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 خواطر خليجية (١)
 غدا تنطلق بطولة «خليجي ٢٠» لكرة القدم في اليمن، 
املسابقة التي حتظى مبتابعة جماهيرية من دول املنطقة 
وخارجها، ٤٠ عاما ظلت قائمة متجددة تصارع وتتحدى 
األصوات املطالبة بإيقافها بعدما انتفى الغرض من إقامتها، 
فازت الكويت والســـعودية والعـــراق وقطر واإلمارات 
وعمـــان بلقب البطولة منذ انطالقتها، والنصيب األكبر 
كان لـــألزرق «٩» مرات وبقيت البحرين واليمن حديثة 

املشاركة بال لقب.
  تسيد األزرق الساحة اخلليجية وحقق البطوالت األربع 
على التوالي بفضل النجوم الكبار وكفاءة املدربني، ويعتبر 
نهائي «خليجي٤» في الدوحة عام١٩٧٦ امام العراق هو 
األبرز في تاريخ املســـابقة بعد فوز مثير لألزرق ٤-٢، 
وســـجل النجم الســـابق عبدالعزيز العنبري ٣ اهداف 
«هاتريك»، وفي «خليجي٦» في ابوظبي عام ١٩٨٢ حقق 
األزرق اللقب بالصف الثاني النشغال املنتخب االول في 

حتضيراته لكأس العالم في اسبانيا في العام نفسه.
  في كأس اخلليـــج الثامنة في املنامـــة ١٩٨٦ تقررت 
مشاركة الكويت قبل ايام من انطالقة البطولة ألسباب 
إدارية ورغم ذلك فاز باللقب عن جدارة بعدما فاز في ٥ 
مباريات وتعادل في واحدة مع البحرين املضيفة، وقلب 
االزرق حينها التوقعات التي رشحت األخضر السعودي 
للقب وهزمه ٣-١ وسجل األهداف فيصل الدخيل وعادل 
عباس ويوسف سويد، كما سجل الدخيل هدفا جميال في 
مرمى قطر، وقال عنه صحافي اجنليزي ضمن حضور 

البطولة «هذا الهدف ال يسجله العب عربي».
  في «خليجي ١٠» في الكويت لم تشارك السعودية في 
البطولة وضاقت املنافسة بني األزرق والعراق وتعادال 
معا ١-١، وسجل وائل ســـليمان ملنتخبنا وسجل ايضا 
مدافعنا عادل اخلليفي باخلطأ في مرمى سمير سعيد قبل 
ان ينسحب العراق من البطولة إثر تعادله مع االمارات 
٢-٢ بعدما تلقى أمرا شـــديد اللهجة من جنل الطاغية 
املقبور عدي صدام حســـني بعد صافرة احلكم مباشرة، 
ومتكن األزرق من إحلاق هزمية ثقيلة باملنتخب اإلماراتي 
املتأهل يومها الى مونديال ايطاليا قوامها ستة أهداف، 
وسجل مدرب القادسية احلالي محمد ابراهيم ٤ اهداف، 

ومؤيد احلداد ووليد نصار.
  غاب األزرق عـــن اللقب دورتـــني متتاليتني ثم عاد 
متألقا وفـــاز بلقب «خليجي١٣» في مســـقط عام ١٩٩٦ 
البطولة التي شـــهدت ميالد النجم بشـــار عبداهللا (١٩ 
عاما) وبقيادة ناجحة للمدرب التشيكي ميالن ماتشاال، 
وفي «خليجي١٤» في البحرين عام ١٩٩٨ لم يكن األزرق 
مرشـــحا للقب وخسر اولى مبارياته من السعودية، ثم 
انطلق كاملارد وفاز في كل مبارياته املتبقية، وحقق اللقب 
بقيادة ماتشاال ايضا، وتألق الفت لهداف البطولة جاسم 

الهويدي. وسالمتكم
  ناصر العنزي 

 طائرة خاصة أقّلت الوفد من معسكر أبوظبي إلى عدن

 األزرق وصل إلى اليمن وتدرب على «التالل»

(األزرق.كوم)   وفد األزرق حلظة وصوله الى مطار عدن 

(األزرق.كوم)   فتاة مينية تقود «البانشي» وخلفها امرأة مسنة في أحد شواطئ اليمن قبل أيام من انطالق «خليجي ٢٠» 

 غوران: منافسة قوية حسين: الصفوف مكتملة
 أشـــاد مدير األزرق أسامة حســـني باالستقبال الذي

  حظي به االزرق لدى وصوله الى عدن، مشيرا الى ان 
االزرق كان واليزال منذ البطولة االولى لكأس اخلليج 
مرشـــحا إلحراز اللقب وال يوجد شيء مستغرب اذا ما 

رشحه النقاد اآلن إلحراز البطولة.
  وبني حسني ان األزرق مكتمل الصفوف في ظل شفاء 
جميع الالعبني املصابني وانضمام علي مقصيد املنضم 
حديثا لصفوف املنتخب متمنيا التوفيق للمنتخب في 

مباراته األولى امام قطر.

