
¿ �أف�����ردت و���س��ائ��ل 
�الع���ام �ل�سود�نية 

خا�سة �لريا�سية منها 

ح��ي��زً� ك��ب��رً� ملتابعة 

ب��ط��ول��ة خ��ل��ي��ج��ي20 

وذل���ك ع��ر نقل �أخ��ب��ار 

�لبطولة ونتائج �ملباريات 

وحتليلها.

وذكرت »قناة �ل�سود�ن« 

�لف�سائية �لرئي�سية �الوىل 

�ل��ت��ي ت��ف��رد يف ن�سر�تها 

�ل��ري��ا���س��ي��ة �ل��ي��وم��ي��ة 

وب��رن��اجم��ه��ا �ل��ري��ا���س��ي 

�ال���س��ب��وع��ي �مل�����س��اح��ة 

�لكبرة ل��ه��ذه �لبطولة، 

ذكرت يف �إح��دى تقاريرها 

�ن »خليجي20« جاء هذه 

�مل��رة مميزً� لعدة عو�مل 

يف مقدمتها تنظيم �لبطولة 

يف �ليمن الأول م��رة وما 

���س��اح��ب ذل���ك م���ن ج��دل 

ولغط لعدة �سهور �سبقت 

�حل��دث حول ق��درة �ليمن 

لا�ست�سافة  وجاهزيتها 

ف�����س��ًا ع���ن �الأو�����س����اع 

�الأمنية �لتي دفعت �لكثر 

من �خلليجيني �إىل �ملطالبة 

ب�سدة بتاأجيل �لبطولة �أو 

نقلها �ىل بلد �آخ��ر، وقالت 

�لقناة: �إن تلك �ملخاوف 

تبددت 

���س��ري��ع��اً مب��ج��رد 

و�سول �لبعثات �خلليجية 

�ىل �أر���ض �ليمن �ل�سعيد، 

ليعود �خلليجيون �ليوم 

لبطولة  � بنجاح  للتغني 

وق��درة �ليمن وجد�رتها 

يف �ال�ست�سافة و�لتنظيم 

�لر�ئع و�ملتكامل.. و�أكد 

�لتقرير �ي�ساً �أن ع��ودة 

�ل��ع��ر�ق و�ن�سمام �ليمن 

لبطولة �خلليج رف��ع من 

قوتها  م��ن  وز�د  ��سمها 

وزخمها ودرجة �الهتمام 

بها يف �خلليج و�ملنطقة 

على حد �سو�ء.۹
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الصحافة الخليجية تنثر الفـــــــــرح على عـرس خليجـي 20

و�أب���رزت و�سائل �الإع��ام �خلليجية يف �سحف 

وف�سائيات وم��و�ق��ع �ل��ك��رون��ي��ة ب�سكل الفت 

ت�سريحات �أمني عام جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية حمد �لعطية و�لتي �أدىل بها هنا يف �سنعاء 

خال �الأيام �لقليلة �ملا�سية، حيث �أ�ساد مب�ستوى 

تنظيم �ليمن لبطولة كاأ�ض �خلليج �لعربي لكرة 

�لقدم )خليجي 20( وم�ستوى �حل�سور من كافة 

�لقطاعات و�ل���دول �الأع�����س��اء يف دول �ملجل�ض 

و�جلماهر �ليمنية و�لعر�قية.. ومباركته لهذ� 

�حلدث �لكبر �لذي �سي�سجله �لتاريخ باأحرف من 

نور، ويوؤكد �أن �ليمن قادر على جتاوز �لتحديات 

�لر�هنة من �أج��ل �لدفع بعجلة �لتنمية و�لرقي 

و�لتقدم لل�سعب �ليمني �ل�سقيق..

