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بارك ســالم جوهــر كابتن ونجــم العين 
السابق لصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقوات المســلحة رئيس 
هيئة الشرف بنادي العين، ولسمو الشيخ 
هــزاع بن زايد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطنــي، نائب رئيــس المجلس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبي الرئيس الفخــري التحاد 
الكــرة، ولالعبــي العيــن وإدارة النــادي 
وجماهيــره علــى التتويج بلقــب دوري 

الخليج العربي الثاني عشر في تاريخه.

وقال تعليقاً على لمسة الوفاء لنجوم العين 
التتويج: أشــعر  القدامى خــالل احتفالية 
بســعادة غامرة أن نحظى بهــذا التكريم 
والوفــاء، وأتمنى أن أكون مشــاركاً دائماً 
في لحظات مماثلة، وأشكر الجماهير التي 
حرصــت علــى تحيتنا وتقديرنــا، وأعتقد 
أن النجــوم القدامــى غرســوا بــذرة في 
القادمة علــى أهمية اســتمرار  األجيــال 
نهــج البطــوالت وروح االنتصــارات في 
المستقبل، مؤكداً ان هذا التكريم والوفاء 

ليس بغريب على نادي العين .

تفاعــل 3 مــن الشــعراء  المواطنين  مع  
احتفاالت  العين وتغزلوا  شعرا ولحنا في 
جــب الزعيم  فكتب الشــاعر علي الخوار 
أغنية « البنفســج بنفســجي»، من ألحان 
فايــز الســعيد  وغناء أحالم، أما الشــاعر 
مبارك الخميســاني فشــارك بـ « عيناوي 
يأخــذ ما يريد» من كلماته وألحانه، وغناء 
الفنان فيصل الجاســم، فيما كتب الطيف 
المهاجــر « العيــن الزعيــم» التــي لحنها 

إبراهيم السويدي، وغنتها المجموعة.
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في ليلة تاريخية حافلة بالمشاهد عالية 
اإلبهار، وســط مظاهــر هوليودية، توج  
الزعيــم بلقب درع الخليج العربي لكرة 
القدم 2015، باستاد هزاع بن زايد تحفة 
ودرة المالعــب فــي العالم في حفل 7 
نجــوم أقيــم عقب نهاية مبــاراة العين 
والشارقة التي انتهت بالتعادل اإليجابي 
بهدف لكل منهما، حيث هبط الدرع من 
الســماء إلى أرض أفضل مالعب العالم 
عبــر مظلة جوية بمعيــة أحد المظللين 
الذين هبطوا  في الملعب وســط هدير 
مدرجات الجماهير العيناوية وابتهاجها، 
لتبدأ مراسم التتويج االستثنائي بحضور 
معالي الشــيخ حمــدان بن مبــارك آل 
نهيان، والشــيخ عبداللــه بن محمد  بن 
خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة 
نادي العيــن لكرة القدم، ومعالي اللواء 
محمد خلفان الرميثي، نائب القائد العام 
لشرطة أبو ظبي، عضو اللجنة التنفيذية 
لالتحاد اآلســيوي  ويوســف الســركال 
رئيس اتحاد كرة القدم، وتم في البداية 
تتويــج فريق كرة القدم تحت 21 ســنة 
بنــادي العين الحاصل علــى اللقب هذا 
الموســم، قبــل أن يصعد إلــى المنصة 
أبطال درع دوري الخليج العربي وسط 
وتسلم  البنفســجية،  الجماهير  هتافات 
هالل ســعيد قائد الفريق درع البطولة 

الثانية عشرة في تاريخ النادي.

أكــد معالي الشــيخ حمدان بــن مبارك 
آل نهيان وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي أن فريق العين كان أجهز فريق 
فــي الدوري هــذا الموســم، بدليل أنه 
تمكــن من حســم لقــب دوري الخليج 
العربــي لصالحــه قبــل ختام الموســم 

بأربعة أسابيع.
وقــال: العين من أفضــل األندية في 
الوقت الحاضر ونتوقع أن يكون له شأن 
كبير في منافســات البطولة اآلســيوية، 
خاصة في ظل وجود الشيخ عبد الله بن 
محمــد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس 
إدارة النادي، فهو لم يقصر مع الفريق، 
وبيض الله وجهه، ونحن نتوقع منه أكثر 
من ذلك. وأضاف: العين يالقي شــقيقه 
األهلي آســيوياً، والكفة بيــن الفريقين 
متقاربــة، لكن العين هو األكثر جاهزية 
من غيره، وســبق لألهلي الحصول على 

بطولة من العين قبل 3 أسابيع.

جــاءت االحتفالية أكثــر من رائعة وفي 

مشــهد يؤكــد أحقيــة الزعيــم باللقب 
واإلنجــاز التاريخي، إذ زينت االحتفالية 
معقل الزعيم وموطن كرة القدم اســتاد 

هزاع بن زايد.
واشــتملت فقــرات احتفاليــة تتويج 
العيــن بــدرع دوري الخليــج العربــي 

هذا الموســم على فقرات عــدة رائعة 
بــدأت بعرض مثير لفرقة الطبول حظي 
بإعجــاب وتصفيق جماهير الزعيم التي 
احتشــدت في مدرجات االســتاد الذي 
تزيــن بلون البنفســج في ليلــة اللقب، 
وشــهد الجمهــور عرضاً بأضــواء الليرز 

لبطــوالت العين الـــ 12 التاريخية على 
مدار مســيرته مع البطولــة منذ اللقب 
األول عــام 1976 وحتــى اللقب األخير 

في الموسم الحالي.

وفي لفتة طيبة تعبــر عن الوفاء لقيمة 
نجوم العيــن الذين توجوا مــع الزعيم 
ببطوالت الــدوري على مــدار تاريخه، 
شهدت االحتفالية وفاء ألبرز النجوم و« 
كباتن » فريق العين في الســنوات التي 
توج فيها بلقب الــدوري، وكان الموعد 
مع البطولة األولــى ونجم الفريق ربيع 
إبراهيم، ثم سالم عامر قائد الزعيم في 
البطولــة الثانية عــام 81، ومحمد عبيد 
الحالــي وكابتن  الفريق  حماد مشــرف 
العين الحاصل على لقب الدوري الثالث 
عام 84، ثم أحمد عبد الله نجم الفريق 
في الــدرع الرابع، وبعــده محمد عبيد 
حمــدون كابتــن الفريق المتــوج بدرع 
الدوري في عام 1998، وســيف سلطان 

هداف العين في عام 2000 الذي شــهد 
تتويجه بالدرع الســادس، أمــا البطولة 
الســابعة فقــد كان الموعد مــع كابتن 
الفريــق وأحد النجوم ســالم جوهر في 
عام 2002، وفهــد علي أحد نجوم جيل 
2003، وغريب حارب من الفريق المتوج 
ببطولة عــام 2004، ثم علــي الوهيبي 
ووليد ســالم نجوم فريق عامي 2012 و 
2013، وأخيراً نجم وقائد الفريق الحالي 
وأكثر الالعبين فوزاً ببطولة الدوري مع 

الزعيم النجم هالل سعيد.

وزينت األلعاب النارية اســتاد هزاع بن 
زايــد في مشــهد تفاعل معــه الجمهور 
العينــاوي الــذي حرص علــى االحتفال 
الليلــة  هــذه  فــي  ونجومــه  بفريقــه 
التاريخيــة، بعد أن تســلم الفريق درع 
الموســم  العربــي هذا  الخليــج  دوري 
والذي هبط بصحبــة مظليين من فريق 

سكاي دايف دبي.

■ حمدان بن مبارك وعبد الله بن محمد والسركال يتوجون األبطال

■ األلعاب النارية في استاد هزاع بن زايد 

عقــب نهايــة تتويج الزعيــم بلقــب دوري الخليــج العربي 2015 
انطلقــت مســيرات فرح صاخبــة لتجوب شــوارع دار الزين، وهي 
تحمل األعالم البنفســجية وتزين الســيارات بصور األبطال والجهاز 
الفنــي مجلس اإلدارة بقيادة الشــيخ عبدالله بــن محمد  بن خالد 
آل نهيان، وانطلقــت أصوات األبواق واألهازيج التي تتغنى بأمجاد 
العين وبطوالته، وقد وجدت المسيرات العيناوية المبتهجة ببطولة 
فريقها تجاوباً كبيراً من قبل المواطنين والجاليات المقيمة بالمدينة 

من مختلف الجنسيات.



قال سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة 
دوري الخليــج العربــي لكــرة القدم إن 
اللجنــة حرصت على تقديــم حفل تتويج 
استثنائي لفريق العين في تتويجه باللقب 
الـــ12 فــي تاريخه في مســابقة الدوري، 
لباقي األندية  بحيث يكون الحفل حافــزاً 
للظفر باللقب في المواسم المقبل، وقال: 
اكتسبنا خبرة كبيرة هذا الموسم، وخبرتنا 
تــزداد فــي تنظيــم االحتفــاالت ودوري 
الذي  باإلنجــاز  العربي، مشــيداً  الخليــج 

حققه البنفسج هذا الموسم.

