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ما عليه ياألزرق

العدد الخامس
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األزرق خارج المنافسة ..وعمان تحيي آمالها
ودع األزرق مستضيف خليجي  23البطولة من الدور األول بعد أن مني
بالهزيمة الثانية أثر خسارته من عمان بهدف وحيد أمس ورفع الفائز
رصيده إلي ثالث نقاط محافظ ًا علي آماله في التأهل إلي الدور الثاني فيما
بقي األزرق بدون رصيد بعد خسارته األولي أمام السعودية 2-1
هدف المباراة الوحيد سجله أحمد كانو من ركلة جزاء في الدقيقة ،58
وطغى الحماس على مجريات المباراة من جانب منتخب الكويت ،الذي لجأ
الى هجوم ضاغط  ،وسط تراجع من المنتخب العماني المتصاص حماس
أصحاب االرض المدعومين بـ 65ألف متفرج داخل استاد جابر ،وهو ما
نجح فيه مع مرور الوقت ،حيث أمسك األحمر بذمام المباراة على مستوى
في وسط الملعب ،وشكل خطورة من على األطراف ،اال ان الشوط انتهى
بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني لم تطرأ اي تبديالت على المنتخبين ،وواصل منتخب
الكويت تراجعه الى الوراء ،لتزيد سيطرة المنتخب العماني على المباراة،
ويواصل االستحواذ على الكرة في وسط المعلب ،و في الدقيقة  56يتعرض
مهاجم األحمر خالد الهاجري لعرقلة من فهد الهاجري ،ليحتسب حكم
المباراة القطري جمعة بورشيد ركلة جزاء ،نفذها بنجاح أحمد كانو «»58
ومع الدقيقة  70استطاع الكويت استعادة بعض من خطورته ،عبر راسية
لفيصل زايد مرت تصدت لها العارض العمانية.
ويدفع بونياك بفيصل عجب ،على حساب عبداهلل البريكي ،لتنشيط الهجوم،
ليرد فيربك بالدفع بياسين بن خليل ،على حساب محسن الخالدي ،لتأمين
تقدمه ،.ويندفع األزرق الى الهجوم وتتوالى الهجمات لكن من دون تركيز،
ليدفع بونياك بمحمد سعد ،وأحمد الظفيري في محاولة النقاذ ما يمكن
انقاذه لكن من دون فائدة.،

فيربيك :فوز صعب

بونياك :لم نوفق

أكد الهولندي بيم فيربيك مدرب عمان أن فريقه تغلب علي األزرق بصعوبة
خاصة وان الفريقين دخال اللقاء من دون رصيد ،مباركا لالعبيه الفوز واالداء
الجماعي وحصاد النقاط الثالث.
واضاف أن الفوز نتاج عمل جماعي للجهاز الطبي واالداري والفني إلى جانب كتيبة
الالعبين اللذين لعبوا بروح عاليه وقاتلوا داخل الملعب ،مستطردا أن الفوز غير
كاف خاصة وان الفريق امامه مباراة مهمة أمام السعودية.