 قال مـــدرب األزرق الصربي غـــوران توفاريتش ان
  بطولة اخلليج دائما ما تكون جميع مبارياتها مبنزلة 
الدربي لذلك يصعب التكهن كثيـــرا بهوية الفرق التي 

ستصل الى الدور قبل النهائي من البطولة.
  وبني غوران ان األزرق ال يخشى مواجهة أي منتخب 
خصوصا ان الالعبني اكتسبوا الثقة الكبيرة في خوض 
املباريات حتت الضغط اجلماهيري، مشيرا الى ان جميع 
األوراق مكشوفة لدى كل املنتخبات وهذا يتطلب عمل 

تكتيك مختلف في كل مباراة. 

ومحمد راشد وفهد عوض (علي 
مقصيد) في خط الدفاع وطالل 
العتيقي وفهد  العامر وجـــراح 
العنـــزي ووليد علـــي في خط 
الوســـط وبدر املطوع ويوسف 

ناصر للمقدمة.

  طائرة خاصة 

  وكان وفد األزرق قد وصل الى 
عدن ظهر امس على منت طائرة 
خاصة كانت قـــد أقلته صباحا 
من الكويت متوجهة الى ابوظبي 
لنقل وفد األزرق الى عدن، وكان 
في استقبال وفد األزرق سفيرنا 
في اليمن سالم الزمانان واعضاء 
السفارة ورئيس جلنة االستقبال 
بالبطولة حافظ امليعاد وأعضاء 
اليمني ومديرو  النواب  مجلس 
مكاتب الوزارات في اليمن، وكان 
الفتا كثافة وجود رجال اإلعالم 
اخلليجيني في استقبال وفد األزرق 
حيث اجمعـــوا خالل توجيههم 
االسئلة لوفد األزرق بأنه املرشح 

األول إلحراز اللقب.

وتعادل املنتخبان بهدف لكل منهما 
وكان األزرق الطرف األفضل بها، 
وبحسب هاتني املباراتني فيبدو ان 
التشكيلة التي خاض بها غوران 
مباراة العراق هي األقرب خلوض 

غمار البطولة.
  وتضـــم التشـــكيلة: خالـــد 
الرشـــيدي في حراســـة املرمى 
وحســـني فاضل ومســـاعد ندا 

اللوائح اخلاصة    وبحســـب 
بالبطولة فإن األزرق ســـيعلن 
صباح يوم غد قائمة الـ ٢٢ العبا 
التي سيخوض بها مباراته االولى 
على ان يستبعد ٤ العبني فقط 
من قائمته األساسية التي تضم 
٢٦ العبا، وسيكون متاحا للجهاز 
الفنـــي ان يختار مـــن الالعبني 
املســـتبعدين في املباراة االولى 

لباقي املباريات األخرى.
  ولـــن يجد غـــوران صعوبة 
كبيـــرة فـــي ايجاد التشـــكيلة 
األساســـية للمنتخب خصوصا 
انه اســـتفاد كثيرا من املعسكر 
التدريبي الذي اقيم في أبوظبي 
وخاض من خالله مباراتني وديتني 
امام الهند وفاز األزرق بـ ٩ اهداف 
مقابل هدف، وأخرى امام العراق 

املستدعون للقائمة مبن فيهم علي 
مقصيد املنضم حديثا الى صفوف 
املنتخب واحمد عجب الذي تعافى 
من اإلصابة، وان كانت مشاركة 
عجب في لقاء االفتتاح امام قطر 
تبدو صعبـــة للغاية لذلك فإن 
اجلهـــاز الطبي للمنتخب يعمل 
على جتهيزه ملباراة السعودية 

يوم اخلميس املقبل.

