منعه من مشاهدة االفتتاح

سيدكا يستعيد ذكرياته 
مع العبي البحرين ويرشح العراق

للمنتخب  السابق  الــمــدرب  ظهر   [
في  سيدكا  األلماني  القدم  لكرة  البحريني 
أمس،  يوم  صباح  الدبلومات  فندق  أروقة 
البرامج  أحد  في  للمشاركة  دعوته  تمت  إذ 

التحليلية التلفزيونية في الدورة.
مفاجأة  الفندق  في  سيدكا  تواجد  وشكل 
الذين  البحريني  المنتخب  لدى بعض العبي 
معهم  قضاها  التي  اللحظات  استذكروا 
المدرب سيدكا من العام 2000 لغاية 2003 
إذ  المنتخب،  وتألق  التطور  فترة  بداية  مع 
محمد  الالعبين  مع  وعناقه  تصافحه  لوحظ 
حسين ومحمد سالمين وحسين بابا وتبادل 

معهم األحاديث الودية.
بشأن  الصحافة  الى  سيدكا  وتحدث 
توقعاته للبطولة فقال انه لم يشاهد مباراة 
تأخر  بسبب  االفتتاحية  وعمان  البحرين 

لكنه  البحرين،  الى  وصوله  الطيران  رحلة 
توقع أن تكون البطولة قوية والمنافسة من 

بين 7 منتخبات كل منها قادر على الفوز.
وتوقع سيدكا المنتخب العراقي أن تكون 
الترشح للقب استناداً على  له األفضلية في 
يمتلك  إذ  الفيفا،  في  المنتخبات  تصنيف 
المنتخبات  بين  تصنيف  أفضل  العراق 
للمنتخب  أفضلية  ستكون  كما  العراقية، 
البحريني بصفته صاحب األرض والجمهور 
ويفترض أن تكون له األفضلية في مثل هذه 

البطوالت.
دورات  بنجاحات  إعجابه  سيدكا  وأبدى 
من  كبيرة  مكاسب  من  حققته  وما  الخليج 
جميع النواحي وهو ما لمسه من خالل عمله 
مع منتخب البحرين ومنتخب العراق وأندية 

قطرية خالل السنوات الماضية.

القطريون يواجهون اهتمامًا عالميًا في فندق البطولة

سقوط العنابي يخطف األضواء وأتوري يفلت من اإلقالة
§المنامة – المحرر الرياضي

الحضور  بطل  هو  القطري  المنتخب  كان   [
كأس  بطولة  أوســاط  في  اإلعالمية  واألضــواء 
»خليجي 21« أمس، وذلك بعد سقوطه المبكر أمام 
االفتتاحي  اليوم  األول في  بثالثية أمس  االمارات 
القطريين  أن  إاّل  الخسارة  رغم  على  إذ  للبطولة، 
وعلى رأسهم رئيس االتحاد الشيخ حمد بن خليفة 
الجهازان اإلداري والفني والعبو  بن أحمد ومعه 
فندق  أروقة  في  حضوراً  األكثر  كانوا  العنابي 
كانوا  أنهم  والالفت  أمس  يوم  طيلة  الدبلومات 
يتحدثون الى وسائل االعالم المختلفة، على عكس 
بل  الفندق  أروقة  عن  غابت  التي  المنتخبات  بقية 

وحتى من تواجد كان ممنوعًا عن االعالم!.
وكان السؤال األبرز الذي تردد أمس في أروقة 
مدرب  إقالة  سيتم  هل  هو:  أمس  البطولة  فندق 
بعد  منصبه  من  أتوري  باولو  البرازيلي  العنابي 
كبوة البداية  وخصوصًا بعد الهجوم الالذع الذي 
المدرب  باتجاه  القطرية  اإلعالم  وسائل  صبته 
قدمه  الذي  الباهت  األداء  بسبب  بشدة؛  البرازيلي 
على  االستقرار  بعدم  اتوري  واتهمت  العنابي، 
تشكيلة معينة وهو ما أدى إلى اهتزاز أداء الفريق.

