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النصر يتصدر حمليًا 
وعربيًا وآسيويًا يف وسائل 

التواصل اإلجتماعي
الكأس – خالد بن مرشد

< تصدرت حسابات نادي النصر السعودي على 
جميع مواقع وســـائل التواصـــل اإلجتماعي محليًا 
مـــن حيث عـــدد المتابعين بعد أن تجـــاوز متابعوه 
علـــى مختلف التطبيقات حاجز الـ 15 مليون متابع، 
وجاء أواًل حســـاب النادي على اإلنســـتقرام بعد أن 
أصبح الرقم قريب من تخطي العشرة ماليين متابع، 
فيماء جاء حساب النادي باللغة العربية على توتير 
3.814.000 وباللغة اإلنجليزية يتجه الرقم ليسجل 

المليون األولى له.
وعلى المســـتوى العربي جاء النصر في صدارة 
عـــدد المتابعين علـــى تطبيق اإلنســـتا يليه األهلي 
المصري ثانيـــًا، أما وعلى المســـتوى العالمي فقد 
تجـــاوز النصر أندية كبيرة مثـــل انتر ميالن وروما 
ونابولـــي اإليطالييـــن وأجاكس الهولنـــدي وبوكا 

جونيور األرجنتيني وريدفيلد اإلنجليزي.
وجاءت هذه األرقام بعد إعالن الفريق عن التعاقد 
مع النجم العالمي كرستيانو رونالدو لمدة موسمين 
ونصف تبدأ من الفترة الشتوية وينظر الفريق تقييد 
إســـم الالعب في كشوفات الفريق من أجل المشاركة 

مع الفريق في المباريات القادمة.

منصات النصر مبواقع التواصل االجتماعي. ) الكأس ( 

رونالدو : متثيل النصر 
شرف يل

الكاس - حسن الدسوقي

< تحـــدث األســـطورة البرتغاليـــة كريســـتيانو 
رونالدو من جديد عـــن انضمامه لنادي النصر بعد 
ظهوره أمس في أول مران رســـمي له رفقة العالمي 
بعد االنضمام لمـــدة عامين ونصف بدأت من يناير 

الجاري.
وقـــال رونالدو في أول حديث حصري لحســـاب 
نادي النصر : »بكل تأكيد أشـــعر بشـــعور رائع بأن 
أكون هنا وتمثيل النصر يعد شرف لي، وأنا متطلع 
للبـــدء من أجل جلب الســـعادة للناس ولي بشـــكل 
شخصي أهم شيء لدي االستمتاع والفوز من أجل 
النادي باالضافة للمســـاعدة فـــي تطور هذه الدولة 

ألنها تستحق هذه الشيء«.
وتابع : »أنا هنا ألكون جزء من هذا الجيل الجديد، 
والدوري الســـعودي إمكانيات كبيرة جدا والعبين 
من الطراز العالي ويعد قوي جدا وتنافســـي بشكل 

كبير ولهذا السبب أنا هنا اليوم«.

كريستيانو رونالدو يفحص قميصه مع النصر. ) الكأس ( 

الكأس - عبداهلل الينبعاوي 

< حقـــق فريق الهالل فوًزا ثمنيًا على أصحاب األرض 
فريق االتحاد مســـاء أمس الخميـــس، بنتيجة هدف دون 

رد، في الجولة الـ 12 من دوري روشن للمحترفين.
وســـجل المحتـــرف النيجيـــري أوديـــن إيغالو هدف 

المباراة الوحيد في الشوط األول عند الدقيقة )12(.
وسدد الالعب المحترف البرازيلي في صفوف اإلتحاد 
إيغور كورنادو كـــرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء 
فـــي الدقيقـــة 15، تصدى لهـــا ببراعة الحـــارس عبدالله 

المعيوف.
وتألـــق الحـــارس عبداللـــه المعيوف ويتصـــدى لكرة 

خطيرة في الدقيقة 22 عن طريق عبدالعزيز البيشي.
وهـــدد العـــب الهالل ميشـــايل المرمـــى االتحادي في 

الدقيقة 25، لكن تسديدته خرجت بجوار القائم.
وأشـــهر حكم اللقاء البطاقة الصفـــراء في وجه العب 

االتحاد طارق حامد في الدقيقة 25.

وفـــي الدقيقـــة 45 أهدر العـــب الهـــالل كاريلو هجمة 
خطيـــرة، بعد تمريرة خلف دفاع االتحاد، لكن تســـديدته 

خرجت بجانب القائم.
وفي الدقيقة 48، حرمـــت العارضة الالعب عبدالرزاق 
حمدالله من تسجيل هدف التعادل لالتحاد، بعدما انفرد 

الحارس وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة.
وتلقى العب الهالل علي البليهي البطاقة الصفراء في 
الدقيقـــة 65، أعقبها بطاقة لزميله محمد كنو في الدقيقة 

67، ثم بطاقة ثالثة في الدقيقة 68 لسعود عبدالحميد.
وفي الدقيقة 76، قرر مدرب الهالل دياز الدفع بالثنائي 
عبداإللـــه المالكي وموســـى ماريغا بدال مـــن محمد كنو 

وميشيل ديلغادو.
وفـــي الدقيقة 77، دخل الالعب حمدان الشـــمراني في 
بديـــاًل عـــن زكريا هوســـاوي الذي تألق بشـــكل كبير في 
المبـــاراة . وبهذه النتيجة، رفع الهـــالل رصيده إلى 25 
نقطة بالمركـــز الثالث في جدول ترتيـــب الدوري، بينما 

تجمد رصيد االتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.

الكأس : فهد العمودي

< تغلـــب نـــادي الرائد األول لكرة القـــدم على مضيفه 
نادي ضمك بهدفين مقابل هدف ضمن منافســـات الجولة 
12 من دوري روشـــن الســـعودي وذلك  على ملعب مدينة 
األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها 

.
وأفتتـــح الرائـــد التســـجيل مبكـــرا عن طريـــق  كريم 
البركاوي فـــي الدقيقية 7 وبعد الهدف إســـتحوذ الرائد 
على مجريات المبـــاراة  وأضاف جوليو تفاريس الهدف 

الثاني في الدقيقة 18 .

وأضـــاع  ضمك فرصة تقليص الفـــارق من ركلة جزاء 
نفذها هالل ســـوداني وتصدى لها بنجاح حارس الرائد 
ســـيليفيو لونج في الدقيقة 29 ، وأنتهى الشـــوط األول 

بتقدم الرائد بهدفين دون مقابل  .
ومع بداية الشـــوط الثاني حاول ضمك تقليص الفارق 
وضغط على مرمى الرائد ونجح  في التسجيل عن طريق 
فاروق شافعي 82 وكان ضمك األكثر خطورة حتى نهاية 

المباراة بفوز الرائد بهدفين مقتبل هدف .
وبهـــذه النتيجـــة رفع الرائـــد رصيـــدة للنقطة 15 في 
المركز العاشر ويواجه الهالل في الجولة القادمة وتجمد 
ضمـــك عند النقطـــة 18 في المركز الســـادس ويالقي في 

الجولة القادمة أبها .

النيجريي إيقالو مير من املصري حجازي مدافع االحتاد. ) الكأس ( 

الرائد يكسب نقاط ضمك. ) الكأس ( 

الزعيم يكتسح العميد يف عقر داره بهدف النسر 
)إيغالو( وجيدد العقدّة يف كالسيكو السعودية 

الرائد يزيد جراح ضمك قبل الديربي
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 < أجرى العب الفريق األول لكرة 
القدم بنـــادي العدالة فواز الطريس 
عملية جراحية فـــي الركبة »الرباط 
الصليبي« أجراها له الدكتور محمد 
البلـــوي، وقد تكللـــت بالنجاح، ولم 
يحدد حتى اآلن موعد عودة الالعب 
للتدريبـــات لكنه ســـيخضع للعالج 

طيلة الفترة المقبلة
يذكـــر أن الالعب تعرض لإلصابة 
خـــالل معســـكر فريقـــه فـــي تركيا 
استعدادا الســـتئناف الدوري خالل 

فترة إقامة كأس العالم.
إلـــى ذلك، أجـــرى العـــب الفريق 
األول لكـــرة القـــدم بنـــادي العدالة 
عبدالله اليوسف عملية جراحية في 

الركبة »الرباط الصليبي« أجراها له 
الدكتور محمـــد البلوي، وقد تكللت 

بالنجاح.
إلـــى ذلـــك، تواصلـــت تدريبـــات 
الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بنادي 
العدالـــة علـــى ملعب النـــادي، وبدأ 
السلوفاكي مارتن سفيال التدريبات 
باإلعداد للمواجهة أمام فريق الفتح 
ضمن الجولة الحادية عشر للدوري 
على ملعب مدينة األمير عبدالله بن 

جلوي باألحساء.
بعمليـــات  التدريبـــات  انطلقـــت 
اللياقية، بعدها  اإلحماء والجوانب 
الفنـــي للجوانـــب  المديـــر  انتقـــل 

التكتيكية.

عملية الرباط الصلييب 
للطريس واليوسف

صورة تذكارية عقب العملية. ) الكأس ( 

الفتح يتعاقد مع 
الالعب سعيد باعطيه

< أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس 
سعد العفالق إجراءات التعاقد مع العب نادي 
جدة ســـعيد با عطيه، لإلنضمام إلى صفوف 
الفريـــق األول لكرة القدم بالنادي اعتبارًا من 

الصيف المقبل.
ويمتـــد عقـــد الالعب مـــع النموذجي حتى 
2027م، ويعتبر با عطيه أحد أبرز المدافعين 
فـــي دوري »يلو« حاليًا ، ويمتاز بصغر ســـنه 
إلى جانب تمتعه بقدرات كبيرة، ويملك نزعة 
هجوميـــة حيث ســـجل العديد مـــن األهداف 
أخرها هدف فريقه فـــي مرمى القيصومة في 

الجولة الماضية من دوري »يلو«.

