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مشجع يحمل صورتي
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

والشهيد الشيخ فهد األحمد

الشيخ طالل الفهد متحدثا في املؤمتر الصحافي

)هاني الشمري( فيصل عجب محاصرا بني العبي املنتخب العماني

فريق عمل الهيئة لستاد جابر

الفهد: مباريات محلية على ستاد جابر ودراسة طلب لنقل مقر االتحاد إليه
وبني ان بطولة اخلليج ستكون 
االحتكاك األفضل ملنتخب الناشئني 
الذي يعده االحتاد للمشاركة في 
التصفيات اآلس���يوية للشباب 
التي س���تنطلق الع���ام املقبل، 
مش���يرا إلى أن سياسة االحتاد 
ف���ي الوقت احلال���ي تهدف إلى 
إعداد جمي���ع املنتخبات للتأهل 
العالم مبختلف  لبطوالت كأس 
مراحلها، والظهور بأفضل صورة 
في احملاف���ل الدولية لرفع لواء 

الكرة الكويتية عاليا. 

التواجد في »خليجي 20«

وواص���ل الفه���د حديثه عن 
التي ستهدف  توجهات االحتاد 
أيضا الى التركيز على مواجهة 
منتخبات شرق وغرب آسيا خالل 
التجارب التي ستجريها املنتخبات 
الوطني���ة والتقليل من مواجهة 
منتخبات أوروبا وأفريقيا التي 

ستكون في أضيق الظروف. 
وشدد على ان الكرة الكويتية 
ستتواجد في خليجي عشرين 
بقوامها الرئيسي بصرف النظر 
عن م���دى اس���تعداد اليمن عن 
استضافة البطولة، موضحا ان 
منتخب السعودية لم يعلن رسميا 
مشاركته مبنتخب الرديف وان 
املنتخب االماراتي كان على صواب 
عندما سمح بعدم مشاركة العبي 
الوحدة مع منتخبهم الرتباطهم 

مبونديال األندية. 
وأكد الفه���د ان احتاد الكرة 
البطولة  س���يظل مؤيدا إلقامة 
في اليمن خاصة ان الشهيد فهد 
األحمد كان أول من تقدم مبقترح 
ال���ى بطوالت كأس  اليمن  ضم 

اخلليج.

فزعة الرعاة 

وق���د حظيت بطولة اخلليج 
بدعم كبير من بعض ش���ركات 
القطاع اخلاص التي حرصت على 
املساهمة في رعاية البطولة والتي 
توجه لها الفهد بجزيل الشكر في 
مؤمتره الصحافي، الفتا إلى أن 
الشركات الراعية فزعت من أجل 
إجناح البطولة ومساندة اللجنة 
املنظمة في ظهورها بالصورة التي 
تعكس إمكانات الرياضة الكويتية 
في استضافة البطوالت الكروية 

بعد فترة طويلة من الغياب.

خاصة انه اجلهة املسؤولة عن 
كرة القدم. وحتى يظل الستاد 

مفتوحا ومستمرا في العمل.

تكريم خاص

وتط���رق الفه���د ال���ى فكرة 
تك���رمي جنوم العص���ر الذهبي 
الذين نالوا كأس آسيا عام 1980 
وتأهلوا ملونديال 1982 من خالل 
منحهم مقاعد دائمة في املقصورة 
الرئيسية للستاد، مشيرا إلى انه 
استعرض تلك الفكرة مع الفالح 
أثناء زيارته األخيرة للس���تاد 
الطرفان عل���ى تنفيذها  ليتفق 
لرد اجلميل لهؤالء النجوم الذين 
قدموا الكثي���ر للكرة الكويتية، 
مؤكدا انه حرص على االتصال 
هاتفيا بالالعبني املكرمني إلبالغهم 
بالتكرمي الذي القى استحس���ان 

اجلميع.