أكد الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت أن فريقه لعب أمام منافس قوي
ومنظم مبينا أن الجهاز الفني تابع أداء عمان وحاول اللعب على عنصر السرعة لكن
النتيجة لم تحالفهم في النهاية ،مضيفا أن فريقه أدي بشكل أفضل من المباراة
األولى أمام السعودية .
وبارك لالعبي االزرق على مستواهم خالل المباراة ،مضيفا أن الخيارات الهجومية
المحدوده وراء تأخيرة التبديالت ،حيث يمتلك مهاجم واحد.
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السعودية واالمارات« ...حبايب»
حسم التعادل السلبي مواجهة القمة التي جمعت االمارات مع السعودية
على ستاد جابر امس ليرفع االخضر رصيدة الى  ٤نقاط ،فيما بلغت
االمارات نفس الرصيد.
وبالعودة الى مجريات اللقاء ساد الحذر الشديد البداية وفرضت االمارات
افضلية نسبية بفضل االنتشار السليم لخط الوسط والحت لالماراتيين
فرصتين االولى مرت عرضية من تمريرة محمد فوزي والثانية بواسطة
مبخوت اطلقها قوية مرت بجوار القائم االيسر للمرمى من بينية
عموري.
في المقابل استطاع االخضر السعودي ترتيب صفوفه وبدا الترابط بين
خطوطه الثالثة وخصوصا خط الوسط عن طريق الرباعي نايف هزازي
ونوح الموسى كالعبي ارتكاز في المنتصف مع انطالقات محمد كنو في
الجهة اليمنى وقيام علي النمر بدور صانع االلعاب خلف المهاجمين
سلمان المؤشر ومختار فالتة  ،ومع مرور الوقت شهد اداء االخضر
السعودي تحسنا وتمكن من مجارات االماراتيين بفضل تقدم الظهيرين
عبدالرحمن العبيد في الجهة اليسرى وسالم علي في اليمنى لتوفير
الزيادة العددية في المنتصف والتقدم للمساندة الهجومية.
ومع بداية الشوط الثاني اجرى االيطالي زاكيروني مدرب االمارات تبديال
بخروج محمد عبدالرحمن ودخول اسماعيل الحمادي كمهاجم ثاني
بجانب مبخوت لتفعيل خط المقدمة ثم اشرك احمد خليل عوضا عن
مبخوت على الجانب االخر دفع الكرواتي خيروسالف يوريزيتش مدرب
السعودية بغنام سلطان بدال عن المؤشر ومعن سلطان بدل كنو ليتمكن
االخضر من السيطرة بعد التبديل لكن دون تهديد حقيقي على المرمى
بسبب الصالبة الدفاعية للخط الخلفي االماراتي.

زاكيروني :غيرت الطريقة
اكد مدرب االمارات ،االيطالي البرتو زاكيروني ،ان نتيجة التعادل مع السعودية تعتبر عادلة
بعد االداء المتساوي بين المنتخبين.
واضاف خالل المؤتمر الصحافي عقب المباراة ان طريقته هجومية دائما ولكن بسبب عدم
جهوزية بعض الالعبين  100اجريت بعض التغييرات للحفاظ على تماسك «االبيض».
وفيما يخص المهاجم احمد خليل ،قال زاكيروني انه غير جاهز ويحتاج للوقت
ليستعيد عافيته

كورنسالف :لعبنا بتكتيك
مدرب المنتخب السعودي كورنسالف أنه راض عن النتيجة واالداء أمام االمارات ،نعم لم
يكن هناك كرة جمالية لكنها كانت تكتيكية بشكل كبير  ،وهنأ العبيه تفهمهم للتكتيك
وتطبيقه في المباراة كما اهنأ االمارات على الظهور بشكل جيد.
وبين بأن كرة القدم جماعية وال أميز العب على آخر لكن ماقدمه نوح الموسى من
مستوى يجعلني اتوقع مشاركته في كأس العالم مع السعودية .
واضاف كورنسالف اخبرت الالعبين باالجتماع الفني برغبتي في الحصول على البطولة.
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العنابي بمواجهة أسود الرافدين
محطة مهمة لحامل لقب البطولة المنتخب
القطري ،وستكون الجماهير الخليجية على
موعد مع اثارة عندما يلتقي نظيره أسود
الرافدين المنتخب العراقي في الساعة
الثامنه من مساء اليوم على استاد نادي
الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية
للمجموعة الثانية.
ويدخل المنتخب القطري اللقاء وفي جعبته
 3نقاط بعد ان تغلب على المنتخب اليمني
برباعية نظيفة في الجوله الماضية فيما
يملك المنتخب العراقي نقطة وحيده بعد
تعادله مع المنتخب البحريني بهدف لمثله
في نفس الجولة.
ويسعى العنابي خالل مباراة اليوم الى تحقيق
الفوز إلعالن تأهله بشكل مبكر للدور الثاني
فيما يحاول العراق تحقيق الفوز لالقتراب
اكثر من التأهل على اعتبار ان مباراته
المقبله ستكون مع المنتخب اليمني وهي
اسهل نسبي ًا من مباراتيه امام المنتخبين
البحريني والقطري نظر ًا لتواضع مستوى
المنتخب اليمني

