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ســـلـــطـت الـــصـــحف اإلســـبـــانـــيـــة
الــصــادرة صــبــاح امس الــثالثــاء
الـــضــوء عــلـى فــوز األرجــنـــتــيــني
لــــيــــونــــيل مــــيــــسي جنـم وقــــائـــد
بـرشلـونة بـالـكرة الـذهبـية كـأفضل
العب في العـالم من مجـلة "فرانس
فـوتـبـول" في العـاصـمـة الفـرنـسـية
باريس. وعـنونت صـحيفـة "ماركا":
"للتـاريخ". وأضافت: "ميـسي يتوج
بــالــكــرة الــذهــبــيــة الــســادســة في
تــاريـخـه مـتــفــوقًــا عـلـى فـان دايك
الــذي حل ثــانــيًــا وكــريــســتــيــانـو
رونــالـدو الـثـالث". وتـابـعت: "ويـلـز
تـمـنـع بـيل من لـعب اجلـولف خالل
ــنـــتــخب يــرى بــأنه ال الــيــورو وا
ُخاطـرة بصحته". وخرجت كن ا
صـحــيــفــة "مــونــدو ديــبــورتــيــفـو"
ـــيـــسي". بـــعـــنـــوان: "الـــســادســـة 
وأضـافت: "مــيـسي يــحـصــد الـكـرة
الــذهــبــيــة الــسـادســة فـي تـاريــخه
بـإجناز غـيـر مسـبـوق ويجـمع ب
جــائــزة األفـضل واحلــذاء الــذهـبي

 ôU Ë ≠ WŠËb «

تــأهـل مــنـتــخـب الــســعــوديــة رفــقـة
الــبـــحــرين إلى دور نـــصف نــهــائي
بــطـــولـــة كـــأس اخلـــلـــيج الـــعـــربي
“خـلــيـجي 24 عــلى حـســاب عــمـان
والــكــويت بــعــد مــبــاريــات اجلــولـة
الــثــالــثــة من مــرحــلــة اجملــمــوعـات
. والـــتي أقــيـــمت اول امس اإلثـــنــ
حقق منتـخب السعوديـة الفوز على
نـظيـره عـمـان بثالثـة أهـداف مـقابل
ـــبـــاراة الـــتي جـــمـــعت هـــدف فـي ا
بينهما باجلولة األخيرة واحلاسمة
من مــرحــلــة اجملــمــوعــات فـي كـأس
اخللـيج. وجاء هـدف األخضر األول
ــهـــاجم فــراس الـــبــريــكــان بـــقــدم ا
بـــالــــدقـــيـــقـــة 26 بـــعــــد تـــســـديـــدة
صـاروخيـة في شـبـاك حـارس عـمان
فـــايــز الــرشـــيــدي ثم أحـــرز هــتــان
باهبـري الهدف الـثاني بالـدقيقة
 42 من أسـيـسـت رائع تـلـقـاه
من ســـلــمــان الـــفــرج داخل
مــنــطــقــة اجلــزاء. وتـمــكن
منتخب عمان من تسجيل
هــــــــــــــــدف أول مــن خـالل
ــــــــنــــــــذر الـالعـب ا
الـــــــعــــــلـــــــوي من
تسديدة مـباغتة
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ونـديالي في الـوكرة فـــــيمـا يلعب ـنظـمة لـبطـولة "خـليجي 24 مـلعـبي الدور نصـف النهـائي. وتقـررت إقامـة مبـاراة قطـر مع السـعودية عـلى ملـعب اجلنـوب ا حددت الـلجـنة ا
قرر لها يوم األحد  8 كانون أول منتخب العراق مع البحرين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم غد اخلميس  5  كانون أول. وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية ا
ـنتخب علـى ملعب خـليفـة الدولي. وأقيـمت مباريـات الدور األول من البـطولة عـلى ملعـبي خليـفة الدولـي وعبد الـله بن خليـفة بنـادي الدحيل. وجنح عـلي أحمد مـبخوت العب ا
االمارتـي في تصدر جدول ترتيب الـهداف برصيد 5 أهداف ورغم هـذا العدد من األهداف لكن مـشواره انتهى يـخروج عيال زايد من دور اجملـموعات ويأتي خـلفه مباشرة
ركـز الثالث بصراع الهداف يأتي هتان ركز الثاني. في ا نتخب القطري عـبدالكر حسن احلاج فضل اللـه وأكرم حسن عفيف برصيد  3 أهداف لـكل منهما في ا ثنـائي ا
نـتخبـات برصيد هـدف بالـتساوي مع زميـله بصفـوف األخضر فـراس البريكـان وسينـافس تياغو العـب قطر ومحـمد قاسم مـاجد العب العراق خالل سـلطان باهـبري جنم ا
نتـخبات األكثـر تسجيـالً في دور مجموعـات خليجي  24 هم: مـنتخب قطـر برصيد  11 هـدف منتخب ـتلك هدفـ في رصيده يذكـر أن ا قبلـة حيث أن كالهما  رحلـة ا ا