< عقدت لجنة حكام حواري األحساء برئاسة األستاذ 
ســـامي الصقر االجتماع الدوري الفني ألعضاء اللجنة، 
وبتنظيم من مســـئول التطوير في اللجنة األستاذ ضيف 
اللـــه البو حيزة، حيث بـــدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من 
رئيس اللجنة األســـتاذ سامي الصقر شـــكر فيها جميع 
أعضـــاء اللجنـــة على ما قدموه من تميـــز و إبداع خالل 
بطوالت الموســـم الماضـــي خصوصا بطـــوالت رابطة 
الهواة، متمنيًا التوفيق لهم في البطوالت القادمة والتي 

تبدأ مع انطالقة الســـنة الميالدية، بعدها تطرق األستاذ 
ضيف الله البو حيـــزة إلى عدة نقاط تخص التحديثات 
األخيـــرة في قانـــون كرة القدم، حيـــث تخللها تفاعل من 
أعضـــاء اللجنة واالستفســـار والمناقشـــة ، وفي ختام 
االجتمـــاع قدمـــت إدارة اللجنـــة الطقم الجديـــد لجميع 
األعضاء علـــى أن يبدأ العمل به في الـــدورات القادمة ، 
كما قدمت شـــكرها للدكتور منصـــور الجبران على دعمه 
المستمر، قبل أن يتوجه الجميع لتناول وجبة العشاء .

سامي الصقر رئيس جلنة احلكام باألحساء. ) الكأس (  > تصوير : أمحد النجار 

سعيد باعطيه بعد التوقيع. ) الكأس ( 

جلنة حكام حواري األحساء تعقد 
اجتماعها الدوري و تدشن طقمها اجلديد

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

إعداد مصطفى الشريدة 
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جانب من تدريبات منتخبنا الوطين يف البصرة.. )الكأس(

الكأس - البصرة

< بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي 
لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اختتم المنتخب الوطني 
أمس الخميس تحضيراته لمباراته أمام منتخب اليمن مساء 

اليوم، ضمن كأس الخليج العربي 25.
ويالقي “األخضر” الليلة منتخب اليمن في الـ 9:45 مساًء 

على ملعب البصرة الدولي.
ميدانًيـــا، أجـــرى المنتخب الوطني مســـاء األمس حصته 
التدريبيـــة علـــى الملعب الرديـــف لملعب البصـــرة الدولي، 
تحت إشـــراف المدير الفني ســـعد الشـــهري والجهاز الفني 
المســـاعد، طّبقوا خاللها مراًنا ترفيهًيا، أعقبه مران تكتيكي 
على بناء الجمل الهجومية من وسط الملعب، لتختتم الحصة 
التدريبيـــة بمران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية 

والهجومية.
من جهة أخرى، أوضح المدير الفني ســـعد الشهري خالل 
المؤتمر الصحفـــي الذي أقيم على هامـــش مباريات الجولة 
األولـــى من كأس الخليج 25 أن “األخضـــر” يطمح لمواصلة 
التطور الفني الكبير الذي تشـــهده الكرة السعودية بتحقيق 

المزيد من المنجزات والنتائج اإليجابية.
وأضاف الشـــهري: “ســـعداء جًدا بتواجدنا بين أشـــقاءنا 
في العراق، وأشـــكر األشـــقاء العراقيين على حسن الضيافة 
واالســـتقبال غير المســـتغرب منهـــم، ونتمنى لهـــم التوفيق 

والنجاح في االستضافة والتنظيم”.
وحول مباراة الليلة أمام منتخب اليمن أكد ســـعد الشهري 
على أهميتها وعلى تحضيرهم لها بشكل جيد وللبطولة بشكل 
عام، مشـــيًرا إلى تطور المستوى الفني لمنتخب اليمن ولكرة 
القدم بشـــكل عام، ومشـــيًرا إلى التحضيـــر الذهني والبدني 
العالـــي لالعبين للمبـــاراة وباقي مباريـــات البطولة. وأردف 
سعد الشهري: “سنعمل جاهدين على فرض شخصيتنا الفنية 
وتحقيـــق أهدافنـــا الفنية والتي من بينهـــا تحقيق البطولة، 
وكذلك الهدف األسمى وهو المضي قدًما في هذا التطور الفني 
الذي تشـــهده الكرة السعودية وتحقيق المنجزات، وأثق بالـ 
23 العب المتواجدين فـــي المنتخب ومقتنع بهم فنًيا كونهم 
ما بين عناصر الخبرة والعناصر الشـــابة، وبإذن الله تتحقق 
النتائـــج اإليجابية”. في حين أوضح العب المنتخب الوطني 
رياض شـــراحيلي خالل المؤتمر أن المباراة لن تكون سهلة، 
مشـــيًرا إلى تركيزه وزمالؤه العالي على الظهور بالمستوى 
الفني العالي لتحقيق النتيجة اإليجابية، ومعبًرا عن سعادته 
بتواجـــده في العـــراق، متمنًيا لهم التوفيـــق في تنظيم كأس 
الخليـــج. من ناحية أخـــرى، عقدت اللجنـــة المنظمة لبطولة 
كأس الخليج مســـاء أمس اجتماًعا تنســـيقًيا لمباريات دور 
المجموعات، مّثـــل المنتخب الوطني خاللـــه المدير اإلداري 
للمنتخبـــات محمد الحميد، والمنســـق العام حمد الشـــيحة، 
ومســـؤول االتصال فيصل المرشدي، ونوقش خالله عدد من 
التنظيمـــات اللوجســـتية واألمنية والتســـويقية واإلعالمية 

والطبية.

إلعالنكم في صحيفة 
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يصل إلى أكبر شريحة وبإفضل األسعار المنافسة

األخضر خيتتم حتضرياته ملواجهة 
املنتخب اليمين يف افتتاح خليجي ٢٥ 
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< مباراة الكالسيكو السعودي بين االتحاد 
والهالل والتي خســـرها العميد بصفر لهدف 
جاء  مـــن كرة  عرضية  ميشـــيل  إلى ايغالو 
النيجيري المحترف فـــي صفوف الزعيم  من  
الدقائق األولى من شوط المباراة األول  ضمن  

الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.
 باألمـــس كانت مباراة وملحمة كروية غاية 
فـــي الروعة من حيـــث مســـتوى األداء الفني 
واألجـــواء المصاحبـــة في ملعـــب الجوهرة 

بجدة .
أجواء بالنســـبة لي شـــخصيا عشتها  من 
خـــالل المشـــاهدة  أمام الشاشـــة  فـــي بيتي  
بمدينتي المـــكال هذه المدينـــة  التي يحظى 
فيها اإلتحاد بشـــعبية جارفة من المشجعين، 
عشـــت األجواء وكأني وســـط  أحد مدرجات 
العميـــد حتي أنني كنت مرتـــدي فنلة النمور 
كون المواجهة أمام  الغريم التقليدي الهالل .
وكنت متحمســـا لدرجة اني ال أشـــعر بمن  
حولي في الغرفة  وهذه العالقة الوطيدة التي 
تجمعني باآلتي منذ أن كنت في العاشـــرة من 
العمر حينها كنت عشوقا قلبا وروحا لإلتحاد 

.
مباراة األمس تقاســـم فيها الفريقان األداء 
واالســـتحواذ كان األول للضيـــوف والثانـــي 
ألصحاب األرض والجمهور إال أن التوفيق لم 
يحالفه في معادلة النتيجة و الخسارة وغياب 

الالعب روما وفقدان التركيز لحمد الله 
 وهذه هي المرة األولـــى التي يتلقى االتى 

الهزيمة منذ بداية الموسم .
أخيرا هذه كرة القدم فيها الفائز والخاســـر 
نبارك للهالل ومعوضين أن شـــاء الله العميد  
فـــي المواجهـــات قادمة الفريقيـــن في اإلياب 
بدوري روشـــن  وايضا ربما يتلقيان في كأس 

الملك أو السوبر .

 فادي حقان 

  أمام الشاشة وكأني

 في الملعب
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اْلَقْلُب ِفي اْلَبْصَرِة فرحة وطن
< ال أحـــد ينكـــر أن بطولة كأس 
الخليـــج العربي لكرة القـــدم، لها 
الوثيق بوجدان  البطولـــة  ارتباط 
عموم أبناء منطقة الخليج العربي، 
فهـــي تحظى باهتمام رســـمي من 
رئاسة هذه الدول، بجانب اهتمام 
مماثل ال يقل شـــأن وتأثير من قبل 
الجماهيـــر الخليجيـــة التي باتت 
متيمـــة إلى حد الوله ببطولة كأس 
الخليج العربي، حتى صارت أيام 
البطولة مناسبة شبه مقدسة لدى 

عموم الجماهير.

ال شك في أن البطولة أضحت إرثًا 
خليجيًا يمثل جزءًا ال يمكن التنازل 
عنه من مجمل إرث أبناء المنطقة، 
أســـهم وبقوة فـــي المحافظة على 
مكانة البطولة طوال هذه السنوات 

الماضية.
هناك فوائد كثيرة ال تحصى وهي 
أن بطولـــة كأس الخليـــج العربي 
تســـببت كثيرًا بإنشـــاء الكثير من 
البنى التحتية لكرة القدم الخليجية 
شـــجعت  عالميـــة  وبمواصفـــات 
واآلســـيوي  الدولـــي  االتحاديـــن 
لكرة القدم علـــى إقامة بطوالتهما 
نتيجة  الخليجية  الـــدول  بضيافة 
ما تتمتع به تلك الدول من منشآت 
رياضية عالية المســـتوى. إضافة 

إلى أن البطولة تسببت بتكوين 
ثقافـــة رياضيـــة فـــي مختلـــف 
واإلعالمية  التنظيمية  الجوانب 
والتســـويقية وغيرها، ما أوجد 
كوادر خليجية على مستوى عال 
من الكفاءة والدرايـــة نقلها إلى 
العمل في المســـتويين اآلسيوي 

والدولي.

أخيـــرًا ال تعتبـــر بطولة كأس 
الخليج مناسبة للعب كرة القدم 
فحسب، بل هي مجموعة لقاءات 
ثقافية واجتماعيـــة يتم خاللها 
إقامـــة الحفـــالت والتعارف بين 
أبناء دول المنطقـــة، فهي تمثل 
موعدًا للحب واللقاء باألشقاء من 
مختلف البلدان الثمانية، وفرصة 
لتعزيز أواصر األخوة والتسامح 
والود في أرقى صورها العربية 
األصيلـــة، وفتح مختلف بوابات 
التالقي والتعرف واالطالع على 
معالـــم البلـــد المســـتضيف من 
قبـــل جماهير البلـــدان األخرى، 
في مشـــهد قـــد ال يتحقق في أي 
تظاهـــرة أخـــرى ســـواء كانـــت 

رياضية أو غيرها.

