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اإلمارات في مواجهة حاسمة أمام البحرين

األزرق يسعى لحسم تأهله على حساب قطر في »خليجي الناشئين« اليوم

يتطلع املنتخب الوطني للناش����ئني الى اعالن تأهله 
رسميا للمربع الذهبي لبطولة اخلليج ملنتخبات الناشئني 
السابعة عندما يلتقي املنتخب القطري في ختام منافسات 
املجموعة الثانية في السابعة والنصف مساء اليوم على 
ستاد جابر الدولي وسيسبقها مباراة املنتخب البحريني مع 

اإلماراتي في اخلامسة مساء ضمن املجموعة األولى. 
وس����يكون منتخبنا في حاجة الى الفوز بأي نتيجة 
او التعادل حلس����م تأهله رسميا كأول املجموعة حيث 
س����يدخل مباراة اليوم وفي جعبت����ه 3 نقاط بعد الفوز 
على عمان ف����ي مباراة االفتتاح، ام����ا املنتخب القطري 
فتعرض لهزمية مفاجئة على يد عمان في املباراة التي 
أقيم����ت بينهما أول من أمس ليرتفع رصيد عمان الى 3 

نقاط منتظرا ما ستسفر عنه مواجهة اليوم. 
ويحتاج املنتخب القطري ال����ى الفوز بفارق هدفني 
لكي يتأهل لل����دور الثاني خاصة ان الفوز بفارق هدف 
س����يجعله متس����اويا في النقاط وفي فارق األهداف مع 
األزرق وعمان وبالتالي سيتم اللجوء الى عدد األهداف 

فيتأهل األكثر تسجيال.
وتنص لوائح البطولة على ان����ه إذا تعادل فريقان 
أو أكث����ر يتم اللجوء إلى النق����اط في لقاءات املنتخبات 
املعنية ثم اللجوء الى فارق األهداف الناجتة من مباريات 

املنتخبات املعنية، اما احلالة الثالثة فيتم فيها االستناد 
الى أكبر عدد مسجل من األهداف في مباريات املنتخبات 
املعنية، ورابعا يتم االحتكام الى فارق األهداف في جميع 
مباريات البطولة، ثم الى أكبر عدد مسجل من األهداف 

في مباريات البطولة.
وأخيرا يتم اللجوء الى ركالت الترجيح مباشرة في 

حال ان كان الفريقني املعنيني في أرض امللعب.
وجتنبا لتلك احلسابات املعقدة فان أزرق الناشئني 
س����يرفع اليوم شعار الفوز للبحث عن الطريق املباشر 
امل����ؤدي الى املربع الذهبي معتمدا على الدفعة املعنوية 
الكبيرة التي اكتس����بها بعد الع����رض القوي في مباراة 

االفتتاح. 
وأنهى ازرق الناشئني استعداداته ملواجهة قطر حيث 
من املتوقع ان يبدأ بتشكيلة تضم خليفة رحيل في حراسة 
املرمى وس����امي الصانع وسليمان صالح وعبداللطيف 
املهدي وعلي الزنكي في خط الدفاع ومشاري العبيدان 
وفواز العسعوسي وخالد األيوبي للوسط والثالثي شاهني 

اخلميس ومحمد احلداد وفيصل عجب في املقدمة.

العنابي أهدر 3 نقاط

في املقابل فإن املنتخب القطري الطرف الثاني اليوم 

أهدر3 نقاط كانت في متناول يده عندما أخفق في حسم 
مواجهة عمان لصاحله بعدما أكمل األخير املباراة بعشرة 
العبني بعد طرد العبه خالد احلياني في الشوط الثاني 
وكانت النتيجة تعادل املنتخبني بهدف لكل منهما قبل 
ان يفلح املنتخب العماني في خطف هدف الفوز الثمني 
في الوقت احملتسب بدل الضائع عن طريق املدافع منير 