السعودية برصيد  6 أهداف منتخب الكويت برصيد  6أهداف منتخب اإلمارات برصيد  5 أهداف.
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قــــــبـل اخلــــــســــــارة أمــــــام الــــــهالل
الـــســــعـــودي. واخــــتـــيــــرت ســـاكي
كــومـاغــاي العــبـة لــيــون الـفــرنـسي
ـنـتـخب الــيـابـاني أفـضل العـبـة. وا
وغـاب عفـيف ( 23عـاما) عـن احلفل
الذي أقامه االحتاد في هونغ كونغ.
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سـرعة الـتـحول من الـدفـاع للـهـجوم
فاجأة أمام من األمور التي أحدث ا
مـنـتـخب اإلمــارات حـيث لم يـعـتـمـد
الـعــنـابي عـلى سالح الــتـــــــــسـديـد
كــمـا كــان في الــلـقــاء الـســابق أمـام

اليمن. 
ـثــابــة مــفــاجـأة وهــذا األمــر كــان 
ـنطـقة حيث سـجل أكـرم من داخل ا
ثـم من ضــــربــــة جــــزاء ثـم الــــهـــدف
الـثــالث لـلــهـيـدوس مـن خـطـأ داخل
نطـقة والـرابع لبـوعالم من ضربة ا

رأس. 
تــوهج أكــرم عــفــيف الــفــائــز بـلــقب
أفضل العب في آسيا هذا العام كان
من الــعالمــات الـفــارقـة فـي الـلــقـاء
حــيـث قــدم مــبــاراة رائـــعــة وســجل
هـدفـ واخـتـرق دفـاعـات اإلمـارات
ثابة الـورقة الرابحة كثيرا وكـان 
التي اعـتمـد علـيهـا سانـشيـز وشكل
ـــعـــز عــلـي وحــسن مـع الــثـــنـــائي ا

الفترة األخيرة بـعمل وجهد كبيرين
ـسـؤول من أجل تـقد بدعم من ا
األفـضل والــتـمـسك بـحــظـوظـهم في
ـنـافـسة عـلى لـقب خـلـيجي سـباق ا
24. وأشــار إلى أنه كــان عــلـى ثــقـة
في قـــدرات وإمــكــانــيـــات الالعــبــ
الـــذيـن لم يــــقــــصـــروا والــــتــــزمـــوا
بــتــعـلــيــمـات اجلــهــاز الـفــني وفــقـا
جملريات كل مباراة من أجل التأهل.
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جنح منـتخب قـطر في الـتفـوق على
نظـيره اإلمـاراتي بنـتيـجة 4 ـ 2 في
القمة اخلليجـية التي أقيمت بختام
الدور األول من خـليجي 24 وصعد
ـقـابل ودع لـنــصف الـنـهــائي وفي ا

األبيض البطولة. 
ولــعـبت الــعـديــد من الــعـوامل دورا
رئيسيا في جناح الـعنابي القطري
في الـعـبـور لـلـدور نـصف الـنـهـائي
ـــواجـــهـــة الـــســـعـــوديـــة يـــوم غـــد

اخلميس.
ـدرب الــتـشـكــيـلـة الــتي اخـتــارهـا ا
ســانـشــيـز لــبـدايــة الـلــقـاء والــلـعب
بــطــريــقـة 3 ـ 4 ـ3 من األمــور الـتي
سـاهــمت في الـفـوز وذلـك بـتـواجـد
ثالثي ثابت بـاخلط اخلـلفي إليـقاف
تقدم مـبخوت أو بـندر لألمام صوب

عـلى مـرمى فـواز الـقـرني بـالـدقـيـقـة
ـــنـــتــخب 55“ ثم ســـرعـــان مــا رد ا
الـســعـودي بــهـدف ثــالث عن طـريق
هتان باهبـري بعدها بدقـيقت فقط

