
ضـمن اجلولـة الثـانـية لـلمـجمـوعة
األولى بـالــبـطــولـة.ســجل لــلـعـراق
عالء عــبـاس في الـدقـيـقـة 7 وعالء
عـــبــد الــزهـــرة في الــدقـــيــقــة 37.
ورفع العـراق رصـيده إلى 6 نـقاط
متصدرا اجملموعـة ليتأهل رسميا
إلى نــصـف الــنــهــائي بــيــنــمــا ظل
منـتـخب اإلمارات عـند 3 نقاط في

ركز الثاني. ا
‰Ë_« ◊uA «

ـهل مـنـتــخب الـعـراق نـظـيـره لم 
اإلمـــارات طـــويال لــــيـــهـــز شـــبـــاك
احلـارس الـشامـسي حـيث احـتاج
لـسـبع دقــائق فـقط لـيــسـتـغل عالء
عــبــد الــزهـرة عــدم تــمــركــز العـبي
ـنـافس جـيـدا لـيـمـرر كـرة مـتـقـنة ا
لــــعـالء عــــبـــــاس الــــذي ســـــدد في

الشباك.
لم تـــكن ردة فـــعل اإلمـــارات بــذات
ـطـلوبـة وغـابت فـاعلـيـتـها الـقـوة ا
باسـتـثـنـاء ركـلـة حـرة نـفـذهـا علي
مبخوت وردها احلارس العراقي.
ورغم تـــراجع العـــبي مـــنـــتــخب
الــــعـــراق بــــعـــد الــــهــــدف لـــكن
خــطـــورتــهم كـــانت حــاضــرة
وكــــاد أن يــــســـــجل أمــــجــــد
عطوان في الـدقيقة  22من
تــــســــديـــدة هــــائــــلـــة لــــكن
احلــارس اإلمــاراتي تــمــكن

من إحباط احملاولة.
وفي الــــدقـــيــــقـــة 37
ـــنــتــخب تــمــكن ا
الـــــعــــراقي من
اقــــتــــنـــاص

الــــــــهـــــــدف
الثـاني بعد

تـمـريرة بـيـنـية
ــقــاس نــفــذهـا بـا

عــــلي عــــدنـــان عــــلى
رأس عالء عبد الزهرة

الذي حولها للشباك.
الشوط الثاني

حاول منتخب اإلمارات
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ـقامة حالياً في ـصاحبة لبطولـة كأس اخلليج العربي لـكرة القدم (خليجي 24) ا أعلن االحتاد اخلليجي لإلعالم الـرياضي برئاسة العـماني سالم احلبسي إقامة عـدد من الفعاليات ا
الدوحة أبـرزها إطالق مسابـقة خملتلف وسـائل اإلعالم خالل منافسـات البطولـة تتكون من 5 أقسام. وكـشف احلبسي عن موعـد اإلعالن عن الفائزيـن بجوائز االحتاد والـتي ستكون
قبل اليوم األخـير للبطـولة. وتنقـسم فئات جوائـز االحتاد اخلليـجي لإلعالم الرياضي في بطـولة خليجي 24 إلى خمسـة تخصصـات أولها التصـوير الفوتـوغرافي حيث خصصت له
درب أو اإلداريـ أو اجلمهـور وغيرهم حيـث سيتم منح كل ستـطيل األخضـر كانفعـاالت ا جائزتان األولـى تتعلق بـإظهار اإلجنـاز فيمـا تتعلق اجلـائزة الثـانية بـاالنفعاالت خـارج ا
سـتويات ثالثـة ذهبي وفضي وبرونـزي. كما  تـخصيص اجلائـزة الثانـية ألفضل عمـود صحفي فـيما خصـصت اجلائزة الـثالثة ألفـضل مقال يـثير العـاطفة خالل فـعاليات جائزة 
ـنظمـة جائزة ألفـضل معلق خالل خـليجي 24 حيث البـطولـة و تخصـيصهـا أيضا بـثالثة مسـتويات ذهـبي وفضي وبرونـزي. وفي مجال الـقنوات الـتلـيفزيـونية خـصصت اللـجنة ا
سـيتـم منـحـها لـفـئتـ أفـضل معـلق مـحـترف وأفـضل مـعلق شـاب كـما  تـخـصيـص جائـزة ألفـضل تطـبـيق علـى الهـواتف الـذكيـة من خالل مـا يقـدمه الـتـطبـيق من خـدمات حـديـثة
ن قدموا إسـهامات بارزة في الصحافة الرياضية في دول اخلليج العربي.وذكر أن االحتاد وشاملة.ولفت عضـو جلنة التحكيم باسم الرواس إلى أن االحتاد خصص جائزة خاصة 
ـنـتخب اخلـليج في بـطولـة خلـيجي 24 وذلك في كل مـراكز الـلعب وسـيتـولى عمـليـة االختـيار نـخبـة من اخلبـراء والفـني اخللـيجي لإلعالم الـريـاضي رصد جـوائز ألفـضل تشـكيـلة 

