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{ الدوحة - وكاالت: شـهدت جوائز األفضل في بـطولة كأس اخللـيج العربي الرابعـة والعشرين التي اخـتتمت مساء
اول امس األحد عـلى ملـعب الـدحيل حـضورًا سـعوديًـا وقـطريًـا وإماراتـيًا. وفـيمـا يـلي أصحـاب اجلوائـز مع إسدال
ـنتـخب السـعودي بـجائـزة أفضل العب في الـستـارة عـلى فعـاليـات البـطولـة. وتوّج زمـيله عـبدالـله عطـيف جنم وسط ا
نـتخب السعودي نـسخة خليجي  24 نظير مـا قدمه مع األخضر طـوال البطولة. وحـصد فواز القـرني حامي عرين ا
نـافسـة عـلى اللـقب. وأحرز ـمـيز طـيلـة مـشوار الـسعـوديـة في ا جـائزة أفـضل حارس فـي البـطولـة بـفضل حـضوره ا
اإلمـاراتي علي مـبـخوت لـقب هـداف البـطـولة حـيث نـال اللـقب بـعدمـا سجل  5أهـداف لفـريـقه رغم خـروجه من الدور
ـنتـخب القـطري بـرصيد  3أهـداف لكل األول للـبطـولة ولم يـقترب مـنه سوى أكـرم عفـيف وعبـد الكـر حسن العبي ا
نتخب اليمـني في اجلولة األولى من البطولة منـهما. وسجل مبخوت خماسيته بواقع  3أهداف "هاتـريك" في مرمى ا
نتخب القطري على بينما عزز رصيده بهدف آخرين في شباك منتخب قطر باجلولة اخلتامية للدور األول. وحصل ا
ـنـتـخـبـات حـصــوال عـلى الـبـطـاقــات طـيـلـة مـخالل مـنــافـسـات الـبـطـولـة. جــائـزة الـلـعب الـنـظــيف حـيث يـعـد من أقـل ا
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{ مـــدريــد - وكـــاالت: دائـــمــاً مـــا يـــكــون
اخـتالف واضح في مـجـمـوعـات مـسـابـقة
دوري أبـطال أوروبا غالبـاً نرى مجموعة
حــديــدة تـضـم عـدداً من الــفــرق الـكــبــيـرة
والــتـي تــســتــحق الــتــأهل إال أن هــنــالك
بـطـاقـتـ لـلـعـبـور إلى دور الـسـتـة عـشـر
ـثـال عـلـى ذلك بـرشـلـونـة وإنـتـر فـقط وا
مـيالن وبــوروسـيــا دورتــمـونــد في نـفس
وسم احلالي. ورغم أن اجملـموعـة خالل ا
هـذه اجملـمـوعـة األقـوى علـى الورق خالل
سابـقة األوروبية إال ـوسم احلالي من ا ا
أن اجملـموعـة الـثـامـنة كـانت األكـثـر إثارة
ومـتعـة. ويـتواجـد في اجملـموعـة الـثامـنة
كل من أيـاكس أمـستـردام الذي وصل إلى
اضية من دوري نـصف نهائي الـنسخـة ا
األبـــطـــال وتــــشـــيـــلـــسـي بـــطل الـــدوري
األوروبي وفــــالـــنـــســـيــــا الـــذي عـــاد في
ــواسـم األخــيــرة لــلــعب في الــبــطــولــة ا
وخـــلـــفــــهم لــــيل الـــفــــرنـــسـي الـــذي رغم
الـتوقعات بأن يـكون احلصان األسود في
الـبطـولة إال أنه لم يـفي بأي شيء لـيتذيل
جـدول الـتـرتــيب بـنـقــطـة واحـدة فـقط من
تـعادل مع فـالـنـسـيـا في فـرنسـا. وتـعـتـبر
اجملـموعت اخلـامسة التي تـشهد تواجد
لـيـفـربـول ونـابـولي واجملـمـوعـة الـثـامـنـة
بــقــيـادة الــثالثي اجملــمــوعـتــ الــتـ لم
تـشـهــدا تـأهل أي فــريق مـنــهـمـا إلى دور
الـستـة عـشـر حـتى اجلولـة األخـيـرة التي
ســتــقـام الــيـوم الــثالثــاء وغـدا األربــعـاء.
ويـتصدر أيـاكس جدول تـرتيب اجملـموعة