سانشيز :مستعدون للعراق ..قاسم :لن نرضى إال بالفوز
اكد مدرب المنتخب القطري االسباني سانشيز
ان منتخبه على استعداد تام لمواجهة العراق
اليوم ،مشير ًا الى ان لدى جميع الالعبين رغبه
بضرورة تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثالث
من المباراة وحسم التأهل الى الدور نصف
النهائي في البطولة بشكل مبكر.
واضاف بان غياب الالعب عصام مادابو امر
مؤسف بالنسبة للمنتخب القطري ولكنه في
الوقت نفسه لن يقوم باجراء تغييرات على
تشكيلة وصفوف المنتخب القطري خالل
المباراة اليوم بعد االداء الجيد في المباراة
االولى امام اليمن بإستثناء بديل مادابو.
وتابع قائال الفوز بنتيجة كبيرة في مباراة
افتتاحية أمر إيجابي وانه ال يخشى على
العبيه الثقة الزائدة ألن لديه فريق محترف
يعرف جيدا ان الفوز االول اصبح من الماضي
وعلينا التركيز على مباراة اليوم.
وبدوره قال الالعب عبدالكريم العلي ان الفوز
على المنتخب اليمني منح الفريق دفعه
معنوية عالية خالل الفترة المقبلة.

أكد باسم قاسم المدير الفني للمنتخب
العراقي أن فريقه سيسعى بقوة للفوز في
مباراته اليوم.
«الحسابات مفتوحة في المجموعة الثانية ،
وربما تحسم األمور في الجولة األخيرة  ،لكن
لو انتهى اللقاء بالتعادل ستكون النتيجة
مخيبة لألمال بال شك ولكن لكل مباراة
ظروفها في نهاية المطاف».
وأشار المدرب إلى أنه يقدر مستويات الفريق
القطري كثيرا خاصة أنه يتميز بالتنظيم
الجيد وقدم مباراة قوية أمام الفريق اليمني
في الجولة األولى وقد أثبت أنه استعد
للبطولة بشكل جيد.
وقال قاسم »:أعتقد أن قوة منافسنا تكمن في
الجماعية  ،فهو فريق منظم ولديه مجموعة
من الالعبين يعطون األولوية للفريق  ،ونحن
سنتعامل مع المنتخب القطري كمجموعة
وليس أفراد  ،ولذلك فالمباراة صعبة على
الفريقين  ،وليس أمامنا خيار سوى الفوز على
المنافس إذا أردنا االستمرار في البطولة».
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البحرين يخشى صحوة اليمن
يخشى المنتخب البحريني االول لكرة القدم صحوة مفاجئة
لمنافسه اليمن في لقاءهما اليوم ضمن مواجهات الجولة
الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات كأس الخليج الثالثة
والعشرون «خليجي »23والتي تستضيفها البالد خالل الفترة
الحالية وتستمر حتى الخامس من يناير المقبل.
ويمتلك االحمر نقطة واحدة جمعها من تعادله االيجابي
مع العراق في مواجهتهما ضمن الجولة االولى بالمجموعة
والتي شهدت خسارة اليمن برباعية نظيفة من المنتخب
القطري صاحب صدارة الترتيب.
وقياسا على ما قدمه المنتخبان في الجولة االولى ،وظهر
المنتخب البحريني «المتجدد» بأداء متطور امام العراق وكان
قريب ًا من الخروج بنقاط الفوز بعد ان انتهج مدربه التشيكي
ميروسالف سكوب اسلوبا متوازنا اعتمد خالله على التنظيم
الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.
وعلى الجانب االخر ،تكبد المنتخب اليمني الذي عانى في
الخروج من بالده التي تشهد حربا للمشاركة في البطولة،
هزيمة كبيرة امام قطر وضحت مالمحها مع تأخره بثالثة
أهداف قبل مرور  18دقيقة على بداية المباراة.

