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السعودية تفوز على عمان وتتأهل إلى نهائي »خليجي الناشئين«

الس����عودي  تأه����ل املنتخب 
للمباراة النهائية للبطولة اخلليجية 
السابعة للناشئني بعد فوزه الثمني 
على عم����ان 2-1 في املباراة التي 
أقيمت مساء امس على ستاد جابر 
الدولي في الدور نصف النهائي من 
البطولة. جنح السعودية في فرض 
أفضلية نسبية على عمان بفضل 
النزعة الهجومية التي جلأ اليها 

مدربه الوطني عمر باخشوين.
والحت لألخضر أكثر من هجمة 
خطرة أبرزه����ا انفراد عبدالكرمي 
عايض باملرم����ى ولكن كرته متر 
القائم )41(. على اجلانب  بجوار 
اآلخر جلأ مدرب املنتخب العماني 
الفرنسي أبوبكر سار الى التغطية 
الدفاعية وإغالق املناطق اخللفية 
بأكبر عدد من الالعبني مع االعتماد 

على الهجمات املرتدة.
وفي الش����وط الثان����ي ترجم 
السعوديون أفضليتهم بتسجيل 
هدف السبق بعد مرور 5 دقائق عن 
طريق ركلة جزاء انبرى لها فهد 
العمانيون إلدراك  املولد. وسعى 
التعادل الذي كان لهم بواس����طة 
خالد الهاجري في الدقيقة 66 من 
خالل ركلة ركنية حولها الهاجري 

رأسية داخل شباك األخضر. 
واستطاع املنتخب السعودي 
ان يعود للتقدم م����ن جديد قبل 
ربع ساعة من النهاية اثر مجهود 
فردي للظهير األيسر احمد الشهري 
املباراة بفوز السعودية  لتنتهي 

.1 � 2
الفوز يلتقي السعودية  وبهذا 
اخلميس املقبل في املباراة النهائية 
مع الفائز من مباراة اإلمارات وقطر 
التي اقيمت ف���ي وقت متأخر من 
مساء أمس، في حني يلعب عمان مع 
اخلاسر منهما على املركز الثالث.

من جانب آخر، يختتم املنتخب 
الوطني للناش����ئني مشواره في 
البطولة مبواجه����ة البحرين في 
الس����ابعة والنصف مساء اليوم 
على ستاد جابر الدولي في مباراة 
حتدي����د املركز اخلام����س بعد ان 
خرج املنتخبان من املنافسة على 
التأهل للمربع الذهبي، ويأمل أزرق 
الناشئني حتقيق انتصار معنوي 
في مباراة اليوم لتعويض إخفاقه 

وذلك الهتمام زعماء وقادة اخلليج 
بالرياضة والشباب الرياضي.

وطال����ب الفه����د املس����ؤولني 
الرياضيني في دول مجلس التعاون 
مبزيد من االهتم����ام مبنتخبات 
الناشئني وإعدادها بشكل أفضل 
وتبادل املعس����كرات فيما بينها 
لتقوية أواصر األخوة اخلليجية 
وخلق نوع من التنافس الشريف 

بينهم.. 

استبعاد العبين 

من ناحيت����ه، أكد احمد حيدر 
املدرب املساعد ملنتخب الناشئني 
ان اخلروج من املنافسة في بطولة 
اخلليج ليس نهاية املشوار لهذا 
املنتخب املقبل على املشاركة في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
آسيا التي ستنطلق العام املقبل. 
وقلل حيدر من فداحة اخلروج 

في املنافسة على لقب البطولة التي 
ستختتم بعد غد. 

