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حلب -عبداهلل المتلقم -موفد جمعية الصحافيين
احرزت الكويت 3 ميداليات متنوعة في اليوم 
الثاني من البطولة االولى لدول غرب آسيا اللعاب 
القوى لفئة العمومي )رجال ونساء( التي تختتم 
اليوم في مدينة حلب الس���ورية، ورفع املنتخب 
الوطني رصي���ده الى 8 ميدالي���ات واصبح من 
املنافس���ن على املراكز املتقدمة، بانتظار اليوم 

االخير من البطولة.
وحقق البطل علي الزنكوي ذهبية مس���ابقة 
اطاحة املطرقة بجدارة مسجال 76.72 مترا، وجاء 
االيراني كافن ثانيا، واحرز العبنا محمد اجلوهر 

امليدالية البرونزية.
وفي سباق 4 × 100م تتابع حقق فواز دهش 
وعيسى اليوحة وحمود طارق وعبدالعزيز املنديل 
الفضية بعد منافسة شرسة مع السعودية واالمارات 

التي احرزت الذهبية وعمان.

الزنكوي سعيد

وعبر البطل علي الزنكوي عن سعادته بحصوله 
على املركز االول، وكان يتمنى ان يحل زميله محمد 
اجلوهر ثانيا، لكن الالعب االيراني قدم مستوى 
جيدا. وأكد ان���ه راض عن الرقم الذي حققه بعد 
عناء السفر الطويل حيث وصل من هنغاريا قبل 
3 ايام ومكث يوما واحدا فقط في الكويت وبعدها 
سافر الى حلب، ووعد بتقدمي مستوى افضل في 
دورة االلعاب اآلس���يوية وبأن يحقق الرقم الذي 

يطمح اليه.
واهدى الزنكوي امليدالية الى جميع الرياضين 
ومحب���ي العاب القوى والى اعضاء مجلس ادارة 

االحتاد على وقفتهم املشرفة معه.
بدورهم، اعرب العبو فريق التتابع احلاصلون 
عل���ى امليدالية الفضية في س���باق 4 × 100م عن 
سعادتهم باملس���توى الذي قدموه بالرغم من ان 
الطموح كان اكبر واالقرب لنيل امليدالية الذهبية. 
من جهة اخرى، اش���اد مشرف املنتخب عطااهلل 
الشمري باملستوى الكبير الذي قدمه الالعبون في 
اليومن االولن من البطولة، وقال هذا ليس غريبا 
عليهم فقد عودونا في السابق ان يدخلوا اي سباق 
حتى لو كان استعدادهم ليس باملستوى املطلوب، 
واضعن نصب اعينهم بلدهم وينافسون بحماس 
وقوة، ما ادى الى حتقيق 8 ميداليات حتى اآلن، 

على الرغم من اننا كنا نطمع في أكثر من ذلك.
ومتنى الش���مري التوفيق لباقي الالعبن في 
مشاركتهم في اليوم االخير وهم محمد العازمي 
في سباق 800م، وحمود السعد في سباق 200م 
وعيسى الزنكوي في مسابقة رمي القرص، وفريق 
التتابع 4× 400م وهم فوزي دهش وحمود السعد 
وفهد الس���عد وجاسم املاص، وفي مسابقة القفز 
بالزانة يشارك فهد املرشاد وعلي الصباغة، وفي 
س���باق 400م حواجز يشارك جاسم املاص وفهد 
الس���عد. هذا ويعود الوفد الى البالد في الساعة 

الثانية من ظهر اليوم. 

د.فؤاد الفالح في حديث مع الشيخ طالل الفهد

ستاد جابر األحمد جاهز الستضافة بطولة اخلليج للناشئني جاسم يعقوب يتحدث إلى العبي أزرق الناشئني بحضور اجلهازين الفني واإلداري

علي الزنكوي أحرز الذهبية في إطاحة املطرقة

توميسالف كاراسي

اليرموك يجدد الثقة بكاراسي

مبارك الخالدي
جددت اللجنة املؤقتة الدارة نادي اليرموك الثقة باجلهاز الفني 
للفريق االول لكرة القدم بقيادة املدرب الصربي توميسالف كاراسي 
ومس���اعده مبارك النمش خالل االجتماع الذي جمع االدارة باجلهاز 
الفني مس���اء أول من امس حيث ناقش املجتمعون اسباب النتائج 
السلبية للفريق في الفترة األخيرة وتذيله جدول الترتيب بن فرق 

