خليجي  »24في الدوحة
أكد جاسم الرميحي أمين عام االتحاد الخليجي لكرة القدم
ان المكتب التنفيذي لالتحاد اعتمد النسخة  24من بطولة
كأس الخليج لتقام في دولة قطر.

 22ديسمبر  2017ــ  5يناير 2018

السعودية واإلمارات «نارية»

اليوم يومك ياألزرق

برنامج اليوم

السعودية  xاإلمارات :الساعة 05:30
الكويت  xعمان  :الساعة 08:00
ستاد جابر

المؤتمرات الصحافية -فندق الشيراتون
اليمن :الساعة  11:30صباحاً
البحرين :الساعة  12:00ظهراً
العراق :الساعة  12:30ظهراً
قطر :الساعة  01:00ظهراً

العدد الرابع
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الروضان زار المنتخبين السعودي والعراقي
حرص وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون
الشباب خالد الروضان علي زيارة تدريبات المنتخبي
السعودي والعراقي أمس وذلك بحضور مدير عام
الهيئة العام للرياضة باإلنابة الدكتور حمود فليطح
ونائب مدير الهيئة لشئون اإلنشاءات والصيانة
الشيخ حمود المبارك.
وأكد الروضان أن زيارته تأتي في اإلطمئنان علي
المنتخبات المشاركة في البطولة وذلك بحسب
التوجيهات السامية من القيادة العليا للوقوف علي
سير العمل والنظر إلي احتياجات الوفود إن وجدت.
وحرص مدير المنتخب السعودي محيسن الجمعان
علي استقبال الروضان.
وأكد الروضان أن الزيارة تأتي لحرص اللجنة
المنظمة العليا بعدم وجود ما يعيق إقامة الوفود
وتوفير كل سبل الراحة لجميع المنتخبات المشاركة
في البطولة مشير ًا إلي أن الزيارة ستشمل كل
المنتخبات.

االحتياجات لجميع المنتخبات.

للمنتخبات المشاركة وأوضح التمياط أن الزيارة تركت

من جهته أكد نائب رئيس االتحاد السعودي ورئيس أثر ًا طيب ًا لدي الوفد السعودي مشير ًا إلي أن هذا ليس
وفد المنتخب نواف التمياط أن زيارة الروضان دليل مستغرب ًا علي الروضان.

وتمنى الروضان أن توفق اللجنة العليا في بذل سبل
الراحة وحسن االستضافة للوفود المشاركة موضح ًا

علي حرصه إلنجاح البطولة واهتمامه بأدق التفاصيل كما اجتمع الروضان مع مسئولي المنتخب العراقي

أن اللجنة العليا تبذل قصارى الجهود من أجل تلبية

فيها مشيد ًا بجهوده المبذولة لتوفير كل سبل الراحة وذلك لإلطمئنان علي توفير سبل الراحة لهم.
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خليل يثمن جهود اللجان
ثمن د .محمد خليل أمين عام االتحاد الكويتي لكرة القدم ومدير بطولة كأس
الخليج الـ  23جهود اللجان العاملة بالبطولة وعملها الدؤوب من أجل توفير كافة
سبل الراحة للمنتخبات الخليجية المشاركة في خليجي لالبد التي تحظى باهتمام
كبير على كافة المستويات.
وبين ان اللجان العاملة تواصل الليل بالنهار من أجل خروج النسخة  23للبطولة
في ابهى صورة وبما يليق بالمنتخبات الخليجية ،مردفا انه رغم ضيق الوقت إال
ان الجهود الكبيرة المبذولة من الجميع كان لها االثر االبرز في خروج البطولة
بالصورة المطلوبة في ظل االشادات الواسعة التي حظى بها الحفل االفتتاحي
والعمل التنظيمي من قبل االخوة في دول الخليج.
وأعرب خليل عن امنياته بان يستمر العمل على نفس النهج حتى نهاية العرس
الخليجي الذي يحظى بمكانه مميزة في قلب كل خليجي ،مردفا ان الحضور
الجماهير الالفت في كافة المباريات والفاعليات لتي اقيمت يمثل دليل على تحقيق
البطولة اهدافها ،السيما في ظل روح الحب والتأخي التي تجمع االشقاء في أرض
الصداقة والسالم.
واكد خليل على استمرارية البطولة في ظل تعاون كافة الوفود المشاركة إدارايا وفنيا
للخروج بالحدث الهام في صورة مشرفة تعكس العاالقات والروابط االخوية بين أهل
الخليج.

