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األزرق يلتقي البحرين غدًا على المركز الخامس في »خليجي الناشئين« 

السعودية أوفر حظاً من  عمان ..واإلمارات لمواصلة الصحوة أمام قطر

تنطلق اليوم منافسات املربع 
الذهبي خلليج���ي 7 ملنتخبات 
الناش���ئني املقامة على س���تاد 
جابر الدول���ي حيث يلتقي في 
الس���عودية  اخلامس���ة مساء 
متصدر املجموع���ة االولى مع 
عمان ثان���ي املجموعة الثانية، 
وفي الس���ابعة والنصف مساء 
يواجه قطر متصدر املجموعة 
الثانية اإلمارات ثاني املجموعة 
الثانية، فيما سيلتقي األزرق غدا 
مع البحرين في مباراة حتديد 

املركز اخلامس. 
ويأم���ل منتخ���ب االمارات 
البطولة  مواصلة صحوته في 
بعدما حقق فوزا مستحقا على 
البحرين بثالثية ليعوض البداية 
املتواضعة له عندما خسر امام 
السعودية معتمدا في ذلك على 

قدرات العبيه الهجومية، في حني 
ان قطر مفاجأة البطولة لن يقبل 
بديال سوى حتقيق الفوز اليوم 
الستثمار فوزه الهام واملعنوي 

على االزرق 3�1.
وفي املباراة الثانية سيكون 
املنتخب السعودي األوفر حظا 
لني���ل بطاقة التأه���ل للمباراة 
النتائج  النهائية قياس���ا على 
الطيبة التي حققها بالفوز على 
االمارات والتعادل مع البحرين 
الوحيد في  املنتخ���ب  ليصبح 
البطول���ة ال���ذي ل���م يتعرض 
للخسارة. في املقابل فان املنتخب 
العماني لن يكون منافسا سهال 
خاصة ان تغلبه على قطر في 
مباراته املاضية اثبت قدرته على 

إحداث الفارق.
وكان خت���ام الدور االول قد 

شهد حتوالت كبيرة ومفاجآت 
مثيرة ابرزها اخلسارة املفاجئة 
التي تعرض لها األزرق امام قطر 
لتتبخر أحالم العبيه في مواصلة 
املشوار نحو املربع الذهبي بفارق 
هدف فق���ط عن عم���ان وقطر 

املتأهلني عن املجموعة. 
ورغم ضياع حلم التأهل اال ان 
احتاد الكرة لن يقسو على هذا 
اجليل الذي حقق نتائج متباينة 
في البطولة وكان جديرا بالتأهل 
حتى الدقائق االخيرة من مباراته 

امام املنتخب القطري. 
ول���ن تتوق���ف طموح���ات 
الناشئني عند هذا  العبي ازرق 
احلد خاصة انهم مقبلون على 
االستحقاق االهم وهو املشاركة 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس اسيا للشباب التي ستبدأ 

العام املقبل.

نجوم برزوا

وقد شهدت البطولة حتى االن 
مولد أكثر من جنم سيكون لهم 
شأن كبير في املستقبل والذين 
س���يطلق عليهم مواليد س���تاد 
جابر الدولي، وابرز هؤالء شاهني 
اخلميس جنم أزرق الناشئني الذي 
نال جائزة افضل العب في مباراة 
االفتتاح امام عمان بعد املستوى 
الكبير الذي ظهر عليه ومساهمته 
في فوز االزرق بهدفني، ليصبح 
ش���اهني أول العب ينال جائزة 

فردية على ستاد جابر.
وفي املنتخب السعودي خطف 
املولد األنظ���ار بانطالقاته  فهد 
التي ال ته���دأ ومهاراته الفردية 
التي تفوق سنه مبراحل، وكان 

املول���د جديرا بجائ���زة أفضل 
العب في مب���اراة األخضر أمام 
االمارات التي سجل فيها املولد 
الهدف االول.والى جانب املولد 
تألق ايضا صانع العاب األخضر 
احمد الشهري الذي يلعب دورا 
كبيرا في الرب���ط بني اخلطوط 
الثالثة ملنتخب بالده لتميزه في 
التمريرات العرضية وقدرته على 
التحكم ف���ي الكرة وحتكمه في 

