


في املب���اراة الثانية بنصف النهائي، 
انتظر منتخب عمان حتى اجلولة الثالثة 
من الدور االول ليجني ثمار اجلهود التي 
بذلها العبوه منذ املب���اراة االولى، حني 
دك شباك الكويت بخمسة اهداف نظيفة 
ملحقا بها خسارة تاريخية بعد ان كانت 

االقرب الى التأهل.
وفعال، ارتق���ى منتخب عمان بقيادة 
املدرب الفرنسي بول لوغوين تدريجيا 
في البطولة وحول النس���ب اجليدة من 
الس���يطرة على الكرة اوال امام االمارات 
وثاني���ا امام العراق ثم امام الكويت الى 
افضلية تام���ة وجناح في التس���جيل، 
خصوصا مع تألق الالعب البديل سعد 
سالم الذي خطف ثالثة اهداف في مرمى 

الكويت اضافها ال���ى ثنائية عبدالعزيز 
املقبالي.

وبدا لوغوين منسجما مع ذاته حني 
قال ان منتخبه استحق الفوز والتأهل، 
كما قال بعد املباراتني االوليني ان فريقه 
كان االفضل وكان يستحق الفوز، وإنه 
غدا امام اختبار ال مجال فيه للتعويض 
امام منتخب قطر اجليد املتماس���ك من 
الناحية الدفاعية والذي ميلك قدرة كبيرة 

على السيطرة على وسط امللعب.
لكن املنتخب القطري تأهل عبر ثالثة 
تعادالت، مع السعودية 1-1 ومع اليمن 
0-0 ومع البحرين 0-0، ما دفع مدربه 
اجلزائ���ري جمال بلماض���ي الى القول 
بصراحة تامة »انن���ا نصنع الكثير من 

الفرص لكن مشكلتنا اننا ال نتمكن من 
التسجيل«.

وفش���ل خوخي بوعالم وعبدالقادر 
الياس في ترجمة الفرصة الكثيرة التي 
تسنح لهما للتسجيل، وكان تأثير غياب 
النجم ابراهيم خلفان عن الدورة بسبب 

االصابة واضحا.
وكان املنتخ���ب القطري تخلص من 
مشكلة العقم الهجومي في املباريات الودية 
قبل البطولة التي وصل عددها الى عشر 
مباريات وحقق فيها نتائج اكثر من جيدة 
بفوزه على منتخبات قوية كاس���تراليا 
واوزبكستان، ما جعله يدخل دورة اخلليج 
مرش���حا للقب او للوصول الى مرحلة 

متقدمة جدا فيها على االقل.

صراع
بين قطر وعمان للوصول إلى النهائي

ً لوغوين: أعرف بلماضي جيدا رومونو: نؤمن بفرصنا للتأهل

قال مدرب منتخب عمان لوغوين في املؤمتر الصحافي: 
»اعرف جمال بلماضي جيدا، فنحن نتشارك بعض الذكريات 
اجلي����دة عندما كنا نلعب معا في باريس س����ان جرمان، 
وقد التقينا على هامش قرعة كأس آسيا في سيدني قبل 
فترة«. وتابع: »لكن هذا ال يعني انني أعرف التكتيك الذي 
سيبدأ به املباراة ضدنا اليوم، فاعتقد ان تكتيكه سيكون 
مختلفا متاما، لكننا نحضر أنفسنا للمباراة بغض النظر 
عن كل ذلك«. وحتدث لوغوين عن مباراة عمان وقطر في 
نصف النهائي قائال: »أوال، نحن سعداء ألننا سنخوض 
مباراتنا في هذا الدور والتي قد تؤهلنا الى النهائي، فنحن 
فخورون بخوض نصف النهائي ونريد الذهاب أبعد من 
ذلك«. ورفض لوغوين اعتبار منتخب قطر األس����هل بني 
املنتخبات املتأهلة كونه لم يحقق أي فوز في الدور األول 
»أبدا، نحن نعلم ان املنتخب القطري قوي ونعي إمكانياته، 
فقد لعب مباريات جيدة خصوصا أمام املنتخب السعودي، 

فهو فريق ميتلك عناصر جيدة«.