 57“من تسديدة رائعة.
واســتــطــاع مــنــتــخب الــبـحــرين أن
يـحـقق مـفـاجـأة قـويـة أمـام الكـويت
ــبـــاراة الــتي ويــفــوز بـ2-4 خالل ا
ــنـتــخــبـ اول امس جــمـعـت بـ ا
اإلثـن لـيـتـأهل األحـمـر إلى نصف
نـــهـــائي خـــلــيـــجي 24 بـــصـــحـــبــة
السـعـودية. وتـقدم عـلي جـعفـر مدن
للمنتخب البحريني بهدف بالدقيقة
ـهارة 45 بـعـد انـطالقـة سـريـعـة و
فـرديـة من اجلـبـهـة الـيـسـرى وجاء
ـهاجم هدف الـتعـادل لألزرق بـقدم ا
يـــوسـف نــاصـــر مـن ضـــربـــة جــزاء
بـــالـــدقـــيـــقــة 59. وعـــاد مـــنـــتـــخب
الـبـحـرين من جـديـد لـلـتـقـدم بـهـدف
ثــــانٍ بــــالــــدقــــيــــقــــة 69“ من خالل
تــصـويــبـة ســهـلــة لالعب جـاسم آل
شــيخ فـشـل احلـارس حــمــد الـقالف
فـي الـــتـــصـــدي لـــهـــا وجـــاء هــدف
األحـــمـــر الـــثـــالث مـن خالل الالعب
تــيـاغــو فـيــرنـانــديـز بــالـدقــيـقـة 83
وأحرز األزرق هـدف ثـاني بـالدقـيـقة
87 من خالل الالعب أحـمد الـزنكي.
وواصل تــيـاغــو فـيــرنـانــديـز تــألـقه
لـــيــحـــرز الــهـــدف الــرابع والـــثــاني
الــشــخــصي له فـي شـبــاك الــكــويت
خالل الــــدقـــيــــقـــــــــة 93 من عــــمـــر
الـشـوط الــثـاني لـتـصـبـح الـنـتـيـجـة

لألحمر 4-2.
وأكــد ســيــد مـهــدي جــعــفــر حـارس
مرمى وقائـد منـتخب البـحرين أنهم
جنـحـوا في تـعــويض مـا فـاتـهم في
أول جـولـتـ بـدور اجملـمـوعـات في
خليجي 24 بعد التعادل أمام عمان
واخلسـارة من الـسعـوديـة بتـحـقيق
الفوز عـلى الكـويت. وقال جـعفر في
تصريـحات صحـفية: "األحـمر تفوق
ــبـاراة وأبـرز فــيـهــا الالعـبـون في ا
قـــدراتـــهم  وجنـــحــــنـــا في الـــفـــوز
وحتقيق األهم عـبر الـتأهل إلى قبل
ــــنــــتــــخب الــــنــــهــــائي". وضــــرب ا
الــبـحــريـني مــوعـدًا مع الــعـراق في
نــصف نـــهــائي خــلــيــجي 24 بــعــد
جناح األحمر في حتقيق الفوز على
الــكــويت (2-4) في خــتـــام مــشــوار
ــنـــتـــخــبـــ بـــدور اجملــمـــوعــات. ا
وأضــــــاف أن اجلــــــهــــــازين اإلداري
والــفــني مع الالعــبــ قــامـوا خالل
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أكــد حـمـيــد الـقالف حــارس مـرمى مــنـتــخب الـكــويت أن الـتــوفـيق لم يــحـالف األزرق في
بـارات األخيرت ال سـيما في ظل وجود راحة  24 ساعـة فقط ب آخر مبارات وهو ا
نـتـخب. وبـ أن ذلك ظهـر بـشكل ما مـثل ضـغطًـا كـبيـرًا عـلى الالعـب وأثـر سـلبـا عـلى ا
واضح من الـتـغـيـيـرات االضـطـراريـة التـي تعـرضش لـهـا الـفـريق بـالـشـوط األول بـخـسارة
ــمـكن أن ــطــوع إلى جــانب خــســارة تـبــديــلــ كــان من ا جــهــود طالل الــفـاضـل وبـدر ا
باراة.  واعتـبر القالف أن هدف يسـتغلـهما اجلهـاز الفني لتـنشيط الفـريق وفقا جملريـات ا
ـلـغي بـالــــشـوط الـثــــــاني عن طـريق "الـفــــــــار" كان نـقـطـة الـتـحول في يوسف نـاصـر ا
نـتـخب البـحـريني من بـاراة بعـدمـا أثر سـلـبا عـلى الالعـب السـيــــــما بـعـد أن تمـكن ا ا
تـسجيل هدف ثـاني بعدهـا بدقائق. وأضاف أن الالعـب اجتهـدوا من أجل تعديل النـتيجة
إلسـعاد اجلـماهـير إال أن الـوقت لم يسـعـفهم وبـارك القالف الـتأهل لـلمـنتـخبـ السـعودي

والبحريني.