نجاح للجميع
ونقلت �سحيفة »�ل�سيا�سة« �لكويتية ومعها 

�لعديد من �لو�سائل �الإعامية �خلليجية ت�سريحات 

رئي�ض �ملجل�ض �الأوملبي �الآ�سيوي �أحمد �لفهد �لتي 

��ساد فيها بنجاح �ليمن يف ��ست�سافة وتنظيم 

)خليجي 20( وقوله: �إن جناح بطولة خليجي 

20 هو جناح للجميع مينيني وخليجيني، موؤكدً�: 

»�ن هناك حر�ساً خليجياً على كافة �مل�ستويات من 

�أجل �إجناح بطولة �خلليج و�خلروج بها يف �أبهى 

�سورة الأن هذ� �لنجاح ي�سب يف �سالح �جلميع 

دون ��ستثناء«..

وقال �لفهد: »نحن مع �ليمن يف �أية منا�سبة د�ئماً �أيدينا 

ممدودة �إليها، وهو حال �خلليج كله، الأننا بنيان و�حد 

وروح و�حدة، وجناح �أية فعالية يف �أية دولة خليجية 

هو جناح للبقية وم�سدر �سعادة لهم..«.

الفرح اليماني
ويف �سحيفة »�الحتاد« �الإمار�تية، قال �لكاتب 

ف��و�ز �ل�سريف يف مقال ل��ه: مل ي��در بخلدي و�أن��ا 

�ترقب �ال�سر�ر �ليمني على �قامة خليجي 20 

�نهم ي�سعون جاهدين �إىل منحنا �لفرح هكذ� 

كعائلة و�ح��دة، ففي عدن وجدناهم ميرون عر 

�لطرقات يدندنون على �أوت��ار ب�ساطتهم �أنا�سيد 

عالقة يف �الأذهان مل ن�سعر يف يوم من �الأيام ونحن 

نتمايل معها رق�ساً وطرباً �أنها �أتت من رحم �ل�سر 

و�لعرق و�ل�سو�عد �ل�سمر �لتي تنحت يف �لفخر 

و�ل�سخر �ساربًة عقودً� من �لزمن بفاأ�ض �الحتمال 

ر�أ�ض �حلزن و�لفقر لينهمر فرحاً �سائغاً لل�ساربني 

و�ملارين و�لقادمني و�ملحبني.. »�إنهم يف ب�ساطتهم 

�أهل عدن �لطيبني يبيعون �لفرح على قارعة �لطريق 

وي�سعون فتات خبزهم على طاولة �لقلوب �مل�سرعة 

باحلب نحو فجر م�سرق يت�سلل �سوب �ل�سرفات 

ليخلطوه بكرة �لقدم وليحققو� ولو حلماً و�حدً� 

�سمن طابور �أحام �ليمن �ل�سعيد يف خارطة �أحام 

�لنا�ض..«.

تحدي اإلرهاب
على ذ�ت �ل�سياق ن�سرت �سحيفة »�جلزيرة« 

�ل�سعودية مقااًل جلا�سر �جلا�سر قال فيه: »دورة 

خليجي 20 حتمل بكل جد�رة لقب دورة �لتحدي، 

و�لتحدي هنا لي�ض حتدي �لفرق و�لاعبني للح�سول 

على كاأ�ض �لبطولة، ولكنه حتدي �أهل �ليمن جميعاً 

وحتدي �أهل �خلليج �لعربي لاإرهاب وكل قوى 

�ل�سر �لذين ال يريدون ال لليمن وال للعرب جميعاً 

وال للب�سرية يف �أي مكان خرً�..«.

و�أ�ساف �لكاتب: »لقد بد�أت �لدورة، ودون �لنظر 

لنتائج �ملباريات فاإن عر�ض �خلليج يف �ليمن فاق 

كل �الأعر��ض، فقد كانت فرحة غامرة الأهل �ليمن 

و�ساركهم �خلليجيون يف �النت�سار على �الإرهاب، 

وكان �لفوز رغبة �لتحدي و�ل�سمود لكل �أهل �ليمن، 

فقد جرى �الحتفال ب�سورة ر�ئعة، وظهر �لرئي�ض 

علي عبد�هلل �سالح عري�ساً لهذ� �حلفل، فالرجل 

رمى بكل ثقله الإجناح هذه �ملنا�سبة 

�لريا�سية �لكرى �لذي �أر�د ��ستثمارها 

لتقدمي �ل�سورة �حلقيقية لليمن �ملنت�سر على 

قوى �الإرهاب و�النف�سال و�لتمرد..«.