ايقاع فريقه الهجومي.
ومن الالعب���ني الذين تألقوا 
محمد اخلوري جنم االمارات الذي 
يعد من أفضل الالعبني في الدور 
االول ملا قام به م���ن دور كبير 
في تأهل منتخب بالده للمربع 
الذهبي بعد تألق���ه الالفت امام 
البحرين.وفي املنتخب القطري 
لفت االنظار املهاجم املتألق علي 

باقر صانع فوز منتخب بالده على 
االزرق بتسجيله هدفني حاسمني 
توج بهما مجه���وده الكبير في 

خط الهجوم.
 ام���ا املنتخب العماني فرغم 
خسارته امام ازرق الناشئني في 
مباراة االفتتاح وضياع فرصة 
تواج���ده في املرب���ع الذهبي اال 
انه قدم املهاجم املتألق حس���ني 
الشحيمي الذي ازعج دفاع االزرق 
بفضل حتركاته الدائمة ومناوراته 

من االطراف.

مطالبة بالتغيير

الدين  التونس���ي جنم  ألقى 
امية مدرب البحرين باللوم على 
نظام البطولة بعدما فقد فريقه 
فرصة التأهل للمربع الذهبي بعد 
خس���ارته الثقيلة امام اإلمارات 

0�3، مشيرا الى ان العبيه دفعوا 
فاتورة االرهاق نتيجة خلوض 
مباراتني امام السعودية واالمارات 
في أقل من ثمان واربعني ساعة.
التنظيمية  اللجنة  امية  وطالب 
خالل مؤمت���ره الصحافي الذي 
عقد أول من امس بتغيير نظام 
البطولة من خ���الل زيادة فترة 
الراحة عل���ى اال تقل عن اثنتني 
وسبعني ساعة كما هو متبع في 

املسابقات اإلقليمية.
اللجنة املنظمة  امية  وناشد 
األخذ برأيه مؤكدا ان هذا الطرح 
س���يعود بالفائ���دة على جميع 
املنتخبات وليس تبريرا خلسارة 
فريقه امام اإلمارات.موضحا ان 
هناك عوامل أخرى تسببت في 
تلك اخلسارة ومنها اهدار الفرص 
امام املرمى وعدم تركيز العبيه 

الى جانب الشد العصبي.
أي���د عيد باروت  املقابل  في 
مدرب االمارات كالم أمية رغم فوز 
فريقه وتأهله كثاني املجموعة 
للمربع الذهبي مشيرا الى ان أغلب 
املنتخبات املشاركة في البطولة 
عانت كثيرا من قلة الراحة، داعيا 
اللجنة التنظيمية الى جتربة نظام 
النظر  الذهاب واالياب وصرف 
عن البطوالت املجمعة وذلك ملنح 
الالعبني الصغار فرصة اللعب على 

أرضهم ووسط جماهيرهم.
واك���د ب���اروت ان العبيه لم 
يؤدوا بش���كل طيب في الشوط 
االول وهو م���ا دفعه ملطالبتهم 
بااللتزام بالهدوء والتمرير السليم 
واالعتماد على املساحات اخلالية 
في املنطق���ة اخللفية للمنتخب 

البحريني.

األزرق سقط أمام قطر وخرج   )هاني الشمري(

أحمد حيدر واجما متأثرا بالهزمية سباق على الكرة في مباراة البحرين واإلمارات

عبداللطيف الدواس يسلم جائزة أفضل العب للقطري علي باقر

شاهني اخلميس لم يقدم مستواه املعهود أمام قطر

الشيخ طالل الفهد يتابع اللحظات األخيرة من مباراة األزرق مع قطر

تيني: لماذا بقي عجب احتياطيا؟!

