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كأس اخلليج العربي لكرة القدم اخلميس ١٩ يناير ٢٠٢٣

«خليجي زين ٢٥»
  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

«الرماية» يقتنص فضية «سكيت» بكأس العالم

فاز املنتخب الوطني للرماية بامليدالية 
الفضية في منافسات «سكيت» للرجال في 
بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها 

مدينة سال في الرباط.
وخــاض املنتخب املكون مــن الرماة 
منصور الرشيدي ومحمد نايف الديحاني 
وعبدالعزيز الســعد منافســة قوية ضد 
املتحــدة واليونان  الواليات  منتخبــات 
وأذربيجان من أجل الظفر باملركزين األول 
والثاني في منافســات «سكيت». ومتكن 
املنتخب من حتقيق الغلبة في اجلولة األولى 
ما أهله للمراكز املتقدمة ودخول املنافسة 
النهائية مع املنتخب األميركي، حيث قدم 

عرضا مشرفا لينال في النهاية املركز الثاني. 
وتقدم رئيس االحتادين الكويتي والعربي 
للرماية م.دعيج العتيبي بالشكر ألعضاء 
الوفد املشارك في املنافسات وهنأ األبطال 

الثالثة على «إجنازهم املتميز».
واعتبر الفوز بامليدالية الفضية مبثابة 
«مؤشر واعد بإمكانية تأهل املنتخب ألوملبياد 
باريس ٢٠٢٤»، مؤكدا الثقة في مســتوى 
رماة الكويت. من جانبه، أعرب إداري الوفد 
مشــفي املطيري عن االعتزاز بهذا الفوز 
الذي حققه املنتخب، معربا عن األمل في 
حتقيق ميدالية أخرى خالل منافسات «تراب» 

للرجال وللنساء واملقررة اليوم.

نادال يغادر أستراليا: حلظة صعبة.. ويوم حزين
تنازل اإلســباني رافايل 
نادال املصنف أول عن لقب 
املفتوحة،  بطولة أستراليا 
البطــوالت األربــع  أولــى 
الكبرى في التنس، بخروجه 
الثاني بخسارته  الدور  من 
أمــام األميركــي ماكنــزي 
ماكدونالد ٤-٦ و٤-٦ و٥-
٧، فيمــا بلغــت الپولندية 
إيغا شفيونتيك األولى عند 
السيدات الدور الثالث بفوزها 
علــى الكولومبيــة كاميــال 
أوسوريو ٦-٢ و٦-٣ في يوم 
تأثر برنامجه بهطول األمطار 
التي كانت على املوعد مجددا 

في ملبورن.
وتأثــر ابن الـــ ٣٦ عاما 
التــي عانى منها  باألوجاع 
في وركه علــى األرجح، ما 
تسبب بتحقيقه أسوأ نتيجة 
في البطــوالت الكبرى منذ 
خروجــه مــن الــدور األول 
للبطولة األسترالية بالذات 

عام ٢٠١٦.
وكشف نادال عن أنه غير 
متأكــد ما إذا كانــت إصابة 
عضليــة أو فــي املفاصــل 
لكنهــا الزمتــه «منــذ أيــام 
عــدة»، مضيفا: يكون األمر 

الكثير من األمور اإليجابية 
وال يحق لي التذمر، لكنني 
مرهــق، وحزيــن وأشــعر 

باخليبة.
اخلــروج  هــذا  وفتــح 
املبكــر البــاب أمــام نوفاك 
ديوكوڤيتش ملعادلة رقمه 
القياســي بعــدد األلقــاب 
الكبــرى (٢٢)، وذلك بعدما 

وبلــوغ الــدور الثالــث، إذ 
خســر املجموعتني األوليني 
٣-٦ و٣-٦ قبل أن ينتفض 
ويحسم املجموعات الثالث 

التالية ٦-٣ و٦-٣ و٦-٢.
لــم  وخالفــا للكنــدي، 
يجد اإليطالي يانيك سينر 
اخلامس عشر صعوبة في 
بلوغ الــدور الثالث بالفوز 
علــى األرجنتينــي توماس 
و٦-٢  ٦-٣ إيتشــيفيري 

و٦-٢، فيما تغلب األميركي 
فرانســيس تيافو السادس 
عشــر على الصيني شانغ 
جونشينغ ٦-٤ و٦-٤ و٦-١.