البهلولي. 
وتقدم العنابي بهدف في مطلع الشوط الثاني أحرزه 
س����عود اخلالقي اثرة كرة استحوذ عليها داخل منطقة 
اجلزاء العمانية سددها بقوة داخل الشباك. ولم متض 
عش����ر دقائق حتى عادل عمان النتيجة بواس����طة حمد 
احلبس����ي عبر ركلة جزاء وضعه����ا أرضية على ميني 

احلارس مهند الشيخ. 
ولم يس����تثمر العنابي النقص العددي لعمان بعدما 
طرد احلكم اإلماراتي حمد يوسف الالعب خالد احلياني 
في الثلث األخي����ر من املباراة، حيث أه����در القطريون 
العديد من الفرص الس����هلة الت����ي كانت كفيلة مبنحهم 

النقاط الثالث.

التعادل يؤهل البحرين

اما املباراة األولى اليوم التي س����تجمع االمارات مع 

البحرين فسيدخلها األخير بأفضلية تعادله مع املنتخب 
السعودي وبالتالي فان التعادل سيؤهله للدور املقبل الى 
جانب األخضر الذي حسم تأهله بينما لن يساوم املنتخب 
اإلماراتي على حصد النقاط الثالث لضمان التأهل بعدما 

خسر في مباراته األولى امام السعودية 2-1. 
من جانبه أشار مدرب املنتخب البحريني جنم الدين 
الى أمية أنه لعب املب����اراة األولى وفق إمكانات العبيه 
مضيفا اننا أضعنا 3 فرص محققة للتسجيل لكن املنتخب 
الس����عودي أجبرنا على التراجع إل����ى املناطق اخللفية 
مشيرا الى أن فريقه يوجد به نقص كبير بسبب اإلصابات 
خصوصا في خط الهجوم، الفتا الى أن مباراة السعودية 
كانت عالية املس����توى من الناحية التكتيكية وأظهرت 
أن منتخبات اخلليج تس����تطيع منافسة أي منتخب من 

القارة وخارجها.
وع����ن مواجه����ة املنتخ����ب اإلماراتي الي����وم قال ان 
اإلمارات منتخب منظم ولدي����ه عناصر مميزة، مضيفا 
انه سيلعب املباراة املقبلة بتوازن في الناحية الهجومية 

والدفاعية.

ميرزا يشيد بالتنظيم

وقال األمني العام املس���اعد للجنة التنظيمية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي ميرزا أحمد ان اللجنة كانت 
متخوفة من امللعب وجتهيزه قبل البطولة بأسبوعني 
ولكنه فوجئ بأن الستاد جاهز بكل املقاييس، مشيرا إلى 
انه شاهد أمرا جميال لم يحدث في الكثير من البطوالت 
وهو عدم دخول أحد إلى أرضية امللعب سوى األشخاص 

املعنيني ما يدل على التنظيم اجليد.
وأضاف ميرزا ان املستوى الفني غير مهم في بطوالت 
الناشئني بقدر االستفادة من املباريات وجتهيز منتخبات 
قوية في املس���تقبل ومتويل املنتخبات األولى بالعبني 
مميزين، مضيفا أن املنتخب اإلماراتي الذي نافس مؤخرا 
في كأس العالم للشباب كان نتاج بطوالت الناشئني. 

وطالب ميرزا املنتخبات باللعب مع فرق قوية واالبتعاد 
عن مواجهة الف���رق احمللية ألنها غي���ر مفيدة متمنيا 
توفير جميع متطلبات منتخبات املراحل الس���نية ألن 
الدول املتقدمة مبنتخباتها ب���دأت جميعها من املراحل 

السنية.
وبني أن البطولة متيزت في كل شيء بسبب حرص 
رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد على االهتمام بجميع 
األمور من أصغرها حتى أكبرها وترؤسه للجنة املنظمة 
مبينا أن اللجنة لم تتلق أي شكوى من باقي املنتخبات 

من الناحية التنظيمية واإلقامة.