 عبداهللا العنزي 
  أدى األزرق مساء امس تدريبه 
األول على ملعب التالل في عدن 
وذلك قبل ٢٤ ساعة على انطالق 
«خليجي ٢٠» حيث يلعب األزرق 
في املجموعة االولى الى جانب 
املنتخـــب اليمني املســـتضيف 
والسعودية وقطر وسيخوض 
املنتخب مباراته االولى غدا في 
العاشرة مساء بتوقيت الكويت 
امام نظيره القطري بعد مباراة 
االفتتـــاح التـــي جتمـــع اليمن 

والسعودية.
  وتدرب األزرق للمرة األولى في 
العاشرة مساء وهو نفس موعد 
املباراة في أجواء حماسية لالعبني، 
وركز من خاللـــه اجلهاز الفني 
بقيادة املـــدرب الصربي غوران 
توفاريتش على اجلانب التكتيكي 
من خالل اعطائه لبعض اجلرعات 
التكتيكية لالعبني والعمل على 
تصحيح األخطاء التي وقعوا فيها 
خالل مباراة العراق االخيرة، وقد 
شارك في التدريب الالعبون ال٢٦ 

 هل أعادت السعودية «سالفة»  مدرب قطر يستدعي ١٢ العبًا من السد
الرمزي قبل ٣٤ عامًا؟

 كاتانيتش يضم العبين جديدين 
إلى تشكيلة اإلمارات

 أعلن الفرنسي برونو ميتسو مدرب املنتخب القطري لكرة القدم 
القائمة النهائية املشاركة في «خليجي ٢٠».

  وضمت القائمة خلفان إبراهيم أحسن العب في آسيا عام ٢٠٠٦ 
الى جانب عدد من الوجوه اجلديدة أبرزها عبدالكرمي حسن العب 
منتخب الشـــباب وخالد املفتاح العب املنتخب االوملبي، باإلضافة 
الـــى لورنس اولي العب الغرافة والذي شـــارك اخلميس املاضي 
للمرة االولى مع املنتخب القطري في املباراة الدولية الودية ضد 

هاييتي.
  كما شهدت القائمة عودة املدافع إبراهيم ماجد بعد غياب طويل 

لإلصابة.
  واختتـــم املنتخب القطري أمـــس األول أيضا تدريباته وغادر 
أمس الى عدن حيث يلعب ضمن املجموعة االولى إلى جانب اليمن 

والسعودية والكويت.
  والالعبون هم: سعد الشيب ومحمد كسوال ووسام رزق وخلفان 
إبراهيم وطالل البلوشي ومجدي صديق وحسن الهيدوس ومسعد 
احلمد وعلي حسن عفيف وعبد الكرمي حسن وإبراهيم ماجد وحمد 
عبدالرب (السد) وعمر باري وحامد إسماعيل وفابيو سيزار وجار 
اهللا املري (الريان) وإبراهيم الغامن وبالل محمد وقاســـم برهان 
وحامد شامي وجورج كواسي ولورنس اولي (الغرافة) وعبدالعزيز 
السليطي وموسى هارون (العربي) وسيباستيان سوريا (قطر) 
وخالد مفتاح (خلويا) وماجد محمد (الســـيلية) وحســـني ياسر 

احملمدي (الزمالك املصري). 

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  فـــي دورة اخلليج الرابعة التـــي اقيمت في دوحة قطر عام 
١٩٧٦ ووســـط مشــــاركة ٧ منتخبات خليجية في رقم كـــان 
هــو االعلى منذ اســـتـــحداث البطولة عــــام ١٩٧٠ شــــاركت 
السعودية مبنتخب وصف بالرمــزي احتــجاجا على جتنيس 
قطـــر لعدد مـــن الالعبني غـــيـــر اخلليــجيني فاخــتار مدرب 
املنتخب السعودي آنــذاك االســـباني بوشـــكاش عددا كبيرا 
من الالعبني الشباب والبـــدالء للمــشاركة ومت دعمــهم بأربـــعة 
عنـــاصـــر من املنتــخب االول ولم يقـــدم خاللها نتائج جيدة 
وحل خامســـا في البطولة وسط رســـم عدة عالمات استفهام 