سكوب :اللقب هدفنا ..مبراتو :سنلعب بقتالية

أكد مدرب المنتخب البحريني التشيكي ميروسالف سكوب
ان تحضير العبيه في مواجهة اليمن اليوم ال يختلف عن
التحضير السابق الذي كان معدا لمواجهة العراق ،قائال «
نعم اليمن مختلف عن السابق واعداده صعب لكن في كل
االحوال علي مواجهتهم بكل احترام وقوة «
وقال سكوب خالل المؤتمر الصحافي ال توجد لدي اي
اصابات والفريق جاهز كما انني اطمح لتحقيق الفوز
األول في مشواري بالبطولة  ،مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون
الجمهور البحريني سعيد من األداء والنتيجة في مواجهة
العراق السابقة.
واشار سكوب إلى أنه يركز على كل مباراة لوحدها من خالل
االلتزام واآلن لدينا مواجهة مع اليمن والحديث عن المراحل
المقبلة سابق الوانه لذلك علينا التفكير في كيفية الفوز
اليوم
أشاد العب المنتخب البحريني جمال راشد بأداء منتخب
بالده في مواجهة العراق السابقة رغم التعادل ،مشيرا إلى
أن الالعبين بكامل جهوزيتهم وعلينا االستعداد بصورة جيدة
لمواجهة اليوم  ،الفتا ليس من المهم ان يكون هو من يسجل
الهدف بل المهم هو تسجيل الهدف الذي يخدم البحرين
ويوصله لالنتصار.

قال المدير الفني للمنتخب اليمني ،اإلثيوبي إبراهام مبراتو ،إن
فريقه لن يستسلم خالل بقية مشواره في بطولة كأس الخليج
العربي «خليجي  ،»23المقامة حالي ًا بالكويت ،مؤكد ًا أنه سيحاول
تقديم أفضل ما لديه بغض النظر عن فرصه.
وكشف مبراتو في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس اإلثنين
للحديث عن مباراة الغد أمام البحرين ،عن إجراء بعض التغييرات
على التشكيلة األساسية للفريق الذي خاض المباراة األولى.
وقال مبراتو« :سيكون هناك تغييرات على التشكيلة والزج ببعض
الالعبين الجدد ،الذين سيحاولوا تقديم األفضل ،وربما يصنعون
الفارق و ما زلنا نمتلك فرصتين في مباراتين وسنقاتل من أجل
الخروج بنتيجة إيجابية ،ألننا هنا نمثل اليمن ،والكل يعرف جيد ًا
ظروف اإلعداد التي مر بها الفريق للمشاركة في هذه البطولة ،في
ظل توقف الدوري منذ أكثر من عامين».
ومن جانبه ،قال حارس مرمى المنتخب اليمني محمد عياش،
إن فريقه سيحاول تجاوز الخسارة الثقيلة في االفتتاح ،للظهور
بشكل أفضل أمام البحرين وفي المباراة األخيرة بدور المجموعات
أمام العراق.
وقال عياش« :علينا أن نتكاتف وال نستسلم ،فلدينا مجموعة من
الالعبين الجيدين قادرين على تصحيح الصورة ،وإسعاد الشعب
اليمني بتحقيق نتائج جيدة».
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دعا الضيوف واإلعالميين لحفل غداء اليوم في الشيراتون وغداً بدار األوبرا بحضور الروضان