أكــد محمد عبيــد حماد مشــرف الفريق 
األول لكرة القدم بنادي العين، أن البطولة 
رقم 12 فــي تاريخ الزعيــم بالدوري لها 
طعــم مختلــف، وقال «هذا رقم قياســي 
جديد بالنســبة لبطولة الدوري، وكل عام 
تزداد البطوالت، وكل سنة تكثر الضغوط، 
ونتمنى أن يكون التتويــج باللقب فاتحة 
خير علــى النادي في منافســات البطولة 

اآلسيوية».
وأضاف: «تختلف األماكن واألشخاص لكن 
يبقــى العين بتاريخه، وهذا اإلنجاز تحقق 

بتوفيق مــن اللــه، ودعــم اإلدارة العليا 
للنادي واهتمــام ومتابعــة مجلس إدارة 
النــادي وتفاني وإخــالص الالعبين ودعم 
جمهور العين، فاللقب نتاج عمل مشترك 
بــذل فيه الجميــع كل الجهــود، من أجل 
إنجاح الفريق وتذليل كل العقبات، ونشكر 
جمهــور العين، الذي يحرص على الوقوف 

خلف الفريق في مختلف المنافسات».

03

هنأ ســمو الشــيخ نهيان بــن زايد آل 
نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ولــي عهد أبوظبــي نائب 
القائد األعلى للقوات المســلحة رئيس 
نــادي العيــن رئيــس هيئة الشــرف، 
وسمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

مستشــار األمن الوطنــي نائب رئيس 
أبوظبي  التنفيــذي إلمــارة  المجلــس 
النائــب األول لرئيــس نــادي العيــن 
النائــب األول لرئيــس هيئة الشــرف، 
وســمو الشــيخ طحنون بــن زايد آل 
الوطني  نائب مستشــار األمــن  نهيان 
النائــب الثاني لرئيس النــادي النائب 
الثاني لرئيس هيئة الشــرف، بمناسبة 
تتويج فريق العين بدرع دوري الخليج 
العربــي لكرة القدم والفــوز به للمرة 

الثانية عشرة في تاريخه، مؤكداً سموه 
أن دعم وتوجيهات قيادة النادي كانت 
لها األثر البارز وانعكاسها المباشر على 
استقرار الفريق  الذي قاد لألداء المميز 
واستحقاق الفوز المبكر بلقب الدوري 

عن جدارة.

كمــا تقــدم ســموه بخالــص التهانــي 
والتبريــكات إلى مجلــس إدارة النادي 

وشركة العين لكرة القدم برئاسة الشيخ 
عبــد الله بن محمد بــن خالد آل نهيان 
وإلــى الطاقــم اإلداري والفني والعبي 
الفريق، على إنجازهم الثمين وتفانيهم 
من اجل إحراز اللقب ومواصلة مســيرة 
التألق المعهــودة من الفريق العيناوي، 
مبــاركاً لجماهير الفريــق الكبيرة التي 
كانــت النموذج في تشــجيعها ووقوفها 
خلــف تطلعــات الفريــق ومســاندتها 
المميزة لمسيرته حتى تتويجه باللقب.

وأشــار ســموه إلى أن إنجاز النادي 
الجديد يؤكد النهج االحترافي اإلداري 
والفنــي الــذي يســلكه الفريــق فــي 
مسار المســابقات والبطوالت المحلية 
الفاعلة  الخطــط  بجانب  والخارجيــة، 
والحيويــة الداعمــة لحصــول الفريق 
على اإلنجازات، األمــر الذي يعزز من 
مستوى مسابقات كرة القدم اإلماراتية 
ويخدم مكانتها على الصعيدين القاري 

والدولي.

اعتبــر ســمو الشــيخ هزاع بــن زايد آل 
نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الرئيس 
الفخري التحــاد اإلمارات لكرة القدم أن 
تتويج فريق العين بــدرع دوري الخليج 
العربي لموســم 2014 - 2015 هو نتيجة 
مشــرفة لمســيرة تضافرت فيهــا جهود 
الالعبين واإلداريين والفنيين حتى تمكن 
هــذا الفريق المميز وبدعم من جمهوره 
المخلص من تخطي الصعوبات والوصول 

إلى منصة التتويج.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع لتنظيم 
البطولة شــاكرا كل من أشرفوا على هذا 
التنظيم وكل من شــاركوا بالبطولة التي 
أصبحــت واحدة من المواعيــد الكروية 
المهمة في المنطقــة وبات لها دور بارز 
مثل ســائر البطوالت اإلقليمية والمحلية 
الكرويــة الخليجية  في تعزيز المســيرة 
والمضــي بهــا نحــو المزيد مــن التطور 
واإلنجــازات بمــا ســينعكس إيجابا على 

مشاركاتنا الدولية مستقبال.

وقــال ســموه: إننا نضــع هــذا التتويج 
المستحق لناد نعتز ونفتخر به في سياق 

النهضــة الكبيــرة التي يشــهدها المجال 
الكــروي خاصة والرياضي عامة في دولة 
اإلمارات، حيث ان الرؤية الثاقبة للقيادة 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
لتؤكد  المســلحة، جاءت  للقوات  األعلى 
الدعم  العملية والملموســة  بالخطــوات 
الكبيــر الــذي يحظى به قطــاع الرياضة 
والســعي المســتمر إلى االرتقــاء به لما 
لهذا القطاع من أهمية في تنمية الشباب 
وتعزيــز الحضور فــي المحافل اإلقليمية 

والدولية. 

وأضاف سموه أننا وعندما نهنئ جميع 
الفائزين والمشاركين بهذه البطولة يجب 
أال ننســى أن هــذا التتويــج األخير هو 
ثمــرة للجهود المتكاملــة التي نهض بها 
فريق نادي العين بمدربه وطاقمه الفني 
والعبيه ناهيك عن دعم مشجعي الفريق 
ومحبيه بما يؤكد أن اإلنجازات الرياضية 
ليست وليدة الصدفة بقدر ما أنها نتيجة 
طبيعيــة للعمل الجماعــي على مختلف 
المستويات وهي الروح التي نشجع على 
تنميتها وتطويرها  اســتمرارها ومواصلة 
جنبا إلى جنب وتعزيــز الجوانب الفنية 
واإلدارية ألنها السبيل الوحيد الذي تجد 
فيــه المواهب والمهارات الرياضية وغير 

الرياضية البيئة الســليمة التي تمكنها من 
المضي أبعــد في تطلعاتهــا وطموحاتها 
ويضمــن لها المزيد مــن التألق والنجاح 
وتخطــي كل ما قد يواجه مســيرتها من 

صعوبات وتحديات.

وشكر ســمو الشــيخ هزاع بن زايد في 
ختــام تصريحه اتحــاد اإلمــارات لكرة 
القــدم ولجنة دوري المحترفين والعبي 
نادي العيــن وطاقمــه اإلداري والفني، 
كما أشــاد بجهــود وســائل اإلعالم في 
التغطيــات الشــاملة والمميــزة لدوري 

الخليج العربي.

■ الجماهير مألت مدرجات استاد هزاع بن زايد

■ عبد الله بن محمد يحتفل مع الالعبين بدرع الدوري



هنــأ معالي اللواء محمــد خلفان الرميثي 
عضو المكتب التنفيذي باالتحاد اآلســيوي 
لكــرة القدم، نادي العيــن بتتويجه بلقب 
دوري الخليج العربي هذا الموسم وللمرة 
الثانية عشــرة فــي تاريخه، معلقــاً على 
احتفالية تتويج الزعيم بأنها رائعة استحقها 
العين على ما قدمه طوال الموسم الحالي، 
وقــال فــي تصريحاته عقــب االحتفالية : 
هذه مدرســة نادي العين التــي عرفناها 
منذ أن كنا صغاراً وحتى اآلن، واالحتفالية 
الرائعة بهذا الشــكل ليست جديدة خاصة 
وأن الحفل جاء مبهراً وجميًال أسعد جميع 
العيناوية، وال يفوتنا أن نوجه الشــكر إلى 
لجنة دوري المحترفين برئاسة محمد ثاني 
الرميثي وإلى حمــد بن نخيرات العامري 
نائب رئيس اللجنــة، رئيس اللجنة الفنية، 
وكل المنظميــن والذيــن قاموا على هذه 

االحتفالية.
واألجــواء  مميــز  الختــام   : وأضــاف 
احتفاليــة رائعة بمعنى الكلمــة، وأعتقد 

أن كل شــيء في ليلة تتويج العين بلقب 
دوري الخليــج العربي هذا الموســم ظهر 
بالشــكل الالئق، وتحية تقدير وشكر لكل 
من ساهم في خروج هذه االحتفالية بهذه 

الصورة الرائعة.
أكد أن العين أصبح عالمة تجارية وعلى 
المعنية اســتغاللها، وقــال: لقد  الجهــات 
ســبق وأن حضرت 10 بطوالت مع العين، 
ومعظــم البطوالت حضرتهــا، وكل تتويج 

مختلف عــن اآلخــر، وكل دوري له طعم 
مختلــف، وهــذا العام مــر العين بظروف 
صعبة يعلمها الجميــع  من غيابات كثيرة، 
وغياب العب محدد في مركز رأس الحربة.