بعـشـر نقـاط ويلـيه فـالنـسيـا وتـشيـلسي
تأهل بثمان نقاط لكل فريق وسيكون ا
إثـنـ من الـثـالثي. وسـيـلـعب تــشـيـلـسي
أمـام لـيـل في مـلــعب سـتــامـفــورد بـريـدج
مــسـاء الــيـوم الــثالثـاء بــيـنــمـا يــتـواجه
أيـاكس مع فالنـسيا في هـولندا وبـالنظر
إلى عــــامــــلي األرض واجلــــمــــهــــور فـــإن
الــفـريـقــ الـهـولــنـدي واإلجنـلــيـزي هـمـا
األقـرب إلى الـتـأهل. ويــحـتـاج تـشـيـلـسي
لــلــفــوز مـن أجل ضــمــان الــتــأهل بــشــكلٍ
رسـمي وكذلك األمـر بـالنـسـبة لـفـالنـسـيا
ونـتـيجـة الـتـعـادل تـكـفي أيـاكس لـضـمان
الـتواجد في دور السـتة عشـر دون النظر
إلى الـنــتـائج األخــرى. وبـالــنـظــر إلى مـا
تـقدمه الـفـرق الثالثـة من منـافـسة شـرسة
عـلى الـتأهل فـإن الـذي سيـودع بـيـنهم لن
يــكــون خـــاســراً بل ســيـــودع الــبــطــولــة
نافسة بـشرف وسيكون له شـأن كبير بـا
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ـة إنـتـر ـراهـنـات الـعـا رشـحت شـركـات ا
مـــيالن اإليـــطــالـي لــلـــفـــوز عــلـى ضــيـــفه
ـبـاراة الـتي بـرشـلـونـة اإلســبـاني خالل ا
سـتقام عـلى ملعب جـوزيبي ميـاتزا اليوم
الــــثالثــــاء وذلك ضــــمن إطــــار اجلــــولـــة
األخـيرة مـن مرحـلـة اجملـمـوعات لـبـطـولة
دوري أبـــطــــال أوروبـــا. وانـــتــــهى لـــقـــاء
الـذهاب الـذي جـمع الـفـريقـ عـلى مـلعب
الـكامب نو بـفوز برشـلونـة بهدفـ مقابل
ـمـيـز الـذي قدمه هـدف وذلك رغم األداء ا

ــبــاراة. وبــحـسب إنـتــر مــيالن في تــلك ا
ـتـخـصص في ي ا مـوقع بـيت  365الـعـا
ـراهنات الـرياضيـة فإن إنتـر ميالن هو ا
األقـرب للـفوز في الـلـقاء وبـنسـبـة كبـيرة
أيـضـاً حـيث أن الـرهــان عـلـيه مـنـخـفض
جـداً مقارنـة بالـبرسا. ويـبلغ الـرهان على
فـوز إنــتـر مـيالن  1.62يــورو لـكل يـورو
بـينـمـا يـصل الـرهـان على فـوز بـرشـلـونة
يــــورو لـــكل يــــورو وهـــذه األرقـــام 4.75
تـــوضح أن الــــفـــريق اإليـــطــــالي األكـــثـــر
ترشيحاً للخروج بالنقاط الثالث والتأهل
إلـى دور الـســتــة عــشــر. وهــنــاك أســبـاب
راهـنات ال ترشح عـديدة جتـعل شركـات ا
الـبرسا لـلفوز أبـرزها وأهمهـا أن الفريق
الـكـاتـالـوني حـسم تـأهـله لـثـمن الـنـهـائي
ـاضـيـة عــلى عـكس إنـتـر مـنـذ اجلـولــة ا
مـيالن الــذي سـيــلـعـب بـكل قــوته خلـطف

