
¿عقب م��ب��اراة املنتخب 
العماين مع نظريه البحريني 

وه��ي الأوىل لهما يف افتتاح 

مباريات املجموعة الثانية، 

ويف امل����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي 

ملدربي املنتخبني، �صاأل اأحد 

م���درب منتخب  ال�صحفيني 

ع��م��ان الفرن�صي ك��ل��ود ل��ورا 

عن �ضحة تعر�ضه ل�ضغوط 

بيي�ييضييم واإحلييييياق اثيينيين من 

الالعبني ال�صا�صيني كان قد 

ا�ضتبعدهما قبل الو�ضول اىل 

عدن بح�ضب بع�ض ال�ضحف 

وو�ضائل االعالم التي ا�ضتند 

اليها �ضاحب اليي�ييضييوؤال.. فجاء رد الفرن�ضي 

لورا بالنفي.. وقال : »ان هذه االخبار ت�ضبه 

متيياميياً االخييبييار التي تناقلتها تلك الو�ضائل 

االعالمية حييول احلالة االمنية يف اليمن«.. 

مطالباً ال�ضحفين حتري الدقة وعدم االجنرار 

االأعمى وراء �ضحف ال�ضائعات والتهويل. هذا 

الت�صريح للمدرب الفرن�صي 

لورا انت�ضر يف و�ضائل االعالم 

اخلليجية والييعييربييييية من 

�ضحف وف�ضائيات ومواقع 

الييكييرونييييية.. كييونييه حمل 

دالالت مهمة خا�ضة اذا ما 

عرفنا تلك ال�ضجة الكبرية 

التي فجرتها بع�ض ال�ضحف 

ال�ضفراء واالقالم املوتورة 

حيييول احليييالييية االميينييييية يف 

اليمن والتي دعت املدربن 

الوروب��ي��ني يف املنتخبات 

اخلليجية اىل اخلوف والفزع 

ورف�ض احل�ضور اىل اليمن.. 

وبالطبع كان من بينهم »لييورا« الييذي وجد يف 

هنا ويف اأر�ييض الييواقييع مايجعله لي�ض تغيري 

راأيه  وح�ضب بل وال�ضخرية والتهكم على تلك 

الو�ضائل واالقالم املاأزومة التي جندها اليوم يف 

حالة �ضمت مطبق متاماً بعد ان اأ�ضابها العجز 

واملر�ض.۹
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الصحافة الخليجية تنثر الفـــــــــرح على عـرس خليجـي 20

طريق التحدي بتنظيمها بطولة كاأ�ض اخلليج 

لكرة الييقييدم »خليجي 20« 

وبذلت يف ذلك اجلهود الكبرية 

وال���ع���ظ���ي���م���ة 

لييييتييييوفييييري كييل 

و�ضائل النجاح لهذه الييدورة، وبدعم ال حمدود 

من دول اخلليج العربي من بينها دولة قطر.. فقد 

اأدت ا�ضت�ضافة اليمن لهذه البطولة حتقيق اأهداف 

اأبناء احلليج و�ضبه اجلزيرة العربية يف التجمع 

على الود واالإخاء.. كما متكنت  اليمن من خالل 

تنظيمها هذه البطولة من بناء املن�ضاآت الريا�ضية 

والفندقية واالإيوائية يف عدن واأبيين ف�ضاًل عن 

تدعيم البنية التحتية يف املطارات والطرق، اإىل 

جانب ازدهييار احلياة العمرانية واالقت�ضادية 

والريا�ضية يف املدينتن خا�ضة مدينة عدن..«.

