
لــيــة لمنتخب  لــحــا ــاتــت التشكيلة ا ب
العراق بقيادة حكيم شاكر مؤهلة بقوة 
الستعادة لقب كأس الخليج لكرة القدم 
(خليجي ٢٢) بعد غياب طويل رغم أي 
ظروف عكسية من شأنها التأثير على 

استقرار أي فريق.
قد تبدو الصورة الظاهرية أن شاكر 
الذي تولى تدريب العراق في خليجي ٢١ 
بالبحرين مطلع العام الماضي يبقى على 
رأس الجهاز الفني، لكن الواقع أنه ترك 
منصبه للصربي فالديمير بتروفيتش 
بعد البطولة السابقة قبل أن يعود مجددًا 

لقيادة بالده.
ورغــم ذلــك ذكــرت تقارير أن شاكر 
كان مهددًا بفقدان منصبه إذا لم يتوصل 
ــاق لــتــمــديــد عــقــده، لــكــن ســارت  ــف الت

األمور في النهاية باإلعالن قبل أسبوع 
من انطالق المسابقة عن توقيعه لعقد 

ضخم لمدة ثالث سنوات.
وإضافة إلى ذلك ألغي معسكر المنتخب 
العراقي في البحرين استعدادًا لكأس 
الخليج ليكتفي الفريق بإقامة معسكر 
داخلي ودون خــوض مباريات ودية 

قوية في الفترة األخيرة.
لكن في النهاية تبقى هذه الظروف 

أفضل من الظروف التي خــاض فيها 
العراق البطولة السابقة من كأس الخليج 
وتمكن من تحقيق نتائج جيدة مصحوبة 

بــعــروض قــويــة وكـــان على 
ـــــاب  أعـــــت
إحــــــــــــراز 
اللقب ألول 
مــــــرة مــنــذ 

١٩٨٨م.

عمان تتطلع لتكرار مجد ٢٠٠٩مفي خليجي الرياض..

تتطلع سلطنة عمان للعودة بطلة لكأس الخليج لكرة القدم بعدما انطفأ 
بريقها إثر سنوات رائعة توجت باللقب على أرضها قبل ما يزيد على خمس 

سنوات.
فلقب ٢٠٠٩م وهو الوحيد في خزانة العمانيين على مختلف األصعدة كان 
المنافسة لسنوات طوال.مشهدا غير مألوف في البطولة اإلقليمية التي عرفت منتخبها غير قادر على 
وحين رفع محمد ربيع قائد الفريق وقتها الكأس في ملعب السلطان 
قابوس بمسقط وضعت عمان حدًا إلخفاق دورتين متتاليتين بلغت في 
السعودي بالفوز بركالت الترجيح.كل منهما المباراة النهائية وخسرت على أرضها قبل أن تنال هي من الضيف 
ويلخص العب الوسط أحمد مبارك كانو اآلمال العمانية فيقول: "الوقت 
حان لكسب لقب خليجي آخر بعد خليجي ١٩ التي حققها المنتخب على 

أرض السلطنة."
وأضاف كانو البالغ من العمر ٢٩ عامًا والذي تخلص من شعره الطويل 
المميز وعاد اآلن ليلعب في صفوف العروبة العماني بعدما خاض تجارب 
أن أرى المنتخب وقد حقق المأمول منه."احترافية في قطر والسعودية: "لديَّ الشعور نفسه حول هذه األلفة وأتمنى 

اليمن الرقم المجهول!

«الميثاق» -خاص:
كأس الخليج الثانية والعشرون على األبواب 
والتي ستنطلق الخميس الــقــادم بين الفرق 
الكروية للمنتخبات الثمانية الطامحة للقب، 
بعضها األول والبعض اآلخر الرابع وهناك فريق 

وحيد يطمع للقب الحادي عشر.
ولكن وبـــدون استثناء الجميع المشارك في 
البطولة لديه طموحات الفوز ومعانقة اللقب مع 
اختالف في مستوى الطموح ومستوى اإلمكانات 

المؤدية لتحقيق ذلك الطموح .
ويــبــرز على السطح ثــالثــة منتخبات كبيرة 
وقديرة وامكاناتها وقدراتها هي األفضل من باقي 
الطامحين وهذه المنتخبات هي السعودية صاحبة 
األرض والــجــمــهــور ومستضيفة الــبــطــولــة وهــي 
األكثر احتياجًا للقب خاصة وهو في أرضها وتفتقد 
للقب منذ أكثر من عشرة أعــوام وحاجتها تكمن 