وفي منافسات السيدات، 
لم جتد شفيونتيك صعوبة 
بالغــة في التأهل إلى الدور 
الثالث بفوزها على أوسوريو 

٦-٢ و٦-٣.
وتأهلت إلى الدور الثالث 
أيضــا األميركية جيســيكا 
بيغــوال الثالثة واليونانية 
ماريا ســاكاري السادســة، 
بفوزهما على البيالروسية 
ألياكســندرا ساسنوڤيتش 
٦-٢ و٧-٦ (٧-٥) والروسية 
ديانا شــنايدر ٣-٦ و٧-٥

و٦-٣ تواليا.

عاد الصربي إلــى البطولة 
األســترالية هــذا العام بعد 
غياب عن نسخة ٢٠٢٢ على 
خلفيــة عدم تلقيــه اللقاح 

املضاد لفيروس كورونا.
الكنــدي فيليكس  وعاد 
أوجيه-ألياســيم املصنف 
سادسا من بعيد للفوز على 
السلوڤاكي أليكس مولتشان 

محبطا في بعض األحيان، 
وأحيانا يكون من الصعب 
تقبله وأحيانا تشعر بإرهاق 
كبير جــراء مــا يخص كل 
هذه اإلصابات، وهذه حلظة 
صعبــة، إنــه يــوم حزين، 
وعليك أن تتقبل ذلك واملضي 
قدما، لم أكن يوما في موقع 
املتذمر، لقد منحتني احلياة 

نهائي «خليجي زين ٢٥» اليوم.. 
لقب رابع للعراق أم ثالث لُعمان؟

طاقم حتكيم روماني
أعلنت جلنة احلكام ببطولة كأس اخلليج العربي «خليجي زين 
٢٥» عن طاقم حتكيم مباراة النهائي، والتي جتمع عمان والعراق 

على ملعب البصرة الدولي. 
حيث أســندت اللجنة إدارة املباراة إلى طاقم حتكيم روماني 
بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي 
وآراتني ميهاي، واحلكم الرابع واخلامس على التوالي القطريان 
سلمان الفالحي وزاهر الشمري. وجاء الفرنسي جيرميي بينارد 
حكما للڤيديو يعاونه كل من املغربي رضوان جيد والســعودي 

عبداهللا الشهري، والبحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام.

عقد االجتماع التنســيقي لنهائي «خليجي ٢٥» في فندق 
امليلينيوم برئاســة د.حمد بن أحمد الشــيباني، رئيس جلنة 
املسابقات، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي منتخبي العراق 
ومنتخب عمان. ومت حتديد ألوان الطرفني، وســيلعب العراق 

باللون األبيض الكامل ومنتخب عمان باللون األحمر الكامل.

العراق باألبيض وُعمان باألحمر

تتجه األنظار إلى ستاد 
البصرة الدولي اليوم الذي يكون 
مسرحا للمباراة النهائيـة املرتقبـة 
لـ «خليجي زيــن ٢٥» بني صاحب 
األرض واجلمهور املنتخب العراقي 
ونظيره العماني، اذ يتطلع «أسود 
الرافديــن» للظفــر بلقب رابع في 
تاريخه وأول منذ ما يقارب ٣٥

عامــا، وحتديدا منــذ ١٩٨٨ في 
السعودية، فيما يطمح «األحمر 
العماني» إلى لقــب ثالث وأول 

منذ ٢٠١٨.
وستتجدد املواجهة بني املنتخبني 
بعد أن التقيا في دور املجموعات وانتهت 
بالتعادل السلبي، إذ تأهل العراق الى 
املبــاراة النهائية بعد فــوزه العصيب 
علــى قطر ٢-١ أمام اكثــر من ٦٥ ألف 
متفــرج في نصف النهائــي، فيما جاء 
تأهل عمان على حســاب حاملة اللقب 

البحرين ١-٠.
وبلــغ العراق املربع األخير بعد أن 
تصدر املجموعة األولى بفارق األهداف 
عن عمان بفوزه على السعودية ٢-٠
واكتســاحه لليمن بخماسية 

نظيفة.

ويدخل املنتخــب العراقي مواجهة 
عمان متسلحا بالزخم اجلماهيري الكبير 
املساند الذي حقق أرقاما قياسية حسب 
احتاد كأس اخلليج العربي وبلغ أكثر 
من ٦٥ ألف في نصف النهائي ضد قطر.
ويعود تاريخ تتويج العراق بأول 
ألقابــه إلــى ١٩٧٩ حيــث اســتضافت 
العاصمة بغداد النسخة اخلامسة، ثم 
ظفر باللقب الثاني عام ١٩٨٤ في مسقط، 

وعاد من الرياض عام ١٩٨٨ بلقب النسخة 
التاسعة.

