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 مبارك الخالدى
  تنطلق في الـ  ٦:١٠مساء اليوم 
الشباب  الثانية لدوري  اجلولة 
حتت ١٩ سنة لكرة القدم باقامة 
٧ لقاءات اذ سيلتقي الساملية مع 
القادسية على ستاد علي صباح 
الســـالم واليرموك مع خيطان 
علـــى ملعب الســـاحل والنصر 
مع الســـاحل على ستاد صباح 
السالم والفحيحيل مع كاظمة على 
ملعـــب التضامن والصليبخات 
الكويت  مع اجلهراء على ستاد 
والتضامن مع العربي على ستاد 
محمد احلمد والشباب مع الكويت 

على ستاد الصداقة والسالم.

 يحيى حميدان
  قررت جلنة التدريب واملنتخبات 
في احتاد كرة السلة اسناد مهمة 
تدريب منتخب الناشــــئني جلهاز 
فني جديد يضــــم احمد اجلالوي 
الذي سيكون مساعدا الحد املدربني 
الوطنيني الــــذي يرتبط بعقد مع 
احتاد اللعبة وذلك خالل مشاركة 
املنتخب في بطولة آسيا للناشئني 
املقرر اقامتها فــــي ماليزيا خالل 
الفترة مــــن ١٩ وحتى ٣٠ نوفمبر 
التدريب  املقبل. وتوصلت جلنة 
واملنتخبات الى هــــذا القرار بعد 
الذي عقــــد امس االول  االجتماع 
في مقــــر االحتاد، وتقــــرر ايضا 
خالله توجيه كتاب شكر للمدرب 
عبدالرحمن حسني على جهوده في 
الفترة السابقة خالل توليه قيادة 
التي  املنتخب في بطولة اخلليج 
حل بها ثانيا. هذا وسيكون اعداد 
منتخب ناشئي السلة داخليا بسبب 
ارتباط الالعبني الطلبة باختبارات 

دراسية قبل اقامة البطولة. 
 يغادر اليوم الى القاهرة احلكم 
الدولي ناصر العنزي الدارة مباراة 
مصر وموريشيوس الودية غدا 
ضمن استعداد االول خلوض ما 
تبقى من تصفيات كأس العالم 

.٢٠١٠
  والعنزي من احلكام اصحاب 
الكفـــاءة وأدار عـــدة مباريات 

 تأهــــل ام صــــالل القطري الى دولية. 
الدور نصــــف النهائي من دوري 
ابطال اسيا لكرة القدم اثر تعادله 
مع مضيفه كلوب سيول الكوري 
اجلنوبي ١-١ في سيئول في اياب 
الدور ربع النهائي.وكان ام صالل قد 
فاز ذهابا ٣-٢.سجل الم صالل عزيز 
بن عســــكر (١٦)، وسجل لكلوب 
املونتينيغري ديان داميانوفيتش 

.(١٨)
  وبلغ بوهانغ ستيلرز الكوري 
اجلنوبي نصف النهائي بفوزه على 
ضيفه بونيودكور االوزبكستاني 
٤-١ بعد التمديد، وحسم ناغويا 
غارمبــــوس الدربــــي الياباني مع 
مواطنه كاواساكي فرونتال، وتأهل 
بالفوز عليه ٣-١، وكان كاواساكي 

فاز ذهابا ٢-١. 

 تأهل ساوث تشاينا من هونغ 
كونـــغ وبيكامكـــس الڤيتنامي 
الى نصـــف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي بفوز األول على نيفتشي 
االوزبكستاني ١-٠ والثاني على 
التايلندي  تشونبوري يونايتد 
النهائي،  إيـــاب ربـــع  ٢-٠ في 
وكان ساوث تشـــاينا قد خسر 
ذهابا أمام نيفتشي ٤-٥ في حني 
تعادل بيكامكس مع تشونبوري 

