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أزرق الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة قطر في »الخليجية«.. وأمان يعود

10 آالف دوالر مكافأة من الفهد لالعبين بعد الفوز على ُعمان

أحمد الطرابلسي وجاسم يعقوب يتابعان مباراة أزرق الناشئني وعمان أزرق الناشئني يركز على مواجهة قطر بعد الفوز على عمان

كميل: إعداد جيد للحكام

حيدر: مهمتنا لم تنته

توقعات بتتويج بطل جديد

يختتم المنتخب الوطني للناشئين تدريباته 
مساء اليوم اس���تعدادا لمواجهته المهمة التي 
س���تجمعه مع المنتخب القطري غدا في جولة 
الحسم بالمجموعة الثانية لخليجي منتخبات 
الناشئين التي انطلقت نسختها السابعة على 

ستاد جابر الدولي الثالثاء الماضي.
ويحتاج ازرق الناش���ئين إلى التعادل فقط 
لحسم تأهله للمربع الذهبي بعدما بدأ مشواره 
بالفوز على عمان 2 - 1، كما سيلتقي غدا البحرين 
مع اإلمارات في الجولة الثالثة بالمجموعة األولى 
التي افتتحها المنتخب الس���عودي بالفوز على 

اإلمارات 2 - 1.
ومن المرجح أن تشهد تدريبات األزرق اليوم 
مشاركة جميع الالعبين بمن فيهم المهاجم يوسف 
أمان بعد تماثله للشفاء من اإلصابة واجتيازه 
البرنام���ج التأهيلي اال أن قرار مش���اركته من 
عدمه في لق���اء »العنابي« يعود لفوالتي مدرب 

المنتخب.

ويعد أمان من أهم األوراق الرابحة التي كان 
يعتمد عليها المدرب الذي يأمل في تحقيق الفوز 
وكسب النقاط الثالث واعتالء صدارة المجموعة 
وبالتالي مواجهة المنتخب الثاني في المجموعة 

األولى.
 ويلق���ى أزرق الناش���ئين دعم���ا كبيرا من 
اتحاد كرة القدم ورئيس���ه الش���يخ طالل الفهد 
الذي يتواجد باستمرار مع المنتخب دعما منه 
لهذا الجيل من الالعبين الذي يعتبر مس���تقبل 
الكرة الكويتية في الس���نوات االخيرة، والذي 
سيشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 

آسيا العام المقبل. 
وقد كافأ الفهد الالعبين بعشرة آالف دوالر عقب 
الفوز الثمين على عمان تشجيعا منه لالعبين، 
ولحثهم على مواصلة العروض القوية واستثمار 
الفوز في اللقاء لحس���م التأهل للمربع الذهبي 

والتقدم خطوة نحو نيل لقب البطولة.
وقام هايف المطي���ري نائب رئيس اللجنة 

المنظمة العليا بتسليم المكافأة لمدير المنتخب 
ناص���ر بنيان الذي قام ب���دوره بتوزيعها على 

الالعبين.

بنيان لمواصلة الدعم

من جهته، شكر مدير المنتخب ناصر بنيان 
الجماهي���ر التي س���اندت األزرق ف���ي المباراة 
االفتتاحي���ة والذين كان له���م دور إيجابي في 
تحقيق نتيجة إيجابية ساهمت في رفع الروح 
المعنوية لالعبين، مطالبا الجماهير بالحضور 
بالقوة نفسها ألن منتخب الناشئين يعتبر الرافد 
األساسي للمنتخبات األخرى الشباب واألولمبي 
واألول، وأضاف أن الالعبين لديهم المزيد ليقدموه 
في المباريات المقبلة، مضيفا أن الدعم الكبير 
الذي يجده الالعبون من اتحاد الكرة يس���اهم 
كثيرا في رفع مستواهم وسيعود بالفائدة على 
باقي المنتخبات مس���تقبال.متمنيا أن يس���تمر 
عطاء الالعبين في المباريات المقبلة ويظهروا 

بمستواهم المعهود.