ويتواجه املنتخبان اليوم للمرة الـ ١١
في البطولة، إذ حقق العراق ٥ انتصارات 
مقابــل انتصارين لعمان وحســمت ٣

مباريات بالتعادل.
وبــدأ املنتخب العمانــي رحلته في 
«خليجي زين ٢٥» في املجموعة األولى 
بتعادل ســلبي أمام العــراق، ثم حقق 

فوزا صعبا على اليمن ٣-٢ في مباراته 
الثانية في دور املجموعات الذي اختتمه 

بفوز ثمني على السعودية ٢-١.
وفضــال عــن الصــراع املتوقع بني 
املنتخبني حلســم هــذا النهائي املثير، 
سيشهد أيضا صراعا آخر داخل أرضية 
ستاد البصرة الدولي بني النجوم الواعدة 
في صفــوف املنتخب العمانــي أمثال: 
صــالح اليحيائــي وجميــل اليحمدي 
صاحب الهدف الصاروخي في شــباك 
البحريــن في نصــف النهائي، وجنوم 
املنتخب العراقي ابراهيم بايش والهداف 

امين حسني (٣ أهداف).
وحقــق املنتخب العماني أول لقابه 
عام ٢٠٠٩ بفوزه على السعودية بركالت 
الترجيح ٦-٥ في مسقط في «خليجي 
١٩» وأضاف الثاني عام ٢٠١٧ في الكويت 
في النســخة الثالثة والعشرين بفوزه 
علــى اإلمــارات فــي املبــاراة النهائية 

وبركالت الترجيح أيضا ٥-٤.
من جهة اخــرى، أكد مدرب العراق 
اإلسباني خيســوس أن املباراة األولى 
بــني املنتخبــني فــي دور املجموعــات 
كانت مغلقة، مضيفا: «سنحاول صنع 
اخلطورة في اللقاء النهائي وال أستطيع 
اإلفصاح عن كيفيــة صنع اخلطورة. 
ُعمان منذ فترة مع املدرب ذاته وحققوا 
نتائج جيدة»، مؤكدا أن النهائي سيكون 
صعبــا مع فريق شــق طريقه بنجاح 

وأخرج حامل اللقب.
وأشار إلى أن التركيز كان ينصب 
على مباراة بعد أخرى. واآلن في النهائي 
منلــك اخليارات العديــدة للفوز. بكل 
تأكيد أتوقع أن تكــون املباراة مغلقة 

وقد تغير تفاصيل صغيرة مسارها.
من جهته، أكد العب املنتخب العراقي 
أمجد عطوان أنه في حال الفوز «سنهدي 
اللقب إلى ضحايا الناصرية، وأمتنى عدم 
االحتفال بشكل مفرط» في إشارة إلى وفاة 
مشجعني اإلثنني املاضي نتيجة اصطدام 
حافلة كانت تقلهم بشاحنة على طريق 
دولي بني الناصرية والبصرة، فيما كانوا 

متوجهني ملشاهدة املباراة ضد قطر.
من جانبه، قال املدير الفني ملنتخب 
عمان الكرواتي برانكو ايفانكوڤيتيش: 
«فخور بالوصول الى املباراة النهائية، 
ومتشــوقون ألن نلعــب أمــام ٦٥ ألف 
متفرج. املنتخب العراقي قوي على أرضه 
ويحظى بدعم جماهيري كبير مع مدرب 
جديد، ننتظر مباراة صعبة جدا ولدي 

ثقة في الالعبني».
وأردف: «نحاول كسر قاعدة اخلسارة 
أمام املستضيف في النهائي، شعرنا بكرم 
العراقيني، وحفاوة استقبالهم واللعب أمام 
اجلمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، 

وتواجدهم سيحفز العبينا».
وأوضح مدرب عمان: «املباراة األولى 
كان فيها حتفظ، لكن مباراة الغد يفترض 
أن يكون فيها فارق فني عن األولى ونحن 
جاهزون لكل االحتماالت، للتمديد وركالت 
الترجيح.. املباراة النهائية تلعب من اجل 
الفوز بها.. التاريخ يذكر دائما صاحب 

اللقب».
واعتبر إيفانكوڤيتيش: «أن املنتخب 
العماني هو األفضل ودائما يبقى األفضل، 
مع احترامي للمنتخب العراقي وبقية 
املنتخبات.. منتخبي هو األفضل وكل 
مباراة لها ظروفها وفيها شيء جديد».

