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{ الـدوحـة  –وكـاالت : بـرر مــدرب مـنـتــخـبـنــا الـوطـني
كاتـانـيـتش خـسارة مـنـتـخـبنـا في الـدور نـصف الـنـهائي
ـنـتخب امام الـبـحـرين بـسـبب االرهاق مـشـيـرا الى ان ا
ـاضية اثرت دة ا بـاريات في ا خاض عددا كبـيرا من ا
عــلى اجلــانب الــبـدنـي وخـضــنــا ســتــة مــبـاريــات خالل
ا قدمه درب رضاه وقـناعـته  عشرين يـوما .. وابـدى ا
الالعـبون مـؤكـدا انـنـا لعـبـنـا بـطريـقـة مـفـتوحـة لـكـنـنا لم
ننـجح النـنا قـدمنـا هـديتـ للـمـنتـخب الـبحـراني اطاحت

باحالمنا  السيما الهدف الثاني.

7
‚«dF « …—U Ð V³ « ‚U¼—ù« ∫g²O½UðU

»Ò—b*« wBIð  «—U ù«Ë ÊUIH ¹ dD Ë ‚«dF «

{ الـدوحـة  –وكـاالت: عـبـرت الـصـحف
الـقطرية اول امس اجلمعة عن حزنها
الـشــديـد خلـروج مـنـتـخـبـهـا من نـصف
نــــهـــــائي كــــأس اخلـــــلــــيج عـــــلى يــــد
الـسـعـودية. وعـنـونت صـحيـفـة الوطن
في صــدر صــفــحــتـهــا األولى "خــيــرهـا
بـغـيرهـا" مع صـورة لالعبي قـطـر عقب
ـبـاراة ويـبدو عـلـيـهم احلزن الـشـديد. ا
وقـــالت "الـــســـيـــطـــرة لم تـــكـن كـــافـــيــة
وافـتـقدنـا الـلمـسـة األخيـرة".  وأضافت
"خـطأ احلـارس كلف مـنتـخبـنا اخلروج
مـن الـبـطــولـة" فـي إشـارة إلى الــهـفـوة
الــتي ارتـكـبـهـا احلــارس سـعـد الـشـيب
وتسببت في هدف األخضر. وكتبت في
تـعليق آخر "ضيعناها بأيدينا" مشيرة
إلى أن مـــنــتـــخب قـــطــر ســـيــطـــر عــلى
مـجـريـات الـلـعب لـكن خـطـأ فـادحـا من
احلـــارس كــلــفـه اخلــســارة.  وتـــابــعت
"الـسعودية تفك العقدة" في إشارة إلى
أن آخر فوز حققته السعودية على قطر
فـي بــطــوالت اخلــلــيـج يــعــود إلى عــام
 من جــهــتــهــا كــتــبت صــحــيــفـة.2002
الــرايـة في عــنـوانـهــا الـرئـيــسي "خـطـأ
قـاتل يوقـف مسيـرة العـنابي". وتـابعت
"فــوز ثـمـ يــضع األخـضــر في نـهـائي
اسـتثنائي" أمام منـتخب البحرين الذي
تـأهل أيـضـا إلى الـنـهـائي عـلى حـساب
الـعـراق. أمـا صـحيـفـة الـشـرق قالت في

"وداع حــزين..خـروج الــعـنــابي وأسـود
الــرافــدين. الــنــهــائي بــ الــســعــوديـة
والــبـحـرين". لـكــنـهـا تـابــعت "الـعـنـابي
خــرج مــرفــوع الــرأس" مــشـيــرة إلى أن
مــنـــتــخب قــطــر قـــدم أداء كــبــيــرا كــان
يــنـقـصه فـقط الــتـسـجـيل. وأضـافت أن
الــــفـــرنـــسـي هـــيـــرفـي ريـــنـــارد مـــدرب
الـسـعـودية قـرأ أوراق سـانشـيـز مدرب
قـطر بشكل جيد. وعلـقت صحيفة ستاد
الــــدوحـــة بــــالـــقــــول "فـــاز األخــــضـــر..
وانـــتــصـــرت الــروح الـــريــاضـــيــة" مع
صـورة كـبـيـرة لالعب قـطـر عـبـد الـكر
حـــسـن يـــعـــانق نـــواف الـــعـــابـــد العب

