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العدالة ينهض على 
أكتاف الفتح

الكأس  - مصطفى الشريدة 

< كســـب الفريق األول لكـــرة القدم بنادي 
العدالـــة نظيره الفتح ضمـــن الجولة الثانية 
عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 
التـــي جـــرت بينهما مســـاء أمـــس الجمعة 
علـــى ملعب مدينة األميـــر عبدالله بن جلوي 
الرياضيـــة باألحســـاء بهدفيـــن مقابل هدف 

سجلت بالتتالي.
بدايـــة المباراة كانت متوســـطة األداء بين 
الفريقين، حيث كان اللعب منحصرا في وسط 
الميدان، ســـرعات لســـيطرة فتحاوية لوسط 
الملعـــب دون خطورة على مرمى العدالة، مع 
اعتمـــاد العدالة على اللعب المرتد الســـريع 
الذي لم يشـــكل خطـــورة كبيرة علـــى مرمى 
الفتح، واســـتمر الحال بينهما على ذلك حتى 

نهاية الشوط األول.
بدايـــة الشـــوط الثانـــي كانت ســـريعة من 
جانب فريق العدالة الذي ســـيطر على وسط 
الميدان حتى جاءت الدقيقة 51 التي استغل 
فيها عارف آل حيدر كرة وصلته داخل منطقة 
الجزاء لعبها بقوة في المرمى، نشـــط الفتح 
بعـــده ليهجم بقـــوة لكن العدالة ســـرعان ما 
أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق 
أندرســـون بالتا الذي استغل كرة وصلته في 
منطقة الجزاء سددها بقوة في المرمى، وفي 
الدقيقـــة 72 نجح الفتح مـــن تقليص الفارق 
عن طريق فراس البريكان الذي اســـتغل كرة 
طويلـــة ولعب الكرة فـــي المرمى، واســـتمر 

اللعب سجاال حتى النهاية.
وبهـــذا الفوز أصبـــح للعدالـــة 8 نقاط في 
المركز الرابع عشر والفتح بقي ثامنا برصيد 

15 نقطة.

جانب من مواجهة العدالة والفتح. ) الكأس ( > تصوير يوسف بن صوالن

الكأس - مشعل البقمي 

< أنتزع النصـــر فوزًا ثمينًا من الطائي عندما 
تقابال في ملعب مرســـول بارك ضمن منافســـات 
الجولـــة الــــ12 وأحـــرز تاليســـكا هـــدف النصر 
الوحيد في الشـــوط األول بالدقيقـــة 42 من عمر 
اللقاء بعد عرضية تابعها برأســـية قوية ســـكنت 
الكرة من خاللها الشـــباك، لينتهي الشـــوط األول 

بتقدم النصر بهدف دون رد .
وفي الشـــوط الثاني تقاســـم الفريقان المباراة 
بهجمات متبادلة بينهما ، وإن كانت غالبيتها من 
الفريق النصـــراوي ، لكن من دون أن تســـفر عن 

إضافة مزيدًا من األهداف .
وعنـــد الدقيقة »47« يحـــرز النصر هدفًا جمياًل 
عن طريق نجمه وهداف دوري روشـــن البرازيلي 
تاليسكا ، الذي تلقى  تمريرًة طوليه من الحارس 
الكولومبـــي  أوســـبينا ، وهو مـــا ألهب حماس 
الجماهيـــر التي شـــجعت فريقها ، وقـــام النجم 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو العـــب النصر 

بتوجيه تحية خاصة للجماهير .
وبذلـــك يحقق النصر انتصـــاره الثاني توالًيا 
رافًعـــا رصيده إلـــى 29 نقطة معـــزًزا موقعه في 
الصدارة، وتعرض الطائي لخســـارته السادســـة 
في الموســـم الحالي ويبقى في المركز الســـابع 

بـ18 نقطة . 
وقد تأخرت بداية المباراة 15 دقيقة عن موعدها 

األصلي بســـبب األمطار الغزيرة التي هطلت على 
أرضية الملعب . وبدأ الفريق النصراوي المباراة 
بهجمات مكثفة على مرمى الطائي ، وكان أبرزها 
عرضية من البرازيلي تاليسكا في الجهة اليمني 
اصطدمـــت بالقائم األيمن »12« بعد محاولة دفاع 
الطائي إبعادها. ورد الضيوف بهجمة عن طريق 
الجزائري أمير ســـعيود الـــذي انطلق في الجهة 
اليسرى، وراوغ مدافعين قبل أن يسدد كرة أرضية 

قوية تصطدم في الشباك من الخارج »16«.
وأهدر البرازيلي تاليســـكا فرصة وضع فريقه 
فـــي المقدمة بعدما تابع كرة مرتـــدة من مواطنه 
فيكتور براجا حارس الطائي إثر تســـديدة قوية 
من مواطنهما اآلخر جوســـتافو من خارج منطقة 
جـــزاء، لكن تســـديدته مـــرات إلى جـــوار القائم 

األيسر»24«.
وتلقى الفريق النصراوي ضربة موجعة بعدما 
تعرض اإلسباني ألفارو جونزاليز إلى إصابة لم 
يكمل على إثرها المباراة، ليغادر الملعب ويدخل 

ماجد قشيش بداًل عنه »35«.
ورفع تاليسكا رصيده إلى 11 هدًفا في صدارة 
الهدافيـــن متفوًقـــا بفـــارق 3 أهـــداف عـــن أقرب 

مطارديه ، النيجيري إيجالو مهاجم الهالل . 
ويلتقي النصر مع الشباب يوم السبت 14 يناير 
في قمة مواجهات الجولة الـ13 فيما يســـتضيف 
الطائـــي نظيره التعاون الخميس 12 يناير ضمن 

ذات الجولة.

الكأس - خالد العوني 

خرج فريـــق الخليج بانتصار مهم 
أمام مستضيفه التعاون عندما تمكن 
من االنتصار عليه بهدف نظيف، في 
المبـــاراة التي جمعـــت بينهما على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
فـــي بريدة، ضمن منافســـات الجولة 
الثانيـــة عشـــرة من مســـابقة دوري 

روشن السعودي .
الوحيـــد  اللقـــاء  هـــدف  وســـجل 
الوافـــد الجديد فابيـــو مارتينيز في 
الدقيقـــة 58، بعد تمريـــرة طويلة من 
تسيكالشي، غمزها مارتينيز بيمينه 

لتعانق شباك الحارس مايلسون. 
ولم يتمكن التعاون من تعديل الكفة 
رغم االندفـــاع الكبير من العبيه نحو 
الهجوم إال أن ثبات مدافعي الخليج 
وحارســـه حال دون وصـــول الكرات 

التعاونية إلى الشباك الخلجاوية. 
المباراة إضاعة مهاجم  وشـــهدت 
التعـــاون الكاميرونـــي تاوامبا ركلة 
جزاء وبشـــكل غريب في الدقيقة 24 

من عمر الشوط األول.
ارتفـــع رصيد  االنتصـــار  وبهـــذا 
الخليـــج إلـــى 7 نقـــاط ،بينمـــا بقي 
التعـــاون علـــى نقاطه الســـابقة  23 

نقطة.

تاليسكا فرًحا بهدفه يف شباك الطائي. ) الكأس ( 

فرحة الدانة بهدف يف شباك السكري. ) الكأس ( 

حبضور الربتغايل رونالدو 
النصر يغسل الطائي حتت املطر

اخلليج يطيح بالسكري يف بريده 
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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
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الكأس : متابعات

< أجـــرى فارس الدهنـــاء تدريبه 
األخيـــر عصر  أمـــس الجمعة على 
رديف اســـتاد األمير محمد بن فهد 
بالدمام ، يأتي ذلك ضمن تحضيراته 
الستضافة أبها اليوم الساعة 6:30 
مساًء على اســـتاد األمير محمد بن 
فهد بالدمام ، ضمن منافسات الجولة 
الــــ12  لدوري روشـــن الســـعودي 

للمحترفين لموسم 23/2022 .   
وكان التدريب األخير قد اشـــتمل 

بعـــد اإلحمـــاء على تماريـــن لياقية 
متنوعة ، ثم طبق الالعبين الجانب 
التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون 
فـــي مواجهة أبها ، قبـــل أن يختتم 
المران بمناورة على جزء من الملعب 
، وشهد التدريب مشـــاركة المدافع 
المقدوني فـــي التدريبات الجماعية 
بعـــد أن أنهـــى برنامجـــه اللياقـــي 

وتماثله للشفاء من اإلصابة . 
ومن جهـــة ثانية انتظمت القائمة 
المختـــارة في المعســـكر الذي أقيم 

في أحد فنادق الدمام. 

