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المونديال (السياسي) الخليجي!!
وصفت صحيفة «الوسط »البحرينية قوام البعثة  

اليمنية الرسمية وغير الرسمية المتواجدة في 
المنامة بـ(الجيش اليمني) في اشارة إلى العدد الكبير الذي 
ضمه وفد بالدنا الذي حضر خليجي (٢١).. إذ صنف عدد 
أفراد البعثة اليمنية كأكبر وفد بين وفود الدول السبع 

المشاركة في البطولة.
الالفت في األمر أن وفدنا اإلداري (الجرار) ضم الكثير 
من المسؤولين (سياسيين واعضاء في مجلسي النواب 

والشورى ) فوصل العدد إلى (٣٥) شخصية من كبار 
السياسيين من وزراء سابقين وحاليين وبرلمانيين!!

وهي ليست المرة االولى الذي يتواجد مثل هؤالء ضمن 
الوفود اليمنية في كأس الخليج ..إذ يعتبر الكثير من 
مسؤولينا الحدث الكروي الخليجي وكأنه ملتقى سياسي 
قبل أن يكون رياضياً.. ولذلك يتسابق الكثيرون على 
الظفر بمقعد ضمن قوام وفودنا للحضور.. أما نفقات 

هؤالء فال يعرف من يتحملها!!

إشـــراف:
يحيى الضلعي

ملك البحرين يفتتح فعاليات خليجي 21

افتتحت مساء السبت على ستاد  
البحرين الوطني فعاليات بطولة 
خليجي ٢١ التي تحتضنها البحرين خالل 
الفترة ٥-١٨ يناير الجاري بحفل مهيب 
حضره جاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة.
وفي حفل االفتتاح القي سلمان آل خليفة 
رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة خليجي ٢١ 
كلمة رحب فيها بالدول المشاركة والحضور 
الكرام حيث قال:إننا في هذه البطولة التي 
١٩٧٠ نجسد معاني  أقيمت منذ العام 
التالحم األخــوي بين األشقاء في الخليج 
وتنظيم البطولة في البحرين ما هو إال تعبير 
عن هذا التالحم الذي كان لها شرف البداية 
لرفع علم البطولة في ٢٩ مارس ١٩٧٠م ..
وتابع: لقد شكلت البطولة نقطة مضيئة 
في تاريخ باقي البطوالت لتضيء المشوار 
نحو الــوحــدة الخليجية في ظل مواطنة 
متساوية تجمع األشقاء تحت مظلة واحدة 
لتعكس عمق الترابط بين شعوب المنطقة..
مملكة  ملك  أعلن  لكلمة  ا هــذه  عقب 
البحرين حمد بن عيسي آل خليفة افتتاح 
البطولة رسميا، متمنيا للمنتخبات المشاركة 

التوفيق ولضيوف البحرين طيب اإلقامة..
وعلى أضواء ليلية هادئة وحميمية كان 
الفنان اإلماراتي حسين الجسمي على موعد 
مباشر مع عشاق الكرة بأوبريت غنائي 
بعنوان (أنا البحرين) شاركه فيها الفنانة 
البحرينية فاطمة الزياني والفنان المعروف 

أحمد الهرمي.

الميثاق/متابعات 
احتفلت الكويت بمباراتها رقم ١٠٠ في كأس 
الخليج لكرة القدم بعد أن حقق منتخبها  فوزا مهما على 
منتخبنا الوطني االول لكرة القدم بهدفين لصفر في 
المباراة التي جمعتهما عصر أمس على إستاد مدينة 
خليفة الرياضية بالمنامة، في أول لقاءات المجموعة 
الثانية، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم 
« خليجي ٢١»  والتي تستضيفها البحرين حاليا وتستمر 

حتى الثامن عشر من يناير الجاري.
و انتهى الشوط األول بين الفريقين بنتيجة صفر - 
صفر والذي بدأ هجوميا من قبل المنتخب الكويتي حصل 
من خالله على ضربة الجزاء تألق حارس منتخبنا الوطني 
سعود السوادي في صدها وحرم الكويت من هدف مؤكد 

.
 بدأ منتخبنا متماسك الصفوف في الشوط األول مع 

التركيز على الدفاع واستغالل الهجمات المرتدة .
وحقق المنتخب الكويتي هدفه األول في الشوط الثاني 