وأشــار الرميثي إلى أن هــذه االحتفالية 
قدمت رســالة على أن اإلمارات ستواصل 
السير على نفس النهج في تنظيم بطوالت 

مبهرة، كما أنها رسالة إلى األندية األخرى 
المتنافســة في الدوري اإلماراتي على أن 
البطولة مناســبة غالية وكبيــرة، وبالتالي 
يجب أن يعدوا أنفسهم من أجل المنافسة 
بشــرف الفوز بدرع دوري الخليج العربي 
والحصــول علــى مثــل هــذه االحتفالية 

والتتويج الرائع.
وتابع: شــاهدنا احتفالية رائعة، أشــكر 
ضمــن  مــن  وكرمــت  المنظميــن،  كل 

المكرميــن بالحفــل، وهــذا األمــر ليس 
بغريــب على نــادي العين الــذي حرص 
على تكريم رجاالتــه، لكنني كنت أتمنى 
أن يكون الملعب ممتلئاً، وحز في نفســي 
غياب الجمهور بالرغم من تتويج الفريق، 
لكن نلتمس لهم العذر، ونقول لهم عودوا 

كي تستمر البطوالت.

وتطــرق الرميثــي فــي تصريحاته عقب 
المباراة إلى االستعداد الستضافة نهائيات 
كأس آســيا 2019 التــي نالــت اإلمارات 
شــرف تنظيمهــا وقــال : بالتأكيد حصول 
اإلمارات على تنظيم البطولة تكريم كبير 
وســنبدأ العمل فــوراً خاصــة وأن اللجنة 
العليا تشــكلت وتشرفنا بهذا التشكيل من 
جانب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشــار األمن الوطني، الرئيس الفخري 
التحــاد الكــرة، والمالعــب جاهــزة ألن 
اإلمارات أثبتت تفوقها في تنظيم بطوالت 
عالمية من قبل، واالتحاد اآلســيوي لو لم 
يكن يثــق في اإلمــارات لما أســند إليها 

تنظيم البطولة.

أكــد ناصــر الجنيبــي إداري الفريق األول 
لكــرة القدم بنادي العين أن العبي الفريق 
وقعوا تحت ضغط كبير هذا الموسم، الذي 
يعد األصعب على العين، وقال: أبارك هذا 
اإلنجاز إلى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان، مستشــار األمن الوطني وإلى الشيخ 
عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
شركة الكرة بنادي العين، ولألمة العيناوية.

وأضاف : كان الله في عون العبينا خاصة 
وأن معظــم العبــي العين مــن الدوليين، 
وخاضوا 6 معســكرات منها التحضير لكأس 
التحضيرية  والمعســكرات  وآســيا  الخليج 

األخرى التي أجراها العين.
وتابــع : هــذا الموســم مــن أصعــب 
المواســم التي مرت علــى العين وتعرض 
العبونا للكثير من الضغط ســواء من ضغط 
المباريــات أو الجمهور، والجهــاز اإلداري  
كان يبــث  فــي الالعبين الحمــاس وكانوا 
متعاونيــن معنا ألقصى حــد، وحاولنا في 
الفتــرة األخيــرة أن نخفــف عليهم شــيئاً 
مــن الضغط، لكــن لم تمهلنا المنافســات 

اآلسيوية وبطولة كأس رئيس الدولة.

أكد أحمد مبارك، مدير الفريق األول لكرة 
القدم بنــادي الشــارقة، أن موافقة ناديه 
علــى نقل مباراته أمــام العين في الجولة 
األخيرة لدوري الخليج العربي إلى اســتاد 
هزاع بن زايد بمدينة العين، حتى يتمكن 
البنفســج مــن التتويج باللقــب في داره 
ووســط جمهوره، بدًال من إقامة المباراة 
على ملعب الشارقة باإلمارة الباسمة، هو 
أقل شــيء يمكن أن يقدمه نادي الشارقة 

للمشاركة في أفراح الزعيم.
وقال: «نبارك إلدارة نادي العين والجمهور 

العيناوي والالعبين التتويج باللقب، ونحن 
سعداء بوجودنا اليوم مع العين لالحتفال 

باللقب».
وأضــاف: «أتمنى أن يكون هذا الموســم 
للنســيان بالنســبة إلــى فريق الشــارقة، 
وبدأنــا وضــع أيدينا على نقــاط الضعف 
والعمــل علــى تصحيحها، وإن شــاء الله 

يكون الموسم القادم أفضل».
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أكــد الرميثي أن المنافســة في  
الدوري كانت صعبــة، وقال  أنا 
مقتنع تماماً باإلدارة الفنية التي 
الفريــق علــى تجاوز  ســاعدت 
الصعــاب، والعين أثبت أنه بمن 
حضر، وهناك دكة قوية ومواهب 

موجودة في كل المراكز.

نجوم العين يحتفلون بدرع الدوري   

سيلفي مع الدرع الغاليةالجنيبي يرفع درع الدوري 



أكد عبد المحســن الدوسري األمين العام 
المســاعد للشــؤون الرياضية فــي الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، أن فريق العين 
صاحــب تاريــخ عريق فــي البطــوالت، 
وحصد األلقاب وهــو فريق أمتع جمهور 
الدولــة بالبطوالت، متمنياً له التوفيق في 
المنافســات المقبلــة خاصة فــي البطولة 
اآلســيوية، وقال «نبارك لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، ولي 
عهــد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، رئيس نادي العين، رئيس هيئة 

الشــرف، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان، مستشــار األمــن الوطني، نائب 
رئيــس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 
النائــب األول لرئيس نــادي العين وهيئة 
الشــرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين 
على اإلنجــاز الكبير، الــذي حققه العين، 
ونتمنى للنادي اســتمرار هذه المســيرة 

الرائعة».

حظــي ملحــق «عيــن البطــوالت» الذي 
اصدرته جريــدة البيان ، صباح أمس  من 
20 صفحة ،بمناسبة تتويج «الزعيم» بلقب 
بطولة الدوري للمرة الـ12 ، بإشادة كبيرة 
من الموقع الرســمي بنــادي العين، وكان 
الملحق قد أشار إلى أهم اإلنجازات التي 
حققها «البنفســج» واختير لهــا «العين.. 
قلعــة البطــوالت» عنواناً، وأشــار موقع 
العين إلى ان الملحق احتوى على حوارات 
مع نجــوم الفريق والجهازيــن وعدد من 
المؤسســين والعبي الفريق القدامى  كما 

أجــرت الصحيفــة فــي ملحقهــا تحقيقاً 
حــول آراء النقاد والذين اتفقوا على أن 
العيــن يمتلك كل مقومات البطل، وضم  
الملحق عدة أعمدة في مقدمتها زاوية 
احمد الحوري رئيس القســم الرياضي 
تحــت عنــوان «عيــن البطــوالت» ، 
الناقد الصحفي القدير محمود  ومقال 
الربيعــي، بعنوان «عريــس الدوري» 
محمود  المتميــز  اإلعالمي  ،ومقــال 

سعيد، «ليه يا بنفسج».
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وجه الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل 
نهيان رئيس شركة كرة القدم بنادي العين 
التهنئة إلى صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائــد األعلــى للقوات المســلحة رئيس 
مجلــس الشــرف العيناوي، رئيــس نادي 
العين، وإلى ســمو الشــيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان مستشــار األمن الوطني، النائب 
األول لرئيــس نادي العيــن، النائب األول 
لرئيس هيئة الشرف بمناسبة تتويج العين 
بلقب دوري الخليج العربي هذا الموســم 
وللمرة الثانية عشــرة فــي تاريخه. وقال: 
جســدت اإلنجــازات التي يحققهــا نادي 
العين في المناســبات الرياضية المختلفة 
علــى الصعيدين المحلــي والقاري حجم 
الدعــم واالهتمام والرعاية الســامية، من 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، ولي عهــد أبوظبي، نائــب القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة، رئيس نادي 
العين، رئيس هيئة الشرف، إذ قادت رؤية 
ســموه وحكمته، نادي العين، إلى تحقيق 
النجاح ومواكبة عالمات  أعلى مؤشــرات 
التطور، حتى أصبحت شــهرته تسبقه إلى 

كل مكان يحل فيه الفريق.

وأضــاف عبــد الله بــن محمد بــن خالد 
فــي كلمته بالكتــاب الذي أصــدره نادي 
العيــن عن الفوز بــدرع الــدوري : يأتي 
التزام نادي العين بحصد البطوالت في كل 
موسم اتســاقاً مع استراتيجية النادي التي 
أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان، مستشــار األمــن الوطني، نائب 
رئيــس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 
النائــب األول لرئيس نــادي العين وهيئة 
الشــرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين. 
«مؤسس اســتراتيجية النجاح»، إذ أحدث 
ســموه النقلة النوعية التي ظلت تعيشها 
رياضتنا اإلماراتية على صعيدي المنتخبات 

الوطنية ونادي العين.
ويحظــى النــادي بدعم ســمو الشــيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان، نائب مستشــار 
األمن الوطني، النائب الثاني لرئيس النادي 

وهيئة الشرف، فسموهم ومن خلفهم كل 
المنتسبين للنادي أصحاب السبق والعطاء 

الجزيل في المكتسبات العيناوية.

