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تركي آل الشيخ 
يعلن طرح تذاكر 

مباراة قطيب 
الرياض ضد  باريس 

سان جرمان
الكأس عبداهلل الينبعاوي 

< أعلـــن رئيس الهيئة العامة للترفيه 
معالي المستشار : تركي آل الشيخ، أمس 
عن طرح تذاكر المباراة التاريخية التي 
ســـوف تجمع بين نجوم فريقي النصر 
والهالل أمام فريق باريس سان جيرمان 
الفرنسي على كأس موسم الرياض يوم 

19يناير الحالي .
وأعلـــن معالـــي المستشـــار عن طرح 
التذاكر عبر حســـابه الشـــخصي  على 
موقع  التواصـــل األجتماعي “تويتر”، 
وقال : “أخيًرا كأس موسم الرياض الذي 
يجمع نجوم النصر والهالل ضد باريس 
ســـان جيرمان.. في مباراة تاريخية يوم 
19 يناير”.  وسوف يلعب نجوم النصر 
والهالل أمام نجوم باريس سان جارمان 
على كأس موســـم الرياض، عند الساعة 
الثامنة مســـاء، على اســـتاد الملك فهد 

الدولي.

قمة مرتقبة علي كأس موسم الرياض. ) الكأس ( 

الكأس- عكاشة االنصاري

< أختتـــم الشـــباب كامـــل تحضيراتـــه للقاء 
االتحاد مســـاء اليوم االثنين عند الســـاعة 9:15 
لياَل على اســـتاد األمير فيصل بن فهد بالرياض، 
ضمن منافسات دوري روشـــن السعودي مؤجلة 

من الجولة التاسعة.
الشـــباب مـــر بجولتيـــن تعـــرض مـــن خاللها 
لخســـارتين متتالية من أمام الفتح والوحدة فقد 
على إثرها صدارة الدوري، لقاء اليوم مع االتحاد 
قد يهدد وصافة الشباب للدوري بحالة الخسارة.
مدرب الشباب اإلسباني مورينيو استعد للعميد 
عبـــر محاضرة فنية عبـــر الفيديو وضح لألعبين 

بعض االخطاء التي كلفت الفريق خسارة صدارة 
الـــدوري بآخر المباريات لكـــي يتجنبه الالعبين 
خالل لقـــاء العميد، المدير الفنـــي أجرى مناورة 
تكتيكيـــة مـــن أجل الوقـــوف على علـــى جاهزية 

االعبين لمواجهة االتحاد.
تمارين الليوث شهدت حضور ومتابعة رئيس 
النادي األســـتاذ خالـــد البلطان الذي شـــدد على 
أهمية تحقيق الفوز على االتحاد والعودة للمسار 

الصحيح عبر نقاط العميد.
الشباب سيدخل اللقاء بغياب مهاجمه اإلسباني 
ســـانتي مينا لتراكم البطاقات بعد حصوله على 
كرة أصفر أمام الوحدة الخميس الماضي، بجانب 

غياب ارون سالم لإلصابة.

الكاس - حسن الدسوقي 

< أصـــدر حســـاب دوري روشـــن 
إحصائية األكثر حضـــورا للجماهير 
من الجولة األولى حتى الثانية عشرة 
وجاء فـــي الصـــدارة نـــادي االتحاد 
وجماهيره بحضـــور 200 ألف و665 
مشجع بينهم حضور 6 مباريات على 

أرضه. 
وفي المركز الثاني تواجد جماهير 
نادي النصر بحضور 116 ألف و935 
وعلى الرغم من إنه حضر 7 مباريات 
على ملعبه والمباراة األخيرة شهدت 
حضور كريســـتيانو رونالـــدو إال أنه 

جاء ثانيا. 
وعلى الرغم من أن الهالل هو حامل 
اللقب ويتنافس بقوة من أجل الحفاظ 
على لقبه إال أن جماهيره تواجده في 
المركز الخامس خلف جماهير الفتح 

بفارق مشجع واحد فقط. 
وجاءت جميـــع المراكز على النحو 

التالي : 
االتحاد : 200،665
النصر :  116,935

العدالة : 68,539
الفتح : 53,730
الهالل : 53,729
الرائد : 44,188

الطائي : 37,357
التعاون : 36,576

أبها : 34,823
الخليج : 34,318
الشباب : 33,013
االتفاق : 31,779
الفيحاء : 20,029
الباطن : 17,660
ضمك : 16,319

الوحدة : 10,140

جانب من املران اخلتامي للشباب. ) الكأس ( 

مجاهري االحتاد يف الصدارة. ) الكأس ( 

الشباب يستعد ملؤجلة االحتاد 
مبحاضرة فنية ومبتابعة البلطان

اهلالل سادًسا يف األكثر حضوًرا واالحتاد يرفرف بعيًدا بالصدارة

محلي
a l  k a s . c om
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وصول االحتاد إىل الرياض. )الكأس(

الكاس _عبداهلل الينبعاوي 

< تقـــام مســـاء اليـــوم االثنين 
و15  التاســـعة  الســـاعة  عنـــد 
دقيقـــة  المبـــاراة المؤجلـــة مـــن 
الجولة التاســـعة من دوري روشن 
السعودي للمحترفين والتي تجمع 

بين فريقي الشـــباب واالتحاد على 
استاد األمير فيصل بن فهد بمدينة 

الرياض )الملز( .
ويدخـــل فريـــق الشـــباب وصيفًا 
للترتيب برصيد 25 نقطة بعد خسارته 
فـــي لقائـــه الســـابق أمـــام الوحدة 
بهدفيـــن مقابـــل هدف فـــي المباراة 

التـــي جمعتهما على اســـتاد مدينة 
بمكة  الرياضية  عبدالعزيـــز  الملـــك 
االتحادي  الفريق  المكرمة، ووصـــل 
في ساعٍة متاخرة من مساء أمس الى 
العاصمـــة الريـــاض بكامل عناصره 
دون المحترف المصري طارق حامد 
الموقف بسبب تراكم البطاقات عليه 

بمجموع ثالث بطاقات صفراء ويحل 
الفريق االتحادي في المرتبة الرابعة 
من ســـلم الترتيب برصيد 24 نقطة، 
حيث يدخل اللقاء بعد خســـارته في 
لقائه السابق من نظيره فريق الهالل 
بهدف دون مقابل على إســـتاد مدينة 
الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

إلعالنكم في صحيفة 
a l  k a s . c om

يحقق أهدافك

+966 54 433 2802

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص 433764

يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة

االحتاد يصل الرياض وعينه على نقاط الشباب 
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 مشاركان عربيان : مهرجان اإلبل حمطة عاملية عززت املوروث الثقايف

 الربيطاني دينيس: مشاركيت يف مهرجان اإلبل نبعت من حيب ألهل السعودية وملوروثهم

 املنقية » مصيحات« حتقق املركز األول 
يف شوط سيف امللك لون الوضح

< أشاد مشاركان عربيان في شوط المنظمة 
الدولية لإلبـــل ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز 
لإلبل بنسخته السابعة، بما تضمنه المهرجان 
من فعاليات ومنافسات شاملة ومتنوعة، عززت 
من الموروث الثقافي عامة وموروث اإلبل بشكل 

خاص.
وأكـــد اليمني أســـامة ســـعيد الزهيـــري أن 
مهرجـــان الملك عبدالعزيـــز لإلبل أعاد موروث 
اإلبل لدى نفوس العرب جميًعا، وقال: “نشارك 
اليوم فـــي الشـــوط الدولي متقدمين بالشـــكر 

لرئيـــس نادي اإلبل الشـــيخ فهد بـــن فالح بن 
حثليـــن على تواجد العرب فـــي هذا المهرجان 

الغالي على قلوب الجميع”.
وأضاف: “ما شـــاهدناه مـــن تنظيم كبير في 
هذه المشـــاركة يصعب وصفه؛ فالمتتبع اليوم 
للمشـــهد يـــدرك حجم المجهـــود الـــذي تبذله 
المملكة مع جميع هؤالء المشاركين من كل دول 

العالم على أرض مهرجان اإلبل.
وتابـــع: “المهرجـــان أصبـــح اليـــوم محطة 
عالمية يقف عندها جميع ُمالك اإلبل في العالم، 

ويســـتمتع بعروضهـــا مختلـــف ســـكان الكرة 
األرضية”.

فيما أوضـــح رئيس جمعية مـــالك اإلبل في 
ليبيا أحمد محمد أن مشاركته في مهرجان اإلبل 
تأتي تحفيزًا للشباب لالهتمام بهذا الموروث، 
مقدمًا في هذا الصدد الشـــكر لجميع القائمين 
على المهرجان، مشـــيرًا إلى أن هذه المشاركة 
تختلف عن باقي المشـــاركات األخرى في دول 
العالم كونها تحمل أسم غالي على قلوب العرب 

جميعها وتقام على أرض العرب.

العراقي الرفيعي 
ُيتوج بشوط المنظمة 

الدولية لإلبل
 

< حقق العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي 
المركز األول في شـــوط المنظمة الدولية لإلبل، 
ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل 
في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة 

طويق”.
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم األحد ، 
نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني 
“الليبي” أحمد محمـــد أما قنيدي، ونال المركز 
الثالث “المصري” عمرو محمد شـــبل الجارية، 

وجاء مواطنه .
محمد لطفي الســـيد فـــوده بالمركـــز الرابع، 

وخامسًا “العراقي” عبدالله بن داهي التوبي.
وعبر العراقي وطبان جابـــو عباس الرفيعي 
عن ســـعادته بنيل لقب الشوط، وقال : “تشرفت 
بالمشاركة في مسابقات المهرجان وأشكر جميع 
القائمين عليه حيث أصبح اليوم محطة عالمية 
من خالل مشاركة العديد من الدول فيه”، مؤكدًا 
مشاركته في األعوام القادمة بمسابقات الهجيج 

والشوط الدولي.

أكـــد البريطانـــي بامفـــورد دينيـــس أنطوني 
المشـــارك في شـــوط المنظمة الدوليـــة لإلبل أن 
مهرجـــان الملـــك عبدالعزيز لإلبل يشـــّكل محطة 
عالميـــة ينطلق من خاللها محبـــو هذه الرياضة 

في مختلف أرجاء العالم.
وأشـــار إلـــى أن مشـــاركته اليوم في الشـــوط 
الدولـــي هي األولى في المهرجـــان، مؤكدًا أن ما 

دفعه لذلك هو حبه ألهل الســـعودية ولموروثهم، 
إضافـــة إلى تشـــجيع األصدقـــاء والتنظيم الذي 

الحظه خالل زيارته العام الماضي للمهرجان.
وأضاف: “أنصح الجميع بالمشـــاركة وزيارة 
المهرجـــان، وأنا منذ ســـبع ســـنوات أتردد على 
المملكة؛ وبمجرد وصولي أرتدي الزي الرســـمي 

السعودي، وأتمنى البقاء هنا مستقباًل”.

< حصـــد المواطن موســـى محمد الموســـى 
المركز األول في شـــوط سيف الملك لون الوضح 
بالمنقية ” مصيحات ” ضمن مسابقات مهرجان 
الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة التي 

تقام تحت شعار “همة طويق”.
وأعلنـــت لجنة التحكيم النهائـــي، اليوم األحد 
، نتائـــج الفائزيـــن بالشـــوط؛ إذ جـــاء بالمركـــز 
الثاني المواطن عبدالله مطلق القريني بالمنقية 
“مرهبات “، وحقق المركز الثالث المواطن حمدان 

عبدالله الشـــيباني “، وبالمركز الرابع المواطن 
محمـــد عـــوض المطيـــري بالمنقيـــة “لهايات”، 
وحقق المركز الخامس المواطن فهد مسعود بن 
جحنه بالمنقية “المتحدات” ، وسادسًا المواطن 
نائـــف نماس العتيبي بالمنقية “مويقات” ، وفاز 
بالمركز الســـابع المواطن محمد ســـعد النفيعي 
، ونـــال المركز الثامـــن المواطن غازي مشـــعان 
العتيبي ، وجاء بالمركز التاســـع المواطن نايف 

مشعل الشيباني .
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ل  العب اإلسكواش السعودي آل نصفان يسجِّ
حضورًا مميزًا في بطولة إنجلترا الدولية

الكأس - متابعات 

ق محمد آل نصفان، العب المنتخب السعودي لإلسكواش  < حقَّ
المركز الـ11 عالميًا في بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والشباب 
التي أقيمت منافساتها في مدينة بيرمنغهام البريطانية خالل المدة 
من 4 حتى الـ 8 يناير الجاري بمشاركة 256 العبًا يمثلون 28 دولة.
وأوضح المدير التنفيذي التحاد اإلســـكواش خالد الســـعد، أن 
قه الالعب محمد نصفان، يعدُّ انجازًا كبيرًا، خاصة  المركز الذي حقَّ
أنها المشـــاركة األولى للســـعودية في هذه البطولة المميزة، التي 
تشهد مشاركة عدد من الالعبين المصنفين في المراكز األولى عالميًا. 
ن السعد أن الالعب نصفان سجل حضورًا الفتًا ومسيرة مميزة  وبيَّ
فـــي البطولة قبل أن يخـــرج من الدور الـ 16، مؤكدًا أن المســـتوى 
الـــذي قدمه نصفان أكد مكانة لعبة اإلســـكواش الســـعودية عالميًا 

وحضورها المتميز في مختلف البطوالت الدولية.