أصل عشرة في تقييمه النهائي 
إلى جانب املطالبة بإجراء بعض 

التعديالت البسيطة. 
وكش���ف عن وجود اقتراح 
بإقامة بعض املباريات احمللية 
ملس���ابقة الدوري على الستاد 
الى جانب استضافة مجموعة 
م���ن املباريات الدولية الودية، 
موضحا ان الستاد في حاجة الى 
استضافة الكثير من املباريات 
بدال من ان يترك فترات طويلة 
من دون مباريات حتى يستمر 
في العمل ويك���ون على أهبة 
االس���تعداد من دون مشكالت 

عند االفتتاح الرسمي له.
كما أوضح الفهد ان مجلس 
ادارة احتاد الكرة يدرس التقدم 
بطلب الى الهيئة لنقل مقر إقامته 
داخل الستاد لكي يكون قريبا 
مل���ا يحدث عل���ى أرض الواقع 

م���ن مهمته ف���ي ابوظبي التي 
ستستضيف مونديال األندية. 
وأكد الفهد ان نتائج زيارة 
وفد »فيفا« كانت ايجابية عندما 
منح الستاد تسعة درجات من 

إلى ان بالتر  الطبيعة، مشيرا 
أرس���ل الوفد بعد أسبوع من 
املقابلة بعد ان أصر في البداية 
على تأجيل زيارة الوفد حتى 
ديس���مبر املقبل عندما ينتهي 

تخصيص ما يقارب ستة آالف 
التي  مقعد فق���ط للجماهي���ر 
توقع اال حتض���ر بكثافة على 
ان تتم زيادة العدد الى عشرة 
آالف ف���ي حال زي���ادة اإلقبال 
اجلماهي���ري، ويوجد 4 آالف 

أخرى للطوارئ.
وحرص الفهد على اإلشادة 
باملجهودات التي قام بها فريق 
العم���ل بقيادة عص���ام جعفر 
الذين قضوا  العاملني  وجميع 
س���اعات طويلة داخل الستاد 
بشكل يومي بعد انتهاء دوامهم 
الرس���مي لالنته���اء من جميع 

التجهيزات. 
وكشف انه عرض على رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جوزيف بالتر عندما زاره مؤخرا 
في زيوريخ إرسال مندوبني من 
»فيفا« ملش���اهدة الستاد على 

على ستاد جابر لتكون احملطة 
األولى ضمن مراحل تش���غيله، 
الفتا إلى ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة رحبت بالفكرة ووافقت 
على تنفيذه���ا ومنحت االحتاد 
صالحي���ة تنظيم البطولة على 
الستاد بصفته املسؤول عن كرة 

القدم.

تجاوب بالتر

وبني الفهد انه صدم من عدم 
جاهزية الس���تاد عندما دخله 
للمرة األولى ملش���اهدته على 
الطبيعية، مضيفا انه لم يشك 
للحظة ف���ي قدرة فريق العمل 
وجميع العاملني بالهيئة واللجنة 
املنظمة على جتهيز الستاد في 
تلك الفت���رة الزمنية القصيرة 
لكي يكون جاهزا الس���تضافة 
انه سيتم  إلى  املباريات، الفتا 

ثمن رئيس احتاد كرة القدم 
واللجنة املنظمة العليا لبطولة 
خليج���ي منتخبات الناش���ئني 
السابعة الشيخ طالل الفهد رعاية 
الوزراء باإلنابة  رئيس مجلس 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
للبطولة، موجها جزيل الشكر 
له نياب���ة عن أعض���اء اللجنة 
والوفود اخلليجية املشاركة في 
البطولة، مؤكدا ان تلك الرعاية 
تعكس رعاي���ة واهتمام املبارك 

بفئة الشباب.
وأش���اد الفهد عل���ى هامش 
مؤمتره الصحافي الذي عقد أمس 
االول مبناسبة االفتتاح الرسمي 
للمركز اإلعالمي بس���تاد جابر 
الدولي بالدعم الكبير الذي حتظى 
به اللجنة املنظمة من جانب مدير 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.فؤاد الفالح والوكالء املساعدين 
وباألخص جاسم يعقوب وعصام 
جعفر وجميع العاملني بالهيئة 
الذين بذلوا مجه���ودات كبيرة 
لتجهيز ستاد جابر الستضافة 
مباريات بطولة الناش���ئني، كما 
توجه بالشكر الى كل الوزارات 
والهيئات احلكومية التي ساهمت 
أندية  البطولة، وكذلك  في دعم 

النصر والقادسية والعربي.
التنازلي  العد  الفهد ان  وأكد 
الفتتاح س���تاد جابر رسميا بدأ 
مع انطالق مباريات وأنش���طة 
البطولة التي تعد مبنزلة املرحلة 
األولى ضمن خطة تشغيل الستاد 
وذلك قبل أشهر قليلة من افتتاحه 

