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تصدر عن  صحيفة الكأس الرياضية

رئيس مجلس االدارة 

حسن محمد آل قريش 
hquraish@hotmail.com

عبد اهلل سعد القحطانيخالد بن مرشدخالد العوني 

سكرتير التحريرمدير التحريرنائب رئيس التحرير

فهد العمودي

رئيس التحرير المكلف

hotmail.comf2010ksa2010@abdullasaad190@gmail.com khaled.m.1980@gmail.com

نفاد تذاكر كالسيكو 
السعودية يف 3ساعات.. 

وغياب للسوق السوداء 
الكأس - عبداهلل الينبعاوي

< أعلـــن نـــادي االتحاد عن نفاد  تذاكـــر  بالكامل 
لجميع الدرجات للقاء الكالســـيكو المرتقب مســـاء 
اليوم بين فريقه الذي يواجه الهالل بإفتتاح الجولة 
الــــ12 على ملعب مدينـــة الملك عبداللـــه الرياضية 

)الجوهرة المشعة(.
وقـــد طرحـــت التذاكر مســـاء قبل أمـــس الثالثاء 
واستنفذت في خالل 3 ساعات وسط اقبال جماهيري 
كبير ونفذت بالكامل.. و المالحظ أختفت ظاهرة بيع 
التذاكر في مواقع التواصل االجتماعي بما يسمى بـ 
)السوق السوداء ( ولم تعد كالسابق بكثرة منتشرة.
وطرحت إدارة نادي االتحاد التذاكر بسعر خمسون 

ريااًل 50 ريال للتذاكر الموحدة  الموحدة،
 الفضية: 500 ريال

  الذهبية: 1000 ريال

الكأس - عبداهلل الينبعاوي

< يجمع »كالسيكو السعودية« بين  قطبي الكرة 
الســـعودية نادي االتحاد ونظيره الهالل مســـاء 
اليـــوم الخميس ، على أرضية ملعب مدينة الملك 
عبداللـــه الرياضية )الجوهرة المشـــعة( في قمة 
مباريات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 
للمحترفيـــن وُيعّد هذا الكالســـيكو رقم150 بين 
الفريقين في كافة المنافســـات المحلية والقارية 
، حيث ســـبق وأن التقيا في 149 مباراة، وكانت 
الغلبة لفريق الهـــالل 64 مرة ولنادي االتحاد 50 

مرة، وسيطرت نتيجة التعادل على 35 مباراة
 وحسم العميد )االتحاد( الكالسيكو األول اّلذي 
جمـــع الفريقين عـــام 1964 بنتيجة ثالثة أهداف 
الثنين، فيما فاز الهالل في آخر كالسيكو في شهر 
مارس من العام المنصـــرم 2022 بنتيجة هدفين 

مقابل هدف.
ويتفـــّوق الهالل فـــي تاريـــخ المواجهات أمام 
االتحاد منذ انطالق الدوري السعودي للمحترفين 
موسم 2008/2009 بعد أن لعبا 27 مباراة، عقب 
فوز الزعيم الهالل 12 مـــرة مقابل فوز االتحاد 6 
مرات، ووقع التعادل 9 مرات، وقد ســـّجل الهالل 

45 هدفًا بينما سّجل االتحاد 30 هدفًا.
وســـتكون مواجهـــة االتحـــاد والهـــالل اليوم 
الخميـــس ذات أهميـــة بالغـــة،  حيـــث أصحاب   
األرض االتحاد يريد مواصلة تقديم المســـتويات 
المميزة  والنتائج بدون اي خســـارة والمحافظة 
على شـــباكه  نظيفة ومطـــاردة النصر المتصدر 
والشباب الوصيف  حيث الفوز يجعله بالصدارة 
موقتًا .. وفي الطرف االخر الهالل محاولة تحسين 
الصورة الســـيئة الذي يقدمها خصوصًا في اخر 

جولة ومصالحة جماهيره وتحسين من مركزه.

الكأس – خالد بن مرشد

< تتجـــه أنظار العالم مســـاء اليـــوم الخميس 
نحو ســـاحة النصر في استاد مرسول بارك حيث 
مواجهـــة فريقـــي النصر والطائـــي ضمن الجولة 
الثاني عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 
حيث سيلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة 

مساًء.
يدخل الفريق النصراوي اللقاء وهو في صدارة 
الترتيـــب برصيـــد 26 نقطة بعـــدد 8 انتصارات 
وتعدلين وخســـارة واحدة، وسجل مهاجموه 25 
هدف وأستقبل 6 أهداف، فيما يدخل فريق الطائي 

اللقاء وهو في المركز الســـابعة برصيد 18 نقطة 
بعدد 6 انتصارات و 5 خســـائر بدون أن يســـجل 

أي تعادل.
التذاكر نفذت

أعلن المســـؤول في إدارة مرسول بارك بانتهاء 
التذاكر المخصصـــة لهذا اللقاء والتي تم طرحها 
على منصة مرســـول بارك المخصصة لبيع تذاكر 
مواجهـــات النصـــر، كما ُأعلن مســـاء يـــوم أمس 
األربعاء بطرح تذاكر إضافية في شباك التذاكر في 
مدينة الملك ســـعود الجامعية اعتبارا من الساعة 
السادســـة مســـاء حتى الســـاعة الثاني عشر من 

منتصف الليل.

ليكون المتابـــع الرياضي على موعد مع مباراة 
جماهيريـــة كبيـــرة تمتلـــئ فيها جنبات اســـتاد 

مرسول بارك.
الدوون يف املدرجات

لن يتمكن النجم البرتغالي العالمي كرســـتيانو 
رونالدو من المشـــاركة بالرقم من وصول بطاقته 
الدولية بســـب وجـــود عدد 8 العبيـــن أجانب في 
قائمـــة النصر وربمـــا يكون أول لقـــاء يخوضوه 
األسطورة هي مباراة الشباب والنصر القادمة في 
الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري روشن 

السعودي للمحترفين.

كالعادة ... الكالسيكو ممتع قبل أن يبدأ. ) الكأس ( 

الطائي. ) الكأس (  النصر. ) الكأس ( 

العميد والزعيم أرقام وتاريخ كبري بينهما

الـ كالسيكو الـ 150 ملن سوف يكون؟ 

النصر يواجه الطائي وعيون العامل على مرسول بارك

محلي
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الكأس - متابعات

< واصـــل  الفريـــق األول لكـــرة 
القدم بنادي االتفاق تدريباته  مساء 
االربعـــاء على رديف اســـتاد األمير 
محمد بن فهد بالدمـــام ،  يأتي ذلك 
فـــارس الدهناء  ضمن تحضيـــرات 
منافســـات  أبها ضمن  الســـتضافة 
روشـــن  لـــدوري  الــــ12   الجولـــة 
لموســـم  للمحترفيـــن  الســـعودي 

    . 23/2022
 وكان التدريب الذي قاده المدرب 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون قد 
اشـــتمل بعد اإلحماء علـــى تمارين 
لياقية ، ثم طبـــق الالعبين عدد من 
الجمـــل التكتيكية ، قبـــل أن يختتم 

المران بتقسيمة من 3 فرق 
 وعلى صعيد متصل يجري فارس 
الدهنـــاء تدريبـــه الرئيـــس المغلق 
اليوم على رديف استاد األمير محمد 

بن فهد بالدمام.

الكأس - البصرة

< وصلت مســـاء أمـــس األربعاء 
بعثة المنتخب الوطني إلى العراق 
للمشـــاركة في كأس الخليج العربي 

25، المقرر انطالقها غٍد الجمعة.
وكان في استقبال بعثة المنتخب 
الوطنـــي ســـفير خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين لدى جمهوريـــة العراق 
عبدالعزيز الشمري، ورئيس االتحاد 
العراقي لكرة القـــدم عدنان درجال، 
ومستشـــار رئيس الوزراء لشـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة إيـــاد بنيـــان، 
وأمين عام االتحاد الخليجي جاسم 

الرميحي.

علـــى الصعيد الميدانـــي، افتتح 
اليـــوم  أمـــس  مســـاء  »األخضـــر« 
تدريباتـــه في العـــراق على الملعب 
الرديـــف لملعـــب البصـــرة الدولي، 
تحت إشـــراف المدير الفني ســـعد 
الشـــهري والجهاز الفني المساعد، 
طّبقوا خاللها مراًنا تكتيكًيا، أعقبه 

مناورة مصّغرة.
الوطنـــي  المنتخـــب  أن  ُيذكـــر 
سيفتتح مشاركته في كأس الخليج 
بمواجهة منتخب اليمن غٍد الجمعة، 
على أن يخوض يوم اإلثنين مباراته 
ضد منتخب العراق، ويالقي في يوم 
الخميـــس منتخب عمـــان في ختام 

دور المجموعات.

االتفاق يواصل  حتضرياته 
الستضافة أبها يف الدمام

األخضر يصل ويبدأ تدريباته 
استعدادًا خلليجي25

تقسمية على هامش مران االتفاق باألمس. ) الكأس ( 

االهلي يعود 
لالنتصارات عرب 

بوابة الشعلة 
الكاس - فيصل الزهراني 

< صالـــح فريـــق األهلي األول لكـــرة القدم 
جماهيره، بعد عودته إلى ســـكة االنتصارات 
وتجاوز محطة الشـــعلة 2-0، في اللقاء الذي 
جمع الفريقين، مســـاء أمـــس األربعاء، على 
ملعب األمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن 
الجولة الــــ15 من دوري يلـــو ألندية الدرجة 

األولى.
وتقـــدم األهلي بعد مرور )17( دقيقة بهدف 

سجله 
الالعب هيثم عسيري قبل أن ُيضيف الالعب 
مراد خضري الهدف الثاني في الدقيقة )72(.
ورفـــع األهلي رصيده بعد هـــذا الفوز إلى 
النقطة 24 في المركز الســـادس، فيما يتذيل 

فريق الشعلة الترتيب برصيد 10 نقاط.

الكاس - حسن الدسوقي

< استقبل صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز 
بـــن تركـــي الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو العب النصـــر الجديد في ليالي 
الدرعية وسط حضور غفير بعد تقديمه بشكل رسمي 
لوســـائل اإلعالم العالمية أمس بملعب مرسول بارك 
بحضور جماهيري كامل العدد كالعب جديد بالدوري 

السعودي.

وتقام فعاليات ليالي الدرعية في الفترة من 1 يناير 
الجـــاري حتى 22 فبرايـــر المقبل، وتقـــدم مجموعة 
واســـعة من األنشـــطة التي تناســـب مختلف الفئات 
واألعمار، حيث تتيح للجمهور االســـتمتاع بباقة من 
العروض الفنية، والموســـيقى الحيـــة لنجوم الغناء 

العربي، ضمن »جلسات ليالي الدرعّية«.
حيـــث تبدأ الفعاليات يوميًا من الســـاعة 5 عصرًا 
حتى الثانيـــة صباحًا، ومن الســـاعة الرابعة عصرًا 
حتـــى الثانية بعـــد منتصـــف الليل يومـــي الجمعة 

والسبت. 

جانب من اجتماع مسو األمري عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورونالدو. ) الكأس ( 

جانب من مواجهة األهلي والشعلة باألمس. ) الكأس ( 

وزير الرياضة يستقبل رونالدو يف ليايل الدرعية 
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العاملي املنتشي يسعى لتأكيد الصدارة والليوث يف ضيافة الفرسان
أم املعارك بني العميد والزعيم  وضمك العنيد ملواصلة الصحوة أمام الرائد

ليلة الكالسيكو 

الكأس- حسن آل قريش 
< يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن وخارجه وربما في العالم 
بعد إتمام صفقة القرن انطالق مباريات الجولة الثانية عشــــرة من منافسات 
دوري روشــــن الســــعودي للمحترفين والتي قد تشــــهد مشــــاركة األسطورة 
العالمية كريســــتيانو رونالدو مع العالمي ، وتقام الجولة على مدار 3 أيام، 

لتختتم منافساتها يوم السبت المقبل.
ويعتبر الكالســــيكو والمباراة المرتقبة التي ســــتجمع بين فريقي االتحاد 
والهــــالل علــــى ملعب مدينة الملــــك عبدالله الرياضية بجــــدة، أبرز مباريات 
الجولــــة والتي من المتوقع أن تشــــهد ندية وإثارة كبيرة في ســــعى العميد 
نحــــو الصــــدارة ومزاحمة النصر والشــــباب، فيما يحاول الهالل اســــتعادة 

االنتصارات بعد التعثر أمام ضمك في الجولة الماضية. 
وتفتتــــح الجولة بمواجهــــة ضمك ضد الرائــــد، في تمام الســــاعة الثالثة 

والنصف عصًرا بتوقيت مكة المكرمة.
فيما يلتقي النصر ضد الطائي عند السادسة مساء، الوحدة ضد الشباب، 

في تمام الساعة الثامنة والنصف مساًء وهو نفس موعد الكالسيكو .
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املوافق 12 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1593

30 سيدة يتنافسن يف شوط األمرية »نورة«

برودة الطقس مل متنع مجاهري الصفر 
من مرافقة املسريات وتشجيع العروض

املنقية »صفر اجلزيرة « تتصدر شوط شلفا ويل العهد لون الصفر 

أكثر من 12 ألف مطية تشارك يف املهرجان 

 < ش���هد أمس األربعاء، دخول الفرديات المش���اركة 
في شوط األميرة “نورة”، ضمن منافسات مهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل في نس���خته السابعة المقامة تحت شعار 

“همة طويق” بالصياهد الجنوبية.
وبلغ عدد الُمَس���ّجالت في الش���وط 25 س���يدة في فئة 
فردي المغاتير، على أن ُتس���تعرض الفرديات المشاركة، 

أم���ام لجنة التحكيم النهائي والجمهور بالمدرجات بميدان 
العرض، بعد غٍد الجمعة إلعالن الفائزات.

وكان رئي���س مجلس إدارة نادي اإلبل الش���يخ فهد بن 
حثلين قد اعتمد تسمية الشوط النسائي في مهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل في نس���خته الس���ابعة إلى شوط األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن أخت المؤس���س الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل س���عود طيب الله ثراه. وهدفت المش���اركة 
النس���ائية في المهرجان إلى نش���ر مفهوم مشاركة المرأة 
الس���عودية بالزي الشعبي، كذلك توفر تحديات ومنافسات 
قوية بين المش���اِركات، وتمكين المرأة من المش���اركة في 
المنقيات س���واء كان س���يف الملك، أو بيرق المؤسس، أو 

كأس النادي، أو نخبة النخبة

سيدة تلبي شغف 
ابنتها في حب اإلبل 

بالمشاركة في شوط 
األميرة “نورة”

< لّبت سيدة شغف ابنتها لإلبل بالمشاركة في شوط 
األميرة ن���ورة بنت عبدالرحمن )النس���ائي(، بمهرجان 

الملك عبدالعزيز لإلبل بنسخته السابعة .
وقالت الدكتورة ندى صالح البصيلي: “مش���اركتي 
في الش���وط بفردية “ش���قحة”، وهدف���ي تعريف ابنتي 
بالبعد اآلخر م���ن هذه التجربة باالس���تثمار بالمجال، 
إذ تش���ّكل اإلبل رمًزا تراثًيا وموروًثا ثقافًيا س���عودًيا، 
ونطمح من خالل مش���اركتنا لتدعيم هذا الموروث لدى 

أبنائنا”.
وأضافت: “يش���ّكل عالم اإلبل مجااًل خصًبا وواعًدا 
لالس���تثمار، واليوم أشجع بناتي وجميع السيدات على 
خوض هذه التجربة، ودخول اقتصاديات اإلبل؛ لكونها 
مجااًل خصًبا في ظل الدعم الحكومي الكبير للمرأة في 
عهد خادم الحرمين الش���ريفين وولي عهده – حفظهما 

الله – .