احلـــارس ســــعــــد الــــشـــيـب وهـــذا
الثـالثي هو بـيـدرو وبـوعالم طارق

سلمان.
 ولم يــتــوقف األمــر عــنـد ذلـك حـيث
دفع بــالــثـنــائي بــوضــيــاف وسـالم
الـهـاجـري في قـلب الـوسط كـارتـكاز
ـفــاجـأة " بـالــتـشـكــيـلـة مع ثــبـات "ا
ن مـصــعب خــضـر فـي اجلـانب األ
إليقاف اجلـبهة الـيسرى اإلمـاراتية
وجنح خــضــر في ذلـك كــثــيـرا وإن
كان هذا األمـر على حـساب النـاحية

الهجومية.
ونال العـب قطـر أكـرم عفـيف جـائزة
االحتـــاد اآلســـيـــــوي لـــكـــرة الـــقــدم
ألفضل العـب في القـارة لـعام 2019
والـــذي رفـع خالله مـع مـــنـــتـــخــــب
بالده كـــأس آســـيــا لـــلـــمــرة األولى
وســـاهم في بـــلــوغ نــاديـه الــســـــــد
سابقة دوري الدور نصف النهائي 

األبطال. 
وتــفــوق الالعب الــشــاب الـبــالغ من
رمى العمر 23 عاما عـلى حارس ا
اإليـــــراني اخملــــضـــــرم عــــلي رضــــا
بيرانفاد العب نادي بـيرسيبوليس
والـيـابـاني تـومـوكي مـاكـيـنـو الـذي
سـاهم في قــيـادة فـريـقه أوراوا ريـد
ونـدز الى نهـائي دوري األبطال دا

q¼Qð∫ جنحت السعودية في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة اخلليج العربي

فـي عـــــام تــــــاريـــــخي".
وتـابعت: "األرجـنـتـيني
كـــــــشف بـــــــوضـــــــوح:
عالقـتـي مع بـرشـلـونـة
أكــبـــر من أي عـــقــود".
عـــــلـى الـــــصـــــفـــــحــــة
الـرئـيـسـيـة لـصـحـيـفـة
"سبـورت": "كرة الـقدم

لديهـا أسطورة
واحـــــــــــــــد

فــــــــــقط".
وأضــــــا
فــــــــــت:
"أصبح
ليونيل
مــيـسي
الـــــالعــــب

الــوحــيــد فـي الــتــاريخ الــذي
توج بالكرة الذهبية  6مرات".
وتــــابــــعت: "مــــيـــسـي صـــرح:
شـــعـــوري جتـــاه بـــرشـــلـــونــة
يـتـجـاوز أي عـقـود وشـرف لي

وجودي هنا".
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خـلـيجي 24. وقـال الـنـعـاش في
ـباراة ـؤتـمـر الـصحـفي بـعـد ا ا
إن الـالعــبـــ اجلــدد واحلــارس
شـكـلـوا إضافـة قـويـة للـمـنـتخب
ــبـاراة أمـام الـعـراق الفـتـا في ا
إلى أن فريقه كان يتطور وازداد
ثــــقــــة مـع تــــوالي الــــلــــقــــاءات.
وأوضح أن أداء مـنـتـخب الـيمن
تطور من مـباراة إلى أخرى رغم
اخلـســارة الـكــبـيــرة بـســداسـيـة
باريات في أمام قطر. وأشـار: "ا
بطولة اخلليج مختلفة وخضنا
مــواجـــهـــات قـــويــة ولـــديـــنــا 3
مـــواجــهـــات في الـــتـــصـــفـــيــات
ـــزدوجــة ونــســعى لـــتــحــقــيق ا
نـتخـب بحـاجة نـتـائج طيـبـة.. ا
إلى إعـــداد مـــتـــمـــيـــز والشك أن
ـشاركة في الفـريق استـفاد من ا
بـــطـــولــــة اخلـــلــــيج". وأضـــاف:
نتخب تتجدد ثقته بنفسه مع "ا
لــعـب مــبــاريــات مــتــتــالــيــة. كل
الــــنــــتــــائج واردة ولــــكن األداء