منافسات دوري األولى تتواصل بـ »6 مواجهات«
الكأس - متابعات 

< تتواصل اليوم االثنين 09 يناير 2023م منافسات بطولة دوري 
أندية الدرجـــة األولى لكرة اليد للموســـم الرياضي 2022-2023م، 
بإقامة ســـت مواجهات ضمن الجولة السادســـة عشر، وستحتضن 

إقامتها ثالث صاالت مختلفة.
وســـتنطلق أول ثـــالث مواجهات عند الســـاعة 4:00 مســـاًء، إذ 
يســـتضيف الخويلدية نظيره الفتح علـــى صالة مدينة األمير نايف 
بـــن عبد العزيز الرياضية بالقطيـــف، ويلعب الفيحاء مع هجر على 
صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلتقي الجيل مع الجزيرة على صالة 

مدينة األمير عبد الله بن جلوي الرياضية باألحساء.
وتســـتكمل بقية مباريات الجولة الثالث عند الساعة 6:00 مساًء 
على نفس الصاالت، إذا يتواجه السالم مع النجوم على صالة مدينة 
األميـــر نايف بن عبد العزيـــز الرياضية بالقطيـــف، ويلتقي الثقبة 
مـــع الهداية على صالـــة وزارة الرياضة بالدمـــام، ويتقابل العدالة 
مـــع الروضة على صالة مدينة األميـــر عبد الله بن جلوي الرياضية 

باألحساء.
ويتصدر الروضة ســـلم ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، يتبعه 
فريقا الخويلدية والفتح في المركزين الثاني والثالث تواليًا برصيد 
23 نقطة لكًل منهما، ثم هجر رابعًا برصيد 22 نقطة، ويأتي العدالة 
والهدايـــة في المركزين الخامس والســـادس برصيـــد 19 نقطة، ثم 
الســـالم ســـابعًا برصيد 15 نقطة، ويحتل الثقبـــة المركز الثامن بـ 
13 نقـــاط، وبعده الفيحاء في المركز التاســـع برصيد 12 نقطة، ثم 
فريقا الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 

5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.

طائرة االهلي يف صدارة دوري 
جاهز  والرتجي يف خطر 

الكأس- عبداهلل أمين 

< واصلت كرة الطائرة االهالوية صدارتها 
واعتالء ســـلم ترتيب فرق  دوري جاهز للكرة 
الطائرة مع نهاية الجولة الـ 12 رافعًا رصيدها 
إلى 33 نقطة أثـــر فوزها على اليرموك بثالثة 

أشواط نظيفة 16/25، 15/25 ، 17/25 . 
وتمكن الهالل من كسب لقاءه مع أبها بثالثة 
أشـــواط مقابل شـــوط رافعًا رصيـــده الى 30 
نقطة في المركز الثاني جاءت نتائج االشواط 

22/25 ،24/26 ،22/25 ،25/22
كما حقق ضمك الفوز علـــى االتحاد بثالثة 
أشـــواط مقابل شـــوط جاءت نتائج االشواط 

 20/25 ،15/25 ،19/25 ،28/26
وبعـــد مبـــاراة مثيـــرة أمتدت إلى خمســـة 

أشـــواط نجح االبتسام في كســـب لقاءه أمام 
الوحدة بثالثة أشـــواط مقابل شـــوطين رافعًا 
رصيده إلى 27  نقطة في المركز الثالث جاءت 
 ،25/20  ،13/25  ،28/26 االشـــواط  نتائـــج 

 6/15 ،19/25
واســـتطاع الفيصلـــي تحقيـــق  الفوز على 
النصر بثالثة أشواط نظيفة 23/25، 21/25، 
21/25 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 

الرابع 
وأخيرا تفوق الخليـــج على الترجي بثالثة 
أشواط نظيفة جاءت نتائجها 23/25، 20/25 
، 21/25 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 
الخامـــس  ، بينما بقـــي الترجي فـــي المركز 
األخير في وضع ال يحســـد عليه وصراع حول 

البقاء والهبوط .
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الكأس - متابعات 

< أقيمـــت -اليـــوم- المرحلة الســـابعة 
من منافسات رالي داكار السعودية 2023، 
الذي تحتضنه المملكـــة للعام الرابع على 
التوالي، إذ كانت مرحلة اليوم »ماراثونية« 
من الرياض إلى الدوادمي، ولمســـافة 333 
كلم للمرحلـــة الخاصة الخاضعة للتوقيت، 
بناًء على التعديالت التي أجراها المنظمون 

اء األحوال الجوية. على مسار الرالي؛ جرَّ
ق السعودي يزيد الراجحي، سائق  وحقَّ
فريـــق »أوفر درايف« المركـــز األول في فئة 
الســـيارات، مسجاًل 3 ســـاعات و6 دقائق 
و23 ثانيـــة، تبعـــه الليتوانـــي فايدوتاس 
زاال، ســـائق فريق »تيلتونيكا ريسينغ« في 
المرتبـــة الثانية، بفارق 9 دقائق، وخلفهما 
الفرنســـي غيرالين شيشـــيري، ســـائق في 
»جي سي كيه موتور سبورت« ثالثًا، بفارق 

ساعة و11 دقيقة و24 ثانية.
وظلَّ القطري ناصر العطية، سائق فريق 
»تويوتـــا غازو« متصـــدرًا الترتيـــب العام 
لفئة الســـيارات، وبفارق ساعة ودقيقة و4 
ثواٍن عن زميله فـــي الفريق هينك التيغان، 
صاحـــب المركـــز الثانـــي، فيمـــا اســـتمر 
البرازيلـــي لوكاس مورايس، ســـائق فريق 
»أوفر درايـــف« في المرتبـــة الثالثة،بفارق 

ساعة و11 دقيقة 24 ثانية عن المتصدر.
واستطاع ميتشـــل غوثري، سائق فريق 
»ريـــد ُبل أوفرود جونيـــور« من نيل المركز 
المركبـــات الصحراويـــة  فئـــة  فـــي  األول 
الخفيفـــة »تـــي 3«، وذلك بزمن 3 ســـاعات 

و39 دقيقة و37 ثانية، فيما انتزع التشيلي 
فرانشيسكو كونتاردو، ســـائق فريق »ريد 
ُبـــل كان أم« المرتبة الثانيـــة، بفارق دقيقة 
و45 ثانية، وجاء البترتغالي جواو فيريرا، 
سائق فريق »إكس ريد ياماها« ثالثًا، بفارق 

دقيقة و58 ثانية.
وحافظ البلجيكي غيـــوم دي ميفيوس، 
ســـائق فريق »جي رالي تيـــم« على صدارة 
الترتيـــب العام لفئة »تي 3«،بفارق 8 دقائق 
و29 ثانيـــة عـــن األمريكي أوســـتن جونز، 
ســـائق فريق »ريد ُبل أوفرود جونيو« الذي 
جـــاء بالمرتبة الثانية، فيما اســـتمر زميله 
في الفريق األمريكي ســـيث كوينتيرو، في 

المركز الثالث، بفارق ساعة ودقيقتين و55 
ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة 
ن الليتواني  لإلنتـــاج التجاري »تي 4«، تمكَّ
روكاس باسيوشـــكا، من الظفـــر بالمرتبِة 
األولى، مســـجاًل 3 ساعات و45 دقيقة و34 
ثانيـــة، مبتعدًا عن البرازيلي كريســـتيانو 
باتيستا، ســـائق فريق »ســـاوث ريسينغ« 
الـــذي حلَّ ثانيـــًا، بفارق دقيقـــة و3 ثواٍن، 
بينما وصل الســـعودي ياسر بن سعيدان، 
سائق »ساوث ريسينغ« في المرتبة الثالثة 

بأقل من 3 دقائق.
وصعد الليتواني باسيوشكا إلى صدارة 

الترتيـــب العـــام، متفوقـــًا علـــى البولندي 
ماريك غوكزال ســـائق فريق »إنرجي النديا 
رالي تيم« صاحـــب المركز الثاني، وبفارق 
زمنـــي يبلغ 5 دقائـــق و42 ثانية، يليه ابنه 
إيريك غوكزال في المركز الثالث، وبفارق 6 

دقائق و23 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة الشـــاحنات، نجـــح الهولندي 
يانوس فان كاســـتيرين، ســـائق فريق »دي 
روي«، فـــي حصد المرتبـــة األولى في فئة 
الشاحنات بزمن 3 ساعات و35 دقيقة و10 
ثواٍن، يليه التشيكي أليس لوبريس، سائق 
فريق »إنســـتا فوركس لوبريس براغا« في 
المركـــز الثاني بفارق 4 دقائـــق، فيما حلَّ 
الهولندي مارتن فان دينبرينك سائق فريق 

»يورول تيم دي روي« ثالثًا.
ـــن التشـــيكي أليـــس لوبريس من  وتمكَّ
العـــودة إلى صـــدارة الترتيـــب العام لهذه 
الفئـــة، فيمـــا تراجع مارتن فـــان دينبرينك 
إلـــى المركز الثاني، بفـــارق 3 دقائق، ومن 
خلفهما الهولندي يانوس فان كاســـيترين 
في المرتبة الثالثـــة، بفارق 22 دقيقة و21 

ثانية.
مـــي الرالي قد  الجديـــر بالذكـــر أن منظِّ
أعلنوا إلغاء المرحلـــة الخاصة الخاضعة 
الناريـــة،  الدراجـــات  لفئتـــي  للتوقيـــت 
والدراجـــات رباعيـــة العجـــالت »الكوادز« 

بسبب األحوال الجوية.
غـــٍد  يـــوم  المتنافســـون  وســـيخوض 
األحـــد 8 ينايـــر 2023م، المرحلـــة الثامنة 
الدوادمي  من  إقامتها  ر  »الماراثونية«المقرَّ
إلى الرياض، ولمسافٍة تبلغ 345 كلم، على 

أن تشارك جميع الفئات في هذه المرحلة

العطية يواصل صدارة الرتتيب العام يف رايل »دكار« والراجحي أواًل يف سابع املراحل
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األخضر 
يختتم تحضيراته 

للعراق في 
خليجي 25

الكأس - خالد بن مرشد

< اختتمت مســـاء أمس األحد على ملعب الفيحاء 
بمدينة البصرة الرياضية تدريبات األخضر السعودي 
والتي بدأت بحضور جميع الالعبين، وســـط حضور 
اعالمي كبير من القنوات الفضائية واالعالم المقروء 

السعودي والخليجي.
بدأت التمارين بقيادة المدرب الوطني الكابتن سعد 
الشـــهري بتدريبات ترفيهية تلتهـــا تمارين تكتيكية 
في وســـط الملعب واختتمت بمنـــاورة على منتصف 
الملعـــب، وبعدها اجتمع مدرب منتخبنا مع الالعبين 

والحديث معهم.
الجديـــر بالذكر بأن مباراة المنتخبين الســـعودي 
والعراقـــي ســـتقام على الملعـــب الرئيســـي بمدينة 
البصـــرة الرياضية عند الســـاعة 07:15 بتوقيت مكة 
المكرمـــة ضمن الجولة الثانية من منافســـات بطولة 

كأس زين خلجيي 25.
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يف ثاني جوالت خليجي 25
 العراق والسعودية يف قمة مباريات اجملموعة 

وعمان يف مهمة سهلة أمام اليمن 
الكأس/ يحيى السويد

< تقام اليوم االثنين مبارتي الجولة الثانية بالنســـبة للمجموعة األولى من بطولة كأس الخليج الخامسة 
والعشرون ، حيث يتقابل منتخب العراق المنظم بشقيقه األخضر السعودي ، في قمة مباريات المجموعة في 

تمام الساعة السابعة والربع مساًء ، وتسبقها عند الرابعة والربع مباراة عمان مع اليمن .
وســـتكون مباراة العراق والســـعودية صعبة على المنتخبين ، ومن الصعوبة بمكان التنبأ بنتيجتها ، في 

تبدو فرصة المنتخب العماني كبيرة يتجاوز نظيره اليمني .