ســـكـــة في أن البطولة ســوف تدفع األخضر السعودي إلى 
البطوالت واإلنجازات التي افتقدت لها زمنًا ليس بالقليل ..كما أن الفوز 
باللقب سوف يعزز من حظوظ السعودية في المشاركة اآلسيوية على 
ذات الطموح واألمل الذي يجعلها كأبرز المتنافسين على تسيد القارة 

الصفراء بعد ابتعادها عن السيادة بطوالت سابقة.
وتكمن نقطة قوتها أن األرض والجمهور بلون االخضر السعودي 
الــذي سيكون أكبر عــوٍن للفريق األخــضــر.. ويأتي الفريق األبيض 
اإلماراتي بأعتباره حامًال للقب األخير الذي حصل عليه بعد عروض 
هي األروع لالمارات والفريق لم يزل يحتفظ بكامل عناصره التي 
فازت بدورة البحرين وبكامل نجومه الذين جعلوا الكل يصفق لهم 

في المنامة.
االمارات ليست على استعداد للتفريط باللقب بسهولة إال إذا أجبرت 
على التنازل عنه بالقوة أو بالسيادة الكروية ..ويمتاز األبيض االماراتي 
بالتناسق واالنسجام بين الفريق واأللفة التي عاشها المنتخب ألعوام 

سابقة .
أما المرشح األبرز الثالث فهو األزرق 
الكويتي وصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بعشرة 
ألقاب وهو على عالقة وثيقة ببطوالت الخليج حتى وإن 

كان مترنحًا لكن البطولة واللقب الخليجي يحبه ويعشقه 
وينصاع لالزرق الكويتي ..فهو مرشح فوق العادة والباب 

مفتوح امامه .
ولكن يجب االعــتــراف أن اللقب هــذه المرة مفتوح على 
مصراعيه لكل المشاركين والمتنافسين الثمانية باعتبار أن 

الفوارق في المستويات ذابت كثيرًا وصار الجميع قادرًا على 
قهر اآلخر بكل بساطة .

المهم سيكون اللقب الثاني والــعــشــرون هــو اللقب األهــم ألن 
المستويات صارت في خانة واحدة والعشاق والخطاب للبطولة 

كثيرون ..والندري الكأس ستبتسم لمن في االخير ..حتى وإن 
اعتقد البعض أن الخضر هم االقــرب ..ولكن من يثق بكرة 

القدم..!!؟ 
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ملعب الوحدة بأبين!!
إشراف:

يحيى الضلعي
العدد:  (١٧٣٤)

االثنين
 10 / 11 / 2014م  
17 / محرم / 1436هـ

«الميثاق» -خاص:
على طريقة رزق الهبل على المجانين.. يبرز لنا ملعب واستاد 
الوحدة بأبين الذي كلف خزينة الدولة مايزيد عن ١٥ مليار ريال 
ْد منه بل إن البعض على طريقة عليَّ وعلى اعدائي 

َ
يمني ..ولم ُيَسف

قام بتدمير هذا الملعب واخراجه عن جاهزيته وصالحيته تمامًا من 

خالل تصفية االرهاب والقاعدة.
وهذه المصيبة.. أننا النعرف كيف نحافظ على منشآتنا وجواهرنا 

االنشائية ونعرضها إما للتدمير أو اإلهمال أو السرقة.
وسيبقى ملعب أبين شاهدًا على األيادي العابثة بأمن اليمن وصروح 

الوطن!!

بطولة خليجي.. من يحرز اللقب الـ٢٢؟!!

«الميثاق» -خاص:
تختلف مشاركة بالدنا هذه المرة في 
دورة كأس الخليج الكروية عن سابقاتها 
من حيث التهيئة واإلعـــداد والطموح 
الــذي يسعى اليه منتخبنا الوطني من 
هذه البطولة والمشاركة.. وتأتي األحداث 
والمجريات التي تعيشها بالدنا واألوضاع 
الداخلية في مقدمة األسباب والعراقيل 
التي التساعد والتقدم حالة استقرار 

أو معادلة آمنة لمنتخبنا الوطني. 
وحتى فترة االستعداد والتهيئة 
ــم تــكــن حــتــى فــي المستويات  ل
األدنى لخوض منافسات البطولة 

.
وعــلــمــت «الــمــيــثــاق» أن 
مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي في 
رجية  لخا ا ته  ا معسكر
اضـــطـــر لــالنــتــقــال من 
ــــى آخــــر بحثًا  فـــنـــدق إل
عــــن األســــعــــار الـــزهـــيـــدة 
واإليـــجـــارات االرخـــص ..كما 

هــو الــحــال بالنسبة لسفريات الفريق والتي 
يضطر الالعبون فيها للمكوث ساعات طويلة 
في الترانزيت، األمــر الــذي قدم صــورة ليس 
صحية والرياضية للمنتخب خاصة بعد تسريب 
بعض الصور الخاصة بالمنتخب وهم يفترشون 
صاالت المطار وفي حالة شديدة من االنهاك 

والتعب.
ولكن اليمن كعادتها وشبابها غالبًا ما يخالفون 
التوقعات والتكهنات فربما هــذه العراقيل 
والمنغصات تكون سببًا في االنطالق وتحقيق 
المجهول الذي انتظرناه طويًال وهو الفوز األول 

في دورات الخليج.