بطاقة التأهل. 
ـــتــوقـع أن يــجـــري إرنــســـتــو كـــمــا من ا
فــالـفـيـردي الــعـديـد من الـتــغـيـيـرات عـلى
تــشـكـيــلـته األســاسـيـة وهــنـاك إمـكــانـيـة
إلراحـة العب مـهم مـثل ليونـيل ميسي
ولـويس سواريـز وفرينـكي دي يوجن كون
ـــبــاراة مــجــرد حتــصـــيل حــاصل. ومن ا
األسـبـاب األخــرى أيـضـاً أن إنــتـر مـيالن
يــقــدم مــوسم اســتــثــنــائي مع أنــتــونــيـو
كـــونــتي ويــتـــربع عــلى صـــدارة تــرتــيب
ــبــاراة الــدوري اإليــطـــالي عــدا عـن أن ا
ا سـتقـام عـلى مـلعـبه وبـ جـماهـيـره 

يعطيه أفضلية معنوية.
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رة ـاضية. وكانت هذه ا الليلة قبل ا
الـرابعـة خالل مـسـيـرته الـتي يـسجل
فـيهـا ديـفـيز  50نـقطـة أو أكـثـر كـما
اســتــحــوذ عــلى ســبـع كــرات مــرتـدة
وقدم ست تمـريرات حاسـمة لزمالئه.
وسـجـل لـيــبـرون جــيـمس  32نـقــطـة
وقدم  13تمريرة حـاسمة لزمالئه في
ليكرز الذي فاز للـمباراة الرابعة على
الــتــوالي و 14في آخــر  15مــبــاراة.
وأحرز سبنسر دينويدي رمية ثنائية
قـدمـة قبل 26.3 وضعت فـريـقه في ا
ثـانــيـة من الـنـهـايـة لــيـقـود بـروكـلـ
نــتس لــلــفــوز  102-105عــلى دنــفــر
نـــاجــتـس. وقــاد ديــنـــويــدي قـــائــمــة
سجل في نتس برصيد  24نقطة. ا
وسـجل تـوبـيـاس هـاريس  26نـقـطـة
لـيـقـود فـيالدلـفيـا سـفـنـتي سـيـكـسرز
لتـعزيز سـجله بـالفوز في  12مباراة
ـوسم ـة هــذا ا عـلى أرضـه دون هـز
بـعـد انـتـصار صـعب  104-110على

تورونتو رابتورز.

أجنليس ليكرز للفوز  125-142على
ضـيــفه مـيـنـيــسـوتـا تـيــمـبـرولـفـز في
دوري الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ

{ واشــــــنــــــطـن - وكــــــاالت: ســــــجل
أنـطـوني ديـفـيـز  50نـقـطـة في أعـلى
ـوسم لــيــقــود لـوس مــعــدل له هــذا ا
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{ رومــــا - وكــــاالت: انــــتـــــقــــد لــــيــــونــــاردو
بـونـوتـشـي قـائـد فـريق يـوفـنـتـوس اإليـطـالي
أداء دفـــاع الــبـــيــانـــكــونـــيــري خالل مُـــبــاراة
التـسـيـو التي انـتـهت بـفـوز أصـحاب األرض
الــعــاصـمــيــ بــثالثـة أهــداف مــقــابل هـدف
ـة لهم خالل مُـلحـق بـأبـناء تـورينـو أول هز
ُـــســابــقــات. وكــان ــوسـم في كــافــة ا هــذا ا
رونـالـدو قــد افـتـتح الــتـسـجـيل لــلـيـوفي في
الـدقـيـقة  25 قـبل أن يـرد التـسـيـو بـثالثـية
سجـلـهـا لويـز فـيـليـبي في الـدقـيـقة األولى
من الـوقت بــدل الـضـائـع لـلـشـوط األول
وسـيـرجي مـيـلـنـكـوفـيـتش سـافـيـتش في
الــدقــيــقـة  74 وفــيــلــيــبي كــاســيــدو في
الــدقـــيــقـــة اخلــامـــســة من الـــوقت بــدل
الضـائع للشوط الثـاني. وقال بونوتشي
ُـبـاراة : من في تـصـريــحـات أعـقــبت ا
الواضح أنه يجب علينا أن نتحسن ألنه
ال يُـمكن لـفريـق مثـلنـا أن يتـلقى هـذا الكم
من األهـداف وتـابع الـقـائـد حــديـثه بـالـقـول
:يــجب أن نُــعـيــد اســتـكــشـاف الــقــدرة عـلى
الـتعـامل مع الـلحـظات الـتي نكـون فيـها حتت