 عمان × اليمن
< في المباراة األولى من مباراتي اليوم يلتقي 
منتخبا عمان و اليمن ، وهي الثانية لكل منتخب 

أيضًا في هذه النسخة .
المنتخـــب العماني يدخل اللقـــاء وفي جعبته 
نقطة من تعادله الســـلبي مـــع العراق في مباراة 
االفتتـــاح ، فـــي حيـــن يدخلها األحمـــر اليماني 
برصيـــد خال من النقاط واألهداف ، بعد أن تكبد 
الهزيمة في مباراتـــه األولى بهدفين أمام نظيره 

السعودي .
المباراة محسومة سلفًا للعمانيون ، خصوصًا 
بعدمـــا ظهر اليمنيـــون بمســـتوى متواضع في 
مباراة السعودية ، وهو القادم الى البصرة بدون 
أية مباراة تجريبية ، وبمدرب لم يكد يتعرف على 

الالعبين .
المبـــاراة هـــي الثالثة للمنتخبيـــن في تاريخ 
البطولة ، حيث تعادال بهدف لهدف في النســـخة 
السادســـة عشـــرة في الكويت عـــام  2003 وهي 
المشـــاركة األولـــى لليماني في البطولـــة ، فيما 
فازت عمان 2/1 في النســـخة  الثامنة عشرة في 

اإلمارات عام 2007.

< يدخـــل أصحـــاب األرض المبـــاراة رافعيـــن 
شـــعار ممنوع الهزيمة ، ألنها إن حدثت ســـيتوقف 
رصيد األســـود عنـــد النقطة الوحيـــدة ، وهي التي 
حصدها فـــي مباراة االفتتاح أمـــام عمان ، و حتى 
الفـــوز المتوقـــع والمضمون على اليمـــن في ختام 
دور المجموعات ربما لن يشـــفع لهم بالعبور ، على 
اعتبار أن المنتخب العماني منتخب جيد وقد يلعب 
فارق األهداف دورًا مهمًا في تحديد المتأهلين لربع 

النهائي .
ومـــن المتوقـــع أن يباشـــر العراقيـــون الهجوم 
مبكرًا بغية تســـجيل األهداف ، وهم مطالبون بذلك 
للمحافظة على حظوظهم في عبور دور المجموعات 
، لكن االستعجال قد يقلب الطاولة عليهم ، في حال 

استغل تالميذ سعد الشهري ذلك .
العبوا العراق ســـيلعبون تحت ضغط جماهيري 
هائل ، حيث من المتوقع امتالء الملعب عن آخره ، 
وهي نقطة ســـلبية أخرى ، فهم مطالبون بالفوز وال 

غير سواه .
على الجانب اآلخر يدخل العبوا األخضر الشباب 
بمعنويـــات عاليـــة وفي جعبتهم ثـــالث نقاط ، هي 
رصيد  الفوز على اليمن  ، و ال يعانون أية ضغوطات 
، على اعتبار أنهم شبان وغير مطالبين بالعودة إلى 
الرياض بالكأس ، لذلك ســـيلعبون بأعصاب هادئة 
و هم سيلعبون على األخطاء العراقية على األغلب .

وتعتبـــر مبـــاراة المنتخبيـــن بمثابة كالســـيكو 
الكـــرة الخليجيـــة ، حتـــى وإن كان األخضر يلعب 
بالفريـــق الثاني ، لذلك تحظى مبارياتها بالحضور 

الجماهيري الكبير .
تاريخيـــًا يتفوق المنتخـــب العراقي على نظيره 
الســـعودي في تاريـــخ المواجهات المباشـــرة في 
مختلـــف المســـابقات ، وفـــي تاريـــخ مواجهاتهما 
فـــي كأس الخليـــج لم تحضر نتيجـــة التعادل على 
اإلطالق ، وينحاز التفوق ألسود الرافدين بوضوح 
، مـــن خالل فوزه في خمس مباريات ، مقابل فوزين 

للمنتخب السعودي .
ويعود أول لقاء بينهما إلى النســـخة الرابعة في 
الدوحة القطرية ، حيث فـــاز العراق بنتيجة كبيرة 
وصلت لسبعة أهداف مقابل هدف ، ويعتبر الالعب 
الراحـــل كاظم وعـــل صاحب أول هـــدف عراقي في 
الشـــباك الســـعودية على مســـتوى البطولة ، فيما 
كان الســـعودي خالد ســـرور صاحب أول األهداف 

السعودية في نفس المباراة .
أما آخر مواجهة فانتهت عراقية أيضًا ، وبهدفين 
نظيفيـــن ضمـــن المجموعـــة الثانية من النســـخة 

الحادية والعشرون في البحرين عام 2013
الفوز السعودي األول تحقق في النسخة الثامنة 
في ســـلطنة عمان عـــام 1986 وبهدفين مقابل هدف 

واحد .

 العراق × السعودية 
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< منتخبنا يخســـر الجديد فقد تعثرت اللعبة في 
االونـــة االخيرة على صعيد كل المنتخبات الســـنية 
وهذه المرة خسرنا بداية المشوار  في كأس الخليج 
»خليجـــي 25« بالخســـارة أمـــام نظيـــره البحريني 
حامـــل اللقب 1-2،في افتتاح منافســـات المجموعة 
الثانيـــة حيث يتصدرها العنابـــي الثاني بعد فوزه 
علـــى الكويت  ويبـــدوا واضحا اننـــا نعاني نقصا 
حـــادا في الهجوم وهذا االمر اصبح مؤلما بســـبب 
معروف هو ان الالعب االجنبـــي وزيادة عددهم في 
دورينـــا حرمنا من توفر العناصر المؤهلة للعب في 
المنتخب فهناك العبون غير اساســـيين في انديتهم 
يلعبـــون اساســـيين في صفـــوف المنتخـــب وهنا 
الجميع بدون اســـتثناء مســـتغرب كيف يبعد العب 
هـــداف متخصص في التســـجيل وحصل على لقب 
الهداف على المســـتوى المحلي واالقليمي والقاري  
كيف نقبل راي المدرب يتخذ مايراه وهذه الخسارة 

االولى يتحملها المدرب نفسه.
و لتـــزداد حدة االنتقـــادات عليـــه، و بإبعاد علي 
مبخوت وال حتى أشد المدافعين عن أروابارينا نفسه 
واعتقد اليوجد سوى لجنة المنتخبات وظهرت آثار 
إبعاد نجمنا الكبير واإلصابة التي تعرض لها فابيو 
ليمـــا قبل يومين من المباراة، واضحة، ولو الحظنا 
سيطر  منتخبنا في البداية بشكل تام أمام البحرين، 
فـــي أول 30 دقيقة بالتنقـــالت لكنه لم يجد المهاجم 
الهداف القادر على ترجمة هذه التفوق ونجح الدفاع 
البحريني من اغالق خطه باقتداروكانت البداية قوية 
لمنتخبنا.. تمريرات صحيحة، وضغط وتبادل مراكز 
اال اننـــا كما ذكرنا ينقصنا المهاجمين حيث تميزت 
الكرة االماراتية بدورات كاس الخليج السابقة حيث 
ذكرنا بها الجماهير العراقية وكانوا دائما ينذكرون 
النجميـــن الكبيرين فهد خميـــس وعدنان الطلياني 
وهذه المرة كل مااجد احدا يســـالني نفس السؤال 
لمـــاذا أبعد مدربكم علي مبخوت وهذا النجم الكبير 
فقـــط وجوده في الملعب يصعـــب من مهمة مدافعي 

الخصم!!
عموما الخســـارة االولى البـــد ان تعطينا الدفعة 
القوية للفـــوز في المباراة المقبلة وتجاوز اخطائنا 
وان اليضـــع تيجالي فـــي االحتياط ويـــزج به اخر 
نصف ســـاعه فنحن نعانـــي نقصا وازمـــة حقيقية 
للكـــرة االماراتية في ظل توجهها الحالي هي تركيز 
االنديـــة بالالعبيـــن االجانب في الـــدوري وبالتالي 
ضياع تطلعاتنا لتزداد خسائرنا ونأمل بان منتخبنا 
تصحيح وضعه وكلنا ندعمه ليسير باالتجاه السليم 
في دورة هامة على عدة المســـتويات والله من وراء 

القصد.

محمد الجوكر

 ابعاد مبخوت خطأ!!

صالح مبارك الغرابي

 يارياضتنا اليمنية
< تلك اللقطة السخيفة ما كان لها 
ان تظهر على الســــطح وامام اعيننا 
واعين العالم  عشــــرات مرات ان لم 
يفوقهــــا بكثيــــر ويتــــم تناقلها على 

نطاق واسع في السوشل ميديا وكأنه 
حدث مهــــم وهو في االصــــل غير ذلك 
فستغله االستغالل المناسب من يراه 
يناســــبه   لغرض التشفي واالنتقاص 

منا جميعأ 
اكرر مــــا كان له ان يحصــــل لو كنا 
نمتلك قيادات رياضية حريصة ومحبة 
للوطــــن ومخلصه لعملهــــا وما اوكلت 

لها من مهام
لكــــن لالســــف ظهــــرت تلــــك اللقطة  
وياريــــت مــــا ظهــــرت وحتــــى ان كان 

ظهورها البد منه
  ان هو مرتبط بهذه المشــــاركة في 
خليجــــي البصرة فــــكان حرجا بهوالء 
القائمون على الرياضه الغى المشاركة 

من اصلها ان هي هكذا من البداية
وهي للحقيقة  بداية غير مســــتحبة 
بل غيــــر مرحب بها في كل االوســــاط 

االجتماعية
الحكايــــة عزكــــم اللــــه ان كل مافي 
االمر هو واقي الســــاقين او كما نطلق 

عليه )كسارات( الالعب المستبدل من 
منتخبنا يعطــــي اخيه الالعب الداخل 
ارضية الملعب واقي  الســــاقين الذي 
كان يضعــــه علــــى ســــاقيه فــــي منظر 

مخجل وجديد على الرياضه 
شــــي غريب حدوثه لكننــــا كيمنيين 
على مــــن حولنا تقبل ماقــــد ياتي منا 

وما قد ياتي قد يكون اكثر من هذا 
ســــؤال للجهــــات ذات الصلــــة مــــا 
مبــــررات  فيمــــا حصــــل امــــام مراى 

ومسمع العالم
هل من جواب مقنع 

ألظن انــــي ومثلي الكثير ســــنالقي 
الجواب المطلوب 

منتخــــب يقيــــم معســــكر خارجــــي 
ويجري بعض المباريات الودية بغض 
النظــــر عن فترة المعســــكر في طولها 
من قصرهــــا  وكذلك اجــــراه مباريات 
وديــــة  تحضيــــرا لهــــذا البطولة وايأ 
تكن تلــــك المباريات حتــــى مع حامل 
لقب مونديال قطر المهم انهم حضروا 

وتجهزوا حسب المقدرة لديهم
ايضــــا رحلــــة النقل بالطيــــران الى 
البصــــرة كل هذا ليس بالشــــي الهين 
فهــــو ســــياخذ تكاليف مادية ليســــت 
بالقليل وهو كفيــــل بتجاوز ما حصل 

من شي يقهر وياتي بالحنق
 لديهم اصرار عجيب على االستمرار 

بالخطاء دون االلتفاته له وتحاشيه 
بعدها يحصل ما حصل وما حصل 

اصبح حديث الناس 
ان استمر الحال برياضتنا على هذا 
المنوال دون التدارك والتدخل السريع 
 فالقادم صادم ليس فيما حصل بل 

حتى في االداء والنتائج الكارثية 
قلوبنــــا تعتصر المأ وكل حواســــنا 
مع من يمثلنا ومن يمثلنا لم يكن بذلك 
المنتظريــــن منه اغراقنــــا بالفرح ولو 
لمرة واحده اقول مرة واحدة فقد بعد 
هــــذا المره يحصل العكس ويتحســــن 
مســــتواه ويفرض نفســــه كند وليس 

مطية للركوب

البصرة 6 يناير - 19 يناير 2023  ARAB GULF
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9 يناير )كانون الثاني( 2023ماألثنين
املوافق 16 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1597

الكاس - حسن الدسوقي

< يتولـــى مبـــاراة العراق والســـعودية تحكيميا 
طاقم تحكيم من دولـــة اإلمارات بقيادة عادل النقبي 
ويعاونه علي النعيمي وسبت عبيد العلي ويتواجد 

حكم رابع الصيني ما نينغ. 
فيما يتواجـــد على تقنية الفيديو القطري عبدالله 

المري ويعاونه اإلماراتي أحمد عيسى. 
سلســـلة  الســـتمرار  الوطنـــي  المنتخـــب  ويطمـــح 
االنتصارات بعد الفوز في افتتاحية البطولة على اليمن 
بهدفيـــن دون رد عـــن طريق ســـميحان النابت ومصعب 
الجويـــر ، أما عن المنتخـــب العراقي فال بديل عن الفوز 
بعـــد التعـــادل أمام عمان فـــي مباراة انتهـــت بالتعادل 
الســـلبي بين الفريقين على ملعب جذع النخلة بحضور 

أكثر من 65 ألف مشجع.

