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األبيض أعاد الكرة الكويتية إلى واجهة القارة الصفراء
جّدد فوزه على ساوث تشاينا في عقر داره وتأهل إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

جنم األبيض فهد عوض يسدد الكرة برأسه بني العبي ساوث تشاينا                      )ا.ف.پ(

)أسامة البطراوي(أحد ناشئي األكادميية يستعرض بالكرة

العب أم صالل محمد موسى يعرقل املقدوني ستيفو                 )ا.پ(

سعد سالم تألق أمام اليرموك

الكويت ساوث تشاينا
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ضغطه في ظل تراجع اخلصم الى 
منتصف ملعبه ويسدد اسماعيل 
القائم  العجمى كرة مرت جوار 
االمين لتشانغ )11( وكانت اخطر 
احمل���اوالت خالل هذا الش���وط 
متريرة العجمي الى نهار وضعته 
في مواجهة املرمى اال ان االخير 

سدد بيد احلارس )13(.
ومارس العبو ساوث شاينا 
اخلش���ونة مع وليد علي الذي 
تع���رض للضرب املتعمد بهدف 

احلد من نشاطه.

وفي ربع الساعة االخير من 
الشوط نشط ساوث تشاينا وكاد 
يدرك املرمى برأسية للكاميروني 
امباس���ا )43( اال ان الكرة مرت 
البرازيلي  خارج املرم���ى وكان 
ليوناردو قد سدد قبلها من داخل 
املنطقة مستغال حالة االرتباك 
وعدم التفاهم بني احلارس مصعب 

الكندري واملدافعني.
وفي الش���وط الثاني اجرى 
االبي���ض محمد عبداهلل  مدرب 
تبديال تكتيكي���ا باخراجه نهار 

البرازيلي  ب���دال من���ه  ون���زل 
روجيريو، كم���ا اضطر الخراج 
احمد الصبيح بعد اصابته ليلعب 

بدال منه فهد حمود.
 وكاد العجمي يدك املرمى في 
الدقيق���ة 55 اال ان كرته ذهبت 
الحضان احلارس )55( ليتراجع 
الكويت بعدها تاركا املساحات 
الى الفريق اخلصم الذي مارس 
ضغطا كبيرا، اال ان تألق املرزوقي 
الطاه���ر واحلارس  ويعق���وب 
مصعب الكندري افسد احملاوالت. 

والغى احلكم االماراتي محمد عمر 
هدفا لساوث شاينا بعد ان ملست 
الكرة يد الالعب لي كونغ )64(، 
وفي ظل غمرة الضغط من ساوث 
تشاينا مرر وليد علي كرة الى 
الذي  العجمي  املتألق اسماعيل 
تالعب بالدفاع وسدد كرة مخادعة 
سكنت شباك تشانغ هود )81( 
ليستبسل بعدها العبو االبيض 
في احملافظة على الهدف والفوز 
املباراة ملصلحة  الغالي لتنتهي 

االبيض.

مبارك الخالدي
بجدارة واس���تحقاق، تأهل 
فريق الكويت الى نهائي بطولة 
كأس االحت���اد اآلس���يوي لكرة 
القدم، في اجناز تاريخي للكرة 
الكويتية بعدما جدد فوزه على 
فريق ساوث تشاينا من هونغ 
كونغ 1-0 في عقر داره بس���تاد 
هونغ كونغ الدولي امس في اياب 

الدور نصف النهائي.
العماني  الفوز  وسجل هدف 
العجمي في  املتألق اس���ماعيل 
الدقيقة 81، وكان االبيض قد فاز 
في مباراة الذهاب 2-1 ليضرب 
موعدا في املباراة النهائية املقررة 
في الكويت يوم 3 نوفمبر املقبل 
مع الفائز من الكرامة الس���وري 

وبيكامكس الفيتنامي.
وبذل���ك يك���ون االبيض قد 
اعاد الكرة الكويتية الى واجهة 
القارة الصفراء بعد سلسلة من 

