يعقد االتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا
اليوم ،وذلك لمناقشة قرارات عدة ،اهمها
تحديد مصير استضافة «خليجي  »24في
العراق أو قطر.

تلقى االتحاد الكويتي لكرة القدم كتاباً من
نظيره التونسي يطلب فيه إقامة مباراة ودية
بين الطرفين في الفترة من  12إلي  17يناير
المقبل في الدوحة.
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تبقى أرض الصداقة والسالم

البحرين والعراق يواعدان عمان واإلمارات
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العراق يهزم اليمن ..وينتظر اإلمارات
تصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة
الثانية بعد أن تغلب علي المنتخب اليمني
بثالثية نظيفة أمس في ختام الدور
التمهيدي ،رافع ًا رصيده إلي  7نقاط.
ومن المقرر أن يتلقي العراق مع اإلمارات
الذي جاء ثاني ًا في المجموعة األولي
الثالثاء المقبل في الدور نصف النهائي.
وبالعودة إلي المباراة وجد المنتخب
العراقي صعوبة في تسجيل أي هدف
في الشوط األول وذلك بسبب التكتل
الدفاعي الذي فرضه المنتخب اليمني.
في الشوط الثاني ،عمد مدرب العراق
باسم قاسم الى تعزيز خط الهجوم
باشراك علي حصني ومهدي كامل ،سعيا

منه الى تحقيق الفوز.
ولم يتغير الحال ،في ظل سيطرة عراقية
مطلقة ،وسط تراجع من قبل العبي
المنتخب اليمني ،مع اعتمادهم على
الهجمات المرتدة.
وافتتح حصني التسجيل مستغال الكرة
التي ارتدت من الدفاع اليمني ،لم يجد
صعوبة في ايداعها المرمى (.)54
وواصل المنتخب العراقي واصل طريقته
الهجومية ونجح في تسجيل الهدف الثاني
عبر علي عطية من ركلة جزاء اثر تعرض ايمن
غضبان الى عرقلة داخل منطقة الجزاء (.)٦٣
ونجح البديل مهدي كامل في اضافة
الهدف الثالث (.)80

قاسم :األداء لم يكن جيداً
أكد المدرب العراقي باسم قاسم ان
منتخب بالده دخل اللقاء بحثا عن
النقاط الثالث اال ان األداء لم يكن جيدا
خاصة مع تمركز اليمن بالدفاع ،موضحا
انه بادر بإجراء تبديالت مع انطالقة
الشوط الثاني من خالل استغاللها
بالشكل المناسب وتدعيم ًا لخط الهجوم
سعي ًا للتسجيل.
وأبدي رضاه عن األداء الذي قدمه العبوه
خصوص ًا في الشوط الثاني بعد نجاحهم
في فرض سيطرتهم المطلقة .وأضاف ان
مواجهة االمارات بهذا الجيل المميز تعد
قمة صعبة على الفريقين ولها ُاسلوب
وحسابات خاصة.
وأوضح قاسم انه تعامل مع المباراة

بواقعية و َلم يفكر بالتعادل لالبتعاد عن
مواجهة االمارات ،مردفا لم أكن الجازف
باللعب على التعادل.
وبين أن العراق خسر من االمارات وديا اال
انهم أيضا حققوا الفوز بمباراة رسمية
بتصفيات المونديال.
وقال قاسم من يوفق في اختيار النهج
المناسب فهو األقرب للفوز في قبل
النهائي ،مردفا ان انتقاد الالعبين في
بعد األوقات يكون لدفعهم للمزيد من
الجدية.
وشدد على ان االلتزام بالتعليمات يأتي
على راس أولويات الجهاز وهو ما حدث
عند احتساب ركلة الجزاء التى نفذها
علي فايز رغم مطالبة ايمن بالتسجيل

ميراتو :عملنا في ظروف صعبة
أكد االثيوبي ابراهام ميراتو مدرب
المنتخب اليمني أنه يعمل في ظروف
صعبه والبطولة الخليجية تعد تحدي
كبير للمنتخب اال انه تحد يزيد المنتخب
خبرة وتماسك بالمستقبل.
وقال أن المنتخب العراقي استحق
الفوز لما يمتلكه من قدرات ومن الصعب
مجاراتهم لمدة  ٩٠دقيقة نجحنا
بالشوط االول اال انهم تفوقوا بالشوط
الثاني لفارق الخبرات والجاهزية ،حيث
ان فترة أعداد اليمن لم تتجاوز األيام
العشرة ومن الصعب خالل فترة قصيرة
تجهيز الالعبين بدنيا للعب  ٩٠دقيقة
بنفس المستوى.
وأشار ميراتو ان مشاركة اليمن ال تعد