الشمرى  :الكويت فازت بالبطوله قبل ان تبدأ
عبر عضو مجلس اداره اتخاد الكره وعضو اللجنه التنظيميه العليا لخليجي  ٢٣عن سعادته
بتواجد االشقاء الخليجيين في بلدهم الكويت مشيرا الى ان الكويت فازت باللقب قبل ان
تنطلق الدوره وتابع بالقول الحمداهلل على النجاح الكبير لحفل االفتتاح رغم قصر الفتره
الزمنيه فقد تمكن الشباب الكويتي خالل ( )١٢يوم من انهاء الترتيبات الخاصه بالحفل
الذي حظي باشاده واسعه من الجميع خالل وقت قياسي دليل على كفائه الكوادر االداريه
الكويتيه فضال عن الحب الجارف الذي يكنه الشعب الكويتي الخوانه الخليجين ورغبته في
مشاهده الدوره في بالدنا بعد غياب سنوات طويله واوضح الشمرى نعم قد تكون هناك اخطاء
رافقت حفل االفتتاح او مع االيام االولى النطالق البطوله ولكنها اخطاء غير مؤثره وغير
متعمده في نفس الوقت وهي امر طبيعى يصاحب كل االعمال الكبيره بحجم دوره الخليج
وقال الشمرى ان تواجد  ٦٠الف متفرج في ستاد جابر بخالف حوالي  ٣٠الف لم يتمكنوا من
الدخول لهو انجاز يحسب البناء وشباب الكويت الذين ردو التحيه لسمو االمير حفظه اهلل
بتواجدهم في الحفل ليظهر في ابهى صوره وعن المستويات الفنيه قال الشمرى اتضح من
الجوله االولى لمباريات المجموعتين التقارب في المستوى الفني بين المتتخبات باستثناء
المنتخب اليمنى الذي ندرك الظروف التى يمر فيها اليمن الشقيق ونسال اهلل ان يعم
االستقرار وسائر بلدان الخليج
ولكن اتوقع ان ترتفع حده المتافسه مع الجوالت المقبله فالكل يرغبدفي التاهل الى المربع
الذهبي وبالتالي الفوز بالكاس الغاليه وعن حظوظ االزرق قال الشمرى لم يكن منتخبنا
سلبيا في ظهوره االول امام االخضر السعودي وكانت المباراه سجال بين المتتخبين كانت
االفضليه للسعوديه الشوط االول بينما تفوق منتخبنا خالل الشوط الثاني واتوقع ان
يتحسن االداء والمستوى تدريجيا مع مرور المباريات
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األزرق وعمان ..أصعب امتحان
يرفع المنتخب الكويتي شعار «ال بديل عن
الفوز» خالل مواجهته أمام ضيفه العماني
غد ًا اإلثنين على إستاد جابر األحمد
الدولي ،لتجنب الخروج المبكر من بطولة
كأس الخليج لكرة القدم «خليجي  »23التي
تستضيفها على أرضها.
ويلتقي األزرق الكويتي مع األحمر العماني
غد ًا في الجولة الثانية من مباريات المجوعة
األولى ،واضع ًا في اعتباره أن أي نتيجة
باستثناء الفوز ستعني بشكل كبير خروجه
من البطولة وانتهاء حلم التتويج باللقب
للمرة  11في تاريخه.
وأحرز المنتخب الكويتي لقب البطولة في
 10مرات بفارق هائل عن أكثر المنتخبات
األخرى فوز ًا باللقب ،إذ يمتلك أقرب
مالحقيه  3ألقاب.
وحتى أيام قليلة مضت ،لم يكن المنتخب
الكويتي أو أكثر المتفائلين للفريق ينتظر
استضافة هذه النسخة من فعاليات البطولة
في ظل قرار الحظر الذي فرض على
الرياضة الكويتية منذ أكثر من عامين.

