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كأس اخلليج العربي لكرة القدم االثنني ١٦ يناير ٢٠٢٣

«خليجي زين ٢٥»
  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

رسميًا.. «خليجي ٢٦» بالكويت نهاية ٢٠٢٤
والشاهني: جاهزون لالستضافة.. واجتماع لبحث الترتيبات

عبدالعزيز جاسم

قال رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشــاهني، خالل 
مؤمتر صحافي عقب إعالن موعد بطولة كأس اخلليج العربي 
(خليجي ٢٦)، ان مجلس اإلدارة سيجتمع األسبوع املقبل 
لبحث ترتيبات وحتضيرات استضافة النسخة املقبلة من 
البطولة مبكرا، والتي ستستضيفها الكويت ديسمبر ٢٠٢٤.

وأشــار إلى أن الكويت جاهزة الستضافة البطولة، 
وسيتم التنســيق مع اجلهات احلكومية املسؤولة بشأن 
تنظيم البطولة، ونعول كثيرا على جمهور الكرة الكويتية 
لنجاح البطولة، خصوصا أن املنتخب سيكون في دائرة 

املنافسة، وسنعمل على جتهيزه بشكل الئق.
وثمن الشــاهني الدعم احلكومي الستضافة مثل هذه 
املناســبات الرياضية، مؤكدا أن ترشيح الكويت كبديل 
الستضافة «خليجي ٢٥» وكذلك استضافة نسخة ٢٦ جاء 
بكتاب ضمان حكومي وفقا ملتطلبات استضافة كأس اخلليج.

وشــدد على أن احتاد كأس اخلليــج العربي ال يقع 
اختياره على الدولة املنظمة إال بعد احلصول على ضمانات 
حكومية بالتنظيم، مؤكدا أن احلكومة الكويتية دائما تفي 

بالتزاماتها وتعهداتها.
وأشاد الشاهني بتنظيم العراق لبطولة «خليجي ٢٥»، 
مبينــا أن اجلماهير هناك كانت أحد أبرز أســباب جناح 

التنظيم حلضورها بكثافة.
ووجه الشاهني الشكر الحتاد كأس اخلليج العربي لكرة 
القدم ورئيســه الشيخ حمد بن خليفة، من أجل اجلهود 
املبذولة لالرتقاء مبستوى البطوالت اخلليجية، وهو األمر 

الذي سينعكس مستقبال باإليجاب على اجلميع.
من جانبه، أكد الشيخ حمد بن خليفة أن «خليجي ٢٥» 
ناجحة وردت الروح لبطوالت كأس اخلليج، مشيرا إلى 

أن اجلمهور العراقي ساهم بنجاح البطولة.
وقال إن بطولة «خليجي ٢٦» املقبلة في ديسمبر ٢٠٢٤

ســتكون في الكويت، مؤكدا العمل على تهيئة الظروف 
عبداهللا الشاهني متحدثا خالل املؤمتر الصحافيملشاركة جميع املنتخبات بخطوطها األولى.

 «العنابي» يتحدى «أسود الرافدين».. والبحرين للدفاع عن لقبه أمام ُعمان

يخوض املنتخب العراقي صاحب 
األرض واجلمهــور ونظيــره القطري 
مواجهة حامية للظفر بإحدى بطاقتي 
املباراة النهائية لـ «خليجي زين ٢٥» 
عندمــا يلتقيــان على ســتاد البصرة 
الدولي اليوم، في حني تأمل البحرين 
أن تتابع بنجاح حملة الدفاع عن اللقب 
عندما تواجه عمان على ملعب امليناء 
األوملبي ضمن منافسات الدور نصف 

النهائي.
ويتطلع العراق لالستفادة من عاملي 
األرض واجلمهــور مثلمــا حصل في 
مبارياته السابقة، لتخطي «العنابي» 
الذي بلغ الدور نصف النهائي بفضل 
تعادل مثيــر أمام اإلمارات عندما كان 
متأخرا أمامها بهدف حتى الدقيقة ٨٨
فــي اجلولة الثالثــة األخيرة من دور 

الثانية وهو  املجموعات للمجموعــة 
ما كان يعني تأهل «األزرق الكويتي».
وتتــوق اجلماهير العراقية لرؤية 
«أســود الرافدين» يتوجــون باللقب 
اخلليجي بعد غياب دام منذ النسخة 
التاســعة التــي جــرت عــام ١٩٨٨ في 
السعودية، كما أنها املرة األولى التي 
يســتضيف فيها العراق البطولة منذ 
النسخة اخلامسة التي جرت عام ١٩٧٩.