االسوأ في خليجي  ،٢٣وما صنع الفارق
هو جاهزية المنتخبات االخرى ،ولفت الى
ان العقم التهديفي سببه غياب الالعبين
عن المباريات الرسمية وافتقادهم للحس
التهديفي الذي يأتي من خالل الممارسة
واللعب باستمرار.
وبين انه حرص على الدفع بعدد من
الالعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل
الكرة اليمنية .مطالب ًا المسئولين عن
اللعبة باالهتمام أكثر بالمنتخب.
وشكر ميراتو الجمهور الكبير الذي
ساند المنتخب ،مثمنا جهود الكويت
للخروج بالبطولة في أبهى صورة بداية
من االستقبال الرائع والتنظيم المميز
متمنيا نجاح البطولة.
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البحرين يواعد عمان بعد التعادل مع قطر
خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل
للدور نصف النهائي وذلك بعد تعادله
مع نظيره القطري بهدف لكل منهما في
المباراة التي جرت بينهما على استاد جابر
ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخيرة
من المجموعة الثانية لبطولة «خليجي.»23
وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله
حسن الهيدوس في الدقيقة الخامسة من
الوقت المحتسب بدال من الضائع للشوط
األول ،وتعادل علي جعفر في الدقيقة .57
وأنهى المنتخب القطري المباراة بعشرة
العبين بعد طرد احمد فتحي في الدقيقة
األخيرة من الوقت األصلي للمباراة.
ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى

خمس نقاط في المركز الثاني خلف العراق
المتصدر ،فيما أصبح رصيد المنتخب
القطري  4نقاط في المركز الثالث.
ومن المقرر ان يلتقي المنتخب البحريني
مع نظيره العماني ،متصدر المجموعة
األولى ،في الدور قبل النهائي.
ودخل المنتخب القطري أجواء المباراة
وفرض سيطرته على مجريات اللعب
وحاصر المنتخب البحريني في وسط
الملعب ونجح في افتتاح التسجيل.
في المقابل ،تراجع المنتخب البحريني
لوسط ملعبه المتصاص حماس العبي
الفريق المنافس ،واعتمد على شن
الهجمات المرتدة التي حقق منها التعادل.

سانشيز :عانينا قلة التركيز
أكد المدرب االسباني للمنتخب القطري
سانشيز ان العنابي لعب جيد ًا في الشوط
االول أمام البحرين وكان مسيطر ًا على
منطقة الوسط ودفاعه منتظم اال ان
الشوط الثاني كان هناك نقص في التركيز
لدى بعض الالعبين واخطاء دفاعية مما
منحهم تسجيل هدف التعادل وكان من
الصعب علينا ان نعدل النتيجة
وقال سانشيز خالل الموتمر الصحفي الذي
عقده بعد المباراة ان منتخب قطر حاول
العودة بعد تسجيل هدف التعادل وتحصل
على العديد من الفرص ولكن لم يستطع
التسجيل بسبب العصبية التي حلت على
بعض الالعبين لذلك اجرينا عدة تبديالت
لتغيير طريقة اللعب بدخول مونتاري

وفريدون واالعتماد على لعب الكرات
الطولية إال اننا ايض ًا لم نستطع التسجيل
ولفت سانشيز ان المنتخب القطري اغلب
العبيه شباب وأن البطولة محطة اعداد
لبطولة كاس اسيا ومنحت الالعبين خبرة
في التعامل مع هذه االحداث
وختم سانشيز تصريحه بأنه يتحمل
المسؤولية الكاملة في التعادل وعدم
التاهل للدور قبل النهائي ،رافض ًا في الوقت
ذاته تحميل الالعبين مسئولية الخروج
من الدور التمهيدي للبطولة السيما أن
المنتخب القطري حامل اللقب ،إال أن
العنابي حاول قدر اإلمكان حجز مقعد في
الدور المقبل وبذل جهود ًا كثيرة من أجل
هذا الهدف إال أنه لم يوفق.