االتفاق خيتتم حتضرياته الستضافة أبها ، 
وداركو يشارك يف التدريبات اجلماعية

جانب من تدريبات االتفاق. ) الكأس ( 

السعيد مديًرا 
هلجر

الكأس  - مصطفى الشريدة 

< أصـــدر رئيس مجلـــس إدارة نادي هجر 
األســـتاذ حمد العريفي قرارًا بتكليف مشعل 
السعيد بتولي منصب مدير عام الفريق األول 
لكـــرة القدم، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع 

الفريق .
وســـيكون التشكيل الجديد للجهاز اإلداري 
للفريـــق األول لكرة القـــدم بالنادي وذلك على 

النحو التالي :
مشـــعل الســـعيد - مدير عام الفريق، فؤاد 
المســـلم - مدير االحتراف، عبدالله العديل - 
مدير المركز االعالمي، أحمد سامح - منسق 

إداري.

الكأس - عبدالرحمن التويجري

عاود الهـــالل تمارينـــه بعد لقاء اإلتحـــاد الدوري 
وانتهى بفوز الفريق ، وتحت زخات األمطار الغزيرة 
في الرياض بدأت تمارين الهالل بتمارين استرجاعية 
للمشـــاركين بصفه أساسيه بلقاء االتحاد ، فيما أدى 
بقيـــة الالعبين تمارين لياقية وتكتيكه وفنية متنوعة 

، وتواجـــد في عيـــادة النادي النيجيـــري ايقالو بعد 
تعرضه الصابة في لقاء االتحاد ، لينضم الى سلمان 
الفرج وياســـر الشـــهراني الـــذان يكمـــالن برامجهم 

التأهيلية. 
وأعلن الهالل إصابة نجمه عبدإالله المالكي بقطع 
بالرباط الصليبي وســـيجري الالعب عملية جراحية 

األيام القادمة .

مران اهلالل. ) الكأس ( 

مشعل السعيد. ) الكأس ( 

حتت املطر... اهلالل يواصل متارينه

مرخصة من وزارة الثقافة واالعالم - رقم الترخيص و.ك 1101
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 املطية »شاهني« تتصدر األشواط الصباحية 
يف سباق اهلجن مبهرجان اإلبل

< استفاد أكثر من 400 مشارك 
عبدالعزيز  الملك  لمهرجان  وزائر 
لإلبـــل من خدمات جمعية “آيات” 
لتحفيظ القرآن الكريم، بالشـــراكة 
مع جمعيـــة تحفيظ القرآن الكريم 
برماح “بيان” في مجال تصحيح 

تالوة سورة الفاتحة.
وتستقبل الجمعية المستفيدين 
بشـــكل يومي في مســـجد شـــارع 
الدهناء، من الزوار والمشـــاركين 
مـــن مالك ورعاة وجميع شـــرائح 
المجتمع؛ بغرض تصحيح تالوة 
القرآن الكريم في ســـورة الفاتحة 
التجويـــد،  أحـــكام  وتطبيـــق   ،
التواجـــد  وقـــت  واســـتغالل 
بالمهرجـــان بمـــا يعـــود عليهـــم 

بالنفع.
التصحيح  برنامج  على  ويقوم 
4 أشـــخاص من الكوادر المؤهلة 
التي تجيد قراءاة القرآن وتجويده 
يستقبلون الزوار، ويستمعون إلى 
تالوتهم، ثم يقومون بتصحيحها، 
إذ تسعى الجمعية لتعليم القرآن 
الكريم تـــالوًة وحفًظـــا وتجويًدا 
بتميـــز وإتقان؛ من خـــالل برامج 
متنوعة ومناهج علمية متخصصة 
وكفـــاءات متميـــزة، وربط جميع 

فئات المجتمع بالقرآن الكريم.

 أكثر من 400 زائر ملهرجان اإلبل يستفيدون من مجعية »آيات« حلفظ وجتويد القرآن الكرمي

 < حققت المطية “شاهين ” للمواطن حمد علي 
المـــري أفضل توقيت في األشـــواط الصباحية في 
فئة )اللقايا- بكار وقعدان ( بزمن 8:01:529 دقيقة 
خالل الشـــوط العاشر في منافســـات جائزة الملك 
عبدالعزيز لســـباقات الهجن بالنســـخة الســـابعة 

لمهرجان اإلبل التي تقام على مضمار ميدان الملك 
عبدالعزيز بالصياهد.

وجاءت بقيـــة نتائج المراكز في األشـــواط على 
النحـــو التالي:محمـــد فـــران المري ، حمـــد غانم 
الكواري ، راشد محمد النابت المري، عائض محمد 

القحطاني ، ســـعيد علي المري، طالب راشد المرى 
،حمد عبد الرحمن المري، فيصل عايض العصيمي 
، صالـــح فرج آل رزق، محمـــد ربيع صالح المري ، 
جابر سالم جابر المري ، نواف مهراس الهاجري ، 

محمود محمد الوهيبي.

سفير اإلمارات يشيد بتنظيم 
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

< أشـــاد ســـفير دولة اإلمارات لدى المملكة الشـــيخ نهيان بن ســـيف 
آل نهيـــان بالتنظيـــم الرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في نســـخته 

السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” في الصياهد الجنوبية.
ونـــوه خالل زيارته اليوم لمقر المهرجـــان بتنظيم المملكة لهذا الحدث 
الدولي الكبير، الذي يســـعى للمحافظة على الموروث الثقافي، إذ شـــملت 
زيارته جولة على األجنحة المشـــاركة بالمهرجان، واســـتمع لشرح عنها، 
كما اطلع على مســـابقات بيرق المؤسس للون الصفر أمام لجنة التحكيم، 
معرًبا عن سعادته بما شـــاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات 

رائعة من قبل المالك، وفق أحدث التقنيات العالمية.
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الكوييت دبوس الدبوس حيصد املركز 
األول يف شوط بريق املؤسس لون الصفر

< يتنافس 15 مشـــارًكا عربًيـــا وأوروبًيا على 
نيل لقب شوط المنظمة الدولية لإلبل المستحدث 
من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل والمقام 
تحت شعار “همة طويق” بالصياهد جنوب شرق 

مدينة الرياض.
وتضّمنت قائمة األســـماء المشاِركة في شوط 
المنظمة الدولية لإلبل مشاَركة 9 مالك من العراق، 
ومشـــارَكْين اثنين من مصر ، ومشارك واحد لكل 

من اليمن، وليبيا، وبريطانيا، والهند.
وُسمي الشوط بشوط “المنظمة الدولية لإلبل” 

تثميًنا من رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل الشيخ 
فهد بن فالح بن حثلين لدور الشـــركاء الدوليين 
في أكثر من 105 دولة، إذ يأتي الشـــوط لتشجيع 
المشـــاركات الدولية وإتاحة الفرصة لمشـــاركة 
جميـــع الراغبين في خوض منافســـات مهرجان 

الملك عبدالعزيز من جميع الدول.
وشـــهدت النســـخة الســـابقة مـــن المهرجان 
تحقيـــق األمريكي راومين لوريـــن المركز األول، 
وحصل المكســـيكي إدواردو جافير على المركز 

الثاني، وجاء ثالًثا الفرنسي بيار روبرت.

 15 مشارًكا عربًيا وأوروبًيا يتنافسون 
على لقب شوط املنظمة الدولية لإلبل

 < حصـــد الكويتي دبـــوس مبارك 
الدبوس المركز األول في شـــوط بيرق 
المؤســـس لون الصفر بالمنقية “ندر 
الصفـــر” ضمـــن مســـابقات مهرجان 
الملـــك عبدالعزيز لإلبل في نســـخته 
الســـابعة التي تقام تحت شعار “همة 

طويق”.

النهائي،  وأعلنت لجنـــة التحكيـــم 
اليوم الجمعة، نتائج الفائزين بالشوط؛ 
إذ جاء بالمركز الثاني الكويتي حمود 
دبـــوس الدبوس بالمنقيـــة ” الندر “، 
وحقق المركز الثالث المواطن عبدالله 
فهد الشريع بالمنقية “صفر الطنايا”، 
وبالمركز الرابع المواطن بدر عبدالله 

الحربـــي بالمنقية “البـــوادر”، وحقق 
المركز الخامس المواطن صاطي منور 
المطيري بالمنقية “الصاطيات”، وفاز 
ناصر  الكويتـــي  الســـادس  بالمركـــز 
هديبـــان فالـــح الدوســـري بالمنقيـــة 
“بنات طياح”، وجاء بالمركز الســـابع 
محمـــد عبداللـــه العامـــري بالمنقيـــة 

“الشـــامخات”، ونال المواطن عبدالله 
بن عبدالعزيز السلطان المركز الثامن 
بالمنقية “موفقات”، وجاء في المركز 
التاسع المواطن ناصر عبيد العجمي 
بالمنقيـــة “لهامـــات”، وفـــاز بالمركز 
العاشـــر غـــازي بـــن صالـــح العتيبي 

بالمنقية “زينات المبادي”.