ووجــه رئيس شــركة العين لكــرة القدم 
التهنئــة لجمهــور الزعيــم علــى البطولة 
المســتحقة واإلنجاز الــذي حققه العين، 
مؤكــداً أن  العين من بطولــة إلى بطولة 
ومــن انتصار إلــى انتصار آخــر، وأتمنى 
أن يســتثمر الالعبون هذا التتويج وهذه 
االحتفاليــة الرائع في بقية المشــوار في 
بطولة دوري أبطال آســيا هذا الموســم، 
وفي بطولــة كأس رئيس الدولة التي تبدأ 

بعد أيام أجل استمرار اإلنجازات.

وأضــاف : بالتأكيــد يجب أن نفــرح بهذا 
التتويــج واعتبــاراً من اليوم ســوف نفتح 
ملــف كأس رئيــس الدولــة التي نســعى 

للحصــول على لقبها الغالــي، ومن بعدها 
أيضاً ملف دور الســتة عشــر فــي دوري 
أبطال آسيا، واحتفالية التتويج بدرع دوري 
الخليج العربي جاءت مميزة كونها األولى 
في ســتاد هــزاع بن زايــد هــذه التحفة 
المعماريــة وأفخم وأفضل المالعب، وأنها 
لن تكــون األخيــرة وســيعقبها احتفاالت 
أخــرى، مشــيداً بــروح الالعبيــن القتالية 
وعزيمتهم وإصرارهم طوال الموسم، فقد 
كانــوا على قدر المســؤولية أمام جماهير 
الزعيم التي ساندت ووقفت خلف الفريق.

أصــدر نــادي العيــن كتاباً جديــداً يؤرخ  
إلنجار فريــق الكرة وفوزه بلقب الدوري 
2015 ، تضمــن ســرداً تاريخياً لمســيرة 
النادي وإنجازاته على الصعيدين  الداخلي 
والخارجــي، والمناطق الســياحية لمدينة 
العين، وحوي التفاصيل الدقيقة لمشاركة 
كل العب في مباريــات الدوري، وتضمن 

كلمة للشــيخ عبدالله بــن محمد بن خالد 
آل نهيان رئيس مجلس إدارة شــركة نادي 
العين لكرة القدم، وكلمة لمشرف الفريق 

محمد عبيد حماد والمدرب زالتكو.
وكتب الشــيخ عبدالله بــن محمد في 
كلمته بهذه المناسبة «تمضي االنتصارات 
العيناويــة لتترجــم عملياً قيمــة الرعاية 
واالهتمــام والدعــم الذي جعــل الفريق 
يخــوض التحدي فــي جميع المســابقات 
المحلية والقارية بهدف تجسيد قيمة تلك 
الرعاية واالهتمــام الذي يحصل عليه في 
جميع األوقات والمناســبات من رئاســة 
النــادي وتحويلــه إلى واقــع جميل يعزز 
قيمــة العين ويؤكــد مكانته التــي باتت 
تتخطــى المحليــة إلــى آفــاق البطوالت 
القاريــة بهدف إعــادة المشــهد الجميل 
عندمــا توج «الزعيم» بطًال في عام 2003 
بلقــب دوري أبطال آســيا لكــرة القدم، 
فمن ســموهم نكتســب الدافع المعنوي 
المطلوب حتى نمضي في ركب اإلنجازات 

التي تمثل طموحات األمة العيناوية.

وأضاف: بهذه المناسبة الرائعة وفي زمن 
االنتصــارات العيناويــة ببطولــة الدوري 
واآلســيوية أعــرب عن تقديــري لالعبي 
الفريق الذين قدموا كل التضحيات إلعالء 
راية الفريق وأثبتــوا حجم الوفاء للنادي، 
والتقديــر لــكل الذين آثروا إعالء شــأن 
العيــن وضحوا بالوقت والجهد من أعضاء 
مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له، 
فضــًال عن الجهازين الفني واإلداري وهذا 
كلــه يؤكد أن الوفــاء لِلقيم العيناوية كان 
حاضراً ودافعاً للعمل والوالء إلعالء رايات 

النصر فوق سماوات العين .

■ عبد الله بن محمد  يرحب بأحد األطفال المرافقين لالعبي العين والسركال يهنيء جيان 

هنأ يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة، 
فريق العين بالفــوز بدرع دوري الخليج 
العربي لكــرة القدم، متمنيــاً له النجاح 
في مشواره اآلسيوي، وقال  اتحاد الكرة 
ليس مشاركاً فقط في حفل تتويج العين 
لكننا نحن أصحــاب هذا العرس الكروي 
كاتحــاد كرة فنحن شــركاء مــع األندية 
ولجنــة دوري المحترفيــن، موضحــاً أن 
الموسم الكروي الذي يغلق أبوابه حظي 
بالنجــاح الكبيــر، ونأمل في أن يســتمر 
هذا النجاح ويمتد للمسابقة الغالية على 
قلوبنــا جميعــاً، أال وهي مســابقة كأس 
رئيــس الدولــة التي ســتنطلق بعد أيام 

قليلة.

العيــن ولألمة  وأضــاف: نبــارك لنــادي 
العيناويــة، فهم فاكهــة البطولة والمظهر 
الرياضي الجميل الذي يظهر مبارياتنا أمام 
كل الدول بالمظهــر المتميز، مبروك لكل 

عينــاوي ولنــا جميعاً ولــكل األندية على 
نجاح الموســم الكــروي 2014 – 2015، 
ونتمنــى اســتمرار التوفيــق والنجاح في 

المواسم المقبلة. 
وتابع: هذا الموســم الكــروي ناجح بكل 
المقاييس والمؤشر على نجاحه أن الصراع 
علــى المركزيــن الثاني والثالث اســتمر 
للجولة األخيرة، ونتمنى أن نستكمل هذا 

النجاح بمسابقة كأس رئيس الدولة. ■ تعادل العين مع الشارقة كان مرضيا للطرفين 

في ليلة تتويج الزعيم العيناوي بدرع الدوري رقم 12 في مسيرته 
وهو رقم قياسي، سأل الصحافيون المدرب الكرواتي الكبير زالتكو 
عن رأيه في حملة النقد غير المبررة التي تعرض لها خالل الموسم 
رغــم كل النجاحات، فرد المدرب الهــادئ بكلمتين ال ثالث لهما: 

أقول لهم «السالم عليكم». 
أعتقــد بأن هــذه اإلجابة التي لــم تكن تخطر على بــال أحد قد 
أحرجــت المنتقدين، أكثر من الحرج الــذي أوقعهم فيه المدرب 
عندمــا تركهــم يقولون، واســتمر في عملــه دون أن ينظر وراءه، 
وحقق اإلنجاز الكبير بالفوز ببطولة الدوري، وهو ما يعتبره أنصار 
الزعيم مجرد عربون أللقاب أخرى قادمة الزالت حائرة، من بينها 
بطولــة كأس رئيس الدولــة داخلياً، ودوري أبطال آســيا خارجياً، 
والــكل يعرف مكانــة بطولة الــكأس، وقيمــة كأس دوري أبطال 
آســيا، والكل يعرف أيضاً أنه من البديهي أن يكون العين مرشــحاً 

للبطولتين معاً، فقد سبق له تحقيقهما وهذا يكفي.
الجميل في األمر أن أســرة العين تفتح عيناً وتغمض أخرى حينما 
تريــد، وتتلقى كل اآلراء بصدر رحــب دونما تعقيب ال من قريب 
وال مــن بعيد، وكأنهــا تقول: «دعهم يقولون، مــاذا يقولون»! في 
إشارة دون إشارة، أنها تعرف ماذا تريد، وتمضي قدماً في تحقيق 
أهدافها، ولينتقد من ينتقد، وليزايد من يزايد، طالما أنها على ثقة 

من اختياراتها، وتمضي قدماً في تحقيق أهدافها وتطلعاتها. 
باألمــس كانت االحتفالية وســط زخم كبير مــن الجماهير لتؤكد 
حضورها الدائم، فهو القاعدة وما عداه فهو استثناء ال يتكرر كثيراً.
الشــارقة الطرف الثاني في االحتفالية أراد أن يحتفل بالبطل على 
طريقته الخاصة، وألهب الملعب حماساً بحماسته ورغبته في ترك 
بصمة في آخر مباريات الموســم، وكأنه أراد أن يقول إنه ســيعود 

مع الموسم المقبل أكثر رغبة وأشد قوة. 
أمــا العيــن فكان الله فــي عونه، ومثل هذه المباريــات رغم أنها 
ال تقــدم وال تؤخر كنتيجــة بعد أن طارت الطيــور بأرزاقها ومنذ 
فترة ليســت بالقصيرة، إال أنها تشــكل ضغوطاً من نوع آخر، فهي 
الختــام، وهي الفرحة، وهو الــدرع، وما يجب أن يحدث كل ذلك 
أدبيــاً مع نتيجة غير مناســبة، لــذا لم يكن الفريــق كعادته، هذا 
فضــالً إلــى اإلجهاد الــذي كان واضحــاً للعيان، وظنــي أنه إجهاد 
وقتي عارض يلتبس الالعبين فــي أعقاب المهام الكبيرة الماضية، 
كبطولــة الدوري، واإلصرار على العبور إلى الدور الـ16 من دوري 
أبطال آســيا بصدارة المجموعة، ناهيك عن الفكر المشــغول حالياً 
بمباراتــي دور الـــ16 بعد أن أبت قرعــة دوري األبطال أن تترك 
العيــن واألهلي في حالهما، فأوقعتهما مــع بعضهما البعض وجهاً 

لوجه  في مشهد ال يخلو من القسوة!