السعودية.
ـنتـخب الـسعودي األول ووعـد جنوم ا
الـشعب الـسعـودي بتحـقيق الـفوز على
الــبـحـرين عــلى مـلــعب خـلـيــفـة الـدولي
باراة النهائية مساء اليوم األحد في ا
والـتـتـويج بـلـقب بطـولـة كـأس اخلـليج
الـــرابـــعــة والـــعـــشــريـن لــكـــرة الـــقــدم.
ــنــتــخب الــســعــودي عــقــبـة وجتــاوز ا
مـضـيـفه الـقـطـري بـهـدف سـجـله جنـمه
الـشـاب عـبـدالـله احلـمـدان عـلى مـلـعب
ونديالي ليضرب موعدا مع اجلـنوب ا
تـفوقـة على الـعراق بركالت الـبحـرين ا
نتظر رتقب وا الترجيح في النهائي ا
عــلى لــقـب خـلــيــجي .24 ووجـه جنـوم
األخـضـر رسائل لـلجـماهـير الـسعـودية

عــبـر حـسـابـاتـهم عــلى مـوقع "تـويـتـر"
عقب الفوز وبلوغ نهائي كأس اخلليج.
وقــال يـاســر الـشــهـراني ظــهـيــر أيـسـر
األخـضــر: "احلـمـدلـله دائـمًـا.. دعـواتـكم
وإن شـاء الـله نـفـرحكم بـالـبـطـولة". من
جــانــبه كــتب ســالم الــدوســري جــنـاح
ـمـيـز الـذي غـاب عن مـبـاراة األخـضـر ا
قـطر لإلصابة: "مبروك يا أبطال". وغرد
يـحيى الـشهري صـانع ألعـاب األخضر:
"ألف مـبـروك تـأهـل مـنتـخـبـنـا الـوطـني
لـنهائي البطولة اخلليجية.. وبإذن الله
تـكـتـمل فـرحتـنـا بـتحـقـيق الـلـقب".  أما
صـانع الفـارق بكـتيـبة األخـضر سـلمان
الــــفـــرج الــــذي غــــاب عن لــــقـــاء قــــطـــر
لـإلصـابـة فـقـال: "ألـف مـبـروك  لـلـوطن
وقــيــادته حــفــظــهــا الـلـه.. ألف مــبـروك
جـماهيـرنا الغـالية ألف مـبروك تأهـلنا
لـلـمبـاراة النـهائـيـة.. والله يـقدرنـا على
إسـعادكم".  وكـتب عبـدالله عـطيف جنم
وسـط األخضر: "احلـمد لـله يارب وألف
مـــبـــروك لــلـــوطن وقـــيـــادته الـــوصــول
لـلنـهائي وعـقبـال الكـأس يارب".  وعـبر
ن األخضر عن سـلطان الغنـام ظهير أ
ــرور لــلــنــهــائي ســعــادته بــالــفــوز وا
بـــقـــولـه: "مـــبـــروك .. أبـــارك لـــلـــشـــعب
الـسـعـودي هذا الـفـوز.. مـبروك تـأهـلـنا
والــله يــوفـقــنــا في نـهــائي الــبـطــولـة".
بــدوره غـــرد عــريس وأفــضل العب في

مـبـاراة الـسـعـودية ومـضـيـفه الـقـطري
عــبــدالـله احلــمــدان: "الـلــهم لك احلــمـد
والـــشـــكـــر.. احلـــمــد لـــلـه عــلـى الـــفــوز
والـتأهل.. ألف مبروووك جمهورنا بكل
أنـحاء وطنـنا الغـالي". وقال عبـدالفتاح
عــســيـري جنـم األخـضــر: "ألف مــبـروك
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الـراغبـ في السـفر مع تـوفيـر التـذاكر
لـهم حلـضـور النـهـائي ضـد السـعـودية
ـئـات عـلى إنـهـاء اإلجـراءات وتـسـابق ا
سـريعـا تمـهيـدا للـسفـر وحضـور اللـقاء
ـــصـــدر أن االحتــاد اخلـــتــامـي. وذكــر ا
ـعـنـيـة الـبـحــريـني نـسق مع اجلــهـات ا
بـتخـصيص  5طـائرات لـلسـفر إلى قـطر
عن طـــريق الـــتـــرانـــزيت إلـى الــكـــويت
ــنــتــخب في ــبـــاراة ودعم ا حلــضــور ا
ـــنـــتـــخب ـــصـــيــــري أمـــام ا الـــلـــقـــاء ا
السعودي.  وكان  250مشجعًا بحرينيًا
ؤازرة الـفريق قـد حضـروا إلى الدوحـة 
أمـام العراق في الدور قبل النهائي على
مـلــعب عـبـد الـلـه بن خـلـيـفــة بـالـدحـيل.
لـقب باألحـمر حلـصد ويـطمح الـفـريق ا
الـلقب األول في تـاريخ مشاركـاته بكأس
اخلـليج منذ النسخة األولى عام .1970
ـباراة ـنتـخب البـحـريني إلى ا وتـأهل ا
الـنهائية بعد فوزه على نظيره العراقي
بــركالت الــتـــرجــيح بــعــد نــهــايــة 5-3
الــوقـت األصــلي واإلضــافي لـــلــمــبــاراة