درب يتم من خاللهم إعالن تشكيلة منتخب اخلليج. وا

7
  W uD³ «  U UM  ‰öš WO öŽ≈ WIÐU  ‚öÞ≈

dJ³  wzUN½ iOÐ_« WNł«u  ∫eOA½UÝ

   ôU Ë ≠ WŠËb «

قــدم مـنــتـخب قــطـر مــبـاراة قــويـة أمـام
نــظـيــره الــيـمــني في اجلــولـة الــثـانــيـة
بخـلـيجي 24 حيـث استـحق االنـتـصار
الـكــبــيـر بــســداسـيــة نــظـيــفــة لـيــعـود
لـلمـنـافـسة عـلى الـصـعود لـلـدور نصف

النهائي.
ولم يأت هـذا الفوز من فـراغ بل نتـيجة
أداء مـتـمـيـز جدا قـدمه الـالعبـون خالل
ـدرب فيـليكس اللـقاء ولكن مـا قام به ا

سانشيز يستحق عليه التحية.
وكـانـت هـنـاك الــعـديـد مـن األمـور الـتي
قـام بــهــا الــعــنــابي الــقــطــري مــنـحــته
ــبــاراة ويـأتي في االمــتـيــاز في هـذه ا

مقدمتها احللول الفردية عند العبيه.
ضرب التكتل الدفاعي

واجه مـنتـخب قـطـر بعـض الصـعـوبات
في بدايـة اللقـاء من تكـتل دفاعي كـبير
من جـانب نـظــيـره الـيـمـني وهـو األمـر
دة 30 دقيقة الذي جعل العنابي يبقى 

بال أي هدف.
والــهــدف األول جــاء من خــطــأ دفــاعي
ــا كــان االنـتــصــار الـكــبــيـر لــقــطـر ور

سيـتأخر لـوال هذا الـهدف. الـذي تسبب
في كسر التكتل الدفاعي للمنافس.

b¹b ² « ÕöÝ

لعبت احللول الفردية لالعبي قطر دورا
مـهــمـا في االنـتــصـار الـكـبــيـر السـيـمـا
مــهــارة الــتــســديــد من خــارج مــنــطــقـة

اجلزاء.
وحدث ذلك في ثالثة أهداف بأقدام عبد
ـعـز عــلي وعـبــد الـله الــكـر حـسـن وا
األحـرق باإلضـافـة إلى هـدف من ضـربة
هارة من أكرم عفيف. جزاء ثم هدف 
هارات التي أظهـرها العبو قطر وتلك ا
ــهــمــة فـي الــلــقــاء هي الــتـي ســهــلت ا
بالـنسـبة لهم فـي ظل تكتـل دفاعي قوي

جدا من جانب اليمن .
WOÐU−¹≈  «dOGð

التغيـيرات التي أجراهـا مدرب قطر في
اللـقاء ومـنـها األول االضـطراري لالعب
عبد العـزيز حا بسـبب اإلصابة حيث
لعب كـر بوضـياف وأعـطى مسـاحات
هـجـومـيـة لــزمالئه نـتـيـجـة الـتـحـركـات
اجلـيـدة لـه ومن خاللـهـا فــتح الـطـريق
أمام جنوم العـنابي السيمـا عبد الكر

حسن في تسديدة الهدف الثاني.
وكذلك أعـطت مشـاركة محـمد مـونتاري
حـيـويـة لـلـخط الـهـجـومي بـجـانب عـبد
الــــله األحــــرق الـــــذي ســــجل الــــهــــدف

اخلامس بتسديدة صاروخية.
WI¦ « …œuŽ

ـبـاراة أعطت ثـقـة كبـيـرة لالعبي هذه ا
ـقنع في قـطر بـعـد مدة من األداء غـيـر ا
ــزدوجـة وكـذلك الـتــصـفـيــات الـقـاريـة ا
اخلــسـارة في الــلـقــاء االفـتـتــاحي أمـام