لم يحضر مدرب قطر جمال بلماضي املؤمتر الصحافي 
وشارك بدال منه مساعده الفرنسي سيرجيو رومونو، 

بسبب »نزلة برد« على حد قول األخير.
وقال مس���اعد املدرب »نس���تعد للمباراة مع عمان 
بهدوء ونؤمن بفرصنا للتأهل«، مضيفا »نواجه منتخبا 
عمانيا قويا ميلك العبني جيدين ويشرف عليه مدرب 
جيد هو بول لوغوين يشرف عليه منذ ثالثة أعوام«. 
وعن الضغوط التي قد يواجهها املنتخب القطري بعد 
اخلماس���ية العمانية في مرمى الكويت قال: »ال اعتقد 
ان هناك ضغوطا علينا، منتخبنا شاب ال ميلك معظم 
العبيه اخلبرة وكانوا يشعرون باخلوف في البداية، 
لكن اآلن بعد ان خاضوا ث���الث مباريات باتت لديهم 
الثقة بأنفس���هم«، وال نرى أن النتيجة الكبيرة لعمان 
مع الكويت بخمسة أهداف مشكلة لنا«. وأشار إلى أن 
منتخ���ب عمان متطور خصوصا، في األعوام األخيرة 

ولديه القدرة على إيجاد احللول.
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يش���هد س���تاد امللك فه���د الدولي 
بالري���اض اليوم قمة من نوع خاص 
بني منتخب���ي االمارات حامل اللقب 
والسعودية صاحب االرض 
واجلمهور في نصف نهائي 
دورة كأس اخلليج الثانية 

والعشرين لكرة القدم.
املب���اراة  وجتم���ع 
الثانية  النهائية  نصف 
عل���ى امللعب ذاته عمان 

وقطر.
ويتف���وق املنتخ���ب 
الس���عودي على نظيره 
االماراتي في املواجهات 
التي جمعت بينهما في 
دورات كأس اخللي���ج 
بواقع 14 فوزا مقابل 4 
خسارات، فيما تعادال 

3 مرات.
اللقاء  ويع���ود 
ب���ني  األخي���ر 
املنتخب���ني ف���ي 
ال���ى  ال���دورة 
»خليج���ي 20« 
باليمن في 2010 
عندما التقيا في 
النهائي  نصف 
بالذات وفاز فيها 
»االخضر« حينها 

ف  مقابل ال شيء، قبل ان به���د
يخسر في النهائي أمام الكويت.

وباتت الفرصة سانحة أمام املنتخب 
الس���عودي لتحقيق انطالقة جديدة 
قبل اقل من شهرين على مشاركته في 
كأس آسيا بأستراليا، إذ تفصله مباراة 
واحدة ع���ن املباراة النهائية وفرصة 
إحراز اللقب اخلليجي الرابع بعد اعوام 
1994 و2002 و2003، لكي ينفرد بالتالي 
باملركز الثاني في ع���دد األلقاب بعد 
الكويت حاملة الرقم القياس���ي )10 
ألقاب(، حيث يتس���اوى حاليا مع 

العراق بثالثة ألقاب لكل منهما.
وبع���د بداي���ة متواضع���ة ل� 
»األخضر« بتعادله 1-1 في املباراة 
االفتتاحية مع قطر، والضغوط 

الهائل���ة التي تعرض له���ا الالعبون 
واملدرب االسباني خوان لوبيز كارو 
الكبير، تبدلت  والغياب اجلماهيري 
االم���ور كثيرا بالنس���بة الى صاحب 
األرض بفوزه بسهولة على البحرين 
ف���ي املباراة الثاني���ة بثالثية نظيفة 
)منه���ا هدفان ملدافعني بحرينيني عن 
طريق اخلطأ(، ثم فوز ولو بصعوبة 
على اليمن بهدف وحي���د مع ازدياد 
كبير في اجلماهير السعودية حتسن 
مستوى املنتخب السعودي تدريجيا 
في الدور األول، وبات مدربه على دراية 
كاملة بإمكانات العبيه األساس���يني 

واالحتياطيني.
 وتوجت اإلم���ارات بطلة للدورة 
اخلليجية في املنامة للمرة الثانية في 
تاريخها بعد فوزها على العراق بهدفني 
مقابل هدف بع���د التمديد في املباراة 
النهائية، محققة فيها فوزها اخلامس 
على التوالي بقيادة املدرب مهدي علي 
الذي يشرف على هذه املجموعة من 
الالعبني منذ أعوام وحقق معها اجنازات 
الشباب واملنتخب  مهمة مع منتخب 
االوملبي قبل ان تسند اليه املهمة في 
املنتخ���ب االول ويحقق ايضا جناحا 

باهرا في »خليجي 21«.
وأحرز مهدي علي مع هذه املجموعة 
لقب كأس آسيا للشباب، ثم وصل معه 
الى ربع نهائي كأس العالم للش���باب 
أيضا، وحقق ثان���ي أهم اجناز لكرة 
الق���دم االماراتية بقيادت���ه الى دورة 
االلعاب االوملبية في لندن 2012 حيث 
قدم عروضا جيدة ايضا، قبل ان يظهر 
كفاءته في دورة اخلليج املاضية مع 