< شهدت عروض شوط شلفا ولي العهد لون الصفر، 
ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته 
الس���ابعة التي تقام تحت ش���عار “همة طويق” حضوًرا 
جماهيرًي���ا كبيًرا، رغ���م درجات الح���رارة المنخفضة 

واألجواء الباردة التي تشهدها منطقة المهرجان.
وس���جلت منطق���ة الصياهد )مق���ر المهرجان( امس 

األربع���اء، درجة حرارة منخفضة بلغت 15 درجة مئوية، 
باإلضاف���ة إلى زخات المط���ر ، إال أن برودة الطقس لم 
تمنع الجماهير من الحضور ومش���اهدة الش���وط، الذي 
ش���هد منافس���ة قوية بين المنقيات المش���اِركة، وس���ط 
تش���جيع كبير من قبل الجماهير الت���ي رّددت األهازيج 

الشعبية المتعلقة بمنافسات اإلبل.

< تص���درت المنقي���ة ” صف���ر الجزي���رة ” للكويتي بدر 
حمدان المطيري شوط ش���لفا ولي العهد لون الصفر ضمن 
مس���ابقات مهرج���ان المل���ك عبدالعزيز لإلبل في نس���خته 
السابعة التي تقام تحت ش���عار “همة طويق”. وأعلنت لجنة 
التحكيم النهائي، امس األربعاء ، نتائج الفائزين بالشوط, إذ 

جاء بالمركز الثاني المواطن مشعل عائض المطيري بالمنقية 
” مغربالت ” ، ونال المواطن محمد حسن الشهراني المركز 
الثالث بالمنقية ” ملكات الش���لف ” ، وح���ل بالمركز الرابع 
المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية “الناهيات “، ونال 

المركز الخامس المواطن عبيد شامان المطيري

< شهد مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في 
نسخته الس���ابعة التي تقام تحت شعار “همة 
طويق ” بالصياهد، مش���اركة 12.311 مطية 
في س���باقات الهجن زجت به���ا 9 دول عربية 

وأجنبية .
وتصدرت المملكة العربية الس���عودية الدول 
المش���اركة ب� ” 1454″ مطية تليها دولة قطر 
ب���� ” 345″ مطي���ة وجاءت اإلم���ارات العربية 
المتح���دة في المرتب���ة الثالثة بمش���اركتها ب� 
“200” مطية وحلت عمان في المرتبة الرابعة ب� 
” 56″ مطية تليها الكويت ب� ” 55″ مطية وفي 
المرتبة السادسة جاءت البحرين بالمشاركة ب� 
3 مطايا فيما شاركت كل من الواليات المتحدة 
األمريكية والس���ودان وسويسرا بمطية واحدة 

لكل دولة .
وش���هدت أش���واط مس���ابقات الهجن بمهرجان الملك 
عبدالعزيز دخول 4571 مطية في أشواط الحقائق و 3490 

مطية في أش���واط اللقايا ، فيما شارك في أشواط الجذاع 
2054 مطية ، وفي أشواط الثنايا 1101 مطية ، أما أشواط 
الحيل فقد ش���هدت دخ���ول 553 مطية ، مقابل 542 مطية 

في أشواط الرموز.
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محافظ القطيف يلتقي 
رئيس مجلس إدارة نادي 

والعبي جمباز »االبتسام« 
بأم الحمام

إعالم المحافظة - القطيف

< التق���ى محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، في مقر المحافظة، 
اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي االبتس���ام بأم الحمام مصطفى بن أحمد آل 
هالل، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالقطيف عادل بن محمد الصايغ، 

وعدد من العبي فريق الجمباز بالنادي.
واستمع الخريف لش���رح موجز قدمه آل هالل عن أبرز إنجازات النادي، 
وبينه���ا اإلنجاز الدولي الذي حقق فيه فريق الجمباز ميداليات ذهبية وفضية 
والمركز الرابع في البطولة المفتوحة التي أقيمت في دولة صربيا، بمش���اركة 

الالعبين: حسن زكي المر، وعلي إبراهيم حميد البراك، وعلي نذير اعبيد.
وب���ارك المحاف���ظ للنادي والالعبي���ن، هذا اإلنجاز غير المس���تغرب، في 
ظل الدعم الس���خي الذي تقدمه الدولة -رعاه���ا الله- للرياضة والرياضيين، 
والمس���اندة والتوجيهات المستمرة لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه 
-حفظهما الل���ه-، داعًيا إدارة والعبي النادي إلى مواصلة المزيد من العطاء 
والوص���ول إل���ى طموحات جماهير الن���ادي في جميع المنافس���ات، والعمل 
المتواص���ل على التطوير المس���تمر للبيئة الرياضي���ة المثالية التي تحتضن 
أبناءنا وبناتنا، وتس���هم في رفع مس���توى المنافس���ات واألنشطة الرياضية. 
وفي ختام اللقاء، قدم آل هالل ش���كره وتقديره على ما يتلقاه النادي والعبيه 
من دعم ومساندة وتشجيع من قبل المحافظ، واعًدا ببذل المزيد من الجهود 

لتلبية طموحات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السديدة 2030.

أخضر اليد يواجه بطل العـالم 
وبطل األولمبيـاد

الكأس - متابعات 

< يخ���وض المنتخ���ب الس���عودي األول لكرة اليد مس���اء اليوم الخميس 
05 يناي���ر 2023م، أولى مواجهاته الودية ف���ي المرحلة األخي�رة من البرنامج 
اإلعدادي للمش���اركة في بطولة العالم “بولندا – الس���ويد 2023” التي تنطلق 

في الحادي عشر من شهر يناير الجاري.
وس���يواجه األخض����ر نظي���رة “منتخب الدنم���ارك” الذي يع���د أحد أبرز 
المنتخب���ات األوربية والعالمية، وحامل لق���ب بطولة العالم للمنتخبات في أخر 

نسختين “2019م – 2021م”.
وستقام المباراة على صالة يوسك بنك أرينا اودينس بالدنمارك، عند تمام 
الس���اعة 10:30 مساًء بتوقيت المملكة، كما ومن المقرر أن يخوض األخض�ر 
مواجه���ة ودي���ة مرة أخرى أمام نف���س المنتخب يوم 07 يناير وس���تكون هي 
المواجهة الودية األخيرة قبل المغادرة إلى بولندا لخوض غمار بطولة العالم.

ويجري أخضر اليد تدريباته في المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، 
تحت إشراف المدرب الدنماركي يان بيتليك، ويساعده مواطنه مورتن سوباك، 
حيث تشمل التدريبات الجانبين الفني والتكتيكي، إضافة إلى تدريبات اإلعداد 

البدني والحديد لرفع المستوى اللياقي لالعبين.

صقور رفع األثقال حيصدون النصيب األكرب 
لبطوليت غرب آسيا و كأس قطر بـ 81 ميدالية

الكأس : متعب الجوهر

< اس���تطاع العبو المنتخب السعودي من تحقيق 
81 ميدالي���ة ) 32 ذهبية و 30 فضية و 19 برونز( في 
بطولتي كاس قطر السابعة و بطولة غرب اسيا التاسعة 
و التي اختتمت منافس���اتها بالدوحة القطرية وحصل 
المنتخب الس���عودي للرجال على كأسي المركز األول 
لبطولة غرب اسيا و بطولة قطر فيما سيدات المنتخب 

السعودي كاس المركز األول لغرب اسيا .
وقد جاء تحقيق الميدالي���ات على النحو التالي في 
منافسات السيدات، حققت الرباعه / غادة عبدالرحمن 
ذهبيت���ي النتر و المجموع و فضي���ة الخطف في وزن 
45كج���م، كما حققت الرباعه / مني���رة عبدالله فضية 
الخط���ف و فضي���ة النتر و فضي���ة المجموع في وزن 
49كج���م لبطولة اس���يا و برونزية الخط���ف و برونزية 
النتر و برونزية المجم���وع لبطولة كأس قطر، وحققت 
الرباع���ه / حنان عامري عل���ى ذهبية الخطف و ذهبية 
النت���ر و ذهبية المجموع في وزن 55كجم، فيما حققت 
الرباعه / فاطمه خواهر فضية الخطف و برونزية النتر 
و برونزي���ة المجموع لوزن 55كج���م، وحققت الرباعه 
/ العن���ود الش���هري فضية الخط���ف و فضية النتر و 
فضية المجموع في وزن 59 كجم لبطولة غرب اس���يا 
و باإلضاف���ة الى برونزية الخط���ف و برونزية النتر و 
برونزية المجموع لبطولة كأس قطر كما حصلت الرباعه 
/ ليان القرشي على برونزية الخطف و برونزية النتر و 
برونزية المجموع في وزن 76 كجم لبطولة غرب اسيا 
فيما حققت الرباعه / نج���ود خرمي ذهبية الخطف و 
ذهبية النتر و ذهبية المجموع في وزن 81 كجم لبطولة 
غرب اس���يا فيما حققت الرباعه / دالل المؤمن فضية 
الخط���ف و فضية النتر و فضية المجموع لبطولة غرب 
اس���يا و برونزي���ة الخطف و برونزي���ة النتر و برونزية 
المجم���وع لبطولة كاس قطر في وزن 87 كجم وحققت 
الرباعه / فاطمة المال برونزية الخطف و برونزية النتر 

و برونزية لبطولة غرب اسيا في وزن 87 كجم.
وفي منافس���ات الرجال حقق الرباع / منصور ال 

س���ليم ذهبية الخطف و ذهبية النتر وذهبية المجموع 
ل���وزن 55كجم لبطولة غرب اس���يا و فضية الخطف و 
فضية النتر فضية المجم���وع لبطولة كاس قطر ،فيما 
حقق الرباع / سراج ال سليم ذهبية الخطف و ذهبية 
النت���ر وذهبية المجم���وع لوزن 61كج���م لبطولة غرب 
اسيا و ذهبية الخطف و ذهبية النتر وذهبية المجموع 
لبطولة كاس قطر، وفي نفس الوزن حقق الرباع / علي 
خليتيت فضية الخطف و فضية النتر فضية المجموع 
و حقق الرباع / محمد المرزوق ذهبية الخطف و ذهبية 
المجموع فضية النتر حقق الرباع / يوسف المدرهم 
فضي���ة الخطف و فضية النت���ر فضية المجموع لوزن 
73 كجم لبطولة غرب اسيا فيما حقق الرباع / محمد 
الم���رزوق فضي���ة الخطف و برونزية النت���ر و برونزية 
المجم���وع لوزن 73 كجم لبطولة كاس قطر. فيما حقق 
الرب���اع / علي العلوي ذهبية الخط���ف و ذهبية النتر 
وذهبي���ة المجموع لوزن 81 كجم لبطولة غرب اس���يا 
وحقق الرباع / إس���ماعيل ال صويلح فضية الخطف 
و فضية النتر فضية المجموع لبطولة غرب اس���يا كما 
حق���ق الرباع / علي الخزع���ل ذهبية الخطف و ذهبية 
النتر وذهبية المجموع لوزن لبطولة غرب اسيا و فضية 
الخطف و فضية النتر فضي���ة المجموع لبطولة كاس 
قط���ر في وزن 102 كجم، فيما حقق الرباع /احمد ال 
حمقان ذهبية النتر و فضية الخطف و فضية المجموع 
لبطولة غرب اسيا في وزن 109 كجم، وحقق الرباع / 
حس���ن ال رضي ذهبية الخطف و ذهبية النتر وذهبية 
المجموع لبطولة غرب اسيا و فضية الخطف و فضية 
النتر فضية المجموع لبطولة كاس قطر في وزن 109+ 

كجم
وم���ن جهة أخرى ق���دم نائب رئي���س مجلس إدارة 
االتحاد الس���عودي لرف���ع األثقال رئي���س البعثة علي 
الحكمي نيابة عن أس���رة رفع األثقال الس���عودية كل 
التهنئة لس���مو وزير الرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
والبارالمبية األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على 
تحقيق هذا اإلنجاز على مستوى غرب اسيا والذي اتي 
بتوفي���ق الله ثم دعمه الالمحدود للرياضة الس���عودية 

ولرفع االثقال خاصة.
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الكأس - متابعات 

< أجرت اللجنة الفنية للمس���ابقات والبطوالت 
باالتحاد السعودي لكرة اليد قرعة بطوالت المملكة 
للفئ���ات الس���نية )صغ���ار – براعم – أش���بال(، 
بمش���اركة 33 فريق، وستحتضن منافسات الدور 

التمهيدي منها 9 مناطق.
وس���يبدأ الدور التمهيدي ألول بطوالت الفئات 
بإقامة بطولة المملكة لفئة الصغار خالل الفترة من 
13 حتى 15 يناير الجاري، بمشاركة 19 فريق، تم 
توزيعهم على أربع مجموعات، وس���تقام منافسات 
كل مجموع���ة في منطقة، حي���ث ضمت المجموعة 
األولى فرق )الصفا – السالم – حراء – الشباب – 
الفيحاء( وستقام منافساتها في العاصمة الرياض، 
وستحتضن الطائف منافس���ات المجموعة الثانية 
التي تضم فرق )مضر – الترجي – العدالة – عكاظ 
– الهداية(، وستجري منافسات المجموعة الثالثة 
في العاصمة المقدسة “مكة المكرمة” وتضم فرق 
)الخليج – الهالل – المحيط – الوحدة – الهدى(، 
ووقعت فرق )النور – الخويلدية – القارة – الوطن( 

في المجموعة الرابعة التي ستقام في األحساء.
وستقام بطولة المملكة لفئة البراعم خالل الفترة 

من 27 حتى 29 يناير 2023م، بمشاركة 27 فريق، 
تم توزيعهم على 8 مجموعات، وس���تقام منافسات 
كل مجموع���ة في منطق���ة، إذ ضم���ت المجموعة 
األولى التي س���تقام في العاصمة الرياض كًل من 
فرق )اله���دى – العمران – الش���باب – النجوم(، 
وستجري منافس���ات المجموعة الثانية في الزلفي 
بمش���اركة ف���رق )الخلي���ج – اله���الل – الزلفي(، 
وضمت المجموعة الثالثة فرق )العدالة – الس���الم 
– حراء – الجيل( وس���تقام في العاصمة المقدسة 
“مك���ة المكرمة”، وس���تحتضن ال���رس مباريات 
المجموع���ة الرابعة بوجود فرق )مضر – الحزم – 
الوحدة(، وفي الطائف س���تقام مباريات المجموعة 
الخامس���ة التي تض���م فرق )المحي���ط – عكاظ – 
الفيح���اء(، وجاءت فرق )الن���ور – القارة – الفتح 
– الهداية( في المجموعة السادس���ة التي ستجري 
في األحس���اء، وحلت فرق )الترج���ي – الخويلدية 
– الوطن( في المجموعة الس���ابعة التي ستقام في 
جازان، وس���تكون منافسات المجموعة الثامنة في 
حفر الباط���ن وتضم فرق )الصفا – االبتس���ام – 

الباطن(.
وسيشارك في بطولة المملكة لفئة األشبال “33 
فريق” تم توزيعهم على 8 مجموعات، وس���تجري 
األدوار التمهيدي���ة من البطولة في 8 مناطق، وذلك 

خالل الفترة من 23 حتى 25 فبراير 2023م، حيث 
حلت فرق )مضر – حراء – الش���باب – القادسية 
– الباط���ن( ف���ي المجموع���ة األولى التي س���تقام 
بالري���اض، فيما س���تجري المجموع���ة الثانية في 
الزلفي بمشاركة فرق )البتسام – العدالة – الزلفي 

– النجوم(، وفي العاصمة المقدسة “مكة المكرمة” 
س���تجري منافس���ات المجموعة الثالثة التي تضم 
فرق )الصفا – الوحدة – الفتح – الجبيل(، وتضم 
المجموعة الرابعة التي س���تقام في الرس كًل من 
فرق )الحزم – السالم – العمران – الوطن(، وتأتي 
ف���رق )الخليج – الترجي – الخويلدية – عكاظ( في 
المجموعة الخامسة التي ستجري منافساتها في 
الطائف، وستقام في األحساء مباريات المجموعة 
السادسة بوجود فرق )النور – الهدى – الهداية – 
الروضة(، وس���تحتضن المدينة المنورة منافسات 
المجموعة الس���ابعة التي تضم ف���رق )المحيط – 
الهالل – الجيل – أحد(، وضمت المجموعة الثامنة 
ف���رق )األهل���ي – الق���ارة – الفيح���اء – التهامي( 

وستقام مبارياتها في جازان.
ومن المق���رر أن تق���ام األدوار النهائية لجميع 
البطوالت الثالث في المنطقة الشرقية، حيث ستقام 
نهائيات بطولة المملك���ة للصغار خالل الفترة من 
27 حتى 30 أبريل 2023م، فيما ستجري نهائيات 
بطولة المملكة للبراع���م خالل الفترة من 04 حتى 
07 مايو 2023م، وس���تقام نهائيات بطولة المملكة 
لألش���بال خالل الفترة 11 حتى 14 مايو 2023م، 
كما تقرر إقامة بطولة النخبة لفئة األش���بال خالل 

الفترة 28 حتى 30 مايو 2023م.