سكوب :أشكر جمهور األحمر
عبر المدرب التشيكي للمنتخب
البحريني سكوب عن سعادته البالغة
بالتاهل للدور قبل النهائي ال سيما على
حساب منافس قوي كالمنتخب القطري
بطل النسخه السابقة مشير ًا الى انه اوعز
لالعبيه بضرورة اتباع التعليمات وااللتزام
بالتكتيك الخاص بنفس مباراة فريقه
مع العراق لتحقيق الهدف المنشود.
وأشاد سكوب باألداء الذي قدمه العبوه
أمام العنابي ونجاحهم في العودة إلي
اللقاء بعد تأخرهم بهدف حيث نجحوا
في إعادة ترتيب الصفوف وتنظيم طريقة
اللعب بشكل مالئم يتيح لهم إدراك
التعادل وهو ما تحقق في نهاية المطاف
وقال سكوب بأن تأهل المنتخب البحريني

جاء بسبب الالعب رقم  12وهو الجمهور
البحريني الذي ساند فريقه منذ انطالق
البطولة وكان عام ًال أساسي ًا من عوامل بلوغ
هذا الهدف متوجه ًا بالشكر للجماهير
التي قدمت من المنامة ومختلف مناطق
البالد ما يدل علي حرصها على دعم
األحمر بالشكل المناسب.
وكشف سكوب بأن مباراة البحرين المقبله
أمام المنتخب العماني بأنها ستكون
قوية ال سيما وانه شاهد مباراة عمان
مع السعودية والحظ االيجابيات التي
يحظى بها المنافس ومن أبرزها التنظيم
واالنضباط موضح ًا بانه سيناقش ذلك
مع الكادر الفني التباع أفضل طريقة
للتعامل معه.
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«العماني» ...بنكهة هولندية
ُ
يعتبر المنتخب العماني احد ابرز
المنتخبات في «خليجي  K»23ولفت
االنظار باألداء الجماعي وحيوية
العبيه في مجاراة الخصوم الثالثة
اإلمارات والكويت والسعودية ،وهو
ما مكنهم من العبور الى الدور
نصف النهائي في صدارة المجموعة
األولى برصيد  6نقاط من انتصارين
وهزيمة قد تكون غير مستحقة.
والالفت في المنتخب العماني ،هو
بصمة مدربه الهولندي بيم فيربيك
الواضحة على االداء ،وبما يشتهر به
افكار المدرسة الهولندية بشكل عام.
والمتابع جيدا لهدفي عمان في
مرمى السعودية ،يرى انهما جاءا
من تمريرتين دقيقتين خلف
مدافعي «األخضر» السعودي ،وهو ما
يعود بالذاكرة الى هدف «األسطورة»
الهولندية يوهان كرويف في شباك

البرازيل ضمن االدوار االقصائية
لمونديال المانيا  ،1974والحال
نفسه ينطبق على هدف ماركو فان
باستن الشهير في مرمى االتحاد
السوفيتي السابق في المباراة
النهائية لكأس األمم األوروبية التي
اقيمت في أالمانيا .1988
خالصة القول ،ان المنتخب العماني
بات يلعب بالنكهة الهولندية
المشهورة بجمالية كرة القدم ،والتي
تعتمد على الحيوية ثم االنسيابية
في النقالت الستدراج المنافسين من
اجل استغالل المساحات في المناطق
الخلفية للمنتخبات االخرى لتفادي
مواجهة التكالت الدفاعية ،وهي ما
المهمة محفوفة بالمخاطر،
تجعل
ّ
خصوصا خالل الهجمات المرتدة
للمنافسين.

الوهيبي :النهائي هدف ُعمان
هنّأ رئيس االتحاد العماني لكرة القدم
سالم الوهيبي منتخب بالده عقب الفوز
على السعودية بهدفين نظيفين وبلوغه
نصف نهائي «خليجي  »23عن المجموعة
األولى.
وقال“ :مبروك لكل مشجعي األحمر
والشعب العماني هذا الفوز المهم في
العرس الخليجي” ،معربا عن أمنياته بأن
يواصل المنتخب العماني المشوار بنجاح،
وان يوفق في التأهل الى النهائي المرتقب
للبطولة.
وأكد أن مواجهة السعودية جاءت متكافئة
بين المنتخبين ،حيث تفوق “األخضر” في
الشوط األول وأضاع عددا من الفرص ،في
الوقت الذي فرط فيه “األحمر” بفرص
قليلة قبل أن يعود بصورة أفضل في