الرسمي.
وأضاف ان البطولة ستكون 
أفضل اختبار للحكم على مرافق 
الستاد ومعرفة السلبيات، مؤكدا 
ان األشقاء اخلليجيني املشاركني 
البطولة س���يصبرون على  في 
اللجن���ة املنظم���ة ويتحملون 
ان  السلبيات على اعتبار  معها 
البطولة تقام في ظل أجواء من 

الود واالخوة.
وأشار الفهد إلى ان فكرة إقامة 
البطولة على ستاد جابر جاءت 
بعدما اعتذرت األندية احمللية عن 
عدم استضافة املباريات النشغال 
مالعبه���ا باملس���ابقات احمللية 
وه���و األمر ال���ذي دفع مجلس 
إدارة االحت���اد واللجنة املنظمة 
الى طرح مقترح إقامة البطولة 

ثمّن رعاية المبارك للبطولة الخليجية للناشئين ويؤكد أنها أفضل اختبار للحكم على الستاد

املهاجم فيصل عجب امام الدفاع 
العمان����ي، ولم يتمكن االزرق من 
تشكيل خطورة باستثناء تسديدة 
ضعيفة لعجب اث����ر متريره من 

سامي الصانع )33(.
الثاني، فرض  الش����وط  وفي 
املنتخب العماني سيطرته وكان 
األكثر استحواذا على الكرة وكاد 
يحرز هدف التقدم في وقت مبكر 
إال ان كرة الشحيمي ذهبت ضعيفة 
بجوار القائم، في حني واصل األزرق 
االعتماد عل����ى مهاجم وحيد هو 
علي احلربي، وفي ربع الس����اعة 
األخي����ر أجرى م����درب املنتخب 
الوطني البرتغالي تبديال بإشراك 
يوسف داوود بدال من فيصل عجب 
وخالد األيوبي بدال من مش����اري 

العبيدان.
ومرر األيوب كرة ذكية الى فواز 
العسعوسي الذي مر من املدافعني 
ووضع الكرة على ميني احلارس 
احمد الرواهي محرزا هدف الفوز 

لألزرق )86(.

مبارك الخالدي
حق���ق املنتخ���ب الوطن���ي 
للناشئني فوزا مهما على نظيره 
العماني 2 � 1 ف���ي املباراة التي 
جمعتهما على ستاد جابر الدولي 
مس���اء امس في افتتاح بطولة 
اخلليج السابعة للناشئني لكرة 

القدم.
وبهذا الفوز حصل األزرق على 
اول 3 نق���اط، ووضع قدما في 

الدور نصف النهائي.
وأحرز هدف���ي األزرق علي 
احلربي )5( وفواز العسعوسي 
)85(، بينما س���جل هدف عمان 

ياسني الشحيمي )16(.

شوط إيجابي

وكان الشوط االول ايجابيا من 
املنتخبني، ففي ربع الساعة االولى 
متكن األزرق من فرض سيطرته 
على املباراة، واستطاع التقدم بهدف 
مبكر عب����ر مهاجمه علي احلربي 
الذي ارتقى برأسه بطريقة رائعة 

ياسني الشهيلي الذي أعاد املنتخب 
العماني الى املباراة بإحرازه هدف 
التعادل بعد ان تلقى كرة عرضية 
من حمد احلبسي سددها مباشرة 
على مي����ني حارس األزرق خليفة 

رحيل )16(.
 وعاد منتخبنا خالل هذا الشوط 
اللعب من االط����راف، وترك  الى 

وسدد الكرة خارج املرمى اخلالي 
وسط ذهول اجلميع حتى عجب 

نفسه. 
واستفاق املنتخب العماني من 
صدمته، ليبدأ السيطرة على منطقة 
املناورات بفضل حسن حتركات 
العبي����ه حمد احلبس����ي ومحمد 
احلبسي ومروان عبدامللك واملهاجم 

لكرة مرفوعة من ركلة ركنية نفذها 
شاهني اخلميس ليضعها على يسار 

احلارس احمد الرواحي )5(.
وكاد فيصل عجب ان يضيف 
الهدف الثاني لألزرق بعد ان استغل 
خطأ الحد املدافعني العمانيني اثر 
متريره من املتألق اخلميس فتخطى 
احلارس الرواحي وانفرد باملرمى 

جهود بارزة إلدارات »الهيئة«

غيابات مؤثرة في البحرين

المرهون: المشاركة إعداد آلسيا 

 قال مدير املنتخب البحريني 
تركي عبداهلل ان منتخبه حظي 
باهتمام خاص من احتاد بالده 
من خالل اختيار الالعبني وتوفير 
مدرب مميز هو التونسي جنم 
الدين أمية وكذلك إقامة التدريبات 
على ملعب أكادميية االحتاد مع 

برنامج متكامل وذلك من اجل 
تطوير أداء الالعبني واحملافظة 
على مستوياتهم الفنية مشيرا 
إلى أن خط���ة اإلعداد تضمنت 
إقامة معسكر تدريبي في تونس 
تخلله خ���وض مباريات ودية 
مع اجلزائ���ر وتونس واملغرب 

وغينيا ثم السعودية وسورية 
واألردن. 

