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األخضر السعودي واألبيض اإلماراتي في نهائي »خليجي الناشئين«
مؤتمر صحافي للفهد في ستاد جابر اليوم

خالد اجلاراهلل يسلم جائزة أفضل العب ليوسف أمان السعودية واإلمارات في افتتاح البطولة وختامها

مدرب السعودية عمر باخشوين يعطي التعليمات األخيرة

باخشوين: المستويات متباينة

باروت: الفرص متساوية

حيدر: الخامس ليس طموحنا

وصف مدرب الس���عودية عمر باخشوين لقاء اليوم بلقاء االخوة. 
وأوضح ان الكل يطمح للفوز والبد ان يكون هناك خاسر وفائز واملهم 
ان تخرج املباراة بالصورة التي تعكس الروح الرياضية املعروفة عن 
العبي اخلليج. وقال ان مباراة اليوم لها خصوصيتها وظروفها في ظل 
سعي املنتخبني لنيل اللقب، مشيرا الى ان فوز السعودية في املباراة 
االولى التي جمعتهما بالدور االول لن يكون مؤشرا على تفوق االخضر، 
الفتا الى ان مستويات منتخبات املراحل السنية دائما ما تكون متباينة. 
ومتنى باخشوين ان يصل العبو منتخبه للعاملية عبر اقامة مثل هذه 
البطوالت قائال: لو مت إعدادهم بش���كل جيد وش���اركوا في العديد من 
البطوالت فسيتطور مستواهم ويصلون للعاملية، والفوز بهذه البطولة 

سيكون داعما معنويا كبيرا لالعبني لتحقيق هذه األمنية.

قال مس���اعد مدرب اإلمارات 
عيد باروت ان وصول السعودية 
واالم���ارات لنهائي البطولة هو 
دليل قوتهم���ا وإعدادهما اجليد 
ال���ذي أثمر ه���ذه النتيجة، كما 
ان عدد الفوز باملباراة النهائية 
متساو بني املنتخبني، مؤكدا ان كل 

منتخب ميلك 50% من الفوز.
وطالب باروت العبي االمارات 
التام بتعليمات اجلهاز  بالتقيد 
الفني وتطبيق خطة املدرب حتى 
يتحقق األهم وهو االحتفاظ بلقب 

البطولة.

قال مساعد مدرب األزرق أحمد 
حيدر بعد الفوز على البحرين ان 
املنتخب س����يطر على املباراة بعد 
البحرين  الطرد في صفوف  حالة 
ومتكن من تس����جيل هدفي الفوز، 
مشيرا الى أن املركز اخلامس ليس 
طموح األزرق ولكن الفوز في مباراة 
واخلسارة في أخرى نلعب على هذا 
املركز بسبب فارق األهداف، الفتا الى 

أن الالعبني تداركوا األخطاء في هذه 
املباراة. وقال التونسي جنم الدين 
أمية مدرب البحرين ان طرد احد 
العبيه كان العامل الرئيسي وراء 
خسارته من األزرق، مشيرا الى ان 
أداء البحرين تأثر أيضا بعدم تأهله 
للدور نصف النهائي ألن املنتخب 
البطولة للمنافسة  إلى  كان قادما 

على لقبها على حد قوله.

فيها شعار الفوز لنيل اللقب.
واب���دى ماج���د كنبة العب 
الوسط سعادته بتأهل منتخب 
بالده الى المباراة النهائية على 
حساب عمان، متمنيا في الوقت 

ذاته الفوز على اإلمارات.
واعتبر كنب���ة ان البطولة 
فرصة كبيرة لالعبين لتطوير 
مهاراتهم واالحتكاك مع الفرق 
التي تتمتع بمستويات جيدة، 
مشيرا الى ان البطولة تعتبر 
اع���دادا جي���دا للمناس���بات 

القادمة.
المهاجم  أك���د  من جانب���ه 
المولد عزم منتخبه على  فهد 
اإلطاح���ة باإلمارات والتتويج 
باللقب لكنه اعترف في الوقت 
نفس���ه بان المهم���ة لن تكون 