6 يناير )كانون الثاني( 2023م ،الجمعة
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 املطية »قدام« تتصدر األشواط الصباحية يف سباق اهلجن 

 سفري أوكرانيا: مهرجان اإلبل يعكس 
ماضي اململكة وحاضرها ومستقبلها

 تنافس نسائي خلطف الوشاح البنفسجي 

< حققت المطية “قدام” للعماني عبدالله عامر 
الجحافي أفضل توقيت في األشواط الصباحية 

في فئة )حقايق بكار – قعدان( بزمن 6:23:465 
دقيقة خالل الشوط السادس في منافسات جائزة 

الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة 

لمهرجان اإلبل التي تقام على مضمار ميدان الملك 
عبدالعزيز بالصياهد.

وجاءت بقية نتائج المراكز في األشواط على النحو 
التالي: مفلح حمود مطلق البلوي، عامر راشد المري، 
فيصل سالم الحنزاب، أحمد ناصر المكبرش، مفلح 

حمود البلوي، ضيف الله العطوي، جار الله سالم أبو 
شريدة، رشيد حمد بن جبرين، عبدالمحسن صالح 

المري، حمد محمد الوهيبي، جابر فهد المري، محمد 
علي المري، عبدالله دخيل الله الجهني، فهد ماجد 

القحطاني، عبدالله دخيل الجهني.

اللجنة اإلعالمية 
بمهرجان اإلبل ُتصدر 

النسخة اإلنجليزية من 
صحيفة “مصيحة

< أصدرت اللجنة اإلعالمية لمهرجان الملك 
عبدالعزبز لإلبل بنسخته السابعة النسخة اإلنجليزية 
من صحيفة “مصيحة” التي ُتعّرف زوار المهرجان 

من السياح واألجانب على أبرز أحداثه وفعالياته الذي 
يقام تحت شعار “همة طويق” وانطلق في األول من 

ديسمبر الماضي .
وتضّمن العدد مجموعة من التبويبات التي تنوعت 
في مجال الثقافة والتراث والتعريف بأنواع وسالالت 

اإلبل ومكامن جمالها، والمسابقات التي يشهدها 
المهرجان.

كما أفرد العدد صفحة خاصة حول منطقة 
الصياهد وتاريخها، والدعم الحكومي الكبير لهذا 

الموروث، ومعرض السيارات الكالسيكية، باإلضافة 
إلى مجموعة متنوعة من الصور التي ترمز إلى 

مختلف تفاصيل المهرجان، والنشاطات والفعاليات 
التي يتضمنها.

 < أكد سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة 
أناتولي بيترينكو أن مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل 

يعكس ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها.
وأشاد السفير خالل زيارته اليوم لمقر المهرجان 

في الصياهد بما شاهده من تنظيم رائع، مثمنًا في هذا 
الصدد جهود القائمين على المهرجان وعلى رأسهم 
رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل “المنظم ” المشرف 

العام على المهرجان الشيخ فهد بن فالح بن حثلين، 
الذي يدل على االهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا 

الموروث الثقافي، والمحافظة عليه، ويعكس أصالتها.
وتجول السفير في األجنحة المشاركة بالمهرجان، 

واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف 
األسلحة والفعاليات المصاحبة، وشاهد عروض لجنة 

التحكيم النهائي.

< يشهد شوط األميرة “نورة” بمهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل في نسخته السابعة تنافًسا كبيًرا بين 
المشاركات لخطف المركز األول والوشاح البنفسجي 

الذي سيكون من نصيب الفردية الفائزة بالشوط.
وخصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل 
وشاًحا باللون البنفسجي مطرزًا بالخيوط الذهبية؛ 

لوضعه على الفردية الحاصلة على المركز األول بشوط 
األميرة نورة النسائي، بداًل من الوشاح األخضر 

المعتاد تتويجه بالفرديات المشاركة في بقية األشواط 
األخرى.

وبلغ عدد الُمَسّجالت في شوط األميرة نورة أكثر من 
30 سيدة في فئة فردي المغاتير ُتستعرض فردياتهن 

المشاِركة، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور 
بالمدرجات بميدان العرض، غًدا الجمعة إلعالن 

الفائزات بالمراكز الخمس األولى.
وشهدت مسيرة الفرديات المشاِركة في الشوط أمس 

حضوًرا جماهيرًيا كبيًرا رافق المسيرة حتى الدخول 
عبر بوابات لجان التحكيم المبدئي؛ تشجيًعا لتمكين 
المرأة وتعزيًزا لمشاركتها في مهرجانات اإلبل في 

األشواط الملكية.
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الحربي أمينًا عامًا ألثقال القارة 
االسيوية والمقر الرئيس في الرياض

الدوحة – متعب الجوهر 

< شهدت الجمعية االنتخابية لالتحاد االسيوي لرفع األثقال، بعد 
ان تأجلت لسنتين بسبب جائحة كرونا، بالعاصمة القطرية الدوحة، 

فوز رئيس االتحاد السعودي لرفع االثقال محمد احمد الحربي
باالمانة العامة لالتحاد االسيوي بعد انسحاب المرشحين معه 

واجماع القارة االسيوية على تزكيته امينا عاما ألثقال القارة الصفراء 
وتقرر نقل مقر االتحاد القاري إلى المملكة العربية السعودية، وذلك 
خالل التصويت الذي شاركت فيه جميع االتحادات األهلية أعضاء 

االتحاد اآلسيوي، وعددهم 44 اتحادًا.
حيث جاءت الموافقة باإلجماع على نقل المقر إلى السعودية.
وأجريت العملية االنتخابية في أجواء من الشفافية، حيث بدا 

واضحًا أن األعضاء حريصون على مصلحة االتحاد والعمل على 
تطويره لألفضل في بداية حقبة جديدة.

من جهة أخرى أكد، الحربي سعادته بالثقة الكبيرة التي حظي 
بها من جانب الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لرفع األثقال بعد 

انتخابه بالتزكية امينًا عامًا، معربا عن أمله أن تكون المرحلة القادمة 
اكثر وهجا وعموما لرياضة رفع األثقال في القارة والعالم، وان 

يواصل جهوده من أجل تطوير رياضة األثقال.
وأضاف الحربي أن انتقال أعمال االتحاد اآلسيوي لرفع األثقال 
بشكل كامل إلى السعودية سيساعد بشكل كبير على تطوير األداء، 

كما سيسهل الكثير من األمور اإلدارية والتنظيمية، األمر الذي سيؤدي 
إلى تقديم األفضل للدول األعضاء

وذلك أثر ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ودعم كبير 
للرياضة والرياضيين والقفزات الكبيرة في المجال الرياضي عموما 

بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله.

ناشئين يد النور يواصلون حصد العالمة 
الكاملة في تمهيدي الممتاز

الكأس - متابعات 

< واصل فريق النور حصده للعالمة الكاملة في دور المجموعات 
التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بعد أن 
رفع رصيده إلى 22 نقطة بفوزه على فريق االبتسام بنتيجة )43-26(، 

ضمن المجموعة األولى، وذلك في الجولة الحادية عشر التي جرت 
امس الخميس 05 يناير 2023م.

واسفرت باقي نتائج مباريات المجموعة األولى عن فوز الحزم على 
الهدى بفارق هدف وحيد بواقع )34-33(، وأستطاع الخليج الفوز 

على مستضيفه حراء بنتيجة )18-30(، وانتصر العمران على الوحدة 
بنتيجة )22-24(.

وفي المجموعة الثانية، تعادل المتصدر بـ 21 فريق مضر مع 
وصيفه الصفا الذي يمتلك 17 نقطة، وذلك بنتيجة )35-35(، 

وأستطاع المحيط التغلب على الترجي بنتيجة )37-35(، وظفر القارة 
بالفوز على القادسية بفارق هدف وحيد بواقع )27-26(، وحقق 

الهالل الفوز على األهلي بنتيجة )18-21(.

مواجهات مهمة يف انطالق 
الدور الثاني من طائرة جاهز 

الكأس- عبداهلل أمين 

< تفتتح عصر الجمعة مباريات الدور الثاني 
وتنطلق منافسات الجولة الـ 12 من دوري جاهز 
لكرة الطائرة بإقامة مباراتان ستكون على النحو 

التالي : 
األهلي صاحب المركز االول بـ 30 نقطة يحل 

ضيفًا على اليرموك صاحب المركز الحادي 
عشر بـ 7 نقاط وذلك على صالة وزارة الرياضة 

بجازان عند الساعة الـ 4 عصرًا يقود اللقاء 
منصور القحطاني حكم اول وعبدالله ال دكين 

حكم ثان وعبدالعزيز شامي مسجاًل . 
ويلتقي الوحدة صاحب المركز السادس بـ 14 

نقطة  واالبتسام صاحب المركز الثالث بـ 25 
نقطة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند 

الساعة الـ 4 عصرًا يقود اللقاء عبدالله أمين 
حكم اول وماجد الغامدي حكم ثان وايمن منشي 

مسجاًل .
وتقام يوم السبت مباراتان ، يلعب أبها 

صاحب المركز الثامن بـ 14 نقطة والهالل 
صاحب المركز الثاني بـ 27 نقطة على صالة 

وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ 3.30 
عصرًا يقود اللقاء يعقوب السبت حكم اول 

واحمد القرني حكم ثان واحمد مترك مسجاًل .
وعلى نفس الصالة عند الساعة الـ 6 مساء 

يلتقي ضمك صاحب المركز العاشر بـ 12 
نقطة مع االتحاد صاحب المركز التاسع بـ13 

نقطة يقود اللقاء أمين الطريفي حكم اول وسعد 
العلياني حكم ثان ومحمد ملهي مسجاًل . 

وتختتم مباريات الجولة يوم االحد بإقامة 
مباراتان يلعب  الفيصلي صاحب المركز الرابع 

بـ 18 نقطة  والنصر صاحب المركز الخامس 
بـ15 نقطة على صالة نادي الهالل عند الساعة 

الـ 3.30 عصرًا يقود اللقاء محمد الحناكي 
حكم أول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان وسلمان 

العمري مسجاًل . 
ويلتقي الخليج صاحب المركز السابع بـ 14 

نقطة مع الترجي صاحب المركز الثاني عشر 
بـ 9 نقاط على صالة وزارة الرياضة بالقطيف 

عند الساعة الـ 3.30 عصرًا يقود اللقاء محمد 
الهزيم حكم أول  وياسر اسماعيل حكم ثان 

وماهر المطوع مسجاًل .
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الكأس - متابعات 

< أعلن فريقا حراء والوطني اليوم تأهلهما إلى الدور 
نصف النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد لألندية أبطال 

المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023م، 
والمؤهلة للعب في بطولة دوري أندية الدرجة األولى، 
ليرافقا فريقا العمران والرائد اللذان ضمنا التأهل 

أمس. وذلك مع ختام مباريات دور المجموعات للبطولة 
التي تجري منافساتها على صالة مدينة الملك عبد الله 

الرياضية ببريدة.
واسفرت نتائج مباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة 
واألخيرة من دور المجموعات، عن فوز الوطني على 

الشباب بنتيجة )25-20(، وتمكن حراء من الفوز على 
الحزم بنتيجة )25-31(، وذلك ضمن المجموعة األولى، 

وفي المجموعة الثانية انتصر التهامي على العروبة 

بنتيجة )27-28(، وبنفس النتيجة أستطاع فريق العمران 
الفوز على مستضيف البطولة فريق الرائد.

