
اليمن والسعودية..!
اليوم مختلفا، عىل أية حال، فاللقاء سيكون 

اليمني السعودي له نكهته الخاصة 
وظروفه الخاصة، مهام كانت النتيجة التي ستخرج 
يف نهاية املباراة، وإن كان األمل يحدو كل اليمنيني 

بتحقيق الفوز التاريخي األول للمنتخب اليمني عىل 
نظريه السعودي بعد خسارتهام من العراق والكويت.

ـ السعودية لها أفضلية تاريخية، ولكنها تفقد 
الروح يف هذه البطولة، كام تفتقد النجوم الكبار، 

بعد أن هرموا وتم تغيريهم بعدد أكرب من الالعبني 
الشباب، قلييل الخربة، وباستثناء التاريخ الذي متيل 

كفته لصالح األخرض السعودي، فإن روح األحمر 
اليامين أكرث إرشاقاً وتفاؤالً بتحقيق إنجاز جديد يف 

البطولة.
ـ مدربا الفريقني كانا متوازنني يف املؤمتر الصحفي 
لهام باألمس، فلم يفرط االثنان بالتفاؤل رغم ترصيح 

مدرب األخرض أن التاريخ يتكلم سعودي، فيام قال 
مدرب األحمر اليامين أن اللقاء سيكون صعباً، لكنه 

ليس مستحيالً، وسيجعل التاريخ يتكلم ميانيا.
ـ الجديد يف مباراة اليوم عودة الالعب أمين 

الهاجري لصفوف املنتخب الوطني، وعودة عدد 
من النجوم السعوديني إىل صفوف املنتخب ملواجهة 

املنتخب الوطني، فهذا اللقاء بالنسبة لهم ولليمن 
مصريي، ونتيجته ستحدد مالمح التأهل للمربع 

الذهبي بالنسبة للسعودية، ومواصلة املشوار للجولة 
التالية للمنتخب الوطني يف حال الفوز.

ـ الجمهور اليمني مطالب مبساندة املنتخب 
الوطني.. يف املنامة وهنا.. متنياتنا الفوز عىل األخرض 

السعودي فاألمر ليس صعبا، وكرة القدم دوارة.

منصور الجرادي

جووووول

سانفيت : إذا فزنا على السعودية 
سيكون عيدًا وطنيًا

الرفاع يجهز األحمر لمواجهة األخضر 
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اليمن ووجهات النظر
انتقادات واسعة للمحللني واملعلقني هناك 

الخليجيني نظراً لالستهزاء واالستهتار 
الكبري عند تقييمهم ألداء منتخبنا الوطني يف 

خليجي 21 وحقيقة األمر أن هناك مزايدة من 
إخواننا الخليجيني ولكن ال يعني هذا األمر أن 

مستوانا  يستحق الشكر والثناء فمستوانا تحت 
املتوسط أو رمبا عادي ...هنا يفرتض بنا تقبل 

وجهات نظر األشقاء مهام كانت قاسية بل يجب 
علينا نقد كل ما هو سلبي  قبل أن ننتظر من أحد 

نقدنا بتلك الصورة املزعجة...
من حيث األرقام والدالئل املنتخب اليمني مل 
يضف لدورات الخليج أي نكهة تستحق اإلشادة 

...إذا كنا حتى اللحظة مل نفز يف أي مباراة ومل 
نحقق أكرث من نقطة...فامذا نريد من األشقاء أن 

يقولوا عنا غري النقد وما شابه...
خالصة الكالم يجب أن نصحح أوضاعنا من 

الداخل يجب أن نخطو خطوات مدروسة إن فعلنا 
كذلك صدقوين لن يتكلم ولن يتجرأ أحد عىل ذمنا 

أو التحامل علينا أما يف وضعنا هذا  فيجب علينا 
تقبل كل يشء بصدر رحب...

الحسن الجالل

الشوط الثالث

فجعت البعثة اليمنية املشاركة يف بطولة كأس 
الخليج بنبأ وفاة حمدي عيل ضيف الله املرييس 

يف حادث مروري وهو يف طريقه إىل ملعب املباراة 
لتشجيع منتخب اليمن أمام الكويت مع زميله 

باسل فاضل الصيادي الذي أصيب يف رأسه ومازال 
يف العناية املركزة.

وقال املرشف اإلداري للمنتخب اليمني إن 
رئيس االتحاد اليمني الشيخ احمد العييس كلفه 

بالتواصل مع أرسة الفقيد واملصاب وتقديم واجب 
املواساة لهم عىل ان تقوم قيادة البعثة بواجب 

العزاء رسميا بعد صالة املغرب اليوم مبسجد الرفاع 
الرشقي.

المولد نجم السعودية: سنصالح الجماهير 
الغاضبة بالفوز على اليمن والكويت

أعرب فهد املولد العب املنتخب 
السعودي لكرة القدم عن حزنه للهزمية 

األوىل أمام العراق بهدفني يف املباراة 
األوىل للفريق باملجموعة الثانية بكأس 
الخليج 21 بالبحرين وقال : كنا نتمنى 

إسعاد جامهري األخرض التي زحفت 
وراءنا إىل ملعب املباراة ولكننا لعبنا أمام 
فريق يعتمد عىل إغالق املناطق الدفاعية 

بكثافة عددية وهو ما صعب مهمتنا 
متاما .