الخميس المقبل ..

افتتاح اسطوري لخليجي ٢٢ بالرياض
«الميثاق» -خاص:

عـــلـــمـــت ريـــاضـــيـــة 
«الميثاق» أن االفتتاح 
الرسمي لبطولة كأس 
الخليج الثانية والعشرين 
الــذي سيتم افتتاحه عصر 
ـــقـــادم سيكون  الــخــمــيــس ال
افتتاحًا هو األجمل واألفضل 
واألكــمــل مــن بــاقــي البطوالت 

واالفتتاحيات السابقة من خالل ذلك االستعداد والتهيئة 
واإلعداد الذي قام به االشقاء واالخوة في المملكة العربية 

السعودية وجوانب الترتيبات 
والتقنية في كل المجاالت والتي 
ستجعل مــن خليجي ٢٢ هو 

األجمل واألكثر قربًا للمقارنة.
األشــقــاء السعوديون وضعوا 
ــرتــوش  الــلــمــســات األخــيــرة وال
التكميلية لحدث خليجي سيكون 
ــعــده مــن حــيــث مستوى  لــمــا ب
اإلعداد والتهيئة له ومن حيث 
إصرار وتصميم األشقاء أن يكون االفتتاح والبطولة قاطبة عالمة 

فارقة في كل دورات الخليج.

سوكوب ومستقبل منتخبنا في خليجي ٢٢
«الميثاق»- متابعات:

لم يتعهد ميروسالف سوكوب بتحقيق انجازات ضخمة ونتائج معينة بعد توليه مسؤولية 
منتخب بالدنا في وقت سابق هذا العام لكن المدرب التشيكي وعد المتابعين بتطوير أداء 
 من كأس الخليج لكرة القدم التي تنطلق في الرياض 

ً
الفريق عن طريق االستعانة بالشباب بداية

الخميس المقبل. ومع عدم استقرار األوضاع السياسية واألمنية خالل العاميين الماضيين بدا 
أن سوكوب يغامر بالموافقة على تدريب الفريق صاحب المركز ١٧٨ في تصنيف االتحاد 

الدولي (الفيفا) خاصة مع اقتراب كأس الخليج في السعودية.
لكن سوكوب الذي سيبلغ ٤٩ عامًا مع افتتاح البطولة يوم ١٣ نوفمبر الجاري أوضح 
منذ توليه منصبه في مايو الماضي أنه يعلم مدى صعوبة مهمته لكنه وضع تركيزه على 

المستقبل منذ البداية. وسائل اعالم محلية نقلت عن المدرب التشيكي قوله: "مستوى 
المنتخب سيتطور خطوة بخطوة.. أعدكم أنه خالل من ستة أشهر إلى سنة ستشاهدون 

تطورات كبيرة." وأضاف: "شاهدت عددًا كبيرًا من الالعبين وسأختار المنتخب 
بحيث يكون غالبيته من الشباب.. في المستقبل سأعمل على أن يكون 

المنتخب كله من الشباب." وبالفعل بدأ سوكوب عمله سريعًا واستدعى 
نحو ٨٠ العبًا مختلفًا من خــالل عــدة معسكرات تدريبية قبل أن 

يتقلص العدد إلى ٢٧ العبا مع دخول منتخبنا لمرحلة اإلعداد 
األخيرة لكأس الخليج والتي سيبدأ فيها الفريق مشواره 

بمواجهة البحرين يوم الخميس  القادم قبل اللعب ضد 
قطر ثم السعودية.

لكن رغم النتائج الضعيفة لمنتخبنا في النسخ 
السابقة منذ بداية مشاركاته في البطولة والتعادل 
ثالث مرات فقط دون أي فوز في ٢١ مباراة ربما 
ال يشعر سوكوب بالضغوط نفسها الواقعة على 

المنافسين ألن فريقه ال يأتي ضمن المرشحين للقب 
أو حتى تجاوز الدور األول.