وذلك برأسية يوسف ناصر .
وتحرك هجوم منتخبنا الدراك التعادل لكن هجماته لم 
تثمر , في ظل استمرار المد الهجومي للكويت والذي أثمر 
عن هدف بهدف ثان في الدقيقة ٨٢ من عمر المباراة من 

أقدام بدر المطوع لم تفلح معها محاولة حارس مرمى 
منتخبنا سعود السوادي , ليضاعف بذلك النتيجة لفريق 

الكويت ويتقدم على المنتخب اليمني بهدفين .
واستمرت الهجمات من الفريقين لتنتهي المباراة بفوز 

الكويت ٢/صفر .
وبهذه النتيجة اعتلى المنتخب الكويتي صــدارة 

المجموعة مؤقتاً برصيد ثالث نقاط، فيما تذيل منتخبنا 
ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ادار المبارة الحكم القطري بنجر الدوسري وانذر كالً 
من يوسف ناصر ووليد على من الكويت وحمادة الزبيري 
من اليمن،و حصل بدر المطوع على لقب أفضل العب 

في المباراة.
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منتخبنا  يدشن  مسلسل اخفاقاته  بخسارة من الكويت

خليجي العسل والزبيب وأشياء أخرى

منذ بداية المشاركة اليمنية في دورات كأس  
الخليج لكرة القدم.. دأبت كل القيادات التي 
تعاقبت على إدارة االتحاد العام للعبة في بالدنا على 
حمل الهدايا الى االشقاء في االتحادات الخليجية قبل 

انطالق كل بطولة من خالل العسل والزبيب.
وفــي كل مــرة يحرص مسؤولو اتحادنا على 
تخصيص مبالغ كبيرة جداً لشراء كميات كبيرة من 
الزبيب والعسل لكي يتم شحنها كهدايا للشيوخ 

واألمراء في جميع االتحادات الخليجية.

وقبيل السفر إلى البحرين لحضور خليجي (٢١) في 
المنامة وصل المبلغ المخصص لتلك الهدايا (١٣٠) 

مليون ريال يمني!!
والسؤال الذي يطرح بقوة : هل المبلغ المذكور 
من حر مال رئيس االتحاد؟ أم أنه يدرج ضمن 
في  منتخبنا  لمشاركة  المخصصة  زنة  لموا ا

البطولة؟!!
ثم ماهي الفوائد التي ستعود على الكرة اليمنية 

مقابل كل تلك الهدايا الثمينة؟!!

الحسني يعوض الوحيشي
تراجعت حظوظ التحكيم اليمني في التواجد في إدارة  

منافسات خليجي (٢١) نتيجة لإلصابة التي تعرض لها 
الحكم الدولي المساعد أحمد الوحيشي اثناء خوضه اختبارات 

(الكوبرتست) قبيل انطالق البطولة.
وعلى الرغم من ترشيح اتحادنا الكروي للحكم الدولي المساعد 
علي الحسني ليحل بديالً عن زميله (المصاب) أحمد الوحيشي اال 
أن فرصة الحكام اليمنيين في التواجد في البطولة تضاءلت بالنظر 
إلى أن لجنة الحكام بالبطولة اشترطت للدفع بأي طاقم تحكيم 
إلدارة أي مباراة أن يكون من بلد واحد (حكم الساحة والمساعدون).

 ويشارك ثالثة حكام يمنيين في البطولة هم : مختار صالح(حكم 
ساحة) وهشام قاسم (مساعد أول) وأخيراً البديل (علي الحسني) 

!!مساعد ثان

اإلصابة تبعد نجيب 
الحداد عن منتخبنا!!

بعد الغياب االضطراري للمهاجم الواعد/  
أيمن الهاجري عن اللعب مع المنتخب الوطني 
في مباراته األولى امام الكويت مساء أمس بسبب 
اإلصابة التي لحقت به في آخر تمارين المنتخب 
استعداداً لخليجي (٢١)، فقد لحق به نجم الوسط 
المتألق / نجيب الحداد الالعب الذي ثبت أقدامه 
مؤخراً ضمن التشكيلة االساسية لألحمر اليمني 
ببطولة غرب آسيا وفي جميع المباريات التجريبية 
قبل خليجي (٢١) حيث تعرض نجيب إلصابة بالغة 
في العضلة الضامة، وبالتالي لن يتمكن الحداد من 
اللحاق بأي مباراة للمنتخب في البطولة، وعلى ذلك 
ستتضاعف معاناة المنتخب في المونديال الخليجي 
بسبب فقدانه لنجم شعب إب الواعد نجيب الحداد!!