ولكن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح
الكرة الكويتية قبلة الحياة وأعطاها الفرصة
الستعادة مكانتها المرموقة من خالل رفع
الحظر في وقت سابق من الشهر الحالي.
وجاء االتفاق الذي جرى بين المسؤولين
في الكويت وقطر على نقل البطولة أو إعادة
حق االستضافة للكويت ليضع المنظمين
بالكويت أمام تحد جديد وصعب لكنه في
الوقت نفسه يحظى بأهمية بالغة في هذه
اللحظة الفارقة مع عودة النشاط للكرة
الكويتية على الساحة الدولية.
ولكن المنتخب الكويتي استهل مشواره في
البطولة بالخسارة أمام السعودية بهدفين
مقابل هدف في المباراة االفتتاحية
وبالتالي فإن المواجهة أمام عمان تشكل
«عنق زجاجة» بالنسبة له من أجل الحفاظ
على جماهيرية البطولة وتجنب عزوف
الجماهير عن حضور باقي فاعلياتها.
وقد يدفع المدير الفني للمنتخب الكويتي،
الصربي بوريس بونياك ،بنفس التشكيلة
التي خاض بها مواجهة السعودية

بونياك :مهمة صعبة ..فيربيك  :مصيرية
اعترف المدرب الصربي لمنتخب الكويت بوريس بونياك بصعوبة
مهمة فريقه في مواجهة عمان المقررة بينهما اليوم في الجولة
الثانية من منافسات لخليجي  ،23ضمن منافسات المجموعة
األولى التي يتصدرها المنتخبين االمارات ،والسعودي.
وقال بونياك في المؤتمر الصحفي  »:ال يوجد فريق يحب ان يكون
عمان في مجموعتة النه منتخب جاهز بدنيا ويمتلك إمكانيات
والعبين على اعلى مستوى».
وعن األزمات المتالحقة من التصريحات المنسوبة اليه ،ووجود
أزمة مع االعالم الكويتي
قال بونياك »:ليس لدي اي مشاكل مع االعالم الكويتي وهناك
تصريحات يساء فهمها في االعالم باي دولة» ،مشيرا انه يلقى دعما
كبيرا من الجماهير ومن وسائل االعالم منذ توليه المهمة ،بدليل
تواجد  60الف متفرج في استاد جابر الدولي في مواجهة السعودية.
وكان بونياك قد أوضح لالعبين انه يثق في امكاناتهم جميعا،
وان ما تردد عن عدم وجود مهاجمين في األزرق تم نقله
بالصورة الخاطئة.
واعترف بونياك بتأثير الغياب الدولي لمنتخب الكويت
لعامين ونصف ،مؤكدا ان الحالة البدنية والذهنية لالعبين
تأثرت بهذا االمر.