وأضاف : مباراة اليمن غدا 
ليست سهلة كام يتوقع البعض 
فقد ظهر مبستوى متميز أمام 

الكويت وأيضا هو فريق يعتمد 
عىل إغالق دفاعاته 

وهو ما 
سنجد 

معه صعوبة أيضا ولكننا عاقدون العزم 
عىل مصالحة جامهرينا وتحقيق الفوز يف 
هذه املباراة واللقاء الثالث أمام الكويت 

ملواصلة مشوار البطولة واملنافسة عىل 
اللقب ألنه الهدف الذي حرضنا من أجله 
وجمهور األخرض ال يرىض سوى باأللقاب.
وعن الهجوم عىل ريكارد املدير الفني 

بعد الهزمية قال املولد : ال أتدخل أو 
أتحدث عن يشء ال يعنيني فأنا 
العب وظيفتي يف امللعب فقط 
أما األمور اإلدارية فهي تخص 

االتحاد السعودي وأرى أن 
ريكارد واملنتخب يواجهان 
سوء حظ نتمنى أن يزول يف 

اللقاءات القادمة.

-عامل الخربة وقف إىل جانب الكويت
-سأكون يف الطليعة بدءاً من املوسم 

املقبل

اليمن يخسر 2 من مشجعي المنتخب الوطني في المنامة

 املنامة - دواس العقييل:
أكد مدرب منتخبنا الوطني 

لكرة القدم البلجييك توم سانفيت 
أن الخروج بنتيجة التعادل أمام 

املنتخب السعودي يف لقاء 
اليوم سيكون أمراً ساراً ، 
وقال يف مؤمتر صحفي 

قبل لقاء السعودية 
“إذا تعادلنا سنكون 
سعداء جداً أما إذا 

فزنا فسيكون عيداً وطنياً لدى الشعب”.
وبرر األسلوب الدفاعي الذي 

يلعب عليه املنتخب اليمني بأنه 
يلعب باألسلوب الذي يتوافق مع 

إمكاناته ، وقال انا لست العراق او 
االرجنتني ، أمتنى لو استطيع 

تطبيق خطة برشلونة امام 
السعودية لفزنا 5 / صفر، 

أنا اعرف امكانات 
فريقي”.

 املنامة :
أجرى املنتخب الوطني لكرة القدم عىل ملعب 

الرفاع البحريني مساء أمس التمرين األخري قبل 
مواجهة السعودية اليوم يف الجولة الثانية من بطولة 

خليجي21، التي سيخوضها باحثا عن فوزه األول.
وبدأت التامرين بكلمة توجيهية للمدرب 

البلجييك توم تحدث فيها عن بعض النقاط املتعلقة 
مبباراة األحد وعن األشياء املطلوب تنفيذها من 

قبل الالعبني يف الحصة ثم قام الفريق بالجري 
حول امللعب قبل العودة إىل تنفيذ بعض األلعاب 

البسيطة وغري مجهدة.
وشهدت التدريبات مشاركة الالعب أمين 

الهاجري العائد من اإلصابة مع زميله نجيب الحداد 
الذي بدأ رحلة التأهيل من إصابته التي ستحرمه 
من املشاركة يف مباريات الدور األول، ومل يتدرب 

املدافع مدير عبدربه بسبب اإلصابة التي لحقت به 
يوم الجمعة املايض.

وأراح املدرب الالعبني منرص باحاج وخالد بلعيد 
وناطق حزام بسبب املجهود الذي بذلوه يف مباراة 

الكويت.

 املنامة - دواس العقييل:
أكد العب منتخبنا الوطني أكرم الورايف حرصه 

وحرص زمالئه عىل تقديم نتيجة ايجابية أمام 
املنتخب السعودي اليوم األربعاء.

 وأرجع الورايف يف لقاء مع  “ملحق مأرب 
برس” سبب تراجع أداء الفريق يف الثلث األخري 
من وقت املواجهات إىل الطريقة الدفاعية التي 

قال إنها تسبب اإلجهاد لالعبني، موضحاً ان 
الفريق الحايل منذ قدومه اىل الدورة الحالية 

وهم متفقون عىل رضورة تقديم مشاركة ونتائج 
تختلف عن املشاركات السابقة، داعيا الجامهري 

واإلعالم اىل التعاطي بواقعية مع مايقدمه الفريق 
وفارق اإلمكانات والخربة بينه وبني املنتخبات 

األخرى.
واعترب الورايف ان مشاركة املنتخب اليمني 

يف خليجي 18 بأبوظبي األفضل عىل صعيد 
املشاركات يف دورات الخليج التي بدأت يف 

الدورة السادسة عرش.

وعد اتحاد كرة القدم  بتخصيص حافز 
كبري يف حالة تحقيق الفوز عىل املنتخب 
السعودي اليوم لكنه مل يعلن عن قيمتها 

حتى ال يشتت أفكار الالعبني حسب قوله.
وكان رئيس الجمهورية أجرى اتصاالً 

ببعثة املنتخب والالعبني وشدد عىل 

اللعب بقوة يف هذا اللقاء، وعدم النظر 
إىل الخلف، وهنأهم باللعب الرجويل أمام 

الكويت.
كام طالبهم ان يلعبوا بعيدا عن الضغط 

وعىل طبيعتهم ويقدموا إمكانياتهم التي 
تؤهلهم لتقديم األفضل عىل أرض امللعب.

مكافآت مالية مغرية لالعبين في 
حال الفوز على السعودية