»33 فريق« مشارك يف بطوالت اململكة للفئات السنية بـ »9 مناطق«
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5 يناير )كانون الثاني( 2023مالخميس
املوافق 12 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1593

أكثر من 50 متسابق ميثلون 20 دولة يف النسخة الـ 5

12 يناير انطالق بطولة ُعمان الدولية لإلجنراف 2023
4 جوالت حامية تنظر املتسابقني والعديد من املفاجئات املنتظرة

الكأس: مسقط

< تنطلق يوم الخميس 12 يناير 2023 منافس���ات 
النس���خة الخامسة من بطولة ُعمان الدولية لالنجراف 
والتي تعتب���ر ثالث أقوى بطولة على مس���توى العالم 
ف���ي رياضة االنجراف وذلك على حلبة مس���قط أرينا 
بالجمعية الُعمانية للس���يارات بمشاركة أكثر من 50 
من متسابق من أبرز س���ائقي االنجراف حول العالم 
يمثلون 20 دولة هي )ُعمان – اإلمارات – الس���عودية 
– قطر – الكويت – األردن – س���وريا – لبنان – إيران 
- ماليزيا – روس���يا – ليتوانيا – التفيا – أوكرانيا – 
هولندا – بريطانيا – إيرلندا – أمريكا – الس���لفادور 
– اس���تراليا( ويأتي في مقدمتهم حامل لقب النسخة 

الماضية المتس���ابق البريطاني س���تيف باجزي الذي 
اس���تطاع تجري���د اإليرلندي جيمس دي���ن من اللقب 
الذي ظل محافظًا عليه طيلة النسخ الثالث األولى من 
البطولة، باإلضافة إلى األسماء التي برزت في النسخة 
الماضي���ة مثل األوكراني تيمور البس���كي والليتواني 

بنكيديساس تشيربا والهولندي كلينت فان أورت.
تأتي نس���خة الع���ام 2023 من خ���الل إقامة أربع 
ج���والت بحيث تنطلق الجولة األول���ى يومي الخميس 
والجمع���ة 12 و 13 يناير، بينما تنطلق الجولة الثانية 
بتاري���خ 19 و 20 يناير والجول���ة الثالثة بتاريخ 9 و 
10 فبراي���ر فيما تختتم البطولة بإقامة الجولة الرابعة 
واألخي���رة بتاري���خ 16 و 17 فبراي���ر 2023م، وتقام 
البطولة بنظام تجميع النقاط من كل جولة من الجوالت 

األربع ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الثالثة األولى من 
كل جول���ة وتتويج البطل ف���ي الترتيب العام في ختام 

الجولة الرابعة.
ش���عار التحدي والمنافس���ة رفعه المتسابقون من 
أبطال الش���رق األوسط أمثال الُعماني هيثم الحديدي 
واألردن���ي أحم���د دح���ام والكويتي عل���ي مخصيد، 
باإلضافة إلى القطري محمد الجابر الذين اس���تعدوا 
جيدًا له���ذه البطولة م���ن خالل المش���اركة في عدة 
بط���والت في المنطقة خالل الفت���رة الماضية وجاءت 
نتائج معظم المتس���ابقين مبشرة وتعطي مؤشرًا بأن 
المنافس���ة ستكون حامية ومفتوحة على مصراعيهما 
خاصًة مع مشاركة متسابقين جدد من القارة األوربية 
وأستراليا ومشاركة أولى لبطل ماليزيا فو وي شين.

مؤتمر صحفي
ه���ذا وتعت���زم الجمعي���ة الُعمانية للس���يارات إقامة 
مؤتمر صحفي لإلعالن عن تفاصيل النسخة الخامسة 
م���ن بطول���ة ُعم���ان الدولي���ة لإلنجراف ودع���وة جميع 
وس���ائل اإلعالم المحلية والخاريجة وس���فارات الدول 
المش���اركة والمهتمي���ن برياضة المحركات وش���ركاء 
الجمعية والمتسابقين المش���اركين من 20 دولة، حيث 
ستستضيف اللجنة اإلعالمية في المؤتمر بطل النسخة 
الماضية س���تيف باجزي وبطل من الش���رق األوس���ط 
وبطل من سلطنة ُعمان سيتم تحديدهم الحقًا باإلضافة 
إلى مدير البطولة وممثلي ال���وزارات والرعاة الداعمين 

للبطولة.

استعداد جيد
صرح فهم���ي بن ناصر البوس���عيدي مدي���ر بطولة 
ُعمان الدولية لإلنجراف قائاًل: األمور تسير بشكل جيد 
الس���تقبال المتس���ابقين من مختلف دول العالم الذين 
يتوق���ع وصولهم قبل البطولة بيومي���ن، وقامت الجمعية 
الُعماني���ة بعمل كل ما يلزم لتس���هيل إج���راءات دخول 
سيارات المتس���ابقين إلى سلطنة ُعمان، باإلضافة إلى 
اإلنتهاء من كافة األعمال اللوجس���تية وأعمال الصيانة 
لحلب���ة مس���قط أرين���ا اس���تعدادًا الحتض���ان البطولة 
والجماهير من ُعمان وخارجها والذين يتوقع أن يكونوا 
حاضرين بقوة لمؤازرة المتسابقين في الجوالت األربع 

خالل البطولة.

حكام البطولة
س���يدير التحكي���م ف���ي البطول���ة لجنة م���ن الحكام 
المخضرمين المش���هود لهم بالكفائة من خالل إدارتهم 
للعديد م���ن البطوالت الدولية لالنجراف، ويرأس اللجنة 
الحك���م األلماني كيرين هاينز ومعه اليمني وضاح عقبه 
والهولن���دي فيرنان زوانفيل���د والعمانيان خالد المنجي 

وسعود الرواحي.

الفرق العاملة في 
التنظيم

مجموع���ة م���ن الف���رق التابع���ة للجمعي���ة الُعمانية 
للس���يارات تعمل النجاح النسخة الخامسة من البطولة 
وهي التي كانت قد س���اهمت مساهمة كبيرة في انجاح 
النسخ الماضية ويأتي في مقدمة هذه الفرق فريق ُعمان 
مارش���ال الذي يتابع كل صغيرة وكبي���رة أثناء البطولة 
ويكون جاهزًا للتدخل في أي لحظة، وكذلك فريق الفحص 
الفني للسيارات وفريق ُعمان الطبي لرياضة المحركات 
وفريق تنظيم مواقف سيارات الجماهير وفريق السالمة 
وفريق الحراس���ة األمنية والف���رق اإلعالمية التي تغطي 
البطولة، باإلضافة إلى الدعم والتعاون الكبير من شرطة 

ُعمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني واإلسعاف.

جماهير غفيرة
ش���هدت كل النس���خ الماضية م���ن البطول���ة إقبااًل 
جماهيري���ًا منقط���ع النظير، حيث م���ألت الجماهير من 
العمانيين والمقيمين وجماهي���ر أتت خصيصًا لمتابعة 
البطولة من خارج ُعمان مدرجات حلبة مسقط أرينا في 
كل الجوالت وش���جعت بش���كل كبير المتسابقين الذين 
بادولوهم التحية في أجواء رائعة مليئة بالحماس وس���ط 
هدير المحركات والدخان المتصاعد من اإلطارات، وتم 
تخصيص مدرج كامل للعائالت فقط التي بدأت تش���كل 
حضورًا الفتًا في بط���والت االنجراف المحلية والدولية 

في حلبة مسقط أرينا. 

بث مباشر
وكما جرت العادة بأن تقوم الجمعية الُعمانية للسيارات 
بتغطية الحدث مباشرة عبر حساباتها الرسمية بمواقع 
التواصل اإلجتماعي بثالث لغ���ات العربية واإلنجليزية 
والروس���ية مع احتمال إضافة اللغة الفرنسية، ويحظى 
البث المباش���ر للبطولة بمتابعة كبيرة حيث تجاوز عدد 
المتابعين في النسخة الماضية مليونين مشاهد في رقم 
يعتبر األبرز واألعلى في بطوالت الدرفت على مس���توى 
العالم، وس���يتم نقل وقائع الج���والت األربع مع إضافة 

الجانب التحليلي وتطغية أوسع عن سابقاتها.
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حلم الوصول لكأس العالم تكرر 
للمرة العاشرة رقم قياسي خليجي     

 الكأس : جاسم الفردان

نبدأ  رياضي  عالمي  تفصلنا عن حدث  أيام   >
به عامنا الجديد 2023 النسخة الثامنة والعشرين 
من بطولة العالم لكرة اليد بولندا والسويد في تسع 
 32 وبمشاركة  مجموعات  ثمان  على  وزعت  مدن 
سبع  ومشاركة  العالم،  قارات  خمس  من  منتخبنا 

منتخبات عربية حدث يتكرر للمرة الثانية بعد 20 
البرتغال  اليد  لكرة  العالم  عاما وتحديد في بطولة 
كأس  إل��ى  ال��وص��ول  إذ  تاريخي  ح��دث   2003
 24 المحددة  فالمقاعد  الهين  باألمر  ليس  العالم 
وقطر  الكويت  الخليجي  الثالثي  واستطاع  مقعدا، 
والسعودية بتأهل مباشر بعدما تقلدوا الميداليات 
الثالث والمركز الثالثة التي تقودهم للبرتغال 2003 

في الجانب اآلخر في القارة السمراء تألق العرب 
ومصر  والجزائر  تونس  منتخبات  من  كل  فتأهلت 
والمغرب،  وتعتبر نهائيات بولندا والسويد تكرارا 
تعتبر  كما   ،2003 البرتغال  العالم  كأس  لنهائيات 
نهائيات 2023 النسخة المكررة لمونديال مصر من 
من  منتخبا  ب�32  المشاركة  المنتخبات  عدد  حيث 

القارات الخمس.

< شارك المنتخب الســـعودي الوطني لكرة اليد في 
تســـع نســـخ من بطوالت العالم لكرة اليـــد قبل بطولة 
بولندا والســـويد 2023 وســـجل حضورا هـــو األعلى 
علـــى بقية دول الخليج قطر بتســـع بطـــوالت والكويت 
بثمان بطـــوالت ثم البحرين بأربع بطوالت وكان أفضل 
مشـــاركة لألخضر السعودي في النســـخة 26 اسبانيا 
2013 بحصوله على المركـــز 19 في الترتيب العام من 
أصل 24 منتخبنا مشـــاركا في البطولة، خالل مســـيرة 

مشـــاركة المنتخب الوطني حقق سبع انتصارات على 
منتخبات االرجنتين 30/31 في بطولة البرتغال 2003  
وعلى التشيلي 25/26 في بطولة فرنسا 2017  وفوزين 
متتاليين على وأنغوال و الكوريتين في مباريات تحديد 
المراكـــز من 21 إلى 24 وحصل المركز 21 في الترتيب 
العـــام، كما فاز على قطر بنتيجـــة 30/33 في مباريات 
تحديـــد المراكز 17 إلى 20  وحصل على المركز 19 في 

الترتيب النهائي.

سبع انتصارات حققها األخضر السعودي في تاريخ مشاركته العالمية

اإلنجازات الشخصية لالعبي األخضر في 

بطوالت كأس العالم لكرة اليد

< ســـجل العب المنتخب الوطني بندر الحربي أسمه كأفضل هدافين 
بطولة كرواتيا 2009 في النسخة السادسة عشرة برصيد 55 هدفا وفي 
الترتيب السادس، واســـتطاع حارس المنتخب الوطني مناف آل سعيد 
من تسجيل اسمه كعاشر أفضل حراس المرمى في بطولة فرنسا 2001.

المشاركة األولى لألخضر السعودي 

 النسخة الخامسة عشرة من 
مونديال اليابان لكرة اليد 1997

< وقع المنتخب السعودي في المجموعة األولى 
إلى جانب آيسلندا، يوغســـالفيا، لتوانيا، اليابان 
والجزائر، خســـر في جميع مواجهاتـــه في دوري 
المجموعـــات، وانتهت المشـــاركة األولى لألخضر 
الســـعودي فـــي الترتيـــب 21 على ســـلم الترتيب 
النهائـــي للبطولـــة، توج المنتخب الروســـي بلقب 
النســـخة الخامســـة عشرة وجاء الســـويد وصيفا 
وفرنســـا ثالثا، وكان الكوري الجنوبي يون كيونغ 
شـــين حصل على هداف البطولة برصيد 62 هدفا 
وتوج الروســـي تاالنت دويشـــيبايف، وبالمناسبة 

لعب ألربع منتخبات واسبانيا محطته األخيرة.
بطولة العالم لكرة اليد اليابان 1997 شارك فيها 
24 منتخبنا اســـتضافتهم مدينـــة كوماموتو وهي 
البطولـــة األولى التي ُتلعب فـــي بلد غير أوروبي 
وكان عـــدد المباريات 80 مبـــاراة وعدد أهداف 

البطولة 3741.

المشاركة الثانية 
النسخة السادسة عشرة 

من مونديال مصر 1999.  

