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هايف املطيري يسلم جائزة أفضل العب للسعودي فهد املولد كبار الضيوف وجنوم العصر الذهبي في املقصورة الرئيسية

افتتاح املرحلة األولى لستاد جابر باستضافة خليجي الناشئني

مدربا السعودية واإلمارات عيد باروت وعمر باخشوين صراع على الكرة بني العبي السعودية واإلمارات

باخشوين: قدمنا مباراة جيدة

باروت: لدى اإلمارات أكثر من ذلك

قال مدرب املنتخب السعودي عمر باخشوين ان العبيه قدموا مباراة 
جيدة ومتكنوا من حتقيق الفوز على املنتخب اإلماراتي، مش��يرا إلى أن 
املباري��ات االفتتاحية دائما تظهر مبس��توى متواضع وهذا ما كان عليه 
املنتخبان في الش��وط األول لكن في الش��وط الثاني تغير احلال وظهر 
الالعبون مبس��توى ممي��ز وأضاعوا العديد من الف��رص. وبني أنه جاء 
للبطولة من أجل املنافسة على اللقب وهو حق مشروع جلميع املنتخبات 
املش��اركة، مبينا أن االحتاد الس��عودي يريد صناعة منتخب للمستقبل 
داع��م للمنتخب االوملبي واألول ولن يكون ذلك إال إذا زرعنا ثقافة الفوز 
داخل نفوس الالعبني. وأشار باخشوين إلى ان أرضية امللعب كانت جيدة 
ولم تؤثر على مس��توى الالعبني، مشيرا الى أن على منتخبه الفوز على 
البحرين اليوم لكي يضمن التأهل مباشرة وصدارة املجموعة بعيدا عن 

احلسابات املعقدة.

ينس جنوم العصر الذهبي.
 وأوض����ح أن ه����ذه اخلطوة 
تكون قدوة لالعبني الصغار الذين 
بحاجة إلى مثل أعلى يحتذون به 
في صرح عمالق كس����تاد الشيخ 
جابر األحمد، مؤكدا أن الشيخ طالل 
الفهد يسير على نهج أبيه الشهيد 
الذي أفنى عمره في خدمة الرياضة 

والرياضيني في الكويت.
وشكر عبدالنبي حافظ اللجنة 
املنظمة وعلى رأسها الفهد على هذه 
املبادرة الطيبة في افتتاح س����تاد 

جابر الدولي.
اثن����ى محبوب  م����ن ناحيته 
جمعة على الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واحتاد كرة القدم وقدم 
ش����كره اخلاص للفهد الذي اخبر 
الالعبني بنفس����ه، وقال انه شيء 
جميل أن نتلقى اخلبر من الشيخ 
طالل الفهد وهي من مبادرة كرمية 
ودليل كبير على عدم نسيان جنوم 
الذي����ن خدموا  الكويتية  الك����رة 

الرياضة.
اما زميله في املنتخب ورفيق 
دربه صخرة الدفاع نعيم س����عد 
فقال نحمد اهلل أن جنوم العصر 
الذهبي مازالوا في الذاكرة، واشكر 
الفهد على لم شمل جنوم العصر 
الرياضية  املواقع  الذهبي بأجمل 
في الكوي����ت وهو الصرح الكبير 

ستاد جابر الدولي. 
وبني جم����ال يعقوب أنه فرح 
كثيرا عندما أخبروه بتخصيص 
مقعد له ضمن العبي العصر الذهبي 
متوجها بالشكر للشيخ طالل الفهد 

على املبادرة الطيبة.
البلوشي ان ما  وقال عبداهلل 
ينقص الستاد هو تطور أرضية 
امللعب التي من ش����أنها أن تطور 
أداء الالعب الفردي أوال ثم تساهم 
في تطور األداء اجلماعي كما أنها 
الالعبني من  أساس����ية حلماي����ة 

اإلصابة.
وأكد عبداهلل معيوف أن مبادرة 
الفهد بتكرمي الالعبني القدامى تعد 
فكرة جيدة ورسالة واضحة إلى 
األجيال القادمة أن من يعطي وينجز 
لرياض����ة بالده س����يلقى التكرمي 
والتقدير املثالي مهما طال الزمن.