.٢-٢

 أربيل ـ عبدالعزيز جاسم
  ســــجلت الكــــرة 
الكويتية حالة تفوق 
جديدة علــــى الكرة 
العراقيــــة وفي أول 
زيارة لفريق كويتي 
للعراق بعد ٢٠ عاما 
حقق الكويــــت فوزا الفتا على نظيره 
اربيل بهدف مقابل ال شــــيء بإمضاء 
البرازيلي روجيرو ســــليڤا (٧٦) في 
املواجهة املثيرة التي احتضنها ملعب 
فرانسوا حريري في اربيل شمال العراق 
ليتأهل بذلك إلــــى نصف نهائي كأس 
القدم وملالقاة  االحتاد اآلسيوي لكرة 
فريق ساوث تشاينا (جنوب الصني) 
مــــن هونغ كونغ فــــي مباراتي ذهاب 
وإياب ١٥ و٢١ اكتوبر للتأهل إلى نهائي 

املسابقة.
  ويستحق األبيض اإلشادة وجنومه 
التقدير بعدما عاد بصيد ثمني وحتدى 
الصعاب بجسارة وخصوصا جماهير 
الغفيرة، واالشــــادة موصولة  اربيل 
للمــــدرب محمد عبداهللا في أول مهمة 
له مع الفريق فكان الفوز املســــتحق 
الــــذي قرب االبيض من حتقيق اجناز 

الفوز بالكأس بإذن اهللا.
  لم يظهر الكويت في الشوط األول 
بحالة تسمح له باالقتراب من منطقة 
جــــزاء اخلصم بعدما تراجع بشــــكل 
ملحــــوظ للدفاع عن مرماه وشــــكلت 
الهجمات املركزة لفريق اربيل صداعا 
لدفاع االبيض وحارسه مصعب الكندري 
وتكفل األخير بصد كرة قوية من املهاجم 

أحمد صالح في الدقيقة ٤.
  لعب األبيض بتشكيلة مكونة من 
املرزوقي  الكندري وعبداهللا  مصعب 
ويعقوب الطاهر وفهد عوض وحسني 
العتيقـــي وإبراهيم  حاكم وجـــراح 
شهاب وناصر القحطاني ووليد علي 
واســـماعيل العجمي وخالد عجبب، 
وكانت التعليمات واضحة من املدرب 
محمد عبداهللا بإغالق منطقة العمق 
في وجه اخلصم كي ال يتناقل الكرات 
القصيرة التي يجيدها العبو أربيل، 
حيث متركز القحطاني وشـــهاب في 
موقع مناسب لصد الكرات، إال أن الفريق 

 قال رئيس جهـــاز الكرة في األبيض النائب مـــرزوق الغامن: ان 
الالعبـــني كانوا أبطاال في امللعب وقدموا مبـــاراة في غاية الروعة، 
وأوفوا بالوعد الذي قطعوه بالتأهل الى الدور نصف النهائي، مشيرا 

الى ان أربيل لم يقصر في أداء واجبه.
  وأضاف ان الالعبني أسعدوا الشارع الرياضي الذي راهن عليهم 
منذ البداية، وردوا هذه الثقة بالفوز والتأهل، مضيفا ان مكافأة ١٠٠٠ 

دينار هي أول الغيث لالعبني الذين يستحقون أكثر من ذلك.
  واشـــار الغامن الى ان املباراة كانت مكتوبة لألبيض منذ البداية 
بسبب الظروف التي مر بها وإصراره على املشاركة، وأكد ان ما بذله 

اجلهازان الفني واإلداري والالعبون من جهد لم يذهب هباء.
  وبني ان األبيض لعب بتكتيك عال، واســـتطاع ان ميتص حماس 
اجلماهير الغفيرة، ورأى ان الفريق قادر على النهوض في أي وقت 

ومواجهة الصعاب والتحديات مهما كانت.
  واختتم كالمه موجها الشكر الى الشعب العراقي عامة والكردستاني 
خاصة على حسن االستضافة واالستقبال، واهدى الفوز الى صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى 

الشعب الكويتي.

 أعـــرب رئيس نـــادي الكويت عبدالعزيز املرزوق عن ســـعادته 
بالتأهل الى الـــدور نصف النهائي قائـــال: ان الالعبني كانوا ابطاال 
بدرجة امتياز، وان الزيارة التاريخية انتهت بفرحتني، فرحة الفوز 
وفرحة الزيارة ألول مرة بعد ٢٠ عاما، ونتوجه بالشكر الى الالعبني 
األبطال، ونهدي التأهل الى القيادة السياسية التي وقفت وراء الفريق 

والشعب الكويتي.