أكد المدير الفني للمنتخب العماني ،الهولندي بيم فيربيك،
أهمية الفوز على نظيره الكويتي غد ًا اإلثنين في الجولة
الثانية من مباريات المجموعة األولى لكأس الخليج لكرة
القدم «خليجي  ،»23التي تستضيفها الكويت على أرضها.
وبعد الخسارة أمام اإلمارات  1-0في الجولة األولى ،لم يعد
هناك أي بديل أمام عمان سوى تحقيق الفوز ،والحال نفسه
بالنسبة لألزرق الكويتي ،الذي خسر في الجولة األولى أمام
السعودية  ،1-2وهو ما يبشر بمباراة مثيرة غد ًا على إستاد جابر
األحمد الدولي.
وقال فيربيك في المؤتمر الصحافي للمباراة اليوم األحد« :كنا
نستحق نقطة التعادل على األقل أمام اإلمارات ،لكن لن نتوقف
كثير ًا عند هذه المباراة».
وتعهد المدرب الهولندي بالعمل على معالجة األخطاء التي
وقع فيها فريقه في المباراة األولى ،من أجل الفوز على الكويت
وإحياء فرصة التأهل للمربع الذهبي.
وأوضح فيربيك« :فريقي مدرك تمام ًا أهمية المباراة وضرورة
الفوز بها ،رغم أننا نواجه خصم ًا قوي ًا قدم مباراة مميزة أمام
السعودية في الجولة االفتتاحية ،وكان يستحق الخروج بنقطة
التعادل».
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االخضر واالبيض صراع الصدارة
يشهد ستاد جابر مواجهة ساخنة ومن العيار
الثقيل تجمع االخضر السعودي بنظيرة االماراتي
ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة االولى
لخليجي ٠ ٢٣
ويدخل االخضر اللقاء برصيد ثالث نقاط جمعها
من انتصاره الثمين على االزرق بهدفين بمقابل
في المباراة االفتتاحية على نفس االستاد الجمعة
الماضية ،فيما يلعب االبيض بذات الرصيد اثر
فوزه على عمان بهدف نظيف سجله المهاجم علي
مبخوت من ركلة جزاء ٠
ومن هنا فان تحقيق احد المنتخبين الفوز الليلة
يعني بلوغ الدور نصف النهائي بنسبة كبيرة وهو
مايعطي المواجهة نكهة خاصة وتوقعات بأن تشهد
ندية قوية واثارة كبير من الجانبين لتحقيق الفوز
وبالتالي وضع قدم في قبل النهائي للبطولة ٠
ويخوض االخضر السعودي البطولة في الفريق
الرديف تحت قيادة المدرب الكرواتي يوريزيتش
وتشكل البطولة اهمية كبيرة لالعببن من اجل
اثبات الوجود الخذ فرصة في المشاركة بمونديال
روسبا ٠ ٢٠١٨

يوريزيتش  :معنوياتنا عالية ..زاكيروني :الخصم قوي
اكد الكرواتي يوريزيتش مدرب السعودية ان معنوات
العبيه مرتفعة لمواجهة االمارات اليوم ضمن
منتفسات الجولة الثانية من المجموعة االولى
لخليجي  ٢٣وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده
امس  :معنويات الالعبين مرتفعة بعد الفوز الذي
حققناه على االزرق غي المباراة االفتتاحية وسنسعى
الى استثمار الروح العالية من اجل الخروج بنتيجة
ايجابية تكفل لنا المنافسة على بطاقتي التأهل عن
المجموعة الى الدور نصف النهائي من البطولة ٠
وأضاف يوريزيش ان المنتخب االماراتي يضم العبين
متميزين ومدرب عالمي هو االيطالي زاكيروني لذا
يبقى من المرشحين بقوة للقب البطولة كما انه
يمتاز باالداء الجماعي والقدرة الهجومية في ظل
وجود الثنائي الخطير عموري كصانع العاب والهداف
علي مبخوت ،الفتا الى انه تابع المنتخب المنافس
في مباراة االفتتاح امام عمان وتم تدوين ابرز نقاط
القوة والضعف لديه الستثمارها بالشكل المناسب،
مبينا انه سيتم شرح تلك النقاط نظريا لالعبين
لتطبيق التعليمات بالشكل المطلوب وبما يضمن
تحقيق الفائدة المرجوة.