< ضمت المجموعـــة الثانية كل من 
المنتخـــب الوطني الســـعودي، مصر، 
البرازيـــل ومقدونيا،  ألمانيا، كوبـــا، 
الوطنـــي جميـــع  المنتخـــب  خســـر 
مباريـــات دوري المجموعات، وجاء 
فـــي المركز 22 في الترتيب النهائي 

للبطولة.
تـــوج المنتخـــب الســـويدي 
السادســـة  النســـخة  بلقـــب 
عشـــرة وجاء روسيا وصيفا 
وحلت اســـبانيا ثالثًا، هداف 
هذه النســـخة اإلسباني من أصول كوبية 
روالندو أريوس برصيـــد 57 هدفا، وكان 
أريوس مثل منتخب بـــالده األم كوبا في 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة الصيفيـــة عام 
2000 ومثل اســـبانيا فـــي دورة األلعاب 
األولمبية الصيفيـــة 2004، وأفضل العب 
في البطولة في البطولة الســـويدي الرس 
اســـتفيان. بطولة العالـــم لكرة اليد مصر 
1999 شارك فيها 24 منتخبا استضافتهم 
ثالث مدن مصرية القاهرة، اإلسماعيلية، 
وبور ســـعيد وأقيمت في الفترة من 

1-15 يناير 1999.

مناف آل سعيد. )الكأس(

بندر الحربي. )الكأس(

األخضر السعودي. )الكأس(
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المشاركة الثالثة 

 النسخة السابعة عشرة فرنسا 2001

< أقيمـــت بطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2001 
في فرنســـا في الفترة من 23 يناير إلى 4 فبراير 2001. 
وكانت هذه هي النسخة السابعة عشر من بطولة العالم 
لكرة اليد الجماعية وفـــازت الدولة المضيفة بالبطولة، 
وقع المنتخب الوطني السعودي في المجموعة الثالثة 
إلى جانب منتخبات روسيا، أوكرانيا، تونس، النرويج 
وســـلوفينيا، ولم يحالف الحظ المنتخب السعودي في 
تســـجيل فوزه األول في مشـــاركته وجاء في المركز 21 
في الترتيـــب النهائي للبطولة والجديـــر ذكره في هذه 
النســـخة تواجد الحارس مناف آل ســـعيد ضمن قائمة 

أفضل الحراس بالبطولة في المرتبة العاشرة.
عدد المنتخبات التي شاركت في البطولة 24 منتخبا 
ولعب البطولة 80 مبـــاراة وأهدافها 4003 هدفا، وكان 
هداف هذه النســـخة العب المنتخب الروســـي وجناحه 
اإليسر إدوارد إلكســـندروفيتش 61 هدفا، بينما أفضل 
العـــب في البطولة الســـويدي الرســـن اســـتفيان للمرة 

الثانية تواليا.

 المشاركة الرابعة 

النسخة الثامنة عشرة البرتغال 2003

< أقيمـــت بطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2003 
في البرتغال في الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2003. 
وكانت هذه هي النسخة الثامنة عشر لبطولة العالم لكرة 
اليد وحققت كرواتيا لقب هذه النســـخة، وهي النسخة 
التي شـــهدت تأهل ثـــالث منتخبـــات خليجية األخضر 
الســـعودي قطر الكويـــت ورافقها من القســـم اآلخر من 
العالم منتخبات عربية أفريقية مصر، تونس، والمغرب 
والجزائر، وشـــهدت هذه النسخة ثالث منتخبات عربية 
في مجموعة واحدة تونس، الكويت والمغرب إلى جانب 
منتخبات أوروبية هي اســـبانيا، يوغســـالفيا وبولندا، 
وجاء المنتخب الســـعودي في المجموعـــة الثالثة إلى 
جانب منتخبات كرواتيا ، فرنسا، هنغاريا واألرجنتين.
أول انتصار لألخضر الســـعودي في تاريخ مشاركته 
كان في هذه النســـخة على حســـاب االرجنتين بنتيجة 
30/31 وحصـــل منتخبنا علـــى الترتيـــب النهائي في 
البطولة على المركز 16، في هذه النسخة حصل الالعب 
المصري حسين زكي على المركز الثاني كأفضل هدافي 
البطولة برصيد 61 هدفا بينما حاء كارلوس بيريز على 
هداف النسخة برصيد 64 هدفا، وحصل الالعب األلماني 

كريستيان شوارزر على أفضل لعب في البطولة.

المشاركة الخامسة 

 النسخة الثامنة عشرة البرتغال 2009

< أقيمـــت بطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2009 
وهي النسخة الحادية والعشرون في كرواتيا في الفترة 
مـــن 16 ينايـــر إلـــى 1 فبرايـــر 2003، وألول مـــرة تقام 
البطولة في سبع مدن سبليت وزادار وأوسيك وفرازدين 
وبوريتش وزغرب وبوال، أقيمت المباراة االفتتاحية في 
ســـبليت فيما أقيمت المباراة النهائية في زغرب، فازت 
فرنســـا بالبطولة وجاءت كرواتيـــا ثانيا احتلت بولندا 
المركز الثالـــث، خالل البطولة ثـــارت انتقادات داخلية 
ضد حسن مصطفى رئيس االتحاد الدولي لكرة اليد. من 
قبل االمين العام لالتحاد الدولي لكرة اليد بيتر مولماتر 
مطالبا رئيـــس االتحاد باالســـتقالة، ونجـــح المصري 
حســـن مصطفى بإقصاء مولماتر من البطولة بعد سيل 

من االنتقادات.
وكان المنتخب السعودي وقع في المجموعة الرابعة 
إلـــى جانب منتخبات مصر، صربيا، النرويج والبرازيل 
وأخفـــق المنتخب الوطني في تحقيـــق أي انتصار في 
هذه النسخة، فيما ســـجل العب المنتخب الوطني بندر 
الحربي أسمه بين أفضل الهدفين بحصوله على المركز 
السادس من بين أفضل عشرة هدافين برصيد 55 هدفا. 
وتعتبر هذه النسخة أسوء مشاركة لتواجده في الترتيب 

ما قبل األخيرة 23 من أصل 24 منتخبا مشاركا.

< أقيمـــت بطولة العالم لكرة اليـــد للرجال 2013  في 
إسبانيا في الفترة من 11 إلى 27 يناير 2013. كانت هذه 
هي المرة األولى التي تســـتضيف فيها إســـبانيا بطولة 
العالم، فازت إســـبانيا باللقب بفوزها على الدنمارك في 
النهائـــي 35-19. ويعتبر ثاني نهائي خســـره المنتخب 
الدنماركي على التوالي بعد خســـارتها نهائي الســـويد 
2011 أمام فرنســـا، وحقـــق العب المنتخـــب الدنماركي 
أندرياس مغنوسين جائزة أفضل هداف برصيد 56 هدفا 

وجاء مواطنه مايكل هانسين أفضل العب في البطولة.
وقع المنتخب الســـعودي في المجموعة الثالثة إلى 
جانب منتخبات سلوفينيا، بولندا، صربيا، بالروسيا، 
وكوريـــا الجنوبيـــة، وخســـر األخضر الســـعودي كل 
مباريـــات دوري المجموعات وفي تحديـــد المراكز من 
17-20 خســـر أمام الجزائر وســـجل فوزا معنويا أمام 
قطـــر ليحصل على المركز التاســـع عشـــرة في ترتيب 

المنتخبات النهائي.

< كانـــت بطولة العالم لكرة اليـــد للرجال لعام 2015 
هي النســـخة الرابعة والعشـــرون من بطولة العالم لكرة 
اليـــد، أقيمـــت البطولة ألول مرة في قطـــر، في الفترة من 
15 يناير إلى 1 فبراير 2015. تم اختيار العرض القطري 
علـــى عروض النرويج وبولندا وفرنســـا وكانت هذه هي 
المـــرة الثالثة التي تســـتضيف فيها بطولـــة العالم في 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، بعد مصر عام 

1999 وتونس عام 2005.
فازت فرنسا بالمباراة النهائية على قطر 25-22 لتفوز 
بلقبها الخامس بينما فـــازت قطر بأول ميدالية لها على 
فـــي تاريخها وحصلت بولندا علـــى الميدالية البرونزية 
بفوزها على إســـبانيا 29-28 بعـــد وقت إضافي. احتلت 
الدنمـــارك المركـــز الخامـــس بالفوز علـــى كرواتيا التي 
احتلت المركز الســـادس وبالتالي ســـجلت أسوأ نتيجة 

في الســـنوات الـ 13 الماضية من المنافســـة الدولية في 
كرة اليد.

جاء األخضر السعودي بديال عن المنتخب البحريني 
المنســـحب وجاءت ألمانيا على حســـاب اإلمارات لذات 
السبب وآيسلندا على استراليا، ووقع المنتخب السعودي 
فـــي أقـــوى المجموعات إلـــى جانب منتخبـــات ألمانيا، 
الدنمـــارك، بولندا، االرجنتين وصربيـــا، اخفق األخضر 
في تجاوز هـــذه المنتخبات في دوري المجموعات، وفي 
تحديد المراكز مـــن 21-24 فاز على المنتخب الجزائري 
25/27 وخســـر أمام المنتخب اإليراني 26-22 وحل في 
الترتيب 22 من أصل 24 منتخبنا مشـــاركا في البطولة، 
هـــداف البطولة الالعب الســـولوفيني دراغان جاجيتش 
برصيـــد 71 هدفـــا، وأفضل العـــب فـــي البطولة حارس 

المنتخب الفرنسي تيري أمايير

العب المنتخب االسباني تالنت دويشاييف. )الكأس(

منتخب البحرين المنسحب من بطولة 2015. )الكأس(

حسن مصطفى . )الكأس(

المشاركة السادسة 

 النسخة الثالثة والعشرون أسبانيا 2013

المشاركة السابعة 

 النسخة الرابعة والعشرون قطر 2015
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< لعب المنتخب الســـعودي 53 مباراة 45 مباراة في 
الـــدور التمهيدي و8 مباريات فـــي لقاءات تحديد المراكز 
53 مباراة حقق ثالث انتصارات 2003 و2013 و2017 في 
األدوار التمهيدية ولعب ثمان مباريات في لقاءات تحديد 
المراكـــز حقـــق أربع انتصـــارات انتصار واحـــد في عام 

2013 وخسر آخر، وفي عام 2015 انتصار وخسارة، وفي 
عام 2017 خســـارتين متتالين وفي عام 2019 انتصارين 
متتالين، وســـجل المنتخب الوطني منذ مشـــاركته 1997 
ولغايـــة 2019 ما مجموعة مـــن األهداف 838 ودخل عليه 

من األهداف 1334.

< كيــــف ســــتكون مشــــاركة المنتخــــب الوطني في 
بولندا الســــويد في 2023، هل ســــيكون الطموح فيها 
أكثــــر والرغبة فــــي تحقيق نتائج تفــــوق ما تحقق في 
المشــــاركات التســــع الماضية، أم ســــيبقى المنتخب 
الوطنــــي ضيفا على النهائيــــات ويبقى الحال كما هو 
عليــــه. بطبيعــــة الحال األمنيــــات كبيرة بــــأن يتجاوز 
أفــــراد المنتخب الوطني نتائج الترتيب العام لتســــع 

مشــــاركات ســــابقة كان الترتيب ما بيــــن 19 و23 من 
أصل 24 منتخبنا، هذا العدد من مشاركات المنتخبات 
العالمية تغير وأصبح 32 منتخبا، ففي آخر مشــــاركة 
للمنتخــــب الوطنــــي الســــعودي كانــــت فــــي ألمانيــــا 
والدنمارك 2019 وجاب المنتخب الوطني الترتيب 21 
من أصل 24 منتخبنا مشــــاركا في البطولة، أما بولندا 
والسويد في نسختها الثامنة والعشرون 2023 يمكن 

تحقيق مراكز متقدمة ويمتلك األخضر إمكانية تحقيق 
ذلك وال يبد األمر مســــتحيال وثمان منتخبات إضافية 
على عــــدد المنتخبات في البطولــــة األخيرة للمنتخب 
السعودي 2019 يمكن لألخضر السعودي أن يكون ما 
بين منتخبــــات الترتيب ما بيــــن 15 إلى 25 من أصل 
32 منتخبنــــا وإن تحقــــق ذلك ســــيكون تقدما مقبوال 

لمشاركات األخضر السعودي.

مشاركة المنتخب في نسخة 2003 ضد منتخب بالروسيا. )الكأس(

المشاركة الثامنة 
 النسخة الرابعة والعشرين فرنسا 2017

< هي النســـخة الخامســـة والعشـــرين 2017 التي 
أقيمت أحداثها في فرنسا في الفترة من 11 إلى 29 يناير 
2017، دافع فرنسيون عن لقبهم وفازوا على النرويج في 
المباراة النهائية ضمنت لفرنسا لقبها السادس هزمت 

سلوفينيا كرواتيا لتحصل على الميدالية البرونزية.
ضمـــت المجموعـــة الثالثـــة إلـــى جانـــب المنتخب 
الوطني ألمانيا، كرواتيا، بالروســـيا، هنغاريا وتشيلي، 
فاز المنتخـــب الوطني في مباراة واحدة أمام المنتخب 
التشيلي 26-25 في ختام منافسات الدوري التمهيدي، 
وفي تحديـــد المراكز من 17-20 خســـر في مواجهتين 
أمـــام المنتخبـــان العربيـــان الجزائر بنتيجـــة 22-24 
وأمام تونس بنتيجة 30/39 واحتل المركز 20 في سلم 

الترتيب النهائي للبطولة.
هـــذه البطولة شـــهدت تألق الالعب التونســـي أمين 
بنور الـــذي جاء في المركز الثالث فـــي هدافي البطولة 
برصيد 45 هدفا خلف المتصدر المقدوني كيريل الزروف 
واألنغولي ســـيرجو لوبيز، وكان أفضل العب الفرنسي 

في البطولة نيكوال كرباتيش.

المشاركة التاسعة 
النسخة الرابعة والعشرون الدنمارك 2019

< هي النسخة السادس والعشرون التي استضافتها 
الدنمارك وألمانيا في الفترة من 10 إلى 27 يناير 2019. 
كانت أول بطولة تضـــم أكثر من دولة مضيفة، كما أنها 
المرة األولى التي يشارك فيها منتخب الكوريتين باسم 
الكـــوري الموحـــدة، فازت الدنمارك بـــأول لقب لها على 
حســـاب النرويج وهـــو النهائي الثاني الذي يخســـره 
النرويـــج على التوالي حصلت فرنســـا علـــى الميدالية 
البرونزية بعد فوز على ألمانيا. وكان واألهداف برصيد 
22 وأفضل العب في البطولة الدنماركي مايكل هانسين.
وقع المنتخب الســـعودي في المجموعة الثالثة إلى 
جانـــب منتخبات الدنمارك، النرويج، تونس والنمســـا، 
خسر في جميع مباريات دوري المجموعات وفي لقاءات 
تحديد المراكز من 21-24 حقق انتصارين متتالية على 
انغوال 29-24 وعلـــى كوريا 26/27 وحقق بذلك المركز 

العشرين من أصل 24 منتخبنا مشاركا.