وبهذه النتائج، بتصدر فريق حراء ترتيب المجموعة 
االولى بالعالمة الكاملة بواقع 6 نقاط، يتبعه فريق الوطني 
ثانيًا برصيد 4 نقاط، ثم الحزم ثالثًا بنقطتين، ويقع فريق 

الشباب في المركز الرابع واألخير للمجموعة بدون أي 
نقطة، فيما احتل فريق العمران صدارة المجموعة الثانية 

بالعالمة الكاملة بواقع 6 نقاط، يتبعه الرائد ثانيًا بـ 4 
نقاط، والتهامي ثالثًا بنقطتين، ويتذيل العروبة ترتيب 

المجموعة بدون أي نقطة.
ومن المقرر أن تجري اليوم الجمعة الموافق 06 يناير 

2023م مباريات الدور نصف من البطولة، إذ سيلعب 
حراء مع الرائد عند الساعة 4:00 مساًء، وسيتبعها عند 
الساعة 5:30 مساًء مواجهة العمران مع الوطني، حيث 
تبحث الفرق األربعة عن الظفر ببطاقتي التأهل لبطولة 

دوري أندية الدرجة األولى بداية من الموسم المقبل.

4 فرق تتنافس غدًا على بطاقيت التأهل لدوري األوىل

حراء والوطين يرافقان العمران والرائد بالتأهل لنصف نهائي بطولة اململكة للدرجة الثانية
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األهلي . )الكأس( االبتسام . )الكأس(

اعداد : منتظر ال هالل / عبد اهلل أمين 

< أختتمت يوم االحد الماضي مباريات الدور االول من الدوري الممتاز لكرة الطائرة الذي شهد ندية واثارة كبيرة ومشاهد مميزة من جانب 
ومستغربة من الجانب االخر  وقفت  الكاس على أبرز مشاهد هذا الدور والتي جاءت  على النحو التالي: 
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»5” مشاهد من الدور االول يف ممتاز الطائرة 

»11 جولة « شهدت خسارة اجلميع وغياب الرتجي 
واالحتاد و صدارة االهليب وتألق االبتسام

الدوري باألرقام 

اقيمت  االن  حتى   -
65 مباراة

انتهت  مباراة   32  -
بنتيجة 3 - صفر

انتهت  مباراة   20  -
بنتيجة 1-3

انتهت  مباراة   14  -
بنتيجة 2-3

فوزا  االكثر  االهلي   -
 ( خسارة  ــل  واالق  )10(

)1
الترجي االقل فوزا   -
)2( واألكثر خسارة )9(

- عشرة أندية تساوت 
في عدد مرات الفوز لكل 
فريقين بالتساوي) 9-9 
 / 4-4 / 5-5 / 6-6 /

 ) 3-3
فــوزا  الــفــرق  اكثر   -
بنتيجة 3-0 هو االهلي 

بواقع 8 مرات .
فــوزا  الــفــرق  اكثر   -
هــو   1-3 ــجــة  ــي ــت ــن ب
االبتسام بواقع 4 مرات 

.
فــوزا  الــفــرق  اكثر   -
 ( هــمــا   2-3 بنتيجة 
ــســام والــنــصــر (  ــت االب
انــتــصــارات   3 ــع  ــواق ب

وخسرو 3 نقاط .
- اكثر الفرق خسارة 
3- صفر هما اليرموك 7 

وضمك 5 .
خسر  الـــتـــرجـــي   -
في  مرات   3 بالتساوي 
 0-3  ( النتائج  جميع 

 )2-3/1-3/
- اكثر الفرق تسجيال 
لالشواط هو االهلي 32 

شوط .
- أقل الفرق تسجيال 
اليرموك  هو  لالشواط 

10 أشواط. 
التي  ــرق  ــف ال أقـــل   -
أشــواط  عليها  سجلت 
هــو االهــلــي 6 أشــواط 

فقط .
الفرق سجلت  - اكثر 
هما  أشـــــواط  عــلــيــهــا 
ــرجــي  ــت الـــيـــرمـــوك وال

بواقع 28 شوط .

< ال يوجـــد ماهو جديد عنـــد الحديث على صدارة ووصافة 
فرق الـــدوري الممتاز لكـــرة الطائرة حيث اعتاد المشـــاهدين 
والمتابعين للعبة بـــأن يكون كل من األهلي والهالل في مقدمة 

فرق الدوري يليهم أندية مختلفة في كل موسم. 

وكان ترتيب الدور االول على النحو التالي

صراع الصدارة ثابت بين الهالل و االهلي : 

خسارة جميع فرق الدوري :

< وشـــهدت الجوالت 11  الماضية من الدوري 
تعرض جميـــع الفرق الى الخســـارة حيث يعتبر 
االهلي أقل الفرق خسارة بهزيمه واحدة من امام 
االبتســـام ويعتبـــر الترجي اكثر الفرق خســـارة 
بتعرضـــه الى تســـع هزائم وضعته فـــي مؤخرة 

الترتيب العام لفرق الدوري. 

4 أندية تتصارع في منتصف الترتيب
< تشهد المراكز المتوسطة في جدول الترتيب 
العـــام  لفـــرق الدوري تقـــارب كبير بيـــن االندية 
اصحاب المراكز من  الرابع وحتى الســـابع حيث 
يمتلك كل مـــن الفيصلي والوحـــدة 6 انتصارات 
تضعهـــم المركزين الرابع والخامس تواليًا يليهم 
كل مـــن نادي النصر والخليج بـ 5 انتصارات لكل 
فريق ، ويتوقع بأن تكون  المنافســـة على أشدها 
من  الفرق االربعة وذلك لحجز  بطاقة التأهل الى 
بطولة النخبة مع نهاية الدور الثاني  من الدوري.

تألق االبتسام
< وكان االبتســـام الحصان االســـود لهذا الدور بال منازع حيث استطاع 
الفريق تحقيق الفوز في 9 مواجهات ســـابقة واحتالله للمركز الثالث لفرق 

الدوري خلف الهالل واالهلي بامتالكه الى 25 نقطة.  

غياب الترجي واالتحاد عن المشهد 
< شـــهدت الجـــوالت 11 الماضية من الدوري غياب  مســـتغرب من 

فريقي الترجي واالتحاد عن المشهد 
ومنافســـتهم على البقاء حيث سجل كال الفريقين حضورًا ملفتًا في 
المواســـم الماضية ومزاحمة فرق المقدمة في مختلف المسابقات ، اال 
أن هذا الدور شهد العكس تمامًا من كال الفريقين حيث يحتل  الترجي 
المركز الثاني عشر واالخير لفرق الدوري بتحقيقه الفوز في مناسبتين 
وحصده الى تســـع نقاط فيما يقع االتحاد في المركز التاسع بفوزه في 

أربع مواجهات وخسارته في سبع مباريات. 
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يف افتتاح خليجي ٢٥
عمان يف مواجهة العراق والسعودية تنتظر اليمن 

لقاء سابق بين السعودية واليمن. )الكأس(

لقاء سابق بين العراق وعمان. )الكأس(

الكأس / يحيى السويد 

<  تتوجـــه بوصلة عشـــاق الكرة العربية 
والخليجيـــة علـــى وجه الخصوص مســـاء 
اليوم الجمعة ، صوب بـــالد الرافدين وإلى 
مدينة البصرة وملعبها جذع النخلة تحديدًا 

، حيث يشـــهد افتتاح النســـخة الخامســـة 
والعشـــرون من بطولة كأس الخليج ، وهي 
المرة الثانية التي تســـتضيف فيها العراق 
البطولـــة ، بعـــد أن كانت العاصمـــة بغداد 
مســـرحًا لمنافسات النســـخة الخامسة في 

آذار من العام 1970

وكالعادة يقص المنتخب المضيف شريط 
مباريات هذه النسخة ، عندنا يالقي نظيره 
العماني ضمن منافســـات المجموعة األولى 
، علـــى أن تليهـــا المباراة الثانية لحســـاب 
ذات المجموعـــة ، وهي التي تجمع األخضر 

السعودي بجاره األحمر  اليماني .

 السعودية × اليمن 
ربعـــًا يختتـــم منتخبـــا  إال  العاشـــرة  < وعنـــد 
السعودية واليمن مباريات الجولة األولى للمجموعة 
األولى على نفس الملعب ، وســـتكون بصافرة الحكم 
القطري ســـلمان الفالحي . األخضر السعودي حضر 
الى البصرة بالمنتخب الثاني ، بعد أن قرر الفرنسي 
هيرفي رونار إبقاء العبي المنتخب األول مع أنديتهم 
، بعد االســـتعداد الطويل والمشـــاركة بـــكأس العالم 
. بـــدوره يشـــارك المنتخب اليمني فـــي البطولة بعد 
معســـكر داخلي وآخر خارجي ، لكـــن دون أن يتخلل 
المعســـكرين أيـــة مبـــاراة تجريبية ، وهـــذا ما يقلق 
المدرب التشـــيكي ميروســـالف ســـكوب. على الورق 
المبـــاراة أقـــرب لألخضر ، لكن كرة القـــدم ال تعترف 
بنتائج الورق والملعب وحيده الفيصل ، لكن سيحاول 
اليماني اســـتغالل مشاركة منافسه بالمنتخ  الرديف 
، لمحاولة تحقيق الفوز األولى في جميع مشـــاركاته 
، بل ويطمح لزيارة الشـــباك السعودية للمرة األولى 
على األقل . ست مواجهات سابقة جمعت المنتخبين 
في تاريخ البطولـــة ، منذ انضمام اليمن البطولة في 

النسخة السادسة عشرة عام 2003
وتصب الغلبة بوضوح وبصراحة بستة انتصارات 
، حتـــى أن أحد من العبي اليمن لـــم يتمكن من زيارة 
الشباك الخضراء نهائيًا ، مقابل تلقي شباكهم سبعة 
عشـــر هدفًا ، وكان الفوز 6/0 هـــو األكبر وتحقق في 

النسخة التاسعة عشرة 2006
في المباريات األولى للمنتخبين في تاريخ البطولة 
، فمـــن أصل 23 مشـــاركة حقق المنتخب الســـعودي 
عشـــرة انتصارات وأربع تعادالت ، وتعرض لتســـع 

هزائم .
لم يتمكن المنتخب اليمني تعادل في أربع مباريات 
وتعرض لخمس هزائم ، وهو المنتخب الوحيد الذي 

لم يتذوق طعم الفوز حتى اآلن .