لقاء األخوة
وحت��ت ع��ن��و�ن »خليجنا و�ح����د.. كلنا 

فائزون« تناول �لكاتب �إبر�هيم �لع�سم هذ� �حلدث 

يف �سحيفة »�الحتاد« �الإمار�تية.. قائًا: »يف �ملوعد 

�ملحدد �لتاأمت دورة جديدة لكرة �خلليج.. لكن هذه 

�ملرة من �أر�ض �حل�سار�ت �أر�ض بلقي�ض يف �ليمن 

�ل�سعيد الأول مرة.. وهاهي عدن �كت�ست حلة جميلة 

�حتفائية بالعر�ض �خلليجي �لع�سرين، لتحت�سن 

عرو�ض �جلنوب �سيوفها على �ساحل �أبني معبد 

�لع�ساق..«.. و�أ�ساف: »�ليمن �ل�سعيد ��ستطاع 

بنجاح كامل �أن يجمع �أبناء �خلليج يف دورة جديدة 

��ستمرت لعقود عدة م�ست.. لتكون هذه �لدورة 

�حلالية ك�سابقتها منا�سبة لتجمع �الأخوة يف �خلليج 

و�سبة �جلزيرة �لعربية على معاين حقيقية للريا�سة 

تتمثل يف �لتاآخي و�ل�سفاء حتت �سعار »خليجنا 

و�حد.. كلنا فائزون«.

انبهار يف عدن
�لكاتب حممد �جلوكر ويف مقال له يف �سحيفة 

»�لبيان« �المار�تية قال فيه: »�لتنظيم 

�لر�ئع خلليجي 20 باليمن يجعل �جلميع 

يف حالة �نبهار ب��دءً� من حفل �الفتتاح 

�لر�ئع مبدينة عدن، ويوؤكد �أن �سباب �ليمن 

على مقدرة تامة يف �لتعامل بنجاح الحت�سان 

دورة �خلليج �لعربي لكرة �لقدم يف 

ن�سختها �لع�سرين، وهي �ملنظومة 

�لكروية �الأك��ر �نتظاماً يف عاملنا 

�لعربي.. و�أثبت �الأ�سقاء بتنظيمهم هذ� 

�حلدث �لكبر قدرة �ليمن على مو�جهة 

و�ل�����س��ع��وب��ات.. �لتحديات 

فالتوجه �ليمني 

و��سح و�لر�سالة 

�لتي يقدمها �سبابه 

ت����ره����ن ع��ل��ى 

�لعزمية �لقوية و�لر��سخة لدى فكر 

�لقياد�ت �ل�سيا�سية �لتي توؤمن مبا 

تخطط له، وذلك �لتو�جد من كبار 

�مل�سوؤولني يف حفل �الفتتاح لهو 

دليل قاطع على ما تلعبه دور�ت 

�خلليج من �أهمية يف و�سع �ال�سر�تيجيات 

�ل�سبابية على �أجندة �أولياء �الأمور..«.

وم�سى �لكاتب بالقول: »والأن �لريا�سيني 

�ليمنيني يدركون جيدً� �أن قوتهم يف وحدتهم، 

عملو� على توحيد كيانهم �لريا�سي، بعد �أن 

قطعو� خطو�ت كبرة يف هذ� �لطريق حتى كان 

لهم ما  �أر�دو� ففاجاأو� �ملنطقة �أجمع بتكوين 

منتخب ميني موحد يف زمن �لت�سطر، م�ستبقني 

قبل �ل��وح��دة ه��ذ� �الجن��از �ل��ذي جعل �ليمن 

�سعيدً�.. ونحن معهم �أ�سعد �ليوم..«.