. وحسم التـعادل السلبي اإلثن
ــنــتــخـــبــ الــعــراقي مـــبــاراة ا
والــيــمــني الــتي أقــيــمت عــلى
ملعب عبد الـله بن خليفة بنادي
الــدحـيل ضـمن اجلـولـة الـثـالـثـة
من دور اجملــمـــوعــات لــبــطــولــة
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ــنــتــخب الــيــمــني  أكــد مــدرب ا
سامي الـنعـاش أنه مقـتنع بأداء
فـريـقه أمـام العـراق مـضـيـفا أنه
سـعيـد بحـصد الـنقـطة الـوحيدة
لــــهم فـي الـــبــــطــــولـــة اول امس

بيرت فان
مارفيك

بعض الفرص". 
وأشـار مــدرب اإلمـارات إلى
أن احلـكم تـغـاضى عن طـرد
حــارس قــطـر مـع احـتــسـاب
ضـــــربـــــة جـــــزاء لألبـــــيض
وقــال:  "احلـــكـم كــان يـــجب
عليه طرد حـارس قطر سعد
الــشـــيب نـــتــيـــجـــة عــرقـــلــة
مـهاجـمـنا وهـذا األمـــــر أثر

على اللقاء". 
وخــتم "حــاولــنـا أن نــحــقق
االنتـصار لـكن وقعـنا
في الـــــعــــديــــد من
األخــــطـــاء الـــتي

من خاللــهـا 
إهـــداء الــفــوز
لـــلـــمـــنـــتـــخب
الـــــــقـــــــطـــــــري
والــــــــــتــــــــــأهـل
لــــــــــــــنـــــــــــــصـف

النهائي".
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أكـد الــهــولـنــدي بـيــرت فـان
مـــارفـــيك مـــدرب مـــنــتـــخب
اإلمـــارات أنه ودع بــطــولــة
خـلــيـجي 24 أمـام مــنـتـخب
قـــــــوي عــــــلـى أرضه وبــــــ
جـــمــاهـــيـــره (قــطـــر) وتــوج
مـؤخــرًا بـطــلًـا آلســيـا بــعـد

مباراة قوية ومثيرة. 
ـنـتـخب الـقـطـري قد وكـان ا
فــاز عــلى ضــيـفـه اإلمـاراتي
بـنتـيـجة (2-4© لـيتـأهل إلى
نصف نـهائي كـأس اخلليج
كـــوصـــيـف عن اجملـــمـــوعـــة
األولى بـ 6نـــقــاط بـــيــنـــمــا
ودع األبــــيـض الــــبــــطــــولـــة
ـركـز الـثالث بـعـدمـا احـتل ا
بـ 3نـقـاط جـنـاهـا من الـفوز

على اليمن. 
وقـــــال فــــــان مــــــارفـــــيـك في
ؤتمـر الصحـفي: "منتخب ا
ـتلك العـب يـلعـبون قـطر 