صفقات اإلبل 
المليونية تجذب 

عائلتين روسيتين 
لزيارة مهرجان الملك 

عبدالعزيز
< استهوت مقاطع فيديو ُنِشرت عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعي عن صفقـــات مزاد اإلبل 
والمســـابقات المتنوعـــة، عائلتين روســـيتين 
للقـــدوم ألرض الصياهـــد ومعرفـــة المزيد عن 
مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة 

التي تقام تحت شعار “همة طويق”.
ويقول الســـائح الروسي “روبرت” وزوجته 
“والستيشـــا”: شـــاهدنا الكثيـــر مـــن مقاطع 
ســـباقات اإلبل، وســـمعنا عن األرقـــام المالية 
الضخمة لقيمتها ، وقررنا أن نأتي إلى المملكة، 
ونشاهد بأعيننا هذه المسابقات وحقيقة هذه 
األرقام وحضور المزاد، وتفاجأنا باســـتقطاب 
اإلبل لجميع شـــرائح المجتمـــع؛ فهي موروث 

وقيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة”.
وأضـــاف: ” قررنـــا وصديقـــي “ديمتـــري” 
إحضار أســـرنا إلى المهرجان؛ حيث ســـمعنا 
وشـــاهدنا الكثير عنه، ومـــا جعلنا نصّر على 
المجـــيء هو القراءة عن ســـوق اإلبل واألرقام 
المليونية لثمنها، وهو الشئ المدهش، حيث ال 
يوجـــد أي نوع من الحيوانات يصل ثمنه لهذا 
المبلـــغ إال في عالم اإلبل، معبرًا عن اندهاشـــه 
بما شاهده ومنوهًا بالتنظيم الرائع وسط هذه 
البقعة من الصحراء؛ حيث الخدمات والمطاعم 
والمقاهـــي، وكأنك في مدينة أخرى تجمع بين 

الماضي والحاضر.
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نادي الصقور للناشئين 
يحقق بطولة منطقة تبوك 

لكرة الطائرة
الكأس - متابعات 

حقق فريق نادي الصقور لكرة الطائرة لفئة الناشئين 
بطولة المنطقة لهذ الموســـم .جـــاء ذلك بعد تغلُّبه في 
المباراة النهائية على نادي حقل بنتيجة ثالثة أشواط 
مقابل شـــوط في المباراة التي جمعتهمـــا اليوم على 
الصالة الرياضة في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك

منافسات ممتاز الشباب 
تتواصل بـ »5 مواجهات«

الكأس - متابعات 

تتواصل يوم غٍد الســـبت 07 يناير 2023م منافسات 
بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم 
الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مباريات ضمن 
الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، وستنطلق جميع 

المواجهات عند تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
ويســـتضيف المتصدر النور على صالته بســـنابس 
نظيـــره األهلي، ويلتقـــي الوصيف مضر مـــع الترجي 
على صالة نـــادي الصفا بصفوى، ويقابل الخليج على 
صالته بســـيهات نظيره القارة، ويلعب  االبتســـام مع 
الصفا علـــى صالة مدينة األمير نايـــف بن عبد العزيز 
الرياضية بالقطيف، ويحل المحيط ضيفًا على الوحدة 

على صالته بمكة المكرمة.

الروضة حيافظ على صدارة دوري 
أوىل اليد بعد تعادله مع هجر 

الكأس - متابعات 

حافـــظ فريق الروضة على صدارة ســـلم 
ترتيـــب بطولة دوري أنديـــة الدرجة األولى 
لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م 
برصيـــد 24 نقطـــة، بعد تعادلـــه مع هجر 
بنتيجـــة )21-21( ضمـــن مباريات الجولة 
الخامسة عشر التي جرت امس الجمعة 06 

يناير 2023م.
وأســـفرت باقي نتائج مواجهات الجولة 
عن فـــوز الفتح على الجزيـــرة بفارق هدف 
وحيد بنتجية )26-25(، وتغلب الخويلدية 
على العدالة بنفس الفارق بنتيجة )32-31(، 
وتغلب الســـالم على الجيـــل بنتيجة )38-
29(، وتفـــوق الهداية علـــى نظيره الفيحاء 

بنتيجة )25-19(، وحقق الثقبة الفوز على 
النجوم بنتيجة )30-14(.

وبهـــذه النتائـــج، يتصدر الروضة ســـلم 
ترتيب البطولة برصيـــد 24 نقطة، يتبعها 
فريقـــا الخويلديـــة والفتح فـــي المركزين 
الثاني والثالـــث تواليًا برصيـــد 23 نقطة 
لـــكًل منهمـــا، ثم هجـــر رابعـــًا برصيد 22 
نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين 
الخامس والســـادس برصيـــد 19 نقطة، ثم 
الســـالم ســـابعًا برصيد 15 نقطة، ويحتل 
الثقبـــة المركز الثامن بــــ 13 نقاط، وبعده 
الفيحـــاء في المركـــز التاســـع برصيد 12 
نقطـــة، ثـــم فريقـــا الجزيـــرة والجيـــل في 
المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 5 
نقـــاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون 

أي نقطة.

الكأس - متابعات 

تأهل فريقـــا الرائد والعمران 
إلى مصاف أندية دوري الدرجة 
األولـــى لكـــرة اليد بدايـــًة من 
الموسم الرياضي المقبل 2023-
2024م، بعـــد فوزهما اليوم في 
مباريات الـــدور نصف النهائي 
النهائية  للمبـــاراة  وتأهلهمـــا 
من بطولـــة المملكة لكـــرة اليد 
لألندية أبطال المناطق للدرجة 
الرياضـــي  للموســـم  الثانيـــة 
الحالـــي 2022-2023م، والتي 
تجـــري منافســـاتها على صالة 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 

ببريدة.
الرائد  وجـــاء تأهـــل فريـــق 
بعد تحقيقه الفـــوز على نزيره 

فريق حـــراء بفارق هدف وحيد 
بنتيجـــة )19-20(، وفـــي ثاني 
المواجهـــات تمكن العمران من 
التغلـــب على الوطنـــي بنتيجة 
)31-29(، ليتأهـــل بذلـــك فريقا 
الرائد والعمران إلى المواجهة 
النهائية، مع ظفرهما ببطاقتي 
التأهل إلى دوري أندية الدرجة 

األولى.  
ومن المقـــرر أن تجري اليوم 
ينايـــر   07 الموافـــق  الســـبت 
2023م المواجهة النهائية بين 
فريقـــا الرائـــد والعمـــران عند 
الساعة 2:30 مساًء، وستجري 
قبلها عند الســـاعة 1:00 مساًء 
مواجهـــة حـــراء مـــع الوطني 
الثالـــث  المركزيـــن  لتحديـــد 

والرابع.

الرائد والعمران يتأهالن لدوري الدرجة األوىل لليد ويتواجهان اليوم يف النهائي

7 يناير )كانون الثاني( 2023م السبت
املوافق 14 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1595
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عراق القيم تفتتح خليجي 25 
وجتسد تارخيها يف يوم تارخيي

الكاس - حسن الدسوقي

< وســـط أجواء رائعـــة وجماهير غفيرة 
وحضـــور كبـــار الزوار مـــن أنحـــاء العالم 
افتتحـــت العـــراق وبالتحديـــد مـــن مدينة 
البصـــرة النســـخة رقـــم 25 لبطولـــة كأس 
الخليـــج، حيث جاء حفل افتتاح خليجي 25 
فى صورة مبهرة، من خالل أوبريت تجسيدا 
لتاريـــخ العراق وحضاراتهـــا العريقة، على 
ملعب جذع النخلة الذي يتســـع ألكثر من 65 

ألف مشجع.
وشـــهد الحفل تجسيد بعض الشخصيات 
لحضـــارة العـــراق، وشـــهد الحفـــل الُمبهر 
والُمبهج  تجســـيد للســـندباد والبابليـــون 
والســـومريون ودجلة والفرات وشط العرب 
والسياب وسعف وجذع النخلة، حيث تحدث 
التاريخ بالفعل بالبصـــرة اليوم وبالتحديد 

على ملعب جذع النخلة الذي شـــهد حضور 
غير مسبوق.