يعلن منتخبا العـــراق و عمان 
افتتاح مباريات النسخة الحالية ، 
وهي المباراة العاشرة التي تجمع 
المنتخبين وجهًا لوجه في تاريخ 
البطولـــة ، حيث التقيا في تســـع 
مناســـبات ســـابقة ، ويعود سبب 
قلة المواجهات المباشرة بينهما 
بسبب غياب أســـود الرافدين عن 
المشـــاركة بســـبب حرب الخليج 
الثانية ، منذ النســـخة العاشـــرة 
فـــي الكويت 1990 قبـــل أن يعود 

للمشاركة في النسخة 
السابعة عشرة 2004 باإلضافة 
النســـحابه من النسخة السادسة 
1982 وتأخر مشاركته في البطولة 
باألصل حتى النسخة الرابعة في 

قطر 1974
وشـــهدت المباريـــات األربعـــة 
األولى تفوقـــًا عراقيـــًا واضحًا ، 
من خالل فوزه فها جميعًا ، وهي 
االنتصـــارات األربعة التي يملكها 
األســـود ، بينمـــا حقـــق األحمـــر 
العمانـــي فوزيـــن ، وذهبت ثالث 

مواجهات صوب التعادل .
ســـجل الالعبون العراقيون 19 
هدفًا ، واســـتقبلت شـــباكهم 12 
وكان الفوز العراقي بنتيجة 7/0 
في النسخة الخامسة 1979 أكبر 
فـــوز عراقي ، في حيـــن كان أكبر 
فوز عمانـــي بنتيجة 4/0 في دور 
المجموعات في النسخة السابعة 

عشرة عام 2004

يدخل األســـود المبـــاراة بهمة 
ومعنويات عالية ، بعد اســـتعداد 
مـــع  مباريـــات  تخللـــه  طويـــل 
منتخبات كبيرة ، وقد تحسن أداء 
الالعبين فنيًا بعـــد قدوم المدرب 
اإلســـباني خيســـوس كأســـاس ، 
العراقية نخبة  التشـــكيلة  وتضم 
مـــن الالعبيـــن ، وتشـــهد غيـــاب 
الموهـــوب زيـــدان اقبـــال العـــب 
مـــان يونايتد ، بعـــد رفض ناديه 
تســـريحه ، كون المباريات ليست 

ضمن أيام الفيفا .
من جهته طمئن الصربي برانكو 
المنتخب  مـــدرب  ايفانكوفيتـــش 
العماني مشجعيه ، بعد أن وعدهم 
بنتائج جيدة بعد تجديد الدماء ، 
ولن يكون العمانيون لقمة سائغة 

لألسود .
العراقـــي ومن أصل    المنتخب 
مشـــاركاته  في  األولى  مبارياتـــه 
الثالثة عشـــرة في البطولة ، حقق 
الفوز في ســـت منهـــا وتعادل في 
أربعة وهزم في ثـــالث مباريات ، 
بينما حقـــق المنتخـــب العماني 
الفـــوز في مبارياتـــه األولى ثالث 
مـــرات فقـــط ، مـــن أصـــل اثنتان 
وعشـــرون مباراة ، مقابل تعادله 
في ســـت مباريـــات ، لكنه تعرض 
للهزيمة في اثنتي عشـــرة مباراة 
، منهـــا عـــش هزائم فـــي األلفية 
الثانية . وستكون المباراة بعهدة 
الحكم الروماني كوفاكس ستيفان 
، وتنطلق الصافرة عند الســـاعة 

السابعة مساًء.

 العراق ×  عمان 
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السعودية يف كأس اخلليج.. 
أرقام وذكريات وسطوع ماجد عبداهلل

الكاس - حسن الدسوقي

< ســــاعات قليلــــة وتنطلق بطولــــة خليجي 25 مــــن البصرة إحدى 
مــــدن العراق بمشــــاركة منتخبات اليمن والعراق وعمان والســــعودية 
والكويــــت وقطــــر والبحريــــن واإلمــــارات، حيــــث يتواجــــد المنتخب 
الوطني فــــي المجموعة األولى رفقة منتخبــــات العراق وعمان واليمن 
ويبــــدأ مبارياته في البطولة يوم الجمعة المقبل في مواجهة اليمن في 

التاسعة والنصف مساًء.

المنتخب الوطني شــــارك في كأس الخليــــج 23 مرة، بينما غاب عن 
نســــخة احدة فقط، حيث انســــحب في 1990 التي أقيمت في الكويت، 

ونجح في حصد اللقب 3 مرات أعوام 1994 و2002 و2003.
فيما شهدت البطولة بداية سطوع ماجد عبدالله والذي يعتبر هداف 
المنتخــــب الوطني فــــي البطولة حتى األن برصيــــد 17 هدفا بفارق 7 

أهداف عن أقرب منافسيه ياسر القحطاني صاحب الـ10 أهداف.
ونســــتعرض في هذه الســــطور أهم أرقام المنتخب الســــعودي في 

تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الخليج : 

1970

2019

32
163102

109

56
28

أول مشاركة

آخر مشاركة

مشاركة
سكن مرماههدف

مباراة

فوز

خسارة

 مركز ثالث

 في أول

مشاركة

 أكثر منتخب
 حل ثانيا

 في 7 نسخ

 هداف األخضر
 في كأس الخليج :

ماجد عبدالله

 ثاني هدافين
 األخضر : ياسر

القحطاني
1710

أهدافهدف
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مــــع أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 
، تتربــــع بجدارة و بكل اســــتحقاق على صدارة 
أكثر البطوالت العربية انتظامًا وديمومة ، سواء 
على مســــتوى البطوالت الخاصة بالمنتخبات و 
بكافة الفئــــات ، أو حتى على صعيد األندية ، إال 
أنه و برأيي المتواضــــع أن البطولة بدأت ومنذ 
فترة تفقد أهميتها شيئًا فشيئًا ، بعد غياب حافز 

المنافسة بالتدريج .
ومــــع أن البطولــــة بــــدأت علــــى أرض ترابية 
فــــي البحرين فــــي العــــام 1970 وبتواجد أربعة 
منتخبات فقط ، فقد شهدت هذه النسخة والنسخ 
القليلة التي تلتها منافسات قوية ، حتى وصلت 
لذروتها ) ودائمًا برأيي المتواضع ( في النسخة 
الخامســــة في بغداد عام 1979 ،والتي بلغت قمة 

المنافسة بين المنتخبات السبعة .
ومــــع بداية األلفيــــة الثالثــــة بــــدأت البطولة 
تفقــــد األهميــــة ، خصوصًا منــــذ أن قررت بعض 
المنتخبــــات المشــــاركة بالمنتخــــب الثانــــي أو 

المنتخب الرديف .
ومهما كانت األسباب والمسببات ، واحترامًا 
لقيمة هذه البطولة فليــــس من االيجاب أن تدفع 
هذه المنتخبات بغير المنتخب األول ، للمحافظة 

على قيمة وتنافسية البطولة .
وباإلضافة لذلك فإن قرار إقامة البطولة بطريقة 
المجموعــــات ، اعتبارا من النســــخة الســــابعة 
عشرة والتي نظمتها قطر في العام 2004 يساهم 
بما ســــبق ، حيث تغيب مباريات الكالسيكو في 
بعض األحيــــان ، كمواجهات منتخب العراق مع 
الكويت ومع السعودية ، والكويت مع السعودية 
على سبيل المثال ، فيما لو رأت القرعة وضع كل 

منتخب في مجموعة .
ومن هذا المنبر أقترح أن يعود نظام البطولة 
كما في السابق ، بحيث تتقابل كل المنتخبات مع 
بعضها البعض ، لتكون المنافســــة واالستفادة 
أكبر ، كما اقترح على القائمين على شؤون الكرة 
الخليجية  اصــــدار قرار يلزم كافــــة المنتخبات 
بالمشــــاركة بالصف األول ، خاصــــة بعدما تكرم 
السيد جياني اينفانتينو رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم  ، بجعل البطولة تحت جناح الفيفا .

gmail.com@yaea473

يحيى السويد

  هل فقدت بطولة كأس

الخليج بريقها ؟
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< تحدَث مـــدرب المنتخـــب الوطنـــّي العراقي 
»خيســـوس كاســـاس« في المؤتمر الصحفي الذي 
عقد، اليوم الخميـــس، والخاّص بمنتخب العراق، 

قائاًل: 
 سنعتمد على الواقعية التي يستوجب إتباعها 
في مباراِة االفتتاح التي ســـتكون ضد خصٍم قوي 

ومعد بأفضل صـــورة لبطولِة خليجي 25. معتبرًا 
مواجهـــة عمـــان بالمعقـــدة، ولديهـــا حســـاباتها 

الخاصة.
 لم يخِف كاســـاس أهمية بطولـــة كأس الخليج 
في المنطقة نظرًا لما شـــاهده من اهتماٍم ومتابعٍة 
من قبل الجمهور والمعنيين واإلعالم، ويعلم حجم 

أهميتها للجماهير العراقية.
 عن األسلوب المتبع للمنتخب العراقي، ولكونه 
عمل في المدرسِة اإلسبانية، أوضح: إنه بكل تأكيد 
يعتمد على أسلوِب اإلسبان في اللعب، وإنه يسعى 
إلى أن يفرض طريقة لعـــب معينة تكون قريبًة من 

اإلسبانّية.