الضغط .
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{ الــدوحـة - وكــاالت: أكـد الـفــرنـسـي هـيـرفـي ريـنـارد
ـنــتــخب الــســعــودي أنه حــاول حتــقـيـق لـقب مــدرب ا
خــلــيــجي  24 مــشـــيــرًا إلى أن احلظ لم يــقف بــجــوار
ـنــتـخب الــسـعــودي أمـام نــظـيـره األخـضــر. وخـســر ا
الـبـحـريـني  0-1 اول امس األحـد في نـهــائي الـبـطـولـة
ـــؤتـــمــر الـــتي أقـــيــمـت في قـــطـــر. وقــال ريـــنـــارد في ا
باراة الصـحفي عـقب اللقـاء: "لعبـنا بكل قـوة من أول ا
وأتيـحت لنا أسهل فرصة للتسجيل وهى ضربة اجلزاء
لكن لألسف أهـدرناها وكـانت النـتيجـة أننا خـسرنا ولو
ــبــاراة". وأضـاف: "لـم نـكن ســجــلــنـا مــنــهــا الخـتــلــفت ا
باراة حيث أتيحت لنا العديد من الفرص محـظوظ في ا
منـها كـرة في الـعارضـة وانفـرادات لم نـسجل مـنهـا وهذا
يـحــدث في كــرة الــقـدم". وأكــمل: "عــلــيـنــا أال نــبـكـي عـلى
اخلسـارة وأنا أحيي الالعب عـلى ما قدموه من جهد في
البـطولـة وكانوا قـريبـ من الفوز وأهـنئ منـتخب الـبحرين
عــلى الــفــوز حــيث لــعـب بــشـكـل جــيــد في الــلــقــاء". حـول
ـنـتـخب قـال ريـنـارد: خـسـارته لـلــنـهـائي ألول مـرة كـمـدرب 
ـبـاراة الكـثيـرة تـقتل "حاولـنا تـقـد األفضـل لكن تـوقـفات ا
الـلعب الـوضع في أوروبا مـختـلف". وأشار: "أداء الـبحرين
كان أفـضل في بعض أوقات الـلقاء نـحن سعيـنا للـتسجيل
أوال لــكـن لم نــنـــجح في حتـــقــيق ذلك". وعـن عــدم إشــراك
الالعب حـسـان تـمـبـكـتي في الـلـقـاء اخـتـتم: "نـحـن افـتـقـدنا
حـسـان واخلــبـراني أفـضل مــدافـعـ في الـبــطـولـة بـسـبب
اإلصابـة لكني أود تهنـئتهما عـلى األداء الرائع الذي قدماه

في البطولة".

WÝdý WNł«u  UMCš ∫wÞu(« 

أخـيرا بـعد سـنـوات طويـلة من الـسعي
لـلـفـوز بهـذا الـكـأس الـغـالي. وانـطـلقت
االفـراح واالحــتـفـاالت الــكـبـيــرة بـشـكل
مـتــزامن داخل وخـارج مـلــعب عـبـدالـله
بن خـلـيـفـة في الـدوحـة وعـلى مـخـتـلف
ـــنـــامـــة وغـــيـــرهـــا مـن مــدن شـــوارع ا
الـبـحـرين احـتفـاال بـالـلـقب الـتـاريخي
وسط تــرديــد األهـــازيج الــبــحـــريــنــيــة
اجلـميلة. وأكدت اجلمـاهير بأنها كانت
عـلى ثقة كبـيرة من حصد لـقب خليجي
ـــــجــــرد مـــــغــــادرتــــهـم لألراضي 24  