الشوط الثاني ويتمكن من شن الهجمات
علي مرمي المنافس طمع ًا في هز شباكه
وتحقق له ما أراد في نهاية المطاف بعد أن
نجح في تسجيل هدفين.
وأشار الوهيبي إلى أن “تأهل عمان جاء
عن المجموعة األصعب أو الحديدية،
كما يطلق عليها ،حيث ضمت المنتخب
اإلماراتي الغني عن التعريف ،وكذلك
المنتخب السعودي المميز ،إلى جانب
منتخب الكويت صاحب األرض والجمهور
في النسخة الحالية” ،مردفا“ :نجحنا في
التأهل عن المجموعة الصعبة ،هو األهم
في مرحلة المجموعات” .مشير ًا إلي أن
المهمة المقبلة لن تكون سهلة.

تقرير
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باق يا «األزرق» ...والوعد قدام
األمل ٍ
العنبري :العمل الجاد
والدعم الكامل طريق العودة
إبراهيم :طي صفحة «خليجي
 »23والتفكير في المستقبل
بنيان :ظروف استثنائية
ونلتمس العذر لالعبين
ذهب حلم بقاء المنتخب الكويتي في منافسات «خليجي
 »23حتى النهاية ،لكن األمل ال يزال باقيا في ظهور جيل
واعد من الالعبين ،لديهم القدرة على اعادة أمجاد «األزرق»
في دورات الخليج ،كأحد فرسان الكرة في آسيا.
ورغم قسوة الخروج المبكر كأول المنتخبات في البطولة،
إال ان الوقت ال يزال متاحا في ظل االبتعاد عن المشاركة
في نهائيات كأس آسيا في اإلمارات  ،2019ما يعني ان
االستعداد سيكون لتصفيات كأس العالم في قطر .2022
وال يجب ان تمر استضافة «خليجي  »23في الكويت مرور
الكرام ،السيما انها كشفت مدى تعلق جماهير الكويت
بالساحرة المستديرة ،وهو ما ترجم في الحضور المميز وغير
المسبوق في مباراتي السعودية وعمان ،وايضا في مواجهة
اإلمارات ،رغم تالشي اي فرص للبقاء في المنافسات.
ويعترف الجميع كل ما صاحب استعدادات «األزرق»
للبطولة ،ان تحقيق نتيجة ايجابية والتقدم في البطولة
كان مستحيال ،في ظل اعداد لم يتجاوز  10ايام ،بعد غياب
استمر ألكثر من عامين لم يتجمع “األزرق” ولو لمرة
واحدة ،كما ان المنتخب اكتفى بخوض مباراة ودية واحدة،
أمام البحرين ،لم تكن كافية بأي حال من األحوال العداد
الالعبين أو حتى وضع االبجديات في ما يتعلق بالتعرف
على الجهاز الفني.
كما يجب االعتراف بأن الوقوع في المجموعة الحديدية،
الى جانب المنتخب الخليجي الوحيد المتأهل الى كأس
العالم  2018في روسيا منتخب السعودية ،واإلمارات أحد
ابرز المنتخبات جهوزية واستعدادا ،وايضا المنتخب
العماني المتط ّور ،قلص كثيرا من حظوظ «األزرق»

للذهاب بعيدا.
وبعد الخروج المبكر ،اتفق عدد من مدربي وخبراء اللعبة
في الكويت على ان استمرار العمل نحو صناعة جيل جديد
لـ “األزرق” ،هو الهدف الذي يجب ان يتم التركيز عليه في
الظرف الراهن ،وخالل الفترة المقبلة ،السيما ان الوقت
ال يزال متاحا ،لوضع خطة طويلة األمد ،ألن المشاركات
الرسمية ستبدأ استعدادا لمونديال .2022
وفي هذا الصدد ،قال نجم العصر الذهبي لمنتخب
الكويت عبدالعزيز العنبري ان الدعوة السريعة لـ «األزرق»
للمشاركة في «خليجي  ،»23تسببت في ظهوره بعيدا عن
مستواه المعهود ،مشيرا الى ان العمل ال بد أن يبدأ من
اآلن ،العداد جيل قوي من الالعبين للمرحلة المقبلة.
والتمس بعض العذر للجهاز الفني في ما يتعلق
باالختيارات المنقوصة ،الفتا الى انه كان ال بد من
استدعاء يعقوب الطراروة الى «األزرق».
من جانبه ،قال مدرب المنتخب السابق والنادي العربي
الحالي «الجنرال» محمد إبراهيم« :انتهت المشاركة في
البطولة ،وال بد من النظر الى األمام ،العداد جيل واعد
من الالعبين ،للمنافسات المقبلة».
وأضاف ان مالعب الكويت مليئة بالمواهب القادرة على
اعادة الكرة الكويتية الى سابق عهدها.
بدوره ،قال نجم منتخب الكويت السابق محمد بنيان« :ال
يجب ان نقسو على األزرق ،السيما ان مشاركته جاءت في
ظروف استثنائية».
وأكد ان توفير سبل النجاح ،الى جانب االستقرار االداري أمر
مهم في الفترة المقبلة ،العداد «األزرق» في أفضل صورة.