السعودية ضمنت التأهل بعد التعادل مع البحرين

تكرمي أفضل العب لنجم قطر

عبداحلميد احلجي يسلم فالح العسكر احدى اجلوائز في مسابقة سابقة

نيني ينتقد العبيه
عكست تصريحات مدرب قطر 
الهولندي نيني سيناريو مباراة 
منتخبه مع عمان مؤكدا ان العبيه 
استهتروا في الدقائق األخيرة عندما 
الفرص  الكثير من  س����نحت لهم 
حلسم املباراة واستغالل النقص 
العددي في صفوف عمان، مضيفا 
ان نقص اخلبرة تسبب في هزمية 
املنتخب القطري. وكشف نيني ان 
العنابي تأثر كثيرا بغياب املهاجم 
احمد علي الذي غاب عن البطولة 
لإلصابة نظرا ألهمية الدور الكبير 
الذي يقوم به في تسجيل األهداف، 
مش����يرا الى ان هذا الالعب سجل 
مبف����رده 12 هدفا ف����ي اخر ثماني 
مباريات للعنابي قبل املشاركة في 
البطولة، وأكد املدرب الهولندي ان 
املنتخب القطري سيلعب لتحقيق 
الفوز في مباراته األخيرة باملجموعة 
امام األزرق اليوم للتمسك بآماله 
في انتزاع بطاقة التأهل وجتنب 

اخلروج املبكر من البطولة.

»الدراجات المائية« إلىأميركا
يغ���ادر البالد غدا متوجها الى الوالي���ات املتحدة االميركية وفد 
املنتخب الوطني للدراجات املائية القامة معسكر تدري��بي في والية 
ارزونا ثم املشاركة في نهائيات بطولة العالم للدراجات املائية التي 

ستقام في نفس الوالية في الفترة من 2 الى 10 اكتوبر املقبل.
ويضم الوفد الذي يرأسه عبدالقادر النجار رئي���س اللجنة البحرية 
في النادي البحري جهازا تدريبيا يضم عبدالوهاب العمر وعبداهلل 
بوربيع وحسني محمود وناصر العميري وج����راح الشهاب الى جانب 
6 العبني هم محمد بوربيع وخالد بوربيع وم���حمد الباز ويوس���ف 

العبدالرزاق ويعقوب الهويدي وعبدالوهاب العيسى.
وقد اكد رئيس الوفد عبدالقادر النجار على املهمة العاملية للمنتخب 
للمحافظة عل���ى متيزه في نهائيات العام املاض���ي التي حقق فيها 
الترتيب الثالث عامليا وحصد أبطاله العديد من األلقاب واملراكز األولى 
وامليداليات الذهبية والفضي���ة والبرونزية من ضمنها 4 ميداليات 
ذهبية حملمد بوربيع وذهبية وفضية خلالد بوربيع وذهبية وبرونزية 
حملمد الباز وفضية وبرونزية ليوسف العبدالرزاق، وفضيتان لكل 

من علي الشمالي وعبدالرحمن البدر.

سار يشيد بالعبي عمان 
أبدى مدرب عمان ابوبكر سار سعادته الكبيرة بالفوز على املنتخب 
القطري، مؤكدا ان العبيه كانوا على قدر املسؤولية وصمدوا طويال امام 
املنتخب القطري رغم طرد العبه احلياني في منتصف الشوط الثاني. 
وأضاف ان واقعة الطرد زادت من اصرار العبيه ومنحتهم دفعة معنوية 

للتمسك بآمالهم في انتزاع الفوز الذي جاء في الوقت القاتل. 
وأكد س����ار ان املنتخب العماني س����يترقب مواجهة األزرق مع قطر 

اليوم ملعرفة موقفه من التأهل. 