وق����د أقامت اللجن����ة املنظمة 
العليا للبطولة حفل عشاء على 
شرف رؤساء الوفود املشاركة في 
البطول����ة أول من أمس في فندق 
كراون بالزا وشهد تبادل الدروع 
بني رؤساء الوفود وأعضاء اللجنة 

املنظمة.
وحرص الش����يخ طالل الفهد 
رئيس احتاد الكرة رئيس اللجنة 
العلي����ا للبطولة على  املنظم����ة 
حضور احلفل للترحيب باألشقاء 
اخلليجيني نيابة عن أعضاء احتاد 

الكرة واللجنة املنظمة العليا.
واعت����ذر الفهد في كلمته التي 
ألقاه����ا أثناء احلف����ل من االخوة 
األشقاء عن أي خطأ حدث دون قصد 
خالل البطولة قائال: نعلم مكانتنا 
في قلوبكم ومكانتكم في قلوبنا، 

وأس����عدنا أن نفتتح ستاد جابر 
الدولي بحضور خليجي  األحمد 
وهو ما حرصنا عليه ونعلم أنكم 
أول الداعمني لنا في كل املجاالت. 

وأكد ان تنظيم وإقامة البطوالت 
الرياضي����ة مبختلف األلعاب في 
دول مجلس التعاون اخلليجي هو 
األفضل واالجنح على مستوى آسيا 

من املنافسة في تلك البطولة مشيرا 
إلى أن اجلهاز الفني ال يستعجل 
النتائج في الوق����ت الراهن على 
اعتبار أن املنتخب حديث التكوين 
ولم يشكل إال قبل انطالق بطولة 

اخلليج بأشهر قليلة. 
وأوضح ان هناك بعض العوامل 
التي أثرت سلبا على أداء الالعبني 
في البطولة من بينها ضعف االعداد 
لعدم استقرار الوضع الرياضي في 
الفترة التي تكون فيها املنتخب قبل 
ثالثة أشهر الى جانب غياب بعض 
الالعبني س����واء لظروف اإلصابة 
او لالس����تبعاد اإلداري مؤكدا ان 
املنتخب افتقد العب الكويت املميز 
مساعد العنزي بسبب اإلصابة. 

وأكد حيدر ان ازرق الناشئني 
واجه منتخبات قطعت أش����واطا 
طويلة في رحل����ة اإلعداد والتي 
تكون����ت م����ن خ����الل أكادمييات 
متخصصة للناش����ئني وحتديدا 
املنتخب����ني القط����ري والعماني، 
الفني س����عى  مضيفا ان اجلهاز 
للتغلب على تلك الظروف من خالل 
اجراء بعض التعديالت وبث روح 
احلماس في نفوس الالعبني وحثهم 
على رفع شعار الفوز وهو ما حدث 
بالفعل في مباراة عمان األولى التي 
حسمها األزرق لصاحله، مبينا ان 
اندفاع الالعب����ني في مباراة قطر 
عندما ادركوا التعادل في الشوط 
الثاني تسبب في ضياع الفوز او 

حتى حتقيق التعادل. 
وألق����ى حي����در بالل����وم على 
مدربي قطاع الناش����ئني باألندية 
لعدم اهتمامهم بتأسيس الالعبني 
الذي يؤهلهم للمشاركة  بالشكل 
الدولية مشيرا الى ان اجلهاز الفني 
لألزرق كان يقوم بهذا الدور بعد 

اختيار الالعبني. 
واشار حيدر الى ان استعدادات 
ازرق الناشئني للتصفيات اآلسيوية 
ستستأنف بعد أسبوعني من نهاية 
البطولة من خالل التجمع يومني 
كل أس����بوع، الفتا الى ان الفترة 
املقبلة ستشهد ضم وجوه جديدة 
لتجديد دماء املنتخب واستبعاد 
بعض الالعبني الذين لم يظهروا 

باملستوى املطلوب.

األزرق يختتم مشواره في البطولة أمام البحرين على المركز الخامس اليوم

الفهد يتبادل الدروع مع ميرزا أحمد في حضور ناصر الطاهر

الشيخ طالل الفهد يتوسط رؤساء الوفود في حفل العشاء

العبو السعودية فرضوا سيطرتهم أكثر فترات املباراة

اجتماع اللجنة الفنية

عبداهلل: طموحنا 
لم يكن المشاركة فقط

غرامة مالية 

10 آالف درهم لالعبي اإلمارات عقد مس��اء أمس االجتماع الفني ألعضاء اللجنة الفنية 
مع مدراء املنتخبات املش��اركة في البطولة برئاس��ة ميرزا 
أحمد علي األمني العام املساعد للجنة التنظيمية لكرة القدم 
بحضور أعضاء اللجنة الفنية واألجهزة اإلدارية للمنتخبات 
املشاركة. وقدم األمني العام شرحا لألمور االنضباطية داخل 
امللعب وحث م��دراء املنتخبات على نقلها لالعبني وااللتزام 
بها، وأكد ضرورة التزام مدرب��ي املنتخبات باحلضور إلى 

املؤمترات الصحافية بعد املباراة.