دوري الدرجة األولى بنقطة وحيدة.
وعلمت »األنباء« ان كاراسي اوضح وجهة نظره الفنية واملتمثلة 
في أن الفريق يعاني مش���كلة النهاية السليمة امام مرمى اخلصم، 
مشيرا الى ان معدالت وصول الفريق الى مرمى خصومه مرتفعة اال 

ان اجلهود تذهب سدى بسبب عدم التوفيق في تسجيل االهداف.
اجلدير بالذكر ان اليرموك لعب 3 مباريات حيث تعادل مع التضامن 
2-2 وخسر من خيطان 1-3 ومن الصليبخات 0-1 وفي بطولة كأس 

االحتاد خسر من الساملية 0-3 ومن خيطان 3-1.

الفالح يشيد باستعدادات فريق ستاد جابر

اشاد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح باستعدادات 
فريق عمل ستاد جابر الدولي نحو التجهيز واالعداد 
الستضافة بطولة كأس اخلليج للناشئن واجلهود 
املضنية التي تبذله���ا الهيئة مبختلف قطاعاتها 

واداراتها الخراج هذا احلدث بأفضل صورة.
جاء ذل���ك خالل الزيارة التي قام بها د.الفالح 
لس���تاد جابر حيث قام بجول���ة ميدانية يرافقه 
رئيس فريق العمل في الستاد عصام جعفر وعدد 
من املسؤولن في الهيئة لالطالع على كل االمور 
واالطمئنان على حسن سير العمل قبيل افتتاح 

البطولة اخلليجية.
وابدى د.الفالح ثقته وارتياحه لالستعدادات 
اجلارية من قبل فريق عمل الستاد وجميع العاملن 
بالفريق والتحضير اجليد وتكريس اجلهود من 
اجل توفير اقصى درجات النجاح للبطولة التي 

ستقام مبارياتها على درة معمارية جميلة حتمل 
ذكرى االمير الراحل طيب اهلل ثراه.

واكد د.الفالح ان هذه البطولة تسبق استحقاقات 
وبطوالت قادمة في ستاد جابر حتى موعد االفتتاح 
الرسمي له الذي سيكون مفاجأة جلميع الرياضين 

وسيتم الترتيب له بشكل الئق.
واشار الى ان التقرير الذي رفعه وفد »فيفا« 
الشهر املاضي بشأن الستاد اعطى الضوء االخضر 
للهيئة ملواصلة اجلهود ورفع درجة االس���تعداد 
ألي بطولة حتى يكون االفتتاح بصورة تدريجية 
لالطمئنان على االمور الفنية والتش���غيلية بهذا 

املرفق الرياضي الكبير.
وحض د.الفالح اسرة فريق العمل على مواصلة 
اجلهود دون كلل، معربا عن ارتياحه ملا مت اجنازه 
قب���ل افتتاح البطولة اخلليجي���ة اليوم، متمنيا 

جلميع الوفود الشقيقة النجاح.

األزرق وعمان يقصان شريط افتتاح »خليجي 7« للناشئين اليوم
»الهيئة« واالتحاد يمنحان نجوم العصر الذهبي مقاعد دائمة في ستاد جابر
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يعقوب متفائل بتحقيق
نتائج إيجابية

أعرب نائب املدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاسم يعقوب عن تفاؤله بالعبي منتخب الكويت الوطني 
للناشئن لكرة القدم، وقدرتهم على حتقيق نتائج طيبة في بطولة 