العراق.
وبــالـتــالي كـان االحــتـيــاج لـهــذا الـفـوز
كـــبــــيــــرا من أجل الــــبــــقـــاء فـي دائـــرة
ـــنــافــســة عـــلى الــلــقـب والــبــحث عن ا

البطولة اخلليجية الرابعة.
sLO « ` ²Jð dD

واكتـسح مـنتـخب قطـر نـظيـره منـتخب
ـبـاراة الـيــمن بـسـداســيـة نـظـيــفـة في ا
التي أقـيمت عـلى ملـعب خلـيفـة الدولي
مـساء الـيـوم في إطار اجلـولـة الثـانـية

من مباريات اجملموعة األولى.
سـجل أهـداف قــطـر عـبـد الـكـر حـسن
"هاتريـك" في الدقائق 29 و37 و72 من

ـعــز عــلي وعـبــد الـله ضــربـة جــزاء وا
األحـرق وأكــرم عـفـيف فـي الـدقـائق 57

و95 و91 على الترتيب.
نتخب القطري وبهذه النتيجة حـصد ا
أول 3 نــقـاط له فـي الـبــطـولــة لـيــحـتل
ــتـأهل ــركــز الـثــاني خــلف الــعــراق ا ا
لــنــصف الــنــهــائي لــيــجــدد الــعــنــابي
حظـوظه في الـتأهل بـينـمـا بقي الـيمن

بال رصيد من النقاط.
…dDOÝ

وقـــدم مـــنـــتــخب قـــطـــر أداء جـــيــدا في
اجملـمل وجنح في إنـهـاء الـشوط األول
بــثــنــائــيـة تــرجم بــهــا ســيـطــرته وفي
ـنـتخب الـيـمـني بطـريـقة ـقابل لـعب ا ا
دفـــاعــــيــــة من أجـل إيـــقــــاف خــــطـــورة
مــهــاجــمي قــطــر واخلـروج بــنــتــيــجـة

إيجابية.
دير الـفني سانشـيز تعديالت وأجرى ا
ـشـاركـة الـثنـائي عـلى تـشـكـيـلـة قـطـر 
سالم الـهاجري وإسـماعـيل محـمد بدال
صاب ويوسف عبد من بسام الراوي ا

الرزاق الذي جلس على الدكة.
وشهد الشوط األول إصابـة عبد العزيز
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جنوم اخلليج
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ـنــتــخب الــعـراقي واصـل ا
انــــــتــــــصـــــاراتـه في
"خـــــــلــــــيــــــجي 24
اجلــــــــــاريــــــــــة في
الـــــعــــــاصــــــمـــــة
الـــــقــــــطــــــريـــــة
الدوحة بفوزه
عـلـى نـظـيـره
اإلمـــــــاراتي
بـــهـــدفـــ
دون رد
عــــــــــلى
ســـتــاد
خليفة
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نتـخب القـطري األول لكـرة القدم االنـتصـار الذي حقـقه فريقه وصف خـوخي بوعالم مـدافع ا
هم جدًا بـعد اخلـسارة أمام الـعراق في افـتتاح "خـليجي 4. وأشاد عـلى حسـاب اليمن بـا
باراة والتركيز ميز الذي قـدمه جميع زمالئه خالل ا ستوى ا نتخب القطري بـا العب ا
الـكبـيـر الـذي ظـهـروا علـيه من أجل حتـقـيق االنـتـصـار وحصـد الـنـقـاط الـثالث . وشدد
بـوعالم على أن الـفريق الـقـطري كـان في حاجـة ماسـة بالـفعل لـتحـقيق االنـتصـار على
ـقـبـلـة مـع اإلمـارات مـهـمة ـبـاراة ا الـيـمن واألهم هـو حتـقـيق الـنـقـاط الـثالث. وقـال: "ا
وسنلـعب خاللها من أجل حتـقيق الفـوز وحصد بطـاقة العـبور إلى الدور قـبل النهائي
ألنها حاسـمة في مشوارنا بـالبطولـة".وأضاف: "ثقتنـا كبيرة في أنـفسنا وننـتظر مزيدا