وعادت ُقبلـــة الحياة من جديـــد للمالعب 
العراقيـــة من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفا لتشـــهد بطولة تاريخيـــة خاصة وأنها 
تمتلك مرافق وبنية تحتية حديثة وعصرية، 
حيث شهد االفتتاح أيًضا ظهور للعقيد عالء 
العيدانـــي الذي فقد بصره في معارك تحرير 
 الموصل  وتكريما لمـــا قدمه للوطن تقرر 

أن يحمل علم العراق في االفتتاحية.
االفتتاح شـــهد حضـــور وزراء الشـــباب 
والرياضة العرب وكذلك السويسري جياني 
إنفانتينـــو رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم فيفا، حيث حضـــرت العراق بتاريخا 
وحضارتها والماضي والحاضر والمستقبل 

بتواجد أبناءها في المدرجات.
االفتتـــاح بالبصرة كانـــت لحظة تاريخية 

الحاضـــرة  الخليـــج  دول  بيـــن  لألخـــوة 
بجماهيرهـــا وأبناءها علـــى أرض العراق، 
حيث شـــهدت الســـاعات الماضيـــة تكاتف 
كبير من قبل جميع الشـــعوب المشاركة في 
البطولة من أجل نجاح البطولة على المالعب 
العراقية العائدة للحيـــاة من جديد، خاصة 
وأن آخر نســـخة كانت في عام 2019 ونجح 
المنتخب البحريني فـــي التتويج بالبطولة 

على حساب شقيقه السعودي.
وقـــال محمـــد شـــياع الســـوداني رئيس 
الوزراء العراقي خالل كلمة االفتتاح: شـــكرا 
للجماهير الرياضية باسمكم وباسم العراق 
نرحـــب كل الترحيـــب باألشـــقاء والضيوف 
والمنتخبات والجماهير فـــي أرض العراق 
أرض الرافديـــن لجظـــات تاريخية لوحة لها 
دالالت لألخوة والتآخي بين األشـــقاء العرب 

وبالتمنيات لكل المنتخبات.
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األخضر يستهل املشوار بانتصار 
الكأس - نايف العبيد

< افتتح المنتخب الســـعودي أولى مواجهاته في بطولة كأس الخليج 
2023 بنســـختها الخامسة والعشـــرين المقامة هذه األيام في جمهورية 
العراق بفوٍز هام على نظيره المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في اللقاء 
الـــذي احتضنـــه ملعب البصرة الدولـــي في ثاني مواجهـــات المجموعة 

األولى والتي تضم السعودية، والعراق، واليمن، وعمان.
وبدأ األخضر بالتسجيل في الدقيقة)18( عبر تسديدٍة من خارج منطقة 
الجزاء عن طريق ســـميحان النابت، ومن عالمـــة الجزاء أضاف مصعب 
الجوير الهدف الثاني عند الدقيقة )34(، لتنتهي أحداث شوط اللقاء األول 
بتفوٍق ســـعودي في المســـتوى والنتيجة، وظهوٍر الفت للنجم سميحان 
النابـــت، وللحارس نـــواف العقيدي الـــذي تصدى لفرصتيـــن محققتين 

للمنتخب اليمني.
وفي مجريات الشوط الثاني حافظ األخضر على نتيجة المباراة، وفرض 
أســـلوبه وســـيطرته في أغلب الدقائق، على الرغم مـــن تحصل المنتخب 

اليمني على عدة محاوالت لم يكتب لها النجاح.
بهـــذا الفوز أعتلى األخضر الســـعودي ترتيـــب المجموعة 
األولـــى بثالث نقاط، فيما تذيـــل المنتخب اليمني ترتيب 
المجموعـــة بال نقـــاط، بينما تحصل منتخـــب العراق 
ونظيـــره العماني على نقطـــٍة واحدة بعـــد تعادلهما 
في افتتاحية مباريات البطولة، وســـيواجه المنتخب 
الســـعودي فـــي مباراتـــه الثانية المنتخـــب العراقي 
االثنين المقبل، في المقابل يصطدم المنتخب اليمني 

بنظيره العماني.
األخضر يدشـــن مشـــاركته بخليجـــي 25 بفوز على 

األحمر اليمني
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الكأس - خليل التميمي 

< بتعادل عادل انتهت مباراة افتتاح خليجي 
25 بين المنتخبين العماني والعراقي مستضيف 
البطولة في لقاء لم يرتقي إلى المســـتوى الفني 
المطلوب، وهذا هو حال مباريات االفتتاح التي 
شـــهدت تحفظ كبير من المنتخبين وخاصة في 

الشوط االول.
البداية كانت بســـيطرة عراقية استمرت قرابة 
الثلث ســـاعة األولى من عمر اللقاء وسنحت لهم 
العديـــد من الفـــرص مع تراجع كبيـــر من جانب 
العبـــي المنتخب العماني، بعدهـــا تحرر العبي 
منتخـــب عمان وســـيطروا على مجريـــات اللقاء 
حتى ما قبل نهاية الشـــوط االول والذي تقاســـم 

الفريقان من خالله السيطرة.
الشـــوط االول شـــهد كـــرة خطـــرة للمنتخب 
العراقي عبر رأســـية ايمن حســـين الذي شـــكل 

ثنائـــي رفقـــة زميله أمجـــد عطوان، كمـــا كانت 
هناك فـــرص خجولة من العبي عمان عبر عصام 

الصبحي والمنذر العلوي.
الشـــوط الثاني تحســـن األداء مـــن الجانبين 
وخاصـــة المنتخب العراقي الـــذي أجرى مدربه 
خيسيوس العديد من التغييرات في خط الوسط 
والهجوم مما ساهم ذلك في تحسن أداء الفريق.
الفريقان اعتمدا على التسديد من خارج المنطقة 
بســـبب صالبة مدافعي المنتخبين، حيث ســـدد 
ارشـــد العلوي فـــي الدقيقة 68، وســـدد البديل 
العماني مصعـــب المعمري في الدقيقة 74 ولكن 
مـــرت بجوار القائم. كما ســـدد عـــالء فاضل من 

جانب منتخب العراق في الدقيقة 76.
وشهدت الدقيقة 87 اخطر كرة في المباراة من 
كرة ثابتة لمنتخب العراق سددها ضرغام والتي 
اصطدمت بالعارضة ثم ارتدت في جسم الحارس 

ابراهيم المخيني وخرجت إلى كرة ركنية.

العراق وعمان تعادل عادل يف افتتاح خليجي 25

الكأس - حسن آل قريش 

< قـــال مـــدرب المنتخب الســـعودي لكرة القدم 
ســـعد الشهري ان المنتخب قدم مباراة بشكل جيد 

واستطاع أن يحقق المطلوب منها.
وقـــال المـــدرب من خـــالل حديثه فـــي المؤتمر 
الصحفـــي عقب المباراة: ســـناريو المبـــاراة كان 
واضـــح لنا منـــذ البداية، ولكن يظـــل أن مباريات 

البداية دائما ما تكون صعبة.

وأضاف: نحن تحســـبنا لكل شيء، لعبنا بدفاع 
منطقة كامل مع التحوالت الدفاعية، ولكن رغم ذلك 
هناك اخطاء ســـوف نعالجها في مبـــاراة العراق 

القادمة.
وقـــال مدرب األخضر:  ســـوف نشـــاهد شـــريط 
المبـــاراة مـــن جديد من أجل ان نكـــون فعالين في 
الناحية الهجوميـــة بجانب ان جيدين في الجانب 
الدفاعي. وابان مدرب األخضر: الشك أن المنتخب 
اليمنـــي منتخب جيد اســـتطاع ان يقيم معســـكر 

اعدادي في القاهرة ولعب اكثر من خمسة مباريات 
بينمـــا واعتمدنا نحن على أعداد قصير خالل أيام 
قليلة كما ال يلعب هناك بعض الالعبين ليس لديهم 
اي دقيقة في دوري روشن، ولكن بشكل عام سوف 
نقلل المساحات في مباراة العراق واالخطاء كذلك.
واختتم الشهري: من يود ان يحقق بطولة عليه 
بمراجعة االخطاء تقليلها ونحن ســـوف نعمل ذلك 

ونطمح في تحقيق لقبها.

سعد الشهري: قدمنا مباراة جيدة وسنعاجل االخطاء أمام العراق

 مدرب اليمن: حققنا

 بعض المكاسب الفنية

امام االخضر السعودي
الكأس - حسن آل قريش 

< مـــدرب المنتخـــب اليمني ســـوكوب ان 
مباراتهـــم أمـــام المبـــاراة اظهـــرت لهم قوة 
المنتخب السعودي الذي استطاع ان يسجل 

خالل الحصتين.
وقال: لقد كانت المواجهة اختبار قوي لنا، 
ونحـــن لم نخوض أي مباراة خالل 6 شـــهور 

سواء كان ودية أو رسمية دولية او محلية.
أنا أقول شـــكرًا جزيال لكل الالعبين الذين 
ظهورا في المباراة بشـــكل جيد واستطاعوا 

ان يخقلوا فرص.
 اضاف: ســـنعود إلى غرف المالعب ونحن 
قد حققنا عدد من النقاط االيجابية وكســـبنا 
أشـــياء جديدة، على الرغم من خوف الالعبين 
مـــن نتيجة المباراة والتي أثرت بشـــكل جيد 

على ادائهم في المباراة.
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يف اجلولة األوىل للمجموعة الثانية من خليجي 25

البحرين تواجه اإلمارات ..قطر تقابل الكويت 
الكأس/ يحيى السويد 

< يستضيف ملعب الميناء الدولي في مدينة 
البصرة العراقية مساء اليوم السبت ، مباراتي 

الجولة األولى للمجموعة الثانية ، من منافسات 
النسخة الخامســـة والعشـــرون لكأس الخليج 
العربـــي لكرة القدم ، حيث يلتقـــي في المباراة 
األولى عند الساعة الرابعة والربع مساًء منتخبا 
اإلمارات والبحرين ، تليها في الســـابعة والربع 

مباراة قطـــر مع الكويت ، في األســـطر القادمة 
نقـــدم لهاتيـــن المباراتين ، من خـــالل الحديث 
عن تاريخ مواجهـــات المنتخبات المتبارية مع 
بعضها في تاريخ البطولة ، وحظوظ كل منهما 

في البطولة .