املنتخب األول.
 وإذا كان على املنتخب السعودي 
أن يحسب حسابات كثيرة خلطورة 
بعض العبي اإلمارات أمثال مبخوت 
وعمر عبدالرحمن وإسماعيل احلمادي 
وغيرهم، فإن على مهدي علي والعبي 
منتخب االمارات أيضا ان يدركوا أهمية 
املتوقع  الكبير  احلضور اجلماهيري 
غدا، واحلماس الذي ارتفع منس���وبه 
لدى العبي املنتخب السعودي إلحراز 

اللقب.

قمةمن نوع خاص بين
»األبيض« و »األخضر«

اعت���رف م���درب منتخب الس���عودية 
خوان لوبيز كارو ان على فريقه ان يقدم 
افضل مس���توياته اذا م���ا اراد الفوز على 
االمارات والوصول ال���ى نهائي »خليجي 

22« بالرياض.
وقال كارو »س���نحاول ان نقدم مباراة 
كبيرة عالية املستوى، ونتمنى ان نحقق 
النتيجة التي يستحقها الالعبون بعد اجلهود 
الكبيرة التي بذلوها في املباريات الثالث 

املاضية«.
وتاب���ع »اذا كنا نطمح للفوز فيجب ان 
نقدم افضل مستوياتنا وان نقدم اداء كبيرا 
م���ن الناحيتني الفردية والهجومية، االداء 
الفردي مهم جدا ف���ي هذه املباراة، ونحن 

في حالة جيدة لتقدمي االفضل«.
 واوض���ح مدرب منتخب الس���عودية 
»صحي���ح ان املنتخ���ب االمارات���ي ميتاز 
باملهارات الفردية، لكنه من الناحية اجلماعية 
املنتخبان يعرفان بعضهما جيدا، واكيد ان 
اجلانب الفردي سيكون مهما بالنسبة الى 
الفريقني، وفي النهاية اظن انه يجب ان نكون 

في افضل مستوياتنا حلسم املباراة«.
 واشار الى ان »كل املباريات تتسم بالندية 
وكل العوامل مهمة بالنسبة الى املباريات 

الدفاعية او الهجومية«.
 وع���ن احتمال اقالته بعد البطولة قال 
»بالنس���بة الى اي مدرب في العالم، فانه 
ال يفكر في مستقبله عندما يخوض غمار 
البطولة، اؤكد ان تفكيري كله منصب على 
املباراة، اي مدرب معرض للنقد ويجب ان 
يتعلم من االنتقادات، االهم هو مس���تقبل 
كرة القدم السعودية، ومستقبل املنتخب 

السعودي والالعبني«.
 واوضح »بذلنا مجه���ودا كبيرا خالل 
س���نتني، واس���تطعنا ان نكون مجموعة 
قوية متماسكة تلعب بروح عالية، واؤكد 
ان وصولنا الى ه���ذه املرحلة تطلب منا 
مجهودا كبيرا، كم���ا تصدرنا مجموعتنا 
في تصفيات كأس آس���يا، تصدرنا ايضا 
مجموعتنا ف���ي دورة اخلليج، فهذا يعود 
الى االداء واملجهود الذي يقدمه الالعبون 

النهم العامل االساسي«.

كارو: 
يجب أن نقدم 
أفضل مستوياتنا 
للفوز على اإلمارات
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A املجموعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب الفريق

3210517 السعودية
3030113 قطر

3021012 اليمن
3021032 البحرين

B املجموعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب الفريق

3120615 عمان
3120425 اإلمارات

3111374 الكويت
3012141 العراق

                 مباريات  خليجي 
اخلميس 13 نوفمبر

A املجموعة
التوقيتاملباراةالستاداجلولة

00 : 7قطر ـ السعودية         1 - 1ستاد امللك فهد الدولي1
30 : 9البحرين ـ اليمن         0 - 0ستاد امللك فهد الدولي1

اجلمعة 14 نوفمبر
B املجموعة

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 5عمان ـ اإلماراتستاد األمير فيصل بن فهد1
15 : 8الكويت ـ العراقستاد األمير فيصل بن فهد1

األحد 16 نوفمبر
A املجموعة

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 5قطر ـ اليمنستاد امللك فهد الدولي2
15 : 8البحرين ـ السعوديةستاد امللك فهد الدولي2