سويد يشيد بالتكريم

أشاد يوسف السويد نجم الكرة الكويتية االسبق 
بمبادرة تكريم نجوم العص���ر الذهبي من خالل 
منحهم مقاعد دائمة في ستاد جابر الدولي، مؤكدا ان 
الظروف منعته من التواجد مع زمالئه الالعبين في 
افتتاح بطولة الخليج لمشاركة الجماهير الكويتية 

أفراحها بافتتاح ستاد جابر الدولي.
وأكد سويد ان تكريم نجوم العصر الذهبي الذين 
خدموا الكرة الكويتية في المحافل الخارجية يعد 
تأكيدا جديدا على الوفاء الذي يتمتع به الش���عب 
الكويتي، مش���يرا إلى ان تلك المبادرة تعد مثاال 

يحتذى في كيفية التعامل مع رموز الرياضة.
وتوجه س���ويد بالشكر الى الشيخ طالل الفهد 
لحرصه على تبني تل���ك المبادرة وتنفيذها على 
أرض الواقع الى جانب اتصاله شخصيا بكل النجوم 

إلبالغهم بهذا األمر.

املميزين ف��ي املنتخب والذين 
يحتاجون إلى دعم واهتمام من 
اجل صق��ل موهبتهم بأحدث 
الطرق التدريبية وهذا ما نقوم 

عليه في الوقت احلالي. 

يجمع املراقبون على ان النسخة اجلديدة قد تعلن عن بطل جديد 
وسط توقعات مبنافسة مثيرة ورغبة اردنية في أول تتويج لالردن 
بعد حصوله على لقب الوصيف في نسختي 2002 و2008 وغيابه 
عن املش���هد النهائي في نسختي عمان 2000 و2007 متسلحا هذه 
املرة مبعنويات عالية من فوزين وديني اخلميس واالحد املاضيني 
على العراق 4 - 1 والبحرين 2 - 0 وحالة استقرار ادارية وفنية 
بقيادة العراقي عدنان حمد الذي كان قاد العراق للقبه الوحيد عام 

2002 في دمشق وعلى حساب منتخب االردن.

برنامج المباريات
الدور األول

اجلمعة 9/24
إيران � البحرين

األردن � سورية

العراق � اليمنالسبت 9/25

األحد 9/26
البحرين � عمان

سورية � الكويت

اليمن � فلسطنياالثنني 9/27

الثالثاء 9/28
عمان � إيران

الكويت � األردن

فلسطني � العراقاألربعاء 9/29

الدور نصف النهائي

اجلمعة 10/1

بطل املجموعة األولى � بطل 
املجموعة الثالثة

بطل املجموعة الثانية � أفضل ثان 
في املجموعات الثالث

المباراة النهائية
الفائزان في الدور نصف النهائياالحد 10/3

 أشاد سعد كميل عضو اللجنة 
الفنية بالبطولة واملشرف على احلكام 
باملستوي املتميز ملباريات اليوم األول 
للبطولة التي خلت من اخلروج عن 
النص على حد تعبيره، مشيدا بتعاون 
الالعبني مع احلكام، وأكد ان البطولة 
يش��ارك فيها دائما ح��كام الدرجة 
االولى ملنحهم املزي��د من الفرص 
الدولية، مضيفا  للشارة  إلعدادهم 
ان جلنة احل��كام بالبطولة حترص 
على إقامة محاضرات حتكيمية على 
هامش البطولة الى جانب تقييم أداء 
احلكام بشكل يومي لكي يكون هناك 

تواصل بني الطرفني.