اإلمـــارات  منتخبـــا  يدشـــن   >
األولى  الجولة  مباريـــات  والبحرين 
فـــي المجموعة الثانيـــة ، حيث يبدأ 
الثاني حملة الدفاع عن لقبه الوحيد 
، الذي توج به في النســـخة السابقة 
في قطر 2019 في حين يحاول األول 
العودة لمنصات التتويج ، وبالتالي 
سيحاول الخروج منتصرًا في طريقه 
لذلك ، وهو البعيد عن اللقب منذ عقد 

كامل من الزمن .
المنتخـــب البحرينـــي جـــاء إلى 
البصـــرة غيـــر منقـــوص ، بهـــدف 
المحافظة على اللقب حســـب مدربه 
البرتغالـــي هيليـــو ســـوزا ، وتضم 

صفوف المنتخب خليطًا من الخبرة 
والشـــباب ، وعلى رأســـهم الحارس 
المخضـــرم ســـيد محمـــد جعفـــر ، 
وأمامه العبين متمرسين في مختلف 
المراكـــز ، ال تنقصهـــم الخبـــرة و ال 
التآلـــف والتجانـــس ، كعلي مدن و 
الحميدان و كميل األسود وعلي حرم 

والعمالق عبد الله يوسف .
بدوره المنتخـــب اإلماراتي أيضًا 
قـــدم بالصـــف األول ، لكـــن المدرب 
األرجنتينـــي رودولفـــو أورابارينـــا 
فضل عدم استدعاء الهداف المخضرم 
علـــي مبخـــوت ألســـباب مجهولة ، 
وعـــدا ذلك فالجميع متواجدون ، بدًا 

من الحارس علي خصيف ، وانتهاًء 
بالمهاجم تيغالي ، وبينهم عددًا من 
الالعبين من أبرزهم شـــاهين أحمد 
و وليـــد عباس و طحنون الزعابي و 

فابيو ليما وكانيدو وغيرهم .
وخالل المواجهات المباشرة بين 
المنتخبين في تاريخ البطولة ، تميل 
الكفة ميـــاًل طفيفـــًا لصالح األبيض 
االمارات ، من خالل فوزه في ســـبع 
مباريـــات ، مقابل ســـتة انتصارات 
حمراء ، واحتكم المنتخبان للتعادل 
في ثالث مناســـبات ، ســـجل العبوا 
اإلمارات 25 هدفـــًا ، مقابل 18 هدفًا 

لالعبي البحرين .

أول مباراة جمعتهما في البطولة 
فـــوزًا كبيـــرًا لالمـــارات  ، شـــهدت 
برباعية نظيفة ، في النسخة الثالثة 
في الكويت 1974 وهي أعلى نتيجة 
تســـجل بين المنتخبين فـــي تاريخ 
المواجهـــات ، كما حقـــق اإلماراتي 
الفـــوز في آخـــر مواجهـــة ، وكانت 
بنتيجـــة 2/1 فـــي دور المجموعات 
من النسخة الحادية والعشرون عام 

2013
يدير اللقـــاء الحكم العماني أحمد 

الكاف .
لألبيـــض  أقـــرب  برأيـــي  الفـــوز 

اإلماراتي األكثر خبرة واستعدادًا.

< وعلـــى نفس الملعب وفي الســـابعة 
والربع وبصافـــرة الحكم الصيني ما نينا 
، تنطلـــق المبـــاراة الثانيـــة وفيها يلتقي 
منتخبـــا الكويـــت صاحب نصيب األســـد 
بعشرة ألقاب ، ونظيره القطري البطل في 
ثالث مناسبات ، وهو اللقاء التاسع عشر 
بينهما في تاريخ المســـابقة ، والتي بدأت 

مع أول نسخة في العام 1970
مدرســـة  إشـــراف  تحـــت  المنتخبـــان 
برتغاليـــة ، حيث يقـــود المنتخب القطري 
برونو بينيرو ، فيما يشـــرف مواطنه روي 

بينتو على المنتخب الكويتي .
وفـــي الوقت الـــذي يلعب فيـــه  األزرق 
بتشـــكيل جديـــد ، في ظـــل غيـــاب النجم 
المخضـــرم بدر المطوع ، الذي شـــارك في 
تســـع دورات خليجية ، ليحرم من االنفراد 
بلقـــب أكثـــر الالعبين خوضـــًا المباريات 
الدوليـــة ، والـــذي يشـــاركه فيهـــا النجم 
األسطوري كريستيانو رونالدو ويملك كل 

منهما 197 مباراة دولية .
وقـــد ضمت التشـــكيلة العنابية خليطًا 
من الالعبين الذي شاركوا في كأس العالم 
مـــن أمثال همام األمين وطارق ســـلمان و 
محمد وعد  عاصم ماديبو ونعيم منصور 
، وهو نجل الهداف الشهير منصور مفتاح 

، وعـــددًا من العبـــي المنتخـــب األولمبي 
، يغيـــب عن الصف العنابيـــة أبرز العبيه 
كسعد الشيب و أكرم عفيف و المعز علي و 
عبد العزيز حاتم و هشـــام الراوي والقائد 

المخضرم حسن الهيدوس .
تاريخيـــًا يتفـــوق المنتخـــب الكويتي 
على منافســـه العنابي ، فـــي المواجهات 
المباشـــرة التـــي جمعتهمـــا فـــي تاريخ 
البطولـــة ، حيـــث يملك أحد عشـــر فوزًا ، 
مقابل ستة انتصارات عنابية ، ولم يحدث 
التعادل بينهما ســـوى فـــي مباراة واحدة 
، ســـجل الكويتيون 35 هدفًا في الشـــباك 
العنابية ، مقابل 21 هدفًا دخلت شباكهم .
في النســـخة األولى في البحرين 1970 
فازت الكويت 4/2 بينما شـــهدت النسخة 
العشـــرون 2010 آخر مواجهـــة بينهما ، 
وفازت الكويت أيضًا بهدف نظيف في دور 

المجموعات .
أكبـــر فوز كويتـــي كان بنتيجة 6/2 في 
النسخة الرابعة عشـــرة 1998 يوم سجل 
جاســـم الهويدي خمســـة أهداف لوحده ، 
بينمـــا كان أكبر فوز قطـــري بنتيجة 4/0 
وحققه في النسخة الحادية عشرة 1992 

غيـــر مكشـــوفة  بشـــاكلة  المنتخبـــات 
والتعادل أقرب للمنتخبين .

 اإلمارات × البحرين 

 قطر × الكويت 
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 رقية فاضل:
 العراق احضتنت

الجميع
حسن آل قريش 

< قالـــت رقيـــة فاضـــل االعالمية 
العراقية ان حفل افتتاح خليجي 25 
كان مميـــز واوضح عراقـــة البصرة 

واهل العراق.
وقالـــت رقية مـــن خـــالل حديثها 
إلى صحيفـــة الـــكأس الرياضية أن 
بالحفـــل  الجمهـــور كان مســـتمتعا 

وخلق أجواء رائعة في الملعب الذي امتأل وال يوجد أي مكان شاغر فيه.
وأشـــارت في حديثها إلى أنها تتمنى أن تفـــوز العراق بلقب البطولة، ولكن 
حتـــى إذا لـــم تتفوق او تنجح فـــي ذلك يكفي انها احضتنـــت الجميع في هذا 

العرس الكبير.

 شهد العزاوي: استضافة
 البطولة رسالة بأن العراق

بلد أمان وسالم
حسن آل قريش 

< قالـــت شـــهد حكمـــت العزاوي 
االعالميـــة العراقية أن حفل اإلفتتاح 

لبطولة كأس الخليج اذهل الجميع.
وقالـــت العزاوي من خالل حديثها 
إلى صحيفـــة الـــكأس الرياضية أن 
االســـتعدادات كانت مئة بالمئة، كما 
أن حفل اإلفتتـــاح عبر عن الحضارة 

البابلية وحضارة أهل العراق والخليج بشكل عام.
وأختتمت حديثها بالتأكيد على أن استضافة العراق لهذه البطولة ما هي إال 
بداية إلســـتضافة بطوالت قادمة ورساله أيضا بأن العراق بلد أمن وسالم وأن 

الكرم البصراوي في كل زمان ومكان.