بالتعادل 2-2 .

ــنــتــخب الــســعــودي في بالدهم أمــام ا
نــهـائي بــطـولــة كـأس اخلــلـيج الــعـربي
خليجي  24 احملدد موعده اليوم األحد.
 وفـتح االحتاد البحريني باب التسجيل
لــلــمــشــجـــعــ من روابط األنــديــة ومن

{ الــدوحــة  –وكـــاالت:  كــشف مــصــدر
مـسـؤول داخل االحتاد الـبـحريـني لـكرة
الــقـــدم عن بــدء إجــراءات ســـفــر نــحــو
 مـشجـع بحـريني إلى الـعاصـمة 1500
ــؤازرة مــنــتــخب الــقــطــريــة الـــدوحــة 
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الـبـحريـني وسجل في الـشوط الـثاني
هــدفــا عــلــمــا ان مـبــاراتي نــصف 20
الـنـهائي لم تـشهـدا تـسجـيل اي هدف
ـــا ســجـل في شــوطـــيــهــا واكـــتــفت 
.  وقد تمـكن البدالء من ايداع االولـي
ـنـافـسـ وودعـا 6 كــرات في شـبـاك ا
عــبــد الــكــر حــسن الــقــطـري وعــلي
مـــبـــخــــوت من االمـــارات الـــبـــطـــولـــة
وبـجعبتهما هاتـرك لكل منهما وبلغت
اهـــداف الــثــاني  5ارتـــقى فــيــهــا الى
.  ســجـلـت في هـذه صــدارة الــهـدافــ
الـدورة  6اهـداف من ركالت جـزاء عدا
لــقــاء الــعـراق والــبــحــرين واحــتـسب
احلـــكــام  7ركـالت لم تـــنــجـح واحــدة
مـنها اضاعـها العبنـا علي عدنان وعد
االحـصـائـيون ان هـذه الـنسـخـة كانت
ـسابقة في االعـلى تهديـفا في تاريخ ا
دوري اجملــمـوعـات وصــلت نـسـبــتـهـا
ـبـاراة الـواحـدة واكدت الى  3,3فـي ا
ان  156العـبا مثلوا منتخباتهم لغاية
نـهـاية الـدور االول من ب  182العـبا

في تشكيالتها في خليجي . 24
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رفـض رئيس جلنة احلـكم في خليجي
طـــارق احــمــد االعالن  عن احلــكم 24
ـبـاراة الـنـهـائـيـة بـ الـذي ســيـقـود ا
الـسـعـودية والـبـحـرين عـازيا ذلك الى
ابـعاد الطاقم التحـكيمي عن الضغوط

الـفــريق الـعـنـابي خـرج هـو االخـر من
نـصف النـهائي وكـان مرشـحا سـاخنا
باراة مـع اسود الرافدين في خوض ا
الـنهائية على ضوء مـعطيات البطولة
احلـالـية والـنتـائج التي ظـفرا بـها في
لـقـاءات اجملـمـوعـة االولى لـكـن االمور
ذهــبت بـعـيـدا عن الـتــوقـعـات وتـمـكن
االخـضـر واالحـمـر من بـلـوغ الـنـهـائي
وهـمـا من اجملـمـوعـة الـثـانـيـة وتـلـقـيا
رحلة االولى خـسارة لكل مـنهمـا في ا
ابــعـدتـهـمــا عن مـسـرح الـتــرشـيـحـات
ــبــكـرة لــكــنــهـمــا خــالــفـا تــقــديـرات ا