ـباراة ـسانـدة البـحرين في ا الـقطـرية 
الـنــهـائــيـة وكـون الـالعـبـ كــانـوا في
ــيـدان واســتـحــقـوا ـوعــد ورجــاال بـا ا
اإلنــتــصـــار واحــراز الـــلــقب. وأشــادت
بـالـوقـت نـفـسه بــالـداهــيـة الـبــرتـغـالي
هـيليـو سوزا صـانع الفارق مـنذ قدومه
لـلـقــيـادة الـفـنــيـة لألحـمــر. الـعـديـد من
اجلـماهيـر حتدثوا عن فـرحتهم التي ال
تـوصف بهـذا اللـقب الغـالي وكون عام
عـام اإلجنازات الكبيرة للكرة 2019
الـبـحـريـنـيـة بـالـظـفـر بـبطـولـتي
كـــأس غـــرب أســـيـــا وكـــأس
اخلـــــــلــــــيـج الــــــعـــــــربي
ـــمـــيـــز وحـــضـــورهـم ا
بـالتصفـيات األسيوية
ــؤهــلـة ــشــتــركــة ا ا
ــــونـــــديــــال 2022
وكــــــأس أســــــيــــــا
وأهـــــدوا .2023
الــــــــــــــلــــــــــــــقـب
اخلـــــلـــــيـــــجي
جلـــــــــمـــــــــيع
الـبحـرينـي
ولـــلـــقـــيــادة
الـبـحـريـنـيـة
أمـــــــلــــــــ في
اســــــتـــــــمــــــرار
اإلجنـــــــــــــــــازات
الــبــحــريــنـيــة في

قادم االستحقاقات.
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ــنـتـخب الــبـحـريــني بـلـقب تـوج ا
كـأس اخلـلـيج  24بـعـد فـوزه على
ـــنــتـــخب الـــســـعــودي  0-1في ا
ـبــاراة الـنــهـائــيـة الــتي جـرت ا
اول امس األحـد بـالدوحـة على
ملعب عبد الله بن خليفة بنادي
الدحيل. ونال األحمر البحريني
الــلــقب اخلـــلــيــجي األول بــعــد
مــرور نــحــو نـــصف قــرن عــلى
انــطالق الـبــطـولــة حـيث دخل
سـجل الــفـائـزين بـهــا رسـمـيًـا
وسط حـسـرة سـعوديـة كـبـيرة
بـفـقـدان فـرصـة حتـقيـق اللـقب
اخلــلـيــجي الــرابع لألخــضـر.
ـباراة الـوحيد وأحـرز هدف ا
مــهــاجم الـــبــحــريـن مــحــمــد
الــرمـيــحي في الــدقـيــقـة 69

{ الـدوحـة - وكـاالت: سارعـت اجلمـاهـيـر الـبـحـريـنيـة مـنـذ انـطالق بـطـولـة كأس
باريات اخلليج  24بانتـقاد مدرب منتخبـها البرتغالي هيلـيوا سوزا بعد أن دخل ا
بـتشـكيالت مـختلـفة ولم يـستـقر عـلى أي تشكـيلـة ثابـتة  بجـميع جـوالت البـطولة.
نـتخب الـبحـريني  3مبـاريات فـي دور اجملمـوعات أمـام عمـان والسـعودية ولـعب ا
والـكـويت والغـريب أن سـوزا لم يلـعب بـتشـكـيلـة واحـدة في مبـاراتـ متـتـاليـت

وفضّل أن يخوض كل مباراة بتشكيلة مغايرة ليواجه بانتقادات حادة خصوصاً
ـوازين في الـدور بـعـد اخلــسـارة من الـســعـوديـة فـي دور اجملـمـوعــات. تـغـيــرت ا
نصف الـنهائي ودخل أيضاً سـوزا بتشكيـلة مغايرة وفـاز على العراق الذي كان
رشـح الكبار للـقب. وبينما كـان الشارع الرياضي يـنتظر تشكـيلة تتكون أحد ا
من عـنـاصـر خــبـرة في الـنـهـائي أمــام الـسـعـوديـة فـضّـل سـوزا فـضل أن يـلـعب
بـتــشـكــيــلـة مــزدوجـة جنــحت بــتـحــقـيق اجملــد اخلــلـيــجي لـلــمــرة األولى. حتـولت
وإصراره االنتقـادات للـبرتغـالي سوزا إلى تمـجيد وتـهلـيل بحنـكة سوزا وخـبرته 

على اللعب بطريقته من دون أي تدخالت.