 قـــال رئيس نادي اربيل العراقي عبداهللا مجيد: ان الكويت حقق 
املطلـــوب وتأهل الى الدور نصف النهائـــي، ونبارك له هذا التأهل، 
ونشكره على الزيارة التاريخية التي أنستنا طعم اخلسارة، واهنئ 

النائب مرزوق الغامن.
  واضـــاف: أمتنى تأهل الكويت الى املباراة النهائية والفوز بلقب 
كأس االحتاد اآلسيوي ألنه ناد يستحق ان يكون بطال تقديرا لزيارته 
الى أربيل، وبناء على املستوى الرائع الذي قدمه في املباراة، آمال ان 

تتكرر الزيارات بني البلدين في املستقبل القريب.

 أشـــاد مدير الكرة بنادي الكويت خالد عقلة بأداء الالعبني داخل 
ارضية امللعـــب واصفا إياه باألداء الرجولي، حيث اســـتطاعوا ان 
يتغلبوا على فريق صعب ومنظم وســـط جماهير محتشـــدة منذ 

الصباح لتشجيع فريقها.
  وشكر عقلة كل االخوة العراقيني على تقدميهم تسهيالت اقامة وفد 

الكويت في اربيل، متمنيا ان تتكرر تلك اللقاءات بني الفريقني. 

 أبدى مدرب الكويت محمد عبداهللا سعادة كبيرة لتحقيق فريقه 
الفوز بعد ان قدم العبو االبيض مباراة تكتيكية جيدة التزموا خاللها 

بالشقني الهجومي والدفاعي.
  وقال عبداهللا ان الفريق ســـيترك االحتفاالت جانبا بعد العودة 
إلى الكويت وســـنعمل منذ وصولنا علـــى التحضير ملباراتي قبل 

النهائي. 

 أبدى محترف الكويت البرازيلي روجيرو دي اسيس سعادته بتسجيل 
هدف احلسم في املباراة، وأهداه الى جماهير األبيض الوفية، والتي تقف 
وراء النادي وتؤازره، مشيرا الى انه يريد ان يرد لهم جزءا بسيطا من 

الدعم الذي وجده منهم في الفترة املاضية.

 أقام رئيس اللجنة االوملبية الكردستانية مال بختيار ونائبه د.آالن 
قادر مســــاء أمس االول حفل عشــــاء احتفاء بوفد الكويت في اربيل في 

فندق جوارجرا بحضور السفير الكويتي في العراق علي املؤمن. 

 اربيل  الكويت 
 ٠ ـ ١ 

 الكرامة  العربي 
 ٠ ـ ٠ 

 الغانم: ألف دينار لكل العب

 المرزوق: الالعبون أبطال بدرجة امتياز

 مجيد: أتمنى تأهل األبيض إلى النهائي

 عقلة: مباراة كبيرة

ٍ  عبداهللا: فوز غال

 راحة لالعبين اليوم

 وصــــل إلى البالد في ســــاعة 
متقدمة من صباح اليوم وفد نادي 
الكويت قادما من اربيل وشهد مطار 
الكويت اســــتقباال جماهيريا من 
قبل مشجعي االبيض واهاليهم. 
وأعطى اجلهاز الفني للكويت راحة 
لالعبني من التدريبات اليوم على ان 
يباشروها غدا، ومن املقرر ان يغادر 
رباعي املنتخب وليد علي ويعقوب 
الطاهر وفهد عوض وجراح العتيقي 
اليوم الى القاهرة لاللتحاق مبعسكر 

االزرق هناك. 

 روجيرو: أهدي الفوز لجماهير «العميد»

 «األولمبية الكردستانية» تحتفي بالوفد

 تأهل إلى نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي بهدف للبرازيلي روجيرو

 األبيض عاد من أربيل مرفوع الراس..

