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فرحة العبي اإلمارات 
بعد التأهل للنهائي

املنافسة بني العبي اإلمارات وقطر حاضرة طوال األشواط األربعة مدافع األزرق يبعد الكرة إلى ركلة ركنية

األزرق خامس »الناشئين« بعد فوزه على البحرين بهدفين

حق���ق األزرق املركز اخلامس في خليجي 7 للناش���ئني بعد ان تغلب على املنتخب 
البحريني بهدفني نظيفني ليحتل البحرين املركز السادس،  ومن خالل مجريات الشوط 
األول بدا واضحا على املنتخب���ني تأثرهما باخلروج من الدور األول حتى ان النصف 
ساعة األول من زمن الشوط لم تكن به أي فرصة أو حملة فنية تذكر ولكن في مجملها 
كانت الس���يطرة اكثر للبحرينيني وعلى عكس مجريات املباراة أضاع مهاجم األزرق 
يوس���ف جنف انفراد باملرمى عندما وضع الكرة خارج الشباك في الدقيقة )33( ولم 
ينتظ���ر البحرينيون كثيرا واندفعوا للهج���وم وتصدى حارس االزرق خليفة رحيل 
النفرادين على التوالي من قبل علي جمال وعبداهلل صالح وبنفس الطريقة ابعدهما 

إلى ركنية.
وفي الشوط الثاني استفاد األزرق من حالة الطرد للمنتخب البحريني على الالعب 
حكيم العريبي في الدقيقة 58 بسيطرته التامة على مجريات اللعب ليفتتح التسجيل 
عن طريق املهاجم فيصل عجب الذي انفرد باملرمى ووضع الكرة على يسار احلارس 
البحريني )78( وقبل نهاية املباراة ب� 3 دقائق سدد يوسف أمان كرة صاروخية من خارج 
منطقة اجلزاء سكنت املقص األمين للمنتخب البحريني لتنتهي املباراة بفوز األزرق 

بهدفني نظيفني وبعد نهاية املباراة حصل يوسف أمان على جائزة أفضل العب .
ضرب املنتخب اإلماراتي موعدا مع شقيقه السعودي في النهائي الذي سيقام غدا على 
ستاد جابر الدولي بعد فوز اإلمارات على قطر 4 - 2 بركالت الترجيح بعدما انتهى الوقت 
األصلي بالتعادل بهدفني لكل منهما في ختام الدور نصف النهائي الذي أقيم أول من أمس 

والذي شهد تخطي السعودية عقبة عمان 2 - 1.
كما يلتقي اليوم في السادسة مساء قطر وعمان في مباراة حتديد املركز الثالث.

وافتتحت اإلمارات التسجيل عن طريق العبها املتألق وليد عنبر )19(، وجاء الرد القطري 
س����ريعا بعدما سجل مدافع االمارات سالم سلطان هدفا باخلطأ في مرماه )24(، واستثمر 
»العنابي« نشاطه الهجومي ليتقدم بالهدف الثاني الذي حمل توقيع سعود اخلالفي )26(. 
ومتكن اإلمارات من إدراك هدف التعادل في الدقيقة األخيرة من الشوط االول بواسطة هدافه 
عنبر، ليتم اللجوء إلى ركالت الترجيح بعد انتهاء الشوطني اإلضافيني اللذين انتهيا دون 
اهداف ليحسم اإلماراتيون املباراة لصاحله بأربع ركالت ناجحة مقابل ركلتني للقطريني. 
وسجل لإلمارات محمد احلمادي وخميس راشد وخالد درويش وسعود الظاهري في حني 

سجل لقطر صالح اليزيدي وعبدالكرمي حسن وأضاع علي محمد ومهند الشيح.
أدار املباراة احلكم مش����عل العسعوس����ي وعاونه علي بهزاد ونواف شاهني وأنذر من 
قطر مهند الش����يح وأحمد فاضل ومحمد شامي وأنذر من اإلمارات سالم سلطان وعبداهلل 

النقبي.