االثنني 17 نوفمبر
B املجموعة

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 5الكويت ـ اإلماراتستاد األمير فيصل بن فهد2
15 : 8عمان ـ العراقستاد األمير فيصل بن فهد2

األربعاء 19 نوفمبر
A املجموعة

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 7قطر ـ البحرينستاد األمير فيصل بن فهد3
45 : 7اليمن ـ السعوديةستاد امللك فهد الدولي3

اخلميس 20 نوفمبر
B املجموعة

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 7عمان ـ الكويتستاد األمير فيصل بن فهد3
45 : 7العراق ـ اإلماراتستاد امللك فهد الدولي3

نصف النهائي
األحد 23 نوفمبر

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 5عمان ـ قطرستاد امللك فهد الدولينصف نهائي 1
00 : 9السعودية ـ اإلماراتستاد امللك فهد الدولينصف نهائي 2

املركز الثالث
الثالثاء 25 نوفمبر

التوقيتاملباراةالستاداجلولة
45 : 5اخلاسر من نصف نهائي 1 ـ اخلاسر من نصف نهائي 2ستاد األمير فيصل بن فهد

26 نوفمبر
التوقيتاملباراةالستاداجلولة

45 : 7الفائز من نصف نهائي 1 ـ الفائز من نصف نهائي 2ستاد امللك فهد الدولي

2222

النهائي

اخراج     أحمد حسن    إشراف    سمير بو سعد

0 - 0
0 - 1

0 - 0
3 - 0

2 - 2

1 - 1

 0 - 5

1 - 0

2 - 0

1 - 1

أعلنت شبكة قنوات الكأس الفضائية عن 
البنك السعودي لالستثمار جلائزة  رعاية 
أفضل تغطيـــة صحافية في »خليجي 22« 
التي جتري حاليا في العاصمة السعودية 
الرياض وتنتهي يوم السادس والعشرين 

من الشهر اجلاري.
وتأتي رعاية البنك السعودي لالستثمار 
لهذه اجلائزة في إطار التأكيد على تشجيع 
املواهب الصحافية وإميانا بالدور الذي تقوم 
به وسائل االعالم املكتوبة في إجناح بطولة 

كأس اخلليج.
وأكد البنك الســـعودي لالســـتثمار أن 
تشجيع صاحب السمو امللكي االمير عبداهلل 
بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس 
العام لرعاية الشـــباب، ورئاسته الشرفية 
للجائـــزة جاء ليعزز هـــذا الدعم في تبني 
الصحافة املكتوبة واملساهمة في اجناح هذا 
العرس اخلليجي الذي تستضيفه الشقيقة 

الكبرى في العاصمة الرياض. 
هذا وتعقد جلنة التحكيم في جائزة أفضل 

تغطية صحافية مؤمترا صحافيا الســـاعة 
الواحدة من ظهر االحد 23 نوفمبر في قاعة 
املركز االعالمي الرئيسي في فندق »هوليدي 
إن« – الرياض، وتسلط خالله الضوء على 
بعض اجلوانب اخلاصة باملســـابقة والرد 

على استفسارات الزمالء.
وكانت شـــبكة قنوات الكأس قد اعلنت 
عن مشاركة 25 صحيفة في مسابقة أفضل 
تغطية علمـــا ان اجلوائز تصل الى نصف 

مليون ريال قطري.

أوضح مساعد مدرب منتخب اإلمارات حسن 
العبدولي ان املنتخب السعودي منتخب قوي 
وميتلك مدربا محترما، مؤكدا ان االستعجال 
بالرغبة في الفوز قد ينعكس سلبا عليهم، 
مشيرا إلى أن لكل مباراة ظروفها اخلاصة، 
وقال: »املنتخبان اإلماراتي والسعودي قلبان 

في جسد واحد، كما يقول شعبا السعودية 
واإلمارات، والفائز في األخير ســـيفرح له 
اجلميع، ونتمنى أن نقدم األفضل وفي كأس 

آسيا أيضا«.
وعن احتمالية الوصول الى الشـــوطني 
اإلضافيني واستعدادهم لهذا األمر أكد أنه ال 

يتمنى وصول املباراة إلى الشوطني اإلضافيني 
لعدم إجهاد الالعبني.

وحول ظروف املنتخب الســـعودي في 
الفترة األخيرة قال: »املنتخب الســـعودي 
منتخب قوي وميتلك أسلوبه اخلاص مهما 

كانت ظروفه«.

جائزة »الكاس« 
برعاية البنك السعودي لالستثمار

العبدولي: املنتخب السعودي قوي
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