اجتماعات غرب آسيا للمعاقين تبدأ غدًا
تستضيف الكويت غدا اجتماعات احتاد األلعاب الباراملبية ملنطقة 
غرب آسيا للمعاقني والتي يتخللها كذلك اجراء االنتخابات لتسمية 
رئيس منطقة غرب آسيا ونائب الرئيس وأمني الصندوق بحضور 12 
دولة من بينها الكويت حيث ميثلها الرئيس السابق للدورة ومرشح 
الدورة احلالية ناصر العجمي، وجت���ري االجتماعات واالنتخابات 
معا بفندق الهوليدي ان بالس���املية وسط اهتمام كبير من املعنيني 
برياضة املعاقني، تتقدمهم س���كرتير عام رياضة املعاقني املاليزية 
ماليني التي ستشهد هذه االنتخابات بحضور ممثلني ومسؤولني من 
سورية واإلمارات والعراق واألردن وغيرهم حيث ستكون املنافسة 

شديدة للترشيح للمناصب.

القطري جاسم أصغر حكم
قال عضو اللجن���ة املنظمة في البطولة عبد اللطيف الدواس ان 
البطولة شهدت مشاركة أصغر حكم في تاريخ بطوالت اخلليج وهو 
احلكم املساعد القطري عبدالعزيز جاسم 18عاما مشيرا الى أن جميع 
احلكام من الدرجتني األولى والثانية كما أن احلكم الكويتي مشعل 

العسعوسي مرشح ألن يكون دوليا في 2011.
وبني الدواس أن البطولة لم تشهد أي احتجاج من قبل املنتخبات، 
مؤكدا ان اجلميع راض عن مستوى التحكيم وان احلكم الدولي السابق 
سعد كميل يقوم بإعطاء محاضرات يومية للحكام، مضيفا أن اختيار 

احلكام لألدوار املقبلة سيكون وفق تقييم أقل احلكام أخطاء.

المزين يودع البطولة بعد خسارته أمام المصري أنور

ختام إسكواش »جنى العقارية« اليوم
العسكر يحقق أول ميدالية للكويت

 في رماية القوس والسهم

الكويت وكانت أولى انطالقتها 
الوفد  في عام 2009. ويتشكل 
البطولة  الكويتي املشارك في 
م���ن م.دعيج العتيب���ي وفهد 
الدوسري مدير الفريق واملدرب 
احمد فوزي دغمش و7 رماة هم 
علي اجلاسم ومشاري السبيعي 
الكندري وعبدالعزيز  وسامي 
بوشهري وفالح العسكر وعيد 

الشمري وعسكر العسكر.

الرامي فالح العسكر  متكن 
م���ن تس���جيل وحتقي���ق أول 
اجن���از للرماي���ة الكويتية في 
رماية القوس والس���هم بعد أن 
متكن من إح���راز املركز الثاني 
وحصد امليدالي���ة الفضية في 
منافسات اليوم األول للبطولة 
العربية الثامنة لرماية القوس 
والس���هم األوملبية التي جترى 
في مدينة س���رت الليبية وفي 
أولى مش���اركات رماية القوس 
والسهم األوملبية في املسابقات 
اخلارجية بعد منافسة شديدة 
مع رماة االحتادات العربية في 
مسابقة رماية الناشئني 17 سنة 
ملسافة 70 مترا، وقد جاء املصري 
هادي خلوصي في املركز األول 

وزميله حسن شريف ثالثا.
م���ن جانب���ه، هن���أ دعيج 
العتيبي رئيس الوفد الش���يخ 
سلمان احلمود رئيس مجلس 
ادارة نادي الرماية بإجناز فالح 
العسكر في هذه البطولة والتي 
تعتبر أولى مش���اركات نادي 
الرياضي في  الكويتي  الرماية 
ان  املسابقات اخلارجية، وقال 
رماة االحتادات العربية الشقيقة 

لديهم اخلبرات الفنية واإلجنازات 
من خالل املش���اركة في العديد 
من املسابقات الدولية واإلقليمية 
والعربية، وقال ان هذا االجناز 
ثمار اجلهود التي بذلها مجلس 
ادارة الن���ادي مع رماة املنتخب 
الوطني قبل املشاركة في البطولة 