سـتوى { الدوحـة - وكـاالت: أشاد راشـد احلـوطي العب منـتـخب البـحـرين بـا
ـبـاراة الـنـهـائيـة لـكـأس اخلـليج  24أمـام ـمـيـز الذي ظـهـر عـلـيه األحـمر خالل ا ا
الـسـعـودية 0-1 وفـوزه بـاللـقب لـلـمـرة األولى فـي التـاريـخ اول امس األحـد. وقال
احلوطي: "الـتتويج بالـكأس هو ما كـنا نسعـى إليه بقوة ال سـيما أننـا لم نحرزها
باراة كانت في غاية الصعوبة وشهدت منافسة شرسة من من قبل". وتابع: "ا

الفـريق لكن إصـرار الالعب والـروح القتالـية كان أحـد أسباب حسم
الـلـقـاء في الـنـهـايـة". واخـتـتم بــقـوله: "الـكـأس الـتـاريـخـيـة أبـسط هـديـة
ـسـانـدتـنـا فى ـوعـد وجـاءت  جلـمـاهـيـرنـا الـوفـيـة الـتـي كـانت فى ا
البـطـولة بـالـدوحة.. ومـن مكـاني هـذا أشكـرهم من كل قـلـبي على

ساندة والدعم". هذه ا
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جانب من منافسات سلة احملترف

{ روما - وكاالت: تعرض مشجع لنادي
مـيالن تعـرض للـطعن بـالقرب مـن ملعب
بـولونيـا عقب لقـاء الفريـق في الدوري
اإليـطـالي لكـرة الـقـدم بسـبب نـزاع حول
ســـــروال رمـــــاه أحــــد العـــــبي الـــــنــــادي
بـاراة بـحسب الـلـومبـاردي في نـهايـة ا
مــا أفـادت وســائل إعالم مــحــلـيــة. وقـام
العـبو ميالن برمي القمصان والسراويل
ـدرجات عـقب الفوز ـشجـع في ا إلى ا
ـرحلة اخلامسة عشرة الثم  2-3في ا
تـعبيرا لهم عن شكرهم على سفرهم إلى
بـولونـيا لتـشجـيعـهم. ونشب خالف ب
اثــنــ من مــشــجـعـي لـنــادي مــيالن في
ـدرجات واستـمر خـارج ملعب ريـناتو ا
داالرا حـيث قام أحدهما بطعن اآلخر في
ـستـشفى بـطنه مـا استـدعى نـقله إلى ا
في حـالة خطيرة. وأوضحت صحيفة "ال
غـازيـتــا ديـلـو سـبـورت" أن سـروال أحـد
العـــبي مـــيالن كـــان ســبـب اخلالف بــ
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W¹“uNł∫ أنهى برشلونة حتضيراته للقاء ميالن في دوري أبطال أوربا
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ـعـتـدي. وصـعـد ميالن إلى الـضـحـية وا
ـركز العـاشر عقب فـوزه على بولـونيا ا
حــيـث ســجل انـــتـــصــاره الـــثــانـي عــلى

وسم. التوالي والسادس هذا ا
كـمـا أعــلـنت شـرطـة مــديـنـة مـانــشـسـتـر
الـقبض على أحد مشجعي السيتي اول
امـس األحـــد عــــلى خـــلــــفـــيــــة مـــبـــاراة
اضي والـتي انتهت الـديربي الـسبت ا
بـفــوز يـونــايـتــد بـنــتـيــجـة  ?1-2ضــمن
مــــــنـــــــافــــــســـــــات اجلــــــولــــــة الـ 16مـن
ــبـاراة شـهـدت ـيـرلــيج. وكـانت ا الـبــر
تـورط مشجع من مانشستر سيتي في
الـقـيـام بـإشارات عـنـصـريـة وقـذف مواد
صـلبـة على فريـد العب وسط الشـياط

احلــمـــر. ووفــقًـــا لـــصــحـــيـــفــة "ذا صن"
الـبريطانيـة فإن الشرطـة أعلنت القبض
ــتــورطــ في ــشـــجــعــ ا عــلى أحــد ا
الــواقـــعــة دون تــوضـــيح أي تــفـــاصــيل

أخرى". 