طاف.  احمللل ووصال الخر ا
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عـنـاوين عديـدة وصفـحـات منـوعة في
الـصـحافـة الـقـطريـة اهـتمت بـخـسارة
مـنتخبـنا الوطني والـعنابي من الدور
نـــصف الـــنـــهـــائي فـي خــلـــيـــجي 24
واشـــارت الى ركالت احلظ في انــهــاء
طــمــوحـات فــريـقــنــا وخـطــأ احلـارس
الــــقــــطــــري في تــــســــجــــيـل الــــهـــدف
الــــســـعــــودي. وجـــاء فـي مـــانــــشـــيت
لـصـحيـفة الـوطن ( خيـرها ابـغيـرها )
و( ضــيــعــنــاهـا بــأيــديــنــا ) وتــكـررت
شابهـة في صحيفة الراية الـعناوين ا

واصدارات اخرى.
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قــدم رئــيس االحتــاد االمــاراتـي لــكـرة

الـذهـبي وارتـقى مـنـتـخبـا الـسـعـودية
والـبـحـرين لـلـقاء الـنـهـائي الـذي يـقام
الـيوم االحد في الدوحة لبيان صاحب
الـــلــقب اجلـــديــد فـي ســبـــاق حــصــاد
الـكؤوس الـتي غابت عن االخضـر منذ
الـعام  2003فـي البطولـة التي اقيمت
انــذاك في الــكــويت والــتــطــلع الــبــكـر
لالحـمر البـحريني في نـيل اول القابه
بـــقــيـــادة مــدربـه الــبـــرتــغـــالي ســوزا
ـدعـومـة الــعـارف بـبـواطن اسـلــحـته ا
ـشاركة بـورقة بـرازيلـية دفع بـها في ا
االخـيـرة. خـسـارة مـنـتـخـبـنـا الوطـني
امـام نظيره الـبحريني في نصف
الــنــهــائي عــبــر ركالت اجلـزاء
الــتــرجــيـحــيــة اكــدت تـواصل
عـقدة االشقاء في مسار كرتنا
ـــدرب وحتــــديـــدا بـــعــــهـــدة ا
الـسـلـوفيـني كـاتانـيـتش والبد
مـن وضع حـــلــــول لـــطي هـــذه
الــصـفـحـة والــبـحث عن حـلـول
تــضـمن رفـع وتـائــر الـثــقـة لـدى
ونديالية العـبينا في التصفيات ا
وتـعـزيز الـتـشكـيـلة بـبـدالء قادرين
ــــهــــمــــة بـــــاعــــلى عــــلـى حــــمـل ا
ـــســتـــويــات وهـــذا مــا اعـــلــنه ا
الـــعــديـــد من خــبـــراء الــلـــعــبــة
وجنــــومـــهـــا فـي احـــاديث مع
مـــوفـــدي االحتـــاد الـــعـــراقي

للصحافة الرياضية.
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اوضـح الالعب الـدولي
الــــــــســـــــــابق واحــــــــد
تـــــشـــــكـــــيـالت فـــــريق
الـــطـــلـــبـــة في عـــصــره
الــــــذهـــــبي جنـم االوسي
ـتواجد في الدوحة ان سبب خسارة ا
مــنـتـخـبـنـا االخــيـرة تـعـود الى غـيـاب
ــنـتـخب فـي اخـتـيـار االســتـقـرار عن ا
اوراقه الـفـنـيـة فـي كل مـبـاراة نـتـيـجة
درب كاتـانيتش عـلى اسماء اعـتمـاد ا
غــيــر مــحــددة في كل لــقــاء فــضال عن
ضـعف الـبـنـاء النـفـسي لـدى الالعـب
ـتـخـذ من قبل وضـبـابـيـة التـخـطـيط ا
ـعــني عـلى مــديـات طــويـلـة االحتــاد ا
والــتـعـامل بـبــرامج انـيـة ال حتـقق كل
مـردوداتـهـا.  وب االوسي ان الالعب
مـحمـد قاسم الـذي كان رجـل مبـاراتنا
امــام قـطـر ابــتـعـد عن الــفـورمـة جـراء
ــدرب في اكــثـر من ابــعــاده من قــبل ا
مــبـاراة وزجه في وقت حـرج في لـقـاء
نــصـف الــنــهــائي وهــذا مــا اثــر عــلى
مــعــنــويــاته وحــصل مــا حــصـل بــعـد
اخـفاقه بتسديدة ركلة اجلزاء في لقاء
الـبـحرين ويـتطـلب االمر رعـاية
ـــوهـــبــــته واالســـتـــفـــادة من
ارتــــفـــاع روحه االبــــداعـــيـــة
وتـسجـيله هدفـ في شباك
الـعنابي لكن هذا لم يحصل
وبــقي عـلى مـقـاعـد الـبـدالء.