مفروشة بالورود.
وقال انهم سي�سعون لحسم 
النتيجة لصالحه���م واعتالء 
التتويج رغم صعوبة  منصة 
أمام منتخب  المباراة تكتيكيا 
قوي وهو األخضر السعودي. 
الحارس عبداهلل  أكد  وبدوره 
الزهراني انه ال يخشى هجوم 

منتخب االمارات.
وأوضح ان المباراة ستكون 
ال��فريقي���ن  ألن  حماس���ية 
يت��متعان بمستوى جيد فضال 
عن توافر حظوظ كل منهما في 
تحقيق الفوز، مش��يدا بستاد 
جابر الدولي حيث وصفه بأنه 
من أفضل المالعب في منطقة 

الخليج.
وق���ال عمر بالل ان��ه يحلم 
بف���وز من�تخ���ب ب���الده على 
االم����ارات واعت���الء منص���ة 

التتويج.
وأكد ب���الل الذي يش���ارك 
للمرة األولى مع منتخب بالده 
ف���ي بطولة رس���مية انه على 
الرغم من صعوبة المباراة إال 
ان األخضر قادر على مباغتة 
االمارات وتحقيق الفوز، مشيرا 
الى ان ثقته كبيرة في زمالئه 
الى  الع���ودة  وقدرته���م على 

المملكة باللقب.

ثانية من السعودية، مشددا على 
ان اإلمارات سيخوض مباراة 

اليوم بكل حذر .
الوس���ط وليد  وأكد العب 
عنبر جاهزية منتخبه للمباراة 
النهائية بدني���ا ومعنويا بعد 
األداء القوي في تدريبهم األخير، 
المنتخبين اإلماراتي  إن  وقال 
والسعودي يعرفان بعضهما 
البعض جي���دا النهما لعبا في 
أول أيام البطولة لذلك ستكون 

أمام السعودية. 
م���ن جانبه أوض���ح العب 
الوس���ط س���لطان راش���د إن 
الالعبي���ن مرتفعة  معنويات 
مش���يرا الى ان الخسارة أمام 
السعودية في أول يوم بالبطولة 
لن تؤثر عليه���م، مؤكدا انهم 
س���يقدمون أفض���ل العروض 

والمستويات للفوز بالكأس.
وأشاد الحارس محمد عبيد 
باالهتم���ام الكبير الذي يبديه 

األوراق مكش���وفة بالنس���بة 
للمدربين الذين س���يكون لهم 

تأثير في الفوز أو الخسارة.

األخضر: طامحون للفوز 

ف���ي المقابل اتف���ق العبو 
األخض���ر الس���عودي على ان 
مباراة اليوم س���تكون صعبة 
وان فوزه���م على اإلمارات في 
المباراة األولى لن يخدعهم في 
مواجهة اليوم التي سيرفعون 

االتحاد اإلمارات���ي وأعض��اء 
الفني واإلداري لبعثة  الجهاز 
المنتخ���ب وتوفير كل س���بل 

الراحة لهم.
وقال ان ه���ذه األم�ور أهم 
أس��باب تألق المنتخب وتأهله 

للمباراة النهائية.
أم���ا صخرة الدف���اع محمد 
س���بيل فقد أش���اد بمعنويات 
العبي األبيض وكشف ان هناك 
إصرارا كبيرا على تجنب خسارة 

يسدل الس���تار اليوم على 
منافسات بطولة الخليج السابعة 
لمنتخبات الناشئين بالمواجهة 
التي تجمع اإلمارات  المرتقبة 
حامل اللقب مع السعودية في 
السابعة والنصف مساء على 
ستاد جابر الدولي في المباراة 
النهائية للبطولة التي انطلقت 

21 الجاري. 
ويدخل المنتخبان المباراة 
النهائية برغبة قوية في تحقيق 
الفوز ونيل اللقب السابع حيث 
يتطل���ع المنتخ���ب اإلماراتي 
للحفاظ على لقبه للمرة الثانية 
على التوالي، ف���ي حين يأمل 
المنتخب السعودي مواصلة 
البطولة  الرائع في  مش���واره 