< تحدثـــا روي بينتـــو وبرونو بينيريـــو مدربا 
الكويـــت وقطر عن المواجهة المرتقبة في افتتاحية 

خليجي 25 في المواجهة المرتقبة بين الطرفين.
وقال بينتو خالل حديثه بالمؤتمر الصحفي : قطر 
منتخب جيـــد وأتحدث عن فريقـــي المباراة صعبة 
واثق في الالعبين لتحقيق الفوز، والمنافســـة قوية 
نحتـــرم الجميع أعرف مـــدرب البحرين وقطر جيدا 

وأنا اركز على فريقي.
فيما قال برونـــو بينيريو المديـــر الفني الجديد 

لمنتخـــب قطر : نتائج كأس العالم طبيعية بســـبب 
الضغوطـــات المنافســـة بالطبع قويـــة المنتخبات 

جميعا تسعى للفوز.
وأكمـــل : نحـــاول منح فـــرص حقيقيـــة لالعبين 
ليكونـــوا جاهزين مســـتقبال أهميـــة البطولة إنها 
تكســـبهم االحتكاك والخبرة.وأختتـــم حديثه قائاًل 
:الوقت لم يكن كافيا لالســـتعداد مع تغيير المدرب 
ونطمح للظهور بشكل جيد لم نمتلك الوقت لتطبيق 

أفكار جديدة وطرق جديدة.

حسين أبوتاكي - البصرة

أعلنت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي 
عن أســـماء طاقمي التحكيم لمباراتي اليوم الثاني، 
حيـــث أســـندت قيادة مبـــاراة البحريـــن واإلمارات 
والتي يســـتضيفها ملعب الميناء الســـاعة الرابعة 
والربع، لطاقم التحكيم العماني بقيادة أحمد الكاف، 
ومعاونيه رشـــاد الحكماني وراشـــد أمبوسعبدي، 
والحكم الرابع العراقي علي صباح القيسي، وحكم 

الفيديو المســـاعد المغربي رضـــوان جيد، يعاونه 
السعودي عبدالله الشهري، ومقيم الحكام الكويتي 
محمد باجيه الشمري. بينما أسندت مباراة الكويت 
وقطر على ذات الملعب والتي تقام الساعة السابعة 
والربع، إلى طاقم تحكيم صيني بقيادة ما ننج حكما 
للســـاحة ويعاونه مواطناه، زو في وزانج شـــينج، 
والحكم الرابع الســـعودي شكري الحنفوش، وحكم 
الفيديو المساعد فو مينج، يعاونه الفرنسي جيرمي 

بيجنار، ومقيم الحكام اإلماراتي حمد المزروعي.

بينتو: قطر منافس قوي.. وبينرييو : 
الوقت مل يكن كافيا لالستعداد

جلنة حكام خليجي زين 25 تعلن عن 
طاقمي حتكيم مباراتي اليوم الثاني

 هيليو سوزا : مستويات
منتخبات الخليج متقاربة

الكاس - حسن الدسوقي 

< كشـــف البرتغالي هيليو فيليب دياس دي سوزا 
المديـــر الفني للمنتخـــب البحريني حامـــل لقب آخر 
نسخة لكأس الخليج عن تقارب المستويات لمنتخبات 
الخليج. وقال ســـوزا خـــالل المؤتمـــر الصحفي قبل 
مواجهـــة اإلمارات : عملنا منذ 10 أيام على التحضير 
األجواء مثالية والمباراة األولى قوية أســـعى لتطوير 
نقاط قوتنا ونطمح لتقديـــم األفضل. وتابع :  قضيت 
وقتا طويال في المنطقة أرى المســـتويات متقاربة وال 
يمكـــن التوقع الفوارق قليلة جـــدا ولكن كوننا حاملي 

اللقب يعطينا دعما ودافعا قويا للحفاظ على اللقب.
وأكمـــل : اإلمارات فريـــق قوي اســـتعد جيدا نحن 
أيضا اســـتعددنا وهدفنا الظهور بأفضل شكل ال نركز 
على األعذار والضغوط قدر ما نبحث عن العمل الجيد 

الجميع اآلن ينظر إلينا بشكل مختلف عما سبق.

 أروابارينا : لقاءنا أمام
البحرين صعب

الكاس - حسن الدسوقي

< وجه  أروابارينـــا المدير الفني لمنتخب اإلمارات 
الشكر للجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 قبل المواجهة 
األولـــى والمرتقبة أمـــام البحرين حامـــل اللقب. وقال 
أروابارينا خالل المؤتمر الصحفي : أوال اشكر اللجنة 
المنظمـــة والعراق على حســـن التنظيم واالســـتضافة 
حاولنا الوصـــول مبكرا للتأقلم علـــى األجواء ونطمح 
لفرض شـــخصيتنا في مباراة الغد أمـــام حامل اللقب. 
وتطـــرق للحديث عن فابيو قائـــاًل : فابيو ليس مصابا 
ولكنـــه عائد مـــن اإلصابة وأردنا اراحتـــه وننتظر آخر 
التقاريـــر لتحدد مـــدى جاهزيته المصـــدر عن إصابته 
ليس صحيحا. وأكمـــل : البطوالت قصيرة المدة يكون 
اللقاء األول صعبا وكل المباريات صعبة ولكن األول لها 
أهمية خاصة نحتاج حضورا قويا إلظهار شـــخصيتنا 

خالل المباريات.
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 < تســـتمد معظـــم دول العالـــم أزيـــاء والـــوان ومالبس 
منتخباتها الرياضية وخاصة الكروية من وحي ألوان أعالمها 
الوطنيـــة ، باعتبار أن ذلك يعد اختيار وتمثيل رســـمي للدول 
واألوطان بيد ان األمر اختلف مع بعض منتخبات الدول الكبرى 
في عالم الســـاحرة المســـتديرة والتي ترتدى مالبس والوان 
ال عالقة لهـــا بأعالم أوطانهـــا، ومنها منتخـــب هولندا الذي 
يرتدي فانالت باللون البرتقالى بينما لون العلم الهولندي هو 
األحمر واألبيـــض واألزرق، والبرتقالي هو اللون الوطني في 
هولندا، وسبب اختياره هو أنه رمز للعائلة الهولندية المالكة 
»هـــاوس أوف أورانـــج » والتـــي يتوارث أبنائهـــا الحكم منذ 
إجالء االحتالل اإلسباني في القرن الـسادس عشر .. والوضع 
مماثل بالنسبة اليطاليا التي يتألف علمها الوطني من االلوان 
الخضراء والبيضاء والحمراء بينما يرتدي منتخبها الكروي  
» االزوري » اللـــون االزرق تكريمـــا ووفاءا لعائلة »ســـافوي » 
المالكة والتي يعود إليها الفضل في إنهاء كافة االنقســـامات 
داخل البالد وتوحيد األراضي اإليطالية بأكملها لتكون تحت 
رايـــة وحكم واحـــد ..حيث كان اللون األزرق هو شـــعار عائلة 
“سافوي” الذي يتكون من درع بألوان حمراء وبيضاء، وكذلك 

حدود زرقاء والتي تمّثل سماء إيطاليا وبحارها،وانهارها .
اما منتخب الماكينات األلمانية أو المانشافت فزيه الرسمي 
هـــو قميص باللون االبيض رغم أن الوان العلم األلماني ، هي 
االســـود واالحمر واالصفر الداكن والسبب في ارتداء منتخب 
المانيـــا للفانلة البيضاء  هو أن األلوان البيضاء والســـوداء 
والحمـــراء كانـــت ألـــوان االمبراطوريـــة االلمانية الســـابقة 
“بروسيا” .. األمر نفسه ينطبق حرفيا على المنتخب الكويتي 
لكـــرة القدم والذي يعتبر واحدا مـــن أفضل وأبرز المنتخبات 
العربية والخليجية واألســـيوية في عالم الساحرة المستديرة 
وسيبقى هو صاحب المقام الرفيق في الفوز بلقب » المونديال 
الخليجـــي« او بطولة كأس الخليج العربـــي الذي حقق لقبها 
في 10 مناســـبات و يرتدي منتخب الكويت اللون األزرق رغم 
أن العلـــم الكويتـــي ال يحتوي على هذا اللـــون فهو مكون من 
االحمر واالبيض واألخضر واالســـود ومـــن الفانالت الزرقاء 
جاء لقـــب منتخب الكويـــت » االزرق« او » الموج االزرق » في 