{ الدوحة  –وكاالت : قال النـجم الدولي السابق كـر صدام منتخب الـعراق قدم مباراة
بـاراة الـنهـائـية وكـان يسـتـحق الـفوز والـوصـول الى ا كـبـيرة امـام الـبحـرين تـقـدم مرتـ 
ولـكن االخـطـاء الفـرديـة الـدفـاعيـة وعـدم الـتمـركـز الـصـحيح كـلـفـتنـا الـكـثـير وابـعـدتـنا عن
هم في تشكيلة منتخبنا على االداء في النهائي. واضاف اثـر تعرض عدد من الالعب ا
ـدرب كاتانـيتش بـالذهـاب الى خيـارات بديـلة في اهم مـواجهـات البـطولة بـاراة دفعت ا ا
على الـرغم من انها قـدمت مسـتويـات فنـية جيـدة ولكن من الـصعب عـليـهم تعـويض غياب
سعد ناطق في الـدفاع وامجد عطوان بالثـلث الوسطي وعالء عباس في الهجوم. واوضح
نتخب االفضل وليس دائما ا صدام  ان الفوز بـركالت اجلزاء يعتمد على امور فنيـة عدة 
باراة حتـفظ ماء الـوجه للـمدرب كـاتانـيتش فـي ا يـفوز لـذلك فان اخلـسارة بـتلك الـطريـقة 
بـاراة الـنهـائـيـة. وعن التـبـديالت التي التـي كنـا االقـرب الى حتقـيق الـفـوز واالنتـقـال الى ا
ـبـاراة ــبـاراة اجــاب: ان لـكل مــدرب طـريــقـة في الــتـعـامـل مع ا اجـراهــا كـاتـانــيـتش في ا
والتبـديالت التي قـام بهـا كاتـانيتش كـانت لتـعزيـز اجلانب الهـجومي وانـتزاع الـفوز ولكن
باراة يـز  جنح في ايصال ا ـنتخب البحـريني لعب بطـريقة دفاعيـة وبانضباط تـكتيكي  ا
ـرشح بـقوة لـلـوصول الى حـقق مـنهـا مـبـتغـاه بـالفـوز عـلى مـنتـخـبنـا ا الى ركالت اجلـزاء 

باراة النهائية. ا

ـخـتلف انـواعـها  وان عـدم الـكشف
عـن احلـــكـــام مـــعـــمـــول فـــيه بـــأغـــلب
ـيــة وقـال الــبـطــوالت الــكـرويــة الـعــا
ــــوفـــد احتــــاد الــــصـــحــــافـــة طــــارق 
باراة النهائية حتتاج الرياضية: ان ا
الـى اخــتــيــار دقــيـق حلــكم الــســاحــة
ـساعدين مع حكام تـقنية الفار في وا
ــبـــاراة الى بــر مـــحــاولـــة اليــصـــال ا
االمـان وقـيادتـها بـتـفوق الن اجلـميع
يــــنـــظـــر الـى جنـــاح الــــتـــحـــكــــيم في
ستـوى الذي يـقدمه خـليجي 24الـى ا
احلكام في مباراة االختتام. وعن رايه
ـســتـوى الـتـحـكـيم في خـلـيـجي 24
ـيـزا ـســتـوى الــعـام كــان  : ان ا بــ
وجنـــحت الـــبــطـــولــة من الـــنــاحـــيــة
الـتحكيمية بدرجة ولدت االرتياح لدى
ـشـاركـة ولم تـكن هـناك ـنـتـخـبـات ا ا
باريات و اخطاء مؤثرة على نتائج ا
سـادت حـالـة الـرضا اوسـاط الـبـطـولة
حـتى االعـتـراضـات كانت قـلـيـلـة على
اصـابع اليـد الواحدة  ولـيست مثـلما
يــحـصل فـي الـدورات الــسـابـقــة الـتي
تـســجل فـيـهـا الـعـديـد من االنـتـقـادات

واالعتراضات على التحكيم.