قال مس��اعد مدرب األزرق 
أحمد حي��در ان املهمة لم تنته 
بعد وان الالعبني يجب أن ينسوا 
العماني  املنتخ��ب  الفوز على 
وعليهم التركيز في التدريبات 
من أجل مواجهة قطر لضمان 
التأهل واللعب على الصدارة، 
مش��يرا الى أن الالعبني كلهم 
إص��رار وعزمية عل��ى تقدمي 

أفضل ما لديهم.
وبني حيدر أن املهم في الوقت 
احلالي ليس حتقيق النتائج فقط 
بل الوصول الى أكبر نسبة من 
االنسجام بني الالعبني واستيعاب 
فكر املدرب من اجل الدخول في 
املنافس��ات املقبلة بقوة، مبينا 
أن هناك العدي��د من الالعبني 

سعد كميل

أحمد حيدر

أعضاء الوفد السعودي يقطعون كيكة االحتفال

البعثة السعودية تحتفل باليوم الوطني
احتفلت بعثة املنتخب الس����عودي 
مبناسبة اليوم الوطني لذكرى توحيد 
اململكة العربية السعودية على يد قائدها 
ومؤسسها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود � طيب اهلل ثراه � حيث شهد 
جناح مدير املنتخب صالح خليفة في 
فندق »كراون بالزا« أجواء احتفالية جتمع 
فيها الالعب����ون واالداريون واملدربون 
بحضور رئي����س البعثة وعضو احتاد 
الكرة حمد الش����مري ومدرب املنتخب 
عمر باخش����وين حيث تبادلوا التهاني 
الغالية  املناس����بة  والتبري����كات بهذه 
والعزي����زة، ورفعوا العلم الس����عودي 
وشارك اجلميع في الكيكة التي حملت 
شعار اململكة، ورفعوا التهنئة حلكومة 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عد العزيز وإلى األسرة املالكة والشعب 
السعودي، مؤكدين ان اليوم الوطني ليس 
مجرد ذكرى عابرة ولكنه مناسبة عظيمة 

يسترجعون معها معاني البطوالت.

وقال رئيس البعثة وعضو االحتاد 
السعودي لكرة القدم حمد الشمري إن 
ذك����رى اليوم الوطن����ي للمملكة ذكرى 
عظيمة وعزي����زة على قلب كل مواطن 
س����عودي ملا حتمله من معان راسخة 
جتس����دت بني أبن����اء الش����عب الواحد 
على أس����اس من العدل أوجده مؤسس 
وموحد الدولة املغفور له بإذن اهلل امللك 
عبدالعزيز وأبن����اؤه من بعده. واليوم 
يحمل الراية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الذي أخذ على عاتقه مواصلة مس����يرة 
من قبله ب����كل أمانة من أجل بقاء كيان 

اململكة شامخا.
وق����ال مدي����ر املنتخب الس����عودي 
والالعب الدولي السابق صالح خليفة 
ان الي����وم الوطن����ي ه����و أح����د األيام 
املضيئة في تاري����خ اململكة فقد حتقق 
في هذا اليوم توحي����د اململكة العربية 
 الس����عودية على يد املغف����ور له بإذن 
اهلل امللك عبدالعزي����ز بن عبدالرحمن 

آل س����عود الذي جعل من ضعفها قوة 
وجمع شمل أبنائها في وطن واحد وعلى 
قلب رجل واحد بعد حالة من الفوضى 
والتش����تت مستمدا سيرته العطرة من 
كتاب اهلل الكرمي وسنة نبيه األمني ژ 
حتى أصبحت بالدنا ذات مكانة مرموقة 

بني دول العالم أجمع.
وأكد مدرب املنتخب السعودي عمر 
باخش���وين أن اليوم الوطني يربط 
بني ماضي الب���الد وحاضرها منذ أن 
مت توحيدها على يد املغفور له امللك 
عبدالعزيز آل سعود ونتذكر في هذا 
اليوم م���ا مرت به الدولة من منو في 
ش���تى املجاالت حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من نهضة وتطور ومنها 
ما تشهده الدولة من تقدم سبقت به 
مثيالتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وتعليميا وصحيا وعمرانيا وفي كل 
منحى من مناحي احلياة حتى أصبحت 

مضربا للمثل.

