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24 قمة مرتقبة بني قطر والسعودية في خليجي 

يشهد ال��دور نصف النهائي من بطولة 
خليجي 24 اليوم اخلميس، مواجهة قمة بني 
قطر صاحبة الضيافة والسعودية على ستاد 

اجلنوب في الوكرة.
وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة 
الثانية برصيد 6 ن��ق��اط، وقطر كوصيفة 
للمجموعة األولى برصيد 6 نقاط أيضاً، في 
حني تصدر العراق املجموعة األول��ى مع 7 
نقاط وج��اءت البحرين وصيفة للثانية مع 

4 نقاط.
وال بد من فائز في مباراتي اليوم وفي حال 
التعادل سيتم متديد اللقاء لشوطني إضافيني 
ثم اعتماد الركالت الترجيحية في حال بقاء 
التعادل سيد املوقف، وسيتم أيضاً تطبيق 

التغيير الرابع في الشوطني اإلضافيني.
وت��ب��رز امل��واج��ه��ة ب��ني قطر بطلة آسيا 
وال��س��ع��ودي��ة الساعية إل��ى إح���راز لقبها 
اخلليجي ال��راب��ع، وستكون ثأرية للثاني 
الذي خسر أمام العنابي 0-2 في كأس آسيا 
مطلع العام احلالي في طريق األخير إلى 

إحراز اللقب القاري.

أم��ا ال��ل��ق��اء األخ��ي��ر ب��ني املنتخبني على 
املستوى اخلليجي فكان ف��ي ال��ري��اض في 
ديسمبر ع��ام 2014 وحت��دي��داً في املباراة 
النهائية خلليجي 22 وحقق املنتخب القطري 

الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.
واستهل املنتخبان القطري والسعودي 
مشوارهما في البطولة باخلسارة، األول أمام 
نظيره العراقي، والثاني أمام الكويت قبل 
أن يستعيدان توازنهما في اجلولتني الثانية 
والثالثة ويضمنان التأهل إلى املربع الذهبي.

ي��ع��ول م���درب قطر اإلس��ب��ان��ي فيليكس 
سانشيز على الثالوث اخلطير املكون من 
اجلناحني أكرم عفيف افضل العب في آسيا 

2019 وحسن الهيدوس ومعهما املعز علي.
ويقول محمد سالم العطوي مدير املنتخب 
القطري “العنابي جاهز للمباراة ونتمنى أن 
نحسم األمر في الوقت األصلي والتأهل الى 

املباراة النهائية للبطولة”.
وأض����اف “لقاء ال��ف��ري��ق��ني مختلف عن 
لقاءهما االخ��ي��ر ف��ي ك��أس آسيا خاصة أن 
خليجي 24 له طابع خ��اص ومختلف عن 

اي بطولة. من املؤكد أن الفريقني يعرفان 
بعضهما البعض، خاصة وأنهما يعتمدان 

على العبي السد والهالل”.
ف��ي املقابل، يتطلع األخ��ض��ر السعودي 
إلى بلوغ النهائي للمرة اخلامسة بعد أعوام 
1974 و 2009 و 2010 و 2014، ومن ثم 
البحث عن اللقب الرابع في تاريخه. وقد 
أح��رز اللقب أع��وام -1994 2003-2002 
عندما كانت تلعب البطولة بنظام الدوري 
من مجموعة واحدة. ولم يشارك العبا الهالل 
سالم الدوسري وسلمان الفرج في تدريبات 

املنتخب السعودي أمس بداعي االصابة.
ويسعى املنتخب السعودي إلى مواصلة 
تفوقه التاريخي على املنتخب القطري 
حيث سبق للمنتخبني أن تقابال 38 مرة 
بحسب موقع الفيفا، في مختلف البطوالت 
واملنافسات الرسمية واملباريات الودية، فاز 
األخضر في 17 مباراة، مقابل 6 انتصارات 
لقطر، فيما ف��رض التعادل نفسه على 15 
م��ب��اراة. 27 ه��دف��اً لقطر، مقابل 52 هدف 

سعودي.

األخضر يسعى للثأر من العنابي
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سانشيز: ال مجال لألخطاء أمام السعودية.. 
ورينارد: املباراة ستكون صعبة

ق��ال م���درب املنتخب القطري 
فليكس سانشيز أمس ان املباراة 
املقبلة أمام السعودية في الدور 
نصف النهائي لدورة كأس اخلليج 
العربي ال�24 لكرة القدم ستكون 
صعبة “وال مجال لالخطاء فيها”.

واع���رب سانشيز ف��ي مؤمتر 
صحفي قبل مواجهة السعودية 
ال���ي���وم ع��ل��ى اس���ت���اد اجل��ن��وب 
)امل��ون��دي��ال��ي( ع��ن ثقته بقدرة 
ال��الع��ب��ني ف��ي ت��ق��دمي اداء جيد 

وحتقيق الفوز.
من جانبه قال الالعب القطري 
س��ع��د ال��ش��ي��ب خ����الل امل��ؤمت��ر 
ان م��واج��ه��ة السعودية صعبة 
الس��ي��م��ا أن ال��ف��ري��ق ال��س��ع��ودي 
ميتلك العبني مميزين مشيرا في 
الوقت نفسه إلى قدرة زمالئه على 
تخطي السعودية وحتقيق نتيجة 

إيجابية. 
ودعا الالعب الشيب اجلماهير 
ال��ق��ط��ري��ة إل���ى دع���م وم�����ؤازرة 
الفريق في املباراة اليوم متمنيا 
تقدمي مباراة جيدة تليق بالكرة 