باخشوين: أهدرنا فوزًا كبيرًا

قال عمر باخشوين مدرب السعودية ان مباراته امام عمان كانت صعبة على الطرفين، 
مؤكدا ان السيطرة الحت لمنتخبه بشكل اكبر بعدما هدد مرمى عمان بالكثير من الفرص 
التي كانت كفيلة بزيادة رصيده من االهداف. واضاف ان تسابق العبيه على اهدار الفرص 
منح عمان الثقة في النفس واالصرار على اللعب الحماس����ي طمعا في نيل بطاقة التأه��ل 
للنهائي، مش����يرا الى ان فريقه يملك العبين بإمكانهم صناعة الفارق واحراز االهداف من 

انصاف الفرص لكنهم لم يكونوا في يومهم امام عمان.

ً اإلمارات مع السعودية في نهائي »خليجي7« غدا

لقطات من البطولة

نال جائزة أفضل العب في مباراة السعودية وعمان 
حارس االخير أحمد الرواحي بينما نال مهاجم املنتخب 
اإلمارات���ي وليد عنبر اجلائزة في مب���اراة اإلمارات مع 

قطر.

لم يحض��ر الهولندي تيني م��درب املنتخب القطري 
املؤمتر الصحافي الذي يعقد للمدربني بعد كل مباراة والذي 
حضره فقط مدرب اإلمارات عيد باروت، وبالتالي فإن املنتخب 
القطري سيتم تغرميه الف ريال سعودي المتناع مدربه عن 

حضور املؤمتر.

اس���تغرب عدد من املتابعني ملباراة اإلمارات وقطر 
تس���ديد حارس قطر مهند الشيح التسديدة الرابعة في 
ركالت الترجيح والتي أضاعها بعد أن تصدى لها احلارس 

اإلماراتي محمد النقبي.

سار: قلة الخبرة كانت وراء الخسارة
اكد الفرنسي ابوبكر سار مدرب عمان ان عامل اخلبرة كان الفارق 
في املواجهة التي خسرها امام السعودية بهدفني مقابل هدف وقال ان 
معدل اعمار العبي منتخبه س���تة عشر عاما وهم جميعا من مواليد 

1994 الذين يعدهم لكأس آسيا املقبلة في اوزبكستان.
واشار الى ان العبيه ال ميلكون اخلبرة الكافية التي كانت لصالح 
السعوديني في معظم فترات املباراة ومع ذلك جنحنا في مجاراتهم 
الى حد ما في معظم اوقات املباراة واستطعنا العودة مجددا وادراك 
التعادل بعدما تقدموا بهدف من ركلة جزاء مع انطالقة الشوط الثاني، 
مضيفا ان املنتخب الس���عودي متكن من حس���م تفوقه في الدقائق 

االخيرة عندما سجل هدف الفوز الثاني.
واب���دى ابوبكر حتفظه على نظام البطولة وحتديدا فيما يتعلق 
بقصر فترات الراح���ة التي حتصل عليها املنتخبات معتبرا خروج 
منتخبه من املنافسة على اللقب سببه ضيق الوقت وارهاق العبيه 

لضغط املباريات.
واوضح ان نظام البطولة منح السعودية افضلية احلصول على 
فترة راحة اكبر من فريقه وهو االمر الذي اثرا س���لبا على حضور 

العبيه البدني والذهني في املباراة.