عدد مباريات األخضر السعودي في كأس 
العالم منذ المشاركة األول 1997 إلى 2019

بولندا السويد 2023 هل سيتغير موقع األخضر في الترتيب العام والنهائي؟

< تشـــهد آرينا ســـبودك وتقع في كاتوفيتشي البولندية مواجهات األخضر الســـعودي ضمن لقاءات المجموعة 
الثانية التي تضم بولندا وفرنســـا وســـلوفينيا في بطولة كأس العالم الســـويد بولندا 2023. وتعني كلمة سبودك 
باللغة البولندية »الصحن« أو الطبق الطائرة لتشـــابه شـــكل الصالة مع األطباق الطائرة، وتتسع مدرجات الملعب 

إلى 11500 متفرج

آرينا سبودك ملعب األخضر في المونديال     
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األجـــواء فـــي البصرة غيـــر فعند وصولنـــا المطار 
خرجنا بســـهولة جدا وفـــي زمن قياســـي الكل يرحب 
بـــك بـــل يدعوك الـــى بيته بـــكل حب فقـــد الحظت هذا 
االمر لفرحتهم الســـتقبال االشقاء وســـعادتهم بتنظيم 
العرس الخليجي الذي طال انتظاره لســـنوات ووجدت 
التحضيرات الجادة وتعاون المؤسســـتين العراقيتين 
وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، فكالهما يعمل 
بطريقة واضحـــة من أجل العـــراق وتتواجد القيادات 
العراقية بمقر الوفود الخليجية تطمان عليهم فالمهمة 
وطنية وابناء العراق حريصون على نجاح الحدث فهم 
أمام تحٍد كبير خاصـــة »الفيفا« الذي يتابع الحدث عن 
كثب دعواتنا لهم بالتوفيق وبالعودة لتاريخنا العريق 
مع بطولة الخليج، نستكمل اليوم ما بعد دورة الرياض 
بعامين، حيث شـــد منتخبنا الرحال إلى الكويت، وهذه 
المـــرة ظهر أكثر ثقة بالنفـــس بعد الظهور األول، حيث 
أذيعـــت المباريات تلفزيونيًا للمرة األولى باأللوان عبر 
تلفزيـــون دبي من الكويت عـــام 74، لعبنا أمام الكويت 
وخســـرنا صفـــر/    2 فـــي الـــدور التمهيدي، ثـــم حقق 
منتخبنا كبرى المفاجآت بالفوز على البحرين 4/   صفر 

ثم خسرنا من قطر.
قـــاد منتخبنـــا وقتها المـــدرب المصـــري المرحوم 
شحتة، وشهد المنتخب تطورًا ملحوظًا في األداء ولوال 
إضاعته ثالث ركالت ترجيحية أمام قطر لتكرر مشـــهد 
الرياض 72، وبرز في تلك الدورة عدد من الالعبين الذين 
أصبحوا فيما بعد من األسماء المعروفة خليجيًا، وفي 
هذه الدورة بالتحديد بدأ تعلقـــي بالصحافة الكويتية 
األكثـــر انتشـــارًا وتوزيعًا، وبدأت أتعرف على أســـماء 
كبيـــرة فـــي هذا المجـــال، وخاصة من الزمـــالء العرب 
الذين جاءوا وســـاهموا فـــي تطور العمـــل الصحفي، 
ولألمانـــة نقول إنهم لعبـــوا دورًا في التميز الصحفي، 
خاصـــة أن القائميـــن على الدورة  الثالثة من األشـــقاء 
فـــي الكويـــت، وضعـــوا الرجل المناســـب فـــي المكان 
المناســـب، حيـــث ترأس اللجنـــة المنظمـــة البرلماني 
الشـــهير أحمد الســـعدون رئيس مجلس األمه الحالي 
كما تولى المرحوم محمد السنعوسي شيخ اإلعالميين 
الخليجييـــن منهجيـــة العمـــل اإلعالمـــي، كمـــا قامت 
الجماهير بالسفر إلى البحرين لشراء أجهزة التلفزيون 
بعـــد أن تم نفاد التذاكر خاصة قبـــل المباراة النهائية 
بين الكويت والســـعودية، واضطرت السلطات األمنية 
إلـــى إخراج بعض الجماهير التي ال تحمل تذاكر ليحل 
بداًل عنها من يملكونهـــا، البطولة كانت باللغة العامية 
»مولعـــة« بين القطبين الكبيرين، ومـــا زلت أذكر وفدنا 
اإلماراتي الذي ضم العديد من اإلداريين المخضرمين، 
أبرزهـــم  غانم غباش احـــد الشـــخصيات االحتماعية 
الثقافية وتولى رئاســـة تحريـــر مجلتين االولى خاصة 
رياضيـــة بالنـــادي االهلـــي بدبـــي وثم مجلـــة االزمنة 
العربيةوكان رئيســـا ثانيا في مسيرة الكرة االماراتية 
ومن بين االعضاء أحمد المدفع وقاسم سلطان والحاج 
خميس ســـالم وعلـــي الوالي والحكم عبد الله الســـاي 
فدورة الكويت ساهمت بالوعي الجماهيري واالعالمي 
الن البلد المنظـــم كان في قمة عطائه االعالمي واالدبي 

مع تفوق األزرق زمان والله من وراء القصد

محمد الجوكر

 البصرة »غير«

علي باسعيده 
< مـــع كل كأس خليجيـــه يكثـــر 
الحديث عن اإلعالم والمســـافرين.. 
ويتم إهمال المنتخب وماســـيقدمه 

في هـــذه البطولة التي يشـــارك فيها 
المنتخب اليمني للمرة العاشرة..

اليمن  مشـــاركات ومنتخب  تســـع 
الزال يقدم نفس المستوى ولم يتعدى 
النقطتين ولم يحقق أي فوز وخســـر 

25 مره!!
ســـجل 5 اهداف ودخـــل مرماه 75 

هدف !!
هذا مايجب أن تقف عنده القيادات 
في اتحاد الكرة والمهتمين بالشـــأن 
إيجـــاد  علـــى  والعمـــل  الرياضـــي 
المعالجات الصحيحة لتحقيق نتائج 
جيده واالبتعاد عن المركز األخير أو 

ماقبل االخير..
األمر مخزن والمشهد اسود×اسود...

متى سنفوز؟
وهل فعال نحن سنفوز؟

هل كل همنا المشاركة فقط وتسجيل 
اسم اليمن في كشف الحضور؟!

بعض المنتخبات المشـــاركة مرت 
بنفس الوضـــع في البدايـــة ولكن لم 
تصـــل إلى أرقـــام المنتخـــب اليمني 

الكبيرة..
ولكنها صححت وضعها وتجاوزت 
المركز األخير وعـــادت بقوة لتنافس 

واحراز اللقب!

حتى مـــع عدم اهتمامهـــا بتحقيق 
اللقـــب وباتـــت تشـــارك بالمنتخـــب 

الرديف!
بصراحـــه الوضـــع غيـــر صحـــي 
ويحتاج إلى تشخيص سليم ووصفة 
عالج ناجحة تحقق  الفوز  واالبتعاد 

عن المراكز األخيرة!
أما الفوز باللقب أو حتى االقتراب 
من الصعود للـــدور الثاني فيبدو أنه 

من سابع المستحيالت..
وسالمتكم..

 وللحديث بقية...
4يناير 2023م

 المنتخب اليمني.. والبحث عن الفوز األول بعد تسع مشاركات مخيبه!!!

يحيى السويد

< ال يختلف اثنـــان على أن بطولة كأس الخليج العربي 
لكرة القـــدم ، أكثر البطوالت العربية اســـتمرارية رغم عدم 
انتظـــام إقامتها ، منذ أن انطلقت ألول مرة في البحرين في 
العام 1979 وحتى النســـخة الســـابقة ، والتي حملت الرقم 

24 والتي استضافتها قطر في العام 2019
واقيمـــت النســـخ األربعـــة األولـــى بفاصـــل عامين بين 
النســـخة واألخرى ، واقيمت النســـخة الخامسة عام 1979 
أي بعد ثالث ســـنوات ، وكذلك النســـخة السادســـة 1982 
ثم عادت لالســـتقرار كل عامين ، وبقيت على هذه الشـــاكلة 
حتى النســـخة الرابعة عشـــرة 1998 لتقام النسخة التالية 
بعد أربعة أعوام وتحديدًا في العام 2002 لتقام ثالث نسخ 
متتاليـــة كل عام ، لتعود وتقام بعد ثالثة أعوام ، ثم عامين 
وعام ، وتقام النسخة الحالية بعد أربع سنوات من النسخة 

السابقة .
ومنذ النســـخة كانت تقام البطولـــة بطريقة الدوري من 
مرحلـــة واحدة ، قبل أن تســـتقر على وضعهـــا الحالي منذ 
النسخة بحيث تقام بطريقة المجموعات ، علمًا بأن الثالثة 
فـــي الكويت عـــام 1974 أقيمت بطريقـــة المجموعات ، كما 

شهدت دور تمهيدي .
ويقـــص منتخبا العراق البلد المضيف ونظيره العماني 
شريط مباريات النســـخة الجديدة ضمن المجموعة األولى 

في مباراة االفتتاح .
أربعة وعشـــرون مباراة إفتتاحية شهدتها البطولة ، كان 
الطرف األول في 23 نسخة منتخب البلد المنظم ، باستثناء 
النســـخة الثالثة في الكويت عام 1974 حيث تقابل منتخبا 

اإلمارات والبحرين في مباراة االفتتاح .
وتعتبـــر منتخبـــات قطـــر و الســـعودية وعمـــان  أكثر 
المنتخبات ظهورًا في المشـــهد االفتتاحي بثمان مرات لكل 
منتخب ، أربعة مرات لكل منتخب كبلد منظم ، ثم الكويت و 
البحرين بسبع مرات لكل منهما ، ثم اإلمارات بست مرات ، 

و العراق بثالثة واليمن مرة واحدة .
وتعتبر مباراة االمارات وقطر األكثر تكرارًا بثالث مرات 

في نسخ 1982 - 1994و 2004
خمسة عشر مباراة إفتتاحية انتهت بفوز أحد المنتخبين 
علـــى اآلخر ، أكثرها نتيجة 1/0 وتكررت خمس مرات وهي 
، أكبـــر نتيجة لمباراة إفتتاحيـــة ، تليها نتيجة 2/1 بأربع 
مـــرات ، ثـــم 2/0 و 4/0 بثالث مـــرات ، و 5/0  مرة واحدة 

، فيما انتهت تســـع مباريـــات بالتعـــادل ، أكثرها التعادل 
السلبي بأربع مرات ، و 1/1 بثالث مرات و 2/2 بمرتين .

ســـبع مرات تعرض فيها المنتخـــب المضيف للهزيمة ، 
أولها خســـارة عمـــان أمام البحرين 0/1 في نســـخة 1984 
وآخرها هزيمة قطر أمام العراق 1/2 في النســـخة األخيرة 

2019
أعلى نتيجة سجلت في مباراة إفتتاحية كانت 5/0 عندنا 
فازت بها الكويت على عمان في افتتاح النسخة الثالثة في 

الكويت 1974 
ســـجل في المباريات النهائية خمســـون هدفـــًا ، بمعدل 

2,08 هدفًا في المباراة الواحدة .
واحـــد وأربعون العبـــًا تناوبـــوا على تســـجيل أهداف 

المباريات النهائية .
تتصـــدر الســـعودية قائمـــة التهديـــف فـــي المباريات 
االفتتاحية بثالثة عشـــر هدفًا ، تليها اإلمارات باثني عشـــر 
هدفًا ، ثم قطر بتســـعة أهداف ، والعراق بســـتة و الكويت 
بخمســـة وعمان بثالثة أهداف ، فيما لم تســـجل اليمن أي 

هدف في ظهورها اليتيم .
العبان فقط تمكنا من تسجيل الهاتريك ، أولهم الكويتي 
علي المال في شـــباك عمان 5/0 في افتتاح النسخة الثالثة 
في الكويت 1974 وحســـين ســـعيد في شباك البحرين 4/0 

في افتتاح النسخة الخامسة 1979
كذلك فقد تمكن العبان من تسجيل ثنائية ، أولهم القطري 
مبارك مصطفى في شـــباك عمان في افتتاح نســـخة 1992 
وانتهت المباراة بالهدفين ، وثانيهما العراقي محمد قاسم 
في شـــباك قطر ، في افتتاح النسخة السابقة في قطر 1992 

وخسرت األخيرة 1/2
أكثـــر المنتخبـــات فوزًا فـــي االفتتاح الســـعودية بأربع 
انتصـــارات ،ثم اإلمـــارات ثالثة ، وكل مـــن الكويت و قطر 
والبحريـــن و العراق بانتصارين وعمـــان بانتصار واحد ، 
ولم تفز اليمن بمباراتها الوحيدة . بالمقابل تعتبر الكويت 
االكثـــر تعادال بأربع تعادالت ، تليها الســـعودية بثالثة ، و 
البحريـــن و قطر و عمـــان بتعادلين ، والعـــراق واإلمارات 
بتعادل وحيـــد . أما أكثر المنتخبات خســـارة في االفتتاح 
فهو المنتخب العماني الذي تعرض لســـت هزائم ، ثم قطر 
بأربعة و البحرين بثالثة ، وكل من الســـعودية و الكويت و 
االمارات واليمن بهزيمة واحدة ، أما المنتخب العراقي فهو 

الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في االفتتاح .
خمسة أهداف جاءت من عالمة الجزاء .