ليونيل ميسي

اجلماهير الكويتية والعمانية تشجع بحماس في خليجي 24

نتخب اليمني سامي النعاش مدرب ا
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ـركز الثاني في انفرد النـجم العمـاني أحمد مبـارك (كانو) با
قـائــمـة أكـثــر الالعـبــ مـشــاركـة مع مـنــتـخــبـات بالدهم في
شـاركـته اول امس اإلثـنـ في مـباراة بـاريـات الـدولـيـة  ا
ـنتخب السعودي باجلولة الثالثة من مباريات فريقه أمام ا
دور اجملـمـوعــات في بـطـولــة كـأس اخلـلـيـج "خـلـيـجي 24
نتـخب العماني قامة حـاليا في قـطر. ورفع كانو قـائد ا ا
رصـيـده إلى 179 مـبـاراة دولـيـة لـيـحـطم الـرقم اخلـاص
ـرمى الــسـعـودي األسـطـورة مــحـمـد الـدعـيع بـحـارس ا
الـذي خاض  178 مـبـاراة دوليـة مع مـنتـخب الـسعـودية
ركـز الثاني قـبل اعتـزاله منـذ سنوات. ويـأتي كانـو في ا
ـبـاريـات حـالـيــا بـقـائـمــة أكـثـر الالعــبـ مـشـاركــة في ا
الــدولـيــة بـفـارق  5مــبـاريــات فـقط خــلف عــمـيــد العـبي
ـصري أحـمـد حـسن الـقـائـد األسبق الـعـالم الـصـقـر ا
طوع للفراعنة. وواصل الالعب الكويتي اخملضرم بدر ا
مـطــاردته لــكــانــو حــيث شــارك في مــبــاراة فــريـقـه أمـام
ـنـتـخب الـبـحـريـني فـي نـفس اجلـولـة بـنـفس اجملـمـوعـة ا
باراته الـدولية طـوع  (الثـانية) في خـليجي  .24ووصل ا
ــنــتــخب الــكــويــتي لــيـعــادل بــذلك رقم رقم  178 له مع ا
ركـز الثالث في الـقائـمة. ويسـتطيع الـدعيع ويشـترك مـعه با
سـجل بـاسم الصـقر ـطوع حتـطيم الـرقم الـقيـاسي ا كانـو وا

قبلة. في الفترة ا
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ـدرب الـهـولنـدي بـيـرت فـان مـارفيك بـطـولـة كـأس اخلـليج ودع مـنـتـخب اإلمـارات بقـيـادة ا
ـركز الثـالث في اجملموعة األولى العربي “خـليجي 24. واحتل منـتخب اإلمارات ا
من خليجي 24 برصيد  3 نقـاط من االنتصار على اليمن 0-3 واخلسارة أمام
ـبـاريـات الـعـراق ثم قـطـر. وأحـرز عـلي مـبـخـوت مع مـنـتـخب اإلمـارات خالل ا
الثالثة فـي النسخة احلالـية من كأس اخلليج 5“ أهداف ”بواقع 3 في شباك
الـيمن وهـدفـ أمام قـطر. ووصـل علي مـبخـوت إلى الـهدف رقم 60 بـقـميص
منتخب اإلمـارات خالل مسيرته الرائـعة بالقميص األبـيض وبذلك يدخل قائمة
“you وقـال حساب . األكـثر تسـجيالً لألهـداف الدوليـة من الالعب احلـالي
stats عـبـر مــوقع الـتــواصل االجـتــمـاعي تـويــتـر أن عــلي مـبــخـوت عـادل رقم
منصور مفتاح (13 هدفاً) كرابع أفضل هداف في تاريخ بطوالت كأس اخلليج

. كالتالي: جاسم يعقوب 18 هدفاً

الــهــيـدوس ثالثــيــا خـطــيــرا كـان له
فــــضل كــــبــــيــــر في حتــــقــــيـق هـــذا
االنتصار والـذهاب للـمربع الذهبي.
تـــألق حــارس قــطــر ســـعــد الــشــيب
كـــثــيــرا فـي مــبــاراة الـــيــوم رغم أن
شباكه استقبـلت هدف أحدهما من

ركلة جزاء. 
وكان سـعـد من أبرز العـبي قـطر في
الــلــقــاء وأكــد مــقــولــة أن احلـارس

نصف الفريق.
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نتخب أبدى مصعب خضـر مدافع ا
الـقـطـري سعـادته الـكـبـيـرة بـالـفوز
العـريض الذي حـققه منـتخب بالده
عـــلى حـــســـاب اإلمــارات (2 /4) في
ختام مبـاريات اجملموعة األولى من
مرحلـة دور اجملموعـات في خليجي
24 مـشيـرا إلى أن الـفـريق اسـتحق
الـــفــوز وحـــصـــد الـــنـــقـــاط الـــثالث
والـــتــأهل بـــالــتـــالي لــلـــدور نــصف

النهائي. 
وقال خضر في تصريـحات صحفية
ــبــاراة: "لــقــد كــانت مــبـاراة بــعــد ا
قــويـة لــكـنـنــا جنـحــنـا في حتــقـيق
هـــدفـــنـــا من خاللـــهــا وهـــو الـــفــوز
والـتـأهل لـلـدور قـبل الـنـهـائي فـفي
ــبـاراة االفــتـتــاحـيــة لم يـحــالـفــنـا ا
التوفيق أمام العراق على الرغم من
األداء الــذي قـدمــنـاه وجنــحــنـا في
الـتـعـويض أمـام الـيـمن في اجلـولـة
الثانية وحقـقنا الفوز وكان البد من
احلـــسم فـي الــلـــقـــاء الـــثــالـث أمــام
ـــنــتــخـب اإلمــارات واحلــمـــد لــله ا