وأشار عبداهلل الى أن منتخب 
بالده سيفتقد خدمات خمسة من 
البطولة منهم  أبرز العبيه في 
مبارك سالم الذي مت وضع قدمه 

في اجلبس.

تواص���ل إدارات وقطاعات 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عملها بستاد جابر الدولي لتأمني 
جن���اح البطولة التي انطلقت 
على الستاد واملباريات القادمة 
التي س���تقام على الستاد في 
املقبل���ة، حيث تقوم  املرحلة 
ه���ذه االدارات وهي: اخلدمات 
والعالقات والتوريدات واالعالم 
وغيرها، بجهود كبيرة وقامت 
بحل الكثي���ر من العوائق من 
خالل التعاون فيما بينها لرسم 

صورة جميلة للضيوف.
ومن اللجان جلنة اخلدمات 
العامة، حيث ذكر رئيسها سمير 
اخلضير ان الهدف من تواجد 
فريق العمل يوميا في الستاد 
البطولة هو  وحت���ى نهاي���ة 
معاجلة اي نقص قبل االفتتاح 
الرس���مي في فبراي���ر املقبل، 
مشيرا الى ان هناك مناقصات 
جديدة خاصة ستطرح إلضافة 
اي حلول جديدة من شأنها ابراز 
معالم الستاد خاصة من الداخل 

مؤكدا ان الستاد يخلو من أي 
عيوب كبيرة او جس���يمة كما 

افاد تقرير فيفا بذلك.
وق���ال اخلضي���ر ان فريق 
الكثير وتغلب  العمل اجن���ز 
عل���ى الكثي���ر م���ن العوائق 
والصعوبات في فترة وجيزة 
ال تتجاوز الش���هرين من اجل 
االع���داد والترتيب للبطوالت 
الرياضية في الستاد وجنحنا 
في ازال���ة الكثير من العوائق 

بجهود ذاتية.

وأكد رئيس الوفد العماني الشيخ نايف املرهون 
أن مشاركة منتخب بالده في البطولة تعد املرحلة 
األخيرة من خطة إعداد املنتخب العماني خلوض 
نهائيا كأس آسيا املقررة في العاصمة األوزبكية 
طشقند. وقال ان جميع الالعبني من مواليد 1994 
على عكس باقي املنتخب���ات اخلليجية األخرى 
املش���اركة في البطولة التي تشارك بالعبني من 

مواليد 1993 مش���يرا الى أن كأس آسيا سيكون 
مواليد 1994 ولذلك ارتأينا املشاركة بهم في البطولة 
إلعدادهم. وأبدى املرهون إعجابه الشديد بحسن 
االستقبال لدى وصول وفد بالده إلى أرض املطار 
ومقر اإلقامة في فندق كراون بالزا قائال »أن هذا 
األمر ليس غريبا على أبناء الكويت الذين ميتازون 

بكرم الضيافة«.

»الثالثة« تنقل المباريات 
كشف الشيخ طالل الفهد حقيقة املفاوضات التي دارت 
خلف الكواليس للحصول عل���ى موافقة قناة اجلزيرة 
الرياضية لعرض مباريات البطولة عبر تلفزيون الكويت 
من خالل القناة الثالثة الرياضي���ة، مؤكدا ان اجلزيرة 
الرياضية رفضت في بداي���ة األمر ما أدى الى قيام وفد 
التلفزيون بسحب سيارة النقل، موضحا انه أجرى اتصاال 
مع املسؤولني عن قناة اجلزيرة ليتوصل الى اتفاق معهم 
مينح القناة الثالثة أحقية عرض البطولة باملجان، متوجها 

بالشكر الى قيادات اجلزيرة الرياضية.

أزرق الناشئين فك عقدة مباراة االفتتاح وهزم عمان
 وضع قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة الخليج