هزيمة املتشائمني
اأما يف �ضحيفة  »الوطن« ال�ضعودية فقد كتب 

فيها علي مكي مقااًل بعنوان )كلنا مع اليمن( 

قائاًل: »كنت اأمتنى لو متهل بع�ض الزمالء قلياًل 

قبل ا�ضدار خماوفهم من ف�ضل دورة كاأ�ض اخلليج 

لكرة القدم يف دورتها الع�ضرين يف اليمن ال�ضقيق، 

فاملخاوف الأمنية التي �صاقوها واأرع��ب��وا بها 

ال�ضارع الريا�ضي اخلليجي وغييري الريا�ضي 

كان مبالغاً فيها، وبالتايل مل 

تكن مربراتهم �ضحيحة وهم 

يطالبون بنقل البطولة من اليمن 

اأو تاأجيلها، وهييي التي تعني 

والكثري  الكثري  لليمنين 

من كل النواحي، 

وكييييان ميين االأوىل 

على املعر�ضن 

اليييييييييدعيييييييييم 

وامل�������ص���ان���دة 

لييالأ�ييضييقيياء يف اليييييميين ورفييع 

قدر  نييهييم على  بيياأ معنوياتهم 

ثبتوا لنا  اأ م�ضتوى النجاح كما 

اليوم بنجاح البطولة يف التنظيم 

واخليييروج بها اإىل بيير االأمييييان، خمالفن بذلك 

كل توقعات املت�ضائمن واملنادين باالإلغاء اأو 

التاأجيل..«.

وقييال الكاتب: »اإن املكا�ضب التي 

حققتها اليمن كثرية وعدة وهي تتجاوز 

اجلانب الريا�ضي والييكييروي اإىل اجلانب 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي والق��ت�����ص��ادي وال��ث��ق��ايف 

واالجتماعي.. حتى وان مل يحقق 

املنتخب امل�ضيف النتائج املرجوة 

منه.. اإن لليمن تاريخاً عظيماً من 

الثقافة والفن واحل�ضارة.. وما 

�ضهده الوطن اليمني من حتوالت 

واجنازات وعلى خمتلف االأ�ضعدة يف ظل قيادة 

الرئي�ض علي عبداهلل �ضالح ويف ظل راية الثورة 

والوحدة والدميقراطية لدليل على تلك ال�ضريورة 

، على الرغم من اأولئك الكارهن للحياة.. اليوم 

�ضتثبت اليم و�ضعبها الطيب الب�ضيط الكرمي اأنهم 

جديرون باجلمال واحلياة..«.

مساندة عمانية
بدورها نقلت �ضحيفة »ال�ضبيبة« العمانية 

عن رئى�ض االحتاد العماين لكرة القدم خالد بن 

حمد البو�ضعيدي يف حوار اأجرته معه، قوله: 

»اإن عمان دعمت و�ضاندت اليمن يف ا�ضت�ضافتها 

20، وان ذلييك لي�ض �ضرًا،  لبطولة خليجي 

فنحن من مدر�ضة تعلمنا فيها ان نقدم الدعم 

�ضقاء العرب خا�ضة  وامل�ضاندة جلميع االأ

جرياننا، وهذا ما تعلمناه من جاللة ال�ضلطان 

قابو�ض بن �ضعيد.. نحن منذ البداية كان موقفنا 

وا�ضحاً من دعم اليمن ال�ضقيق ال�ضت�ضافة هذه 

البطولة وقدمنا كل ما ميكن منا يف هذا املجال.. 

ونحن يف ال�ضلطنة ن�ضعر بفرح غامر ال�ضت�ضافة  

اليمن لهذا احلدث الكروي اخلليجي الكبري 

ون�ضعر بالفخر ملا قام به اليمن من كل ما من 

�ضاأنه اإجناح البطولة يف جميع املجاالت بدءًا 

من املن�ضاآت واإىل كل �ضيء متعلق بالتنظيم 

واال�ضت�ضافة.. ونحن على ثقة اأن االأخوة يف 

اليمن �ضينظمون بطولة ناجحة بكل املقايي�ض.. 