ـنــتـخب الـوطـني سـعــد نـاطق عن حـزنه واسـفه { الـدوحـة  –وكـاالت:  عـبـر العب ا
ـنتـخب البـحراني بـفارق ضربـات التـرجيح مـشيرا الى ان خلسارة مـنتـخبـنا امام ا
ـراقب اال ان تـابع وا العبـينا قـدموا مسـتويـات جيدة ونـالوا تعـاطف ومسـاندة ا
بـاراة والوصـول الى الدور النـهائي كـما كانت احلظ خذلـنا في الـنهايـة وخسـرنا ا
جـماهـيرنـا تتـمنى وحتـلم بذلـك ..وما يـحز في نـفسي حـقيـقة هـو عدم قـدرتنـا على
تـعطشـة للـفوز واللـقب اخللـيجي ..مثـلما انـا حزين لـغيابي عن افراح جمـاهيـرنا ا
باراة بـسبب االصابة.  وفي الوقت الذي سجل العب منتخبنا الشاب محمد تلك ا
نـتخب ـباراة االولى عـلى ا قـاسم تاريـخا جـديـدا لنـفسه عـبر تـسجـيله هـدف في ا
ا قدمه.. لكنه خرج باراة ليخرج مـزهوا بنفسه و القطري ونـال لقب افضل العب با
نـتـخـبـنا وهـو يـذرف الـدمـوع واحلـسرة تـمال قـلـبه بـعـد اضـاعته ـبـاراة االخـيـرة  من ا
لضـربـة جـزاء كانت سـبـبـا في خروجـنـا احلـزين من نصـف نهـائي بـطـولة اخلـلـيج امام
ـبـاراة االولى واالخـيــرة ..حـزن قـاسم اثـار الـبـحـرين ولــسـان حـاله يــقـول شـتـان بــ ا

مشاعر كل من حـضر اللقاء حتى ان مدرب البحـرين البرتغالي سوزا حرص على الذهاب
اليه ومواساته امام اجلميع
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وصـلت مباريات
خليجي  24اخر
مـــــحــــطــــاتــــهــــا
واســدل الـسـتـار
عــــــلـى ادوارهـــــا
االولــــــــــــــــــــــــــى
ومــــربــــعــــهـــا

الـقدم مروان بن غلـيظة استـقالته بعد
الـنتـائج اخمليـبة للـفريق االبـيض بعد
اقــالـة مـدربـهم الـهــولـنـدي بـيـرت فـان
مــــارفــــيـك في حــــ يــــدرس االحتــــاد
ـنتـخب كومان الـعمـاني اقالـة مدرب ا
ولن تــنـال سـهـام الـنــقـد مـدرب الـيـمن
الــذي خـرج بــنـقـطــة يـتــيـمــة من لـقـاء

اسود الرافدين.
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اشــارت احــصـائــيـات فــنــيـة عن لــقـاء
الـعـراق والـبـحرين ان العـبـيـنـا مرروا
الــكـرة  493مــرة في حـ بــلـغت لـدى
الـفـريق الـشـقيق  549وسـدد العـبـونا
ـرمى االخـر مـقابل  17 13كـرة عـلى ا
وكـانت نسـبة االسـتحواذ  47لـفريـقنا
و 53لـالحــمــر وتـــســاوى الــفـــريــقــان
تـقـريبـا بـدقة الـتمـريـر وزادت ركنـيات
الــفـريق الـبــحـريـني وقــلت اخـطـاؤهم
الـتي بـلغت  18خـطـا ولالعـبيـنا . 23
وابـتـسـمت الـركالت الـترجـيـحـيـة لهم
في  5مـــرات وتــســبـــبت الــتـــســديــدة
االخـــيــرة مـن قــدم مـــحــمـــد قــاسم في
اضـاعـة فرصـة سـانحـة لـبلـوغ نـهائي
الــبـــطــولــة . عــمــومـــا بــلــغت اهــداف
الشوط االول في مباريات خليجي 24
في دوري 19هــــدفــــا مــــنــــهــــا  ( 24)
اجملــمــوعـات و 5فـي نـصف الــنــهـائي
اربـعة منها في لـقاء منتخـبنا ونظيره