طاقم حتكيم إماراتي لقمة السعودية والعراق 

الكاس حسين أبوتاكي – البصرة

< تـــودع عمان في مشـــاركتها الــــ23 في بطولـــة الخليج العبها 
التاريخـــي في البطولـــة أحمد مبارك المعروف باســـم “كانو” الذي 
اعلـــن اعتزاله كرة القـــدم نهائيا عن عمر 37 عاما بعدما اســـتبعده 
المـــدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش من تشـــكيلة “األحمر” في 
نســـخة خليجي 25 في البصرة، وحرمه من مشاركة قياسية عاشرة 

على التوالي.
ويعد كانو أحد أبرز العبي المنتخب العماني في تاريخ مشاركاته 
في كأس الخليج التي شهدت تألقه وسجل عبرها اول أهدافه الدولية 
في نسخة 2003 بمرمى االمارات. كما حصل كانو على جائزة افضل 
العـــب في بطولـــة خليجي 23 ســـنة 2018 في الكويـــت والتي توج 

األحمر العماني بلقبها على حساب اإلمارات بركالت الترجيح.
وقال مبـــارك أكثـــر الالعبيـــن العمانيين خوضـــا للمباريات مع 
منتخب بالده )183( عبر حســـابه في تويتـــر ” فخور بكل ما قدمته 
لمنتخب بلدي ولمسيرتي االحترافية الخارجية، انتهت مسيرتي في 
كرة القدم كالعب وبكل تأكيد سأواصل رحلتي معها ولكن هذه المرة 
ليس داخل المســـتطيل األخضر، شـــكرا لكم جميعا من القلب، أراكم 

جميًعا على خير”.
وكان مبارك الذي لعب ألندية الوحدة واالهلي والفتح واالتفاق في 
الدوري الســـعودي، والعين اإلماراتي، والسيلية والريان ومسيمير 
والمرخيـــة فـــي قطر، والنصر فـــي الدوري الكويتـــي وكان العروبة 
العماني آخر األندية التي لعب لها، يأمل المشاركة في”خليجي 25 ” 
للمرة العاشرة على التوالي، لكن إيفانكوفيتش استبعده رغم مطالب 
وسائل االعالم والجماهير العمانية بضمه مبررًا االستبعاد برغبته 

في بناء منتخب شاب وأن نظرته للمستقبل وليس لفترة محددة

أمحد كانو.. أحد أبرز الغائبني عن خليجي 25
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< نجح منتخب الملكة العربية الســـعودية 
في حصد العديد من االنتصارات واالنجازات 
والعالمية  واألســـيوية  والعربية  الخليجيـــة 
جـــدارة  عـــن  الوصـــول  بالطبـــع  اشـــهرها 
واســـتحقاق الي نهائيات كأس العالم  في 6 
مناســـبات، منها أربع مـــرات متتالية وكانت 
أبـــرز مشـــاركات  االخضـــر الســـعودي فـــي 
المونديـــال في كأس العالـــم 1994بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة حيـــث بلـــغ دور الــ 16 
بعد أن تصدر المجموعة السادســـة وال زالت 
مباريات السعودية في مونديال قطر 2022 لم 
تبـــارح الذاكرة ويكفي أن منتخب المملكة هو 
الوحيد الذي استطاع أن يقهر ليونيل ميسي 
ورفاقه اللذين اســـتطاعوا في نهاية المطاف 

الفوز بلقب كأس العالم .
ويســـعى المنتخب السعودي إلى استهالل 
عامـــه الحديـــد 2023 بتحقيـــق بطولة كأس 
الخليج الخامسة و العشرين المقامة بمدينة 
البصرة العراقية التي تعد بالنسبة لجماهير 
االخضر من اغلي البطوالت والتي ســـبق أن 
حققها ثالث مرات ويلقب منتخب الســـعودية 
بين عشـــاقه، ومحبيه وجماهيره العريضة بـ 
»الصقـــور الُخضر« وهو اللقب الذي يأتي من 
البيئة والثقافة السعودية ويرمز إلى األصالة 
العربية و القوة و الشجاعة والعزيمة والثقة 

والعزة والكبرياء .
 وللصقـــر مكانة كبيـــرة وعظيمة لدى أبناء 
الشعب السعودي وذلك منذ تأسيس المملكة 
العربية الســـعودية قبـــل أكثر من ثالثة قرون 
حتـــى وقتنا الحاضر، حيث لعب الصقر دورا 
كبيـــرا في خلق أواصر الود و المحبة وااللفة 
والتماســـك االجتماعـــي بين أبنـــاء الجزيرة 
العربية، فكانـــوا ُيطوعون الجوارَح؛ من أجل 
الصيد وإيجاد لقمة العيش،والكسب الحالل .
ووّثق بعض الرحالة والمستشـــرقون خالل 
زياراتهـــم لمناطـــق الجزيـــرة العربية وجود 
هواية الصيد بالصقور،التي ارتبطت بالعديد 
من القبائـــل العربية منذ القدم  وهي الهواية 
التي ُتعد  في المملكة العربية السعودية رمًزا 
وطنًيا وتقليًدا تاريخًيـــا، فهي هواية وهوية 
تحملهـــا الثقافـــة العربية العريقـــة، وتعكس 
الشـــغف والمتعة في صيدها وطرحها، وهو 
ما دفع الكثير من السعوديين لتسمية أبناءهم 
بأســـمائها إعجابا وفخرا بها وبقوتها وكان 
من أفضل أنـــواع الصقور التي لها شـــعبية 
كبيـــرة في بـــالد الحرمين الشـــريفين »الحر 

والشاهين والوكري« 
كما وثقت اآلثار المكتشـــفة في موقع المقر 
األثري قـــرب محافظة وادي الدواســـر و هي 
إحـــدى محافظات منطقة الرياض في المملكة 
العربية السعوديةو تسمى أيًضا بالعقيق، أو 
عقيق بني ُعقيل، اســـتئناس إنسان الجزيرة 
العربيـــة للصقر منـــذ آالف االعوام ، في فترة 
العصر الحجـــري الحديث. وكجزء من توثيق 
إرث الصقور ودورها في حياة األجداد، ُيوثُق 
شـــعاُر يوم التأســـيس في هويتـــه البصرية 
وجـــود الصقر، ضمن خمســـة عناصر ورموز 
جوهرية، إلى جانب العلم السعودي والنخلة 
والخيل العربية والسوق، حيث كان ُيستخدم 
الصقُر كهدايا بين شيوخ القبائل؛ باعتبارها 

رمًزا للصلح في حِل الخالفات بينهم.

جمال عبدالحميد 

  القاب منتخبات الخليج

5 - الصقور الُخضر
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< تقـــدَم الشـــيخ »حمد بـــن خليفة بـــن أحمد آل 
ثانـــي« رئيـــس اتحـــاد كأس الخليج العربـــي لكرِة 
القدم، بخالص الُشـــكر والتقدير للحكومِة العراقّية 
برئاسِة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
وللشـــعب العراقي، ولمعالي أحمـــد المبرقع، وزير 
الشـــباب والرياضـــة العراقي، وســـعادة المهندس 
أســـعد العيداني، محافـــظ البصـــرة، واألخ عدنان 
درجال، رئيس االتحـــاد العراقي لكرِة القدم، رئيس 
اللجنة المنظمة لخليجي 25، على حفاوِة االستقبال 
وكرم الضيافة، وعلى الُجهود التي بذلت من الجميع 

لتنظيم خليجي 25 في البصرة. 
وأشاَد الشـــيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 
ببطولـــِة خليجي 25 في البصـــرة، وبحفِل االفتتاح 
الُمبهر الذي شـــاهدناه في ملعـــِب البصرة الدولي، 
وما تضمنه من فقراٍت تاريخّيٍة وفنيٍة رائعٍة، ُمشيدًا 
أيضًا بالجوانـــب التنظيمّية التي قامت بها اللجنُة 
المنظمة للبطولة، واالتحاد العراقي لكرة القدم، في 
التحضير واإلعداد لهذه البطولِة من الجوانب كافة.
وأكـــَد: نحن علـــى درايٍة بأن البطـــوالت كافة في 
العالم توجد فيها سلبياٌت وإيجابياٌت، ولكن دائمًا 

ما يتم تعزيز اإليجابيات ووضع الحلول للسلبيات 
مـــن أجل عـــدم تكرارها، ونحن نتمنـــى من الجميع 
عدم االلتفات إلى السلبيات ومحاولة تفاديها لدعم 

االتحاد العراقّي لكرة القدم. 
وأضـــاف: إن البدايـــة الفنّيـــة كانـــت متوســـطَة 
المســـتوى، ولـــم تصل إلـــى الُمســـتوى المطلوب، 
وهذا أمٌر طبيعـــي مع بدايِة كل بطولة، ونتمنى في 
الجوالِت القادمة أن يكون المستوى الفنّي أعلى من 

قبل المنتخبات الخليجّية كافة. 
وأشـــاَد رئيس اتحـــاد كأس الخليج العربي لكرِة 
القـــدم بالجماهير العراقّية والتـــي نعتبرها الداعَم 
الرئيســـي للبطولـــة والتـــي حرصت علـــى ُحضور 
المباريات كافة سواًء التي أقيمت في ملعِب البصرة 
أو ملعب الميناء، وهذا دليٌل على عشـــق الجماهير 

العراقّية للعبِة ُكرِة القدم. 
وأكـــَد: إن هناك مؤتمرًا عامًا ســـيعقد بتاريخ 13 
يناير / كانون الثاني 2023 للتشـــاور مع رؤســـاء 
االتحادات الخليجّيِة الثمانية في الُسبل التي تؤدي 
إلى تطوير عمِل االتحاد الخليجي والكرة الخليجّية 

بشكٍل عام بإذن الله.

< التقى رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عدنان 
درجال الصحفييـــن العـــرب و العراقيين للتباحث 
حول المشاكل و العقابات التي واجهتم خالل االيام 
الماضية لتذليلها في المباريات القادمة و االستماع 
الى مقترحاتهم للوصول الى اسمى درجات النجاح 
واكـــد درجـــال : ان ما حـــدث في افتتـــاح بطولة 
خليجـــي زين البصرة 25 يحـــدث بجميع البطوالت 
و المســـاباقات مشيرا الى ان الحفل كان فريدال من 
نوعه و لم يشـــهد ان افتتحت بطوالت كاس الخليج 

بهذه الطريقة . 
و اضاف درحـــال : تم تخصيـــص بوابة لدخول 
الصحفييـــن و االعالميين مع توفير باصات لنقلهم 
الى ملعب البصرة الدولي و ملعب الميناء بتوقيتات 

زمنية محددة مع وجود دورية للمرور ) الشـــرطة ( 
ترافق الوفد لتسهيل وصولهم الى المباريات 

و اكمـــل درجال : ان اعداد المصورين المتقدمين 
لطلب الباج فاق االعداد التي قدمت في كاس العالم 
في قطـــر بنحو 300 مصـــور مع المطالبـــة بزيادة 
العدد موضحا بان اللجنـــة المنظمة قامت بطباعة 
اكثر مـــن 7000 باج صحافي ,و ختم درجال حديثه 
: بان جميع المنتخبات جاءت لخطف اللقب و نحن 
نطمـــح الى ايضـــا الى نيله لكن هدفنـــا هو التاهل 
الى كاس الغالـــم 2026 و اضاف بانه ال يوجد الية 
جديـــدة لبيع التذاكر و ســـيتم طرحهـــا الكترونيا 
بالنســـبة لمباراة العراق و السعودية التي ستقام 

يوم االثنين على ملعب البصرة الدولي .