اإن اليمن حكومة وموؤ�ض�ضات و�ضعباً قادر على 

تقدمي بطولة ناجحة بكل املقايي�ض وهذا ما ناأمله 

ونتمناه لهم دوماً..«.۹

الشعب اليمني وقيادته 
يربهنون على قوة عزيمتهم 

يف صـُنـْع النجاح

خليجي 20 أثبت أن 
اليمن بلد الحكمة 

واألمن والسالم

ملاذا يسيئون 
لليمن؟

¿ رغم اأن بطولة كاأ�ض اخلليج اأم�ضت 
اأمرا واقعا، اإال اأن جهات اإعالمية مغمورة 

وم�ضهورة ظلت تطالب بعدم اإقامتها يف 

اليمن اإىل قبيل افتتاحها ب�ضاعات، وظلت 

تفتعل اأزمة ر�ضمتها يف اأذهان املتلقي، يف 

وقت يفر�ض اأنها ا�ضت�ضلمت لالأمر الواقع، 

وا�ضتبدل التثوير بالتهدئة والت�ضجيع 

ومييوؤازرة االأخوة يف اليمن، احلكم على 

ال�ضيء جزء من ت�ضوره، واخلييوف من 

امل�ضتقبل ما هو اإال قييراءة حلالة اأمنية 

عائمة، ا�ضتنتج اأنها �ضتلقي بظاللها على 

هذه الدورة، �ضك ال يقن. 

بالطبع من حق كل فرد اأن يطرح روؤيته، 

ىل دولة  اإ �ضناد تنظيمها  باإ كمن طالب 

اأخرى حذرا من عواقب قد حتدث، لكن 

التطمينات التي �ضاقها االأخييوة هناك، 

واأكييدهييا ميي�ييضييوؤولييون اأميينيييييون ميين دول 

اخلليج يفر�ض اأنها بييددت املخاوف، 

وهداأت االأمور، وغريت االآراء، وذلك ما 

مل يحدث! 

مل تقت�ضر الق�ضية على مطالبة ملحة، 

بل ظهرت لقاءات يف قنوات تلفزيونية 

مع جمهور اأ�ضاءت اإىل اليمنين حينما 

و�ضفتهم بال�ضعف، والعجز عن مثل 

هذه اال�ضت�ضافة، بل و�ضلت اإىل و�ضمهم 

باجلهل، وعييبييارات اأخيييرى اأخييجييل من 

طرحها يف مثل هذه امل�ضاحة، هذا ما طرح 

يف اإعالم ر�ضمي، اأما ما ظل ين�ضر يف مواقع 

االنرنت فحدث عنه وال حرج! 

قاتل اليمنيون من اأجل ا�ضت�ضافة هذه 

الييدورة طويال، وكييان قتالهم على عدة 

جبهات، اأحدها مع اإمكانات مادية �ضعيفة 

لتوفري مالعب وفنادق وخالفها، ثم فازوا 

عليها، ومنها قلة خييربة يف التنظيم، 

وهزموها اأي�ضا، لكن احلرب الكربى هي 

مع اجلهات التي اأرادت اإبعاد البطولة عن 

اليمن، وهزموها اأي�ضا، بعد ذلك مل يبت�ضم 

اخلا�ضر يف وجييه اليمنين، ظييل وجهه 

متجهما، ومل ي�ضتبدل التحذير بالت�ضجيع 

لدولة بداية طموحها ا�ضت�ضافة منا�ضبة 

ريا�ضية متوا�ضعة كدورة كاأ�ض اخلليج، 

ولي�ضت نهائيات كاأ�ض العامل لكرة القدم! 