عبدالعزيز جاسم 
القوية  النصر عروض���ه  واصل 
ب���كأس االحتاد بعد فوزه الكاس���ح 
على القادسية 4-1 ليتصدر املجموعة 
األولى ب� 9 نقاط من 3 انتصارات بينما 
هبط القادس���ية للمركز قبل األخير 
الثانية  املب���اراة  من مباراتني. وفي 
بقي الس���املية في مرك���ز الوصيف 
ب���� 6 نقاط بعد ف���وزه على خيطان 
2-1 س���جل للسماوي العب خيطان 
النيجيري اميانويل خطأ في مرماه 
)9( والبوسني الكسندر من ركلة جزاء 
)70( وسجل هدف خيطان اميانويل 
)90( وشهدت املباراة 3 حاالت طرد 
اثنتني من نصيب العبي الساملية راشد 
الراشد ويوس���ف بوطيبان وواحدة 

خليطان لعمر احلقان.
وفي املواجهة الثالثة حقق كاظمة 
فوزه األول في البطولة على حساب 
اليرموك بهدف نظيف سجله النيجيري 
أوبينا ليرتفع رصيده الى 4 نقاط في 
املركز الثالث بينما ظل اليرموك دون 

رصيد من النقاط باملركز األخير. 
بدأ الش���وط األول بني القادسية 
والنصر قويا من الناحية الهجومية 

وفي أول 4 دقائق باغت احمد عجب 
دفاعات النصر وسدد كرة من داخل 
منطقة اجلزاء ارتدت من القائم ولم 
ينتظ���ر النص���ر طويال لي���رد على 
الهجم���ات الصفراء، وم���ن متريرة 
بينية متقنة من عبدالرحمن املوسى 
إلى املنطلق احم���د مطر انفرد على 
إثرها مطر باملرمى ووضع الكرة على 
ميني احلارس صالح مهدي مفتتحا 
الهدف  التسجيل لفريقه )9(، وبعد 
هدأ اللعب نوعا ما بني الفريقني ليمرر 
طالل العامر ك���رة طولية إلى خلف 
السالمة الذي واجه املرمى لكن كرته 
النصر مرة  بالقائم ليعود  اصطدت 
اخرى بهدف من ركلة حرة مباشرة 
تسبب فيها جنم الشوط مطر ونفذها 
البرازيلي جوني مخادعة من حتت 
أقدام عجب ولم يستطع صالح مهدي 
التعامل معها واكتفى بالتفرج عليها 
)36(. وقبل نهاية الشوط ب� 3 دقائق 
كاد السالمة ان يقلل الفارق بعد أن 
انطلق بني مدافعي النصر وحتصل 
على عرضية املغربي عصام العدوة 
أمام املرمى لكن العارضة هذه املرة 
حرمته من تسجيل هدف التقليص. 

وفي الشوط الثاني واصل النصر 
عرضه القوي ومتكن من تس���جيل 
الهدف الثالث بع���د أن انفرد البديل 
فيصل العدواني باملرمى لكنه فضل 
التمرير جلوني الذي وجد املرمى خاليا 
ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك 
)56(. وفي املقابل وقف العبو القادسية 
مصدومني أمام هجمات العنابي الذي 
كان مميزا في جميع اخلطوط وانكشف 
دفاع األصفر مرة أخرى بعد أن انفرد 
جوني باحلارس مهدي ليضع الكرة 
على ميينه مس���جال اله���دف الثالث 

لنفسه والرابع لفريقه )65(.
ثم قام احلكم بطرد العب النصر 
عبدالعزيز س���لمان بعد أن أش���هر 
الكرت األصف���ر الثاني بوجهه )70( 
ليتحول اللعب لصالح القادسية ثم 
يحتسب احلكم سعد الفضلي ركلة 
جزاء غير صحيحة للقادسية نفذها 
عجب بنجاح مسجال الهدف الشرفي 

الوحيد للقادسية.
أدار املباراة احلكم سعد الفضلي 
وأنذر من القادسية علي الشمالي ومن 
النصر عبداهلل سالم وطرد عبدالعزيز 

سلمان.

النصر يمزق شباك القادسية باألربعة 
كاظمة والسالمية يفوزان على خيطان واليرموك في كأس االتحاد 

)هاني الشمري(عبدالعزيز سلمان يحاول املرور من احلارس صالح مهدي