وتوفير كل اإلمكانيات لهم.
اجلدير بالذكر ان رماية القوس 
والسهم األوملبية حديثة عهد في 

تختتم اليوم بنادي القادسية برعاية وحضور 
الشيخة فادية السعد بطولة »جنى العقارية« 
لالسكواش التي شارك فيها العبون ميثلون تسع 

دول عربية وصديقة باالضافة الى الكويت.
وكانت البطولة قد انطلقت السبت املاضي 
وسط مشاركة واسعة البطال االسكواش وحملت 
مبارياتها الكثير من االثارة واملنافسة والقوة، 
وقد اختزلت النتائج التي سجلها الالعبون من 
مختلف اجلنسيات احلالة الفنية اجليدة التي 
وص���ل اليها هؤالء الالعب���ون وكان الالفت ما 
قدمه العبا الكويت عبداهلل املزين الذي وصل 

الى دور الثمانية.
من جانبها ابدت الشيخة فادية السعد ارتياحها 
للنجاح الذي حظيت به بكل املقاييس التنظيمية 
والفنية والتحكيمية وقالت ان االهداف التي مت 
وضعها حتققت من خالل آليات عمل منهجية، 
مشيرة الى ان هناك استراجتيات تنظيمية وفنية 
تعمل من خالله���ا بتنظيم مثل هذه البطوالت 
التي توسع رقعة املنافسة وتخلق كوادر فنية 
وادارية والعبني مميزين يكونون قادرين على 
حمل مشعل التفوق الكويتي في هذه اللعبة التي 

حتظى باهتمام كبير لدى الشارع الرياضي.
وعبرت الشيخة فادية عن شكرها وتقديرها 
ل���كل اعضاء اللجنة املنظم���ة العليا للبطولة 
الذين واصلوا الليل بالنهار من اجل اخراج هذا 
احل���دث بأبهى صورة، كما ثمنت اجلهود التي 

بذلها حكام البطولة.
هذا وق���د اع���دت اللجنة املنظم���ة بقيادة 

علي الرن���دي مدير البطول���ة برنامجا حافال 
الذي س���يحضره مسؤولون  للحفل اخلتامي 

رياضيون.
من جانبه دعا علي الرندي اجلماهير احلضور 
الى مركز يوسف املشاري بنادي القادسية اليوم 
حلضور املب���اراة النهائي���ة واحلفل اخلتامي 
للبطولة وتوقع ان تكون مباراة اخلتام قوية 
ومثيرة، فالالعبان يس���عيان الى احراز اللقب 

الغالي.
على صعيد النتائج تأهل الى الدور نصف 
النهائي كل من: املصري محمد علي انور بفوزه 
على عبداهلل املزين 11�8، 11�6، 7�11، 11�13، 11�6، 
فيما تأهل املصري اندريه وجيه على حس���اب 

مواطنه وائل فرج 3�2.
وتأهل االجن��������ليزي جيمي كونس بف�����وزه 
على املصري مازن جمال 3�2، اما صاحب البطاقة 
الراب����عة ف�����هو امل����صري علي فرج الذي فاز 
على االس�����باني ب�����ورحي جوالن بانسحاب 
االخير في الشوط الثالث عندما كانت النتيجة 
2�0 لصال���ح علي فرج، وكان فرج قد ح��س���م 
الش���وطني االول والثاني لصاحله 13�11، 11�6، 
وجاء انسحاب االسباني بسبب االصابة التي 

تعرض لها.
وبالتالي من املنتظر ان يكون قد التقى مساء 
امس اجلمعة في دور االربعة محمد علي واندريه 
وجيه وفي اللقاء الثاني علي فرج وجيمي كونس 
وسيتأهل الفائزان من املباراتني للقاء النهائي 

الذي سيقام اليوم.

مباراة عمان وقطر شهدت أحداثها إثارة كبيرة

 )هاني الشمري(أزرق الناشئني يسعى لتكرار فرحته اليوم بالفوز على قطر