6
السهلي :التحضيرات لنصف النهائي على قدم وساق
أكد رئيس اللجنة اإلعالمية لبطولة «خليجي
 »23الزميل سطام السهلي ان التحضيرات للدور
نصف النهائي والمباراة النهائية «قائمة على قدم
وساق لتمكين جميع اإلعالميين من اداء دورهم
على أكمل وجه وبكل يسر من دون اي معوقات في
نقل هذا الحدث العربي والخليجي المهم».
وأكد ان بطولة كأس الخليج تعتبر من البطوالت
الكبرى والمهمة في الشرق االوسط .وأشار الى
ان المراكز اإلعالمية الرئيسية الثالثة في فندق
«شيراتون» واستاد جابر واستاد نادي الكويت تعمل
على مدار الساعة وبكامل طاقتها ،لتلبية مستلزمات
الزمالء اإلعالميين سواء في المحطات الفضائية،
او الصحف اليومية ،او المواقع اإللكترونية،
وتذليل العقبات كافة ،موضحا ان هناك كادرا كبيرا

متخصصا ومتفرغا لتقديم الخدمات للزمالء
لتمكينهم من ايصال رسالتهم.
وأعرب السهلي عن سعادته لجهود عمل اللجنة
اإلعالمية ،وقال إن «الجهد الذي بذلته اللجنة
يعود بالدرجة االولى لتعاون الزمالء اإلعالميين
مع الطاقمين اإلداري والفني القائم على تلبية
احتياجاتهم ،وال يسعنا اال ان نتوجه بجزيل
الشكر لكل العاملين باللجنة اإلعالمية الذين
قدموا نموذجا في العمل والتفاني يشكرون عليه».
واضاف« :نتوجه بالشكر وعظيم االمتنان الى
اللجنة المنظمة العليا للبطولة التي ّ
وفرت
احتياجات اللجنة اإلعالمية للظهور بأفضل
صورة ممكنة ،والشكر موصول ايضا الى اللجان
العاملة في البطولة».

االتحاد الخليجي يجتمع اليوم
يعقد االتحاد الخليجي لكرة القدم
اجتماعا ،اليوم ،وذلك لمناقشة قرارات
عدة ،اهمها تحديد مصير استضافة
«خليجي  »24في العراق او قطر.
واسندت استضافة النسخة المقبلة في
وقت سابق الى قطر بقرار من االتحاد
الخليجي ،بيد ان تقدم العراق بملف
االستضافة سيناقش في االجتماع،
السيما وان بعض الدول الخليجية

وافقت مسبق ًا على دعم الملف لمساعدة
االتحاد العراقي في رفع الحظر عن
المالعب.
وأكد رئيس االتحاد العراقي للعبة
عبدالخالق مسعود ان الملف العراقي
يلقى ترحيبا من دول خليجية عدة بعد
االجتماع مع ممثليها ،مشير ًا الى ان
األشقاء في قطر لن يقفوا حجر عثرة
في طريق عودة العراق.