السهلي :االنسحابات من المؤتمر إلى اللجنة العليا

أعلنت اللجنة اإلعالمية في اجتماعها الثاني لـ «خليجي »23
الذي عقد أمس االثنين في فندق الشيراتون ،برئاسة سطام
السهلي رئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة عن عدة قرارات.
وحضر االجتماع خالد الكواري رئيس وفد االعالم القطري
ومحمد خلف رئيس وفد االعالم العراقي ود .احمد الفارسي
رئيس وفد االعالم العماني وماجد المهندي عضو وفد االعالم
الكويتي ومحمد الشيخ رئيس وفد االعالم السعودي وحسن
الجسمي رئيس وفد االعالم اإلماراتي وعباس العالي رئيس وفد
االعالم البحريني وعبداهلل مهيم رئيس وفد االعالم اليمني.
وأعلن السهلي عن قرارات جرى اتخاذها في االجتماع تناولت
عدة بنود وهي التصديق على محضر االجتماع األول وتعديل
تكليف المراقب االعالمي لمباراة المنتخب القطري ونظيره
العراقي لتنقل من رئيس الوفد العماني إلى رئيس الوفد
اليمني.
وأضاف أنه تم االطالع على التقارير االعالمية الخاصة
بمباريات الجولة االولى ،واعتماد التقارير االعالمية االربعة
الخاصة بمباريات الجولة االولى بالمجموعتين االولى
والثانية ،على ان يتم ابالغ سكرتارية اللجنة الفنية باضافة
اسم المنسق االعالمي المكلف مع اسماء المشرفين على
المباراة.

وكشف السهلي عن اجراء الترتيبات الخاصة بحفل الغداء
لضيوف الدورة بدعوة كافة الوفود االعالمية لحفل غداء خاص
مع جميع االعالميين في فندق الشيراتون اليوم الثالثاء تحت
رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب
خالد الروضان ،ودعوة كافة الوفود االعالمية الى حفل عشاء
في دار االوبرا مساء غد االربعاء.
وحول ملف انسحابات المنتخبين السعودي واالماراتي من
المؤتمرات الصحفية قال السهلي انه سيتم رفعه الى اللجنة
العليا المنطمة للبطولة التخاذ الالزم.
وقال سطام السهلي رئيس اللجنة االعالمية في خليجي 23
عقب االجتماع الثاني الذي عقد في فندق الشيراتون :نتشرف
بوجود كل الزمالء ورؤساء اللجان االعالمية ،ونرحب بوصول
زميلنا عبداهلل المهيم من جمهورية اليمن ،وخالل االجتماع
تم شرح التقارير االعالمية لمباريات الجولة االولى وتم
اعتمادها ،كانت هنالك بعض المالحظات البسيطة نبهنا
االخوان في اللجنة اإلعالمية حتى يتم تالفيها ،مثل الزحمة
في بعض االماكن ،وكان هنالك اتفاق ايضا لتحديد مهام
المباريات القادمة وتكليف بعض الزمالء ،وايضا تم تحديد
موعد حفل غدا لالعالميين سوف يقام غد ًا الثالثاء في فندق
الشيراتون.

واضاف :تم اخذ آراء بعض الزمالء حول الجولة االولى
والتطرق للسلبيات وااليجابيات ،واعتماد محضر االجتماع
االول ،وسوف يكون هنالك اجتماعا ثالثا بعد الجولة الثانية،
والحمد هلل كل العمل يسير بالصورة المطلوبة ولمست رغبة
كل االخوان النجاح خليجي  23وايصال رسالة اعالمية سامية
والحرص على االمور الرياضية والتغطية المميزة في االطار
نفسه ،ونتأمل خير في الفترة القادمة.
وشكر الكواري الكويت على التريبات التي قامت بها اللجنة
المنظمه للبطوله في جميع مباريات الجولة االولى في
المالعب وخصوصا في حفل االفتتاح الذي كان رائعا من
جميع النواحي ،مشيد ًا باللجنة المنظمة لتوفير جميع
الخدمات والتسهيالت التي يحتاجها رجال االعالم.
بدوره ،اكد مهيم حرص الوفد اليمني على الحضور الى
البطولة رغم الظروف الصعبة التي تعانيها بالده.
من جهته اشاد خلف بالتزام االعالمين وتعاون اللجنة االمنية
واللجنة المنظمة في حفل االفتتاح.
من جانبه ،اثنى الشيخ على التنظيم الرائع للبطولة مشددا
على ان إيجابيات التنظيم كانت كثيرة وعلينا كإعالميين
ابراز حسن ضيافة الكويت بشكل عام ،والعمل الناجح للجنة
االعالمية بشكل خاص.