االخفاقات في الفترة االخيرة.
دخل االبيض اللقاء بتشكيل 
الكندري  مكون م���ن مصع���ب 
حلراس���ة املرم���ى وفهد عوض 
وسامر املرطة الذي خرج مصابا 
)31( ليح���ل احمد الصبيح بدال 
منه وعبداهلل املرزوق ويعقوب 
الطاهر في خط الدفاع وحسني 
حاكم وج���راح العتيقي وناصر 
القحطان���ي وولي���د علي خلط 
الوسط وعبداهلل نهار واسماعيل 

العجمي في املقدمة.
وقدم االبي���ض عرضا طيبا 
ومتوازن���ا خالل هذا الش���وط 
خصوصا النصف ساعة االولى 
منه اذ كان االكثر استحواذا على 
الكرة وبدت رغب���ة العبيه في 
احراز هدف مباغت للخبطة اوراق 
اخلصم وظهرت اخلطورة عندما 
سدد حسني حاكم تسديدة قوية 
من ك���ره ثابتة ابعدها احلارس 

تشانغ هو الى ركنية )6(.
ويستمر االبيض في ممارسة 

اليوسف يهنئ الكويت بالتأهل
هنأ رئيس اللجنة االنتقالية الحتاد كرة القدم الشيخ احمد اليوسف 
باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي 
الكويت واجلهازين الفني واالداري والالعبني بفوزهم بجدارة على 
فريق ساوث تشاينا من هونغ كونغ وتأهله الى نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم 2009، وحتقيقهم هذا اإلجناز الرائع غير املسبوق 

ليضاف الى اجنازات الكرة الكويتية.

قرعة األبطال واالتحاد 7 ديسمبر
أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم موعد سحب قرعة الدور األول 
من منافس���ات دوري أبطال آس���يا وكأس االحتاد اآلس���يوي للعام 
املقبل، وذلك يوم االثنني 7 ديسمبر املقبل. وتقام قرعة الدور األول 
للمسابقتني في مقر االحتاد اآلسيوي بالعاصمة املاليزية كواالملبور. 
ويعتبر دوري أبطال آسيا 2010 النسخة الثانية من البطولة بنظامها 
اجلديد، والتي تشهد مشاركة 32 فريقا، متثل الدول التي جنحت في 

تلبية معايير االحتراف التي مت اعتمادها العام املاضي.

العبو األبيض في حماية الشرطة
خرج وفد الكويت من أرضية امللعب بحماية رجال األمن بعد ان 
سادت الفوضى امللعب اثر إطالق احلكم لصافرة النهاية، األمر الذي 

تطلب تدخال من احلكم الرابع حلماية العبي وإداريي األبيض.
وم���ن املتوقع ان تصل بعثة الفريق 8.30 صباح اليوم على منت 
طائرة خاصة وذلك بقاعة التش���ريفات باملطار ومن املقرر ان يكون 

في استقبال األبطال حشد من اإلعالميني والرياضيني.

الجماهير تعتدي على حامل الراية
قامت جماهير هونغ كونغ بإلقاء بعض زجاجات العصائر واملاء 
على حامل الراية بعد أن ألغى هدفا لس���اوث تش���اينا، حيث ملست 
الك���رة يد أحد العبي فريق هونغ كون���غ فأوقف احلكم محمد عمر 
املباراة نحو 4 دقائق واس���تدعى مراقب املباراة ومس���ؤولي فريق 
ساوث تشاينا للحد من هذه التصرفات، واجته بعدها العبو ساوث 

تشاينا الى اجلماهير وطالبوهم بالتشجيع فقط.

أكاديمية إيڤرتون تنّظم دورة تدريبية لمدربي األندية خبرة الفحيحيل تتفوق على شباب اليرموك في »اليد«
القامة نش����اطاتها على هذا املركز 

املتميز.