ســـامر املرطة وعبدالرحمن العوضي، 
ويسجل للحارس مصعب الكندري انه 
انقذ مرماه من فرص محققة اال انه اخطأ 
في كرة كادت ان تكلف فريقه هدفا لكنه 

كان في حالة متيقظة.
  من جانبه أضاع مهاجم اربيل هاركورد 
مال محمد فرصتني ثمينتني مطلع الشوط 

الثاني وهما اخطر فرص فريقه.
  أدار املباراة االيراني محســـن تركي 
وانذر جراح العتيقي ويعقوب الطاهر 

ومصعب الكندري. 

هدف الفـــوز ٧٦ عندما تهيأت له الكرة 
وسددها بقوة هدفا شتت أذهان العبي 
اربيل وافقدهم التركيز ومتكن االبيض من 
احلفاظ على هدفه رغم ان احلكم احتسب 

وقتا اضافيا مبالغا فيه ٥ دقائق.
انه بادل خصمه    ويحسب لالبيض 
الهجمات ولم يكتف بالدفاع ووصل اكثر 
من مرة الى مرمى اربيل واضاع روجيرو 
سيلڤا فرصة ثمينة في أواخر الشوط 
الثاني بعدما بالغ في املراوغة وأجرى 
محمد عبداهللا تغييرين آخرين بإشراكه 

شحيحة من جانب افراد خط الوسط.

  األبيض تألق في «الثاني»

  ويبدو أن حتفظ الشوط األول كان 
مبثابة «اخلديعة» وجنح املدرب محمد 
عبـــداهللا في االيقاع مبدرب اربيل ثائر 
أحمـــد بعدما حتول نهـــج األبيض إلى 
املباغتة الهجومية وكان لدخول البرازيلي 
روجيرو سيلڤا اثره في حتقيق الفوز 
بعدما أزعج دفاع اخلصـــم بتحركاته 
واســـتطاع روجيرو سيلڤا ان يخطف 

الضيف استطاع ان يخترق التكتالت 
وحتديدا في الدقيقة ٢٠ عندما انكشف 
املرمى متاما امام العراقي مهدي كرمي 
وهـــو على بعد خطوات منه وســـدد 
الكـــرة، إال ان فدائية يعقوب الطاهر 

ردت الكرة من على خط املرمى.
  واحتاج االبيض الى «رابط» ما بني 
الوسط والهجوم كي تكتمل كراته ووجد 
املهاجم الرســـمي الوحيد خالد عجب 
صعوبـــة في االفالت مـــن دفاع اربيل 
حلاجتـــه الى االمـــدادات والتي كانت 

(ا.ڤ.پ)   عبداهللا املرزوقي يفتك الكرة من مهاجم اربيل             

 صراع على الكرة بني مدافع الكرامة وعلي مقصيد

 عبداهللا العنزي
  خرج العربي مــــن الدور ربع 
النهائي لكأس االحتاد اآلســــيوي 
بعد ان خسر من الكرامة السوري 
بركالت الترجيح ٥/٤ وكان شوطا 
املبــــاراة االصليان واالحتياطيان 
السلبي وهي  بالتعادل  انتهيا  قد 
نفــــس النتيجة التي آلــــت اليها 
مباراة الذهاب، سجل للعربي كل 
مــــن محمد جــــراغ وعلي مقصيد 
وحسني املوسوي وعلي اشكناني 
واضاع خالد خلف واحمد الرشيدي، 
فيما ســــجل للكرامة كل من عتال 
عباس ومهند ابراهيم وفهد عودة 
ومحمد احلموي واياد مندو فيما 

أضاع عاطف جنيات.
  أظهر العربي في الشوط األول 
رغبــــة كبيرة في تســــجيل هدف 
السبق وأشــــرك مدربه الكرواتي 
دراغان سكوسيتش العائدين خالد 
خلف ومحمد جــــراغ منذ البداية 
على حساب احمد موسى، وحسني 
املوسوي مع تغيير طريقة اللعب 
الى ١/٥/٤ مع اعطاء علي مقصيد من 
اجلانب األيسر والكرواتي ايغور 
من اجلانب األمين الضوء األخضر 
الهجومية، ولعب  في االنطالقات 
عبداهللا الشــــمالي ونواف شويع 
كالعبي ارتــــكاز وأجادا كثيرا في 
الكرات من منتصف امللعب  قطع 
مع اعطــــاء دور صناعــــة اللعب 
حملمد جراغ، فيما تكفل خالد خلف 
بزعزعــــة دفاع الكرامة وجنح في 
خطف ركلة جزاء في الربع ساعة 
األخير من الشوط األول اثر عرقلة 
املدافع الكاميروني ريتشارد له، إال 
ان حارس مرمى الكرامة مصعب 
بلحوس تصدى لتســــديدة أحمد 
الرشــــيدي لتضيع فرصة ذهبية 
للعربي في افتتاح التسجيل. من 
جانبه، بدا مــــدرب الكرامة محمد 
قويبض متحفظا نوعا ما حيث عمد 
الى إغالق املساحات في منتصف 
امللعب مع االعتماد على الهجمات 
املرتدة السريعة التي أزعجت دفاع 