وقــال مــدرب العــراق اإلســباني 
خيسوس كاساس الذي يعتبر البطولة 
محطة لبناء منتخب مستقبلي: «حتى 
اآلن قطعنا مســافة مهمة. وعلينا أن 
نواصل املشوار للوصول إلى املباراة 
النهائية»، مضيفــا: «تنتظرنا مباراة 
صعبة أمام قطر، لكــن ال يهمنا ذلك، 

منتخب قطر أم غيره».

من ناحيته، شــدد املدافع العراقي 
مصطفــى ناظــم أن منتخــب بــالده 
ميتلــك «األفضلية فــي مواجهة قطر 
ألننا نخــوض هذه املبــاراة الصعبة 
أمــام جماهيرنا الكبيرة وعلى أرضنا 
واألجواء التي يعيشها املنتخب مثالية».

وفي املقابل، أعرب مدرب «العنابي» 
البرتغالــي برونو ميغيل بينيرو عن 
استعداد منتخبه مدركا التأثير الكبير 
جلماهيــر «أســود الرافديــن». وقال: 
«خلف املنتخب العراقي جماهير غفيرة 
ونحاول عدم التأثر بذلك وأال نكون في 
أجواء سلبية في املباراة. منلك العبني 
شــبابا باســتطاعتهم إثبات جدارتهم 
كمنتخب قوي، وال نخشــى املنتخب 

العراقي».
أما القائد إســماعيل محمد فقد أكد 

أن التواجد الكبير للجماهير العراقية 
في مواجهة نصف النهائي، من شأنه 
أن يحفز الالعبني القطريني أيضا على 
حد تعبيره، معترفا في الوقت نفسه 
بصعوبــة املواجهــة. وشــدد على أن 
الالعبني الشــباب رغم قلــة خبراتهم 
وجتاربهم «إال أنهم منحوا املنتخب طاقة 
كبيرة من أجل تنفيذ واجبات مزدوجة 
بني إحــكام إغــالق املناطــق اخللفية 

واالعتماد على الهجمات السريعة».
البحرين لتكرار إجناز ٢٠١٩

وتقام املباراة الثانية بني البحرين 
وعمان على ملعب امليناء األوملبي بدال 
من ستاد البصرة الدولي ألسباب تتعلق 

بإدامة وحيوية امللعب األخير.
وبعدما تصدر حامل اللقب املجموعة 

الثانيــة بـــ ٧ نقاط مــن فوزين على 
اإلمــارات وقطر بالنتيجــة ذاتها ٢-١
وتعــادل أمــام الكويــت ١-١. وانتهج 
مــدرب البحريــن البرتغالــي هيليو 
سوزا أســلوب التغيير في التشكيلة 
األساسية في مبارياته الثالث، مبررا 
خيــاره بـــ «الوضــع الطبيعــي فــي 
البطوالت املجمعة. هذا األمر يشــكل 
صعوبة وضغطا على الالعبني ألنهم 

يخوضون ٣ مباريات صعبة».
وقال ســوزا في املؤمتر الصحافي 
اخلاص باملبــاراة: «البحرين على أمت 
االستعداد لهذه املواجهة، ونحن نطمح 
لتحقيق نتيجــة إيجابية تضعنا في 
النهائي»، مشــددا علــى أن التفاصيل 
الصغيرة هي التي ستحسم املواجهة 

بسبب قوة املنتخبني.

في املقابل، حــل املنتخب العماني 
في املركز الثاني للمجموعة األولى بعد 
تعادله ســلبا مع العراق املضيف في 
مستهل مشواره في البطولة، قبل فوزه 
املثير على اليمن ٣-٢ وثم السعودية 

.٢-١
ويضم املنتخب في صفوفه أسماء 
مميزة أمثال محمد املســلمي وحارب 
الســعدي وأرشــد العلــوي وجميــل 
اليحمدي وصــالح اليحيائي وعصام 

الصبحي وملنذر العلوي.
وأحــرزت عمان التي تشــارك في 
البطولة للمرة الـ ٢٣ في تاريخها لقبها 
األول في ٢٠٠٩ بفوزها على السعودية 
بركالت الترجيح ٦-٥ (٠-٠)، ثم الثاني 
فــي ٢٠١٨ بنفــس الطريقــة بتخطيها 
اإلمارات بركالت الترجيح ٥-٤ (٠-٠).