والظفر باللقب الثمين. 
الى  اإلم���ارات  وجاء تأهل 
المب���اراة النهائية بعد ان حل 
ثاني���ا في المجموع���ة األولى 
بالفوز على البحرين والخسارة 
أمام السعودية، والتغلب على 
قطر في الدور نصف النهائي. 
أم���ا المنتخب الس���عودي 
فلم يعرف طعم الخسارة بعد 
فوزه على اإلمارات والتعادل 
مع البحرين ليتصدر المجموعة 
األولى، وواصل تألقه بالتغلب 
عل���ى عمان في ال���دور نصف 

النهائي.
وسيش���هد الي���وم مؤتمرا 
صحافيا للش���يخ طالل الفهد 
رئي���س اتحاد الك���رة رئيس 
اللجنة المنظمة العليا للبطولة 
في السادسة مساء يتحدث فيه 
عن البطولة إلى جانب التطرق 
لتجربة استضافة ستاد جابر 
الدول���ي للبطول���ة ف���ي إطار 

المرحلة التشغيلية األولى.

اإلماراتيون: جاهزون

أبدى العبو اإلمارات عزمهم 
وإصرارهم على الفوز باللقب 
للم���رة الثاني���ة، وق���ال قائد 
ان  المنتخب خليفة بن الحج 
اإلمارات لن يتنازل عن الحفاظ 
على لقبه رغم صعوبة المواجهة 

أعضاء الوفد السعودي لدى وصولهم إلى املطار امس

املنتخب الوطني للشراع لدى عودته من قطر

وفاة  رئيس وفد  السعودية للمبارزة بسكتة قلبية

مع بعض واكتساب املهارة العدادهم 
للبطوالت االقليمي���ة والدولية 
املقبلة معربا عن س���عادته بهذا 
التجمع األخوي الذي يتزامن مع 
انتهاء جتمع شبابي خليجي آخر 
في بطولة كأس اخلليج للناشئني 

في كرة القدم.
 بدوره أكد املدير الفني للمنتخب 
السعودي محيي اس���ماعيل أن 
البطولة ستشهد منافسة حامية 
في االس���لحة الثالث السيما بعد 
التط���ور امللح���وظ ملس���تويات 
املنتخبات اخلليجية في األعوام 

األخيرة.

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
الفهد مبش���اركة خمس���ة  احمد 
منتخبات. وس���تعقد اجتماعات 
مكثف���ة اليوم متهي���دا النطالق 
املنافس���ات غدا باقامة مس���ابقة 
الفردي لألسلحة الثالثة )الفلوريه، 

االيبيه، السابر(.
 وس���يكون أول االجتماعات 
لرؤساء الوفود املشاركة برئاسة 
رئيس االحتادين الكويتي والعربي 
الس���عيد مبشاركة  الرحيم  عبد 
رؤس���اء وفود السعودية وقطر 

والبحرين واالمارات ويعقب ذلك 
اجتماع للجنة الفنية برئاسة راشد 
الشمالي وتختتم باجتماع للجنة 

احلكام.
 من جانبه رحب رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الش���يخ 
الفهد باألشقاء اخلليجيني  طالل 
متمنيا أن تتسم منافسات البطولة 
بالقوة واالثارة واملستوى الرفيع 
وأن تس���ود الروح الرياضية كل 
مبارياتها. وقال ان بطوالت اخلليج 
تعتبر عرسا رياضيا وان الفوز 
بااللقاب فيها »ليس باألمر املهم« 
بقدر تبادل خبرات الالعبني بعضهم 

توف���ي رئيس وف���د منتخب 
السعودية للمبارزة ابراهيم الدحيم 
ظهر امس اثر ازمة قلبية داهمته 
في مقر اقامة املنتخب الذي يستعد 
للمشاركة في بطولة اخلليج األولى 
للعمومي ونقل على اثرها مباشرة 
الى مستشفى مبارك حيث أعلن 