كلمات أخيرة 
■ تحامل الالعبون على أنفســهم في الشوط الثاني من أجل اسم 
ناديهــم وإحــداث البهجة في نفوس جماهيرهــم، فكان لهم ما 
أرادوا رغــم العنــاد الشــرقاوي، فكان التعادل فــي نهاية األمر 

مرضياً للجميع. 
■ تتويج غير مسبوق ودرع قادم من السماء حملته طائرة وهبط 
بــه المظليون في أرضية ملعب البطــوالت الجديد الذي يحمل 

اسماً من  أغلى األسماء. 
■ 12 نجمة بالتمام والكمال، ومبادرة غير مسبوقة أيضاً باستدعاء 

نجوم تلك البطولة من عام 77 وحتى العام 2015.
■  الشــيخ حمــدان بن مبــارك القطب العينــاوي الكبير والرجل 
الــذي يظل  اســمه محفوراً في ذاكــرة كرة القــدم اإلماراتية، 
تولى التتويج مع الشــيخ عبدالله بن محمد  إلى جانب يوســف 
الســركال رئيس االتحاد، ومحمــد خلفان الرميثي عضو المكتب 

التنفيذي اآلسيوي.
■  مبروك .. والكل يترقب أن يكون لإلمارات شأن كبير في دوري 

أبطال آسيا .

melrabiey@albayan.ae

أشــار الشــيخ عبدالله بن محمد  
فــي كلمتــه بكتاب العيــن إلى 
أهمية الوفــاء لكل الذين حملوا 
تعزيز  مســؤولية  عاتقهــم  على 
حالة االنتصــارات العيناوية، كما 
أننــا ننتظــر المبــادرات الذاتية 
النابعة من الحب والوفاء والوالء 

للشعار العيناوي.

أكــد الشــيخ عبدالله بن محمد أن الــدور في الفتــرة القادمة على 
التحــدي األهم الذي ينتظــر الفريق في البطولة اآلســيوية، وأقول 
األهم ألننــا نملك أفضل الالعبين على مســتوى القارة فخراً ومجداً 
وننتظر منهم الكثير لتأكيد وجودنا القوي في هذه المسابقة القارية، 
والمؤكد أن طريقنا ال تفترشــه الورود وســيكون علينا العمل بروح 
المســؤولية التي يتحلى بها جميع العيناوية لتحقيق االنتصارات مع 
كل االحتــرام للطموحــات األخرى في المرحلة التاليــة من البطولة 

المحببة إلى قلوب العيناوية.



أعرب إســماعيل احمــد مدافع العين عن 
سعادته بالتتويج الرائع لفريقه بعد الفوز 
بــدرع الخليج العربي، عقب انتهاء مباراة 
األمس أمام نادي الشــارقة، واصفاً مراسم 
التتويج ببطولة هذا الموســم بأنها «غير» 
ال ســيما وأنها كانت على استاد هزاع بن 
زايــد، الملعــب القريب مــن القلب، كما 
حرص مدافع العين، على اصطحاب ولديه 
لحضــور التتويج خاصة وأنهما يشــجعان 
الزعيم بجنون .. لتصدق مقولة من شــابه 

أباه فما ظلم.
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عبر الكرواتــي زالتكو داليتش المدير 
الفني لنادي العين، عن سعادته البالغة 
التي  الــدوري  التتويــج بلقب  بليلــة 
عاشــها مــع فريقه أمــس على ملعب 
استاد هزاع بن زايد، وأشاد بالجماهير 
العيناوية التي أضفت مشــاهد رائعة 

على الليلة.
كما امتدح المدير الفني لنادي العين، 
جهود الالعبين خالل الفترة الســابقة 
والتي توجت بهذه االحتفالية المميزة، 
وقــال خالل المؤتمــر الصحافي عقب 
المباراة التي جمعت العين بالشــارقة 
الخليج  بالجولــة األخيرة مــن دوري 
العربــي: ليــس لــدي الكثيــر ألقوله 
بخصوص المبــاراة، ولكن من المؤكد 
أنــه ليــس لدينــا راحة خــالل الفترة 
المقبلــة فأمامنــا اســتحقاق مهم في 
كأس صاحب الســمو رئيــس الدولة، 
وسنبدأ فورا االستعداد للمواجهة التي 

ســتجمعنا بدبا الفجيــرة على ملعبنا، 
ونتطلع بالطبع لمتابعة مرحلة النجاح 
الذي تحقق في الدوري، فنحن ندافع 
عن لقب الكأس وهذا يحتاج منا لكثير 

من الجهود والتركيز.

العين،  لنــادي  الفني  المديــر  وواصل 
بعد مباراة الكأس ســنبدأ التفكير في 
مواجهتنا أمام األهلي في دور الســتة 
عشر من دوري أبطال آسيا، وعلينا أن 
نستعد بأفضل طريقة للمرحلة المقبلة 
ألن طموح نادي العين وجماهيره هو 
الحصــول على كل األلقــاب. وأضاف: 
نــدرك جيدا مــا تعنيــه بطولة دوري 
أبطال آسيا للنادي وجماهيره، وسنتابع 
سياســتنا في التعامل مــع كل مواجهة 
على حــدة كما فعلنــا، وثقتنــا عالية 
في قــدرة العبي العين أبطال الدوري 
النتائج  التجاســر ومواصلة حصد  على 
المميزة في االستحقاقات المقبلة على 

■ صراع على الكرة بين بدر عبد الرحمن العب الشارقة ومهند العنزي مدافع العين         مستوى الكأس والبطولة القارية.

هنــأ مــدرب فريــق الشــارقة البرازيلي 
العين بمناســبة  نــادي  بوناميغــو، فريق 
تتويجــه بدرع دوري الخليج العربي لكرة 
القدم، وقال: استحق فريق العين الحصول 
على اللقب بعد المردود المتميز والنتائج 
الجيــدة التــي حققهــا بالفترة الســابقة، 
وأعرب عــن تمنياته للفريق البنفســجي 

بالتوفيق في دوري أبطال آسيا. 
واعتبر مدرب فريق الشارقة، أن المباراة 
التــي جمعــت فريقه بالعيــن أمس على 
ملعــب اســتاد هزاع بــن زايد لحســاب 
الجولــة األخيرة من دوري الخليج العربي 
لكــرة القدم، بمثابة إعــداد جيد لمباراته 
المقبلة فــي كأس صاحب الســمو رئيس 

الدولة، والتي يواجه خاللها النصر.
كمــا أكد مــدرب فريــق الشــارقة، على 
طموحــات الملك الشــرقاوي الكبيرة في 

المنافســة بقوة على اللقــب، وقال خالل 
المؤتمــر الصحافــي الــذي انعقــد عقب 
المباراة بقاعة المؤتمرات الملحقة باستاد 
هــزاع بن زايــد : أعتقــد أن فريقنا قدم 
مباراة متميزة أمام بطل الدوري، وعندما 
دخلنــا إلــى أرض الملعب كنــا ندرك أن 
العين ســيلعب من أجل تحقيق الفوز في 
مباراتــه األخيرة علــى ملعبه، ألنه يطمح 
في إنهاء مبارياته بالدوري دون خســارة، 
ولذلــك فالمبــاراة لــن تكن ســهلة، لكن 

الالعبين ظهروا بمســتوى متميز في أرض 
الملعب وصنعوا العديد من الفرص، وبعد 
تقدم العين بالهدف األول قاتلوا بجســارة 
حتــى أدركوا التعــادل، وحاولوا بعد ذلك 
إحراز الفوز ولكنهم لم يوفقوا في ترجمة 
مــا تهيأ لهم من فرص أمام مرمى صاحب 
األرض، وعموما فقد قدموا مردوداً متميزاً 
فــي الملعب، وسنســعى بقــوة من أجل 
متابعــة جهودنــا وتقديــم األفضل خالل 

االستحقاقات المقبلة. ■ هالل سعيد قائد فريق العين  |   البيان

■ زالتكو مدرب العين 

■ المباراة شهدت ندية بين الفريقين■ زالتكو مدرب العين 



أكــد حمد بــن نخيــرات العامــري عضو 
المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، 
أن العين هو البطل وهذا مستحق بالنتائج 
التــي حققها هذا الموســم، الفتــاً إلى أن 
تتويج العين ظهر بالصــورة الالئقة والتي 
تليــق بدولــة اإلمــارات. وأضــاف عضو 
المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين 
قائــًال: «نجح العين بالفوز بالبطولة الثانية 
عشرة في تاريخه وهذا أمر ليس بمستغرب 
عليه، وأنا ســعيد بتواجدي فــي الجيلين، 
وهــذا اإلنجاز تحقق بفضــل دعم صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ 
هزاع بــن زايد، فالــكل كان يعمل برؤية 
واضحة، وتحققت األهداف والطموحات». 
وختم تصريحاته:«نتمنى أن يستمر العين 
علــى نفس المنوال فــي المرحلة المقبلة، 
وأن يقــدم الكثير من اإلنجازات مقياســاً 
بالدعــم الــذي يحصل عليــه الفريق، كما 
أشــاد،  بأداء الالعبين الذين ســاهموا في 
هــذه البطولة وجهدهم مقدر لكن إيماننا 
بأن العمل تراكمي،ونحاول أن نبرز جهود 