ـقـبــلـة وإن شــاء الـله نــسـعـدهم ــبـاريــات ا من الــدعم اجلـمـاهــيـري في ا
تـتالـية وحتـقيق لـقب هذه الـبطـولة ألن إمـكانـياتـنا تـؤهلـنا باالنـتصـارات ا
ـنـتـخب القـطـري عـلى نـظـيره الـيـمـني بـسـداسيـة نـظـيـفة في لـذلك".وفـاز ا
اجلـولـة الــثـانـيـة من مــنـافـسـات اجملـمــوعـة األولى بـبـطــولـة كـأس اخلـلـيج

"خليجي 24. 
مـن جـانبـه أكـد فـهد شـنـ العـب مـنتـخـب قـطر أن الـعـنـابـي استـحـق الـفوز
نـتخب باراة الـتي جمعت ا بـالنتيـجة الكبـيرة على اليـمن بسداسـية نظيـفة في ا

اول امس اجلمـعة في خليجي 24. وقال شن في تصـريحات صحفيـة بعد اللقاء:
نافسة على "قـدمنا مباراة متمـيزة والعنابي أظهـر مستوى متميـز ودخل في دائرة ا
ـبـاراة الـقـادمة مع : "ا الـبـطـاقة الـثـانـيـة باجملـمـوعـة بـعد تـأهل الـعـراق". وأضـاف شـن
اإلمـارات مهمـة وسنلـعب خاللهـا من أجل حتقيق الـفوز وحـصد بطـاقة العـبور إلى الدور
نصف الـنهـائي ومعـنويـات الالعبـ عالـية والـكل يريـد أن يحـقق الـفوز وثقـتنـا كبـيرة في

أنـفسنا وعلينا أن نـقدم أفضل ما لدينا لـتحقيق ذلك". وأشار شن إلى أن الـتركيز الكبير من
الالعـب واالحـتـرام األكبـر لالعـبي الـيمـن سر الـسـداسيـة مـؤكـدا أن اجلمـيع لم يـفـكر إال في الـلـقاء

وكيفية الفوز به.

ـكـنـنا ـدرب الـهـولنـدي: " وتـابع ا
أن نــحـقـق الـتــأهل فـي حـال لــعب
فـريـقــنـا بـنـفـس األداء الـذي ظـهـر
عــــلـــيـه في الــــشـــوط الــــثــــاني من
ـنـتـخب الـعراقي ـبـاراة.. أهـنئ ا ا
عــلى الــفــوز وأشــيــد بــأداء خــطه

الدفاعي".
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من جــهـة أخــرى أعــرب اإلســبـاني
نـتخب فـيلـيكس سـانشـيز مـدرب ا
القطري عن سعادته بـالفوز الكبير
الـذي حـقـقه العــــنـابي عـلى الـيمن
ـــبـــاراة الـــتـي أقـــيـــمت 0-6 فـي ا
بـيـنـهـمـا مـسـاء اول امس اجلـمـعة
باجلولة الثانـية للمجموعة األولى
من خــلـيـجي 24. وقـال ســانـشـيـز
باراة: ؤتمر الصحفي عقب ا في ا
نـتـخب القـطري أظـهر "أعـتقـد أن ا
شـخـصـيـته احلـقـيـقـيـة في مـبـاراة
اول امس اجلـمــعـة ولــعـبـنــا عـلى
الـفــوز من الـدقــيـقــة األولى وهـذه
الـنتـيجة سـتعـطيـنا ثـقة كـبيرة في
ـقبـلـة". وأضاف: "أعـتـقد ـراحل ا ا

ـبـاراة وسدد الـعودة إلـى أجواء ا
قائق عـلي مـبـخـوت بـعـد مـرور 3 
لـكــنــهــا افــتـقــدت لــلــدقــة لــتـذهب
طــائــشـــة.ورد عــلــيه ســعــد نــاطق
بـرأســيـة عــلت الــعـارضــة وأهـدر
الـبديل مـهـند عـلي (مـيمي) فـرصة
سـهلـة بعد انـفراد بـاحلارس لـكنه

سدد كرة أبعدها احلارس.
أشـرك كـاتــانـيـتش مــدرب الـعـراق
الـشـاب مـحـمـد رضا بـدال من عالء
عـــبـــد الــــزهـــرة وتـــمــــكن الالعب
الـبــديل من احلــصـول عــلى ركــلـة
جزاء بـعد عودة احلـكم البلـجيكي
الكسندر بوكانت إلى تقنية الفار.
وفـشـل عـلـي عـدنــان في تــســجـيل
هدف ثالث من ركلـة اجلزاء بعدما
ســــددهـــا في أحــــضـــان احلـــارس
الشـامسي في الـدقيـقة 83 ومرت
الـــدقـــائق بـال جـــديـــد لـــتـــنـــتـــهي
ـنـتخب الـعراقي ـواجهـة بـفوز ا ا