األطباء وفاته.
اللحظة لم يعلن  وحتى هذه 
الوفد الس���عودي مش���اركته  او 
انسحابه من البطولة اثر اخلبر 
األليم الذي حل على كامل اعضاء 

املنتخب السعودي.
وكان الدحي���م قد صرح عند 
الى  الس���عودي  الوفد  وص���ول 
املطار ب���أن البطوالت اخلليجية 
تعتبر االنطالقة احلقيقية جلميع 
الالعبني اخلليجيني نحو العاملية 
معتبرا البطولة جتربة مفيدة قبل 
االستحقاق املهم ملنتخب بالده في 
دورة األلعاب اآلسيوية املقررة في 

مدينة غوانزو نوفمبر املقبل.
 وقال ان منتخب الس���عودية 
يتفاءل دائما باللعب على أرض 
الكويت بعد النتائج الطيبة التي 
حققه���ا في البطوالت الس���ابقة 
التي اقيمت هنا والتي كان آخرها 
البطولة اآلسيوية التي اقيمت قبل 

اعوام قليلة.
البطولة  اليوم  هذا، وتنطلق 

»السلة« ينظم بطولة 
تنشيطية أثناء فترة 

توقف الدوري
يحيى حميدان

قرر احتاد السلة تنظيم 
بطولة تنشيطية خالل فترة 
توق���ف الدوري الفس���اح 
املجال للمنتخب الوطني 
لالس���تعداد للمشاركة في 
دورة االلعاب اآلس���يوية 
املقررة في مدينة غوانغ زهو 
الصينية خالل الفترة من 
12 حتى 27 نوفمبر املقبل. 
وسيبدأ توقف الدوري الذي 
املقبل مع  سينطلق األحد 
مغ���ادرة »أزرق الس���لة« 
ال���ى الفلبني في 21 اكتوبر 

املقبل.
ه���ذا وكانت عدة أندية 
قد طلبت عبر كتب رسمية 
تأجيل الدوري حتى عودة 
املنتخ���ب م���ن البطول���ة 
اآلس���يوية ب���دال من لعب 
عدة جوالت ث���م التوقف، 
وهو م���ا رفضت���ه جلنة 
املسابقات وشؤون الالعبني 
في اجتماعها الذي عقد اول 
اقرار  من امس ومت خالله 

اقامة بطولة تنشيطية.

عاد الى البالد قادما من الدوحة 
الوطني للشراع  وفد منتخبنا 
عقب تألقه في بطولة اخلليج 
الدولية للشراع التي اقيمت في 
قطر مبشاركة منتخبات 16 دولة، 
وحقق العبو املنتخب 4 مراكز 
متقدمة حيث فاز سعود املسعود 
باملركز االول وعبدالعزيز عنبر 
باملركز الثان����ي في صنف 4.7 
وفاز الدول����ي احمد الفيلكاوي 
باملركز الثاني في صنف الليزر 
ريديال، وحقق الدولي س����الم 
الفه����د املركز الثالث في صنف 

الليزر ستاندر.
من جانبه، اشاد امني السر 
الش����راع  العام ورئيس جلنة 
والتجديف والكاياك في النادي 
البحري خالد الفودري بنتائج 
املنتخ����ب ف����ي البطولة والتي 
حرص على املشاركة فيها لرفع 
مستوى التنافس واالحتكاك بني 
الالعبني واالستعداد للمشاركة 

في بطولة البحرين.
واضاف ان املنتخب منخرط 
حاليا في معسكر تدريبي بقيادة 
ايفانوف  البلغ����اري  امل����درب 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
البحرين التي سيتزامن مع فترة 
اقامتها  انعقاد اجتماع لالحتاد 
العربي للش����راع وسيش����ارك 
في����ه بصفته عضوا في املكتب 

التنفيذي الى جانب مش����اركة 
املدرب الوطني محمد احلمدان 
ب����دورة احل����كام الدولية التي 

ستقام على هامش االجتماع.

واشاد الفودري بالدعم الذي 
حظي به املنتخب من الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 

واللجنة االوملبية.

تألق الشراع في بطولة الخليج الدولية بقطر

عيد باروت