كافة األجيال»

07

تقــدم محمد عبيد حمــدون عضو مجلس 
إدارة شــركة كــرة القــدم بنــادي العين، 
بالتهنئة إلى صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي، 
نائب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس 
نادي العين رئيس هيئة الشــرف، وســمو 
الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشــار 
األمــن الوطنــي، نائــب رئيــس المجلس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبــي، رئيس مجلس 
إدارة نــادي العين، النائــب األول لرئيس 
نــادي العين، النائــب األول لرئيس هيئة 
الشــرف، والشــيخ عبدالله بن محمد بن 
خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شــركة 
نادي العين لكرة القدم، وأعضاء المجلس 
والجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبيــن 
العين على  النــادي بحصــول  وجماهيــر 

الدرع 12.
كما أشــاد عضــو مجلس إدارة شــركة 
كرة القدم بنــادي العين، بجهود الالعبين 
ومدربهــم زالتكو خالل الفتــرة الماضية 
والتي كللت بالحصــول على الدرع، وقال 
حمــدون: المديــر الفنــي لنــادي العين 
الكرواتــي زالتكو أثبت عمليــا أنه يتمتع 
بأفــكار تدريبية متميــزة، وصاحب نظرة 
فاحصة، وقد نجح بفضل مميزاته وقدراته، 
في التغلب على الظــروف المعقدة التي 
واجهها الفريق خالل الموســم والمتمثلة 

في الغيابــات العديدة في صفوفه، وذلك 
واالســتعانة  الفريق  لقــدرات  بتوظيفــه 
بالالعبين الشــباب وقادهم لتحقيق نتائج 
متميزة، وقال إن العين استفاد من وجود 
صف ثان قوي لديه، الفتا إلى أن الظروف 
التــي واجهها العين لــو حدثت ألي فريق 

آخر لعانى كثيراً.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم 
بنــادي العين، أن البطولة اآلســيوية هي 
هــدف نادي العين المقبل، موضحا انه لم 
يكن يتمنى أن يلتقي فريقان إماراتيان في 
هذا الدور، حتى تضمــن اإلمارات مقعدا 
في المراحل المتقدمة من المسابقة، غير 
أنــه ينبغي التعامل مع الواقع كما فرضته 
ظروف المنافسة، مشــيرا إلى أن األهلي 
فريــق متميز ولن تكون مواجهته ســهلة، 
ولكــن العيــن مؤهل ويملــك المقومات 
التــي تقوده إلــى هدفه، فهــو يضم في 
صفوفه العبين مميزيــن يقودهم مدرب 
قديــر، وقال: أعتقــد أن العيــن إذا نجح 
في تجاوز دور الســتة عشر من المسابقة 
اآلســيوية فإنه قــادر على إحــراز اللقب 

وإعادة سيناريو 2003.
وأضاف عضو مجلس إدارة شــركة كرة 
القدم بنادي العين: الزعيم اســتفاد كثيرا 
مــن الــدروس والعبر التي خــرج بها من 
نصف نهائي المسابقة القارية أمام الهالل 

في النسخة الماضية.

هنــأ الرومانــي أوالريــو كوزمين مدرب 
النــادي األهلــي، فريق العيــن بالتتويج 
بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم، 
وقــال: يســتحق العيــن التتويــج بدرع 
الدوري، ألنــه كان األفضل واألقوى هذا 
الموســم، وتميز بمستواه الفني وحصده 

أكبر عدد من النقاط.
مــع  ذكرياتــه  كوزميــن  واســترجع 
العيــن عندما فــاز معه بالــدرع مرتين 
موســمي 2011 - 2012 و-2012 2013،  
وكان مســمى الــدوري (دوري اتصاالت 
للمحترفين)، وبعدهــا انتقل إلى النادي 
األهلــي  وقــاده للــدرع فــي الموســم 

الماضي.

وأشــار كوزميــن إلى أهمية دعــم العين 
واألهلي قبل مواجهتهما اآلسيوية في دور 

الـ 16، مؤكداً ضرورة توفير الوقت الكافي 
أمام الفريقين لالســتعداد األمثل للبطولة 
القارية، خاصة وأنهما يمثالن الدولة فيها، 
ومــن المهم الظهور فيها بمســتوى قوي، 
وقال: كنــت أتمنى تعديل بعض مباريات 
كأس رئيس الدولة، وأعلم أنه من الصعب 
إجراء أي تعديالت على جدول المباريات 
ألن الوقت ال يســمح،  لظروف ارتباطات 
ومواعيــد اتحــاد الكرة، ورغبــة التأجيل 
أمنيــة شــخصية، ألن األنديــة اإلماراتية 
يجــب أن تحظــى بدعــم  في مســيرتها 
الكرويــة الخارجيــة، وبالنســبة لألهلي، 
فنحن حققنا هدفنا القاري، بالتأهل لدور 
الـ16 اآلسيوي، ونتمنى التأهل إلى أدوار 

أكثر تقدماً.
ويسعى األهلي لتجهيز الالعب  لويس 
خمينيــز لمبــاراة العيــن اآلســيوية في 

مباراة كلباء بكاس رئيس الدولة.
مــن ناحية أخرى، بــارك نواف مبارك 
العــب األهلــي، للعيــن التتويــج بدرع 

الدوري. ■ كوزمين في حديث ودي مع زالتكو   |  البيان

■ خالد عبد الرحمن يحتفل بالدرع

■ عموري وحصار ثالثي شرقاوي      



أجرى مدرب الشــارقة مع بداية الشــوط 
الثانــي تعديًال في صفوفه بخروج عبدالله 
درويــش، ودخول عيســى أحمد، وجاءت 
بداية هذا الشــوط  مشابهة إلى حد كبير 
لمــا كانــت عليه فــي الشــوط األول من 
اللقاء، حيث كانت الرغبة واضحة من كل 
فريق للوصول إلى مرمى اآلخر، وظهرت 
أول فرصــة لصالــح العيــن عندمــا تلقى 
محمد عبــد الرحمن تمريــرة من محمد 
فائــز وضعته في مواجهــة المرمى تماماً، 
ولكنــه رفــع الكــرة فــوق العارضة ( ق 
50)، في حين تألق الحارس خالد عيســى 
فــي التصــدي لتســديدة أرضيــة مباغتة 
مــن البرازايلــي روديغو أدواردو كوســتا 
وأبعدها إلى ركلة ركنية  لم يســتفد منها  

الفريق الشرقاوي.

وبحلــول الدقيقة ( 60) ســعدت جماهير 
العيــن بأول أهــداف فريقهــا عن طريق 
محمــد عبــد الرحمــن "عجــب" والذي 
اســتقبل تمريــرة زميله كيمبــو جيريس 
داخل المنطقة وراوغ المدافع الشــرقاوي 
بطريقة رائعة قبل أن يســدد الكرة  على 
يميــن الحــارس الشــرقاوي معلنــاً تقدم 
فريقــه بهدف دون رد، وبعدها مباشــرة 
ســحبه المــدرب زالتكــو مــن الملعــب 
لمصلحة شــقيقه عمر عبــد الرحمن الذي 
قابلت الجماهير دخوله إلى أرض الملعب  

بعاصفة من التصفيق.
وأجــري المدرب زالتكــو تعديًال ثانياً في 
صفــوف العيــن أدخل بموجبــه المهاجم 
الغانــي أســامواه جيــان بديــًال إلبراهيم 
دياكي وأتبعه بتغيير ثالث وأخير بدخول 

فارس جمعة بديًال لمهند العنزي.

وفي الدقيقة (74)  عادل فريق الشــارقة 
النتيجة بواسطة العبه واندرلي سانتوس، 
الذي راوغ أكثر من مدافع عيناوي وسدد 
الكرة على شــمال الحارس خالد عيســي 
مســجًال هدفاً رائعاً، قبــل أن يعود نفس 
الالعــب بعد دقيقة واحــدة فقط ويهدد 
مرمى عيســى بتســديدة أخرى شــبيهة 

مرت إلى جوار القائم األيمن.
وعــزز هــدف التعــادل مــن معنويات 
ودوافــع العبــي فريــق الشــارقة الذين 
ســيطروا على  مجريــات اللعب، وقادوا 
عــدداً مــن المحــاوالت الخطيــرة على 
مرمى العين، وســط تراجــع  واضح من 
أصحــاب األرض، حتى أعلــن الحكم عن 
نهايــة المباراة بتعــادل الفريقين بهدف 

لكل منهما. 