اخلليجية.
ف��ي س��ي��اق متصل ق��ال م��درب 
املنتخب السعودي هيرفي رينارد 
ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي إن مباراة 
اليوم أمام منتخب قطر “ستكون 
ص��ع��ب��ة ج����دا وقوية” م��ؤك��دا 

استعداد فريقه لهذه املباراة.
وأض���اف “أنا كنت ف��ي كأس 
آسيا وشاهدت منتخب قطر يلعب 
في أبوظبي نعرفه جيدا وجودة 
العبيه ومدربه وفي كرة القدم أنت 
بحاجة لشيء صلب ومتماسك 
وي��ج��ب أن ن��ك��ون مستعدين 

ملواجهة اليوم”.
م��ن جهته ق��ال الع��ب منتخب 
السعودية عبدالله احلمدان في 
املؤمتر ان الفريق سيكون حاضرا 
على املستوى الذهني والبدني 

طوال 90 دقيقة من املباراة.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدرب قطر

جانب من املؤمتر الصحافي ملدرب السعودية

مواجهة متجددة بني العراق والبحرين

يلتقي املنتخب ال��ع��راق��ي م��ع نظيره 
البحريني اليوم اخلميس في إط��ار ال��دور 
نصف النهائي م��ن بطولة ك��أس اخلليج 
العربي الرابعة والعشرين والتي تستضيفها 

قطر حتى الثامن من الشهر احلالي.
  وأب���رز م��ا مييز قمة ال��ع��راق متصدر 
املجموعة األول��ى والبحرين ال��ذي اقتنص 
بطاقة التأهل الثانية عن املجموعة الثانية 
أنها مواجهة أصبحت متجددة مبعنى الكلمة، 

فقد التقى املنتخبان ثالث مرات عام 2019.
وكانت املواجهة األولى بني املنتخبني في 
نهائي بطولة غرب آسيا 2019 وانتهت بفوز 

البحرين وتتويجه باللقب، فيما كان اللقاءين 
اآلخرين ضمن مباريات املجموعة الثالثة 
في إط��ار التصفيات امل��زدوج��ة املؤهلة إلى 
مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا 2023 
في الصني، وتعادل املنتخبان في املباراتني 
ذهاباً في البحرين )1-1( وإياباً في العراق 
بدون أهداف.  ويسعى املنتخب العراقي إلى 
أن يتوج مشاركته في خليجي 24 بالتتويج 
باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1988، 

في حني لم يحرز البحرين اللقب إطالقاً.
العراق ب��رز بشكل جيد في خليجي 24 
وحقق االنتصار على قطر واالمارات وتعادل 

بعشرة العبني مع اليمن من دون اه��داف، 
في حني تأهل املنتخب البحريني بعد فوزه 
الكبير على الكويت 4-2 وبفارق األه��داف 
عن املنتخب الُعماني حامل اللقب الذي ودع 

البطولة.
وبحسب موقع االحتاد الدولي لكرة القدم 
“فيفا” فقد تواجه املنتخبان في 24 مباراة 
سابقة فاز العراق 12 مرة مقابل 4 انتصارات 

للبحرين وتعادل املنتخبان 8 مرات.
وأح���رز املنتخب البحريني ف��ي شباك 
ال��ع��راق 22 ه��دف��اً مقابل 43 ه��دف��اً سجله 

العراق في الشباك البحرينية.

 لقطة من مواجهة سابقة بني العراق والبحرين

كاتانيش: نأمل في الوصول للنهائي.. وسوزا: 
نسعى لتحقيق طموح اجلماهير البحرينية

أعرب مدرب املنتخب العراقي سريتشو 
كاتانيش أمس عن امله في وصول فريقه 
ال��ى نهائي دورة )ك��أس اخلليج العربي 

ال�24 لكرة القدم( املقامة في قطر.
واب��دى كاتانيش في املؤمتر الصحفي 
قبل مواجهة منتخب البحرين غ��دا على 
استاد عبدالله بن خليفة )الدحيل( رضاه 
مبا حققه الفريق في )خليجي 24( من “اداء 

ونتيجة”.
وشدد على ضرورة تقدمي الالعبني كل ما 
لديهم من مهارات لتحقيق نتيجة ايجابية 

والوصول للنهائي.
من جانبه اكد الالعب العراقي عالء عبد 
الزهرة ان املنتخب البحريني قوي وقدم اداء 
مميزا معربا عن امله في حتقيق االنتصار 

مبواجهة اليوم.
وقال ان زم��الءه الالعبني يطمحون الى 
حتقيق نتيجة ايجابية من اجل اجلماهير 
العراقية خاصة وان الكرة العراقية لم 

حتقق اجنازا منذ فترة.
وب��دوره قال م��درب املنتخب البحريني 
هيليو سوزا في املؤمتر الصحفي ان املباراة 
املقبلة ام���ام املنتخب ال��ع��راق��ي ستكون 
“رائعة” نظرا ملستوى الفريقني واداء 

الالعبني اجليد في الدورة.
واض��اف ان الفريق يعمل على حتقيق 
طموح اجلماهير البحرينية بتسجيل نتيجة 
ايجابية في هذه الدورة خاصة وان الفريق 

يقدم اداء جيدا ومتصاعدا في كل مباراة.
ومن جهته اكد الالعب البحريني محمد 
عبدالوهاب استعداد الفريق لتقدمي مستوى 
عال وجيد ضد نظيره العراقي والوصول 
للمباراة النهائية.وشدد على ان الالعبني 
قادرون على التعامل مع مثل هذه املباريات 
مؤكدا انهم جميعا جاهزون في اي حلظه 
للعب وتقدمي افضل مستوى له وللكرة 

البحرينية.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدرب العراق

جانب من املؤمتر الصحافي ملدرب البحرين