بعض األوقات  .
 فعلـــي الرغم ان المنتخبـــات الخليجية في عالم كرة القدم 
تتخذ مـــن الوان أعالمها الوطنية الزي الرســـمي للمنتخبات 
الوطنيـــة فيهـــا مـــن لون العلـــم  الوطنـــي اي علـــم الدولة .. 
فالمنتخـــب القطري يرتـــدي العنابي لون علـــم قطر ومنتخب 
االخضر الســـعودي يتخذ لون علمه االخضر زيا وشـــعارا له 
ومثله منتخب البحرين الذي يلبس األلوان الحمراء وهو لون 
علمها الوطني أما منتخب االمارات فيرتدي اللون االبيض او 
االحمـــر الموجود في العلم االماراتي وبالمثل منتخب العراق 
الذي عادة ما يكون قميصه الرســـمي في اللقاءات والمباريات 
الدوليـــة باأللـــوان البيضاء  أو الخضراء كـــزي بديل واخيرا 
منتخـــب عمـــان فيرتـــدي اللون االحمـــر الموجود فـــي العلم 
العماني أما منتخب الكويت فهو الوحيد الذي خرج عن النص 
في عـــدم اختيار لون قميصه من الوان علـــم الكويت الوطني 
وتـــرددت العديد من الروايات والقصص والحكايات في قصة 
ارتـــداء المنتخب الكويتي لكرة القدم للفانلة الزرقاء والذي لم 
يكن له لونا رســـميا محدد في لقاءاتـــه ومبارياته الدولية فقد 
ارتـــدي في بعض األوقات اللون االحمر ثم اتخذ اللون األزرق 

لونا دائما له .
هناك روايات كويتية متعددة تقول أن الشـــهيد الشيخ فهد 
األحمـــد الصباح هو من اختـــار اللون األزرق رمزًا وشـــعارا  
للرياضـــة الكويتية من تلك الروايات ان االزرق هو لون البحر 
الذي يرمز إلى القوة والجلد والكفاح، حيث كان أهل وشـــعب 
الكويـــت في الماضـــي يصارعون صعوبـــات وإخطار البحار 
واعماقها وقســـوتها وامواجها العاتية من أجل لقمة العيش 
الكريمة والكسب الحالل وهو في الوقت نفسة نوع من أنواع 
الرياضـــة وهناك رواية ثانية مفادها أن ســـبب اختيار اللون 
األزرق من قبل الشـــيخ فهد األحمد كان أغنية »أوه يا االزرق« 
وهي األغنية التي لم ولن ينســـاها عشاق المنتخب الكويتي، 
خصوصا انها ترتبط بزمن المجد، واالنتصارات، والمشاركه 
في المحافل والبطوالت الدولية مثل دورة موسكو األوليمبية 
1980 ومونديال اســـبانيا 1982 والتتويـــج بلقب كأس األمم 
اآلســـيوية 1980حيث رافقة هـــذه األغنية الشـــهيرة منتخب 

الكويت خالل ذروة انتصاراته وتألقه .
وهناك روايـــة غريبة وتبدو فكاهية بعض الشـــئ الختيار 
اللون األزرق شـــعارا للمنتخب الكويـــت والذي أصبح يعرف 
في األوســـاط الكروية االن بلقـــب » االزرق » وتقول الراوية ان 
العلـــم الكويتي ال يحتوي على اللـــون األزرق لكن إذا تم خلط 
ودمـــج ألوانه »األســـود واألحمر واألخضـــر واألبيض » ربما 
يكـــون الناتج مـــن تلك العمليـــة هو اللـــون األزرق وقد يكون 
ذلك أحد األســـباب في اختيار اللون األزرق لونًا وزيًارســـميًا 
للمنتخـــب الكويتـــي. وهي رواية ابعد تمامـــا من الصحة الن 
اللون األرزق ُيعد من األلوان األساســـية الثالثة إضافة للونين 
األحمر واألصفر، وبالتالي ال يمكن الحصول على اللون األزرق 

عند دمج لونين آخرين او اكثر النه أساسي ونقي تماما .

جمال عبدالحميد 

 القاب منتخبات الخليج
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حسن آل قريش 

< قال اإلعالمي البحريني عبدالرســـول الحسين، 
ان هنـــاك الكثير من الرســـائل التي تـــم تقديمها في 

خالل حفل افتتاح بطولة خليجي 25.
وقال عبد الرســـول من خـــالل حديثه إلى صحيفة 
الـــكأس الرياضيـــة: أن حفل اإلفتتاح رســـم عدد من 
الصور التي عكست تراث العراق وكل تراث المنطقة، 
كما أن كلمـــات االوبريت التي قدمـــت حملت الكثير 
من المضامين التي اكـــدت على تعاون وتالحم أهل 

الخليج وانهم ُلُحمة واحدة.
 وأضاف: كذلك هناك رســـائل عميقه من خالل هذا 
الحفـــل أكد فيها العراق أنه متشـــوق إلى لقاء اهله 
واحبابه واشقائه من دول الخليج وانه متشوق الى 

استضافة مثل هذه البطوالت والملتقيات.

عبد الرسول الحسين: رسائل عميقه في حفل االفتتاح

 على القطان: حفل رائع
حسن آل قريش 

< قال االعالمي السعودي علي القطان، ان حفل 
افتتاح بطولة كأس الخليج كان رائعا.

وقـــال القطـــان من خـــالل حديثه إلـــى صحيفة 
الكأس الرياضية: بالشك حفل اإلفتتاح كان رائع، 
العراق متعطش لبطوالت كرة القدم واليوم شهدنا 

كيف كان الملعب ممتلئ.
وأضاف: الـــكل كان يعلم أن العراق كان ممنوع 
من اللعب في ارضه لكن اليوم قدم شئ مختلف من 

خالل هذا الحفل.
وأضـــاف أيضا: العراق قدم حفـــل ممتاز اظهر 

فيه تراث وتاريخ وارث العراق.
وأختتـــم: الـــكل متشـــوق لرؤية إثـــارة ومتعة 
البطولـــة، والتي ســـوف تكون حاضـــرة، الجميع 

ينتظرها بشغف.

 رياض مهدي: العراق عاد إلى

حضن المحافل الرياضية
حسن آل قريش 

< قـــال اإلعالمـــي العراقي رياض مهـــدي، أنه 
يتمنى أن يكون حفل اإلفتتاح قد نال رضا واعجاب 

كل ضيوف العراق.
وقال رياض من خالل حديثه إلى صحيفة الكأس 
الرياضيـــة أن حفـــل اإلفتتاح أكـــد االهتمام الذي 
توليه إدارة إتحاد الخليج لكرة القدم بجانب وزارة 
الشـــباب والرياضـــة العراقية واإلتحـــاد العراقي 
لكرة القدم، بجانب حضور رئيس اإلتحاد الدولى 
لكرة القدم جياني انفانتينو ورؤســـاء االتحادات 

العربية واآلسوية.
وأختتـــم: العـــراق عاد مـــن جديـــد إلى حضن 
المحافـــل الرياضيـــة الدوليـــة وتنظيمهـــا مثـــل 

التصفيات االسيوية وغيرها من المحافل.
واختتم حديثه بـــأن هذا االحتفال تم اإلعداد له 
منذ إعالن البصرة انها مستضيفة لكأس خليجي 

25، متمنيًا التوفيق للجميع.



أحمد راضي

الكأس - حسن آل قريش

< لبطولـــة كأس الخليـــج تاريـــخ كبير وعريض يمتد ألكثر من خمســـة عقـــود، من التنافس 
واالثارة والمتعة والتحدي، قدمت فيها المنتخبات تاريخا عريضا من اإلنجازات، وساهم فيها 
العبين اصبحوا أبطاال فيها ونجومنا ال ينسون على مر الزمن فأصبحوا أساطيرا فيها بفضل 
ما قدموه.. أدناه نلقى الضوء عن أبرز هذه األســـماء من خالل هذه المســـاحة على شرف اقامة 
هذه النسخة من خليجي التي تحمل رقم 25 والتي تقام في مدينة البصرة بالعراق الشقيق هذه 

