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كأس اخلليج العربي لكرة القدم االحد ١٥ يناير ٢٠٢٣

«خليجي زين ٢٥»
  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

األزرق «زين» رغم الوداع
عبدالعزيز جاسم

على الرغم من خروج منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
من دور املجموعات ببطولة كأس اخلليج العربي «خليجي 
زين ٢٥»، بعدما حصد ٤ نقاط لم تكن كفيلة ببلوغه الدور 
نصف النهائي بسبب «فارق املواجهات» الذي صب في مصلحة 
املنتخب القطري ليتأهل ثانيا، إال أن هناك بعض اإليجابيات 
التي ظهرت علــى منتخبنا «احلديث» خالل البطولة، منها 
وجود شــخصية لألزرق افتقدناها منذ فترة خصوصا من 

ناحية االستحواذ وعدم فقدان الكرة بسهولة.
في املقابل، ظهرت أيضا ســلبيات خالل مجريات بعض 
املباريات ومنها التبديالت املتأخرة والدخول بتشكيلة غير 
مناســبة يتم تصحيحها مع مــرور الوقت، إضافة إلى عدم 
االســتفادة من االســتحواذ من خالل صناعة فرص خطرة 
متكررة وليس على فترات بسبب الشح الكبير في الهجوم، 
والــذي كان يعتمد فيه املــدرب البرتغالي روي بينتو فقط 
على شــبيب اخلالدي الذي لم يقصر في املجمل العام لكنه 

يحتاج إلى من يضعه في مواجهة املرمى.
ولذلك، ســيعمد املدرب بينتو بعــد البطولة الى تغيير 
واختيار أكثر من العب في جميع اخلطوط ألن بعض الالعبني 
لم يقدموا املســتوى املأمول منهــم، خصوصا في األطراف 
سواء دفاعيا أو هجوميا، لذلك ستكون املهمة كبيرة وحتتاج 
إلــى تضافر جهود اجلميع في املســتقبل إذا ما أردنا عودة 

الكرة الكويتية لســابق عهدها وقد تكون كأس اخلليج هي 
البداية فقط.

إلى ذلك، قال رئيس احتاد الكرة عبداهللا الشــاهني: رغم 
اخلــروج نقول مبــروك، وأنا فخور بهــذا املنتخب، فخالل 
فتــرة قصيرة متكنا مــن مللمة هذا املنتخب الشــباب الذي 
بــات اجلميــع يعمل له حســابا، و«اجلميع يقــول حافظوا 
عليه، وراح نحافظ عليه ألنني شــخصيا قلتها في السابق 
لن نكون منتخبا ســهال للمنافسني»، مشيرا إلى أن األزرق 
خرج بشــرف بعدما حصد ٤ نقاط وكان قريبا من التأهل، 
وهــو ما لم يحــدث في الدورتني الســابقتني اللتني حصلنا 
فيهما على املركز األخير، كما أننا قدمنا مســتوى لم نظهر 

به منذ «خليجي ٢٠» الذي كان في اليمن.
من جهته، ذكــر املدرب البرتغالــي بينتو خالل املؤمتر 
الصحافــي الذي أعقب املباراة أن الســبب وراء التعادل مع 
البحرين هو النقص العددي بعد خروج حمد القالف بالبطاقة 
احلمراء في الدقيقة ٦٥، مشيرا إلى أن املواجهة كانت معقدة 
في شــوطها األول، واألداء حتسن خالل الشوط الثاني، مع 
وجود رغبة في الفوز، الفتا إلى أن األزرق اســتحوذ جيدا 

على خط الوسط، لكن فرص التسجيل غابت.
وأضاف: إن منتخبنا شاب، وهدفنا بناء منتخب للمستقبل، 
لكــن البطولــة كانت مهمــة لالحتكاك بفــرق قوية أفضل، 
ورغم خروجنا، فالعمل سيتواصل لبناء فريق خلدمة الكرة 

الكويتية، ولكننا بحاجة إلى الدعم واملساندة.

بعد خروجه «بفارق املواجهات» مع قطر في «خليجي ٢٥»

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يعقد احتاد كأس اخلليج العربي 
القدم برئاسة رئيس االحتاد  لكرة 
القطري الشيخ حمد بن خليفة بن 
أحمد آل ثاني املؤمتر العام لالحتاد 
اليوم، وذلك للتشــاور مع رؤساء 
االحتادات اخلليجية الثمانية، حيث 
سيتم حتديد موعد إقامة «خليجي 
٢٦»، التي تقرر إقامتها في الكويت، 

وهنــاك مواعيد عدة مقترحة منها 
نهاية العــام احلالي، باإلضافة إلى 
الكرة اخلليجية  مناقشة مستقبل 
وكيفية االرتقــاء بها خالل الفترة 

املقبلة.
وكان احتاد كأس اخلليج العربي 
قرر تأجيل املؤمتر العام لالحتاد، الذي 
كان من املقرر إقامته أول من أمس 
البصرة، وذلك بسبب ظروف  في 
بعض رؤساء االحتادات اخلليجية.