اإن االأميين الييذي قلق منه الريا�ضيون 

فامتنع كثري منهم عن احل�ضور ومنهم 

العبون واإعالميون ومدربون هو اأف�ضل 

بكثري ميين دولييية جيينييوب اأفريقيا التي 

ا�ضت�ضافت بطولة كاأ�ض القارات، ونهائيات 

كاأ�ض العامل، وبطولة كرة القدم لذوي 

االحتياجات اخلا�ضة ومنا�ضبات اأخرى 

غري كرة القدم خالل مدة زمنية ق�ضرية، 

مل متنع الق�ض�ض التي تنقل من هناك 

لعبي املنتخبات العاملية، ول مدربيها، 

وال روؤ�ييضيياء االحتيييادات من احل�ضور، 

بل ح�ضرها روؤ�ضاء دول كبرية كباراك 

اأوبييامييا، بييداأت هذه امل�ضابقات وانتهت 

دون اأن يقتل �ضخ�ض، اأو يفجر ملعب، 

اأو يختطف م�ضجع، �ضدق الواقع وكذب 

االإعالم! 

لقد بداأت الدورة بحفل افتتاحي اأعتربه 

جنح بامتياز، وقبله ظللت اأتابع على 

قناة مينية عالمات الفرحة با�ضت�ضافة 

هذه املنا�ضبة فكان تعبريا عفويا يطرب 

له �ضامعه، قدم �ضعب اليمن من مظاهر 

البهجة بهذه اال�ضت�ضافة ما يدعو لتقدمي 

جزيل ال�ضكر والعرفان لهم. 

الييكييرم �ضمة مينية عرفها ميين خالط 

اليمنين، من يعمل منهم هنا، ومن ذهب 

اإليهم يف ديارهم، كثري من اأ�ضدقائي ممن 

زاروا اليمن ذكروا من ق�ض�ض ال�ضهامة 

والكرم والنخوة العربية االأ�ضيلة من 

قبل الرجل اليمني ما يبي�ض وجه ال�ضعب 

هناك، هل حقهم على اإخوتهم من دول 

اخلليج اأن ي�ضاء اإليهم يف اإعالم ي�ضمعونه؟ 

األي�ض من واجبنا الوقفة ال�ضادقة معهم 

لينجحوا، والعفو عن الزلل اإن حدث؟! ۹

نقاًل عن الريا�ض ال�سعودية

خالد املشيطي

اإلعـالم الفلسطيني ينـــــــــــــقل أجواء البطــولة إلـى جماهريه
الر�ضمية ومقرها رام اهلل جانباً من اأخبار البطولة 

عرب ن�ضراتها على مدار ال�ضاعة.

وعلى م�ضتوى االعييالم املكتوب تفرد ال�ضحف 

اليومية االأربييع »القد�ض« و»االأيييام« و»احلياة 

اجلديدة« و»فل�ضطن« م�ضاحات مميزة، وهو حال 

املواقع االلكرونية التي متالأ الف�ضاء االإعالمي 

الفل�ضطيني، فيما خ�ض�ض برنامج »كورة« عرب 

اإذاعة القد�ض م�ضابقة »توقع النتائج« مع دخول 

البطولة مراحل احل�ضم.۹

ملح البطولة

قناة الدوري والكأس تشعلل البطولة بــ9 ماليني ريال
¿ اأعلنت قناة الدوري والكاأ�ض القطرية 
عن تخ�ضي�ض جائزة قّيمة الأف�ضل تغطية 

�ضحفية لبطولة »خليجي20« تتناف�ض 

عليها خمتلف و�ضائل االعالم الريا�ضية 

املحلية واخلليجية والعربية.

وخ�ض�ضت القناة مبلغ 150.000ريال 

قطري )مييايييعييادل ت�ضعة مالين ريييال 

ميني( قيمة لهذه اجلييائييزة، ويح�ضل 

�ضاحب املركز الثاين على مائة الف ريال 

قييطييري، و�ضاحب املييركييز الثالث على 

خم�ضن األف ريال قطري.

وتهدف هذه امل�ضابقة اىل اإر�ضاء القيم 

املثلى 

واحلقيقية لبطوالت كاأ�ض 

اخلليج كما جاء يف ال�ضروط.

املييجيياالت  كييافيية  وت�ضمل امل�ضابقة 

ال�ضحفية من مقال وتغطية ميدانية 

وانييفييراد واخييبييار وتييقييارييير و�ييضييورة 

واخييييراج والييكيياريييكيياتييري والعناوين 

املميزة.. وغريها من جميياالت العمل 

ال�صحفي.