من  السؤال  هذا  على  األقوى  الرد  جاء  ولكن 
الشيخ  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  جانب 
الى  أمس  حضر  الذي  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 
الغداء  وجبة  خالل  الفريق  بأفراد  والتقى  الفندق 
والالعبين  والفني  اإلداري  الجهازين  مع  وتناقش 
اتوري  البرازيلي  ان  وأكد   ، تحفيزهم  اجل  من 
على  »العنابي«  للمنتخب  األنسب  المدرب  يزال  ال 

رغم الخسارة.
لم  فريقه  أن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  وقــال 
يقدم  ولم  المباراة.  هذه  في  جيدا  أداء  يقدم 
المدرب  مع  الجلوس  سيتم  ولكن  المتوقع،  األداء 
أسفرت  التي  األخطاء  لمعالجة  الالعبين  وكذلك 

عن الهزيمة.
فوزه  اإلماراتي  للمنتخب  »نبارك  وأضــاف 
المستحق، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة في المباراة 
القادمة أمام المنتخب العماني الذي ال يقل قوة عن 
في  الفوز  تحقيق  علينا  يجب  اإلماراتي.  المنتخب 

فرصنا  من  نعزز  كي  القادمة  المباراة 
النهائي،  قبل  للدور  التأهل  في 

من  نقاط   6 لحصد  ونسعى 
وذلك  القادمتين،  المباراتين 
وسبق  بالمستغرب  ليس 
بمثل  ــرور  ــم ال لمنتخبنا 

العديد  في  المواقف  هذه 
البطوالت  مــن 

ــا  ــاوزن ــج وت
ــــوات  ــــب ك

البداية«.
وتابع 

للمباراة،  معدا بصورة جيدة  كان  »الفريق 
وبالفعل قدمنا أداء جيدا في الدقائق العشر 
األولى، لكننا لم نستمر. وكما نعرف جميعا 
أن بطوالت كأس الخليج تشهد منافسة 
كبيرة لتقارب مستوى الفرق مع 
ما  ودائما  بعضا،  بعضها 
األولى  المباريات  تتميز 
المنتخبات  لجميع 

بالصعوبة«.

سيدكا مع حسين بابا

حمد بن خليفة 

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي
بين  األمس  مباراة  في  أيضًا  العراقي  والمنتخب  سابقًا  الوطني  منتخبنا  مدرب  ] شوهد 
المنتخبين العراقي والسعودي، وفور مشاهدته حمد الرويعي الحارس الدولي السابق الذي 
الرائعة  الفترة  الحديث معه ويستعيد معه ذكريات  يتبادل أطراف  لعب في فترة سيدكا أخذ 

التي شهدت بداية )توهج( منتخبنا الوطني سنة 2001.

سيدكا يستعيد الذكريات مع الرويعي

ما قصة »مفتاح إم بي سي« والعبي البحرين؟
أن  أمس  الدبلومات  فندق  أروقة  في  تم رصدها  التي  الالفتة  األمور  ] من 
كان  الزميل عمار علي،  »إم بي سي«  قناة  المالعب عبر  برنامج صدى  موفد 
وحسين  سالمين  محمد  البحريني  المنتخب  العبي  مع  مقابالته  خالل  يقدم 
 5 وجوائزها  »المفتاح«  بتقديم  البرنامج  مسابقات  أحدى  بشأن  أسئلة  بابا 
أالف دوالر، لكن الالفت أن األسئلة تعتبر صعبة وشبه مستحيلة مثل »اذكر 
السعودية  في  أقيمت  التي  الثانية  الخليج  كأس  دورة  حضروا  مشجعين   5

1972؟«.
الذهول واالستغراب على العبي منتخب البحرين من نوعية  وكان واضحاً 
هذه األسئلة، إذ رد سالمين إنه لم يولد حينها وأنه من الصعب أن يجد اإلجابة 

مراسل ام بي سي يحمل المفتاح خالل حديثة مع حسين باباعلى مثل هذه األسئلة!.