يف الطريق اىل البصرة :
املباريات اإلفتتاحية للبطولة : قطر 
األكثر ظهورًا و السعودية أكثر فوزًا 
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< ُيعتبر منتخب قطر أحد المنتخبات العربية 
والخليحية التي تطورت بشكل كبير في السنوات 
الفليلة الماضية، إذ تّوج ببطولة األمم اآلســـيوية 
2019 فـــي اإلمـــارات، ووصل إلـــى نصف نهائي 
كأس العرب 2022 بعد إقصائه من قبل المنتخب 
الجزائـــري بالوقت اإلضافي ورغـــم أنه خرج من 
منافســـات كأس العالم 2022 المقامة على أرضه 
ووســـط جماهيره مـــن الدور األول ولكن ســـيظل 
المنتخـــب القطـــري واحدا من أبـــرز المنتخبات 
العربيـــة تطورا على المســـتوي الفني وهو أحد 

المرشحين بقوة للفوز بخليجي  25 .
ومنـــذ زمن طويل، يطلق لقـــب » العنابي » على 
منتخـــب قطر لكرة القدم من ِقبل وســـائل اإلعالم 
العربية والقطرية المقرؤة والمسموعة والمرئية 
واللون العنابي هـــو لون فانلة المنتخب القطري 
والذي يميز دولة قطر عن غيرها ألنها ربما تكون 
الدولة الوحيدة مـــن دول العالم  التي تحمل هذا 
اللـــون المميز فـــي علم بالدها والـــذي له تاريخا 
طويال مرتبطا بالبالد .. فقد كان ســـكان دولة قطر 
فـــي الماضي يصبغون راياتهم و أعالمهم باللون 
األحمر بصبغٍة مصدرها جزيرة بن غنام الواقعة 
بالقـــرب من منطقـــة الخور، ومع طـــول التعرض 
ألشـــعة الشـــمس المحرقة، كانت ألـــوان الصبغة 
الحمراء تبعت و تتحـــول إلى األحمر األرجواني 
او العنابي وهو اللون الـــذي ارتبط بالفينيقيين 
)من ساللة الكنعانيين( في الجزيرة العربية، وقد 
اشتقت كلمة فينيقي من الكلمة اإلغريقية »فينكس« 

ومعناها الشعب األرجواني اللون .
وتقـــول بعض المصادر أن اللـــون العنابي في 
علـــم دولة قطر يعود و ينســـب إلـــى الدماء التي 
أريقت وسالت في الحروب القطرية ، وخصوصا 
في الحرب القطرية البحرينية في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر.
و اللون »العنابي« في قطر يطلق عليه »األدعم« 
أو كما في اللهجة القطرية المحلية »لدعم«، وتعده 
قطـــر في تراثها رمـــزًا للوقـــار والهيبة والنضج 
وعلو المنزلةوالشـــأن ، وهو من أشـــرف األلوان 
وأعالها مرتبـــة في الدوحة والتـــي أصدرت عام 
2012 قانون خاص بشـــأن العلم القطري كان أهم 
نصوصه وبنوده هو البند الذي ينص على احترام 
العلم القطري بوصفه رمزًا للدولة، والتعامل معه 
بكرامـــة، وعدم تعريضه للمهانة بأي طريقة كانت 
وُيحظـــر رفعه أو عرضه أو تداوله ، إذا كان تالفًا 
أو مســـتهلكًا أو باهت األلوان أو بأي طريقة غير 
الئقة..كمـــا يحظر اســـتخدامه ألغـــراض تخالف 
الغـــرض األصلـــي  الســـتخدامه، أو إضافـــة أية 
عبارات أو صور أو تصاميم عليه، أو اســـتعماله 
ألغراض شـــخصية اوتجارية، أو كعالمة تجارية 

أو جزء منها، أو بغرض الدعاية واإلعالن .
اما قصة إنشاء العلم القطري فيعود الي العام 
1931، عندمـــا اقترحت البحريـــة البريطانية أن 
يكـــون العلـــم القطري باللون األحمـــر، ولكن قطر 
رفضت اســـتخدام هذا اللون واســـتبدلته بلونها  
األرجوانـــي )العنابـــي( الـــذي تفتخـــر وتعتز به 
علـــى مرِّ التاريخ وبعد فترة قصيرة، أضافت قطر 
األلماســـات ذات اللـــون األرجوانـــي التي تفصل 
بين كل رأس وآخر، كما أضافت اســـم قطر باللون 
األبيـــض علـــى الخلفيـــة الحمـــراء األرجوانية .. 
وتمثل الرؤوس التســـعة الموجودة في علم قطر  
على الجانب المســـنن الذي يفصـــل بين اللونين 
العنابي واالبيض قيمـــة تاريخية، وحضارية ألن 
قطر كانت العضو التاسع في اإلمارات المتصالحة 
فـــي دول الخليج العربية، فقـــد أضيفت إلى عدد 
اإلمارات المتصالحة بعد إبرام االتفاقية القطرية 

البريطانية في عام 1916.

جمال عبد الحميد

   القاب منتخبات الخليج

 العنابي - 2

أحمد سالم القثمي

 كأس الخليج

العربي يجمعنا
< كـــرة القدم الوســـيلة الوحيدة 
لتوحيد الشعوب وتجاوز الكثير من 
المشكالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة وغيرهـــا ومـــع مرور 
الوقـــت تتوطـــد العالقـــات المتينة 

بيـــن الدول ويتناســـى الماضي 
وماســـلف وهـــذا ماتجســـد في 
لكـــرة  العربـــي  الخليـــج  كأس 
القدم البطولـــة التي تجمع دول 
الخليج الســـت والعراق واليمن 
مـــن األمانة  الجيد  والتخطيـــط 
العامـــة التحاد الكـــرة في إقامة 
كل نسخة في دولة من دول وهذا 
له من الدالئـــل والترابط الوثيق 
بين المجتمـــع الواحد ؛ بل وفي 
كل نسخة نرى بطل جديد يحمل 

الكأس.
تعود لنا كأس الخليج العربي 
مـــن جديد وبطلـــة بهية من بالد 
الرافديـــن العراق الشـــقيق ومن 
ســـتنطلق  البصـــرة  اســـتادات 
المتعة والتشويق للكرة العربية 
والتنافـــس على أشـــده بعد أن 
أجريت القرعة وعرف كل منتخب 
واألستعداد  والتأهب  مجموعته 
علـــى قـــدم وســـاق للمنتخبات 
والحلم  والتتويـــج  المشـــاركة، 

يراود الجميع بعد عانقوا الكأس 
البحريني  المنتخـــب  وأخرهـــم 
النســـخة  فـــي  اللقـــب  حامـــل 
الماضية وبقي المنتخب اليمني 
الذي يبحث هذه المرة لتحسين 
الصـــورة وإرضاء الجمهور بعد 
معسكر داخلي في عدن وخارجي 
فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
ميرو  التشـــيكي  المدرب  بقيادة 

سالف سكوب .
يوم الجمعة القادم 6 يناير من 
العام الميالدي الجديد 2023 هو 
موعد إنطـــالق البطولة العربية 
الخليجية وســـتحضى بمتابعة 
كبيـــرة وتغطية إعالمية منتظرة 
للكثير مـــن القنـــوات الفضائية 
سنشـــاهد نجـــوم غابـــت علينا 
كثيرًا وأخريـــن تالقوا في كأس 
العالم بقطر وبصدد ظهور جديد 
لعناصر شـــابه في هـــذا العرس 

الكروي العربي 
فالجميع في اإلنتظار.

< عقـــد امـــس األربعـــاء، االجتماُع التنســـيقي 
المشـــترك لبطولـــِة خليجي 25 بيـــن النائب األول 
لرئيـــس االتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم، مديـــر 
البطولة »علي جبار« وُعضو االتحاد، نائب رئيس 
اللجنة المنظمة »محمـــد ناصر«، والخاص بلجنِة 
المســـابقات بشـــأن كيفيِة تهيئة الســـبل الكفيلة 

إلكمـــال جميع احتياجـــات المنتخبات مـــن أموٍر 
إدارية ولوجســـتّية، وتهيئة الدعم الكامل وتسمية 
المرافقين والمنســـقين واإلشـــراف على المالعب، 
وكذلـــك الخطط الكفيلـــة إلنجاح وتســـهيل مهمة 
المنتخباِت المشـــاركة في خليجي 25 التي تنطلق  

غٍد الجمعة.

محمد بن عبدات

< بحكـــم اهتمامـــي الكبير بـــدورات كاس الخليج 
وحضـــوري لســـبع بطوالت منـــذ مشـــاركة المنتخب 
اليمنـــي في دورة خليجي 16 فـــي الكويت عام 2003 
تولد لدي ارشـــيف طيب عن هذه الدوره التي انطلقت 

من البحرين عام 1970..
ولهذا. من الواجب علي هنا ان اقدم للجميع معلومه 
يوميه ان شاء الله عن هذه البطوله خاصه ونحن على 

مشارف افتتاح خليجي 25 في البصره. 
المعلومـــه التي ربما اليعرفهـــا الكثير هي عن اكثر 

الالعبين مشاركه في دورات الخليج
حيث يتصـــدر بدر المطـــوع نجم الكـــره الكويتيه 
وســـالم عوض حارس المنتخب اليمنـــي الفذ. قائمة 
الالعبين االكثر مشـــاركه حيث لـــم يغيب بدر المطوع 
وسالم عوض عن دورات الخليج منذ مشاركتهم االولى 
في خليجي 16 في الكويت ســـوى بصفه اساسيه في 
شاكلة منتخباتهم اوفي مقاعد البدال وظل االثنان في 
القائمة المشـــاركه للمنتخبين اليمني والكويتي حتي 
خليجي 24في الدوحه عام 2019 وبالتالي اصبح لكل 
منهما تســـع بطوالت متخطيين الحـــارس البحريني 
العمـــالق حمود ســـلطان 8 بطوالت بعـــد ان غاب عن 
البطولة الثامنه في البحرين لمصلحة الحارس محمد 
صالح الذي فاز بجائزة احســـن حـــارس في البطوله 

واال كان الثالثه معا من حيث اكثر الالعبين مشاركه.. 
وكانـــت خليجي 25 فرص للنجـــم الكبير بدر المطوع 
ان يعتلـــي القائمـــة بمشـــاركته العاشـــره اال ان قرار 
اســـتبعاده المفاجى. مـــن تشـــكيلة االزرق حرمه من 
ذلـــك في حين ظروف صحيه ابعـــدت الحارس اليمني 
المخضرم  ســـالم عوض من المشـــاركه الدوليه عقب 
خليجي 24 وبداء حاليا مشـــواره مـــع عالم التدريب 
بعد ان دخل مؤخرا دوره تدريبيه تحت مظلة االتحاد 

االسيوي..

انعقاد االجتماع التنسيقي املشرتك خلليجي 25

املطوع وعوض اكثر الالعبني مشاركه يف بطوالت كاس اخلليج
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أيــــام تفصلنــــا عــــن ركلــــة البدايــــة لخليجي 
25 بالبصــــرة و أعيننــــا تنظر صــــوب منتخبنا 
الوطنــــي اليمنــــي في مشــــاركتة العاشــــرة في 
خليجــــي البصرة..  ولعلها تختلف عن التســــع 
المشــــاركات العجاف التي عصفــــت بمنتخبنا 
األول وأصبحنــــا نقطة عبور لجميع المنتخبات 
المشــــاركة حينها تكون فرصة ألي منتخب يقع 
فــــي مجموعة منتخــــب اليمن ويضمــــن التأهل 
مــــن الوهلــــة األولــــى دون تعب أو مجهــــود. ... 
كتب بعــــض  الزمالء أن فــــي بداية بعض كأس 
الخليــــج. أن هنــــاك منتخبات تتجــــرع الهزائم 
وبنتائج ســــاحقة ماحقة لكن تطورت وأزدهرت 
وحققــــت البطوالت بكل جدارة وأســــتحقاق بل 
نظمــــت البطوالت علــــى أرضهــــا واآلن تنافس 
وبقوة على المراكز المتقدمة والدوري فيها من 
أقوى الدوريات خليجيا..عكــــس منتخبنا الذي 
يتقهقر من بطولة إلى أخرى ومافي هناك دوري 
بسبب الحرب الظالمة على بالد السعيدة..ورغم 
الظروف المحيطة باليمن مازال منتخبنا اليمني 
الوطني يشــــارك في كأس الخليج بغض النظر 
عن النتائج في الدورة النفكر في فضيحة شعب 
تعداد سكانة ثالثون مليون نسمة..  إذا كان غير 
مستعد جيدا فعليكم باإلنسحاب من البداية قبل 
أن يقع الفأس في الرأس في دورة األكثر حضور 
أعالميــــا..او أنكــــم التتحدثون عن اإلســــتعداد 
وماأدراك مااإلستعداد فكونوا على يقين أن كرة 
القدم فوز وخســــارة وقد نحقــــق نتائج مرضية 
في هذه البطولة التي تعتبر العاشــــرة بالنسبة 
لليمن السعيد وأن شاءالله يكون سعيد الشعب 

اليمني الذي يمر بأحك الظروف.. 
فــــي اليمن ســــعدنا حين كتبــــت مجلة الصقر 
القطريــــة عن مشــــاركة منتخــــب اليمن في كأس 
الخليــــج وهــــذه كانت فكــــرة األســــتاذ والكاتب 
الكبير سعد محمد الرميحي رئيس تحرير مجلة 
الصقــــر آنذاك..وهــــو من دعاء رؤســــاء مجلس 
التعاون الخليجي أن تكون اليمن في هذا الحدث 
الرياضــــي الكبيــــر لكــــن اليمن لــــم تبيض وجه 
األستاذ الرميحي وال حتى الجماهير الرياضية 

اليمنية
مبــــاراة صعبــــة لمنتخب اليمن أمــــام نظيرة 
المنتخب السعودي الجمعة القادمة بغض النظر 
عن المنتخب الســــعودي سواء كان األولمبي أو 
األول أهــــم حاجة هو اللعب فــــي الميدان حتى 
نظفــــر بالثالث النقاط ونتحرر من لقب أبونقطة 
التــــي ماتزال ورانــــا ورانا...واألعتماد على الله 
ثــــم الالعبين أن يقدموا مافي وســــعهم في هذه 
المواجهة الصعبة بإذن الله تعالى..حتى نرضي 
الجمهور اليمني العاشق للفن والمتعة الكروية 
والذواق للمسات السحرية في داخل المستطيل 

األخضر..
وفدنا األعالمي

وفــــد اليمــــن األعالمي أعتقــــد أكبــــر الوفود 
المشــــاركة حتى الدولــــة المنظمة لــــم تكن مثل 
الزمــــالء االعالمييــــن الذيــــن شــــاركوا من عدة 
محافظــــات بعكــــس بعــــض الزمالء مــــن الذين 
كبكبت وجوهم في وريقات الصحف والمجالت 
واليجدو سفرة واحدة تسد عشقهم للسفر الذي 
أصبح فيــــه فوائد كثيــــرة ونحــــن حرمنا منها 
ككتــــاب مخضرمين قدمنا جــــل وقتنا في خدمة 
الرياضة اليمنية واألعالم الرياضي منذ سنوات 

ولم نطعم فيها حالوة بدل السفر..

أ. عثمان عمرو الغتنيني

 روشتة رياضية

للمنتخب اليمني

الكأس عبداهلل العبيدي 

< يتربع العب نادي القادســـية والمنتخب الكويتي 
الجوهرة جاسم يعقوب والذي عرف بعدد من األسماء 
تارة  باسم المرعب وتاره بالجوهرة واخرى بوحمود  
جاســـم يعقوب ب 18 هدف فـــي جميع دورات الخليج 

الذي مثل فيها منتخب بالده . 
وياتي فـــي المرتبـــة الثانيـــة العب نـــادي النصر 
والمنتخب السعودي الجوهرة السوداء ماجد عبدالله 
ب 17 هدف والعب  نـــادي الطلبة والمنتخب العراقي 
حســـين ســـعيد ب17 هـــدف ويتســـاوى العـــب نادي 
القادســـية ومنتخب الكويت فيصـــل الدخيل والالعب 

جاســـم الهويـــدي العب نـــادي الســـالمية والمنتخب 
الكويتـــي ب 14 هدف ومن ثم يأتي العب نادي الريان 
والمنتخـــب القطـــري منصور مفتـــاح ب 13 هدف ثم 
يأتـــي العب نادي كاظمة والمنتخب الكويتي يوســـف 
ســـويد ب 12 هدف يشـــاركه زميله بدر المطوع العب 
نـــادي القادســـية والمنتخـــب الكويتـــي ويتعادل في 
األهداف ال 10 كال من فهد خميس العب نادي الوصل 
والمنتخب اإلماراتي والعب نادي الشـــعب والمنتخب 
اإلماراتي عدنان الطلياني ومن ثم العب نادي العربي 
علي المال والعب نادي الرفـــاع والمنتخب البحريني 
طالل يوسف والعب نادي الهالل والمنتخب السعودي 

ياسر القحطاني.