تتواص����ل منافس����ات بطولة 
خليجي منتخبات الناشئني لكرة 
القدم التي انطلقت نسختها السابعة 
على ستاد جابر الدولي أول من أمس 
بإقامة مباراتني اليوم في اجلولة 
الثانية حيث يلتقي السعودية مع 
البحرين في اخلامسة مساء ضمن 
املجموعة األولى فيما يبدأ املنتخب 
القطري مش����واره في املجموعة 
الثانية مبواجهة عمان في السابعة 

والنصف مساء. 
وكانت مباريات أول من أمس قد 
شهدت تغلب أزرق الناشئني على 
عمان 2 � 1 في املباراة االفتتاحية 
ليصبح منتخبنا على بعد نقطة 
واحدة من حس����م تأهله للمربع 
الذهبي الذي قد يحسم اليوم في 
حال تعادل قطر مع عمان أو خسارة 

األخير.
 ف����ي املب����اراة االول����ى اليوم 
الى  سيسعى األخضر السعودي 
استثمار فوزه الثمني على اإلمارات 
البحرين لتأكيد  الجتياز عقب����ة 
صدارته للمجموعة االولى، حيث 
يحتاج األخضر إلى التعادل فقط في 

مباراته أمام البحرين اليوم. 
وكان االخضر قد ضرب بقوة 
في مبارات����ه االولى امام االمارات 
التي انتهى شوطها االول بالتعادل 
االيجابي 1 � 1 حيث س����جل هدف 
التقدم للس����عودية فهد املولد في 
الدقيق����ة 20 من تس����ديدة بعيدة 
وقوية جتاوزت املدافعني واحلارس 

واستقرت في الشباك. 
وجاء رد االمارات سريعا بعد 
مرور ث����الث دقائ����ق حيث ادرك 
التعادل محمد بشير اثر متابعته 
للركنية التي ارتدت من احلارس 
ولم يتوان في ايداعها الشباك في 
حني احرز هدف الفوز للسعودية 

عبداهلل الشامخ )76(. 
املب����اراة س����ريعة  وج����اءت 
وحماس����ية بني طرفيه����ا وتبادال 
خاللها الهجمات املرتدة واسلوب 

اللعب واملهارات الفردية. 
وفي املباراة الثانية اليوم لن 
يكون هناك خيار بديل سوى الفوز 
للمنتخ����ب العماني عندما يواجه 
قطر لإلبق����اء على آماله الضئيلة 

وميثل دافعا لألجيال القادمة.
وأشار محمد كرم إلى إن العرب 
الوفاة ولكن  التكرمي بع����د  ألفوا 
اإلخوة في الهيئ����ة واحتاد القدم 
مشكورين كرمونا ونحن على قيد 
احلياة خصوصا ان جنوم اجليل 
الذهبي لكرة القدم الكويتية قدموا 
الكثير وأعطوا من جهدهم ووقتهم 
للكوي����ت الكثير وس����يكون هذا 
التكرمي دافعا لالعبني القادمني على 

أن يقدموا مثل ما قدمنا وأكثر.
أما آدم مرجان فأبدى سعادته 
الكبيرة باتصال الفهد بهم وابالغهم 
ش����خصيا بهذا التكرمي، وقال انه 
ش����رف كبير لكل العب بعد فترة 
نسيان طويلة، ونشكر الشيخ طالل 
الفهد عليها فقد رسم البسمة على 
شفاه العبي وجنوم الكويت، مؤكدا 

انها خطوة جريئة حتسب له.
وأبدى ناصر الغامن أسفه على 
تأخر هذه اخلطوة ولكنه قال إن 
جاءت متأخ����رة خير من أال تأتي 
ونشكر الشيخ طالل الفهد الذي لم 

بالتنسيق مع الهيئة. 
فمن جانب����ه أثنى »املخلص« 
عبدالعزي����ز العنبري احد جنوم 
العصر الذهبي على هذه املبادرة 
من الش����يخ طالل الفهد وقال: كنا 
نفتقد هذا األمر كثيرا حتى تبقى 
هذه األجيال في الذاكرة وال ينساها 
أبناء الرياضة الكويتية، كما متنى 
التوفيق الزرق الناشئني في البطولة 
وان يقدموا كل ما لديهم من اجل 

حتقيق اللقب.
وقال فيصل الدخيل ان ستاد 
جابر عزيز عل����ى قلوب اجلميع 
خصوصا الرياضيني كونه يحمل 
اسم س����مو االمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد � يرحمه اهلل � والذي 
كنا نحلم به منذ سنوات واليوم 
جاء الوق����ت الفتتاحه، متمنيا أن 
يرى منشآت اخرى في املستقبل 

القريب.
كما أبدى فتحي كميل إعجابه 
الشديد مببادرة التكرمي التي جاءت 
متزامنة مع افتتاح س����تاد جابر، 

جنم أزرق الناش����ئني الذي تألق 
بشكل الفت أمام عمان. 