بهدف دون رد.
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وأبــدى مـدرب مــنـتــخب اإلمـارات
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حـا صـاحب هدف قـطـر الـوحـيـد أمام
العـراق في الـدقيـقة 27 ولعب بـدال منه

كر بوضياف.
وجنح منتـخب قطـر في تسجـيل هدف
متتـالي خالل الـشوط األول عن طريق
ـتألق عـبـد الكـر حـسن جنم الـشوط ا

بال منازع.
وجاء الـهـدف األول في الدقـيـقة 29 من
كـرة اســتـغل فـيــهـا حـسن خــطـأ مـدافع
الــيــمن داخل مـنــطــقـة اجلــزاء بــيـنــمـا
سجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من
تـسـديـدة صاروخـيـة من خـارج مـنـطـقة
اجلـزاء اصـطـدمت بـيـد احلـارس أحـمـد
ـرمى الــيـمــني كـأحـد صـادق ودخــلت ا

أجمل أهداف البطولة حتى اآلن.
نـتخب اليـمني الرد لـتقليص وحاول ا
الـــفــــارق لـــكن هــــجـــمــــاته لم تــــشـــكل
ـــرمى اخلــطـــورة الالزمـــة لـــتـــهـــديــد ا
القـــــــطـري فانــــــــتهى الـشـوط بتـقدم

قطر 2-0.
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ــنــتـخـب الـقــطــري من بــدايـة وهــاجم ا
الــشـــوط الــثـــاني بــحـــثــا عـن الــهــدف

سامي النعاش
مدرب منتخب
اليمن
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أبدى سامي الـنعاش مدرب منتخب اليـمن أسفه بعد اخلسارة التي
باراة التي أقيمت بينهما مساء تلقاها فريقه على يد قطر 0/6 في ا

اول امس اجلــمـعــة بـاجلــولـة الـثــانـيــة من اجملـمــوعـة األولى
ؤتمـر الصحفي عقب بـخليجي 24.وقال الـنعاش في ا
ـبـاراة: "اخلـسـارة بسـتـة أهـداف ثـقـيـلـة لـلـغـاية ولم ا
ـبـاراة كانت نـتـوقعـهـا ولم نـكن بالـطـبع نـتمـنـاها. ا
صـعـبـة جـدا واستـحق مـنـتـخب قـطر الـفـوز بـها

وهو ما يتضح من نتيجتها الكبيرة".
وأضـاف: "الهـدف األول كان مـحـبطـا بالـنسـبة
لــنــا فــقــد جــاء مـن خــطــأ دفــاعي ثم تــوالت
األهــداف عــبـر الــتــســديــدات الــبــعـيــدة من
خــارج مـنــطــقـة اجلــزاء الـتي تــمــيـز بــهـا

منتخب قطر".
ورفض مدرب الـيمن حتميل العـبيه أكثر
من طاقـتهم مـشيـرًا إلى أن فريقه واجه
بـــطل آســيــا.وأردف: "حـــاولــنــا مــجــاراة
الـقـطريـ لـكن دون جـدوى البـدايـة كانت
حـذرة من جـانـبـا ولـعـبـنا بـتـوازن دفـاعي
: ـنــافس ضـغـط عـلـيــنـا كــثـيـرا". وأ وا
""أعـتــقـد أن الـفـرصـة الـتي أتـيـحت لـنـا
لــلـتـســجـيل كـانت مـن ضـربـة جـزاء لم

يحتسبها احلكم".

بيـرت فان مـارفيك شعـوره بخـيبة
األمل بـعـد اخلـسـارة أمـام الـعراق
بـــــــــهــــــــدفـــــــــ دون رد اول امس
اجلـمـعة حلـسـاب اجلولـة الـثانـية