األخضر غادر إلى السعودية
غادرت بعثة االخضر السعودي البالد
مساء امس عقب انتهاء مشاركتهم في
البطولة باحتاللهم الترتيب الثالث
ضمن المجموعة األولى التي تأهل
عنها إلى قبل النهائي منتخبي عمان
واالمارات فيما ودع االخضر واالزرق.
من جانبه قدم نواف التمياط نائب
رئيس اتحاد الكرة السعودي ورئيس
البعثة شكره التحاد الكرة الكويتي على

حفاوة االستقبال وكرم الضيافة طوال
فترة تواجد الوفد السعودي ،مشيدا
بالتنظيم الرائع للدورة رغم ضيق
الوقت ،مؤكدا ان ما شهدته الدورة من
حفل افتتاح رائع في زمن قياسي وجهد
وعمل تنظيمي على مستوى عال دليل
على قدرة شباب الكويت على العمل
واالنجاز باقتدار ،وتمني بأن تواصل
الدورة مشوارها بنجاح حتى الختام.

الجوهر :مستوى البطولة مرتفع

اكد نجم الكرة السعودية السابق وعضو لجنة الدراسات الفنية
في خليجي  23ناصر الجوهر ان المستوى الفني للبطولة
ارتفع ابتداء من مباريات الجولة الثانية من البطولة بعد ان
كان المستوى اقل من المتوسط في االولى التى لم نشاهد
فيها اى فنيات ووجدنا صعوبة في اختيار افضل حارس
الجولة وذلك لعدم اختباره من قبل المهاجمين.
وقال الجوهر ان مالمح الفرق المنافسة على اللقب بدأت
تتضح في الجولة الثانية وظهر المستوى الحقيقي
للمنتخبات المشاركة بعد ان شاهدنا غزارة االهداف وبروز
نجوم في الدورة امثال علي النمر ومهدي عبدالجبار واحمد
كانو وعموري.
وقال انه كان يامل ان يستمر األزرق في المنافسة مشيرا الى

ان البطولة تأثرت بخروجه مبكرا من الناحية الجماهيرية
وانه لم يتوقع ان يظهر بهذا المستوى امام عمان والسعودية
ولكن االيقاف عن المشاركات الدولية الكثر من عامين ربما
كان سببا مباشرا فضال عن عدم الجاهزية واضاف ان رفع
االيقاف والتنظيم الناجح واالفتتاح الرائع يحسب للكويت.
وكشف ان لجنة الدراسات الفنية ستقدم الى اللجنة المنظمة
تقرير شامل عن البطولة يشمل جميع النواحي الفنية وطرق
اللعب وقياسات المهارات البدنية لكل العب في البطولة وابرز
الالعبين وجميع المالحظات الفنية االخرى وذلك الستفادة
منها لعالج السلبيات الفنية وتالفيها في البطولة المقبلة
مشيرا الى ان االستعانة بشركة ستاك العالمية ساهم بشكل
كبير في اعداد التقارير الفنية واختيار الالعبين االكفاء.

7
أول بطاقة حمراء

اليوم والتاريخ

¿ يعتبر القطري أحمد فتحي صاحب أول بطاقة حمراء في البطولة
وذلك بعد أن تحصل عليها في الدقيقة األخيرة من لقاء فريقه أمام
المنتخب البحريني أمس في الجولة الثالثة واألخيرة من الدوري التمهيدي

اجلمعة
2017-12-22

المنتخب

الالعب

البحرين
قطر

جمال راشد
المعز علي

العراق

علي حصني

2

قطر

المهدي علي

1

قطر

بيدرو ميغيل

1

قطر

أكرم عفيف

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

العراق

علي عطيه

1

البحرين

علي جعفر

1

قطر

حسن الهيدوس

1

العراق

علي فايز

1

العراق

مهدي كامل

1

عمان

سعيد الرزيقي

1

السعودية

سلطان الغيام (خطأ في مرماه)

1

السبت
2017-12-23

األهداف
2
2

الفريقان
حفل االفتتاح

لمنافسات المجموعة الثانية.