قال مــدرب منتخــب البحرين 
البرتغالي هيليو ســوزا في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد بعد مباراة األزرق 
أول من امس في «خليجي زين ٢٥»: 
إننا كنا ندرك صعوبة املباراة من حيث 
حســاباتها وظروفها، لكن منتخبنا 
قدم أداء رائعا وكان األفضل، وكان 
باإلمكان حسم مجريات املباراة في 
الشوط األول من خالل الفرص العديدة 
والسهلة التي سنحت لنا، وفي الشوط 

الثاني حافظنا علــى توازن الفريق 
واجلهد البدني دون أي ضغوط على 
الالعبني، بجانب أننا جنحنا في التعامل 
مع أسلوب األزرق ورغبته في حتقيق 

الفوز والتأهل.
من جهته، قال العب البحرين مهدي 
حميدان الذي نال جائزة أفضل العب 
في املباراة: إن منتخبنا استطاع حتقيق 
األهم في هذه املباراة، وهو التأهل الى 

نصف النهائي بصدارة املجموعة.

تقرر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف 
نهائي «خليجي زين ٢٥» إلى ملعب امليناء األوملبي، 
بدال من ستاد البصرة الدولي ألسباب تتعلق بإدامة 
وحيوية ستاد البصرة الدولي. وتقام مباراتا نصف 
نهائي «خليجي ٢٥» غدا، حيث جتمع األولى العراق 
متصدر املجموعة األولى وقطر وصيفة املجموعة 
الثانيــة، فيما يلتقي في املبــاراة الثانية التي مت 
نقلها إلى ملعب امليناء منتخب البحرين متصدر 
املجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني املجموعة 
األولى. وذكر املسؤول اإلداري في ملعب البصرة 

الدولي لطفي عبود: «مت نقــل املباراة الثانية في 
نصــف نهائي البطولة الى ملعــب امليناء، حفاظا 
علــى حيوية ملعب البصرة الدولي الذي يفترض 
أال تتجاوز مباريات كرة القدم ملدة ٨ ساعات على 
أرضيته في األســبوع الواحد». وتأثرت أرضية 
ملعب البصرة الدولي كثيرا خالل مباراة العراق 
والسعودية في اجلولة الثانية من دور املجموعات 
ملنافســات املجموعة األولي التي انتهت حلساب 
العراق بهدفني نظيفني، بسبب غزارة األمطار التي 
سقطت على مدينة البصر ملدة ٢٤ ساعة متواصلة.

سوزا: جنحنا بالتعامل مع أسلوب «األزرق»اجتماع ملناقشة مصير «خليجي ٢٦»  نقل مباراة البحرين وُعمان إلى ملعب امليناء

أســفرت مواجهات الدور التمهيدي 
لــدور املجموعــات لــدوري العالمات 
التجارية لكرة القدم في موسمه الثاني 
عن تأهل ١٦ فريقا إلى الدور الثاني، وذلك 
بعد منافسات حماسية ومتكافئة على 
مدار ٦ أيام متتالية، احتضنتها مالعب 
 (AUM) جامعة الشرق األوسط األمريكية

مستضيف البطولة.
وتنظم شركة «هايب ترند» بطولة 
دوري العالمات التجارية في موسمها 
الثاني، مبشاركة ٣٢ فريقا من مختلف 
العالمات التجارية العاملية، واملؤسسات 
األكادميية في الكويت، وبرعاية الهيئة 
العامة للرياضة، وقد مت تقسيم الفرق 
املشاركة إلى ٨ مجموعات، على أن يتأهل 
األول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور 
الثاني الذي يقام بنظام خروج املغلوب، 

ويختتم «براندز ليغ ٢» ١٧ يناير.
وتنطلق في السادسة من مساء اليوم 
مواجهات دور الـ ٨، حيث أقيمت مساء 
أمــس مواجهات دور الـــ ١٦ بني الفرق 

املتأهلة. وقد تأهل فريقا معهد الكويت 
لألبحاث العلميــة، واجلامعة الدولية 
عن املجموعة األولى، فيما تأهل فريق 
اجلامعة العربية املفتوحة (٢) وشركة 
الزياني عن املجموعة الثانية، وأسفرت 
مواجهات املجموعــة الثالثة عن تأهل 
جامعة الكويت باملركــز األول وفريق 
اليســرة باملركز الثاني، فيما تأهل عن 
املجموعة الرابعة فريقا تصميم، وأطياب 
املرشود باملركزين األول والثاني تواليا. 
وعن املجموعة اخلامســة تأهل فريق 
شركة «هازار» أوال، وصحبه إلى الدور 
الثاني فريق جريدة الراي، كما تأهل إلى 
دور الـ ١٦ فريق «ديليفرو» بعد حلوله 
باملركز األول في املجموعة السادســة، 
رافقه إلى الدور نفسه فريق شركة زين 
لالتصاالت الذي حــل ثانيا، كما تأهل 
فريق جريدة «األنباء» حامل لقب دوري 
العالمات التجارية في نسخته األولى، 
واجلامعة العربية املفتوحة عن املجموعة 
الســابعة، فيما صعد «تواق» أوال عن 