كأس اخلليج التي ستنطلق اليوم.
وقال يعقوب خالل زيارته لوفد االزرق الصغير في ستاد جابر 
الدول���ي حيث يواصل املنتخب تدريباته واس���تعداداته خلوض 
غمار البطولة انني ش���عرت من خالل قرب���ي من الالعبن مبدى 
الروح العالي���ة التي يتمتع بها الالعب���ون، والرغبة في حتقيق 
نتائج طيبة تسعد جماهيرهم، وتسهم هذه النتائج في املنافسة 
على لقب البطولة مع نظرائهم في دول املجلس، مش���يرا الى ان 
التحلي بالروح الرياضية اهم من الفوز واخلسارة اللذين يأتيان 
في املرتبة الثانية في ظل هذه املنافس���ات الرياضية التي جتمع 

شبابنا اخلليجي.
وذكر يعق���وب لالعبن أنهم محظوظون للمش���اركة في هذه 
البطولة التي س���تقام على س���تاد جابر الدولي الذي يعتبر من 
الصروح الرياضية الرائعة مبنطقة الش���رق االوسط، متمنيا ان 
يق���دم املنتخب عروضا جيدة تثبت قدراته���م وامكاناتهم الفنية 
الكروية ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية في املس���تقبل، مؤكدا 
لهم في نفس الوقت انهم ميرون مبرحلة كروية مهمة جدا حتتاج 
الى التعاون مع االجهزة الفنية واالدارية، وااللتزام داخل وخارج 
امللعب، وطاعة اجلهازين الفني واالداري حتى يصل الالعب الى 

اهدافه.
وقد تركت زيارة يعقوب لالعبن اثرا طيبا في نفوسهم، وعاهدوا 
اجلماهير واملسؤولن على تقدمي افضل العروض في البطولة، وترك 
انطباع جيد في ستاد جابر الدولي الذي يحتضن البطولة الول مرة، 
فيما ثمن اجلهازين الفني واالداري حرص النجم الدولي السابق، 
ودعمه لالعبن الشباب قبل انطالق البطولة وشحذ هممهم، ورفع 

روحهم املعنوية، وتوجيههم بخبرته الكبيرة في املالعب.

ستكون فرحة اجلماهير الكويتية فرحتن اليوم 
األولى عندما تنطلق النسخة السابعة لبطولة اخلليج 
ملنتخبات الناشئن حتت 17 عاما برعاية رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
والتي ستشهد مواجهة االفتتاح بن منتخبنا الوطني 
أمام نظيره العماني ضمن املجموعة الثانية، فيما 
سيتقابل منتخبا السعودية واإلمارات في املجموعة 
األولى. اما الفرحة الثانية فتتعلق بخروج ستاد جابر 
الدولي إلى النور في الظهور الرسمي االول له حيث 
يحتضن مباريات البطولة ضمن املرحلة األولى في 
خطة تشغيله التي ستقام على 3 مراحل. وقد ثمن 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة الشيخ طالل الفهد 

رعاية وزير الدفاع للبطولة.
وستشد اجلماهير الكويتية رحالها إلى الستاد 
اليوم للشد من ازر العبينا في اختبارها األول بكأس 
اخلليج أمام عمان باملجموعة الثانية التي تضم كذلك 
املنتخب القطري في ح���ن تضم املجموعة األولى 

منتخبات السعودية والبحرين واالمارات.
وقررت اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة الشيخ 
طالل الفهد رئيس احتاد كرة القدم فتح أبواب الستاد 
أمام جماهير األزرق باملجان ملساندة جنوم املستقبل 
إلى جانب االحتفال بس���تاد جاب���ر أحدث املالعب 

الرياضية في املنطقة.

الصالح: نريد الفوز

من جانبه، قال مدافع االزرق سليمان الصالح ان 
املواجه���ة مع املنتخب العماني في افتتاح البطولة 
ستكون صعبها على املنتخبن وكعادة املواجهات 
االفتتاحية في كل بطولة، مشددا على أن الالعبن 
س���يبذلون قصارى جهدهم من أجل حتقيق الفوز 

واحلصول على ال�3 نقاط في بداية املشوار.
من جهته، أكد الالعب عبداللطيف حسن أن الفوز 
في املباراة األولى يعد نقطة العبور إلى الدور قبل 
النهائي من البطولة إال أن املهمة لن تكون سهلة في 
ظل مواجهة خصم قوي كاملنتخب العماني الفتا إلى 
أن الالعبن سيسعون إلى استثمار عاملي األرض 

واجلمهور خلطف االنتصار األول.