{ الـدوحة  –وكاالت:  أرجع اإلسـباني فـيـليـكس سانـشيـز مدرب
منتـخب قطر اخلـسارة التي تـلقاهـا فريقه عـلى يد السـعودية 0/1
ـباراة الـتي أقـيمت بـيـنهـمـا بالـدور نـصف النـهـائي من كأس في ا
اخلـليج رقم  24 إلى الدفـاع القـوي لألخـضر خـاصة في الـشوط
باراة: "دفعنا ـؤتمر الصحفي عـقب ا الثاني. وقـال سانشيز في ا
رمى الـسـعـودي ودفاعه ثـمن إهـدار الـفرص الـتي ضـاعت أمـام ا
القـوي الذي لعب دورا كـبيـراً في النـتيـجة ". وتابع: "نـحن لم نكن
يزا في اللقاء ولكن لم دقيقـ في اللمسة األخيرة وبذلنـا جهدا 
نـنـجـح في الـتــسـجـيل مـن الـفـرص الــتي أتـيــحت لـنــا خـاصـة في
ـنتخب السعودي الشوط الـثاني الذي سيطـرنا عليه". وأضاف: "ا
ـساحـات وكـان يـدافع بعـشـرة العـب وبـدفـاع قـوي طوال أغـلق ا
شـوطـي الـلـقـاء وجنح في الـتـصـدي لــلـفـرص الـتي أتـيـحت لـنـا
وكــانت لـــنــا فــرصــا في الـــعــارضــة والــقــائم ولـم نــنــجح في
الـتـســجـيـل وهـذه األمـور حتــدث في كـرة الــقـدم" . ورفض
ـدرب اإلسـباني الـقول إن مـنتـخب قـطر لم يـكن مرهـقا ا
أو يـعـاني من نـقص الـليـاقـة الـبـدنـيـة مـشيـرا إلى أنه
فـخــور جــدا بـالالعــبـ وبــاجلــهـد الــذي بـذلــوه ومـا
حــقــقـــوه في الــبــطــولــة. وخــتـم: "لــقــد حــاولــوا ولم
يــنـجــحـوا فـي الـتــسـجــيل وهـو أمــر وارد في كـرة

القدم". توجه نحو 1500 مشجع بحريني إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع منتخب بلدهم

لـلوطن االنتـصار.. إلى النـهائي ويارب
وفـقنـا بالـبطـولة.. هـذا السـعودي فوق

فوق.. دعواتكم لنا".  
وكـتب هتان بـاهبري واحـد من احللول
ميزة بالـكتيبة السعودية: الـهجومية ا
"أبــارك لــلــوطن ولــلــقــيــادة احلــكــيــمـة

ولألمـيـر عبـدالـعزيـز بن تـركي الفـيصل
ولـرئـيس االحتـاد الـسـعـودي ولزمالئي
الـالعـبـ واجلــهـازين الــفـني واإلداري
ولـــلــشـــعب الــســـعــودي كـــافــة وصــول
مـنتخبنا للمباراة النهائية في خليـجي

. 24 

ـنــتـخب { الـدوحـة  –وكـاالت : أثــنى مــدرب ا
البـحـريني هـيـليـو سوزا عـلى أداء العـبيه بـعد
الـفوز عـلى الـعـراق والتـأهل لـنهـائي خـلـيجي
بعد أن ابتسـمت له ركالت الترجيح.  وقال 24
ـبـاراة أن ـؤتـمـر الـصـحـفي عـقب ا سـوزا في ا
الفريق قدم مباراة كبيرة وبذل الالعبون جهدا
ــبـاراة إلى شــوطـ كــبـيــرا بـعــد أن تــمـددت ا
. وتـابع: "الـفــريـقـان لـعــبـا بـأسـلـوب إضـافــيـ
بـاراة قـدرتـنـا عـلى الـعودة جـمـيل وأظـهـرت ا
بـعـدمـا تـأخـرنـا مـرتـ وهـذا مـا عـمـلـنـا عـلـيه
ـلك مـجـمـوعة ـاضيـة". وأردف: " ـدة ا خالل ا
جـيدة من الالعـبـ الذين أثـبـتوا قـدرتـهم على
حتــقـــيق الـــنـــتــائـج وســبـق أن دخل الـــفــريق
الـتـاريخ بـتـتـويـجه بـلـقب غـرب آسـيـا والـيـوم
واصـلة الـنتـائج اإليجـابيـة ونواصل سعـينـا 
الـتـطـور ومـسـتـوانـا الـفـني يـتـقـدم من مـباراة
ألخـــرى. وبــيّن: "هـــذا الــتــطـــور جــاء من خالل
ـباريات بـاريات. كـانت لديـنا حتديـات لقـلة ا ا
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لكن عملنا مع اجملموعة بشكل مكثف والعبينا
قــادرين عــلى مــواصــلــة الــنـتــاج اإليــجــابــيـة".
نظومـة متكـاملة وهذه وأوضح: "نحن نلـعب 
فلسفتي في كرة القدم االعتماد على اجملموعة
وقــد نــحــتــاج ألي العـب في وقت مــحــدد لــذلك
نحن نؤمن باجملـموعة".  وأردف: "لديـنا فرصة
في هذه الـبـطولـة للـمنـافسـة وبنـاء جيل جـديد
وبــالــتــالي تــطــورنــا بــشــكل كــبــيــر". وأ عن
بـاراة النـهائيـة: "صنـعنـا التـاريخ والوصول ا
للنهائي إجناز كبير ونحاول أن نحقق الهدف
ا أن الـفريق تـقدم بـشكل ونطـمح للـتـتويج طـا