اكد مدرب منتخب االمارات االيطالي البيرتو زاكيروني
ان مواجهة اليوم امام المنتخب السعودي صعبة على
المنتخبين
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذى عقد امس ،واضاف
زاكيروني ان الوقت غير كاف لالعداد للمباراة في ظل
ضغط المباريات في البطولة الخليجية وحاجة الالعبين
لجلسات استشفاء عالجية ولم تتح له الفرصة لمتابعة
مباريات المنتخب السعودي من قبل لكنه يدرك قوته
ويعد من افضل المنتخبات المشاركة في البطولة وتأهل
الى مونديال روسيا ويمتلك العبين على مستوى كبير من
الخبرة والتنظيم في الملعب وتتمتع الكرة السعودية ايضا
بدوري محترفين قوي ودائما تتنافس انديتها على المراكز
االولى في البطوالت االسيوية .
وقال زاكيروني انه سيجتمع مع الالعبين لمشاهدة لقاء
السعودية امام الكويت لشرح ومعرفة مواطن ضعف وقوة
الفريق السعودي الذى قدم مستوى فني قوي في تلك
المباراة واستطاع التغلب بهدفين مقابل هدف مشيرا
الى ان المجموعة االولى تعتبر هى االصعب في البطولة
الخليجية التى تعد محطة هامة العداد المنتخب
االماراتي لكأس اسيا.
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روابط المشجعين ملح البطولة»
مع انطالق صافرة بطولة خليجي 23
دأبت الجماهير الخليجية بالقدوم الى
الكويت لمؤازرة منتخباتها واستعادة ذكريات
البطوالت السابقة وما تحظى به البطولة من
خصوصية وذكريات افراح واحزان عند الفوز
والخسارة وفي نفس الوقت تنتظر بلهفة
للبطولة المقبلة طمعا في اآلثارة والمتعة
والندية التي دائما ما تكون شعار هذه البطولة
الغالية علينا جميعا كشعب خليجي.
فقد شهدت البطولة منذ انطالقتها حضورا
جماهيريا كثيفا بدء ًا من انطالق البطولة
وامتالء استاد جابر باكمله بمشجعي االزرق
بعد ان عادت الروح الى المالعب الكويتية
بعودة النشاط الخارجي كما دعم الجمهور
العراقي واليمني والعماني واالماراتي
والسعودي والبحريني منتخبات بالدهم

بالحضور في المدرجات واطالق الشيالت
الخاصة بكل منتخب.
وخارج المدرجات كانت الصورة في غاية
الروعة عندما تغنت الجماهير البحرينية
بحب الكويت لتشعل حماس الجماهير
وتعطي متعة اضافية كبيرة للبطولة كما
دأبت الجماهير العمانية على اطالق البهجة
وخطف االنظار في اسواق المباركية لتتفاعل
معها االهالي المتواجدة هناك من خالل
الشيالت الخاصة بحب الكويت والخليج.
ولفت االنظار ايض ًا تواجد الجالية العراقية
واليمنية في المدرجات بكثرة ودعمها
لمنتخب بالدها بشكل الفت وحضور كثيف.
ولعل ابرز ما يمكن خالصته بعد هذا االمر
هو ان روابط المشجعين الخليجين ملح
البطولة بل اصبحت احد معالم البطولة.

خصصت اللجنة العليا لمونديال
كأس العالم عام  2022في الدوحة
ومؤسسات قطرية أخرى منطقة
للمشجعين في مجمع مروج
الواقع علي الدائري السادس
وهو مكان تجمع مطاعم ،سيتم
عرض المباريات خالل البطولة
على شاشات ضخمة ومسرح
القامة عروض ترفيهية وغنائية
طوال البطولة.
كما سيتخلل هذه الفعاليات
معارض للجهات المشاركة ومنها
أبراز مالعب كاس العالم وانشطة
اللجنة العليا .كما سيتم ايضا
توزيع جوائز قيمة على المشاركين.
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احتجاج ُعمان ..متأخر!

اليوم والتاريخ

رقم
املباراة

عقدت اللجنة الفنية لخليجي  23اجتماعا امس برئاسة الدكتور حامد
الشيباني رئيس اللجنة وبحضور جميع االعضاء ،حيث تم اعتماد نتائج
وتقارير حكام ومراقبي مباريات الجولة االولي للبطولة.
و لم تتطرق اللجنة الى احتجاج المنتخب العماني حول مشاركة احد
العبي المنتخب االماراتي في لقاءهما بالجولة االولى من لقاءات المجموعة
الثانية ،ولم تنظر لالحتجاج بسبب وصوله بعد الموعد القانوني وهو 4
ساعات عقب انتهاء كل مباراة.
واحتج الوفد العماني على مشاركة العب االمارات محمد احمد العب
لطرده في اخر مباراة ودية مع منتخب بالده.
وتم االتفاق في اللجنة الفنية على اعتبار كاس الخليج بطولة صفرية
اي تخوضها المنتخبات بدون احتساب االنذارات السابقة حتي لو كانت في
مباراة ودية.
وتبين وجود احتجاج ثاني من جانب المنتخب العماني وكان ايضا في
الموعد غير القانوني ولم يتم النظر اليه او مناقشته وكان يتعلق بطلب
رفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها العبه خالد الهاجري خالل مباراة
االمارات ايضا.