األهداف الكبرية:
و�إىل �سحيفة »�ل��ر�ي��ة« �لقطرية حيث كتب 

عبد�هلل بن حجي �ل�سليطي مقااًل ح��ول �حلدث 

بعنو�ن »من �لو�قع« قال فيه: »�إن �ليمن �ختارت 

¿ مع ارتفاع وتيرة حُمَّى بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها العشرين )خليجي 
20( التي تستضيفها بالدنا حتى الخامس من ديسمبر القادم، واصلت صحف الخليج 
ووسائلها اإلعالمية المختلفة االحتفاء بهذه التظاهرة الكبيرة والتي أسمتها عرس 

األعراس الخليجية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه تلك الوسائل اإلعالمية صوابية اصرار اليمن على االستضافة، 
فإنها لم تكتف بتغطية ومتابعة الشق الرياضي من الحدث وحسب بل أبرزت جوانب 
األمن واالستقرار في بالدنا، كما تناولت أيضًا جوانب سياسية وثقافية واجتماعية اقترنت 

بالحدث الكبير..

نجاح خليجي 20 يثبت 
قدرة اليمن على تجاوز 

التحديات 

اليمن يهزم 
اإلرهاب والتطرف 

ويمنح الفرح 
لكل أبناء املنطقة

متابعة/ أحمد عبدالعزيز

اليمن .. ذهبت 
املخاوف أدراج الرياح

¿ ذهبت �ملخاوف �لتي �سورها 
�الإع��ام قبل �نطاقة »خليجي 

20« يف �ليمن �ل�سعيد �أدر�ج 

�لرياح، بعد �أن وطنت �ملنتخبات 

�خلليجية �أج�سادها باأر�ض �ليمن 

و��ستوطنت وخلجنت عدن حلني 

�نتهاء �لدورة.

وب��ات��ت ن��ظ��رة دول جمل�ض 

�ل��ت��ع��اون �خلليجي يف تعزيز 

ح�سور �ليمن ريا�سياً يف حملها 

بعد تذكر حفل �الفتتاح �لذي 

علي  �ليمني  �لرئي�ض  ح�سره 

عبد�هلل �سالح باأين كانت �لدول 

�لتي �سبق �أن نظمت �ل��دورة 

وكيف �أ�سبحت �الآن.

�لدورة �حلالية مل ترم الأهد�ف 

كروية بحتة، بل ذهبت �إىل جمل 

�سيا�سية وع�سكرية و�جتماعية، 

وك��ل �الأه����د�ف �أوج���ز ر�سمها 

يف ب�سعة �أي��ام يف ه��ذه �ل��دورة 

�لغالية �لتي مت �لتحرر خالها 

من �ملخاوف من �أعمال عنف، 

�أو خرب�سات �لقاعدة، وباتت 

��ست�سافة »خليجي 20« �أكر 

معول لك�سر �سوكتها.

كنت �أبحلق بحثاً عن رئي�ض 

�أك���ر �م��ر�ط��وري��ة ك��روي��ة يف 

�لقارة �ل�سفر�ء و�أق�سد حممد 

بن همام �سمن �حل�سور كونه 

�ل�ساعي �لد�ئم للتقدم وتطوير 

�ل���دول �لنامية ك��روي��اً، و�أح��د 

�ملنا�سرين و�ملوؤيدين ل�سم دول 

�جل��و�ر ل��دورة �خلليج، لكن مل 

جند له موطىء قدم يف �ملق�سورة 

�لرئي�سة مللعب �فتتاح �لدورة 

رمبا الرتباطه باأعمال �الحتاد 

�لقاري �لتي كانت يف ذروتها.

ومن خال بد�ية ر�سم �لبنية 

�لتحتية لليمن �ل�سقيق و�لثمار 

�الأول��ي��ة �ل��ت��ي ب���د�أت تقتطفها 

�لدولة و�ستقطفها جار�تها مع 

مرور �ل�سنو�ت، فاإن �ليمن �الآن 

باأم�ّض �حلاجة لدعم �الحت��اد 

�الآ���س��ي��وي وحت��دي��دً� دع��م �بن 

همام �لذي �سجل ب�سمات كبرة 

وو��سحة يف فرته �لرئا�سية 

�الأوىل على �ل���دول �الأع�ساء، 

و�ليوم بات �ليمن بعد �حل�سور 

�ملذهل لاأ�سبوع �الأول للدورة 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة �حل��ال��ي��ة ب��اأم�����ّض 

�حل��اج��ة للفار�ض �ل��ه��م��ام �بن 

همام.