الهدافون

رقم
املباراة

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

1

الكويت

الفريق

لعب

فاز

تعادل خسر

استاد جابر الدولي

 x 1السعودية 2

05:30
06:30

2

ُعمان

x 0

اإلمارات 1

استاد جابر الدولي 09:00

3

قطر

x 4

اليمن

0

استاد نادي الكويت 05:30

4

البحرين

x 1

العراق 1

استاد نادي الكويت 08:00

5

اإلمارات

 x 0السعودية  0استاد جابر الدولي 05:30

6

الكويت

x 0

1

استاد جابر الدولي 08:00

7

اليمن

0

x

البحرين 1

استاد نادي الكويت 05:30

8

العراق

x 2

قطر

1

استاد نادي الكويت 08:00

9

السعودية x 0

ُعمان

 2استاد نادي الكويت 06:30

10

الكويت

x 0

اإلمارات  0استاد جابر الدولي 06:30

11

قطر

1

x

البحرين  1استاد جابر الدولي 06:30

12

العراق

3

x

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

املجموعة الأوىل
األهداف
له عليه

امللعب

التوقيت املجموعة

ُعمان

اليمن

0

A

B

A

B

A

B

يحدد الحق ًا

املجموعة الثانية
النقاط

الفريق

لعب

فاز

تعادل خسر

األهداف
له عليه

النقاط

ُعمان

3

2

0

1

3

1

6

العراق

3

2

1

0

6

2

7

اإلمارات

3

1

2

0

1

0

5

البحرين

3

1

2

0

3

2

5

السعودية

3

1

1

1

2

3

4

قطر

3

1

1

1

6

3

4

الكويت

3

0

1

2

1

3

1

اليمن

3

0

0

3

0

8

0

8
متفرقات
¿ يعتبر منتخبا العراق وقطر األكثر تسجي ً
ال برصيد
6أهداف لكل فريق فيما يعد المنتخب اليمني الوحيد
الذي لم يسجل أي هدف في مبارياته الثالثة.
¿ أقوى خط دفاع هو المنتخب اإلماراتي حيث حافظ
على نظافة شباكه في الدور التمهيدي كما أنه في
الوقت ذاته سجل هدفاً واحداً فقط فيما يعتبر اليمن
أكثر المنتخبات التي اهتزت شباكه (ثمان مرات).

¿ أكثر مباراة سجل فيها أهداف هي مواجهة قطر
واليمن التي انتهت  0 - 4للعنابي فيما خلت مواجهتي
األزرق واإلمارات وكذلك السعودية واإلمارات من
األهداف.
¿ أكثر الفرق فوزاً هما عمان والعراق (انتصارين).
¿ أقل الفرق فوزاً هما الكويت واليمن (دون انتصار).
¿ أكثر الفرق تعاد ًال هما اإلمارات والبحرين (تعادلين).

المراكز اإلعالمية ..عمل دؤوب
ساهمت المراكز اإلعالمية التي وفرتها اللجنة المنظمة
لـ «خليجي  »23في استادي جابر األحمد الدولي ونادي
الكويت ،في انجاح تنظيم البطولة.
وأكد رئيس المركز اإلعالمي في استاد جابر الدكتور ناصر
الفضلي ان منظومة العمل اإلعالمية كانت ناجحة بعد ان
وفرت اللجنة المنظمة العليا جميع االمكانات الحديثة
لعشرات اإلعالميين ،كما تم تجهيز المركز اإلعالمي في
وقت قياسي قبل موعد انطالق البطولة بعشرة ايام من
خالل اصدار هويات اإلعالميين من داخل وخارج الكويت
في الصحف والقنوات الفضائية والوكاالت األجنبية .وكان
هناك تعاون من اعضاء المركز ادى الى تالفي السلبيات
كافة ونجاح عمل المراكز اإلعالمية.
بدوره ،نقل نائب رئيس المركز اإلعالمي في استاد جابر
يحيى الحميدان تنويه اإلعالم الخليجي باالمكانات
الفنية التي وضعها المركز بتصرفهم ،فض ًال عن توفير كافة
كاف،
المعلومات المتعلقة بالمنتخبات قبل كل مباراة بوقت ٍ
ما كان يستدعي العمل ألكثر من  12ساعة يومي ًا.
واشار الحميدان الى ان مركز استاد نادي الكويت كان بمثابة
«خلية نحل» متكاملة برئاسة متعب جاسم ،واعضاء اللجنة
زيد خلف وياسر الحطاب وسعد الشمري وبدر امان وهاني
العجيلي وحسين الشطي ومحمد خلف وعلي الشيخ
وسامح فريد.

¿ أقل المنتخبات تعاد ًال هما عمان واليمن (دون تعادل).
¿ ثالث منتخبات لم تخسر حتي اآلن هي اإلمارات
(فوز مقابل تعادلين) ،والعراق (فوزين مقابل تعادل)،
والبحرين (فوز مقابل تعادلين).
¿ يتصدر قائمة الهدافين ثالث العبين برصيد هدفين
لكل العب وهم البحريني جمال راشد والقطري المعز
علي والعراقي علي حصني.