اجلمعة
2017-12-22

1

الكويت 1

2

0

الفريقان
حفل االفتتاح

الهدافون
المنتخب

الالعب

قطر
قطر

أكرم حسن عفيف
المعز علي عبد اهلل

قطر

المهدي علي مختار

1

قطر

بيدرو ميغيل ميغويل

1

البحرين

جمال راشد

1

السعودية

سلمان المؤشر

1

الكويت

عبد اهلل البريكي

1

االمارات

علي أحمد مبخوت

1

السعودية

مختار فالته

1

العراق

مهند عبد الرحيم

1

السبت
2017-12-23
االثنني
2017-12-25
الثالثاء
2017-12-26
اخلميس
2017-12-28

األهداف
1
1

اجلمعة
2017-12-29
الدور نصف
النهائي
الثالثاء
2018-1-2
املباراة النهائية
اجلمعة
2018-1-5

ُعمان

الفريق

لعب

فاز

األهداف
له عليه

استاد جابر الدولي

 xالسعودية 2

05:30
06:30

x

اإلمارات

 1استاد جابر الدولي 09:00

3

قطر

x

اليمن

استاد نادي الكويت 05:30

4

البحرين

x

العراق

استاد نادي الكويت 08:00

5

اإلمارات

x

السعودية

استاد جابر الدولي 05:30

6

الكويت

x

ُعمان

استاد جابر الدولي 08:00

7

المين

x

البحرين

استاد نادي الكويت 05:30

8

العراق

x

قطر

استاد نادي الكويت 08:00

9

السعودية

x

ُعمان

استاد نادي الكويت 06:30

10

الكويت

x

اإلمارات

استاد جابر الدولي 06:30

11

قطر

x

البحرين

استاد جابر الدولي 06:30

12

العراق

x

المين

استاد نادي الكويت 06:30

13

أول
املجموعة A

X

ثاني
املجموعة B

يحدد الحق ًا

14

ثاني
املجموعة A

X

أول
املجموعة B

يحدد الحق ًا

15

الفائز من  X 13الفائز من 14

يحدد الحق ًا

املجموعة الأوىل
تعادل خسر

امللعب

التوقيت املجموعة

A

B

A

B

A

B

املجموعة الثانية
النقاط

الفريق

لعب

فاز

تعادل خسر

األهداف
له عليه

النقاط

السعودية

1

1

0

2 0

1

3

قطر

1

1

0

0 4 0

3

اإلمارات

1

1

0

0

1

0

3

البحرين

1

0

1

0

1

1

1

الكويت

1

0

0

0

1

2

0

العراق

1

0

1

0

1

1

1

ُعمان

1

0

0

0 0

1

0

اليمن

1

0

0

1

4 0

0
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مبادرة كريمة
عاشقة االمارات وعاشقة كرة القدم امل ابو
شالخ قطعت االف االميال رغم تقدمها بالسن
وعدم قدرتها على المشي لتشجع ابنائها العبي
منتخب بالدها.
حضرت السيدة االماراتية من المطار الى ارض
الملعب لمؤازرة االبيض االماراتي والقت اشد
الترحيب من رئيس االتحاد االماراتي م .مروان بن
غليضة وامين السر العام محمد هزاع الظاهري
اللذان نزال الى االرض الملعب للترحيب بها
وعبر عن استعدادهما لتقديم جميع التسهيالت
الممكنة.

يوم في خليجي 23

التمياط كرم مشجع ًا
قدم نواف التمياط نائب رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم
درع ًا تذكاري ًا للمشجع نواف الشمري الذي قام بتنظيف المدرج
المخصص للجماهير السعودية في اللقاء الذي جمع منتخب
بالده مع الكويت.