العربي بني احلني واآلخر.

  وفي الشوط الثاني لم يتغير 
احلال كثيــــرا، هجوم من العربي 
الكرامة ولعل أخطر  وحتفظ من 
الكرات أتت عبر خالد خلف الذي 
تلقى كرة بينية رائعة من جراغ 
وضعهــــا خلف (لــــوب) من فوق 
احلارس مصعــــب بلحوس إال ان 
دفاع الكرامة أبعدها من على خط 

املرمى.
  األخضر حــــاول الوصول الى 
مرمى بلحوس من اكثر من جهة 
سواء من العمق عبر كرات محمد 
جــــراغ او اختراقات علي مقصيد 
وأغــــور، وظهرت رغبــــة املدرب 
الفوز  سكوســــيتش في حتقيق 
ظاهــــرة بعد ان اجــــرى تبديلني 
هجوميني بدخول علي اشكناني 
وحســــني املوســــوي مكان احمد 
عبدالغفــــور ومبارك البلوشــــي 
ليعدل العربي مــــن طريقة لعبه 
الى ٢/٤/٤. أما من جانب الكرامة فلم 
يظهر الفريق السوري باملستوى 
املعروف عنه وغابت اخلطورة عن 
مرمى شهاب كنكوني إال فيما ندر 
حيث اعتمــــد الكرامة على اللعب 
على األطراف لكــــن دون فاعلية 
تذكــــر ولعل احلــــذر الذي طغى 
على العبي وسط الكرامة أدى الى 
ارتكابهم للعديد من األخطاء في 
تسلم وتســــليم الكرات مع كثرة 
األخطاء املرتكبة على العبي العربي 
خصوصا محمد جراغ الذي تعرض 
للعرقلة اكثر من مرة، ولم يتغير 
احلال في الشوطني االضافيني الذي 

انتهى بالنتيجة السلبية. 

 لقطات من المباراة
 صفق جمهور أربيل لالعبي الكويت 

كثيرا بعد املباراة.
ــاعة ١١    تواجدت جماهير اربيل منذ الس

صباحا مبلعب فرانسوا حريري.
  تراوحت سعر تذاكر املباراة ما بني ٥ 

و٦ آالف دينار عراقي.
ــرة في ملعب املباراة    وضعت الفتة كبي
كتب عليها (أهال بأشقائنا نادي الكويت 
ال يهم الفوز أو اخلسارة املهم تقوية اإلخوة).

  لوحظ تواجد ألعاب نارية مع اجلماهير 
رغم التشدد األمني الكبير.

ــى أرضية  ــد الكويتي إل ــزال الوف   مت ان
ــاراة بـ ٥ دقائق  ــب قبل نهاية املب امللع

خوفا من الشغب.
  قام العبو الكويت بإهداء جماهير اربيل 

الورود والكرات.
  ال توجد بامللعب ساعة الكترونية لعرض 

الوقت او النتيجة. 

 (عادل يعقوب) 

 األخضر بـ «الترجيحية» يوّدع اآلسيوية األخضر بـ «الترجيحية» يوّدع اآلسيوية
 ٧ مباريات في دوري 

الشباب اليوم
 جهاز فني جديد 

لناشئي السلة 

 العنزي لمباراة
  مصر وموريشيوس

 أم صالل لنصف نهائي 
أبطال آسيا

 ساوث وبيكامكس
  إلى نصف النهائي