من دور مجموعات خليجي .24
وأضـــــاف فــــــان مــــــارفـــــيـك خالل
تـصـريـحـات صـحـفيـة: "لم نـكن في
طـلوب سـتـوى ا الـشوط األول بـا
لــكن قـــدمــنــا مــســتــوى أفــضل في
نـتخب الشـوط الثـاني بدلـيل أن ا
الـعـراقي شعـر بـاإلرهـاق لكـنـنا لم
نـوفق". وواصـل: "لـديــنـا مــنــتـخب
شــــاب يـــتـــطـــور مـن مـــبـــاراة إلى
أخـرى لـكـنـنـا دفعـنـا ثـمن الـبـداية
الـــســــيـــئـــة في مـــبـــاراة اول امس
اجلـمعـة وتلـقيـنا هـدف من ثالث
ـــنــتــخب فــرص حــصل عـــلــيــهــا ا
العراقي". وأردف: "ال أريد التحدث
عـن الــغــائــبــ نــحـن نــركــز عــلى
تـواجـدة لـتطـويـرها.. اجملـمـوعـة ا
كنـا نـطـمح لـتـحقـيق الـفـوز لـبـلوغ
نصف النهائي لكن األمر سيتأجل

قبلة". باراة ا واجهة قطر في ا

نتخب الوطني  جنم ا
عالء عبد الزهرة

ـباراة الـثانيـة فاز على قاسم " وفي ا
منتخب اإلمارات بهدف مقابل الشي
هـاجم عالء بـاراة ا احرز أهـداف ا

عباس وعالء عبد الزهرة.

ولــعب مــبـاراة االفــتــتـاح واســتــطـاع
ــنــتــخب الـقــطــري بـ الــفــوز عـلى ا
أرضه وجمهوره بـهدف مقابل الشي
ـهـاجم الـشـبـاب " مـحـمد سـجـلـهـمـا ا
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نتخب الوطني فوزه الثاني في بطولة اخلليج بعد ان تغلب على نظيره االماراتي بهدف دون مقابل o×²∫ حقق ا  “u
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أنـــنــا قــدمــنـــا أداء جــيــدا وأظــهــر
الالعــبـون وجــهـا مــغـايــرا بـعــدمـا
تعرضنا لـلخسارة في أول مباراة
وكـانـوا أكـثـر فـاعـلـيـة وسـجـلوا 6
أهــداف وهـذا هـو األهم بــالـنـسـبـة
قبلة لنا". وحول مباراة اإلمارات ا
ـثـابـة قـال مـدرب قـطـر: "سـتـكـون 
نـهـائي بـالـنــسـبـة لـنـا مـثـلـهـا مـثل
مبـاراة اليمن  سـنعلب لـلفوز فقط
والتـأهل لـلدور نـصف النـهائي من
الــــبــــطـــولــــة نــــحن نــــحـــتــــرم كل
ـنتـخبات الـتي نـواجهـها".وحول ا
إمـكـانـيـة إعــادة سـيـنـاريـو مـبـاراة
اإلمــارات فـي نـصـف نــهـائـي كـأس
آســـيـــا ( 4ـ 0 لـــلــــعـــنـــابي) قـــال
ســانــشـــيــز: "ال تــوجــد عالقــة بــ
ــبــاراتـ الــبــطــولــة مــخــتــلــفـة ا
نافس والوقت مختلف سنواجه ا
بـعـقـليـة انـتصـاريـة من أجل الـفوز

والتأهل".
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عـلى صــعـيـد مــتـصل يـجــرى عـبـد
ـنتخب العـزيز حا العب وسط ا
القطري األول لكـرة القدم فحوصًا
طـبيـة عاجـلـة وآشعـة على الـكتف
بـعـد تـعـرضه لإلصـابـة فـي مـباراة
الــفــريق أمـــام الــيــمن في اجلــولــة
الــثــانـــيــة من مـــــنــافـــســات كــأس

اخلليج . 
ولم يــتــمــكن حــا من اســتــكــمـال
ــبـاراة بــعــد إصــابــته وســقـوطه ا
لعب واشتكى من آالم مرت في ا
قـويــة في الــكــتف فـفــضل اجلــهـاز
الــفـني اسـتـبـداله خـوفًـا من تـفـاقم
اإلصــــابـــة. وكــــشـف عــــلي حــــسن
ـــــــنـــــــسـق اإلعـالمي الـــــــصـالت ا
لـلمـنتـخب القـطري عن أن اآلشـعة
ستـحدد حجم اإلصـابة متـمنيًا أن

تكون خفيفة 
ــنــتــخب الــقــطــري وأال يــخـــســر ا

جهود جنم خط الوسط.
نـتخب القطـري على اليمن وفاز ا
بـــســـداســـيـــة نــظـــيـــفـــة اول امس
اجلـمــعـة في اجلـولــة الـثــانـيـة من
منافسات اجملموعة األولى ببطولة

كأس اخلليج "خليجي 24.
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بـاراة التي جـمعت ـنتـخب العـراقي عالء عـبد الـزهرة أفـضل العب في ا اختـير قـائد ا
ـنتـخب الـعراقي انـتـصاراته في خـلـيجي 24 ـنـتخب اإلمـارات.وواصل ا أسـود الـرافدين 

ـستـضيف قـطر (2-1© وحقق فـوزه الـثاني (0-2© عـلى حسـاب اإلمـارات بعـدما فـاز على ا
في افتتاح البطولة.