الشيخ محد بن خليفة يشيد 
ببطولة خليجي 25 يف البصرة

عدنان درجال يلتقي بالصفحيني العرب 
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< ..عزائـــي القراء مع بدايـــة أنطالقة خليجي 25 
في مدينة البصرة العراقيـــة التي توقفت البطوالت 
منذ فترة طويلة عن هذه البلد العظيم فالبد من وقفة 
مع الحديث مع أسطورة عراقية رحلت وبرحيل هذه 
األسطورة ســـنفقد الكثير. حاصة وأن البطولة على 
أرضة التي عشق ترابها ودافع عن ألوان منتخباتها 
بمختلـــف فئاتهـــا لكن فكـــرة طيبة قـــام بها رئيس 
األتحـــاد العراقي الكابتن عدنـــان درجال تؤام روح 
حبيبنا الذي نتحدث عنه الكابتن أحمد راضي هداف 
العراق األول واليوم نشـــاهد نسخة منه وهو نجله 
فيصل الـــذي يركل ركلة البداية في خليجي البصرة 
وحينهـــا نعيد ذكريات نجمنا الـــذي وددت الحديث 

عنه في هذه السطور.. 
أحمد راضي أسمه الحقيقي أحمد راضي هميش 

الصالحي العب كرة قدم عراقي.
يعـــد  من أبرز العبين العصـــر الذهبي لكرة القدم 

العراقية.
ولـــد أحمـــد راضي فـــي 21 أبريـــل 1964، برزت 
مواهبه في سن مبكر مع نادي الزوراء العراقي الذي 

شهد تألقه،
بعدها تألق أحمد راضي في كأس فلسطين للشباب 

التي كانت بداية شهرته العربية والتي ُأقيمت في
المغرب عام 1983ثم لعـــب مع المنتخب الوطني 
وواصل تالقه مع المنتخب األول حتى كان له الدور 

والفضل بعد الله تعالى
 بوصول العراق لنهائيات كأس العالم، كما حقق 
بطولة كأس الخليج ثالث مرات في مسقط عام 1984 

وفي الرياض عام 1988 والتي تؤيج من خاللها
 بلقب هداف البطولة.

 كما ُأختير في هذا العام كأفضل العب في آسيا
دخل أحمد المجال السياســـي فـــي العراق حيث 
أصبح عضًوا في مجلـــس النواب العراقي عن كتلة 

جبهة
التوافـــق العراقية عـــام 2008 وأصبح عضوا في 

لجنة الشباب والرياضة في المجلس.
احمد راضي متـــزوج ولديه ثالثة بنات هيا وتاال 

والنا وابن واحد وهو فيصل.
توفي أحمد راضي في بغـــداد في صباح يوم 21 

حزيران 2020 بسبب مضاعفات مرض كورونا.
وكان أحمد يوم 13 حزيران قد دخل مستشفى إبن 

النفيس ثم مستشفى إبن سينا ثم استقر في
مستشـــفى النعمان باألعظمية، بعد ظهور نتائج 

التحليل التي أّكدْت إصابته بالمرض، ورقد في
المستشـــفى ثم خرج منها، ثم ما لبث أن عاد إلى 

مستشفى النعمان مساء يوم 19 حزيران، بعد أن
تدهـــورْت حالتـــه، فأعلـــن في نفس اليـــوم نقيب 
الصحفيين مؤيد الالمي عن سعيه إلى تجهيز طائرة
طبية خاصـــة لنقل أحمد راضي إلـــى األردن لكن 

أحمد ُتوّفَي قبل ذلك. وفي ظهيرة يوم 21 حزيران،
أعلن ديوان الوقف السني أنه تلّقى طلبًا من عائلة 

أحمد راضي، المقيمين في األردن، بغسله وتكفينه
وإقامـــة صـــالة الميت عليـــه، فاســـتجاب ديوان 
الوقـــف لذلك في اليوم نفســـه، وتـــّم دفنه في مقبرة 

الكرخ اإلسالمية..
يذكـــر أن الكابتـــن أحمـــد راضـــي يعـــد النجـــم 
األســـطوري للعراق حيث لم يصل إلى مســـتواه أي 
العب إلى يومنا هذا كما دخل التاريخ بستجيل أول 
هدف عراقي في كأس العالم في المكسيك عام 1986 
في مرمى بلجيكا نتمنى أن نشـــاهد في الســـنوات 
القادمـــة فيصل راضي مثـــل والدة الـــذي أفتقدناه 
كالعب أســـطوري ســـابق وهداف خرافـــي ومحلل 

رياضي كبير...

عثمان عمرو الغتنيني

 أحمد راضي في سطور
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حسن آل قريش 

< قال أحمد الرويعي مســـاعد مـــدرب المنتخب 
الســـعودي أن مواجهـــة الفريق القادمـــة لن تكون 
ســـهله، وقال الرويعي من خالل حديثه في المؤتمر 
الصحفي: ال يوجد شـــك أن المنتخب العراقي فريق 

قوي يلعب بين جمهوره.

وأضـــاف: لنا دراســـة فنية ونعرف نقـــاط القوة 
والضعف ومستعدين جيدا للمباراة ولكل المباريات 
ونطمح بتقديم مباراة تليق بالكرة الخليج والطموح 

حق مشروع بتحقيق الثالث نقاط.
وأختتم: الالعب السعودي متعود على اللعب في 
مثل هذه االجواء وجماهير العراق بالعكس أضافت 

جمالية للبطولة بحضورها القوي.

الرويعي: مواجهة العراقي 
قوية ولكن استعدينا جيدًا
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< على مدار ثالثة وخمسون عاما بالتمام والكمال 
منذ االنطالقة األولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة 
القدم أقيمت 24 دورة تناقلت بين عواصم دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وخـــالل تلك الســـنوات الممتدة 
بذكرياتها التـــي دونت بحروف من ذهب في صفحات 
وكتب تاربخ الكرة الخليجية ، شـــهدت بطوالت كأس 
الخليج مولـــد وبروز العديد من النجـــوم التي لمعت 
وتالالت على ضفـــاف المونديـــال الخليجي البطولة 
االكبر واألشـــهر واالهم في منطقة الخليج حيث كانت 
هـــذه البطولـــة أحد أســـرار تالقهم .. فعبـــر الدورات 
السابقة انجبت البطولة عبر تاريخها الطويل العبين 
كبار اثـــروا المالعب الخليجيـــة والعربية بمهاراتهم 
العاليـــة وفنونهـــم الكروية التي تغنـــت بها جماهير 
وعشـــاق ومحبـــي الســـاحرة المســـتديرة وحفظـــت 
أســـمائهم وصورهم في دول الخليج ســـنوات طويلة 
حيث كان العرس الخليجي الكبير والشـــهير بدايتهم 
مـــع التألـــق والنجومية في عالم كرة القـــدم وال زالت 
الجماهير التي عاشت وعاصرت دورات الخليج تتذكر 
بكل الحب والود هؤالء النجوم اللذين فرضوا أنفسهم 

بقوة على ساحة الكرة الخليجية . 
كان البحريني احمد بن ســـالمين أول العب يسجل 
اسمه بحروف من ذهب في سجل بطوالت كأس الخليج 
عندما اســـتطاع نجم  منتخب البحريـــن اوغواصين 
اللؤلؤ ونادي المحرق أن يسجل اولى اهداف المونديال 
الخليجـــي األول الذي اســـتضافته البحرين في العام 
1970 ففي المباراة االفتتاحية التي أقيمت على ملعب 
مدينة عيسي الرياضية يوم الجمعة السابع والعشرين 
مـــن مارس 1970 بين منتخبي البحرين وقطر  بقيادة 
تحكيميـــة للحكم المصـــري صبحي نصيـــر وعندما 
جاءت الدقيقة الرابعة عشـــر من شوط المباراة األولي 
ســـجل احمد بن ســـالمين أول هدف في تاريخ دورات 

الخليـــج العربي وأولى اهـــداف منتخب البحرين في 
الشـــباك القطرية ليدخل االخطبوط البحريني االحمر 
أو احمدي كما لقبته الجماهير البحرينية تاريخ كاس 
الخليج من أوســـع أبوابه كأول العب يسجل هدف في 
البطولة التي أصبحت عرسا خليجيا ينتظره ويترقبه 

عشاق الساحرة المستديرة في مكان .
احمد بن ســـالمين من مواليد مدينة المحرق بحي 
بن غتم وبدأ ممارســـة كرة القدم في مدرســـة الهداية 
الخليجية ثم انضم الي بعض الفرق واالندية الشعبية 
في البحرين مثل النصر والمريخ والفن وبعد نصوح 

موهبتـــه وظهوره بشـــكل متميز بيـــن أقرانه التحق 
بالعمل عام 1955 في أحدي شركات البترول البحرينية 
ليلعب باســـم الشركة في دوري الشركات وفيها خطف 
بن ســـالمين األضواء واالنوار بســـبب موهبته الفذة 
وكاد احمدي ان ينتقل الي نادي المحرق اشـــهر أندية 
البحرين ولكن توقف النشـــاط الرياضي في البحرين 
عتم 1956 بســـبب العدوان الثالثي علي مصر تسبب 

الي أرجاء الصفقة الى العام 1958  .
شـــهد نفس العام الذي انضم فيه احمد بن سالمين 
انضمامـــه إلـــى منتخـــب البحريـــن الوطنـــي والذي 
لعب بألوانه ســـنوات عديدة وشـــارك معه في العديد 
مـــن المناســـبات الرياضيـــة المختلفـــة منهـــا كاس 
العـــرب 1966 في بغـــداد وكاس الخليج االولى 1970 
بالبحرين وتصفيات كاس اســـيا بالكويت عام 1971 
وظـــل بن ســـالمين متألقـــا مع منتخب بـــالده ونادي 
المحرق البحريني حتى اعتزل كرة القدم في منتصف 
السبعينيات بعدها اتجه االخطبوط االحمر الي مجال 
التدريب حيث تولـــى تدريب الفريق األول المحرق ثم 

تولي فرق الناشئين والشباب في النادي 
وظل بن سالمين في تعليم األجيال الجديدة  مبادئ 
وأصـــول وأساســـيات وفنون كـــرة القـــدم ، صاحبة 
الشـــعبية األولـــى فـــي العالم حتـــى جـــاءت جائحة 
الكورونا في العام 2020 فخلد الى الراحة حتى توفي 
احمد بن ســـالمين فـــي الثامن والعشـــرين من يونيو 
2021 عـــن عمر ناهز الحاديـــة والثمانين قضاها في 
خدمة كرة القدم في بالده مع منتخب البحرين ونادي 
المحرق كان خاللها مثااًل للتضحية والتفاني وعنوانًا 
لألخالق الحميدة والعمل الجاد المخلص، بعد وفاته 
اطلق على الشـــارع المحـــاذي لنـــادي المحرق، بيت 
أحمد بن ســـالمين الثاني، اســـم الالعب الراحل الذي 

قدم الكثير لكرة القدم البحرينية.