> أكـــد ســـطام الســـهلي مديـــر ادارة االعـــالم 
والعالقات العامة في اتحاد كرة تواجد مســـؤولي 
االتحاد فـــي حفل افتتـــاح كأس خليجي 25 الذي 
سيقام بعد غد الجمعه في مدينة البصرة بالعراق.
وقال ســـطام الســـهلي في تصريح صحافي ان 
رئيـــس مجلـــس االدارة وأعضاء مجلـــس االدارة 
ســـيغادرون  إلى البصرة غـــدا الخميس لحضور 
االفتتـــاح واالقامـــة هناك طـــوال فتـــرة البطولة . 
واضـــاف ان اتحـــاد الكـــرة كان واليزال من أشـــد 
الداعمين القامة البطولة فـــي البصرة، وظهر ذلك 
جليـــا من خـــالل الزيـــارة التفقدية لوفـــد االتحاد 

لملعبي الميناء األولمبي وســـتاد البصرة الدولي، 
بخالف مشاركة منتخبنا الوطني في اللقاء الودي 

األخير مع مضيفه العراقي.
وبين الســـهلي ان اتحـــاد الكرة علـــى تواصل 
دائم مع االتحـــاد العراقي لبحث جميع الترتيبات 
المتعلقـــة بالوفـــد الكويتـــي وباقامـــة منتخبنـــا 
الوطني، مبديا استحســـان اتحـــاد الكرة لتجاوب 
االتحاد العراقـــي وكذلك اللجنـــة المنظمة لتذليل 

كافة العقبات والعراقيل.
واختتـــم الســـهلي تصريحه متمنيـــا التوفيق 
للقائمين على البطولة في اخراجها بأفضل صورة.

الكويت ترتبع على قائمة هدايف 
دورة كاس  اخلليج عرب تاريخ البطولة 

تأكيد موعد حفل افتتاح خليجي 25
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حممد اجلوكر يطلق كتابه اجلديد يف البصرة الفيحاء
)شيبتين كأس اخلليج( إصدار جديد بالتزامن مع خليجي العراق
اجلوكر: نسخة 2023 هدية لألشقاء يف بالد الرافدين من االمارات

الكأس - البصرة 

<  دشـــن الزميـــل محمـــد الجوكـــر 
اصـــداره الجديـــد  اليوم بمقـــر اقامة 
وفود كبار الشـــخصيات حيث تســـلم 
احمد المبرقع وزير الشباب والرياضة  
ومحافـــظ البصـــرة اســـعد العيدانـــي 
والكبتـــن عدنـــان درجال. ومستشـــار 
ومحمـــد  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الطنيجي القائم باعمال ســـفارة الدولة 

بالعراق واعضاء اتحاد الكرة العراقي 
وعدد كبير مـــن االعالميين واالداريين 
والالعبيـــن فـــي تظاهـــرة اعالمية هي 
االولى من نوعها قبل انطالقة خليجي 
البصـــرة الجمعـــة وقوبـــل االصـــدار 
بارتياح كبير من المشـــاركين في كأس 

الخليج العربي ال25.
الرياضي  والمـــؤرخ  الكاتـــب  يعود 
الكبيـــر الزميل محمـــد الجوكر األمين 
العـــام لجمعيـــة االعـــالم الرياضي في 

الدولة مع اطاللـــة العام الجديد 2023 
بإصـــداره المتجـــدد كتاب )شـــيبتني 
كأس الخليج( احتفاء بالنسخة رقم 25 
لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم 
التي تستضيفها جمهورية العراق في 
البصرة الفيحاء خالل الفترة من 19-6 
يناير المقبل بعد غياب امتد لعقود عن 

مالعب بالد الرافدين.
وياتي إلطالق إصداره الجديد بداية 
بالتزامـــن قبـــل حفل افتتـــاح مباريات 

الـــدورة التـــي ســـتقام مبارياتهـــا في 
مدينـــة البصرة )جنـــوب العراق( على 
ملعبـــي المدينـــة الرياضيـــة وملعـــب 
الميناء بمشاركة وفود ومنتخبات دول 
المنطقة الثماني وهي منتخبنا الوطني 
ومنتخـــب البحريـــن )حامـــل اللقـــب( 
والكويت )صاحب الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات الفوز( والســـعودية وقطر 
وعمان واليمن الى جانب العراق )البلد 

المضيف(.

 200 صفحة
< وقـــدم الزميـــل الجوكـــر الكتـــاب في 
اإلصـــدار الجديد بشـــكل مختلـــف اذ يأتي 
في أسلوب ســـرد شيق عبر 200 صفحة في 
الكتـــاب من القطع الكبيـــر يحوى 9 فصول 
لكل واحد منها خصوصيـــة اذ افتتح كتاب 
)شـــيبتني كاس الخليـــج( بكلمـــة المؤلف 
ثـــم الفصل األول والذي عكـــس االنبهار مع 
المونديـــال العربـــي فـــي قطر وســـجل في 
طياته تفاعل القيادة الرشـــيدة في االمارات 
مـــع الحـــدث ونتائجها ونجاحـــه الذي فاق 

الوصف ليكون مدخال للكتاب.

رصد حقائق
< وســـلط الكاتـــب في الفصـــول الثانية 
والثالثة والرابعـــة الضوء على دور القيادة 
الرشيدة في دولة االمارات العربية المتحدة 
فـــي دعم الرياضـــة والدفع بإنســـان الدولة 
نحو التقدم والمنافســـة بقوة مستذكرا دور 
وبصمات المؤســـس المغفور لـــه بأذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله 
ثراه- والدعم والتشجيع من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة 
-حفظه الله- وأخيه صاحب الســـمو الشيخ 
محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم دبـــي -رعاه 
الله- مستذكرا مواقفهما الحكيمة ودعمهما 

لكرة القدم اإلماراتية والخليجية.

 تسلسل أحداث
< وتنـــاول الزميل الجوكـــر في الفصول 
الخامس والسابع والثامن والتاسع العالقة 
الممتـــدة بين االمارات والعـــراق منذ إعالن 
وتأســـيس دولة االمـــارات العربية المتحدة 
وتطـــور مراحـــل الرياضة ســـاردا أســـماء 
ابـــرز الرياضيين مـــن بـــالد الرافدين ممن 
اســـهموا في العديد من المجـــاالت في كرة 
القدم وأيضا الزيارات واللقاءات الرياضية 
المختلفـــة طـــوال مســـيرة 50 عامـــا وابرز 
المقاالت في زاويته اليومية )كانت أيام( كما 
سلط الضوء على الدورة 25 وفرحة تنظيم 
البصرة للحدث واســـتقبال االشـــقاء في 

هذا التجمع.

 تجارب سابقة
< ويؤكـــد الزميل الجوكر أن تجربة 
اإلصـــدار الجديـــد ســـبقها العديد من 
التجـــارب في اصدار الكتـــب الخاصة 
بهذه الدورة فقد شـــهد عام 1994 أول 
كتاب يصدره حول دورات كأس الخليج 
عـــام 1994 في )خليجـــي 12( ليواصل 
باإلصـــدارات  حافلة  مســـيرة  بعدهـــا 
وصلـــت بكتابه في 2023 الى 20 كتابا 
وثـــق فيها جميعها لرياضـــة االمارات 
والخليـــج فيمـــا يعد إصـــداره الجديد 
اســـتمراره مـــع كتابـــه الســـابق الذي 
حمل نفس العنوان واطلق قبل عشـــرة 

سنوات مع دورة كاس الخليج 2013.

نسخة استثنائية
 منتظرة 

< ويؤكد ابوســـلطان عـــن ثقته في 
قدرات أبناء بـــالد الرافدين على تقديم 
نسخة استثنائية في البصرة الفيحاء 
مشـــيدا بالترحاب الكبير الذي سيجده 
اهل الخليج من االشقاء في العراق طوال 
أيام البطولة حيث سيســـتمتع الجميع 
بمســـتويات متفـــردة في ظل مشـــاركة 
جميـــع المنتخبـــات ومنهـــا المنتخب 
االماراتـــي بطـــل النســـختين 18 و21 
ومنتخب قطر بطل اســـيا ومستضيف 
المونديال والمنتخب الســـعودي قاهر 
االرجنتين بطـــل المونديال والبحرين 
)حامل اللقـــب( والكويت)صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز باللقب( 
وعمان واليمن والعراق )المستضيف(

ويختتم الجوكـــر حديثه بالقول انه 
ســـعيد أينما ســـعادة بزيـــارة العراق 
وتلبيـــة دعوة اللجنـــة العليا المنظمة 
للحدث مشيدا بالترحاب الكبير من قبل 
عدنان درجال رئيـــس االتحاد العراقي 
حيـــث ســـيكون حفـــل اطـــالق الكتاب 
رسميا قبل انطالق الدورة بمثابة هدية 
الى الرياضيين وكتوثيق تاريخي يبرز 
العالقة بين بلدينـــا االمارات والعراق 
باعتبار ان الكاتب من االمارات والحدث 

يقام في البصرة الفيحاء

 دورات الخليج
< وسرد الكاتب بأســـلوبه الخاص المشوق حكاية دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم 
منذ ان كانت فكرة وطرحت عام 1968 قبل التنفيذ بإقامة اول نسخة عام 1970 في المنامة ومن 
ثم مواصلة مسيرتها ودورها في احداث التطور المطلوب والذي أوصل منتخبات المنطقة الى 

المشاركة في اكبر المحافل في كاس العالم والدورات االولمبية
ويقول الزميل محمد الجوكر عن إصداره الجديد انه عصارة جهد وعمل طويل عاش معظم 
فتراته منذ أيام الصبا حيث واكب انطالقة الدورة والبطولة األعرق منذ تأسيســـها ثم تابعها 
وحضرهـــا كأعالمي في الـــدورة الرابعة ومنذ تلـــك الفترة ظل لصيقا بهـــا وضيفا في جميع 
الدورات راصدا اللحظات التاريخية والمهمة والتي اثارت شـــغفه إلصدار الكتب وتوثيق تلك 

اللحظات الملهمة في تاريخ الدورة.

الجوكر في سطور
< يعد الزميل محمد الجوكر األمين العام للجنة االعالم الرياضي في دولة االمارات العربية 
المتحـــدة ومستشـــار إعالمي بجريدة البيـــان واحدا من رموز االعـــالم الرياضي لما قدمه في 
مجال االعالم منذ عام 1978، وذلك بعد تخرجه من جامعة اإلمارات العربية المتحدة تخصص 
إعـــالم ليتنقل بين الكتابة الصحافية والتعليـــق الرياضي خلف الميكرفون تلفزيونيا واذاعيا 
ثم مبادرا بالتوثيق الرياضي عبر الكتب واالصدارات وأيضا األرشيف البرامجي التلفزيوني.
- وحصـــد الجوكر )مواليد األول من أغســـطس 1960( على العديد من الجوائز واالوســـمة 
منهـــا جائزة الصحافـــة العربية وجائزة الدولـــة التقديرية في عـــام 2010 وجائزة محمد بن 
راشـــد لإلبداع الرياضي 2015 وجائزة العويس الثقافية 2017 والوسام البرونزي من اللجنة 
الوطنية 1988 ووســـام االتحاد العربي للصحافة الرياضية العربية عام 2010 وجائزة الوفاء 

من االتحاد العربي للثقافة الرياضية في 2022.
وقـــدم الزميل محمد الجوكر الى المكتبة الرياضيـــة اإلماراتية والخليجية ما يصل الى 19 
كتاب توثيقي عن المسيرة الرياضية ودور الشخصيات القيادية من أهمها :خليجي 12 ورجال 
مـــن ذهب ورياضة االمارات إنجازات وتاريخ ويـــوم الوفاء والفارس وكأس الخليج رحلة عمر 
وفرحة وطن ورجال صنعوا االبطال من التأســـيس الى التتويج ومحمد بن زايد مســـيرة قائد 
ورائـــد وحمدان والنصر والرياضة في فكر زايد والدكتور ســـلطان القاســـمي والعميد تاريخ 
وحضارة قصة اقدم نادي في االمارات وفي ذاكرة الخمسين ووطن من ذهب قصة تاريخ الكرة 

اإلماراتية و)االمارات ومصر سيرة حب( و)شيبتني كأس الخليج( بنسختيه 2013 و2023



17 عربي
a l  k a s . c om

البصرة 6 يناير - 19 يناير 2023خليجي 25 

5 يناير )كانون الثاني( 2023مالخميس
املوافق 12 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1593

يف مشاركته العاشرة:

األمحر اليماني يبحث عن فوزه 
األول يف حبر من الصعاب..!

بقلم / طالل العولقي

< بعد تســـع مشـــاركات سابقة في 
بطولـــة كأس الخليج العربـــي اليزال 
منتخب اليمن يبحـــث عن فوزه األول 
فـــي تاريخـــه بالبطولة التـــي تنطلق 
نســـختها الخامســـة والعشـــرين غدآ 
الجمعـــة في مدينة البصـــرة العراقية 
ويقـــص فيهـــا منتخب اليمن شـــريط 
مشاركته العاشـــرة بمواجهة منتخب 
الســـعودية فـــي ثانـــي لقـــاءات يوم 

اإلفتتاح على ملعب جذع النخلة..
وتعد المشاركة اليمنية في البطولة 
األهـــم علـــى مســـتوى المنطقـــة تحد 
صعب لمنتخب أنهكت الحروب موطنه 
و توقفـــت فيه كرة القـــدم عن الدوران 
بإستثناء بطوالت )تجميعية( ال يمكن 
أن تفي بغرض إعـــداد الالعب اليمني 

لمنافسة نظراءه في المنطقة..
و بمعســـكر داخلـــي تاله معســـكر 
خارجي في مصر و بغياب تام للمباريات 
الودية التي تستطيع أن تضع الالعب 
اليمني في مســـار اإلستفادة القصوى 
اال من لعب مباريات مع أندية درجات 
الدنيا بمصر ال يمكـــن أن تكون قادرة 
علـــى إيضـــاح نقاط الضعـــف والقوة 
في المنتخـــب والذي عاد إليه المدرب 
ميروســـالف ســـكوب صانـــع إنجـــاز 
تحقيـــق تعادلين فـــي بطولة خليجية 
واحدة)خليجـــي22( والتي أقيمت في 
السعودية وكاد فيها أن يتأهل االحمر 
اليمنـــي لوال هـــدف متأخـــر من العب 
االخضر نواف العابد الذي عبره تلقى 
الســـمن هزيمتـــه الوحيـــده بالبطولة 
مقابل تعادلين ســـلبيين أمام منتخبي 
قطر والبحرين يدخـــل األحمر معمعة 

المنافسة وسط ظروف صعبة..
سكوب يعود وهو ال يعد الجماهير 
اليمنية باي شيء بل إنه كان صريحا 
عندمـــا أكـــد أن المهمـــة صعبـــة أمام 
ولديهـــا  مبكـــرا  تســـتعد  منتخبـــات 
تســـاعد  التـــي  المحليـــة  بطوالتهـــا 
الالعبين والمدرب معا خاصة واألحمر 
اليماني وقع فـــي المجموعة االصعب 
بالبطولـــة إلـــى جانب المســـتضيف 
العراق واألخضر السعودي و االحمر 

العماني..!

 6تعادالت..24هزيمة..
يصل األحمـــر اليماني إلى خليجي 
البصرة وهـــو المنتخب الوحيد الذي 
لـــم يذق طعـــم اي إنتصار فـــي تاريخ 

البطولة..!
وخـــالل تســـع مشـــاركات ســـابقة 
كان أفضـــل إنجاز لليمـــن هو تحقيق 
التعـــادل فـــي ســـت مواجهـــات منها 
اثنتـــان أمام البحريـــن و تعادل واحد 

مـــع كال من عمـــان و الكويت و قطر و 
العـــراق مقابل تلقى 24 هزيمة نصيب 
األخضر السعودي هو األكبر بتحقيقه 
ســـتة إنتصارات علـــى اليمـــن تليها 
خمســـة انتصارات لقطر و أربعة لكال 
مـــن الكويت و اإلمـــارات و إنتصاران 
من قبل منتخبي العراق و البحرين و 
إنتصار وحيد لمنتخب عمان بانتظار 
ما سيحدث في خليجي 25 والمشاركة 
العاشـــرة وهـــي األكثـــر صعوبة من 

سابقاتها..!