قال مدير املنتخ��ب البحريني تركي عبداهلل ان هناك 
عدة أس��باب كانت وراء خروج منتخبه من البطولة منها 
وقوعه ف��ي املجموعة األقوى مع اإلمارات والس��عودية 
اللذين تأهال للمربع الذهبي ويتنافسان على اللقب، مؤكدا 
ان فريقه عانى كثيرا من اإلرهاق لضغط جدول املباريات 
حتى انه خاض مباراتني في أقل من ثمان وأربعني ساعة، 
مش��يرا الى أن اإلصابات وكثرة الغيابات أثرا كثيرا على 

النتائج.
ولفت الى أن منتخبنا لم يأت للكويت للمشاركة فقط 
بل لتحقيق نتائج ممي��زة واحلصول على مركز متقدم، 
مشيرا إلى أنه غير راض عن النتيجة واللعب على املركز 
اخلامس والس��ادس وهو ما ال يعكس املستوى احلقيقي 
للمنتخب البحرين��ي أو الكويتي، مضيفا أن فترة إعداد 
املنتخب البحريني كانت ملدة 3 أشهر فقط بني معسكرات 

ومشاركات في بطوالت ودية.
وأوض��ح عبداهلل أن املدرب جنم الدين أمية من خيرة 
املدرب��ني الذين مروا على الكرة البحرينية وهو يش��غل 
حالي��ا منصب املدي��ر الفني لقطاع الناش��ئني في جميع 
املراحل الس��نية كما أنه ميتلك خب��رة في البحرين ألنه 

يعمل منذ 3 سنوات.

فرضت اللجن��ة املنظم����ة عقوبة على الكويت ألف 
ريال س��عودي بس��بب امتناع م��درب األزرق فورالتي 
ومس��اعده احمد حيدر عن حض��ور املؤمتر الصحافي 
الذي عقد عقب مباراة األزرق مع قطر في ختام منافسات 
املجموعة الثاني��ة للبطولة، وتنص لوائ��ح البطولة على 
معاقب��ة املنتخب الذي ميتن��ع مدربه عن حضور املؤمتر 

الصحافي.

كافأ الوفد اإلماراتي العبي��ه بعد الفوز على البحرين 
والتأه��ل للمربع الذهبي للبطولة مبنح كل العب عش��رة 
آالف درهم، حلثه��م على مواصلة الع��روض القوية في 
البطول��ة في إطار رحلة املنتخ��ب اإلماراتي للحفاظ على 

لقبه. 

مبارك الخالدي
الكويت ص����دارة املجموعة  اعتلى 
الثاني����ة لبطول����ة كأس االحتاد بعد 
انتهاء منافسات اجلولة الثانية مساء 
امس اثر تخطيه الس����احل 0-1 ليرفع 
األبيض رصيده الى 6 نقاط فيما جتمد 
رصيد الس����احل عند 4 نقاط مستفيدا 
من س����قوط الشباب امام التضامن 2 � 
4 ليرفع التضامن رصيده الى 3 نقاط، 
فيما بقي رصيد الشباب عند 4 نقاط. 
وحقق اجلهراء فوزه األول على حساب 
الصليبخات 3 � 2 ويضع اول 3 نقاط في 
جعبته بينما جتمد رصيد الصليبخات 
عند نقطة واحدة. جاء الشوط األول من 
مباراة الكويت والساحل اقل من املتوسط 
مع أفضلية نسبيه للكويت الذي جنح 
في بسط سيطرته بفضل خبرة العبيه 
ولم يجد صعوبة في الوصول الى مرمى 
الساحل بفضل حس����ن حتركات خط 
وس����طه بقيادة حسني حاكم ومعاونة 
الظفيري ووليد علي  النشط عبداهلل 