امحد بن ساملني .. البصمة االوىل   آللئ على شواطئ الخليج

 جاسم عزاوي: نسخة استثنائية
منتظرة في خليجي 25

حسن آل قريش

< اكـــد عضو لجنة االعالميين العراقيين لتغطية 
فعاليـــات بطولـــة كأس الخليج 25 جاســـم عزاوي 
والتـــي تقام هذه األيام في مدينـــة البصرة، أن هذه 
النسخة ســـوف تكون اســـتثنائية، وقال جاسم من 
خـــالل حديثه إلى صحيفة الكأس الرياضية: افتتاح 
بطولـــة كأس الخليج كان مبهرا خاصـــًة بعد غياب 
دام أكثر مـــن أربعين عام من تنظيم البطولة وازدان 
اإلفتتاح بحضور االشـــقاء مـــن دول الخليج، زداهم 
حب إلى جانب فقرات الحفل ومشاركة الفنان حسام 

الرسام وااللعاب النارية.
وأضاف: كمـــا أن حضور الجمهـــور أعطى نكهة 
خاصة ويؤكد ان هذه النســـخة سوف تكون مختلفة 

عن بقية بطوالت كأس الخليج.
وعن من سيحقق اللقب قال: بطوالت كأس الخليج 
ال تخضع للمنطق، كما أن الحظوظ متساوية بين كل 
المنتخبات من أول منتخب حتى اخر منتخب، ولكن 
بيرز من بين المنتخبات المنتخب السعودية بجانب 

المنتخب القطري وكذلك المنتخب العراقي.
وأضاف: السبب هو ان ن هذه المنتخبات تعودت 
علـــى بطولـــة كأس الخليـــج من خالل المشـــاركات 

السابقة ولكن تظل الحظوظ متساوية.
وردا على سؤال المحرر عن وجود أكثر من 2500 
صحفـــي لتغطية فعاليات بطولـــة كأس الخليج قال 
عزاوي: وجود هـــذا العدد والكم الهائل له شـــقين، 
األول هـــو الجانب االيجابي في عكـــس كل جوانب 
البطولة وعكس الصور الجميلة وهناك جانب ثاني 
ســـلبي وهو يتمثل وجود عدد مـــن الذين لم يصلوا 
إلى درجة اإلحتراف، فبالتاي يجب أن تكون معايير 

قبول االعالميين للبطولة أكثر انضباطا.

عبداهلل العبيدي 

< في ليلـــة من ليالي ألف ليلـــة وليلة امتزج صوت 
الفن البابلي  بصوت الجماهير الحاضرة المتيمة بكرة 

اليد في خليجي25 على أرض بصرة العراق.
 صـــدح الصـــوت العراقي الممـــزوج بالحـــزن تارة  
وبالفرح تارة أخرى ،   رغم صعوبة الوصول إلى الحفل 
بداية انطالقة ورغم الوصـــول المتأخر تألقت صاحبة 
الصوت البابلي  الفنانة العراقية رحمة رياض؛ لتغني 
عين غطى وعين فراش ،عـــاش العراق عاش العراق… 

لتشتعل الجماهير وتردد األغنية بصوت واحد.. 
رحمـــة رياض دونت عبر حســـابها في منصة تويتر 

بعد الحفل »ويبقى العراق شامخا عاليا أبد الدهر ». 
وأضافـــت: فخـــورة بأنـــي ابنة هـــذا البلـــد العظيم 
وســـعيدة جدا بمشـــاركتي بين أهلي وناسي في هكذا 
حدث رياضي مشـــرف يليق بعراقنا الحبيب وصورته 

المشرفة ومنها لألعلى.  
يذكـــر ان الفنانة العراقية رحمـــة رياض أحيت حفل 
ختام كأس العالم الذي أقيم في  قطر2022  والدي توج 

به منتخب االرجنتين مؤخرا
من جهة آخرى  رحمة رياض من مواليد البصرة1987  
و هي من أسرة فنية والدها هو الفنان عبدالرضا مزهر 
والملقب رياض احمد وشـــقيقتها مقدمة البرامج نعمة 

رياض..

الفن البابلي ميتزج 
بالرياضة يف خليجي25 
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< أقاَم اإلتحاد العراقّي لكرِة القدم، 
امس االثنين، احتفاليًة لتوقيع كتاٍب 
جديٍد للصحفــــي الرياضي اإلماراتي 
محمد الجوكر »شيبتي كأس الخليج« 
على هامــــش  فعاليــــاِت خليجي زين 
بصــــرة 25، بُحضور عضــــو االتحاد 
العراقي لكــــرِة القدم رئيــــس اللجنة 
اإلعالمّية لخليجي زيــــن بصرة 25 ، 
وجمع مــــن  الصحفيين واإلعالميين 

الحاضرين للبطولِة. 

وقاَل الموسوي: يسعدنا احتضان 
توقيــــع الكتاب للمؤلــــف الجوكر في 
البصرة، وهي فرصٌة طيبٌة لتســــليط 
األضواء على أحداث دورات الخليج.

ووزَع الجوكر الكتاب بين الحضور 
وســــط اإلشــــادِة الكبيرة من المؤلف 
على  التعاون المثمر من قبل االتحاد 
العراقــــّي لكــــرِة القــــدم علــــى تنظيم 

االحتفالية بُصورٍة رائعة.

حفل توقيع كتاب 
شيبيت كأس اخلليج

< الســـعودية وقطر لم يحضروا 
كل الالعبيـــن المتاحين ولكن لديهم 
الالعبيـــن المفضلين لديهم وهم من 
وقت طويـــل جدا نفـــس المجموعة 
تعمل مـــع بعضها منتخب قطر على 
ســـبيل المثـــال  هم عملوا ســـنوات 

عديـــدة من أجل تحقيق كأس آســـيا 
في عام 2019

لدينـــا رغبة شـــديدة فـــي تحقيق 
األخطـــاء  وصححنـــا  البطولـــة 
وأتمنـــى هذا يمنحنـــا نتيجة للفوز 
أمام الســـعودية بنحـــاول نزود من 

إمكانياتنـــا للفـــوز أمـــام األخضـــر 
ونحـــاول امتالك الكرة والســـيطرة 
عليها ولكـــن ال يوجد ضغوط علينا 
نهائيا لن نكـــن أبطال عالم في حال 
فزنا ولن نكن األسوء في العالم حال 

خسرنا 

ليس ضروريا أن نتوج بلقب كأس 
الخليج، والمهـــم أن نقدم اداًء طيبا 

ونطبق أفكارنا«
»أطالـــب الجماهيـــر بالتشـــجيع 
والحماس طيلة أوقات المباراة.. وأن 

يبتعدوا عن كل شيء ليس ذكيا«.

خيسوس كأساس : لن نصبح 
أبطال عامل لو فزنا على السعودية

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص و.ك 1101
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حسن آل قريش 

< يواجه المنتخب السعودي 
نظيره العراقي ضمن مباريات 
الجولة الثانية من بطولة كأس 

الخليج.. صحيفة الكأس الرياضية 
أجرت استطالعا مع عدد من 

االعالميين الذين حضورا إلى 
البصرة من أجل معايشة احداث 

البطولة عن توقعاتهم لنتيجة 
المباراة.. أدناه نرصد لكم أهم 

افاداتهم.

»الكأس« تطوف في فندق اإلعالمين بالبصرة

كيف ينظر اإلعالميني والصحفيني الرياضيني 
ملـبـــاراة األخـضـــــر وأســــود الرافــديــن ؟

 تعادل

< قالت نبأ الشمري االعالمية 
العراقية: أعتقد أن المباراة سوف 
تنتهـــي بالتعادل بين الفرقين ألن 
االســـتعدادات كانـــت جيـــدة كما 
أن المنتخبيـــن قويين في الدفاع 

والهجوم.

 ثقة في األخضر

< قـــال بندر العتيبي االعالمي 
الســـعودي ان مواجهـــة كبيـــرة 
منتظرة بين المنتخب الســـعودي 
والمنتخـــب العراقـــي وقال بندر: 
والمنتخـــب  قويـــة  المبـــاراة 
السعودي حقق الفوز في المباراة 
األولـــى من خالل تقديم مســـتوي 
وعـــرض جيد، ومن خالل حديث المـــدرب في المؤتمر 
الصحفي أنه يثق في الالعبين حتى لو خلف المنتخب 

العراقي 70 ألف مشجع.
وأوضح بندر أن المنتخب العراقي سيدخل المباراة 
ضمن ضغط نفســـي كبير نســـبة للتعادل األخير الذي 

حققه أمام عمان.

 هدفين لهدف

الســـعودية  االعالمية  قالت   >
ســـندس محمـــد أنهـــا تتوقع أن 
يفـــوز األخضـــر الســـعودي أمام 
المنتخـــب العراقي اليوم بهدفين 
مقابل هدف، مشـــيرة إلى أن هذا 
التوقع ليس من فراغ بل بناًء على 
مباراة الفريق األخيرة أمام اليمن والشـــكل الذي ظهر 
به، وابدت سندس اعجابها بما قاله الجمهور العراقي 
بأنهم سيكونون سعداء أن لم يحققو لقب بطولة كأس 

الخليج إذ يكفيهم احتضانهم اشقائهم في الخليج.

 مفترق طرق

< قال اإلعالمي العراقي حسين 
المنتخب  مبـــاراة  أن  الخرســـان 
العراقي أمام المنتخب السعودي 
سوف تكون مفترق طرق بالنسبة 
حقـــق  فاالخضـــر  للمنتخبيـــن، 
الفوز وكســـب نقاط المباراة أمام 
المنتخب اليمني وســـيدخل المبـــاراة بأريحية كبيرة، 
وفي المقابل ســـيكون المنتخـــب العراقي تحت ضغط 
كبيـــر ومطالـــب بتحقيق الفـــوز واال ســـوف يضعف 

حظوظه في التأهل.

 مالمح المتأهلين

< أكـــد محمـــد النعمانـــي 
االعالمـــي اليمنـــي ان بطولة 
كأس الخليج سوف تكون قوية 
وعلى اشدها وهذا واضح منذ 
الجولـــة األولى، مشـــيرا إلى 
أن المنتخب الســـعودي قوي 

وكذلك المنتخب العراقي وأن المباراة سوف تكون 
قوية ومثيرة أيضا، خاصًة على المنتخب السعودي 
الذي شـــوف يكون تحت ضغط كبير أمام الحضور 
الجماهيـــري الكبير المســـاند للمنتخـــب العراقي، 
ولكنه أكد قوة المنتخبات الســـعودية ألن المنتخب 

االولمبي السعودي أيضا ليس سهال.
وأختتم اإلعالمي اليمنـــي بالتأكيد على أن هذه 
المباراة سوف تكون مثابة مفترق طرق للمنتخبين 

سوف تحدد مالمح المتأهل إلى الدور الثاني.

 الجمهور العراقي
 لن يرضى

 الخسارة مجددا

الوقيـــان  مبـــارك  أكـــد   >
ان  الكويتـــي  االعالمـــي 
الســـعودي سيدخل  المنتخب 

مباراتـــه أمـــام المنتخب العراقي وهـــو في ظروف 
أفضـــل واعصاب مريحة وهادئـــة وذلك على خلفية 
فوزه في المباراة األولى علـــى نظيره اليمني، لكن 
على الجانب اآلخر سيكون المنتخب العراقي تحت 
ضغط نفسي وجماهيري كبير ألن الجمهور العراقي 
لن يرضى الخســـارة مرة أخرى لن يرضى الخروج 

خالي الوفاض من البطولة التي سعى لتنظيمها.

 صعبة لسببين

< قال عبدالرحمن األشـــقر 
اإلعالمي بقناة الكأس القطرية 
ان مباراة المنتخب السعودي 
أمـــام المنتخـــب العراقـــي لن 
تكون ســـهال لـــكال المنتخب، 
لسببين األول هو أن المنتخب 

الســـعودي يلعب بجيل جديد من الشباب الطموح 
والمهـــاري وقد حقق الفوز في المباراة األولى على 
الجانـــب اآلخر يخوض المنتخـــب العراقي مباراة 
قوية أمام جمهور غائب عن استضافة هذه البطولة 
ألكثر من ثالثة واربعون عاما، كما أن العراقي يجب 

أن يفوز في هذه المواجهة.

شهادتي مجروحة

< قالت االعالمية نباء الموسوي 
من قنـــاة العراقيـــة الرياضية، أن 
شـــهادتها مجروحـــه فـــي خليجي 
25 ألنـــه يقام فـــي بلدهـــا، مؤكده 
أنها ســـعيدة بـــأن يأتـــي الجميع 
إلـــى البصرة ومن اجل دعم العراق 

في اســـتضافة هذه البطولة داعية الجميع االستمتاع 
بالبصرة وجمالها كرم أهلها.

وعن مباراة المنتخب العراقي أمام شقيقة السعودي 
قالت إن أسود الرافدين ستكون الكلمة لهم.