7
من البطولة

اليوم والتاريخ

¿ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن ما قام به أحد موظفي
الفنادق تجاه أحدي القنوات التلفزيونية يعتبر تصرفاً فردياً وال
يمت بصلة للجنة المنظمة ،وتتحمل إدارة الفندق التصرف غير
المقبول.
¿ سير نادي الباطن السعودي حافالت لنقل الجماهير الراغبة
في حضور مباراة منتخبهم أمام االمارات أمس لدعم كتيبة
العبي االخضر في مواجهة االبيض الهامة في بادرة الفت
استحسان عشاق المنتخب السعودي.
¿ خصصت اللجنة االولمبية البحرينية واالتحاد البحريني
لكرة القدم  4حافالت لنقل عشاق ومحبي االحمر للكويت
لمؤازرة منتخب بالدهم في مواجهة اليمن اليوم على ستاد
نادي الكويت في كيفان.

الهدافون
األهداف
1
1

المنتخب

الالعب

قطر
قطر

أكرم عفيف
المعاذ علي

قطر

المهدي علي

1

قطر

بيدرو ميغيل

1

البحرين

جمال راشد

1

السعودية

سلمان المؤشر

1

الكويت

عبد اهلل البريكي

1

االمارات

علي مبخوت

1

السعودية

مختار فالته

1

العراق

مهند عبد الرحيم

1

عمان

أحمد كانو

1

رقم
املباراة

الفريقان
حفل االفتتاح

اجلمعة
2017-12-22

السبت
2017-12-23
االثنني
2017-12-25
الثالثاء
2017-12-26
اخلميس
2017-12-28
اجلمعة
2017-12-29
الدور نصف
النهائي
الثالثاء
2018-1-2
املباراة النهائية
اجلمعة
2018-1-5

الفريق

لعب

فاز

تعادل خسر

استاد جابر الدولي

1

الكويت

2

ُعمان

0

x

3

قطر

4

 xاليمن

 0استاد نادي الكويت 05:30

4

البحرين 1

 xالعراق

 1استاد نادي الكويت 08:00

5

اإلمارات 0

 xالسعودية  0استاد جابر الدولي 05:30

6

0

x

ُعمان

1

استاد جابر الدولي 08:00

7

اليمن

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

الكويت

 xالسعودية 2

05:30

1

املجموعة الأوىل
األهداف
له عليه

امللعب

التوقيت املجموعة

اإلمارات

06:30

 1استاد جابر الدولي 09:00

A

B

A

B

A

B

يحدد الحق ًا

املجموعة الثانية
النقاط

الفريق

لعب

فاز

تعادل خسر

األهداف
له عليه

النقاط

السعودية

2

1

1

2 0

1

4

قطر

1

1

0

0 4 0

3

اإلمارات

2

1

1

0

1

0

4

البحرين

1

0

1

0

1

1

1

ُعمان

2

1

0

1

1

1

3

العراق

1

0

1

0

1

1

1

0 2

0

2

1

3

0

اليمن

1

0

0

1

4 0

0

الكويت
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سوق المباركية يستقطب ضيوف الخليجية
حظى ضيوف خليجي  23بامسية رائعة في اسواق
المباركية نظمتها اللجنة المنظمة لخليجي
 23بمشاركة فريق الفنون الشعبية وحرص عدد
كبير من ظيوف العرس الخليجي على الحضور
واالستمتاع باالجواء الرائعة التي متاز بها سوق
المباركية الذي يمثل احدى الوجهات الترفيهية
التاريخية بارض الصداقة والسالم ،ونالت االمسية
التي حظيت بتغطية اعالمية واسعة ومشاركات
عديدة استحسان االشقاء من دول الخليج إلى
جانب زوار السوق على اختالف اعمارهم وجنسهم