اكتفي العين بطل دوري الخليج العربي 
بالتعــادل 1-1 أمام ضيفه الشــارقة في 
المبــاراة التي جرت بينهمــا أمس على 
ملعب اســتاد هــزاع بن زايد لحســاب 
الجولة األخيرة من دوري الخليج العربي 
لكرة القدم. تقدم العين بهدف الســبق 
عن طريق الالعب محمــد عبد الرحمن 
الملقــب بـ" عجب" ( ق 60) ورد واندر 
لي ســانتوس  بهدف التعادل للشارقة ( 
ق 74)، وبالنتيجة رفع العين رصيده إلى 

( 60 نقطة) والشارقة إلى (26 نقطة).
جــاءت بدايــة المبــاراة حماســية من 
الجانبيــن، وظهــرت بوضــوح رغبة كل 
منهما في الوصول إلى مرمي اآلخر، فيما 
بدت هجمات الشــارقة أخطــر بعد أن 
تســنت له فرصتان عن طريق رودريغو  
وعبداللــه غانــم، حيث مرت تســديدة 
األول إلــى جــوار القائم  األيســر، فيما 
اصطدمت الثانية  في مدافع العين مهند 
العنــزي وتحولــت إلى ركلــة ركنية لم 
يستفد منها الملك الشرجاوي، وبالمقابل 
ظهــرت خطــورة أصحــاب األرض على 
مرمي الضيوف مرتين عن طريق كيمبو 

والمدافــع محمد أحمد وكالهما ســدد 
فــوق العارضــة، وذلك خــالل الدقائق 

العشر األولى من  الشوط األول.

وهــدأت وتيرة المبــاراة إلى حد ما مع 
مرور الوقت، وانحصر اللعب في وسط 
الملعــب تقريباً من خــالل التمريرات 
القصيرة  مع بعض المحاوالت الفردية 
المتفرقــة هنــا وهناك، قبــل أن تعود 
الخطورة عن طريق البرازيلي رودريغو 
إدواردو كوســتا الــذي كاد أن يتقــدم 
للملــك بعــد أن واجــه مرمــى العين، 
ولكنه ســدد الكرة برعونــة إلى جوار 
المرمــى مهدراً فرصة أخرى للشــارقة 

( ق 22).
وفي الجانب تســنت فرصة  للعين عن 
طريق الســلوفاكي ميروسالف ستوتش 
الذي تلقى تمريرة من منتصف الملعب 
وانفــرد وحيــداً فــي مواجهــة مرمى 

الشارقة، ولكنه بدًال من التسديد عكس 
الكــرة أمــام المرمى ليتدخــل  الدفاع 
الشــرقاوي وينقــذ الموقــف، قبل أن 
يعود الالعب نفســه  ليتجــاوز مدافع 
الضيــوف ويســدد بقوة فــي المرمى، 
غير أن الكرة اصطدمت بالقائم األيمن 
للمرمــى وعــادت إلى داخــل الملعب 

ليضيع  هدفاً محققاً للعين (ق 28).

هيمــن العين علــى مجريــات اللعب 
محاصــر الشــارقة فــي نصــف ملعبه 
ومهــدداً مرماه بعدد مــن المحاوالت 
عن طريــق األطراف والعمــق، ولكنه 
لم يصنــع  الخطورة المأمولة بســبب 
الجيــد  الدفاعــي  والتمركــز  التســرع 
للضيــوف والذيــن نجحــوا فــي إبقاء 
النتيجــة على مــا هي عليــه بالتعادل 
السلبي بعد مرور نصف الساعة األولي 

من اللقاء.

لــم تنجــح المحاولــة الجريئــة  لالعــب  
الشــارقة محمد ســرور، عندما ســدد من 
قرب منتصف الملعب كرة أرضية زاحفة 
أمًال فــي مباغتة الحــارس العيناوي خالد 
عيســي، غير أن هذا األخير  تصدى للكرة  
بثقــة وبــدأ بها هجمــة عيناويــة  انتهت 
عند الحــارس اآلخر محمد يوســف  بعد 
ثالث تمريرات تبادلها العبو العين وذلك، 
قبــل أن يتألــق الحــارس الشــرقاوي في 
التصدي لتســديدة مباغتــة وبالغة القوة 
من محمــد عبد الرحمن، في الدقيقة 37. 
وفــي الدقيقــة األخيرة من هذا الشــوط 
طالــب العبو العيــن بركلة جــزاء بحجة 
دفع المدافع الشــرقاوي عبدالله درويش 
لزميلهــم كيمبــو جيريس داخــل منطقة 
العمليــات، لكــن حكم المباراة ســلطان 
محمــد صالح أمر بمتابعة اللعب وســط 
اســتهجان الجماهيــر العيناويــة  علــى 
المدرجات، لينتهي الشوط األول بتعادل 

الفريقين من دون أهداف.

حظيت مباراة العين والشارقة أمس على 
ملعب استاد هزاع بن زايد في ليلة تتويج 
الزعيــم بلقب دوري الخليج العربي لكرة 
القدم بحضور الفت من األســر والعائالت 
والجنــس الناعم، علــى  الجهة المخصصة 
لهم بمدرجات أفضل مالعب العالم، وقد 
أضفــى وجــود  العائــالت  فــي الملعب  
مشــاهد رائعة، مــا يؤكد  الحــب الكبير 
الذي يحظى به بطل دوري الخليج العربي 
2015 مــن جميــع أطيــاف المجتمع في 

العين. 

قبل بدايــة المباراة قدم  العبو الشــارقة 
وروداً بنفســجية  لالعبي العين، بمناسبة  
التتويج بــدرع دوري الخليج العربي، في 
لفتــة بارعة  وجــدت صداها الطيب لدى 
جماهير العيــن الذين ردوا على المبادرة 
االستحســان،  وهتافات  التصفيق  بعاصفة 
وكانت باقــات الورود والزهــور الملونة 
انهالــت علــى نــادي العين مــن العبين 
وجهــاز فني ومجلــس إدارة ومن جهات 
ومؤسســات عديدة في الدولة قبل وبعد 

المباراة التتويجية.

طافــت األعــالم البنفســجية  على ملعب 
اســتاد هزاع بن زايد  قبــل بداية مباراة 
العين والشــارقة أمــس في ليلــة تتويج 
الزعيــم بلقب دوري الخليج العربي لكرة 
القــدم، وذلك في مشــهد بديع  تجاوبت 
معــه الجماهيــر العيناويــة الحاضرة في 
المدرجات، فيما ازدانت جنبات االســتاد 
بالعديد من المناظــر والصور والبالونات 
التــي تعبــر عن  البيضــاء والبنفســجية، 
احتفاالت أنصار الزعيم باللقب األول في 

w .الموسم وتؤكد سعادتهم بالنجاحات

قــررت إدارة العين  فتح  جميع أبواب 
اســتاد هزاع بن زايد مجاناً ومنذ وقت 
للجماهيــر  الفرصــة   إلتاحــة  مبكــر  
العيناوية للحضور والمشــاركة في ليلة 
تتويــج الزعيــم  بــدرع  دوري الخليج 
العربي للمرة الثانية عشــرة في تاريخه 
والثالثة في عهــد االحتراف، وكان تأثير 
المبادرة واضحاً على مدرجات االســتاد 
التــي احتشــدت  فــي الملعــب وهي 
البنفسجية،  والوشــاحات  األعالم  تحمل 
لتــؤازر أبطال  الدرع  فــي ليلة العرس 

البنفســجي الكبير، وذلك خالل المباراة 
التي جمعت البطل بالشــارقة أمس في 

الجولة الختامية للدوري.
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■ كيمبو العب العين وحصار من العبي الشارقة  |  البيان

■ محمد أحمد مدافع العين يقود هجمة لفريقه على مرمى الشارقة

في مشــهد الفت ظهــر الرقم  ( 
12) على قميص الكرواتي زالتكو 
داليتس مدرب فريق العين لكرة 
القدم خــالل تواجده  على خط 
الملعــب، فــي إشــارة إلى عدد 
البطوالت التي حققها الزعيم في 
منافســات دوري الخليج العربي 
لكرة القــدم، وقد وجدت فكرة 
المدرب الكرواتي بارتدائه الرقم 
الذي يرمــز إلى عــدد بطوالت 
العين استحســاناً من  الجماهير 
العيناوية التي هتفت له مشيدة 

بنجاحه مع الفريق البنفسجي.
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■ اسماعيل أحمد وتدخل مع مهاجم الملك  



عبــر العبو فريــق العين عن ســعادتهم، 
بالتتويج بدوري الخليج العربي للموســم 
الحالي، بعد موســم اســتثنائي قدموا فيه 
مستويات قوية كفلت لهم التتويج بالدرع 

الـ 12 في تاريخ النادي العريق. 
مــن جانبــه، أكد عمــر عبــد الرحمن 
العب العين أن هذه هي ســابع بطولة له 
مــع الزعيم، مؤكداً أن الجميع أســهم في 
التتويج، مــن خالل العمل أســرة واحدة 
وبــروح واحدة، وعن الشــخصية المؤثرة 
في نادي العين والتي لها الدور الكبير في  
تحقيق اإلنجاز، قال عموري: «دعني أشكر 
الشــيخ عبد الله بــن محمد بن خالد على 
دوره الكبيــر مع الفريق، وعلى ما قام به 
طيلة الموســم وأعتقد أنــه لم يدخر إلى 
جهد في ســبيل تحقيق إلى انجاز يحسب 
لنادي العين»، كما أشــاد عموري، بزميليه 
الكابتــن هــالل ســعيد وعلــي الوهيبي، 
وأوضــح قائًال: «نســتفيد منهــم كالعبين 
كبار لهم خبرتهم وســمعتهم، أتفقنا منذ 
البدايات أن نســتفيد من هؤالء الالعبين 

وشعارنا هو األسرة الواحدة».
وعــن أصعب مراحــل هذا الموســم، 
قــال:« تعرضنــا للكثيــر مــن اإلصابــات 
بداية الموســم ونهايته موسم صعب، وال 
نســتطيع أن نقول ان الموسم انتهى حتى 

تنتهي اآلسيوية وكأس رئيس الدولة».
وعن مرحلة تجديد عقده والتي انتهت 
بسهولة تامة قال:« نحن متفقون مع نادي 
العين لكــن الناس تريــد أن تتكلم فقط، 
عالقتــي بنــادي العين هي عالقــة االبن 
ببيته الكبير، وســنجتهد والتوفيق من رب 
العالمين، كما سنســعى إلى تحقيق مكانة 

بعيدة في البطولة اآلسيوية».