 الحظوظ متساوية

< قال اإلعالمي البحريني حسن 
علي، ان مبـــاراة المنتخب العراقي 
والســـعودي ســـتكون قوية خاصًة 
المنتخب الســـعودي الذي كســـب 
المبـــاراة األولـــى ويلعـــب بفريق 
العراقي  المنتخب  الشـــباب، ولكن 

يخـــوض المباراة تحت ضغـــوط كبيرة ولكن أعتقد أن 
الفوز ســـيكون من نصيبه ألنه طامع في الفوز أكثر من 
السعودي ولكن بشكل عام تظل الحظوظ متساوية بين 

المنتخبين.

العراقي لن يفوتها
االماراتـــي  االعالمـــي  قـــال   >
مسعود محمد، أن مباراة المنتخب 
مـــن  العراقـــي  أمـــام  الســـعودي 
الصعوبة بمكان التكهن بنتيجتها، 
ولكن المنتخـــب العراقي لن يفوت 
هذه المبـــاراة وســـوف يلعب بكل 
أوراقـــه من اجـــل تحقيـــق الفوز، 

واتوقـــع أن تكون المباراة من نصيب المنتخب بالفوز 
بهدف دون مقابل او تحقيق التعادل.

 حسابات ضيقة
< قـــال االعالمي العماني صالح 
البارحـــي، انه يتقدم بالشـــكر لكل 
اهـــل العراق على حســـن الضيافة 
والكـــرم الـــذي قوبلوا بـــه، وتقدم 
بالشـــكر أيضا لالتحاد الســـعودي 
الذي أعطى الثقة للمدرب السعودي 
واظهار المنتخب السعودي الشاب 

بهذه الصورة الجيدة.
وأكد البارحي أن هذه المباراة متفرق طرق للمنتخب 
العراقي اذ البد من ان يحقق الفوز ألن التعادل ســـوف 

يدخله في حسابات ضيقة أن الفوز لن يكون بيده.
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كأس اخلليج 25 بصراوي 

كأس اخلليج أعادت احلياة الرياضية احلقيقية للعراق
القاهرة / محمد الشيخ

< مازالت أصداء أفتتاح كأس الخليج في عراق المجد تتردد في العالم العربي .
 وســـط روعة الحضور الرســـمي الرفيع المســـتوي والكبير مـــن ضيوف العراق مـــن كل دول مجلس التعاون 
الخليجي وبحضور رئيس دولة كرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم ، ولتبدأ رحي 

مباريات خليجي 25 في عراق المجد والتاريخ .
هذا اإلفتتاح اعترافا رسميا بقدرة العراق على تنظيم الفعاليات و األحداث الرياضية التي غابت

عن  أرض الرافدين نحو أكثر من ثالثة عقود حرم العراق من البطولة التي حمل لقبها ثالث مرات وحمل كأس 
أسيا من قبل .

تظاهرة #خليجي25بصراوي بطولة استثنائية في تاريخ تنظيم بطوالت كأس الخليج وعودة امجاد العراق .

 إنطباعات أولية 
< دارت حوارات مع أصدقاء صحفيين ونجوم 

كرة وكانت هذة اإلنطباعات األولية:
يقول الصحفي المصري الكبير األستاذ محمد 

صادق الناقد الرياضي بجريدة أخباراليوم:-
اســـتضافة العـــراق للنســـخة الحالية لكاس 
الخليـــج معناه عـــودة العراق العريـــق لمكانته 
الطبيعيـــة بين دول الخليح بعـــد غياب اكثر من 

30 عاما
ثانيـــا تنظيم العراق للبطولـــة ييؤكد ان بطل 
الخليج الســـابق عنصر مهم مـــن عناصر نجاح 

كاس الخليج
ثالثا ..عـــودة العراق معناها عـــودة التالحم 
العربي ونبذ الخالفات وبداية صفحة جديدةمن 

عالقات محترمة بين دول الخليج.
رابعـــا ..تنظيـــم العـــراق للبطولـــة يعني ان 
الجميع اكتشـــف مؤخـــرا حجـــم المؤامرة على 
العراق بصفـــة عامة وعلى منطقـــة الخليج  من 

اعداء االمة
اخيـــرا ..نأمل ان يكون تنظيـــم العراق لكاس 

الخليج بداية جيدة

 المنافسات الكروية

الخليجية
< في عودة جديدة للعبة الشـــعبية األولي في 
الخليـــج كرة القـــدم وبعد تظاهـــرة كأس العالم 
وارتفـــاع مســـتوي األداء العربـــي تأتـــي كأس 
الخليج كحلقة من حلقات البطوالت الكبري التي 
ينتظرها المشـــجع العربي ليس في الخليج فقط 

ولكن بطول العالم العربي
المنتخبات دخلت المباريـــات بثقلها الكروي 
المنتخب السعودي صاحب البطوالت واالمجاد 
فـــي الكـــرة العربيـــة واألســـيوية ومـــازال حلم 
االخضرالســـعودي ممكنا بالمنافسة علي اللقب 
بعـــد األداء العالي فـــي كأس العالم في مونديال 
قطر 2022 ، امـــا العنابي العائد يحاول تضميد 
جراح خســـائر المونديال الذي فـــاز به تنظيميا 
بشـــكل متفرد وأخفق كرويا وكان األداء القطري 
لغزا فهل يفك طالســـم المعادلة في كأس الخليج 
بصراوي 25 ، أيضا فإن الكرة العراق تبحث عن 
أمجادها في أكبر تجمع منتخبات خليجية وهو 
الـــذي أعتلي منصة التتويـــج 12 مرة وعمان لن 
تقـــف متفرجة والبحرين يدافع عـــن اللقب الذي 
فاز به الدورة الماضية فيما اليمن يحاول جاهدا 
نســـيان أوجاع الحرب علي أرضه ليرسم لوحه 
من األمل فهل تســـعف قـــدرات الالعبين في أداء 
كروي مميز المباريات الدائرة تعبير صريح عن 

المستوي.
المنتخب المســـتضيف يبحـــث عن  حضوره 
والقابـــه الضائعة عن خزائنه فـــي هذه البطولة 
فهـــل يحققهـــا ليرضي جمهـــوره الـــذواق لكرة 
القـــدم ام الكلمة لمن العنابي الذي يريد تعويض 
اإلخفاق ام األخضـــر يواصل تألقه ويعيد اللقب 

الي خزائنه .

< ويضيـــف كابتن طـــارق خليل نجم النـــادي األهلي 
المصري فيقول: عودة العراق بعد مدة كبيرة من اإلنقطاع 
عن العالم الرياضي العربي تشكل حدثا هاما سوف يؤثر 

علي مسيرة الكرة العراقية
باإليجـــاب كالعبين وجمهور واتوقـــع عودة تدريجية 

للكرة العراقية علي صعيد اإلنجازات.
ويضيف  العـــرس الخليجي يعد محطة جديدة لعودة 
الكرة العربية في الخليج الي صدارة المشـــهد والمحافل 

الرياضية العربية واألسيوية.
ويضيف الصحفي المصري

عبد الدايم نور ..والمقيـــم بالدوحة العاصمة القطرية 
يضيف قائال :- 

عودة  بطولة كاس الخليج  الي احضان بالد الرافدين 
مرة ثانيـــة بعد 44 عاما في مدينـــة البصرة الواقعة في 
اقصى جنوب العراق تعد  محطة جديدة لعودة العراق الي 
البطوالت العربية واالقليمية والدولية وســـتمهدالطريق 
امام العراق الســـتضافة محافل كرويـــة ورياضية اخرى 
في المستقبل السيما ان مالعب كرة القدم العراقية باتت 

مهياة الستضافة مثل هذه االحداث الرياضية الهامة 
وتعد االســـتضافة حدث بالغ االهمية بالنسبة للعراق 
باعتبارهـــا حدثا  رياضيـــا  يرتبط بالحالة السياســـية 
واالقتصادية والســـياحية للبالد وينعكـــس على تطبيع 
االوضـــاع مجددا في هذا البلـــد العربي العريق بتاريخه 
الكروي والحضاري كما يســـاهم في تعزيز فرص  نجاح 
المنتخب العراقي في المحافل الرياضية القارية والدولية 
المقبلة بعد    الحظر الرياضي الذي امتد لسنوات طويلة 

للكرة العراقية بسبب الظروف االمنية   
كما تعكس االســـتضافة حالة الســـكينة التي يمر بها 
العراق خالل هذه الفترة واصبحت دول الخليج مطمئنة 
للوضع العراقي االمني وهذا في حد ذاته هو قمة النجاح 
وبال شـــك العراق نجحت في تحويـــل الحلم الذي كان 
يحلم به كل مواطن عراقي الي واقع بعد ان سخرت  كافة 
االمكانيـــات واســـتطاعت خالل الســـنوات الماضية في 
تاميـــن معايير اللجنة المشـــرفة على تنظيم بطولة كاس 
الخليـــج من خالل تاميـــن جميع    المنشـــات الرياضية 
وابرزهـــا ملعب جـــزع النخلة الذي يتســـع الكثرمن   60 
الف مشـــجع وملعب الميناء االولمبي الذي يتســـع الكثر 
من 30 الف مشـــجع    خليجـــي 25 ليس مجرد مباريات 
ومنافســـات في كرة القدم بل  هي عرس   خليجي يجمع 
كل االطيـــاف وااللوان برابط االخـــوة  ومهرجان عراقي 
يعبـــر عن عمق الثقافـــة العراقية وهذا ما شـــاهدناه من 
خالل حفل االفتتـــاح المبهر الذي تضمن عروضا تراثية 
تحكي تاريخ العراق عبر اســـتخدام احـــدث تكنولوجيا 
االضاءة والصوت والخدع البصرية تتعلق بارث البصرة 
وما تحمله مـــن تاريخ كبير كما تطـــرق الي اللحمة بين 

االشقاء في الخليج 
  وفـــي الختـــام البد من االشـــادة بالموقـــف القطري 
والدعم الال محـــدود من قبل رئيس االتحاد القطري لكرة 
القدم الشـــيخ حمد بن خليفة ال ثاني  الستضافة العراق 
البطولة باعتذاره عن استضافة خليجي 25 كدولة بديله 
وبترشـــيح العراق وكان هذا الموقف محط فخر وتقدير 

الجمهور والشعب العراقي لدولة قطر 

العودة البطولة الى سابق تألقها  وسنوات رواجها
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نادي الوكرة
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-1994

المنتخب القطري

2001
نادي السيلية
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سجل هدفين في 
مرمى منتخب عمان

سجل هدف في مرمى 
منتخب عمان

سجل هدف في مرمى 
منتخب عمان

سجل هدف في مرمى 
منتخب اإلمارات

سجل هدف في مرمى منتخب اإلمارات 
سجل هدفين في مرمى منتخب عمان

سجل هدفين في مرمى منتخب البحرين

سجل هدف في مرمى 
منتخب الكويت

 سجل هدفين في 
مرمى منتخب العراق

نجوم في تاريخ كأس الخليج
الكأس - حسن آل قريش

< لبطولة كأس الخليج تاريخ كبير وعريض يمتد ألكثر من خمســـة عقود، من 
التنافـــس واالثارة والمتعة والتحدي، قدمت فيها المنتخبات تاريخا عريضا من 
اإلنجازات، وساهم فيها العبين اصبحوا أبطاال فيها ونجومًا ال ينسون على مر 
الزمن فأصبحوا أســـاطيرا فيها بفضل ما قدمـــوه.. أدناه نلقي الضوء على أبرز 
هذه األســـماء من خالل هذه المساحة على شرف اقامة هذه النسخة من خليجي 
التي تحمل رقم 25 والتي تقام في مدينة البصرة بالعراق الشقيق هذه األيام في 

الفترة ما بين 6 يناير حتى 19 يناير 2023

المسيرة اإلحترافية  إنجازات شخصية:

سجله في كأس الخليج

األلقاب الصحفية 

والجماهيرية

جالد الحراس

سيد المهاجمين

كبير الهدافين

األسطورة

الهداف التاريخي

الثعلب

أكث���ر ه���داف في تاري���خ منتخب 

قطر ب�48 هدف معترف به.

أكث���ر ه���داف في تاري���خ منتخب 

قط���ر ف���ي دورات الخلي���ج ب����13 

هدف معترف به.

أكث���ر ه���داف ف���ي تاري���خ دوري 

قطر ب�179 هدف.

ثاني أكثر الع���ب من حيث مرات 

المشاركة في الدوري القطري 

ب�216

أكثر هداف في تاريخ كأس أمير 

قطر ب�36 هدف.

أكث���ر ه���داف ف���ي تاري���خ كأس 

الشيخ جاسم ب�34هدف.