العراق بات مؤهًال الستعادة اللقب الخليجي

مستقبل فييرا مع الكويت على المحك في خليجي ٢٢
يملك جورفان فييرا خبرة تدريبية عريضة في المنطقة 
العربية لكنه يعاني الكثير من الضغوط من أجل تحسين 
عروض ونتائج الكويت مع المشاركة في كأس الخليج لكرة 

والتي تستضيفها الرياض هذا الــــــقــــــدم 
الشهر.

وبدا أن االتحاد الكويتي 
يأمل فــي المزيد من 
التطوير والتحسن 
فــي نتائج الفريق 
عــنــد الــتــعــاقــد مع 
فييرا الــمــولــود في 
ت  البرازيل لكن جاء
الرياح بما ال تشتهي 

السفن.
ورغــم 

صعوده بالكويت إلى نهائيات كأس آسيا 
٢٠١٥م فــي أستراليا إال أن الفريق مع 
فييرا حقق فوزًا وحيدًا على تايالند وتعادل 
مرتين مع لبنان قبل ان يخسر أمام ايران في 

التصفيات القارية.
واستمرت النتائج الضعيفة للكويت مع 
فييرا فــي بطولة غــرب آســيــا نهاية العام 
الماضي وأوائل ٢٠١٤م بعدما اكتفى الفريق 
بفوز وحيد في بداية مشواره أمام لبنان قبل 
ان يخسر أمام األردن وقطر صاحبة األرض ثم 
البحرين بركالت الترجيح في مباراة تحديد 

المركز الثالث.
وحول قدرته على منح الكويت اللقب في كأس 
الخليج رد فييرا قائًال في مقابلة تلفزيونية:" أعمل 
على ذلك لكن ال يمكنني تقديم وعد بذلك.. ال 
أتعهد بشيء الن مدربي كرة القدم ال يمكنهم 

التعهد بأي شيء."
وأضاف: "علينا اعداد أنفسنا دائمًا بالعمل الشاق 
والجاد.. يتعهد المدرب بدفع العبيه الى األمام 
ألنني ال أعمل وحدي.. يوجد ١٤ شخصًا في الجهاز 
معي اضافة الى ٢٣ العبًا وهذا يعني ٣٧ فردًا 

من ورائي."
ــا القائد ويجب ان أعــرف كيفية  وتــابــع: "أن
دفع كل هؤالء الناس للتفكير اإليجابي والتفاؤل 

والرغبة بالعمل."

فرحان حيدر..التفوق التحكيمي
من رحم المعاناة ومن تحت االسفلت يبزغ ويتفجر العطاء 

واإلبداع اليماني في مختلف الجوانب واألشكال الرياضية..
هذه المرة تفجر االبداع الرياضي اليمني بالرغم من كل ما 
يعانيه ويقاسيه الحكم اليمني في لعبة التايكواندو فرحان 
أحمد حيدر الذي تفوق على أنــداده آسيويًا وقدم لوحات 
تحكيمية في لعبة التايكواندو وسجل حضورًا متميزًا وذلك 
قيمت 

ُ
عندما حظي بالتواجد في دورة األلعاب اآلسيوية التي أ

مؤخرًا بكوريا الجنوبية.
نجاحات وإبــداعــات بن حيدر تستحق أن تكون دروســًا 

وحصصًا تعليمية للشباب اآلســيــوي ولــكــل مــن يعشق 
ويهتم بتحكيم لعبة التايكواندو، فالحكم اليمني فرحان 
نال استحسان وإعجاب جميع المشاركين في دورة األلعاب 
اآلسيوية ..ومــن مثل هذا علينا كقيادة في وزارة الشباب 
والرياضة أو اتحاد اللعبة أن نسخر له اإلمكانات ونوفر له 
المستلزمات للقفز فــوق الجميع وتمثيلنا المشرف في 

األولمبياد القادم ..فهل من مجيب؟.
وتبقى تحايانا وإعجابنا المستمر للحكم الدولي في لعبة 

التايكواندو الكابتن القدير فرحان أحمد حيدر.

السلطان الثاني في بيت البركاني
نهنئ ونبارك للشيخ/

سلطان البركاني
بمناسبة ارتزاقه حفيدًا جديدًا  أسماه

  سلطان معاذ  البركاني
جعله الله قرة عين لوالديه الكريمين وأنبته نباتًا حسنًا.. ويتربى في عز جده ووالديه..

المهنئون: 
محمد أنعم وأسرة تحرير «الميثاق»- أحمد الحبيشي وكافة «الزمالء في المركز 

االعالمي»- عبدالملك الفهيدي وكافة الزمالء في «المؤتمر نت»