الخطوة األولى

بدوره، قال فني ان هذه األكادميية 
الصغيرة التي تهتم بالناش����ئني، 
تخطو خطواتها األولى في طريق 
اكتشاف املواهب، وصقلها بالشكل 
العلمي الصحيح الذي من شأنه أن 
الفنية والذهنية،  يطور قدراتهم 
ما يضعهم على الطريق الصحيح 
في عالم اللعبة األكثر شعبية في 
العالم، مؤكدا أن الفريق املتخصص 
من املدربني الذي سيصل اليوم إلى 
األكادميية سيقيم حصصا تدريبية 
يومية ملدة 5 أيام في األسبوع من 
5 إلى 9 مس����اء لتقييم املستوى 
العام لالعبني، وإعطاء التوجيهات 
املناسبة للقائمني على األكادميية 
باإلضافة إلى عمل دورات تدريبية 

للمدربني احملليني.
وأض����اف: أن فرصة الالعبني 
الناشئني في الوصول إلى الدوري 
اإلجنلي����زي كبي����رة، م����ن خالل 
اختيار املواهب املميزة وإرسالها 
إيفرتون، الكتساب  أكادميية  إلى 
االحتكاك واخلبرة، ومن ثم شق 
طريقها نحو املالعب اإلجنليزية، 
مؤكدا أن وجود العبني من الكويت 
الدوري اإلجنليزي مستقبال،  في 
أم����ر ممكن في ظل ه����ذا التعاون 
املشترك خصوصا بعد ازدياد توجه 
الفرق االجنليزية لالعبني العرب، 
الدوري  واس����تقطابهم للعب في 
االجنليزي، مثل املصريني عمرو 
زكي واحمد حسام »ميدو« اللذين 
خاضا جتربة ناجحة في الدوري 

االجنليزي املمتاز.

أعلن املدير التنفيذي ألكادميية 
كرة القدم األولى للناشئني بالتعاون 
مع نادي ايڤرتون االجنليزي داوود 
توفيق، عن وصول مدرب الناشئني 
في أكادميية ايفرتون توش فاريل 
برفقة فريق من املدربني املختصني 
إلى الكويت اليوم، لإلشراف على 
انطالق مختلف نشاطات األكادميية، 
باإلضافة إلى تقييم املستوى العام 
الذي وصل����ت إليه األكادميية في 
تدري����ب وتطوير قدرات الالعبني 

الناشئني.
وأض����اف توفيق ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي نظمته األكادميية 
أمس في مركز حسن ابل وحضره 
مدير كرة القدم في األكادميية مايك 
فني ومدير التطوير خالد الصالح، 
أن األكادميية ستنظم دورة تدريبية 
ملدرب����ي األندي����ة احمللية، حتت 
اش����راف فاريل والفريق املختص 
الذين يعتبرون من أفضل اخلبرات 
التدريبية ف����ي إجنلترا وأوروبا، 
من أجل نقل خبرة هذا الفريق في 
وضع البرامج التدريبية املتكاملة 
للناش����ئني وكيفية صقل املواهب 
املميزة، ووضعه����ا على الطريق 
الصحيح ملواصلة طريقها في عالم 
كرة القدم. وقال: »أخذت فكرة إنشاء 
أكادميية متخصصة في كرة القدم 
للناشئني، أكثر من عامني قبل أن 
نبدأ في تطبيقها بشكل فعلي، حيث 
كان من الصعب علينا أن نستقطب 
اهتم����ام األكادمييات العاملية، ألن 
الكويت تعتبر من الدول املتأخرة 
في عالم تطوي����ر كرة القدم، لكن 
ال����ذي وجدناه  التعاون  وبفضل 
من أكادميية ايفرتون وخاصة من 
املدرب فني، الذي ساعدنا كثيرا في 

واصل الفحيحيل انطالقته نحو 
صدارة دوري الدمج لكرة اليد بعد 
تغلبه ام����س االول على اليرموك 
26-23 )الشوط األول 16-9( في 
اللقاء الذي جرى اول من امس على 
صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية 
ضمن مباريات االس����بوع الثالث 

لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذلك رفع الفحيحيل رصيده 
الى 6 نقاط لينفرد بالصدار مؤقتا 
فيما بق����ي اليرموك على رصيده 

السابق بنقطة واحدة فقط.
وق����د منح منذ بداي����ة املباراة 
تصمي����م الفحيحيل على حتقيق 
الفوز من خالل التألق الواضح في 
اجلانب الدفاع����ي مما رفع الروح 
املعنوي����ة عند احل����ارس مبارك 
س����لطان الذي اكمل تفوق فريقه 
الدفاعي بتألقه في املرمى بالتصدي 
لعدة انفرادات، الى جانب الطلعات 
الهجومية الس����ريعة من الثنائي 
سعد سالم وخالد عوض ليسجال 