9 أهداف مقابل 73 هدفًا
ونجـــح هجـــوم منتخـــب اليمن في 
هـــز شـــباك منتخبـــات بطولـــة كأس 
الخليج بإستثناء منتخبي السعودية 
والعـــراق اللذيـــن لـــم ينجـــح األحمر 
اليماني في هز شـــباكهما )السعودية 
في ســـت مواجهات والعراق في ثالث 

مواجهات(..
ويسجل تاريخ بطولة كأس الخليج 
أن اليمـــن تملك تســـعة أهداف في 30 

مباراة له في تأريخ مشـــاركاته التسع 
الماضية..

األول  اليمـــن  هـــداف  ويتصـــدر 
النجـــم الســـابق علي النونـــو هدافي 
المنتخـــب بإحرازه هدفيـــن جاءا في 
شـــباك اإلمارات و قطر في حين يكتب 
التاريخ هدفا لكال من شادي جمال في 
مرمى عمان في أول ظهور خليجي في 
الكويت بخليجي 16 في شـــباك عمان 
و عادل السالمي في شباك البحرين و 
محمد صالح يوســـف في شباك عمان 
و علـــي العمقي في شـــباك الكويت و 
ناصر غازي بشـــباك البحرين و عالء 
الصاصي بشـــباك اإلمـــارات واخيرا 
اكـــرم الورافـــي فـــي شـــباك قطر في 
خليجـــي 20 الـــذي اســـتضافته عدن 
وهو آخـــر أهداف منتخـــب اليمن في 
البطـــوالت الخليجية حيـــث لم ينجح 
منتخـــب اليمن في تســـجيل أي هدف 
فـــي األربـــع البطوالت األخيـــرة و هو 
مـــا يؤكـــد أن مهمة الخـــروج من نفق 
السلبية الهجومية سيكون صعبا في 

خليجي 25..! 
وفـــي الجانـــب اآلخر تلقت شـــباك 
اليمـــن 73 هدفا في تاريخ مشـــاركاته 
هـــزا  االكثـــر  المنتخبـــات  يتصـــدر 
للشـــباك اليمنية منتخبي الســـعودية 
و قطر برصيـــد17 لكل منتخب يليهما 
منتخب الكويت الذي ســـجل 13 هدفًا 
ثم اإلمارات برصيـــد 11 هدفًا ويليها 
البحرين برصيـــد 7 أهداف ثم العراق 
برصيد 5 أهداف واخيرا عمان برصيد 

ثالثة أهداف..!
فهل تكون البصرة بداية إنتصارات 
منت ب اليمن ام أنها ســـتبقي الوضع 
على ماهو عليه حتى إشـــعار خليجي 

قادم..؟!

مشاركات تسع  هزيمة..نتاج  تعادالت..24   6 
يمنية سابقة

السابقة البطوالت  في  يمنية  أهداف   9 
وتلقى 73 هدفًا

 مرتان أمام البحرين..اليمن تعادل مع الجميع
بإستثناء األخضر و األبيض

 السعودية و العراق.. لم ينجح االحمر اليماني
في هز شباكهما



< نرجو أن تنوري القراء الكرام 
بومضات من سيرتِك الذاتية ؟

- ثم درس���ت اللغ���ة االنجليزية بكلية 
االداب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 

حي���ث حصلت علي  بكارلوريس أدب 
اللغة االنجليزية 

وبع���د التخرج عمل���ت بالتعليم العام 
للمرحلة المتوسطة  

وكذل���ك انضممت للعم���ل مع زوجي 
رحمه الله كمترجمة من اللغة االنجليزي 

إلى العربية والعكس 

< ماهـــي أهم نتاجاتـــِك األدبية 
المنشورة منها والمخطوطة، التي 

لم تنشر بعد ؟
- أول نتاجاتي  األدبية كانت قصص 
قصي���رة عنوانها إلى ) مت���ى يا قلبي ( 

تجربة قصصية بسيطة 
ثم رواية / امرأة ذات الخمسين ربيعًا 
م���ع دار ملهمون االماراتي���ة والحاصلة 
علي افضل دار نشر للعام 2017 وكان 
من حسن حظي هو تاريخ انضمامي لهم 
ولقت هذه الرواية قبوال ونجاحا كبيرًا 
والله الحمد حتى وصلت الطبعة الرابعة 

بفضل من الله 
ثم رواية / قضية بوية 

ورواية /حبها يكفي
 ورواية/ الحياة بعيون فاشينيستا 

وبالطريق روايتين أن شاءالله أحدهما  
عمل درامي اجتماعي 

 واألخر عمل كوميدي اجتماعي 
وكالهما خط مختلف تماما لما عهدوه 

القراء عني 

<  لكل كاتب مبدع بداية تشـــهد 
له أمام المأل فمتـــى كانت بداياتِك 
األولى للكتابة ؟ ومن كان المشجع 
الفعلي الذي شـــجعِك  ودفعِك لكي 

تخوض هذا المجال؟ 
- بداياتي األولى فمنذ الطفولة بعمر 
العاش���رة تقريبًا  أحبب���ت الكتابة جدًا 
وش���جعني علي ذلك والدي رحمه الذي 

راي أنني اختلف عن باقي اخواتي 

 « المنشـــور  روايتـــك  مـــن   >
مذكرات أرملة -لم يقرأها أحد« هل 
لِك أن تنـــوري القـــارئ الكريم عن 
مـــاذا يتحدث  وما هـــي مخرجاته 

النهائية على المجتمع ؟
- رواية / مذك���رات أرملة لم يقرأها 

أحد 
تأملت كثيرًا حاالت من حولي عش���ن 
مرحل���ة الترم���ل منهن من استس���لمت 
للحزن وتركت كافة ش���ؤون اسرتها بيد 
الغي���ر يديرونه���ا كما يري���دون واكتفت 

بمقعد المتفرج 
والقل���ة منه���م ق���ررن أن يك���ن قدر 

المسؤولية 
ومباش���رة كل م���ا يتعلق باس���رتها 

وابنائها  بنفسها 
ومتابعة كافة متطلبات الحياة 

م���ن هن���ا ب���دأت روايتي فم���ن رحم 

المعاناة بالفقد 
وشعور الوحدة والتجاهل الكامل لتلك 

الحالة 
ووضع البطلة في قالب ومسمى أرملة 
ما الذي س���تواجهه وكيف ستتصرف 

تجاه مجتمع ينظر إليها بريبة وشك
 ويحاسبها على كل تصرفاتها .

رسالة لكل أرملة وكل امرأة أنِت لست 
ضعيفة بل قوية بالله 

ال تنتظري���ن نظرة ش���فقة ومن يمد يده 
ليعطيك مصروف ابناءك 

بل أن���ِت من تتحكمي���ن وتعلمين جيدا 
مصلحتك ومصلحة اسرتك 

هذه هي رس���الة الرواي���ة الترمل أمر 
واقع هو أمر الله 

البد من تقبله والرضا بقضائه والصبر 
والكفاح من أجل  انش���اء جيل سليم يرى 

فيها القدوة الحسنة

<  ماهـــو رأيـــِك فـــي الظاهـــرة 
المنتشـــرة حاليـــًا وبكثافـــة أي ما 
يسمى ب  »تقييم الكتب، أو  مراجعة 
الكتـــب’’ ،  وهل تعتبر هذه الطريقة 
وسيلة إلشهار الكتب و إثارة الجدل 

أم هدفها شيء آخر ؟
-  تقيي���م الكتب ال بأس به أن كان من 
يق���وم بالتقييم كاتب معروف له باع طويل 
بالتألي���ف ولدي���ه أكثر م���ن رواية وخبرة 
س���نين طوال اعطته المق���درة علي تميز 

الجيد من غير ذلك
 أما تقييمه م���ن كاتب مبتديء ليس له 

أي خبرة ال يحق له  القيام بالتقييم  

< هل تقييم الكتب من قبل النقاد 
يفيد الكاتب بشـــيء ويقيم نتاجه ؟ 
وكيف ترين الظاهرة النقدية للكتب 

الصادرة اآلن ؟
- تقييم الكتب من النقاد المتخصصين 
في الرواية واألدب وخالفه فش���يء يعتبر 
لمصلح���ة الكاتب حتى يتجن���ب الوقوع 

باالخطاء التي ينبهونه عليها 
 ه���ذا أن كان من ضمن النقد البناء ال 

النقد لمجرد النقد فقط .

<  البـــد مـــن شـــروط موضوعية 
يجـــب أن تتوفر في الكاتب الناجح، 

ما هي  برايِك هذه الشروط ؟
- الكات���ب الناجح هو الذي قرأ العديد 

من الكتب في كافة المجاالت 
ليكتسب خبرة تفيده في مجال الكتابة 
فب���رأي المتواضع ،، أن م���ن لم يقرأ 

عاجز عن الكتابة 
 وأيض���ًا الكاتب الناج���ح من يحرص 
علي تعلم واكتس���اب المزيد من  الخبرة 

في مجال القراءة 
بحضور معارض الكتاب والتعرف علي 
زمالئه من الكتاب مكونًا صداقات متعددة 
تساعده ببناء شخصيته ككاتب ،،ومعرفة 
كيف يتميز كل منهم بش���يء مختلف عن 

األخر  
واالحتكاك بالقراء حتى يكس���ب عددًا  
ال بأس به ممن يحرصون علي اقتناء كتبه 
الكاتب الناجح هو الواثق من نفسه ومن 
اس���تخدامه لقلمه في اإلتج���اه الصحيح 

الذي يخدم فيه مجتمعه 
من خالل رسالة هادفة وضعها بكتابه 
والواثق ال يعني الغرور والثقة المطلقة 
بل ثقته بالله اواًل ثم بقدراته بكل تواضع . 

الكأس : سلمى البكري

< أجـــرت الكأس حوار مع الكاتبـــة عزيزة الصويغ 
تحدثت فيه عن بداياتها مع الكتابة وعن صفات الكاتب 

الناجح.

الكاتبة عزيزة الصويغ يف حوار مع )الكأس(

تقييم الكتب من النقاد املتخصصني يف 
الرواية واألدب يعترب ملصلـحــة الكاتب

الكاتب الناجح هو 
الذي قرأ العديد من 

الكتب يف كافة 
اجملاالت 
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< فـــي ختام حوارنـــا الجميل هذا، هل مـــن كلمة أخيرة  
لصحيفة الكأس وقرائها؟

- واخيرًا  كل المحبة والتقدير والشكر  لصحيفة الكأس 
 واإلعالمية المبدعة / ســـلمى البكري علـــي هذا الحوار 

الجميل 
سعدت جدًا بوجودي معكم 

راجية أن  أكون عند حسن ظنكم 
مع كل الحب 

الكاتبة / عزيزة حسين الصويغ
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< مباراة االتح���اد والهالل،ما 
أنه���ا مباراة  معن���ى ذلك؟معناتها 
غير عادية عل���ى اإلطالق،وبعد،هل 
يكف���ي ذلك،أن���ا أق���ول ال وأل���ف 
ال،م���ن اإلنصاف غي���ر المبالغ فيه 
والتاري���خ يش���هد على م���ا أكتبه 
رقم)1(في  الكالس���يكو  وأقوله،أن 
والقوة  الس���عودية!اإلثارة  الك���رة 
والندية هو عنوان هذا الكالس���يكو 
دوري  على مس���توى  العظيم،ليس 
»روش���ن« الس���عودي وحسب بل 
على مستوى القارة األكبر والوطن 
العربي الموق���ر واإلقليم الخليجي 
الش���امخ!!لقاء يحمل أهمية كبرى 
لدى عش���اق العميد والزعيم،وهذه 
الموقعة تكمن أهميتها في مالحقة 
المتقدمي���ن في س���لم الترتيب هما 
به���م  والش���باب،للحاق  النص���ر 
واالقت���راب منه���م عل���ى ص���راع 
القمة!.وخاص���ًة أن النق���اط بينهم 
إال  بينهم  متقارب���ة جدًا،والتف���رق 
نقطة ونقطتين،معنى ذلك س���يكون 
كالسيكو في قمة الترقب واالنتظار 
يري���دون  كالهم���ا  واألهمي���ة،ألن 
الصدارة!.واليوم  إل���ى  الصع���ود 
اله���م الكبي���ر واألكبر م���ن غالبية 
جماهير الفريقين في كيفية الطريقة 
التي س���يتعامل معها مدربيهم في 
هذه المب���اراة الهامة.نعلم أن هناك 
غيابات في الفريقين ولكن كما يعلم 
الكل حجم الغيابات في االتحاد هو 
األكثر تأثير م���ن الهالل،من ناحية 
عدم توفر البديل المناسب،والهالل 
نع���م غيابات���ه مؤثرة ولك���ن بديله 
يس���د الحاجة،عكس االتحاد تمامًا 
ال���ذي يعاني من ه���ذه الناحية.كل 
ما قلن���اه قد يتالش���ى مع ظروف 
الظ���روف  ه���ذه  المباراة؛وتك���ن 
عكس���ية وإيجابية للفريقين،والمهم 
أن نش���اهد مباراة تليق بكالسيكو 

رقم)1(.
< سيلفي جياني إنفانتينو في جنازة بيليه صنع جداًل كبيًرا لن ينتهي 

زاوية قائمة

010203

< استقبال أسطوري لميسي في أول حصة تدريبية مع باريس سان جيرمان بعد التتويج بالمونديال

للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهدة المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

شوية كالم

محمد طالب

مرحًبا بك كريســـتيانو رونالدو 
في أكبر ناد في آســـيا، استمتع يا 

أسطورة«.
اندرسون تاليسكا

<  »أرســـنال لديهم معدل نقطي 
مميز حاليا حيث يمكن ألرســـنال 
جمع 100 نقطة إذا استمروا على 
هذا النهج، ولن نلحق بهم. سوف 

نرى ما يحدث«.
بيب جوارديوال

@Ali_nori2000@faisl11aa
فيصل الزهرانيعلي نوري

{ المنتخب الس���عودي نورتوا البص���رة يا هال ويا 
مرحبا بيك���م، س���عادتنا كبيرة بوصولك���م ياالخضر 

السعودي. 

{ كريستيانو رونالدو، 
ُحق للنصراوي بإن يفتخر وأن يش���كر كل من سعى 

إلبرام هذه الصفقة

< الف���رق بين اله���زة االرضية 
وهز الخصر بس���يط جًدا فاالولى 
التقب���ل المزاح فيم���ا الثانية تقبل 
كل انواع المزاح... وبعض االمور 
ف���ي رياضتنا بحاجة ماس���ة الى 
الهزة االولى الننا شبعنا من الهزة 
الثاني���ة، أماًل في أن يتغير الوضع 

أو تنصلح األمور.
لسعة: 

ال يطعن في سمعتك إال من تمنى 
ان يكون مثلك وعجز.

20  سبورت ميديا

رة
خي

a l  k a s . c omاأل

054 433 2802

حسين البراهيم

@boali2011171

5 يناير )كانون الثاني( 2023مالخميس
املوافق 12 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1593