تكريم نجوم العصر الذهبي

من جانبها، قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واحتاد الكرة تكرمي جن���وم العصر الذهبي الذين 
نالوا كأس آسيا 80 وتأهلوا لنهائيات كأس العالم 
82 وحققوا الكثير م���ن االجنازات للكرة الكويتية 
وذلك من خالل منحه���م مقاعد مدى احلياة حتمل 
أسماءهم في املقصورة الرئيسية بستاد جابر، وتضم 
قائمة املكرمن 24 جنما وهم: جاسم يعقوب وفيصل 
الدخيل وعبدالعزيز العنبري واحمد الطرابلس���ي 

ومحبوب جمعة وفتحي كميل ونعيم سعيد ويوسف 
السويد وسامي احلشاش ووليد اجلاسم وعبداهلل 
البلوش���ي وجمال يعقوب وسعد احلوطي وناصر 
الغامن وعبداهلل معيوف وأدم مرجان ومحمد كرم 
وحمود فليطح ومؤيد احلداد وعبدالعزيز حس���ن 
وعلي بودس���تور وجاس���م بهمن ومبارك مرزوق 

وعبدالنبي حافظ.
أشاد مدير املنتخب السعودي لناشئي كرة القدم 
صالح خليفة املشارك في البطولة بحفاوة االستقبال 
التي حظي بها أعضاء الوفد فور وصولهم إلى ارض 

املطار وحتى وصولهم إلى فندق إقامة الوفود. 
وأبدى خليفة سعادة الوفد السعودي بتواجده 
في الكويت ومشاركة أشقائنا اخلليجين هذا العرس 

الرائع ألبنائنا الناشئن.
وأوض���ح ان البطولة س���تخلو م���ن التعصب 
وسيسودها أجواء الود واحملبة بن االشقاء الذين 
سيتنافسون بشرف لنيل لقب البطولة، مشيرا الى 
ان املنتخب السعودي جاهز متاما ملباراة اليوم امام 

االمارات والتي سيسعى خاللها لتحقيق الفوز.
وثمن خليفة اهتمام ودعم وزراء الرياضة والشباب 
في مجلس التعاون اخلليجي مبنتخبات الناشئن 
والش���باب التي تعد الداعم الرئيس���ي للمنتخبات 
الكبيرة داعيا كافة الهيئات احلكومية واخلاصة لدعم 
الش���باب ماديا ومعنويا ومنحهم فرصة االحتكاك 
مبدارس كروية مختلفة. من جانبه، قال املدير الفني 
للمنتخب السعودي عمر باخش���وين إن منتخبه 
يدخل كل لقاء من أجل املنافسة على اللقب وتقدمي 

عرض يليق بالكرة السعودية املتطورة. 
وتابع: إن فترة جتمع املنتخب السعودي للناشئن 
بدأت قبل ش���هر رمضان املاضي بعشرة أيام فقط 
وكان التدريب في رمض���ان على فترة واحدة بعد 
الفطور بسبب الصوم، مؤكدا ان هذا األمر ينطبق 
على كل الفرق املش���اركة، لذلك كان اإلعداد محليا 
فقط وبسيطا ولكن ال مينع أن ننافس على اللقب 

على حد تعبيره.
وشكر باخشوين الكويت واللجنة املنظمة على 
االهتمام الكبير الذي حظوا به منذ وصولهم، مضيفا: 
شهادتنا مجروحة، فشعب الكويت أهل الكرم وهذا 
ليس بغريب عليهم فقد تعودنا منهم على احلفاوة 

والترحيب دائما. 

المباريات على »الجزيرة« و»الثالثة«

توصلت إدارة القناة الثالثة الرياضة بتلفزيون 
الكويت الى اتفاق نهائي مع قناة اجلزيرة الرياضية 
صاحبة النقل احلصري لنقل البطولة عبر شاشتها 
وذلك من خالل 16 كاميرا سيتم توزيعها في شتى 

انحاء الستاد.

ذهبية للزنكوي في »قوى غرب آسيا«
فريق التتابع 4 × 100م أحرز الفضية والجوهر البرونزية في المطرقة