نصف نهائي «خليجي زين ٢٥» اليوم

بنجاح باهر ومنافسات مثيرة.. «براندز ليغ ٢» يختتم اليوم
يختتم في السادســة والنصف من مســاء اليوم دوري العالمات 
التجاريــة لكرة القدم في نســخته الثانية، بإقامة املبــاراة النهائية 
على مالعب جامعة الشــرق األوســط األمريكيــة (AUM) في منطقة 
العقيلة مبحافظة األحمدي، وقد أقيمت مســاء أمس مواجهات الدور 

ربع النهائي، ونصف النهائي.
وشارك في البطولة التي تنظمها شركة «هايب ترند» ٣٢ فريقا، 
متثــل كبريات الشــركات احمللية، والعالمات التجاريــة العاملية في 
الكويــت، ومت توزيعها إلى ٨ مجموعات في الــدور التمهيدي، الذي 
اختتم مساء اجلمعة. وشهد دور الـ ١٦، الذي أقيم مساء أمس األول 
منافسات مثيرة، وندية كبيرة، ومتكن فريق جريدة «األنباء» من شق 
طريقه بنجاح، ســعيا للمحافظة على لقب «براندز ليغ٢» للموســم 
الثاني تواليا، بعدما جتاوز كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بـ ٤

أهداف لهدف، ليضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع فريق شركة 
زين لالتصاالت الذي تخطى بدوره «هازار» بنتيجة ١-٠. كما تغلب 
معهــد الكويت لألبحاث العلمية على الزياني ٢-٠، وبالنتيجة ذاتها 
جتــاوز أطياب املرشــود نظيره جامعة الكويــت، ليتواجه الفائزان 
فــي دور الـــ ٨، وفي مواجهة متكافئة حتــى دقائقها األخيرة، تفوق 
فريق جامعة الشــرق األوســط األمريكية (٢) على اجلامعة الدولية 
(١) ٣-٢، ليلتقــي في الدور ربع النهائي نظيره «تصميم» الذي دك 
شباك «اليسرة» بـ ٨ أهداف دون رد، وجتاوز «ديليفرو» فريق جريدة 

الــراي بهدفني دون رد، وحجز «تواق» آخــر مقاعد دور الـ ٨ بفوزه 
على اجلامعة العربية املفتوحة (١) بنتيجة ٢-١، ليلتقي «ديليفرو» 
و«تواق» في الدور ربع النهائي، الذي أقيم مســاء أمس على مالعب 

.(AUM) جامعة الشرق األوسط األمريكية
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة املنظمة لدوري العالمات التجارية 
ســعود العميري بالتزام جميع الفرق املشــاركة بالقوانني واللوائح 
املنظمة للبطولة، وحرصهم على مشاركة إيجابية فاعلة في «براندز 
ليغ ٢»، وقال: «منذ البدء حتى موعد املباراة النهائية لم نشــهد أي 
احتجاج أو شكوى من قبل جميع الفرق الـ ٣٢ املشاركة في البطولة، 
وهــذا يدلل على املســؤولية العالية التي حتلــى بها جميع الالعبني 
واألجهزة اإلدارية والفنية املشاركة، مما ساهم وبشكل كبير في جناح 

املوسم الثاني لدوري العالمات التجارية لكرة القدم».
وأشاد سعود العميري بدعم جميع املؤسسات والشركات احلكومية 
واألهلية لدوري العالمات التجارية، مما ســاهم بإظهار املنافســات 
الكرويــة الشــبابية بأفضل صورة ممكنة، معربا عن جزيل الشــكر 
وعظيم االمتنان لكل من دعم وســاند «براندز ليغ ٢». وقد حرصت 
شــركة «هايب ترند» على أكبر مشاركة شبابية ممكنة في البطولة، 
 (AUM) وبالتعاون االستراتيجي مع جامعة الشرق األوسط األمريكية
متكنا من إقامة منافسات كروية وسط أجواء عامرة باملودة والروح 

الرياضية العالية، ونأمل مواصلة النجاح في املواسم املقبلة.

(محمد هاشم) متابعة كبيرة ملباريات البطولة مع األنشطة املصاحبة لهافريق «األنباء» يشق طريقه بنجاح في البطولة   فريق «AUM» املشارك في البطولة

جانب من فعاليات املعرض املصاحب للبطولة
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