عن طريق الهجوم املرتد.
ويحس����ب مل����درب الفحيحيل 
اجلزائري سعيد حجازي انه اعاد 
س����الم الى اجلناح ولعب فيصل 
العازمي وفهد ربيع واحمد سرحان 
في اخلط اخللفي وهو ما جعل االداء 
الهجومي اكثر استقرارا وخطورة 
السيما ان ربيع عاد ملستواه بقوة 
الدفاعي او  س����واء في اجلان����ب 
الهجوم����ي الى جانب جناح العن 
الدائرة عبداهلل املطيري في شغل 
مركز الدائرة وعوض غياب سعد 
العازمي الصابته. وقد ضيع التأني 
في اجلانب الهجومي والتصويب 
املتقن على اليرموك تنفيذ الهجوم 
املرتد الس����ريع وكان واضحا ان 

الدعم واالهتمام، سواء  مزيد من 
م����ن الش����خصيات الرياضية او 
الشركات ووس����ائل اإلعالم، التي 
يعول عليها مسؤولو األكادميية 
في تسليط الضوء على نشاطاتها 
املختلفة، موجها شكره إلى مدير 
مركز حسن ابل لكرة القدم منصور 
ابل، على إتاحة الفرصة لألكادميية 

إنشاء هذه األكادميية، التي نتمنى 
أن تكون نقلة نوعية لكرة القدم 
احمللية، من خالل االهتمام بالقاعدة، 
التي تعتبر املنبع الرئيسي جلميع 

الفرق واملنتخبات«.
وأش����ار توفيق إلى أن جناح 
األكادميي����ة، واس����تمرارها ف����ي 
الناش����ئني يحتاج  صقل مواهب 

املوس����وي الذي واجه دفاعا قويا 
النوبي  الى جانب جناح مشاري 
في قيادة فريقه مع تألق واضح من 
احلارس طارق ابل الذي قدم واحدة 
من اجمل مبارياته، ولكن في النهاية 
البد ان تتفوق اخلبرة على حيوية 
الثياب وهذا ما حدث بالفعل عندما 
حسم العب الفحيحيل فهد ربيع 
اللقاء لصالح فريقه بالفحيحيل في 
الوقت املناسب على عكس صانع 
األلعاب احمد سرحان الذي اضاع 
ثالثة هجم����ات بتصويبات غير 

دقيقة. ادار اللقاء الدوليان علي 
عباس ووليد ابل ولم يكن ابل 

موفقا في بعض قراراته.
وتقام الي����وم مباراة واحدة 
في ختام االسبوع الثالث حيث 
يلتقي الس����املية )4 نقاط( مع 
خيطان الذي لي����س له رصيد 
في اخلامس����ة عص����را وقد مت 
تأجيل اللقاء الثاني الذي يجمع 
الصليبخات مع اجلهراء بسبب 
مغادرة االول ملعسكر خارجي 

استعدادا للبطولة اآلسيوية.

أبل في دورة االتحاد اإلنجليزي
شارك احلكم الدولي منصور أبل 22 حكما دوليا سابقا من بينهم 
5 حكام عرب في دورة تأهيل محاضري احلكام التي نظمها االحتاد 
االجنليزي لكرة القدم بالتعاون والتنس���يق مع االحتاد األوروبي 
لكرة القدم »اليوفا« وبإش���راف االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 

وذلك خالل الفترة من 11 إلى 18 اجلاري.

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

فوز مهم لبوهانغ ستيلرز على أم صالل
حقق بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي فوزا مهما على ام صالل 
القطري 2-0 امس في س���يول في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال 
آس���يا لكرة القدم. وسجل هونغ جاي وون )45( وكيم جاي سونغ 

)80( الهدفني. ويلتقي الفريقان ايابا في الدوحة في 28 اجلاري.
وس���نحت للفريق الكوري فرص عدة كان���ت ابرزها حني توغل 
البرازيلي دنيلسون داخل املنطقة حيث مر من اكثر من مدافع لكنه 

سدد في احضان احلارس بابا مالك )20(.
وافلت مرمى ام صالل من هدف قبل نهاية الشوط بثالث دقائق حني 