أكثر من س���جل رياعية في تاربخ 

الدوري القطري) 6مرات(.

أكثر من سجل ثالثيات في تاريخ 

الدوري القطري )9مرات(.

أكثر من فاز بلقب هداف الدوري 

في قطر )4مرات كاملة(.

صاح���ب أكب���ر مع���دل تهديف���ي 

ف���ي موس���م واحد حيث س���جل 

22هدفا من 11لقاءًا.

أكث���ر ه���داف في تاري���خ منتخب 

قط���ر في ك���ؤوس آس���يا لالمم 

ب�5اهداف.

اعظم هداف قطري ب�13 هدفا من 6 مش���اركات ثاني أكثر 
قطري شارك بعد مبارك عنبر صاحب ال�7 مشاركات
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احتفالية كبرية وإعادة انتخاب بدر الدين اإلدريسي 
رئيســـا للجمعـية املغــربية للصحـــافة الريـاضــية 

الكاس _الرباط  

< في أجواء مميزة، انتخب األســـتاذ بدر الدين اإلدريســـي، رئيســـا للجمعية 
المغربيـــة للصحافة الرياضية باإلجماع، وذلك خالل أشـــغال مؤتمرها الوطني 
العـــادي واالنتخابـــي، المنعقد يوم الجمعة 6 يناير 2023 بمعهد موالي رشـــيد 

بسال.
وأعيد انتخاب بدرالدين اإلدريسي، المرشح الوحيد، لوالية جديدة مدتها أربع 

سنوات )2027-2023(.
وتولى بدر الدين اإلدريســـي رئاســـة الجمعية منذ دجنبـــر 2009، بعد نجيب 
الســـالمي )1993-2009( وأرســـالن كبيـــر )1989-1993( والراحل عبد اللطيف 

الغربي )1989-1971(.
وتـــم خالل هـــذا المؤتمر المصادقـــة باإلجماع على التقاريـــر األدبية )دجنبر 

2015-2023( والتقارير المالية )يناير 2023-2016(.

< وخـــالل افتتـــاح أشـــغال المؤتمـــر الوطني، 
قامت الجمعية بتكريم كل من السادة، فوزي لقجع 
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وليد 
الركراكـــي مـــدرب الفريق الوطنـــي المغربي لكرة 
القدم بعد اإلنجاز الرائع ألســـود الطلس بمونديال 

قطـــر، فيصل العرائشـــي رئيس اللجنـــة الوطنية 
األولمبية المغربية، الوداد الرياضي المتوج بلقب 
عصبة أبطال أفريقيـــا، نهضة بركان الفائز بلقبي 
كأس الكاف والســـوبر االفريقي، والجيش الملكي 
النســـوي المتـــوج بلقب عصبـــة أبطـــال أفريقيا 

لكرة القدم النســـوية، باإلضافة إلـــى تكريم البطل 
العالمي واالولمبي سفيان البقالي كأفضل رياضي 
لسنة2022، وخديجة المرضي وصيفة بطلة العالم 
للمالكمـــة في وزن .81 كلغ كأفضل رياضية لســـنة 

.2022

تكريم رموز

 احترام اخالقيات

المهنة
< في نفس الســـياق ســـار كل من األســـاتذة 
يونـــس مجاهـــد رئيـــس المجلـــس الوطنـــي 
للصحافـــة وعبد اللـــه البقالي رئيـــس النقابة 
الوطنية للصحافـــة المغربية ومحتات الرقاص 
نائب رئيس فيدالية ناشري الصحف، إذ ذكروا 
بأهميـــة احتـــرام أخالقيات المهنـــة والتكوين 
وضـــرورة قطـــع الطريق علـــى المتطفلين على 
الصحافة الرياضيـــة، مؤكدين على دور اإلعالم 
كوســـيلة لنقل األداء المتميـــز الذي يبصم عليه 
الرياضيـــون المغاربة، خاصة على المســـتوى 
الدولي، وفي ذلك عبروا عن استعدادهم الكامل 
اإلشـــتغال مـــع الجمعيـــة المغربيـــة للصحافة 
الرياضيـــة إلطالق مجموعة مـــن التكوينات في 

مختلف مجاالت العمل الصحفي الرياضي.

ركـــز التقريـــر األدبـــي على 
دعـــم ورش التكويـــن النظري 
مختلـــف  فـــي  والميدانـــي 
الصحفـــي  العمـــل  أجنـــاس 
الرياضـــي ودعـــم الشـــراكات 
مـــع المؤسســـات الرياضيـــة 
الوطنية ودعم التواجد النوعي 
والكمـــي داخـــل المؤسســـات 
العربية  الرياضيـــة  االعالمية 

والقارية والدولية، والتوجه لدعم العمل اإلجتماعي 
واإلنســـاني، والعمل على وضع لبنات المندوبيات 

الجهوية باستحضار فلسفة الجهوية المتقدمة.
وخالل افتتاح هذا المؤتمر المنعقد تحت شـــعار 
»تكريس المهنية، قاعدة لصحافة رياضية مواطنة«، 
أكد الســـيد بـــدر الديـــن اإلدريســـي، أن الصحافة 

المغـــرب  فـــي  الرياضيـــة 
شـــريك أساســـي للرياضة 
الوطنية وجزء اليتجزأ من 
الوطنية  الرياضية  العائلة 
التـــي تشـــرف المغرب في 

التظاهرات العالمية.
وفي هذا الســـياق، أشاد 
الصحافة  وجديـــة  بمهنية 
المغربيـــة خـــالل تغطيـــة 
االنجاز التاريخي للمنتخب المغربي لكرة القدم في 

مونديال 2022 في قطر.
وشـــدد على الحفاظ على ثوابت مهنة الصحافة 
واحترام أخالقيـــات المهنة، باإلضافـــة إلى هيكلة 
الصحافـــة الرياضيـــة المغربيـــة وتكويـــن الجيل 

الجديد من الصحفيين الرياضيين.

 دعم ورش التكوين النظري والمالي



للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< الجزائري رياض محرز يعيش فترته الذهبية مع مانشيستر سيتي

< مع انتهاء الجولة الثانية عشر 
م���ن دوري المحترفين، والذي زاد 
جماله مباراة كالس���يكو السعودية 
األكث���ر متابع���ة بس���بب التنافس 
الدائ���م بين العميد والزعيم، والذي 
خرج بنقاط المباراة الثمينة والتي 
كانت الهزيم���ة األولى لالتحاد في 
الدوري رغم قوة دفاعه وشراس���ة 
هجوم���ه، إال إن الزعيم خرج بنقاط 
المباراة بهدف دون مقابل، وخرج 
اله���الل بإصابات جديدة  كالعادة 
ولع���ل أبرزه���ا المالك���ي وال���ذي 
عادت له اإلصابة الس���ابقة الرباط 
الصليبي، رغم ما يعانيه الفريق إال 
أنه ما زال متماس���ك رغم الظروف 
والعقب���ات واإلصاب���ات واإليقاف 
صام���دًا كالجبل ال ته���زه الرياح، 
اشدت المنافسة بين الفرق الكبيرة 
ف���ي المقدمة وأصبحن���ا نرى لعبة 
الكراس���ي في الترتي���ب، ال ندري 
تراجع مس���توى فريق الشباب هل 
هو مؤقت أم س���يكون كالمواس���م 

الماضية ؟
الفري���ق  معنوي���ات  ارتفع���ت 
مع كرستيانو  بالتعاقد  النصراوي 
رونال���دو وص���ار الحم���اس لدى 
الالعبين واضح إلظهار اإلمكانيات 
والمس���توى الجيد في المباريات، 
س���يكون هذا الموسم صعب جدًا 
على جمي���ع الف���رق وخاصًة على 
الفريق الهاللي الذي مطالب بجميع 
البطوالت وأن يقهر الظروف ويفوز 
بأكب���ر ع���دد ممكن م���ن البطوالت 
وهذا قدره كأكبر الفرق اآلس���يوية 
تحقيقًا لإلنجازات واألرقام التي ال 

تكذب.

< مث���ل دجل���ة والف���رات ش���عبك يحب 
الحياة… فيهم تكبر األمنيات وحبهم يكبر...

ه���ذه كانت بعض كلم���ات األغنية الفتتاح 
خليج���ي 25 الت���ي تق���ام في مدين���ة البصرة 
العراقي���ة والتي تغن���ي بها المطرب حس���ام 

الرسام
وكانت بداية األغنية جملة...

يل���ه صيحو بصوت عالي... تبقي يا موطنا 
غالي أنت أول وأنت تال وبيك نكبر…

تج���اوب الجماهير العراقي���ة التي اكتظت 
بها مدرجات أستاذ البصرة وصاحت بصوت 
ع���ال غطي علي صوت المطرب وهذا التجاوب 
الكبي���ر م���ن الجماهي���ر العراقي���ة وتدافعهم 
من أجل حض���ور االفتتاح والمب���اراة األولى 
لمنتخبهم أمام عمان يدل علي الشغف الكبير 
من الش���عب والجماهير العراقية وحبهم الغير  
معقول والذي يفوق الوصف لمنتخبهم بشكل 
خاص ولكرة القدم بش���كل عام واثبت بالفعل 
أن الشعب العراقي رغم الظروف الصعبة التي 
يعيش���ها إال أنه يحب الحياة كما قال  الرسام 

في أغنيته..
 وكم���ا يعلم الجميع  أن الع���راق لم تنظم 
بطولة كأس الخليج سوى مرة واحدة فقط كانت 
الدورة الخامس���ة عام 1979 والتي أقيمت في 
بغداد علي ملعب الشعب اي قبل 43 عام لذلك 
ال تالم الجماهير العراقية عندما حاول البعض 
الدخ���ول عنوه إل���ى الملعب لحض���ور افتتاح 
الع���رس الخليجي وبعيدا عن األمور التنظيمية 
خ���ارج الملع���ب  نأكد ب���أن الع���راق نجحت 
في حف���ل االفتتاح داخ���ل الملعب وكان حفل 
االفتتاح ناجحا بكل المقاييس وراقيا بلوحاته 
واالهم جمال المنشأه وهي االستاذ الذي تميز 
بجماله المعماري وكل م���ا نتمناه من االعالم 
الخليجي والضيوف الخليجية عدم البحث عن 
الس���لبيات التي ال بد م���ن وجودها بكل عمل 
والبحث ع���ن االيجابيات واظهارها بش���كلها 
الباهي للمس���اهمة في نجاح خليجي 25 التي 
تعتب���ر مثار اهتم���ام الجماهي���ر الخليجية... 
وأخي���را البد أن يعي الجميع أن التاريخ يكتب 
حروف االنتص���ارات وتحقيق البطوالت لتدّون 
علي الصفحات األرشيفية فقط ولكن من يكتب 
انتصارات المس���تقبل هم الالعبون أنفس���هم 
تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني ويس���بق 
االنتصار التخطي���ط الناجح من مجلس إدارة 
االتحاد لذلك لن يش���فع التاري���خ للمنتخبات 
المش���اركة ف���ي خليجي 25 وم���ن يريد كتابة 
أسطر مضيئة لحروف يكسوها اللون الذهبي 
تدّون لتاريخ جديد عليه أن يجتهد ويقاتل داخل 
الملعب ليصل إلى الهدف المنشود واالهم من 
كل ذل���ك يجب ان تكون ال���روح الرياضية هي 
العنوان الرئيس���ي لهذه الدوره وعلي الجميع 
ان يتقبل الخس���ارة بصدر رحب النه بالتاكيد 

من يحقق البطولة منتخب واحد فقط.

خالد المشوح حامد العمران

< االتحاد الدولي للتأريخ  واإلحصاء يختار وليد الركراكي ثالث أفضل 
مدرب في 2022 خلف ليونيل سكالوني وديدييه ديشامب 

@khaled2191

@alshaikh2@ali_noori2000@ameeratea
أمير عترةعلي نوري عبداللطيف آل الشيخ

{ عاش���ت  الع���راق و ع���ودًا حمي���دًا من خالل 
 خليجي25 .. إبداع ليس بمس���تغرب على الش���عب 

العراقي العظيم.

{ االتحاد العراقي يؤكد على أن حفل ختام بطولة 
 خليجي 25 سيكون أجمل من حفل االفتتاح.

{ الدور األول من  خليجي25 كشف عن جزء من 
مالمح الفرق المرش���حة للنهائ���ي ويبقى التأكيد مع 

مباريات الدور الثاني .
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