يو�جه �ليمن كثرً� من �لعو�ئق 

بتنميته  للنهو�ض  و�ل�سعاب 

بالدرجة �لتي يريدها م�سّرو 

�ل�سيا�سة �ليمنية، �إال �أن �أكر 

مع�سلة قد تو�جههم هو تغير 

�خللفية �لثقافية لتخزين �لقات 

�لذي يعد �أكر حمبطات �لتقدم 

�لتنموي، وهذ� �الأمر لن ت�سقطه 

�إال �ل��ري��ا���س��ة م��ن خ��ال كرة 

�ال�ست�سافة وتكر�ر �الت�سال 

ب��ال��ع��امل �خل���ارج���ي مبا�سرة 

وتبادل �لثقافات �ملختلفة مع 

�الآخرين، وهذ� لن يتم �إال بدعم 

�الحت���اد�ت �لدولية و�لقارية 

و�الإقليمية و�لعربية �لتي نه�ست 

بكثر من �لدول وجنحت يف خلق 

ثقافات كروية و�إي��ج��اد ن�سيج 

�جتماعي جمع قلوباً و�ح��دة 

عجزت بع�ض �ل�سيا�سات عن 

توحيدها.۹

نقاًل عن �صحيفة »الوطن« 

ال�صعودية

عبداهلل الفراج

الصحافة األمريكية:

اليمن نجحت يف جذب أنظار العالم ألول مرة إىل  بطولة خليجي عشرين

»يواس إيه تودي«: نجحت اليمن يف تحدّي استضافة بطولة الخليج

»وول سرتيت جورنال«: الرئيس »صالح« لم يرتدد يف استثمار مليار دوالر الستضافة الحدث الكبري

فارس أبوظبي يتغزل يف اليمن

¿ على �لرغم من �أن �ليمن ت�ست�سيف 
م��رة،  ول  بطولة خليجي ع�سرين الأ

�إاّل �أنها جنحت يف جذب �أنظار �لعامل 

��ب��اً �إل��ي��ه��ا، والأول م��رة يف تاريخ  ت��رقُّ

�لبطولة حتظى باهتمام �سحفي الفت 

نها بطولة  باأ ن ظلت معروفة  �أ بعد  

�قليمية يقت�سر �الهتمام بها على �لدول 

�خلليجية �أكر من غرها على م�ستوى 

�لتغطية �ل�سحفية و�الإعامية.

و�أرج��ع��ت �ل�سحف �لعاملية ف�سل 

�لنجاح �لعاملي لبطولة خليجي ع�سرين 

لليمن �لذي عمل على تنظيمها وجذب 

باً لتبديد �ملخاوف  �أنظار �لعامل �إليها ترقُّ

�الأمنية و�لق�ساء على »جبل �جلليد �لذي 

ينتظر �سفينة تايتانيك«- على حد تعبر 

�سحيفة »وول �سريت جورنال«- وهي 

و�حدة من �أهم �سحف �لعامل �لتي تهتم 

بال�سئون �القت�سادية و�ل�سيا�سية، 

و�ملثر يف �الأمر �أن تهتم �سحيفة بهذه 

�ل�سفة ببطولة كرة قدم، ولكن �لتحدي 

�ل��ي��م��ن��ي 

و�الإ�سر�ر �خلليجي على �إجناح 

»خليجي 20« دفع �ل�سحيفة �الأمريكية 

ومن خال عدد من مر��سليها يف عدن �إىل 

ر�سد �أجو�ء �الفتتاح و�لنجاح �ليمني 

يف ك�سب �لتحدي.. ويف تقريرها، قالت 

»وول �سريت جورنال«: »�إن �لرئي�ض 

�ليمني علي عبد�هلل �سالح مل يردد يف 

��ستثمار ما ال يقل عن مليار دوالر من 

�أج��ل �إن�ساء وجتهيز �ملاعب و�لبنية 

�لتحتية �لريا�سية �ملنا�سبة ال�ست�سافة 

�حلدث �لكبر«.