ـجــرد تــتـويج ــنـامــة - وكــاالت:  { ا
مـنـتـخب الـبــحـرين بـلـقب خـلـيـجي 24
عــقب فــوزه عـلـى شـقــيــقه الــســعـودي
نـزلت اآلالف من جمـاهيـر البـحرين إلى

شـوارع الـعـاصـمة
ـــــنــــــامـــــة ا
احــــتـــــفــــاء
بـــاإلجنـــاز
الــــفــــريـــد
الـــــــــــــذي
حتـــــــــقق

بــعـد أن أودعــهــا كــمــيل األســود نــحـو
ــرمى لــكن احلـارس تــصــدى لــهـا في ا
الـــلـــحــظـــات األخـــيــرة. وســـدد يـــاســر
الــشــهــراني كـــرة أرضــيــة قــويــة مــرت
ـرمى الـبـحـريـني في الـدقـيـقة بـجـوار ا
الـــفــرحــة 69وحــمـــلت الــدقـــيــقــة  .67
البحرينية بتسجيل هدف التقدم حيث
نتخب البـحريني سوء تمركز اسـتغل ا
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي وأرسل مـــهـــدي
حـميدان كرة أرضية من اجلهة اليمنى
وجــدت مــحــمـــد الــرمــيــحـي في مــكــان
مـناسب فـسدد األخـير دون تردد داخل
ـرمى السـعـودي ليـعزز أحالم األحـمر ا
الـبـحــريـني في نـيل الــلـقب. الـعـشـرون
دقــيــقــة األخـيــرة شــهــدت ضــغــطــا من
ـنــتـخب الــسـعــودي وسط تـراجع من ا
ـنتـخب الـبـحريـني الـذي عكف جـانب ا
عـلى صــد الــهـجــمـات الــسـعــوديـة مع
ـــرتــدة االعـــتـــمــاد عـــلى الـــهــجـــمــات ا
الـسريعة وتـألق حارس البـحرين سيد
مـحمـد جـعفـر وتـصدى لـتـسديـدة سالم
ـنـتـخب البـحـريني الـدوسـري. وأغلق ا
ـنـتخب الـسـعودي نـافـذ أمام ا كـافـة ا
فـي الـــــدقــــــائق األخــــــيـــــرة ورغم
ــكـثـفـة لـم يـتـمـكن احملـاوالت ا
األخــــضـــــر من فـك شــــفــــرة
ــــرمى الــــبــــحــــريــــني ا
ـباراة بفوز لـتنتهي ا
تـــاريـــخي لـألحـــمــر
بـهدف نظيف قاده
لــلـــتــتـــويج بــأول

بـعــد تــلــقـيـه كـرة عــرضــيــة من مــهـدي
حــــمــــيــــدان. وخــــرجت اجلــــمــــاهــــيــــر
البحرينية عن بكرة أبيها في احتفاالت
ضــخـــمـــة حتـــدث لــلـــمـــرة األولى إلى
ــمــلــكـــة احــتــفــاال بـــالــلــقب شـــوارع ا
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ـــبـــاراة بـــتــبـــادل الـــفـــريـــقــ بـــدأت ا
لـلهجمات واسـتمر ذلك في الربع ساعة
األولى التي شهدت إثارة من اجلانب

نـتـخب البـحـريني حـيث كـان اعتـمـاد ا
عـلى حتركات كميل األسود وعلي مدن
ـلـعب إليـصـال الـكـرات إلى في وسط ا
ـهـاجم مـحــمـد الـرمـيـحي ومن خـلـفه ا
مـهدي حميدان وكان لـلدفاع السعودي
الـكلمة فـي غالبيـة اختراقـات البحرين.
ـنتـخب السـعودي ـقابل اعـتـمد ا في ا
كـثـيــرًا عـلى حتـركــات سـالم الـدوسـري
وسـلـمـان الـفـرج في الـوسط والـهـجـوم
مع دخـول عـبـد الـله عـطـيف فـي اجلـهة
الـيــمـنى لــكن الـدفـاع الــبـحــريـني كـان
مــتــيــقــظــا وأغــلق مــنــطــقــة اخلــطـورة
بـــإحــكـــام. ومــنــعـت الــعــارضـــة هــدفــا
سـعـوديـا بـتسـديـدة قـويـة وجـمـيـلة من
سـالم الـدوسـري فـي الـدقـيـقـة الـثـالـثـة.
ـنتـخب الـسـعودي ركـلـة جزاء وأهـدر ا
بــعـــد عــرقـــلــة ســـالم الـــدوســري داخل
ـنطقة من الالعب جاسم الشيخ إال أن ا
العب الـوسط الـسعـودي سـلمـان الـفرج
أضــاع الـــركـــلــة وســـددهـــا بـــقــوة في
الــــعـــارضــــة في الـــدقــــيـــقـــة  .11الـــرد