ارتقى ستيفو ايضا لكرة من اجلهة اليسرى ارتدت من القائم.
وخطف بوهانغ ستيلرز هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع اثر ركلة ركنية من اجلهة اليمنى فطار هونغ جاي وون 

للكرة واودعها في الزاوية اليمنى ملرمى مالك.
ودفع الهدف الذي هز شباك ام صالل العبي الفريق القطري الى 
التخلي عن احلذر الدفاعي واالنطالق نحو بناء الهجمات ومحاولة 

ادراك التعادل لكن الفريق الكوري عرف كيف يعزز النتيجة.
وكان بوهانغ س���تيلرز قريبا من تسجيل هدف ثان اثر خطأ من 
بابا مالك الذي خرج من مرماه لتش���تيت الكرة فتهيأت على حدود 
املنطقة امام بيونغ جي فأرس���لها باجتاه املرمى اخلالي لكن عودة 
احلارس حالت دون اهتزاز الش���باك )54(.1وسجل اصحاب االرض 
الهدف الثاني اثر كرة من اجلهة اليسرى الى كيم جاي سونغ فتابعها 

برأسه ايضا من دون رقابة في الزاوية اليمنى للمرمى )80(.

األسطى يشيد بدعم »الهيئة« لـ »نور«
أكد باسل األسطي والد العبة اجلمباز اإليقاعي نور األسطى أن 
دعم ومس���اندة ورعاية الهيئة العام للشباب والرياضة كان وراء 
فوز ابنته ببطولة استراخان الدولية مؤخرا، الفتا إلى أن الهيئة هي 
التي تكفلت بدعمها ماديا ومعنويا واعالميا وكذلك بدعم التفرغات 

الرسمية سواء لي أو ألمها التي ترافقها في جوالتها الدولية.

الدوحة تتأهل لجائزة 
»مدينة الرياضة المثالية«

تأهل��ت الدوحة لني��ل جائزة 
»مدينة الرياضة املثالية« إحدى أهم 
اجلوائز املرموقة التي متنحها شركة 
»س��بورت بيزنس« املتخصصة 

بإدارة األنشطة الرياضية.
ودأبت الدوحة منذ استضافة 
دورة األلعاب اآلسيوية عام 2006 
على تنظيم عدد كبير من الدورات 
الرياضية العاملية، وأثبتت جدارتها 
في ادارتها وتنظيمها بشكل متميز، 
كما قدمت قطر مؤخرا ملفها لطلب 
العال��م 2022،  اس��تضافة كأس 
احلدث الرياضي األكبر في عالم 

كرة القدم.
وعبر حسن عبداهلل الذوادي، 
املدي��ر التنفيذي ل��� »ملف قطر 
الس��تضافة كأس العال��م 2022« 
عن فخره بترشيح الدوحة لهذه 
اجلائزة وقال: »يرسخ تأهل الدوحة 
لنيل هذه اجلائزة موقعها كوجهة 
رياضية عاملية، وميي��ز مكانتها 

الدولية.

مهرجان جمعية الفحيحيل بفروسية األحمدي
يش���هد مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر في فروسية 
االحمدي عصر اليوم االجتماع الثاني، والذي يشتمل على 4 اشواط 
خصص منها الش���وطني الثالث والرابع رئيسيني، حيث تتنافس 
جياد الدرجة االولى في الش���وط الثالث عل���ى الكأس املقدمة من 

جمعية الفحيحيل التعاونية ملسافة 1200 متر.

حجازي أعطى تعليماته بالعودة 
الس����ريعة للدفاع وهذا ما جعل 
الفحيحيل يتفوق في الشوط األول 
بدرجة كبيرة. في الشوط الثاني 
وضح تأث����ر الفحيحيل باملجهود 
الكبير الذي بذل في الشوط األول 
ليهبط األداء الفني وهذا ما أعطى 
فرصة لليرموك لتصحيح اوضاعه 
وبالفعل استطاع اليرامكه تقليص 
الفارق الى هدفني 23-21 في آخر 
اربع دقائق بفضل مجهود نصير 
حسن ومطلق الدوسري وصالح 