من جانبها �أف��ردت �سحيفة »يو��ض 

�يه تود�ي« �الأمريكية م�ساحة كبرة 

الأخبار �أجو�ء »خليجي 20« يف �ليمن، 

و�أكدت �أن �حت�سان �ليمن لهذه �لبطولة 

�سكل حتدياً كبرً� لقدرة �ليمن على 

��ست�سافة �لبطوالت �لكبرة.

ونقلت �ل�سحيفة ت�سريحات لر��سد 

�ل��زع��اب��ي- رئ��ي�����ض جل��ن��ة �لت�سويق 

و�لعاقات �لعامة و�الإع���ام باحتاد 

�لكرة �الإم��ار�ت��ي- حيث قال: التوجد 

�أي��ة م�ساكل تنظيمية، و�الأم���ور حتت 

�ل�سيطرة �لتامة، و�أتوقع جناحاً كبرً� 

للبطولة من �لناحية �لتنظيمية بعد 

�جل��ه��ود �لكبرة �لتي بذلها �جلانب 

�ليمني.۹

¿ قناة »�أبوظبي �لريا�سية« كانت ومنذ وقت مبكر 
يف مقدمة �ملد�فعني عن ��ست�سافة �ليمن لبطولة 

»خ��ل��ي��ج��ي20« ومل تتفوق يف ذل��ك على �لو�سائل 

�خلليجية وح�سب بل تفوقت حتى على بع�ض و�سائلنا 

�لوطنية.

هذه �لقناة �لتي فازت بحق �لنقل �حل�سري للبطولة 

�أحتفنا عرها  �لكامل،  لقها  �أحقيتها وتاأ ثبتت  و�أ

�ملعلق �لر�ئع و�ملتاألق فار�ض عو�ض �ساحب �لقاعدة 

�جلماهرية �لعري�سة يف �خلليج و�لوطن �لعربي بحبه 

لليمن و�سعبها وظل طو�ل �ملباريات �لتي يعلق عليها 

يردد �أ�سعار و�أغاين �ليمنيني مثل �ملح�سار و�بوبكر 

�سامل و�يوب طار�ض وغرهم.. بل �نه يحفظ وعن ظهر 

قلب �لن�سيد �لوطني �ليمني �لذي ردده على م�سامع 

�ملتابعني عر �لف�سائية يف يوم �الفتتاح ومبار�ة �ليمن 

�الأوىل مع �ل�سعودية.. ف�سًا عن �سخريته �ملتو��سلة 

على كل �لذين �سككو� يف قدرة �ليمن على �ال�ست�سافة 

و�حاديثهم �ملرجفة عن �الأمن و�ال�ستقر�ر يف بادنا.. بل 

ويذهب �كر من ذلك وهو يروج بح�ض مرهف وعروبة 

متاأ�سلة لل�سياحة يف �ليمن. حتية وتقدير لهذ� �لفار�ض 

�ملتاألق ولقناة »�بوظبي �لريا�سية« �لر�ئعة وكل 

طاقمها �ملميز.. ونقول لهم �نتم جميعاً يف قلوب �ليمنيني 

متاماً مثل ما �ليمن و�أهلها يف قلوبكم و�أفئدتكم.۹

خليجي بعيون سودانية

اإلعـالم الفلسطيني ينـــــــــــــقل أجواء البطــولة إلـى جماهريه
¿ حتظى بطولة خليجي20 باهتمام ومتابعة و�سائل 
�الإعام �لفل�سطينية، حيث خ�س�ست حمطة »�الق�سى« 

�لتي تبث من قطاع غزة ��ستديو يومياً للتعليق على 

نتائج �ملباريات وحتليلها مب�ساركة نخبة من �ملحللني 

و�ل��ن��ق��اد و�سط �هتمام جماهري ع��ر �مل�ساركات 

�لهاتفية.

 وخ�س�ست حمطة »�لقد�ض« بدورها ن�سرتني م�سائية 

و�سباحية ملتابعة �أح��د�ث �لبطولة، ونقل �أجو�ئها 

و�لظروف �لتي تو�كبها، و�أفردت ف�سائية »فل�سطني« 

فو�ز �ل�سريف حممد �جلوكرجا�سر �جلا�سر �بر�هيم �لع�سم