جنحنا في حتقيق ذلك". 
وأشـــاد مــصـــعب بــدور اجلـــمــهــور
مــــؤكــــدًا أنه كــــان له دورا فـي هـــذا
االنتـصار الـكبـير خـاصة أنه حـضر
بـكـثافـة وبـعـدد جتـاوز أكـثر من 40
الف مــتـــفـــرج وقــال: "بـــالـــتــأكـــيــد
اجلــمــهــور كــان أكــثــر من رائع وال
أخـــفي ســـعـــادتي بـــذلك احلـــضــور
ميز واحلماس اجلماهيري الكبير ا
فـي اســتــاد خــلــيـــفــة الــدولي فــقــد
ـبـاراة بـفـضل تـمـنــيت أال تـنـتـهـي ا
تلـك األجواء االسـتثـنـائيـة وأتـمنى
أن يـــكـــون حـــضـــورهم عـــلى نـــفس
ـــســــــــــتـــوى فـي الــدور الـــقـــوة وا
نــصف الــنــهـائـي حـتـى نــــــــواصل
مـــشــوارنــا فـي الــبــطــولـــة بــأفــضل
ـكنـة وبإذن الله الـلقب لن صورة 
يــخــرج من الـدوحــة وســيــكـون من

نصيبنا".
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مع بـــعـض لـــعـــدة ســـنــوات
عكس اإلمارات فهو منتخب
حـديث الــتـكـوين ورغم ذلك
حاولنـا أن نحقق االنـتصار
في الــــلـــقـــاء والـــبـــحث عن
الـــــتــــأهـل ولـــــكن خــــــــبــــرة
ــنـتـخب الـقـطـري حـسـمت ا

همة".  ا
وأضاف مارفيك: "لم يشارك
مـــعــنــا 5 العــبـ مــصـابـ

ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك
ســيــطــرنــا
عــــــــــــــــلـى
أجـــــــــزاء
مــــــــــــــــــن
الــلــقــاء
وكــــــــــان
حـــظـــنــا
ســــيـــئًـــا
فـــــــــــــــــي
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"عـليـنا أن نـستـفيـد من هذه

البطولة. 
ــــبــــاريـــات حــــاولــــنـــا فـي ا
الــثالث بـــدور اجملــمــوعــات
ولكن حدثت بعض الظروف
الــتـي أثـــرت عـــلــيـــنـــا مـــثل
اإلصــابــات الـعــديــدة. حـتى
في مبـاراة اليـوم اضطـررنا
إلجــــــراء  3تــــــغــــــيــــــيــــــرات
اضـــطـــراريـــة وهـــذا يـــؤثـــر

علينا". 
واخـتــتم: "الـقـادم بـإذن الـله
ســـــيــــكـــــون أفـــــضل لألزرق
الــــــكــــــويــــــتي خــــــاصـــــة أن
ـــنـــتـــخب يـــضم عـــددا من ا
الالعـبـ الشـبـاب الـقادرين
عــلـى إعــطـــاء اإلضـــافــة في

قبلة". رحلة ا ا
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قــــدم ثــــامــــر عــــنــــاد مـــدرب
مـنــتــخب الـكــويت اعــتـذاره
جلــــمــــاهــــيــــر األزرق بــــعـــد
اخلــــســــارة من الــــبـــحــــرين
بـنـتـيـجـة 2-4 واخلروج من
بـــطـــولـــة خـــلـــيـــجي  24من
الــــدور األول. وقــــال ثــــامـــر
ـؤتـمر الـصـحفي عـناد في ا
للمباراة: "أحتـمل مسؤولية
اخلـسـارة كـامـلـة. الالعـبون
لم يــــقـــصــــروا في الـــلــــقـــاء
وحـاولوا أن يـحقـقوا الـفوز
ولم ننجح في ذلك وخسرنا
ــنــتـخب الـلــقــاء". وتـابع: "ا
البحريني قدم مباراة جيدة
واســتــحق الــفــوز بــالــلــقـاء
والــتــأهل". وأضــاف عــنــاد:

يتـحسن من مبـاراة ألخرى. هذه
باريـات تعطـينا خـبرات جيدة ا
ومــبــاراة قـطــر كـانـت أفـضل من
بـاراة األولى أمام اإلمـارات ما ا
يــــــعــــــنـي أن األداء حتـــــسـن من
مـــــــــــبــــــــــــاراة ألخـــــــــــرى". وعـن
ـقـبـلـة اسـتـعـداداته لـلــمـرحـلـة ا
ومـنــهـا تـصــفـيـات كــأس آسـيـا
قــال: "مــبــاريــات كـأس اخلــلــيج
تـخــتـلف عـن الـتـصــفـيــات الـتي
تنتـظرنا فيـها مباراتـان مهمتان
أمام أوزبكستـان والسعودية ثم
ـنـتخب الـفـلسـطـيني سـنـلتـقي ا
أيـــضــــا. االســـتــــعـــداد يــــرتـــبط
ـالي والــتــرتـيب مع بــاجلــانب ا
ــسـؤول االحتــاد الــيـمــني ألنه ا
عن جتــــهـــــيــــز الــــفـــــريق". وعن
تـرشـيـحـاته لـلـفـريق الـذي يـفوز
باللقب في النسخة احلالية قال
ـنـتـخـبـ الــنـعـاش إنه يـرشح ا
القطري والعـراقي اللذين صعدا

من نفس اجملموعة.
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ـــبــاراة بـــدأت لـــتــوهـــا وكــأن ا
مـنـتخـبهـم يتـقدم بـفـارق مريح.
بدورهـا اجلمـاهير الـعُمـانية لم
تــتــوقف عن الــرقص والــغــنــاء
فرحاً بفوز منتخب البالد األول
فـي خــلـــيــجي 24 وتـــعـــويــضه
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الكويت وعُمان بـينهما أخوة ال
تــــفـــرقــــهـــا كــــرة الــــقـــدم وفي
نــفــوسـهم عــشق وطــرب جتـلى
بــأبـهـى صــورة عـلـى مــدرجـات
مـلـعب عـبـد الـله بن خـلـيـفة في
نـادي الــدحـيل ضـمن خـلـيـجي
24 فـي الــعــاصــمـــة الــقــطــريــة
راسلون الصحفيون الدوحة. ا
ـــشـــجـــعـــ يـــرقـــصـــون مـع ا
ـدرجـات حتـتـهم تـهـتـز طـرباً ا
الـالعـــــبـــــون فـي نـــــفــــــوســـــهم
ــنــتـخــبـات مــشـجــعـ أصالء 
بالدهم مشاهـد ال تراها إال في
كـــــــــــــأس اخلــــــــــــلــــــــــــيـج ذات
اخلصوصية العالية في منطقة
اخلـلـيج الـعـربي ولـعل مـباراة
اول أمس بـ عُـمـان والـكويت
ـــبـــاريــات واحـــدة مـن أكـــثـــر ا
جماهيريةً وجماالً لم تعكرها ال
نــتـيـجـة وال أداء عــلى الـعـكس
تــمــامــاً انـــظــر إلى جـــمــاهــيــر
الـكويت مـثالً منـتخـبهم مـتأخر
ـــبـــاراة تـــشـــارف عـــلى 1-2 وا
االنــتـــهــاء ولـــكــنـــهم يــغـــنــون
أهـازيـجهـم بحـمـاس وقـوة كأن

وغــنـى كل  مـــنــهـــمـــا نــشـــيــده
الوطني. 

نتخب وقالت رابطة مشجعي ا
ـــــبــــاراة أن الـــــكـــــويت قـــــبـل ا
الـتــنـافـس لن يـكــون فــقط عـلى
الــــعـــشـب األخــــضــــر بل عــــلى

للتعادل في اجلولة األولى أمام
الـــبــحــرين. وكــانـت جــمــاهــيــر
ـنـتـخبـ جـنـباً إلـى جنب مع ا
بعـضهـما الـبعض قـبل الدخول
إلى مـلـعب عبـد الـله بن خلـيـفة
ـــنــتــهـى الــروح الــريـــاضــيــة

ـدرجـات أيضـاً وبـالـفـعل كان ا
ذلك مــغـلــفــاً بـالــعــشق والـروح
الـريـاضـيـة. إضــافـة لـتـحـيـتـهـا
العـــبـــيــهـــا األبـــطــال لـم تــنس
جـمــاهــيـر عُــمـان حتــيـة األزرق

الكويتي.