حول املشاركة.
  وغدا يفتتـــح «خليجي ٢٠» وقد اعاد املنتخب الســـعودي 
ذكريـــات الرمزي قبل ٣٤ عاما بعد ان اســـتبعد بييرو ١١ العبا 
كانوا اساسيني في آخر مشاركات املنتخب السعودي الرسمية 
في تصفيات كأس العالم املاضية وســـيعودون للمشاركة في 
كأس آسيا املقبلة في قطر واذا كان املستبعدون بحجم العبني 
مثل وليد عبداهللا ومبروك زايد واملنتشري واسامة هوساوي 
ومناف ابوشقير وعبده واحمد عطيف والشمراني ونايف هزازي 
وسعود كريــري اضافة الى املصاب ياسر القحطاني فإن اكثر 
من عالمة اســـتفـــهام فرضـــت نفــسها حول اسباب ابعادهم 
وامام املنتخب الســـعودي مشاركة قـــادمة وقـــوية حتـــتاج 
الى وجودهـــم، والقــــائمة احلالية التي ستشارك في البطولة 
تفتقد أهم عوامل جناح الفريق وهي وجود خبــرة املشـــاركة 
الدولية التي ال تتوافر سوى في العب واحد هو محمد الشلهوب 
فقط حيث ان معظم العناصر املختارة تشارك الول مرة للقائمة 
الدولية وهو ما يشكل احتياجها الى الدعم من اصحاب اخلبرة 
ولن تكون كافية مشاركتهم مع انديتهم بحكم ان اللعب للمنتخب 
يختلف كثيرا، فعناصر مثل حســـني شيعان وعساف الكوبي 
وخالد شراحيلي في حراسة املرمى ليس لديها اخلبرة الكافية 
في املشاركة الدولية اضافة الى عدة عناصر اخرى امثال خالد 
الغامدي الذي لم يشارك ناديه سوى في ٣ لقاءات وماجد بالل 
ومحمد عيد ومنصور احلربي ومشعل السعيد وابراهيم غالب 
وعبدامللك اخليبري واحمد عباس وخالد الزيلعي ويحيى الشهري 
وعبدالعزيز الدوسري ومهند عســـيري وريان بالل ويوسف 

السالم الذي حل بديال لفيصل السلطان املصاب.
  ووسط هذه القائمة مازال الشارع الرياضي السعودي يبدي 
غضبه حيال ما حدث حيث يرى ان املشاركة بالعناصر الدولية 
االكثر خبرة واحتكاكا امر مطلوب ومهم في هذه املرحلة لذلك 
يـــرى اكثر املتفائلني من أنصار االخضر ان جتاوز الدور االول 

في البطولة سيعتبر اجنازا اذا ما حتقق.
  ثم كان هناك تســـاؤل لبيســـيرو اذا كان قـــد «بيت» النية 
الستبعاد تلك العنـــاصر فلمــــاذا شـــاركوا امام غانا جميعهم 
ومت استبعادهم بعدها مباشرة وملاذا لـــم يلـــعب لقاء اعداديا 
واحدا في وقت البد فيـــه لـــه من وضع االنســـجام والتفاهم 
بني العبيه ومع ذلك انتقد بيســـيرو خـــط الهجوم في فريقه 
احلالي وقال ســـنعمد الى تصحيح اخطائـــه فهل لديه الوقت 

الكافي لذلك؟
  اخيرا ستظل مشاركة املنتخب السعودي في هذه البطولة 
اشـــبه مبا تكون اعدادا ملنتخب قادم رمبا يكون لكأس العالم 

٢٠١٤ فهل سينتظر بيسيرو الى ذلك الوقت؟! 

 أعلن السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب االمارات 
لكرة القدم عن استدعاء العبني جديدين الى التشكيلة التي غادرت 

أمس الى عدن للمشاركة في «خليجي ٢٠».
  اســـتدعى كاتانيتش فاضل احمد املدافع االيسر للوصل وعلي 
مبخـــوت مهاجم اجلزيرة الذي ســـيعوض غياب ســـيف محمد 

املصاب.
  وقـــد ضمت قائمة املنتخب االماراتي ٢٥ العبا هم: ماجد ناصر 
وماهر جاسم وسعيد الكاس وراشد عيسى وفاضل احمد (الوصل) 
وعبيد الطويلة واحمد خميس واسماعيل احلمادي (االهلي) ومحمود 
املاس (الشـــارقة) وفوزي فايز وفارس جمعة ومسلم فايز وعلي 
الوهيبي ومحمد عبدالرحمن وعبدالعزيز فايز (العني) ويوســـف 
جابر وفهد فريش وســـلطان الغافري (بني ياس) ووليد عباس 
(الشـــباب) وعامر مبارك (النصر) وخالد ســـبيل وسبيت خاطر 

وسلطان برغش واحمد جمعة وعلي مبخوت (اجلزيرة).
  وأكد كاتانيتش ان «التشكيلة احلالية قادرة على حتدي الظروف 
الصعبة التي مير بها املنتخب في ظل غياب عدد كبير من العناصر 
األساســـية»، مضيفا «رغم معاناتنا مـــن نقص حاد في صفوفنا، 
فإننا سنرفع شعار التحدي في اليمن ولن نذهب الى هناك من أجل 
السياحة بل للمنافسة، السيما ان الالعبني املختارين هم عناصر 

أساسية في فرق كبيرة في الدوري االماراتي».
  يذكر ان االمارات تلعب في البطولة ضمن املجموعة الثانية الى 

جانب منتخبات عمان حامل اللقب والعراق والبحرين. 