وإبراهيم شهاب.
 وكانت أولى محاوالت األبيض عبر 

تسديدة البرازيلي كاريكا امسكها حارس 
الساحل علي كاظم على دفعتني )18(، 
ولم متر دقيقة بعدها حتى تالعب كاريكا 
بالبوسني ماهر استك ويسدد مباشرة 
على يس����ار كاظم معلنا الهدف االول 
الساحل بعدها  لفريقه )20(، لينشط 
ويتخلى العبوه ع����ن حتفظهم إال ان 
محاوالت الفريق لم تتصف باخلطورة 

بسبب التنظيم الدفاعي اجليد للكويت 
بتواجد خالد الشمري والعماني خليفة 
عايل. ومن خطأ مشترك أحرز املدافع 
عبيد منور هدفا في مرمى فريقه عندما 
حاول إبعاد الكرة اال انه أرسلها خلف 
الهدف  املتق����دم معلنا  احلارس كاظم 
الثاني للكوي����ت )32( وكاد روجيريو 
يضيف هدفا آخر إال انه تباطأ في وضع 

الكرة في املرمى. وقبل نهاية الش����وط 
اجري مدرب الساحل تبديال اضطراريا 
بخروج محمد الظفيري مصابا ودخول 
مرزوق زكي بدال منه. وفي الش����وط 
الثاني أجرى م����درب الكويت جوزيه 
روماو تبدي����الت بخروج كل من خالد 
الشمري وروجيريو وعبداهلل الظفيري 
ونزول يعقوب الطاهر وعلي الكندري 
واسماعيل العجمي ليحافظ الكويت على 
نسقه مواصال سيطرته على املباراة. 
وفي الدقيقة 64 أضاف كاريكا الهدف 
الثال����ث لفريقه والثاني له عندما غير 
اجتاه العرضية املرسلة من حسني حاكم 

لتسكن ميني احلارس علي كاظم.
وينشط الس����احل، ومن قذيفة من 
خارج املنطقة احرز مرزوق زكي هدف 
فريقه الوحيد )66(، بعدها تالعب علي 
الكندري مبدافعي الساحل ويهيئ الكرة 
لكاريكا الذي س����دد كرة أرضية على 
ميني احلارس كاظم محرزا هدفه الثالث 
والرابع لفريقه )84( وأضاف الكندري 
الهدف اخلامس بعد تلقيه عرضية وليد 

علي )90(.

التضامن والجهراء حققا فوزهما األول على حساب الشباب والصليبخات

)هاني الشمري(البرازيلي كاريكا تألق أمام الساحل وأحرز هاتريك

الكويت يتخطى الساحل بخماسية ويتصدر مجموعته بكأس االتحاد

عبدالعزيز جاسم 
تختت��م الي��وم اجلولة الثالث��ة من مس��ابقة كأس االحتاد بث��الث مواجهات ضمن 
املجموعة االولى، وفي أقوى هذه املواجهات يستضيف القادسية »اخلامس« على ستاد 
محم��د احلمد املتصدر النصر، بينما يلتقي كاظمة »قبل األخير« مع اليرموك »األخير« 
ويستقبل الساملية »الثاني« على ستاد ثامر خيطان »الثالث« وتقام املباريات الساعة 6:15 
مساء. يدخل القادسية مواجهة اليوم ويأمل من خاللها حتقيق أكبر قدر من االستفادة 
بعد عودة العبيه املصابني خصوصا السوري فراس اخلطيب ونهير الشمري، كما انه 
يتطلع لتحقيق الفوز دون اي إصابات تؤرق الفريق في بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي 
اذ سيخوض مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي امام الرفاع البحريني في 5 اكتوبر 
املقبل وبالتالي باتت حاجة املدرب محمد إبراهيم لكل العب أهم من كس��ب النقاط التي 

من املمكن تعويضها في قادم املراحل.

القادسية يواجه  »النصر«