الزعابي: تعاهدنا على تقديم كرة جميلة

ق����ال الهولندي تين����ي مدرب 
املنتخب القط����ري ان األمر املميز 
الذي لفت نظره في هذه البطولة 
هو التزام جميع املنتخبات باألعمار 
الفتا الى أنه طوال 15 عاما من العمل 
في الشرق األوسط لم يجد التزاما 

باألعمار مثل هذه البطولة. 
وأض����اف أن املنتخب القطري 
ش����ارك لس����ببني أولهما تطوير 

منتخب الناشئني لقادم املنافسات 
وهذا ه����و األهم أم����ا الثاني فهو 
الوص����ول إلى املب����اراة النهائية 
وحتقيق اللقب، مؤكدا أن املنتخب 
اإلماراتي الذي سيالقيه في الدور 
نصف النهائ����ي يعتبر من أقوى 
املنتخب����ات ف����ي البطولة وميلك 

مهاجمني مميزين. 
وبني تيني أنه اس����تغرب من 

تشكيلة األزرق أمام منتخبه حيث 
لم يشارك املهاجم فيصل عجب الذي 
يعتب����ره من أفضل العبي الدورة 
وظن انه مصاب ثم فوجئ به في 
نهاية الش����وط األول مشيرا إلى 
أن االزرق ميل����ك العبني مميزين 
ولكنه بحاجة إلى مزيد من العمل 
في األش����هر املقبلة خصوصا في 

خط الدفاع.

ابدى العب منتخب اإلمارات محمد الزعابي سعادته 
بالفوز على البحرين مؤكدا ان التأهل للدور نصف 
النهائي لم يأت من فراغ بل بتعاون اجلهازين الفني 
واإلداري والالعبني، وقال لقد تعاهدنا على أن نقدم 
كرة جميلة وان نتأه���ل للنهائي ونفوز ونحتفظ 
باللقب، وقد تعلمنا الدرس عندما خسرنا أمام املنتخب 
السعودي في أول أيام البطولة واآلن نحصد نتيجة 

ما تعلمناه ونقدم ما هو مطلوب منا.

وبني الزعابي أنه يتمنى حصد لقب هذه البطولة 
بالذات كونه���ا أول بطولة تقام على س���تاد جابر 
الدولي وهو ش���يء رائع أن تكون أول بطل في هذا 
الصرح الرياضي وبوج���ود كل منتخبات اخلليج 

للناشئني.
كما أبدى الزعابي إعجابه بالعبي املنتخب السعودي 
عبداهلل الشارخ وفهد املولد والعب االزرق شاهني 

اخلميس متوقعا لهم مستقبال كبيرا.

زحفت جماهير كثيرة إلى س���تاد جابر ملشاهدة 
االزرق مع قطر وحضرت بكثاف���ة قبل املباراة ب� 10 
دقائق خصوصا أن أغلبهم كان يشاهد مباراة القادسية 
م���ع العربي ب���كأس االحت���اد التي س���بقت املباراة 

بساعتني.
 لم يحضر م��درب األزرق البرتغالي انطونيو فوالتي 
أو مس��اعده أحمد حيدر املؤمتر الصحافي الذي يقام بعد 
كل مباراة وحضر فقط مدرب قطر الهولندي تيني، وبالتالي 
س��يتعرض اجلهاز الفني لالزرق لغرام��ة مالية كما تنص 

لوائح البطولة.
 قام مدير البطولة سهو السهو بتسليم جائزة أفضل 
العب في مباراة اإلم����ارات والبحرين لالعب اإلماراتي 
فرج السعدي بينما سلم جائزة أفضل العب في مواجهة 
األزرق مع قط����ر عضو اللجنة املنظم����ة عبداللطيف 

الدواس لالعب قطر علي باقر الذي سجل هدفني.
طالب عدد من الوفود املش��اركة ف��ي البطولة بتنظيم 
الكويت ألكثر من بطولة خالل السنوات املقبلة على ستاد 
جابر بسبب التقنية الكبيرة املتواجدة به وسهولة وصول 

الوفود إليه.
 يحرص عدد من جنوم األزرق السابقني على احلضور 
بص����ورة دائمة لزيارة الالعب����ني في الفندق وحضور 

أغلب املباريات لدعم الالعبني.

من البطولة لقطات