ـيـز إذ تـكفل بـصـناعـة الـهدف وجـاء اختـيـار عالء عبـد الـزهرة بـعـدمـا قدم مـسـتوى 
األول بـيـنـمـا سـجل الـهـدف الـثـاني لـلـعـراق فـي مـرمى اإلمـارات.وقـال الـزهـرة بـعد
ـباراة : "مـبـروك لـكل اجلـمـاهـير الـعـراقـيـة هـذا الفـوز والـتـأهل واحلـمـد لله أن ا
منتخبنا هو صاحب الفرحة لهذا الشعب واستطعنا كالعب أن نرسم البسمة
على شفاه جمـاهيرنا". وشدد على أن "الفريق العراقي لم يحقق أي شيء بعد
شوار طويال نـحو حتقيق الهـدف الذي جئنا من أجله في الـبطولة فمـا يزال ا
وهـو التتويج باللـقب".وطالب قائد العراق بـاستمرار الدعم اجلمـاهيري للفريق
ـبـاريات الـقادمـة. وعن تـوجيه بـعض االنتـقـادات له على أدائه أوضح: "ال في ا
ـنتخب واألهم هـو أن يفوز شـكك فـكل تركـيزي حالـيا مع ا أهـتم بالـرد على ا
الـفـريق بـغض الـنـظـر عن هـويـة الالعب الـذي يـسـجل األهـداف".وأضـاف: "فـوزي

بـاراة هو نـتـيجـة عـمل وجهـد زمالئي الـذين كانـوا جـميـعا بـجائـزة أفضل العـب في ا
ـبـاراة".وأردف: "أعـتـقـد أن ـسـؤولـيـة وكــانـوا عـنـد حـسن الـظن بـهم في هـذه ا عـلى قـدر ا

نتخب العراقي رصيده يزين للغاية".ورفع ا الفريق العراقي ال يُخشى عـليه فهو يضم العب 
إلى 6 نقـاط ليـحسم تـأهـله إلى نصف نـهـائي البـطولـة الـتي تسـتضـيـفهـا الدوحـة حتى  8ديسـمـبر/

قبل. كانون األول ا
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ـنـتخب األخـيـر قبل مـواجـهة عـمـان التي درب الـوطـني مـحمـد إبـراهيم عـلى زيـارة تدريب ا حـرص ا
ـقـامـة في قـطر ـنـافـسات دور اجملـمـوعات خلـلـيجي 24 ا رحـلـة الثـانـية  جرت امس الـسـبت ضمـن ا
دربـ الوطني من قبل. ويعد اجلـنرال واحدًا من أبرز ا والتي تـمتد حتى 8 ديـسمبر/كانـون أول ا
خالل قـيـادته لـلـعديـد من األنـديـة اجلمـاهـيـرية الـكـويـتيـة بـدايـة من الـقادسـيـة مـرورًا بالـكـويت وصـولًا
لـلعربي إلى جانب توليه القيـادة الفنية للمـنتخب الكويتي في أكثر من مـناسبة. وحتدث إبراهيم الذي
تربـطه عالقة وطـيدة بجـميع العبي األزرق ال سـيمـا الالعب أصـحاب اخلبـرة في قائـمة الوطـني ثامر
عـناد إلى الالعب لتحـفيزهم وحثهم على بذل أقـصى طاقاتهم خالل مباراتـهم أمام عمان التي تمثل

محطة مهمة في طريقهم للعبور إلى قبل النهائي.