كاساس : مباراة ُعمان معقدة ونعتمد فيها على الواقعية 

الكأس  عبداهلل العبيدي 

< على هامش المؤتمر  الدي أقيم في مدينة 
البصرة بمناســـبة إقامة خليجـــي25 وحضره  
نخبة مـــن اإلعالميين الخليجيين والعرب وفي 
اللقاء الدي أجراه  الزميل االعالمي طه القيسي 

مراسل معرض الكرة العراقية .
قال االعالمي الكويتي مشـــعل الشـــمري بأن 
منتخـــب بالده الكويت لن يحقـــق بطولة كأس 
الخليج كونه منتخب تحت التاســـيس وبعيدا 
عـــن كون الكويت صاحب الرقم 10 من التتويج 
فـــإن بطولـــة كأس الخليج ال تعتـــرف باألرقام 

والتعترف باسم مرشح 
واضـــاف: كأس خليجي 24 منتخب البحرين 
خـــارج الحســـابات وتـــوج بطـــل اول مرة في 
تاريخـــه منتخب  قطـــر قادم من بطولة آســـيا 
وهو بطل وكان مرشـــح للتتويـــج باللقب خرج 

من البطولة منتخب المملكة العربية السعودية 
اغلـــب العبيه مـــن نادي الهالل وهـــم متوجون 
ببطل آسيا خسر وتوج  البحرين بطل النسخة 
وواصل: بطولة الخليج التؤمن بمن سيكون 
بطل جميع المنتخبات أبطـــال تحكمها الروح 
وحســـاباتها غير الروح فيها  ألف بالمئةاقوى 

من كأس العالم 
 واضـــاف : بان منتخب عمان هو من يخوف 
والعراق مرشح بارز ولكن اذا قدر مدرب العراق 
ان يديـــر طريقة اللعب بشـــكل جيد  بالنســـبة 
لمنتخـــب قطر يشـــارك بفريق محترم يشـــارك 
بفريق شباب ينقصه الخبرة ومدربهم لم يشارك 

بكأس خليج مسبقا. 
وأكد:بـــان المجموعـــة الثانيـــة التـــي تظم 
منتخب الكويت وقطر واإلمارات والبحرين هي 
األصعـــب كون مدربي الفرق هم من الجنســـية 

البرتغالية.

االعالمي الكوييت مشعل الشمري اجملموعة 
الثانية يف خليجي٢٥ هي األصعب
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محمد بن عبدات

 من وحي 

مونديال الخليج

< ًغـــِدا الجمعـــه تفتح منافســـات 
بطولة خليجـــي 25 في ارض العراق 
الحبيـــب وتحديدا في مدينة البصره 
واســـتادها الشـــهير )جـــذع النخله( 
وبالتالي كل انظار عشـــاق الساحره 
المستديره في المنطقه العربيه علي 
وجه التحديد ستكون صوب متابعة 
هـــذا الحدث الـــذي يعتبـــر مونديال 
عربـــي خليجي مصغـــر داب علۑ ان 
يحـــضٲ بٲهتمام ومتابعه اعالميه 
وجماهيـــره كبيره منذ انطالقة اولٲ 
دوراته في العام 1970 في البحرين ..
-العراق الـــذي فـــاز منتخبها من 
قبل ببطولـــة كاس الخليج اعوام 79 
في بغـــداد و84 في مســـقطـ و88في 
الريـــاض يعود لـــه تنظيـــم البطوله 
مـــره اخرۑ بعد غيـــاب 44 عاما ومن 
المتوقع ان يكون التنظيم والحضور 
الجماهيـــري فـــي مالعـــب البصـــره 

ذلك  ســـيعطي  وبالتالي  اســـتثنائيا 
البطولـــه نكهـــه خاصـــه ومميزه عن 
غيرها مـــن البطوالت الســـابقه وان 
كانـــت بطولـــة خليجي عشـــرين في 
اليمن ســـتظل عالمه فارقه من حيث 
حضور الجمهـــور في اغلب مباريات 
البطولة التـــي احتظنتها مدينة عدن 

في العام 2010  .
وعـــلۑ ذكر بلـــدي اليمـــن فٲني 
اتوقـــع ان يكـــون االحمـــر اليمانـــي 
مـــع موعد اول انتصـــار في بطوالت 
اســـتعداده  كان  وان  الخليـــج  كاس 
وتحضيره للبطوله غير كاف ويدخل 
بعناصـــر جلها جديده وشـــابه  لكن 
هناك شعور داخلي ينتابني منذ فتره 
يقول ان مالعب البصره ستشهد اول 
فرحـــه يمنيه فـــي بطـــوالت الخليج 
بعد عناد طويل عـــن تحقيق اي فوز 
منذ اول مشـــاركه لليمـــن في دورات 

كاس الخليـــج في الكويت عام 2003. 
فهـــل يكون حدســـي صائبـــا ام يظل 
اليمانيون يلهثون خلف اول انتصار 

في مونديال الخليج. 
اخيـــرا ارٲ ان البطولـــة لن تخرج 
من انياب اســـود الرافدين مع تنافس 
قـــوي من العنابـــي القطري واالخظر 
منهمـــا  كل  شـــارك  وان  الســـعودي 
بشـــاكله جديده ربما يستبعدهم من 
خالل ذلك البعض. اال ان رايي بعيدا 
عن الجميع و اتوقع ان احداهما علۑ 
االقل ســـيكون ابرز منافس للمنتخب 
العراقـــي لخطـــف البطولـــه الرابعه 
لرصيده حيث ان العراق والسعوديه 
وقطـــر فـــي كفـــة متعادله مـــن حيث 
الظفر بكاس الخليج )ثالث مرات(لكل 
منهمـــا  وان كنت ارۑ ان العنابي هو 
االكثر حظوظا من غيره في منافســـة 

العراقيين علۑ بطولة خليجي 25.

انتصار يمني يظهر في االفق .. والعراق وقطر والسعوديه صراع البطولة الرابعه
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هل يكسر خليجي ٢٥ الرقم ؟

خليجي٥ أعلى قائمة أهداف يف تاريخ البطولة
الكأس عبداهلل العبيدي 

< منذ انطـــالق البطولة عام1970 
وحتى خليجـــي25 والتي تنطلق غدا 
الجمعة بمشيئة الله تعالى  في مدينة 
البصـــرة العراقية يتربـــع نجم نادي 

الطلبةوالمنتخب 
العراقي الالعب حسين سعيد حيث 
ســـجل في دورة الخليـــج 5 وبلغ عدد 
االهداف المسجلة 10  أهداف سجلت  
في شـــباك قطر والبحرين واإلمارات 
وعمان في خليجـــي 5 والتي  أقيمت 
في جمهورية العراق1979   هذا الرقم 
األعلى فـــي تاريخ البطولـــة  الالعب 
حسين سعيد  هو من مواليد 21 يناير 
1958، العب كرة. يعتبر من أفضل من 
لعب كرة القدم في العراق ومن أفضل 
الهدافين في الكرة العراقية بتسجيله 
78 هـــدف دولـــي في عـــام 1989 قاد 
العراق في تصفيات كأس العالم بعد 
شـــفاءه المؤقـــت مـــن اإلصابة حيث 
شـــارك في خمس مباريـــات ولكنه لم 
يسجل سوى هدف واحد  أمام قطر في 
المباراة التي تعادل فيها المنتخبان 
2 - 2 فـــي بغـــداد وأدت إلـــى خروج  
العراق من تصفيـــات كأس العالم لم 
يشـــارك بســـبب اإلصابة مع منتخب 
بالده في دورة الصداقة والســـالم في 

الكويت 1989.
عاد  ســـعيد إلى صفـــوف منتخب 
بـــالده  فـــي دورة الخليج العاشـــرة 
فـــي الكويـــت 1990 والتي كانت آخر 
مناســـبة له ليودع الكـــرة... وحينها 

انسحب العراق من البطولة.
ودع  سعيد ساحات كرة القدم دون 
مباراة اعتزال أو تصريح.بعدها توجه 
نحو مسيرته اإلدارية الجديدة... التي 
تبوء خاللها العديد من المناصب في 
اتحاد كرة القـــدم واللجنة األولمبية 

الوطنية العراقية.
لعب ســـعيد 131 مبـــاراة لمنتخب 
بالده  ســـجل خاللها 84 هدف ليكون 
واحدًا من أصحاب األرقام القياســـية 
فـــي هذا المجـــال .لم يذكـــر في عالم 
األرقام القياســـية بســـبب كون معظم 
تلك المباريات لم تدرج في ســـجالت 

االتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم ألن من 
شـــروط المباريات الدولية أن تجري 
تحت سلطة االتحاد الدولي لكرة القدم. 
تضمن ســـجل حسين ســـعيد خوض 
ست مباريات مع المنتخب العسكري 
العراقي سجل خاللها خمسة أهداف 
وخاض مباراة على الصعيد األولمبي 
سجل خاللها ستة أهداف وشارك في 
نهائيـــات ثالث دورات أولمبية 1980 

و 1984 و 1988.
تـــم اختيـــاره الالعب رقـــم 25 من 
العبي القـــرن لقارة آســـيا من ضمن 
قائمة تحتوي على 30 العبا آســـيويا 
في االتحادين اآلسيوي والدولي لكرة 
القـــدم تم اختيـــاره العـــب القرن في 
العراق...  أحرز  ســـعيد لقب   هداف 
بطولة شـــباب آســـيا مرتين 1976 و 

1977 برصيد 17 هدف.
حصـــل علـــى  الوســـام الذهبـــي 
لبطولة شباب آســـيا مرتين 1975 و 
1977 والوسام الذهبي لدورة الخليج 

العربي 1979 و 1984.
والوسام الذهبي لدورة مرليون في 

سنغافورة 
حصل علـــى جائزة أفضـــل  العب 
عامـــي 1984 و 1985 أقتـــرن اســـمه 
بتســـع حـــاالت  هاتريـــك مجمـــوع 
أهدافها 28 هدف أي بنسبة أكثر من 
ثالثـــة أهـــداف في كل مباراة  شـــغل  
ســـعيد... بعد تركه للمالعـــب العديد 
مـــن المناصـــب اإلداريـــة مثـــل مدير 
مكتب العالقات الخارجية في اللجنة 
األولمبيـــة العراقيـــة ونائبـــًا لرئيس 
األتحـــاد العراقي لكرة القـــدم وأمينًا 
للسر ونائبًا لرئيس اللجنة األولمبية 
العراقيـــة  وأمينهـــا العـــام وعضوًا 
في لجنة اللعـــب النظيف في األتحاد 
اآلســـيوي لكرة القدم ثـــم عضوًا في 
المكتب التنفيذي لألتحادين اآلسيوي 
والعربي وعضوًا في اللجنة األعالمية 
لألتحـــاد الدولي لكـــرة القدم ورئيس 
لجنة كرة القدم النســـوية في االتحاد 
العربي لكـــرة القـــدم واخرها رئيس 
االتحـــاد العراقي لكـــرة القدم..لما له 

خبرة بالتدريب والقيادة اإلدارية

العـب منتخب الناشئين العراقي 1974
العب المنتخب المدرسي العراقي 1975

العب نادي الطلبة العراقي 1975 - 1990
العب منتخب الشباب 1976 / 1977

العب المنتخب الوطني العراقي 1976 –1990
نائب رئيس نادي الطلبة 1985 - 1992

عضو االتحاد العراقي المركزي لكرة 1990 - 2003
رئيس االتحاد العراقي المركزي لكرة القـدم 2003 – 2011

عضو المكتب التنفيذي لآلتحاد االسـيوي لكرة القدم 1996 – 1998
عضو اللجنـــة الرياضية في مجلـــس وزراء الشـــباب والرياضة العرب 

2003 - 2000
عضو المكتب التنفيذي لآلتحاد االسـيوي لكرة القدم 2002 – لغاية اآلن
عضو الجنة االعالمية ضمن االتحاد الدولي لكرة القدم 2002 – لغاية اآلن

عضو المكتب التنفيذي لألتحاد العربي لكرة القدم 2005 – 2009
النائب األول لرئيس اللجنة األولمبية العراقية 2004  2008 رئيس لجنة 

اللعب النظيف في االتحاد االسـيوي لكرة القدم
رئيس لجنة كرة القدم النسوية في االتحاد العربي لكرة القدم كما حصل 

على العب القرن في االتحادين اآلسيوي والدولي لكرة القدم.