األيام في الفترة من 6 يناير حتى 19 يناير 2023

نجوم في تاريخ كأس الخليج

16 عربي
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56

19642020
عمر ناهز

21 يونيو21 أبريل

تاريخ الوفاةتاريخ الميالد

مكان الميالد

1981
-1985

نادي الزوراء

1997
-1998

نادي الزوراء

1985
-1989

نادي الرشيد

-1998
نادي العربي

1989
-1993

نادي الزوراء

-1998
نادي دبا الحصن

1993
-1998

نادي الوكرة

1999
-2001

نادي الشرطة

2001
نادي القوة

الجويه

2001
-2002

العراق
تحت 20 سنة

2002
-2003

نادي الزوراء

1998
-1999

نادي الزوراء

1982
-1997

المنتخب العراقي

مكان الوفاة

سبب الوفاةالجنسية

مكان الدفن

مستشفى النعمانبغداد

كوفيد-19عراقي

مقبرة الكرخ

عام

األندية التي لعب لها

الفرق التي دربهااهم انجازاته

مركز اللعب :
 مهاجم

الطول : 1.86 م 
)6 قدم 1 بوصة(

تأهل لالولمبياد 1984 و1988
كأس الخليج 1984

الفرق التي دربها
الشرطة 1999–2001
القوة الجوية 2001

 العراق تحت 20 2001–2002
الزوراء 2002–2003

الدوري 
العراقي

دوري ابطال العرب

بطولة  ام المعارك

وصيف ابطال اسيا

كأس الخليج

لكاس العالم

تأهل لألولمبياد

كاس
العراق

مرات 5

مرات 6

1991

1988

1984

1986

1984

1988

1988

مرات 7
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مشاهد من حفل افتتاح خليجي 25 مبدينة البصرة
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تتمنى ادارة الصحيفة بأن 
تكون المشاركات مميزة 

وهادفة خالية من التعصب 
الرياضي من دون أي تجريح 
أو اساءة عنصرية مع التنوع 

الكامل والحرية للجماهير 
الرياضية فيما تقول 

وتطلب ان كان هنالك 
مشاركات نقدية أو طلبات 
الجمهور المحب والعاشق 

لفريقه.
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هل وجدت أخطاء في الملعب؟

تعشق ناديك؟
وتصل صوتك

 العبك المفضل ؟

صفحة 

منكم 
وإليكم

وصل صوتك
وعبر عن آرائك الرياضية في هذه 

المساحة بما اليزيد عن 100 كلمة، 
والمشاركة في العمل اإلعالمي 

والصحفي عبر صحيفة: توجيه

نقد
شكر

إعجاب

أكتب كل ما تريد بروح النقد البناء ورفع األخالق..  
للنشر مقالك رأسلنا عبر البريد األلكتروني

رسالة
أخطاء

  alkasqura@gmail.com
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للتواصل :

إعالنك معنا 
يشاهده المئات يوميًا

سارع بالحجز اآلن

زاوية قائمة

010203

< حضور جماهيري كان األبرز في تاريخ كؤوس الخليج

< من مدينة بدر شاكر السياب الشاعر 
العراق����ي الكبير، اتجهت األنظار أمس إلى 
محافظة البصرة بعودة بطولة كأس الخليج 
العربي م����رة أخرى بعد 44عامًا من جديد 
عل����ى األراضي العراقي����ة، وهذه المرة في 
بلد الطيبة واإلحساس بصرة الخير، التي 

تحولت إلى عروس من جمالها الطبيعي.
فق����د باتت كأس الخلي����ج العربي لكرة 
القدم إحدى أشهر وأهم البطوالت الكروية 
في المنطقة، نظرًا للنجاح الكبير الذي باتت 
تحققه على مختلف األصعدة، انطالقًا من 
االهتمام الرس����مي رفيع المس����توى الذي 
تحظ����ى به، م����رورًا بالنج����اح الجماهيري 
واإلعالمي والتس����ويقي المصاحب لها في 
كل نس����خة، انته����اء بالفائ����دة الفنية التي 
جنته����ا الكرة الخليجية م����ن جراء إقامتها 
كل عامين، باإلضافة إلى األثر الكبير الذي 
تركته من تآلف وتكاتف الشعوب الخليجية 
برمتها، وه����ذه المرة العراق تفتح ذراعيها 
وقلبها للجمي����ع، فال حصرية على التغطية 
التلفزيوني����ة، فال����كل ل����ه حق المش����اهدة 
واالس����تمتاع، فأم الدورات تعود إلى بالد 

الرافدين بعد سنوات من االنتظار.
فك����رة كأس الخليج انطلقت من »مائدة 
عش����اء« ضم����ت األمي����ر خال����د الفيصل، 
والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والعديد 
من الرياضيي����ن الخليجيين، والتي أقيمت 
في السعودية على هامش أحد االجتماعات 
الخليجية الخاصة، التي ُعقدت لمناقش����ة 
المب����ادرات الخليجي����ة الهادف����ة لتطوي����ر 

العالقات على مختلف األصعدة.
ويومها طرح األمير خال����د فكرة إقامة 
دورة لكرة القدم، تقام كل س����نتين في بلد 
ما بين أبن����اء الخليج، عل����ى أن يتم تدوير 
االستضافة بين البلدان المشاركة، فتلقف 
الفكرة الش����يخ محمد ب����ن خليفة، ووضع 
حجر األس����اس لها من حي����ث التفاصيل 
المتعلق����ة بالتنظي����م، لتب����ادر بعدها مملكة 
م����ن  نس����خة  أول  باحتض����ان  البحري����ن 
المسابقة والتي أقيمت في مارس من العام 

.1970
واآلن بعد مرور 53 نس����خة، تس����تذكر 
األجيال المتعاقبة من ش����باب دول الخليج، 
أصحاب الفضل في بلورة الفكرة وتجسيد 
الحل����م الخليجي الواح����د، بإقامة البطولة 
الت����ي ُينظر لها في المنطق����ة بأهمية بالغة، 
ولتنطل����ق منذ النس����خة األول����ى طموحات 
الك����رة الخليجية، بتطوي����ر وازدهار اللعبة 

الشعبية األولى في العالم في أراضيها.

محمد الجوكر

< افتتاح مبهر لخليجي 25

< واصل النصر صدارته للدوري 
بعد تعزيزه للص���دارة بفوز رائع على 
الطائي رغم غ���زارة األمطار وتأثيرها 
عل���ى أرضية الملعب اال أن الس���احر 
تاليس���كا أبدع وأمت���ع وخطف لفريقة 
نقاط المب���اراة والجميل الروح العالية 
التي ظهرت على العب���ي الفريق تأكد 
بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح 
ف���ي ظل مايحظى ب���ه الفريق من دعم 
عشاقة المس���تمر وكان المحفز األول 
لالعب���ي الفري���ق وأتمنى أن يس���تمر 
الحض���ور والدع���م  م���ن أجل خطف 
بطوالت الموسم التي الزلت أراهن بأن 
النصر حتى االن هو األفضل واألميز 
واألح���ق بها لذل���ك جمه���ور النصر 
مطال���ب بالدع���م والوق���وف بقوة مع 
الفريق والحض���ور بكثافة فأنتم الرقم 
الصعب في الدوري والمؤثر الدائم في 

نتائج الفريق 
وقفة 

تعاقد النصر مع األسطورة العالمية 
كريستيانو رونالدو وقد شاهد الجميع 
حفل أس���تقبال رونال���دو الذي أدهش 
العال���م بأجمع���ه وأثبت ب���أن النصر 
واجهة مش���رفة للرياضه الس���عودية 
وبأن التعاقد مع الدون ستكون نتائجة 
أيجابية للنصر وللرياضة الس���عودية 
ولك���ن البعض مما يعان���ون من فوبيا 
النص���ر أصابه���م  النص���ر بالجنون 
وأصبح���و يش���ككون ف���ي الصفق���ة 
وتناس���و بأن النصر نادي كبير وقادر 
على التوقيع مع اي العب متى ماأراد 
لقوته السوقية في رجاله وفي الراعاة 
المساهمين في هذه الصفقة فالجميل 
مت���ى ماس���مع المش���جع النصراوي 
أصوات هؤالء النشاز فهذا شي يبشر 
ب���أن الخوف والرهبة من عودة النصر 
لمنافس���ات ال���دوري أخرجته���م من 

جحورهم 
خاتمة 

النصر قادم بقوة 

 فواز الرويلي 

@_F_ff

 @AbdulazizTF @khalilalbalush1 @farisf9
 فارس عوض  خليل البلوشي  األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

{ مع انطالق منافسات خليجي 25 
كل التوفيق لألشقاء في جمهورية العراق بتنظيم نسخة ناجحة 

ومميزة بإذن الله. 
 وخالص التمنيات لمنتخبن����ا األخضر بالفوز، وتقديم أفضل 

المستويات والنتائج.

{ العراق بتاريخه، العراق بحضارته
العراق بالماضي والحاضر

العراق بمستقبل أبناءه، ابداع وحفل رائع يليق بالعراق وبطولة 
كاس الخليج ،واحد من األجمل عبر تاريخ البطولة.

{ » ه����ال بي����ك هال » نس����معها بقلوبنا في الع����راق الحبيبة، 
نشعر بها في كل مالمح أهلها الطيبين، المشاعر تفيض وحفاوة 
الترحيب تش����عرك أن الجميع هناك مس����ؤول ع����ن تنظيم ونجاح 

العرس الخليجي. 

20  سبورت ميديا

رة
خي

a l  k a s . c omاأل

054 433 2802

7 يناير )كانون الثاني( 2023م السبت
املوافق 14 جمادي اآلخرة 1444 هـ/ العدد 1595