في افتتاح بطولة غرب آسيا السادسة لكرة القدم

إيران تواجه البحرين واألردن يلتقي سورية
)أم صالل القطري(، عبداهلل املرزوقي 
القطري(،  وفوزي عايش )الس����يلية 
عبداهلل فتاي )احتاد كلبا اإلماراتي(، 
حس����ني باب����ا )الوحدة الس����عودي(، 
عبداهلل عمر )نيوشاتل السويسري( 
وجيسي جون )اسكيشن التركي( إضافة 
لالعبي احملرق محمد ساملني ومحمود 

عبدالرحمن بداعي اإلصابة.

األردن ـ سورية

ويرفض منتخب االردن غير الفوز 
على نظيره السوري كمحطة أولى نحو 
الدور نصف النهائي متطلعا الى حضور 
جماهيري كبير بعد قرار فتح األبواب 

لهذه املباراة مجانا.
ويعتمد العراقي عدنان حمد املدير 
الفني ملنتخب االردن على تش����كيلة 

قوامها 20 العبا.
من جهته، وصل املنتخب السوري 
الى عمان على 3 دفعات بقيادة مدربه 
الوطني اجلديد أمين حكيم الذي اعتمد 
على تشكيلة قوامها 8 العبني من الكرامة، 
و4 العبني من االحتاد املتأهل لنصف 

نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.
ويؤكد حكي����م أن مهمته اجلديدة 
والطارئة تندرج حت����ت إطار اإلنقاذ 
والرغبة في التغلب على الظروف التي 
حرمته من جتمي����ع العبيه في وقت 
مناس����ب واصفا لقاء االردن بالصعب 
للغاية، مشيرا الى أن العبيه سيبذلون 
قصارى جهدهم، فيما يرى ماهر السيد 
كابنت املنتخب الس����وري أن استعداد 
منتخب ب����الده له����ذه البطولة ليس 

كافيا.

احملطة األولى في مش����وار الدفاع عن 
اللق����ب والتطلع للق����ب خامس، فيما 
ينظر إليها منتخب البحرين بطموح 
الظهور املش����رف في اول مشاركة له 

بهذه البطولة.
النمس������اوي جوزي������ف  وق����ال 
الفني ملنتخب  املدير  هيكرس����بيرغر 
البحرين بعد حصة تدريبية  انه يعاني 
من غياب باجلملة ل� 9 محترفني هم سيد 
محمد عدنان )اخلور القطري(، سلمان 
عيسى )العربي القطري(، محمد حسني 

مبعنويات عالية م����ن فوزين وديني 
اخلميس واألحد املاضيني على العراق 
4 - 1 والبحرين 2 - 0 وحالة استقرار 
إدارية وفنية بقي����ادة العراقي عدنان 
حمد الذي كان قاد العراق للقبه الوحيد 
عام 2002 في دمش����ق وعلى حساب 

منتخب األردن.

 إيران ـ البحرين

وينظر املنتخب اإليراني إلى مباراته 
االفتتاحية غدا أمام البحرين على أنها 

وحتمل إيران الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز باللقب 4 مرات أعوام 2000 
و2004 و2007 و2008 مقابل مرة واحدة 

للعراق في نسخة دمشق عام 2002.
ويجمع املراقبون على أن النسخة 
اجلديدة قد تعلن عن بطل جديد وسط 
توقعات مبنافسة مثيرة ورغبة أردنية 
بأول تتويج بع����د حصوله على لقب 
الوصيف في نس����ختي 2002 و2008 
وغيابه عن املشهد النهائي في نسختي 
عمان 2000 و2007 متسلحا هذه املرة 