جيد في هذه البطولة".

ـنـتـخب الـوطـنـي الـعـراقي رحـيم حـمـيـد ان { الـدوحـة  –وكـاالت :  قـال مـســاعـد مـدرب ا
باراة ولم يـقصر منـتخبـنا قدم مـستوى كـبيـرا وكنا االفـضل واالكثر خـطورة طـوال وقت ا
اي من العـبينـا بل كان همهم االول واالخـير اسعاد اجلـمهور العـراقي الكبيـر الذي حضر
الـلقاء لكن احلـظ خذلنا في ركالت الـترجيح وتسـببت كرة واحدة في اقـصائنا من الـبطولة
في الـوقت الذي كنا فـيه االكثر اسـتحقاقـنا بالـوصول للدور الـنهائي ..  من جـانبه اعترف
ـواجهة االخـيرة امام منـتخبـنا الوطني نـتخب البـحريني محـمد حردان  بـصعوبة ا العب ا
نـافس عـلى لقب الـبطولـة بعد االداء الـكبيـر الذي قدمه الذي وصـفه بانه كـان من اقوى ا
امـام قطر واالمارات .وابـدى حردان سعـادته بالفوز الـذي وصفه بالكـبير على الـعراق بعد
مـبـاراة كبـيـرة ومثـيـرة تـعد االقـوى في الـبطـولـة .  وشـهدت مـبـاراتنـا مع الـبـحرين اعـتـماد
بـاريات االقصائـية ( الدورين قبل الـنهائي والنـهائي ) اذا امتد اجـراء التغيـير الرابع في ا
ـباراة بالتعادل واصبح اللعب لألوقات االضافـية في حالة انتهـاء الشوط االصلي من ا
لكـل منتـخب احلق في اجراء تـغيـير رابع في حـالة احلـاجة الـيه ..وهو مـا حصل فعال اذا
نتخبنا في الوقت االضـافي بعد استبدال عالء مهاوي بضرغام  اجراء التغيـير الرابع  
اسـماعـيل اثر الـتغـييـرات الثالثـة االخرى الـتي سبـقت ذلك . كمـا شهـدت مبـاراة منـتخـبنا
الوطني مع نظيره البحريني بداية ملتهبة اذ  تسجيل ثالثة اهداف في اقل من  18دقيقة
ـباراة وتـعادل حـيث افتـتح العب منـتخـبنـا مـيمي الـتسـجيل بـعد سـتـة دقائق من انـطالقة ا
للبـحرين عبد الله هزاع في الدقيقة   14لكن منـتخبنا عاد للـتفوق عن طريق ابراهيم بايش
في الـدقيقة .. 18وبـذلك  تسجـيل ثالثة اهداف سـريعة  لـكن البحـرين تعادل في الـدقيقة
االخـيرة مـن الشـوط االول ليـصـوم الالعبـون عن الـتسـجـيل في الـشوط الـثانـي والشـوط

االضافي االول والثاني.
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نتخب العب ا
الوطني سعد ناطق

مدرب قطر يؤكد ان
فريقه لم يكن دقيقاً في

اللمسة األخيرة