ي�ضار اىل ان هييذه الييقيينيياة كييانييت قد 

اطييلييقييت هيييذه امل�ضابقة الأول ميييرة يف 

ب�ضلطنة  املا�ضية   19 خليجي بطولة 

عييمييان وح�ضل فيها ملحق »االحتييياد 

الييريييا�ييضييي« اليي�ييضييادر عييين �ضحيفة  

»االحتاد« االماراتية على لقب اجلائزة 

االوىل لتميزه وتفرده يف تغطية فعاليات 

»خليجي19«.۹

¿ اأية بطولة اأو مناف�ضة بدون ح�ضور جماهريي لي�ض لها اأية 
نكهة او طعم، لذلك يقول اأهل الريا�ضة ان اجلماهري هي ملح 

البطوالت.

ومن هنا كانت اجلماهري اليمنية اأكرث اال�ضياء لفتاً الأنظار 

اال�ضقاء اخلليجين ومثلت املادة الد�ضمة يف كل و�ضائل االعالم 

اخلليجي.. كيف ال ومل يحدث يف كل بطوالت كاأ�ض اخلليج 

ال�صابقة ان ام��ت��الأت املالعب يف جميع املباريات وان جتد 

كل املنتخبات امل�ضاركة م�ضجعن لها من البلد امل�ضت�ضيف. 

العديد من و�ضائل االعالم اخلليجية املختلفة اتفقت متاماً ان 

اجلماهري اليمنية يف »خليجي20« �ضجلت الرقم القيا�ضي على 

كل البطوالت ال�ضابقة واعتربوها حالة نادرة ان متتلئ املالعب 

ويف جميع املباريات وهي حالة جديدة ونييادرة قيا�ضاً على 

بطوالت خليجي ال�ضابقة حيث اليتعدى احل�ضور يف املالعب 

ب�ضع مئات يف املباريات التي التكون فيها البلد امل�ضت�ضيف 

طرفاً يف املباراة.. وهي القاعدة التي حطمتها اجلماهري اليمنية 

يف »خليجي20« ب�ضهادة االعالم اخلليجي على األ�ضنة االدارين 

واملدربن والالعبن والكتاب والنقاد واملحللن الريا�ضين دون 

ا�صتثناء.۹

التنظيم الرائع والحضور الجماهريي الكبري 
يسجل يف تاريخ البطولة

البو�صعيديالفهدالعطية

الشعب الصينية:
الرئيس كسب التحدي وجذب الجماهري

لورا يسخر من صحافة الدجل والتفخيخ

 بكن )�ضنخوا(:

¿  قالت �ضحيفة »ال�ضعب« ال�ضينية عرب ن�ضختها االجنليزية ان الرئي�ض علي عبداهلل �ضالح 
ك�ضب التحدي باإقامة بطولة كاأ�ض اخلليج لكرة القدم يف اليمن.. وقالت: ان الرئي�ض اتخذ مبادرة 

جيدة حينما اأعلن عن ال�ضماح لالآالف من اجلماهري اليمنية واخلليجية بح�ضور فعاليات ومباريات 

خليجي20 من دون احلاجة اىل �ضراء تذاكر حل�ضور املباريات، وهي املبادرة التي من �ضاأنها منح 

البطولة اأحد اأهم وجوه جناحها بعد اأن كانت االأنباء ت�ضري اىل تف�ضيل اجلماهري م�ضاهدة املباريات 

عرب �ضا�ضات التلفاز.. وا�ضار التقرير اىل وجود مئات من اجلماهري من ال�ضعودية واالإمارات وقطر 

و�ضلطنة عمان وبقية الدول امل�ضاركة يف البطولة، حيث مل يقت�ضر احل�ضور اجلماهريي على البلد 

امل�ضت�ضيف للبطولة.۹