وأبدى الالعب س����عادته بتلك 
اجلائزة التي نالها في أول مباراة 
رسمية تقام على ستاد جابر الدولي 
مشيدا بالدعم الكبير الذي يحظى 
به املنتخب من جانب الشيخ طالل 
الفهد وكافة أعضاء مجلس إدارة 

احتاد الكرة. 
وأكد اخلمي����س ان فوز ازرق 
الناش����ئني في أول مباراة رسمية 
على س����تاد جابر يعد أهم بكثير 
من كل األلق����اب الفردية الفتا الى 
ان هناك اصرارا كبيرا من جانب 
الالعبني على مواصلة مشوارهم 
في البطولة بنجاح من أجل حتقيق 
حلمه����م االكبر وه����و نيل اللقب 
وإسعاد اجلماهير الكويتية التي 
زحفت إلى س����تاد جابر للشد من 

أزرهم ومساندتهم. 
واوض����ح اخلميس ان زمالءه 
يدركون جيدا صعوبة املنافسة في 
البطولة نظرا لتساوي مستويات 

حيث قال ان افتت����اح امللعب من 
ش����أنه أن يساهم بشكل فعال في 
استقطاب اجلماهير لزيادة احلضور 

ورفع مستويات الالعبني.
وتوجه مؤيد احلداد بالش����كر 
الفهد على مبادرته  للشيخ طالل 
قائ����ال »تعد املب����ادرة فكرة ذكية 

لتكرمي النجوم املنسيني«.
وقال مبارك مرزوق انها مبادرة 
جيدة م����ن الفهد لتك����رمي اجليل 
الذهبي للكرة الكويتية كجزء من 
أنش����طة بطولة ناشئي اخلليج، 
مؤكدا انه ش����يء يف����رح ويدفع 
اجليل احلالي للعطاء أكثر ولكي 
الرياضيني  يعرفوا أن املسؤولني 
ال ينس����ون أبناءهم الذين قدموا 

للكويت الكثير. 
و شكر عبدالعزيز حسن رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة احتاد القدم 
على هذه املبادرة الطيبة التي تعد 
ملسة وفاء لهؤالء الالعبني، وأضاف 
ان هذا التكرمي الرائع في هذا الصرح 
الكبير يترك اثرا طيبا في النفس 

املنتخب����ات املش����اركة وقلة عدد 
املباري����ات التي س����يخوضها كل 
منتخب، مشيرا إلى ان الفوز على 
قطر في املباراة املقبلة س����يمنح 
الالعبني املزيد من الثقة قبل خوض 

غمار املربع الذهبي.

الشكر ألصحاب فكرة التكريم

وقد تفاعل جنوم العصر الذهبي 
للكرة الكويتية مع مبادرة تكرميهم 
من جانب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واحتاد الكرة وذلك عندما 
حرصوا على احلض����ور ملتابعة 
املب����اراة االفتتاحي����ة بني األزرق 
الدائمة  املقاعد  وعمان، وتس����لم 
التي منحت لهم تقديرا لالجنازات 

الكبيرة التي حققوها. 
وأبدى هؤالء النجوم سعادتهم 
الكبيرة بتلك املبادرة حيث توجهوا 
جميعا بجزيل الشكر إلى الشيخ 
طالل الفهد حلرصه على التواصل 
معه����م وإبالغهم مببادرة التكرمي 
التي ساهم في خروجها الى النور 

التأهل بعدما  انتزاع بطاق����ة  في 
تلقى خس����ارته األولى أمام ازرق 

الناشئني. 
ورغم املس����توى الطيب الذي 
قدمه عمان في ظهوره األول اال انه 
ينقصه إتقان اللمسة األخيرة أمام 
املرمى، وسيواجه اليوم صعوبات 
كبي����رة لتخطي عقب����ة املنتخب 
القطري الذي استعد جيدا للبطولة 
ويطم����ح لتحقيق نتائج ايجابية 

متكنه من املنافسة على اللقب.
ان أي نتيجة  العنابي  ويدرك 
غير الفوز اليوم س����تبعده كثيرا 
عن حسابات التأهل نظرا لصعوبة 
مباراته املقبلة أمام األزرق السبت 
املقبل في اجلولة الثالثة واألخيرة 

باملجموعة. 

شاهين يخطف األنظار

من جانبه حرص رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد واللجنة 
املنظمة العليا للبطولة على تقدمي 
جائزة أفضل العب لشاهني اخلميس 

بارك مدرب املنتخب اإلماراتي عيد باروت للمنتخب السعودي على الفوز 
قائال »ان املباراة شهدت العديد من الفرص الضائعة بني املنتخبني لكن املنتخب 
السعودي لعب على الهجمات املرتدة ومتكن من تسجيل هدفني«. وأشار الى انه 
غير راض عن أداء الالعبني والنتيجة التي حققها ألنه يعلم من خالل املباريات 
الودية الس��ابقة أن الالعبني لديهم أكثر من ذلك مش��يرا الى أنه ال بديل عن 
الفوز أمام البحرين كي يستطيع املواصلة واملنافسة على اللقب. وأضاف أن 
املشكلة احلقيقية التي كانت في مباراة السعودية هي البطء في االرتداد من 

الهجوم للدفاع وكذلك عدم ظهور أكثر من العب مبستواه الطبيعي.

نجوم العصر الذهبي يشيدون بمبادرة التكريم 

قطر تلتقي عمان والسعودية تواجه البحرين في خليجي الناشئين اليوم

شاهني اخلميس برز بشكل جيد أمام عمان في مباراة االفتتاح )هاني الشمري(