نبذة عن مسيرته مع الرياضة
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كأس اخلليج تفتقد األب الروحي هلا

عيسى بن راشد آل خليفة.. فاكهة بطوالت الخليج
حسين أبوتاكي

< تفتقد كأس الخليج ألول مرة أحد أهم معالمها الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة الذي غّيبه الموت بعد أزمة صحية طويلة في 12 مارس 2020، بعد 
سنوات طويلة من خدمة الرياضة في البحرين ومنطقة الخليج.

فعلى مدار تاريخ بطوالت كأس الخليج العربي كان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة العالمة البارزة لها وخاصة بعد رحيل األمير فيصل بن فهد والشيخ 
فهد األحمد. فالشـــيخ عيســـى كان المسؤول الخليجي الوحيد الذي عاصر كل النســـخ منذ انطالق المسابقة عام 1970 حتى وفاته، لذلك أصبح بمثابة »األب 

الروحي« للبطولة. 
وكان الشيخ عيسى بن راشد أحد أكبر المدافعين عن بطولة الخليج والمؤيدين الستمرارها رغم ظهور بعض األصوات المنادية بإيقافها حيث كان الشيخ 
دائمًا ما يؤكد أن بطوالت الخليج وأن دورات الخليج ُولدت لتبقى وتستمر كون أن أهميتها ال تقتصر على الجانب الفني، بل إن لها أهمية بالغة على الصعيد 

االجتماعي واللقاءات بين األشقاء.

حس الفكاهة
< تمّيـــز الشـــيخ عيســـى بن راشـــد 
بتفاعلـــه مع أحـــداث البطولة والتعليق 
على مجرياتها بطريقـــة طريفة وبليغة، 
بـــل واللجوء إلى النقد الســـاخر حينما 
تصل األمور إلى نقطة ال يمكن السكوت 

عليها.
 وهـــل هناك عبـــارة ســـاخرة أفضل 
مـــن إجابته ذات مرة على أســـباب عدم 
حصـــول منتخـــب البحريـــن على كأس 
الخليـــج حتى ذلك التاريـــخ بالقول »لن 
يحصـــل منتخبنا على الكأس إال بعد أن 

ُتستخدم في اللعبة كرة مربعة«. 
وكانـــت جميـــع القنـــوات ووســـائل 
اإلعالم تتسابق على لقاء الشيخ عيسى 
لما يحظى به مـــن قبول ومتابعة كبيرة 

لدى جميع الخليجيين. 

تاريخ عريض
< الشـــيخ عيسى بن راشـــد يعد أطول من استمر في رئاسة 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القـــدم )1974- 1988(، كما كان أول 
رئيس للجنة األولمبية البحرينية عام 1979.كما انتقل لرئاسة 
المؤسسة العامة للشباب والرياضة في البحرين لمدة 11 عاما 
منذ 1988، قبل أن يصدر ملك البحرين مرســـوما بتعيينه نائبا 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة في سبتمبر 2010، 

واستمر في المنصب حتى وفاته.
وخارجيًا، شـــغل منصب نائـــب رئيس المجلـــس األولمبي 
اآلســـيوي عن منطقة غرب آسيا، ونائب رئيس االتحاد العربي 
لأللعاب الرياضية، ورئيس لجنة اإلعالن والتسويق في االتحاد 
العربـــي لأللعـــاب الرياضية وعضـــو لجنة التحكيـــم باللجنة 

األولمبية الدولية.

حلم طال انتظاره
< دائما ما كان يروي الشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد آل خليفة حلمه لوسائل اإلعالم، ومنذ 
ســـنوات طويلة كان يقـــول إنه يحلم بأن يرى 
المنتخـــب البحرينـــي بطال لـــكأس الخليج، 
وقـــد تحقق حلمـــه قبل عام مـــن وفاته، حيث 
توج المنتخـــب البحريني بكأس الخليج عام 
2019 »خليجـــي 24« في تتويج فرح به جميع 
الخليجيين »لعيون وخاطر« الشيخ عيسى بن 
راشـــد الذي يتذكر الجميع مداخلته الهاتفية 
التاريخية والعاطفية فـــي تلفزيون البحرين 

بعد التتويج باللقب بعد انتظار 49 عامًا.



< تستضيف مدينة 

البصرة العراقية 

منافسات النسخة 

الخامسة والعشرين 

من بطولة كأس الخليج، 

التي تنطلق اليوم 

الجمعة السادس من 

يناير وتستمر حتى 

التاسع عشر من الشهر 

نفسه، وتعد هذه المرة 

الثانية التي يستضيف 

فيها العراق هذه 

البطولة، بعد نسخة عام 

1979، التي أقيمت في 

العاصمة بغداد.. أدناه 

نرصد أهم أرقام وتاريخ 

هذه البطولة.

حسن آل قريش 

1970

24

8

10

أول بطولة

عدد النسخ

عدد المشاركين

ألقاب للكويت

األكثر تتويجًا

المنظم : االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم

المنطقة :
 الخليج العربي

أخر بطل : 
البحرين
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أرقام وتاريخ من 

كأس الخليج 
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a l  k a s . c om

16 6 يناير )كانون الثاني( 2023م ،الجمعة
املوافق 13 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1594



a l  k a s . c om a l  k a s . c om

أكثر المنتخبات 
مشاركة

أكبر انتصار 
في البطولة

الهدافيين 
التاريخيين

أكثر منتخب 
حقق نقاط

الكويت :

19761979السعودية : 

الكويت : 

قطر

السعودية

24

193

الكويت 

194
السعودية

163
قطر

130
اإلمارات

117
البحرين

113

1918470
944

24

23

113

112

مشاركة
جاسم يعقوب 18

هدف

ماجد عبد الله 17
هدف

حسين سعيد 17
هدف

جاسم الهويدي 14
هدف

فيصل الدخيل 14
هدف

نقطة

نقطة
هدفهدف

هدف

مشاركة

مشاركة

مباراة

مباراة

الكويت : 194 هدف
السعودية : 163 هدف

قطر : 130 هدف
االمارات : 117 هدف
البحرين : 113 هدف

أكثر 
منتخب 
تهديفي

أكثر 
النسخ 

شهدت 
في كل النسخة أهداف

24 الماضية

الكويت 8 - 0 عمان 

النسخة الرابعة
الكويت 7 - 0 اإلمارات
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 <  ما هو الهدف الحقيقي 
من ارسال مثل هذه األلعاب 

للخارج؟
- النـــادي يهدف إلـــى أهداف 
سامية من هذه المعسكرات، وأول 
تلك األهداف هـــي تطوير األلعاب 
وتحقيـــق نتائج أفضـــل ومرضية 
النادي  يـــود  كبيـــرة  وطموحـــات 
تحقيقها من وراء هذه المعسكرات 
رئيســـيا،  هدفا  التـــي أصبحـــت 
وبإقامتهـــا األلعـــاب بالنـــادي في 
تطور وتفوق إلى أبعد حد، وهنا ال 
بد أن نشكر إدارة النادي على هذه 
الخطوة المهمة في إعداد وتجهيز 
كل الفرق لمنافسات طويلة وقوية.

<   نالحـــظ التفـــوق أللعاب 
المختلفة بشـــكل عام  الفتـــح 
فهـــل مثل هـــذه الخطوات من 
معســـكرات وغيرهـــا إحـــدى 

نتائجه؟
- أوال أشـــكر إدارة النادي على 
البالغ بجميـــع األلعاب  االهتمـــام 
بالنادي وإقامة هذه المعســـكرات 
وعلـــى توفيرهـــا جميـــع متطلبات 
األلعاب خصوصا لعبة الســـباحة، 
وإدارة النـــادي لم تقصر معنا في 
توفير كل احتياجات الفريق، وهذا 
الشـــي جعـــل كل األلعـــاب ولعبة 
الســـباحة تتفوق ميدانيا، والتأكيد 
المعسكرات لها دور فعال في تقدم 

وتطور كل لعبة من ألعاب النادي.

<   وماذا بالنســـبة لألمور 
المادية التي ربما ستقف عائقا 
أمام أي نادي آخر لتنفيذ هذا 

األمر؟
- الحمد لله رب العالمين فإدارة 
النـــادي والمســـؤولين بالنادي لم 
يقصـــروا بـــأي شـــيء وتوفير كل 
المتطلبـــات الماديـــة إلقامـــة تلك 
الكبيرة،  الفائدة  ذات  المعسكرات 
واألمـــور كلهـــا بخير وكل شـــيء 
يســـير بأفضل حال وفق ما خطط 
لـــه مـــن قبـــل األجهـــزة اإلدارية 
والفنية، واإلدارة بدورها وفرت كل 
المتطلبات إلقامة تلك المعسكرات.