لــــقب في تـــاريـخ مـــشـــاركـــاته بـــكـــأس
اخلـلــيج مــنــذ انــطالق الـبــطــولــة عـلى
أراضــــيـه عـــام  .1970الـى ذلك قــــدمت
رابـطة الدوري اإلسـباني لكـرة القدم "ال
لـيجـا" التـهـنئـة لـلمـنتـخب الـبحـريني
بـعـد فوزه بـبـطـولة خـلـيجي  24لـلـمرة
ــنــتــخب األولى في تــاريـــخه. وحــقق ا
الـبــحــريــني الــلـقـب بـعــد الــفــوز عـلى
نـظـيـره الـسـعـودي بـهـدف نـظـيف في
ـبـاراة الــنـهـائــيـة الـتي أقــيـمت عـلى ا
مـلــعب عــبــد الــله بن خــلـيــفــة بــنـادي
الــدحـــيل في قـــطــر. وكــتـب احلــســاب
الـرسمي لليـجا على موقع إنـستجرام:
"تـهـانـيـنـا لـلـمـنـتخـب الـبـحريـنـي فوزه
بــبـطــولــة كــأس خــلــيـجي  24 وســجل
مـحـمـد ســعـد الـرمـيــحي هـدف الـلـقـاء
الـوحيد في الدقيقة  69 بـعد أن أضاع
سـلـمـان الــفـرج ركـلـة جـزاء لــلـمـنـتـخب
الــســعــودي فـي مــطــلع الــشــوط األول
ــنــتــخب الــســعــودي وحــاول العــبــو ا
الـعــودة في الــنـتــيـجــة حـتى الــدقـائق
بـاراة ولكن الـدفاع األخـيرة من عـمـر ا
الـبـحـريـني حـافظ عـلى نـظـافـة شبـاكه
لـيـتــوج الـفـريق بـالـلـقب األول
في تـاريخه لـبطوالت
كأس اخلليج.

الـبـحـريـني لم يـتـأخـر وبـعد  3دقـائق
أرسل مـهــدي حـمـيـدان تــسـديـدة قـويـة
ـرمى الـسـعـودي تـصـدى لـهـا صـوب ا
ـرور حـارس األخــضـر فـواز الــقـرني. 
الـوقت هدأ الـلعب كثـيرًا وانـحصر في
ـــــــلــــــعـب مـع مــــــحـــــــاوالت من وسـط ا
اجلـانب خـاصة من العبي الـسعودية
بـينـما ركز مـنتـخب البـحرين عـلى بناء
ــبــاغــتـة الــهـجــمــات من الــدفــاع مع ا
بـانطالقـات راشد احلوطي وسـيد رضا
عـيسى في اجلهـت اليسـرى واليمنى.
وتـصــدى حــارس الـســعــودي لـرأســيـة
سـيـد مـهدي بـاقـر وأبـعـدهـا إلى ركـنـية
ــنـــتــخب في الـــدقــيـــقــة  .41وطـــالب ا
الـســعــودي بـركــلــة جــزاء ثـانــيــة لـكن
احلـكم واصل الـلـعب لـيـنـتـهي الـشوط
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ـــنـــتـــخـــبـــان الـــشـــوط الـــثـــاني دخـل ا
بــحــمـــاس عــلى أمـل تــســجـــيل هــدف
الـــتـــقــــدم وتـــعـــددت الـــهـــجـــمـــات من
اجلــانــبــ مـــنــذ الــبــدايـــة مع حتــفظ
ـبـاغـتـة. نـسـبي حتــسـبـا لـلـمــرتـدات ا
وأرسل كـمـيل األسـود كـرة قـويـة في يد
فـواز الـقرني بـعـد مـرور دقيـقـة واحدة
من انـطالق الـشوط الـثـاني ليـرد عـليه
ســالم الــدوســري بــعــدهــا بــدقــيــقــتـ
بـتــســديــدة قـويــة أيــضــا تـصــدى لــهـا
ـــنـــتــخب حــارس الـــبــحـــرين. وبـــنى ا
الـبـحـريـني هـجـمـة من اجلـهـة الـيـمـنى
كــادت أن تـفــاجئ احلــارس الـســعـودي
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