املوسوي: حفل تتويج غير مسبوق.. وإجراءات استثنائية للنهائي
املنظمة  اللجنة  اتخذت 
لبطولــة «خليجــي زيــن 
٢٥» جملة مــن اإلجراءات 
أجــل  مــن  االســتثنائية 
املبــاراة  جنــاح  ضمــان 
النهائية للبطولة وتفادي 
السلبيات التي حدثت في 
املباراة االفتتاحية، من أجل 
ختــام العرس الكروي في 
أفضل صورة ممكنة تعكس 
اجلهود العراقية التي بذلك 

إلجناح البطولة.
وقــال عضــو االحتــاد 
العراقي لكرة القدم رئيس 
اللجنة اإلعالمية للبطولة 
أحمد املوسوي: «حفل ختام 
البطولة اخلليجية بالبصرة 
ســيكون غير مسبوق في 
البطولــة، حيــث  تاريــخ 
مت التركيــز على مراســم 
التتويج، من خالل جتهيز 
مســرح خــاص، ليكــون 
التتويج بشكل احتفالي لم 
تشهده البطوالت السابقة، 
ومبا يليق بالبطل املتوج 
بالــكأس»، مضيفــا: «أمــا 
الغنائي فســيكون  احلفل 
ســريعا ومبسطا، وأفضل 
عــدم الكشــف عــن هوية 

ليكون بحجم النجاح الذي 
حققه حفل االفتتاح.

وعن اإلجراءات املتخذة 
بخصوص املباراة النهائي 
في ملعب «جذع النخلة»، 
أوضــح قائــال: «مت عقــد 
اجتمــاع أمني مــع اللجان 
الفنية واألمنية واملسابقات 

أمام املشجعني، من أجل منح 
الفرصة للجماهير ملشاهدة 
النهائي بشكل جماعي وفي 
جتمعات مناطق املشجعني».
مت  أنــه  أضــاف  كمــا 
التنســيق مــع اجلهــات 
األمنية بخصوص تسهيل 
حركة املرور، وحتديد خط 

ســير اللجــان التنظيمية 
الرســمية وكبار  والوفود 
الشخصيات، باإلضافة إلى 
حتديــد عملية بيــع تذاكر 
املباراة النهائية عن طريق 

النظام اإللكتروني.
وكشف املوســوي عن 
أن اللجنــة املنظمة قررت 
توجيــه الدعــوة لعدد من 
النجــوم الســابقني للكرة 
العراقيــة حلضور املباراة 
النهائية، وذلك اعترافا مبا 
قدموه مــن خدمات جليلة 

للكرة العراقية.
كما أوضــح أن اللجنة 
«خليجــي  لـــ  املنظمــة 
٢٥»، شــددت علــى عملية 
توزيع الدعــوات وتنظيم 
منطقة كبار الشــخصيات 
في امللعــب، حتى تتفادي 
التــي حصلت  االختالالت 
فــي املبــاراة االفتتاحيــة، 
وحرصا على ضمان حفل 
ختــام ناجح يكون مســك 
البطولة اخلليجية،  ختام 
ويؤكد قــدرة العراق على 
استضافة اكبر التظاهرات 
واألحــداث الرياضيــة في 

املستقبل.

واإلعالميــة وباقي اللجان 
التنظيمية، بهدف التنسيق 
وتفــادي الســلبيات التي 

حصلت.
وتابع أنه سيتم توفير ١٤

شاشة عمالقة لتركيزها في 
أماكن مختلفة من محافظة 
البصرة، وفتح ملعب امليناء 

املطربني الذين سيشاركون 
فيه حتــى تبقــى مفاجأة 

للجماهير اخلليجية».
التجهيــز  أن  وأوضــح 
حلفــل اخلتــام بــدأ قبــل 
انطالقة احلدث، حيث تسهر 
اللجان العاملة على تنفيذ 
خطة العمل بشــكل دقيق، 

١٤ شاشة عمالقة وفتح ملعب امليناء للجمهور.. ودعوة جنوم الكرة العراقية
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