تلتق����ي إي����ران حامل����ة اللقب مع 
البحرين، واألردن صاحب األرض مع 
سورية اليوم على ستاد امللك عبداهلل 
الثاني في عمان في افتتاح النس����خة 
السادسة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم 
التي تتواصل في عمان حتى 3 اكتوبر 

املقبل.
وتشهد البطولة والول مرة مشاركة 9 
منتخبات وزعت على 3 مجموعات، وضع 
اإليراني على رأس املجموعة األولى إلى 
جانب البحرين وسلطنة عمان واألردني 
على رأس الثانية إلى جانب س����ورية 
والكويت، بينما منحت القرعة العراق 
بطل آسيا رئاسة املجموعة الثالثة التي 

تضم اليمن وفلسطني.
وبحسب نظام البطولة التي ارتفعت 
قيمة جوائزها املالية إلى 150 ألف دوالر 
توزع على األربعة االوئل، س����يتأهل 
للدور نصف النهائي أبطال املجموعات 

الثالث إضافة ألفضل ثان.
وتكتسب النسخة السادسة أهمية 
خاصة استثنائية ليس من حيث إقامتها 
للمرة الثالثة في عم����ان )املقر الدائم 
الحتاد دول غرب آسيا لكرة القدم( بعد 
النسختني األولى والرابعة عامي 2000 
و2007 وال من حيث ارتفاع العدد إلى 9 
منتخبات، إمنا بانضمام الكويت واليمن 
والبحرين ألول مرة بعد ظهور عماني 
أول في النسخة السابقة بطهران قبل 
عامني، فضال عن أن هذه النسخة تشكل 
فرصة مثالية ملعظم املنتخبات املشاركة 
قبيل استحقاق كأس اخلليج في عدن 
خالل نوفمبر القادم ونهائيات كأس آسيا 

في الدوحة مطلع العام املقبل.

حمادة: نسعى لخطف بطاقة التأهل
قال مساعد مدرب ازرق الرديف عبدالعزيز حمادة 
اننا نأمل ان يظهر منتخبنا الوطني مبستوى مشرف 
خالل البطولة رغم االعداد البسيط للمنتخب وسنعمل 
على اس��تثمار احلصص التدريبية التي ستس��بق 
كل لق��اء اليجاد قدر اكب��ر من التجانس بني جميع 

اخلطوط.
واوضح ان اجلهاز الفني يعلق الكثير من اآلمال 
على احلالة الفنية واملعنوية العالية لالعبني الراغبني 
في اثبات جدارتهم بأحقية متثيل املنتخب في هذه 

البطولة واالستحقاقات االقليمية والقارية املقبلة.
واضاف حم��ادة ان الالعبني في حالة جيدة من 
الناحية البدنية نظرا النتظامهم في التدريبات ضمن 
صفوف انديتهم خالل منافس��ات الدوري، مضيفا 
»اننا نامل كجهاز فني في مزيد من التجانس والتفاهم 

بني الالعبني لتمثيل الكويت بالش��كل الالئق«. وبني 
ان متوسط اعمار املنتخب يبلغ 23 سنة حيث يضم 
بني صفوفه نخبة من خيرة الالعبني الذين سبق لهم 
متثيل املنتخب الى جانب عدد من الالعبني الشباب 
الواعدين الذين تعد البطولة فرصة ثمينة لهم الثبات 
امكانياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفس��هم واحقيتهم في 

متثيل الكرة الكويتية.
وحول فرص االزرق في املنافسة ضمن املجموعة 
الثانية التي تضم االردن وسورية قال حمادة »اننا 
نحترم املنتخبني االردني والسوري اللذين يضمان 
العبني يتمتعون باخلبرة والقوة واملهارة اال اننا سنعمل 
جاهدين خلطف بطاقة التأهل الى الدور الثاني«، مضيفا 
ان الفرصة متاحة جلميع املنتخبات التسعة املشاركة 

في البطولة نظرا لتقارب املستويات.


