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القناةالمباراةالتوقيت

كأس االتحاد االنجليزي

الجزيرة الرياضية 5+تشيلتينهام × إيفرتون22:45

الدوري االسباني

الجزيرة الرياضية 2+رايو فاليكانو × خيتافي22:00

مكالمة ضرورية

اقرأ وتمعن
صورة لالنستغرام

فرحة وبراءة

اهلل ياألزرق

حيى اهلل االسود

تحية كويتية
خليجنا واحد

البعد الثالث للدورة

نشاهدها  التي  األبعاد  من  العديد  هناك   [
واهمها  أبرزها   »21 »خليجي  في  ونعيشها 
الجانب الفني للمنتخبات المشاركة، وقدرتها على 
غالبية  اتضحت صورة  وقد  الدورة.  بلقب  الفوز 
من  مستوياتها  شاهدنا  أن  بعد  المنتخبات  هذه 
امس.  انتهت  التي  االول  الدور  مباريات  خالل 
بعيد،  حد  الى  منتخب  كل  مستوى  فيها  وتجلى 
قدرة  على  النهائية  الصورة  يعطي  ال  انه  اال 
الحظ  يحالفها  لم  التي  او  المهزومة  المنتخبات 
في التأهل للدورة الثاني؛ الن لكل مباراة ظروفها 

ولكل حصان كبوة.
البعد  يضاهي  اصبح  الذي  الثاني  البعد  اما   
اصبح  فقد  اللقب،  على  المنافسة  قوة  في  االول 
الحشد االعالمي الكبير واالهتمام الذي يفوق اي 
بعض  جعل  االمر  وهذا  اقليمية،  لبطولة  تغطية 
الحقيقي  طورها  عن  تخرج  الفنية  االنتقادات 
ويسبب  الرحمة  يعرف  ال  الذعا  نقدا  وتصبح 
االعالمية  التغطية  اصبحت  لذلك  بيوت،  خراب 
اي  يضاهيها  وال  جدا،  متميزة  ال��دورة  لهذه 
ذو  فتاك  سالح  وهذا  اخرى،  اعالمية  تغطية 

حدين.
  اما البعد الثالث غير المرئي ولكننا نشعر به 
ونعيشه هذه االيام، فيتمثل في لقاء االشقاء تحت 
مظلة واحدة، تجمعهم ارض واحده، ويحيط بهم 
وهو  واإلخاء،  والمودة  بالحب  الشعور  جميعا 
االمر الذي نعتز ونفخر به نحن البحرانيين اكثر 
من اي وقت آخر؛ الننا نحن من اسس النطالقة 
غرس  في  وساهمنا   ،1970 العام  الدورة  هذه 
بذرتها االولى على هذه االرض الطيبة، ورعيناها 
حق رعايتها حتى اصبحت اليوم صرحا رياضيا 
يكون  ان  نفخر  لذلك  بالبنان،  إليه  يشار  شامخا 
الرياضية  للنهضة  االول  السبب  هو  الصرح  هذا 
تأهلت  وبفضلها  دولنا،  تعيشها  التي  الكبيرة 
رياضي  حدث  كأكبر  العالم  كأس  نهائيات  الى 
عالمي، وبلغنا اكبر المواصيل حينما نجحت دولة 
المجتمع  الحصول على موافقة  الشقيقة في  قطر 
الدولي في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
عربية  دولة  الى  الفتة  صورة  في   2022 العام 
صغيرة في حجمها وتعداد سكانها... وهو االمر 
اإلنجازات  هذه  على  ألنفسنا  نبارك  يجعلنا  الذي 

ونبارك لالشقاء جميعا.
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رايكارد يمنع حتى 
المرافق من االقتراب

التدريب  ف��ي   [
للمنتخب  األخ��ي��ر 
قبل  ال��س��ع��ودي 
م���ب���اراة األم���س 
منع  ال��ع��راق  أم��ام 
رايكارد  الهولندي 
كل  األخضر  م��درب 
من  قريبًا  ليس  م��ن 
من  السعودي  المنتخب 
ملعب  أسوار  داخل  البقاء 
سمح  إذ  ال��ت��دري��ب، 
للجهازين  فقط 
واإلداري  الفني 
بمشاهدة  فقط 
إذ  ال��ت��دري��ب، 
ط��ل��ب أي��ض��ًا 
المرافق  إبعاد 
ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال���م���وج���ود 
المنتخب  مع 
ال��س��ع��ودي، 
حفاظًا  وذلك 
)الخلطة  على 
ال��س��ري��ة( 
التي أعدها 
ة  ا ر لمبا
األمس.

أحمد عيد يرفض اللقاءات »الليلية«
في  المعدين  أحــد  طلب   [
السعودية  الرياضية  القناة 
االتحاد  رئيس  من  األمس  مساء 
أحمد  القدم  لكرة  السعودي 
ضيفاً  يكون  أن  الحربي  عيد 
الذي  الخليج  ليالي  برنامج  في 
يبدأ بثه منذ العاشرة في مساء 
الحربي رفض هذا  كل يوم، لكن 
مستعد  إنه  وقال  بلباقة  الطلب 
ضيفاً  يكون  أن  مناسبة  أي  في 
ولكن  السعودية  القناة  على 
أن  ويبدو  الليل!،  في  ليس 
بالنوم  الملتزمين  من  الحربي 
عن  اعتذر  وبالتالي  المبكر 

االرتباط بالقناة.

»فقيرو« صاد بالتيني في الريتز
المحرقاويون  ُيسميه  أن  يحب  الذي  سلطان  يوسف   [
)فقيرو( من األشخاص المعروفين لدى البيت المحرقاوي من 
خالل قيامه بتصوير كافة مباريات النادي في جميع األلعاب، 
إذ دائماً ما يتخذ إحدى الزوايا في المباريات المحرقاوية حاماًل 
الوقت  الصور، وفي  من  جداً  كبيراً  أرشيفاً  كاميرته، ويمتلك 
نفسه لديه هواية التصوير مع )المشاهير( ويحرص في كل 
مع  للتصوير  التواجد  الخليجية على  الدول  بإحدى  مناسبة 
في  ميسي  الشهير  األرجنتيني  الالعب  ومنهم  )المشهورين( 

الرياض عندما قابلت األرجنتين السعودية، إذ قام بالتصوير 
معه.

التصوير  على  )فقيرو(  أصر  الحالية   21 خليجي  وفي 
قام  أن  بعد  بالتيني  ميشيل  األوروبي  االتحاد  رئيس  مع 
مناسبة  في  بالتر  الدولي  االتحاد  رئيس  مع  بالتصوير 
في  وانتظره  بالتيني  وصول  بموعد  )فقيرو(  وعلم  سابقة، 
فندق كبار الشخصيات )الريتز كارلتون( وأصر على التقاط 

صورة )سريعة( معه ليتحقق حلمه!.
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يوسف سلطان مع ميشيل بالتيني في خليجي 21