<   كيـــف تجـــدون تجاوب 
أولياء األمور خاصة مع سفر 
لتلك  الســـنية  الفئـــات  العبي 

المعسكرات؟
- ولـــي األمر لـــه دور فعال في 
تهيـــأة وتحفيز الالعـــب، فهو في 
البدايـــة ابن مـــن أبنائـــه وبالتالي 
أوليـــاء األمور لهـــم دور فعال في 

تلك التهيئة بموافقتهم لسفر أبنائهم 
وحرصهم الكبير على تطور مستوى 
أبنائهم، ونحن كإداريين نضع ولي 
األمر في الصـــورة في كل صغيرة 
وكبيرة الذي خاف ارتياح كبير لدى 
ولي األمر، وهنا ال بد من اإلشـــارة 
لولي األمر واهتمامه ومتابعته معنا 
كإدارة، والالعب كما تعلمون صغار 
في السن ويحتاجون للمتابعة واألخذ 
بيدهـــم، وهذا يســـاعد الالعب على 
التكيـــف على أجواء المعســـكرات، 
كما أن الالعبين تعودوا على األجواء 
من خالل مشاركاتكم في البطوالت 
المحلية في شـــتى مناطق المملكة، 
وأوليـــاء األمور لهـــم دور كبير في 

مساعدتهم وتهيأتهم.

<   هل تصلكم تقارير مستمرة 
عن ســـير المعســـكرات خاصة 

وأنها تحتاج لمتابعة إدارية؟
- النادي حريص على متابعة 
كل الفـــرق واأللعاب ودائما فيه 
تواصل بين األجهـــزة اإلدارية 
وإدارة النـــادي ســـواء خـــالل 
التماريـــن  أو  المعســـكرات 
اليوميـــة الداخلية والبطوالت، 
أيضا هنـــاك تقارير مســـتمرة 
شـــهرية تقـــدم مـــن األجهـــزة 
اإلداريـــة إلدارة النـــادي، يكتب 
فيهـــا كل حدث في الشـــهر من 
أمور تتعلق بالالعبين والفريق 
مـــاذا قدم  وإنجازاتـــه، كذلـــك 

اإلداري وماذا سيقدم.

<   بماذا تعـــدون جماهير الفتح 
بشكل عام في كل األلعاب؟

- الـــكل مـــن محبـــي النادي 
اإلنجـــاز  لتحقيـــق  يتطلعـــون 
تلو اإلنجـــاز وهذا ما نســـعى 
إليه، ونحن في لعبة الســـباحة 
ومميـــزة،  جيـــدة  نتائجنـــا 
المنافســـين على  ونحن ضمن 
بطـــوالت المملكة وفـــي جميع 
الفئات متميزيـــن، ونحن لدينا 
قاعـــدة قوية، وهـــذا دليل على 
اهتمام كبير مـــن قبل األجهزة 
اإلداريـــة والفنيـــة ومن خلفهم 
إدارة النـــادي، ونعد جماهيرنا 
النتائـــج،  أفضـــل  بتحقيـــق 
ونتمنـــى أن نكـــون علـــى قدر 
الثقـــة التـــي وضعـــت فينا من 
قبل مجلس اإلدارة، وبإذن الله 
تعالى ســـنكون في أفضل حال 

ونحقق النتائج المرضية.

< كلمة أخيرة تود قولها؟
- أشـــكركم على هذا اللقاء الذي 
أوضحـــت فيـــه الكثير مـــن األمور 
المتعلقـــة بمعســـكراتنا الخارجية، 
وأتمنـــى أن وفقت فـــي إيضاح كل 

المطلوب.

الكأس  - مصطفى إبراهيم الشريدة 

< أكد إداري فريق السباحة بنادي الفتح جميل 
العطافي أن إدارة النادي تقيم معسكرات خارجية 
لفرق ألعاب النادي بهدف تطورها وقدمها وتحقيق 
أفضل النتائج في كافة المسابقات، وشكر أولياء 

األمور لحرصهم على تطور أبنائهم.

إداري السباحة بنادي الفتح لـ )الكأس(:

العطايف : معسكراتنا اخلارجية ناجحة 

أولياء األمور تعاونهم كبري 
وسبب جناحنا

مجاهرينا على الرأس 
وإجنازاتنا هدية هلم
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهده المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< هل أنتـــم جاهــــــزون؟

<  لندع االنتماء قليال و نقرأ كتاب صفقة 
تعاقد نادي النصر مع النجم العالمي الكبير 
كرســـتيانو رونالدو على أنهـــا صفقة مدوية 
من شـــأنها نقل سمعة الدوري السعودي من 

الضفة العربية إلى الضفة العالمية. 
* و أمـــر أن رونالدو كبير في الســـن و 
خالي شـــغل طرح نمطي ال يتفق مع تفاصيل 
كتـــاب حياة رونالدو الكرويـــة، و المعنى أنه 
حتـــى الذين أدمنـــوا التغريد خارج ســـرب 
)خالـــف تعرف( وجدوا صعوبـــة في التقليل 
من الدور الذي سيلعبه رونالدو على مستوى 

الترويج للدوري السعودي.
* لســـت مهتمـــا بالجهات التـــي مولت 
الصفقة أكانت خاصـــة أو حكومية و دفعت 
في رونالدو ما لم يتوقعه ليونيل ميسي نفسه، 
لكنني مهتم بالنقلة النوعية التي تنتظر الدوري 

السعودي على مستوى الوعي االحترافي.
* مـــن حـــق نـــادي النصر أن يحســـب 
حســـاباته من منطلق فني بحـــت، فهو يأمل 
أن يشـــكل )الـــدون( حافزا لزمالئـــه و قوة 
هجومية ضاربة تلتهم األلقاب، لكن بالمقابل 
لن يخـــرج النصر خالي الوفـــاض ماديا لو 
أحســـن اســـتثمار صفقة رونالدو شعبيا و 
جماهيريا و أجاد تســـويقها تجاريا و حولها 

إلى )بيزنس(.
* ال أتفق مع من يقول إن رونالدو شاخ، 
و هـــو يعيش اآلن مرحلة أرذل العمر بانتظار 
مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة، فمثل هـــذا الطرح 
يجانب الحقيقة، على اعتبار أن رونالدو الزال 
حتى اللحظة العبا دوليا مع منتخب البرتغال.
* دعونـــا ننحي التعصـــب قليال و ننظر 
للصفقة على أنها بداية غيث ســـتحفز نجوما 
آخرين على محاكاة تجربة رونالدو، بشرط أن 
تتهيأ األجواء التنافســـية أمام رونالدو ليكون 
ســـفيرا للدوري الســـعودي بحق و حقيقة، 
تشعر غيره أن االحتراف في دوري تنافسي 
مثل الدوري الســـعودي أفضل بمراحل من 

اللعب في الدوري األمريكي. 
* لســـت مع من يكسر مجاديف رونالدو 
ألنـــه اختـــار الـــدوري الســـعودي واجهته 
الجديـــدة، فمثل هذا الالعب ســـيكون مفيدا 
تسويقيا و تجاريا و سياحيا و ترويجيا للبلد.
* بالنسبة لي أثق تماما أن هذه الصفقة 
ستحرض و تلهب كل حواس نار الغيرة لدى 
نـــادي الهالل، و لن يهـــدأ له بال حتى يجلب 
العبا بوزن رونالدو، و ســـيكون مثيرا لو كان 

هذا الالعب هو ليونيل ميسي.

< مـــا شـــاهده العالـــم فـــي حفل 
تقديـــم الـــدون كريســـتيانو رونالـــدو 
بملعـــب مرســـول بارك ينـــدرج ضمن 
عبقرية التخطيط المدروس الذي يحقق 
للرياضة السعودية عموما و كرة القدم 
و الدوري السعودي الممتاز خصوصا 
أهـــم محاور نجـــاح االســـتراتيجيات 
الرياضية العالمية . في مشـــهد خطف 
األضـــواء و االهتمام مـــن كل األحداث 
الموازية سياســـية و ثقافية ورياضية] 
موكب تأبيـــن الملك بيليـــه بالبرازيل( 

مثاال  .
 إدارة نـــادي النصـــر نجحت بهذه 
الصفقة التاريخية في التصدير االمثل 
للعقلية و السياسة الرياضية االحترافية 
التي تراهن عليها أكبر اتحادات اللعبة 
و أكبـــر النوادي العالميـــة في الترويج 
لنفسها و منشـــآتها و العبيها لتحقيق 
األرقام القياســـية و اإلنجازات الكروية 

و األمجاد .
 وهـــو ما أكـــده الدون فـــي الندوة 
الصحفيـــة بأنـــه لـــم يأتـــي للـــدوري 
الســـعودي النهاء مسيرته الكروية التي 
اعتبرها من أفكارهـــم في خانة الهواة 
بعيدا عن عالم االحتـــراف الذي يملكه 
صنـــاع التحدي و المثابـــرة قد دخلت 

نفقها االخير .
 بـــل هو تحـــدي جديد فـــي ميدان 
جديد يحقق ألعظم العب في كرة القدم 
أحالما و اهدافا جديدة لم و لن تمنحها 
له فرق اوروبـــا التي ال تهتم لمن صنع 
امجادها و تلفظهم ببســـاطة لتثبت انها 

األقوى . 
المشهد الذي قدمه لنا فريق النصر  
بمرسول بارك رسخ أيضا لفكر جديد 
فـــي المالعـــب العربية هـــو االنخراط 
االيجابـــي و الفعـــال للجماهيـــر فـــي 

االستثمار الرياضي .
ليكتمـــل بذلـــك مثلث النجـــاح بين 
التخطيط العبقري و التسويق االعالمي 
االمثل لألنديـــة و الالعبين و المالعب 
و تفعيـــل دور الجماهيـــر في المنظومة 
الرياضيـــة لنجاح متوقع يوم بعد يوم و 
مـــن حدث إلى آخر إلدارة الرياضة في 
المملكة العربية الســـعودية ضمن رؤية 

.2030

محمد العولقي رجاء مختار 

< المغربي يوسف النصيري يسجل هاتريك بكأس ملك إسبانيا في أول 
مباراة بعد العودة من المونديال 

@hamdanqtr55500@khalidjassem74@darajyhafid
حفيظ دراجي خالد جاسمحمد القحطاني 

{ المالحظ في صفقة رونالدو أن الغرب الزال ينظر لمنطقتنا 
العربية بنظرة إســــتغراب وعنجهية وكأن جمهور كرة القدم حكًرا 
عليهم فقط وباقي سكان األرض ال يحق لهم لعبها وتشجيعها وال 

يحق لهم استقطاب العبين.

{ » حفـــل افتتـــاح خليجي 25 في البصرة ســـيكون 
مميزا والجماهير الخليجية هي ملح البطولة »

{  استاد نيلسون مانديال في الجزائر العاصمة ، تحفة 
المعماريـــة جاهزة لحفل إفتتـــاح كأس أفريقيا للمحليين 

الجمعة 13 يناير .  
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