(الــزمـــان) الــتــقت بـــاإلعالمي جــورج
ـــســـتــوى قـــرداحي الــــــــذي اشـــاد 
الفريق العـراقي ورشحه الى النهائي
وأعـــجــــــب بـــأداء الالعـــبــ أحـــمــد
بــــــايـش وعـالء عــــــبـــــاس
وتمنى فوز العراق بكأس
الـبطـولـة وايضـا اشــــــاد
بشـباب الثـورة في ساحة
الــــــتــــــحــــــريـــــــر وبــــــاقي
احملافـظات وتمـنى تغـيير
الــــواقع الــــســـيــــاسي في
الـعـراق وحتـقـيق مـطـالب
الــشـعـب كــمـا يــحــدث في
ــعـلق وطـنه لــبـنــان أمـا ا
ـــــعـــــروف اجلـــــزائـــــري ا
خلــــضـــــر  بــــريش الــــذي
يــــعــــمل في قــــنــــاة  بــــ
ســبـورت الــقــطـريــة فــهـو
ـــســـتــوى اآلخـــر أشـــاد 
نتخب العراقي ورشحه ا
للمباراة النهائية وأعجبه
الـالعب احــــــمـــــد بــــــايش
الـــــذي تـوقع له مسـتقبل

بـاهـر وهـنـأ الـشـعب الـعـراقي بـالـفوز
نتخـب القطري واإلماراتي أما على ا
ـــغــرب ــنـــتـــخب ا الـالعب الـــســابـق 
ــتــألق يــوسف شــبـيــة الــذي يــعـمل ا
حــالــيــا مــحــلل في قــنــوات اجلــزيـرة
الــريــاضـيــة قــد اثـنـى عـلى مــســتـوى
الالعــبـــ الــعــراقــيــ وتــــــــوقع أن
يـكـون الـكـــــــــأس عـراقـيـا بـعد االداء
ـميـز له في بـطولـة اخللـيجـعلـما أن ا
ـنــتـخب الـعـراقي حـاز من قـبل عـلى ا
ثـــالثـة مـرات بـكـاس اخلـلـيـج اخـرها
عام 1988 في السعودية وفي حينها
هــتف اجلــمـهــور الــسـعــودي (حــيـوا
الـعـراقي) بــعـد أن فـاز عـلـى مـنـتـخب

بالده بهدف مقابل الشي.
 نـأمل أن يـتـأهل مـنــتـخـبـنـا الـوطـني
لــلــمــبــاراة الــنـهــائــيــة وإحــراز كـأس
البـطولة واهـداءه الى شهـداء العراق
والى كل الــشـبــاب الـثــائـر الــذي كـان
ـنتـخب بـلهـفـة وقد يـتـابع مـباريـات ا
تـــثــــبت عــــدة شـــاشـــات فـي ســـاحـــة
ــشـاهــدة احــداث بـطــولـة الــتــحـريــر 

اخلليج .

الـــــثــــالـث وجنح فـي ذلك عن
ـعـز عـلي في الـدقـيـقـة طـريق ا

54 عـندمـا اسـتـقبل تـمـريـرة أكرم
عفيف وأطلق صاروخية بيسراه اكتفى
ـتــابــعــتــهـا في احلــارس الــيـــــــمـنـي 

الشباك.
وتـواصل الهـجـوم الـقطـري لـيـنجح في
احلصول عـلى ضربة جـزاء بعدمــــــــــا
عز عـلي الكـــــــــرة داخل مـنطقة لعب ا
اجلـــزاء واصـــطـــدمت في يـــد مـــحـــمــد
بقشان وعــــــــــاد احلكم لتقـنية "الفار"
قــبل أن يــحــتـســبــهـا ويــســددهـا عــبـد
الـــكـــر حـــسـن مـــســــــــــــجال الـــرابع
لـلـعـنـابي والـثــــــــالث له في الـدقـيـقـة

.72
وجنـــــــــح عــــــبـــــد الــــــله األحــــــرق في
تسـجــيل الهـدف اخلـامس للـعـنابي في
الـدقـيـــــــــقـة 85 من تـسـديـدة وال أروع
من خـارج منـطــــــــقـة اجلزاء ثم وضع
ـــبـــاراة أكـــرم عـــفـــيف بـــصــــمـــته في ا
ـرمى الـيـمـني بـتـسـديـدة سـكـــــــــــنت ا
في الــدقـــيــقــة 91  لــيـــتــمم ســـداســيــة

العنابي.

rþU  wKŽ ≠ WŠËb «

حـضـر ت (الزمـان) الـعاصـمـة القـطـرية
الدوحة لتغطيـة بطولة اخلليج العربي
ـنـتـخب الـعـراقي الـتي يـشـارك فـيــهـا ا

$Âu∫ (الزمان) مع جنوم االعالم والرياضة خالل بطولة كأس اخلليخ في الدوحة