 عقد أمـــس األول فـــي عدن 
اجتماع اللجنة املنظمة لبطولة 
«خليجي ٢٠» باليمن، برئاســـة 
اليمنـــي علي عبداهللا  الرئيس 
صالح وبحضـــور نائب رئيس 
اجلمهورية عبدربه منصور هادي 
الوزراء د.علي  ورئيس مجلس 

محمد مجور.
  واستمع الرئيس اليمني إلى 
تقرير وزير الشباب والرياضة 
ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
حمود عبـــاد، تناول الترتيبات 
النهائية اخلاصة بانشطة البطولة 
اليمن في  والتي ســـتحتضنها 
محافظتـــي عدن وأبني، ســـواء 
في مجال اإلســـكان واإليواء أو 
االســـتقبال أو اجلوانب األمنية 
والفنية واإلعالميـــة والثقافية 
وغيرها من االنشطة واإلجراءات 

املرتبطة بالبطولة.
  وأشار رئيس اللجنة املنظمة 
الترتيبات  إلـــى اســـتكمال كل 
اخلاصة بالبطولة وأكد أن اليمن 

أصبح جاهزا الستقبال هذا احلدث 
الرياضي الكبير وضيوف اليمن 
من األشقاء الذين سيشاركون في 
البطولة، حيث  متابعة انشطة 
الزوار من اخلليج والعراق  بدأ 

يتدفقون على مدينة عدن.
  واستمع رئيس اجلمهورية 
إلى تقارير عن اإلجراءات املتخذة 
في اجلوانب األمنية ومبا يكفل 
إجراء االنشـــطة في أجواء آمنة 
ومطمئنة، حسبما ذكرته وكالة 

األنباء اليمنية.
  وأشاد رئيس اجلمهورية بكل 
التي بذلت من  الكبيرة  اجلهود 
جميع اجلهات املعنية من أجل 
اإلعـــداد والترتيب خلليجي ٢٠ 
سواء في جانب املنشآت والبنية 
التحتية أو في اجلوانب اإليوائية 
واألمنيـــة والفنيـــة والثقافية 
وغيرها ومبا من شـــأنه جعل 
هذا احلدث الرياضي الكبير حدثا 

ناجحا ومتميزا.
   في غضـــون ذلك، دعا مدير 

الوهاب  اليمني عبـــد  املنتخب 
بـــالده ملؤازرة  الزرقة جماهير 
الفريق فـــي كأس اخلليج حني 
تنطلـــق البطولة علـــى أرضه 

غدا.
الزرقة لوكالة «سبأ»     وقال 
اليمنية لألنباء «العبو املنتخب 
أصبحـــوا جاهزيـــن خلـــوض 
الرســـمية»،  الدولية  املباريات 
مضيفا أن طموح اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الكرواتي سريتشكو 
يوريتشيتش لتحسني أداء الفريق 

قد حتقق بخطوات مدروسة.

  «بن حميد» تشتري
  الحقوق اإلعالنية

  من جهة أخرى، اشترت مؤسسة 
بن حميد للدعاية واإلعالن، من 
قطاع التمويل اإلسالمي في بنك 
الزراعي،  التعاوني  التســـليف 
كل احلقوق اإلعالنية احلصرية 

لبطولة «خليجي ٢٠».
  وذكرت مؤسسة بن حميد في 

بيان صحافي أنها اشـــترت كل 
حقوق اللوحات اإلعالنية األرضية 
داخل مالعب البطولة الرئيسية 
مع مرافقها الداخلية واخلارجية 
وحقوق استخدام شعار البطولة 

واإلعالنات على التذاكر.
  وأضاف البيان أن مؤسسة بن 
حميد متتلك اآلن حقوق الرعاية 
الرسمية على الهواء في شاشات 
أبوظبي الرياضية، وأنها أصبحت 
متتلك حـــق العرض احلصري 
األرضـــي جلميـــع اإلعالنـــات 
أبوظبي  التلفزيونية على قناة 
الرياضية، حسبما ذكرته وكالة 

األنباء اليمنية (سبأ).
البيان أن املؤسسة    وأوضح 
تعتبر املالك الرئيسي للحقوق 
احلصريـــة األرضية مـــن قناة 
الشـــراء  أبوظبي مبوجب عقد 
من قطاع التمويل اإلسالمي في 
«كاك بنك» املتحكم الوحيد في 
جميع احلقوق اإلعالنية املتعلقة 

بالدورة من قناة أبوظبي.

 الرئيس اليمني يطمئن على الترتيبات النهائية  