بالتر : الفيفا يدعم دورات الخليج
اعتبر رئيس االتحاد الدولي  

ــقــدم السويسري  لــكــرة ال
جــوزيــف بــالتــر ان الفيفا يدعم 
المسابقات الكروية التي من شأنها 

تطوير اللعبة ومنها دورات الخليج.
وقال بالتر الذي حضر حفل افتتاح 
الدورة»الفيفا يدعم المسابقات 
التي من شأنها تطوير  الكروية 
اللعبة، ومنها دورات كأس الخليج 
ــار كرة  ــا الواضح في إزده ودوره
ــقــدم فــي المنطقة مــن خالل  ال
االهتمام الرسمي الكبير والزخم 
االعالمي الــذي يصاحبها في كل 

نسخة».
ـــاد بــالتــر «بحسن تنظيم  وأش
مبديا  الخليج»،  لكأس  البحرين 

اعجابه بحفل االفتتاح.
يذكر ان الفيفا ال يعترف حتى االن 

بالدورات الخليجية.

مدير مكتب العمراني في المنامة!!
يتواجد في العاصمة البحرينية المنامة مدير مكتب وزير  

االعالم في حكومة الوفاق علي احمد العمراني، الزميل 
عبدالباسط القاعدي الذي سافر كضيف شرف تمت دعوته من 
قبل رئيس االتحاد العام لكرة القدم أحمد العيسي ليحضر 

ضمن الوفد الرسمي اليمني المشارك في خليجي (٢١)!!
وألن للسفر سبع فوائد، فإن القاعدي سيكون ثالثي األبعاد 

من وزارة اإلعالم واتحاد كرة القدم وجهة أخرى أو جهات!
وهكذا يكون التقشف!!!

عيسي بن راشد:
 بالتر حارب بن همام

أكد الشيخ عيسى  
بن راشد آل خليفة 
نــائــب رئــيــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة 
محمد  أن  لبحرين  ا فــي 
بن همام رئيس االتحاد 
لمستقبل  ا ي  ـــو ـــي س ال ا
مــن منصبه مــؤخــرا هو 
ه  د بتعا ا مــن  لمستفيد  ا
عن األجـــواء الحالية في 
األوساط الرياضية ،حيث 
تخلص من الصراعات التي 
ظهرت في الفترة األخيرة.

وقال الشيخ عيسى : «بن همام من 
الشخصيات التي يعتز بها كثيرا ، حيث 
أضاف بصمة قوية على الكرة اآلسيوية 
، ويعتبر رمزا من رموز الكرة العربية 

واالسيوية.»
ــد الشيخ عيسى أن بن همام  وأك
راح ضحية السويسري بالتر رئيس 
االتحاد الدولي - الفيفا- بمجرد تفكيره 

بالترشح ضده.
وحـــول سعي يوسف 
السركال رئيس االتحاد 
االمــــاراتــــي والــشــيــخ 
براهيم  ا بــن  ن  سلما
رئيس االتحاد البحريني 
ـــن هــمــام  ــة ب ــالف ــخ ل
ت  با نتخا ال شح  لتر با
االتحاد االسيوي، قال 
الشيخ عيسى بن راشد 
انه البد من اتفاق العرب 
على مرشح واحد ، ألن 
ترشح السركال والشيخ 

سلمان سويا سيضرهما كثيرأ.
وحول توقعاته بشأن المنافسة في 
بطولة خليجي ٢١ التي تقام بالبحرين 
، قال الشيخ عيسى أنها ستكون صعبة 
للفوز  لمنتخبات  ا كل  لسعي  نظرا 
أن يكون  الخليجي، متمنيا  باللقب 
التوفيق حليف األحمر البحريني لنيل 

اللقب للمرة األولى في تاريخه.