وأضاف:« ال أســتطيع أن أفي ســعادة 
محمد خلفان الرميثي ومحمد بن ثعلوب 
حقهما، فوجودهما بيننا زاد من ســعادتنا 
وزاد مــن إصرارنــا على أن نعــد كل من 
يعشــق العين، أن نكون عند حسن ظنهم 

في المنافسات اآلسيوية المقبلة».

بدوره، أبدى فارس جمعــة مدافع العين 
ســعادته بتتويــج الزعيم باللقــب الـ 12 
وسط احتفالية رائعة مع جماهيره، وقال : 
«نهدي البطولة إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، 
رئيــس هيئــة الشــرف العينــاوي رئيس 
النادي، وإلى سمو الشــيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان مستشــار األمن الوطني، النائب 
األول لهيئة الشــرف، النائب األول لرئيس 
النــادي، ونشــكر جماهير الزعيــم الوفية 
التــي كان لها دور كبير فــي اإلنجاز الذي 
باللقب  الفرحة  الفريق، وبالتأكيــد  حققه 
الـ 12 ال توصف ألنها فرصة غالية وخاصة 

جداً لكل الالعبين».
وأضاف : « نشعر بسعادة بالغة وعلينا 
التركيز في المرحلــة المقبلة خاصة وأننا 
لدينــا مهمة كبيرة في البطولة اآلســيوية 

أمام األهلي نركز فيها بشدة وكذلك كأس 
رئيس الدولة التي نسعى للتتويج بلقبها.

فارس جمعة: ســنطوي الصفحة ونركز 
على اآلسيوية

عبــر فارس جمعــة مدافــع العين عن 
الليلة،  باللقــب  بتتويج فريقــه  ســعادته 
وقال:«نحمــد اللــه على التتويــج باللقب 
رقم 12 في مســيرة نــادي العين، وأبارك 
لشــيوخنا ولالعبينا، لقد عشنا اليوم فرحة 
ال توصــف، وعلينا أن نطوي هذه الصفحة 
ونركز على البطولة اآلسيوية وكأس رئيس 
الدولة، وسنبدأ من الغد التحضير للبطولة 

ونتمنى أن نواصل اإلنجاز».

أكد ســعيد الكثيري مهاحم العين أن ســر 
نجــاح العبين يكمن في الــروح القتالية، 
وقــال:« اليــوم ســنحتفل وغــداً ســنبدأ 
الدولة  بالتحضير لمنافســات كأس رئيس 

واآلسيوية».
وأضــاف:« بــارك لالعبيــن وللشــيوخ 
وللجماهير، لقد توجنا بلقب بطولة مهمة، 
والكل شــارك وساهم في المباريات وكل 

واحد كانت له بصمة في هذا التتويج».
وقــال:« أبرز عناصر نجــاح الفريق أن 
أغلــب الالعبين يفكرون في المنافســات 
المقبلة وقد يفرحون اليوم لكنهم سينسون 
هذه الفرحة ســريعاً، ولديهم روح قتالية 
ويحــاول الالعبون فرض وجودهم وتكون 

المنافسة قائمة بالفريق».

أوضح خالد عيسى حارس مرمى العين، أن 
إدارة النادي والجهاز الفني ساعداه بشكل 
كبير في مســيرته مــع العين، وقال:« لقد 
تعلمــت من األخطاء التي وقعت فيها في 

بعض المباريات والتي تعطينا حافزاً كبيراً 
لقد تعاملت معي إدارة النادي باحترافية 
لعــالج هذه األخطاء حتــى جمهور العين 

ألنهم واثقون في خالد عيسى. 
والحمد لله خضت بطولة استثنائية مع 
الزعيــم، وهي ثاني بطولــة لي مع العين 
ومررت بظروف صعبة مع العين وشعرت 
بلــذة البطولة، وســنحتفل اليوم ثم نفكر 
في مســابقة كأس رئيس الدولة في اليوم 

الثاني».

بدوره، نوه محمــود الماس حارس مرمى 
فريق العين، أن جهود البنفسج لم تذهب 
ســدى وتوج بلقــب كأس الخليج العربي. 
وقــال:« مــا تحقق من إنجــاز إنما تحقق 

بفضــل جهود الجميع مــن إدارة والعبين 
وجمهور، الجميع بذل الجهود والحمد لله 
جنينا ثمار ما زرعناه منذ بداية الموسم».

فريــق  مرمــى  حــارس  وأضــاف 
فــي  مهمــة  مباريــات  العين:«تنتظرنــا 
منافســات البطولة اآلســيوية، ونفكر في 
هــذه البطولة منــذ ســنوات، واعتقد أن 
الفرصــة هــذا الموســم مواتيــة لتحقيق 
اإلنجاز على الصعيد اآلســيوي، ولن تكون 
مباراتنا ســهلة ضد فريــق األهلي، فهناك 
نديــة ومباراة كبيــرة، وفرصنا أفضل في 
البطولة اآلســيوية هــذا العام عن األعوام 

السابقة».
فرحــة كبيــرة حصدنا ثمــار المجهود 
والتعــب، فراحتنــا ليوم واحــد أو يومين 
لمنافسات كأس رئيس الدولة ثم اآلسيوية.

أكد هالل ســعيد  كابتن فريق العين، أنه 
ال يــزال يفكر في االســتمرار مــع فريقه 
بطل دوري الخليج العربي لهذا الموســم، 
من أجل المزيد من تحقيق اإلنجازات مع 
فريقــه خالل الفترة المقبلة، وأوضح قائد 
الزعيــم العيناوي، أن قراره نابع من حب 
الناس له والذي شــاهده طيلــة مباريات 
الموســم والتــي خاضها مع فريقه ســواء 

المحلية أو على المستوى األسيوي. 
وقــدم هــالل ســعيد الالعــب المخضرم 
نصائحــه لالعبيــن الشــباب زمــالءه في 

النــادي قائــًال: «على الالعــب أن يحافظ 
علــى التدريب حتى لو تعــرض لإلرهاق 
وعليه أن يقدم كل شيء في التمرين ألن 
التدريب الجيد مثل أداء المباراة وبالتالي 
مــن يجتهد فــي تدريباته ســيعطي نفس 
الشــيء في المبــاراة، وختــم قائد العين 
النفســية  بالراحة  تصريحاته قائًال: عليكم 
فهي في أوقات كثيرة أمر مهم جداً خالل 

المنافسات».

قال راشــد عيســى العــب فريــق العين، 
إنه ســعيد بتحقيق الــدرع مع الزعيم في 
موســمه األول مــع الفريق وهو أول درع 
له في مســيرته وســيكون دافعاً كبيراً له، 
وقال:« أشكر كل من وقف بجانبي وخاصة 
الجهــاز الفني الذي ســاعدني في العودة 
شيئاً فشــيئاً للملعب». وتابع:« أركز على 
اآلسيوية وكأس رئيس الدولة حتى نحقق 
اإلنجازات  المزيــد من  المطلوب ونحصد 

في الفترة المقبلة».

09

أكــد علــي الوهيبي العب العيــن أنه يعيش شــعوراً ال يوصف بهذا 
التتويــج، وقال:« أبارك للجميع، ولشــيوخنا وأهنئ اإلدارة وكل من 
تواجــد اليوم، لقد عشــنا فرحــة كبرى، وألف شــكر للجمهور الذي 
حضــر وآزر الفريق، ونطمح لألفضل في الفترة المقبلة فرحة كبيرة 
ونستمر على هذا الجهد، المرحلة األولى مرت بسالم ونتمنى المزيد 
مــن الفرحة فــي الفترة المقبلة والنظر إلى المنافســات المهمة في 

آسيا».

■ محمد عبد الرحمن يحاول المرور من مدافع الشارقة وهالل سعيد يراقب  

 خالد عيسى يحتفل مع ابنه بالدرع   |  البيان

الحارس األمين قدم مستوى متميزاً
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