املجموعة الثامنة، وتبعه شركة تصميم. 
من جانبه، أشاد العب منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ونادي القادســية الســابق 
فهد األنصاري باملستوى الفني الرفيع 
الذي شهدته البطولة، وقال: «املستويات 
الفنية كانت مفاجأة في كثير منها، وقد 
سعدت باملشاركة مع مجاميع شبابية، 

في مناسبة كروية عالية التنظيم».
وأشار إلى أن شركة «هايب ترند» 
قدمت مبــادرة رائعة بتنظيم دوري 
العالمات التجارية للموســم الثاني، 
مضيفا: «متيزوا في النسخة األولى، 
واليوم يواصلــون التألق والنجاح، 
وبتنظيم احترافي رفيع، ومنافسات 
كروية متكافئة، ولعل ما زاد احلدث 
الكــروي الشــبابي جناحا مشــاركة 
جامعة الشــرق األوســط األمريكية 
(AUM) كشريك استراتيجي لشركة 
«هايب ترند» واستضافتها ملباريات 
البطولة»، وآمال استمرار الدوري في 

(أحمد علي)السنوات املقبلة. في نسخته الثانية   حضور كبير يتابع بطولة دوري العالمات التجارية 

جانب من فعاليات املعرض املصاحب للبطولة  فريق «األنباء» يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

انطالق مواجهات «براندز ليغ انطالق مواجهات «براندز ليغ ٢٢» اإلقصائية» اإلقصائية

جانب من إحدى مباريات الدور التمهيدي للبطولة

انتخابات «الهجن» و«الفتاة» اليوم
يحيى حميدان

ُجترى اليوم انتخابات األندية املتخصصة 
للدورة (٢٠٢٣-٢٠٢٧) من الساعة ٩ صباحا 
حتى ٩ مســاء حتــت إشــراف إدارة الفتوى 
والتشــريع، والهيئة العامــة للرياضة. وقد 
حسمت األمور في األندية بالتزكية عدا ناديي 
الهجــن والفتاة، فعلى ســبيل املثال اجتهت 
األمــور في ناديي «البحــري» و«الصم» إلى 
التزكية بعد انســحاب املنافسني قبل إغالق 

باب االنسحابات.
ويتجه الناخبون في ناديي الهجن والفتاة 
اليوم النتخاب مجلس إدارة جديد، وتتنافس 
فــي «الفتاة» ٣ قوائــم للحصول على مقاعد 

مجلس اإلدارة.
هذا، ونفى مصدر مطلع في نادي «سلوى 
الصباح» صحة ما تــردد حول إيقاف هيئة 

التزكية حسمت األمور في أغلب «األندية املتخصصة»

جانب من انتخابات نادي الفتاة للدورة السابقة

التحكيم انتخابات النادي، والتي متت خاللها 
تزكية مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخة 
نعيمــة األحمد، حيث لم يتســلم النادي أي 
إخطار بهذا األمر من الهيئة الوطنية للتحكيم.

«طائرة» كاظمة لعبور الساحل 
واجلهراء يواجه برقان

يعقوب العوضي

يســتأنف مســاء اليوم الدوري املمتاز 
للكرة الطائرة بلقاءين في أولى مواجهات 
الدور الثاني، حيث يلتقي في الـ ٥ مساء 
الســاحل مع كاظمة، فيما يواجه اجلهراء 
برقان في الـ ٧ مساء، وتقام املباراتان على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
للصــاالت. ويأمل كاظمة ثالــث الترتيب 
(١٢ نقطة) مواصلة انطالقته لالســتمرار 
في املنافســة على القمــة، وذلك من خالل 
حتقيق فوز في متناول يده على حســاب 
الســاحل األخير بدون رصيد، والســاعي 
لتقدمي افضل مــا لديه طمعا في اخلروج 

بأفضل نتيجة ممكنة.

الفحيحيل يتعادل مع الوصل اإلماراتي
هادي العنزي

تعادل الفريق األول لكرة 
القدم بنــادي الفحيحيل مع 
نظيره الوصل اإلماراتي ٠-٠

في املباراة الودية التي جمعت 
الفريقني مســاء أمس األول 
على ملعب ستاد زعبيل في 

إمارة دبي.
ومن املتوقع أن يخوض 
الفحيحيــل ثانــي مبارياته 
الوديــة مــع فريــق نــادي 
الشارقة اإلماراتي غدا االثنني، 
في معسكره التدريبي الذي 
ميتد لتســعة أيام حتضيرا 
ملباريات القسم الثاني لدوري 
زين للدرجة املمتازة، وكأس 

سمو األمير. وقد اطمأن مدرب الفحيحيل 
فــراس اخلطيب على العديد من العناصر 
التي شاركت في املباراة الودية مع الوصل، 

جانب من مباراة الفحيحيل والوصل اإلماراتي

والتي جاءت متوســطة فنيا، وغابت عنها 
األهداف، ولعل ذلك يرجع إلى فترة التوقف 

الطويل للدوري املمتاز.


