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ثنائية عنبر تمنح اإلمارات لقب »خليجي 7« للناشئين 
 الفهد: نوافق على انتخاب 14 عضوًا التحاد الكرة شرط وجود أندية منتخبة 

الشيخ طالل الفهد يتوج املنتخب القطري بامليداليات البرونزية  الشيخ طالل الفهد يتحدث في املؤمتر الصحافي وإلى جانبه الزميل سطام السهلي

عدد من الزمالء اإلعالميني يتابعون أحداث املؤمتر في ستاد جابر الدولي

بعد حصول عل����ى املركز الثالث 
امليداليات  الوفد  افراد  حيث منح 

البرونزية.

الطاهر: تعديل نظام البطولة

من جانب����ه أكد رئيس اللجنة 
الفنية في البطولة ناصر الطاهر أنه 
ال نية حاليا لتغيير نظام البطولة 
اخلليجية بعدما أب����دى أكثر من 
مدرب للمنتخبات املشاركة اقتراحه 
بزيادة عدد أيام الراحة للمنتخبات 

من مباراة إلى أخرى.
وق����ال ان النظام احلالي الذي 
يتضمن إقام����ة مجموعتني تضم 
كل منهم����ا ثالثة منتخبات أفضل 
النظم على اعتبار انه يساهم في 
زيادة املنافسة أكثر من أي نظام 
آخر، مش����يرا ال����ى ان هذا النظام 
مين����ح كل منتخب فرصة خوض 
أربع مواجهات ترجع بالفائدة على 
الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية 
باإلضافة إلى ارتفاع املنافسة في 
املجموعة ورفع معدل االنسجام 

والتفاهم فيما بينهم.
وأوض����ح الطاه����ر أن اللجنة 
املنظم����ة مبجل����س دول التعاون 
ستعقد اجتماعا لها في العاصمة 
البحرينية املنامة في 11 أكتوبر املقبل 
لدراسة مقترحات ممثلي االحتادات 
اخلليجية حول البطولة احلالية 
باإلضافة إلى مناقشة ما يقدم من 
كل ممثل فيما إذا كان س����يتضمن 
طلب نظام تغيير املسابقة وبناء 
على التقارير املقدمة من مدربي كل 
املنتخبات سنأخذ بعني االعتبار 

جميع املالحظات.

عبدالعزيز جاسم 
املنتخ���ب اإلماراتي  احتفظ 
بلقب بطولة اخلليج للناشئني بعد 
أن حقق كأس البطولة السابعة 
املنتخب السعودي  بفوزه على 
2-1 في املب���اراة النهائية التي 
أقيمت مس���اء أمس على ستاد 

جابر الدولي.
البطل  الفريق  وقام بتتويج 
املباراة  والوصيف بع���د نهاية 
الشيخ طالل الفهد رئيس احتاد 

الكرة واللجنة املنظمة العليا.
القطري قد  املنتخ���ب  وكان 
احتل املركز الثالث فيما جاء عمان 
رابعا وازرق الناش���ئني خامسا 

والبحرين سادسا.
الس���عودي  وب���دأ املنتخب 
مهاجما منذ الدقيقة األولى على 
مرمى اإلمارات ما أدى إلى تراجع 
العبي اإلمارات إلى مناطقهم بأكبر 
عدد م���ن الالعبني للحفاظ على 
نظافة الش���باك وتألق احلارس 
اإلماراتي محمد النقبي في الذود 
ع���ن مرم���اه في أكث���ر من كرة 
خطرة وتصدى النفرادين على 
التوالي من مهاجم الس���عودية 
عبدالكرمي عايض بطريقة رائعة 
املنتخب اإلماراتي  وخدم احلظ 
مع نهاية الش���وط األول بعد أن 
ذهبت كرة عايض بجانب القائم 
األيسر بعد أن المست قدم املدافع 
اإلماراتي عبدالرحمن خميس وهي 
في طريقها للشباك، ومع بداية 
الشوط الثاني انتفض اإلمارات 
فم���ع أول دقيقة حص���ل على 
ركلة جزاء مستحقه نفذها جنم 

املباراة وليد عنبر بنجاح وعلى 
يسار احلارس عبداهلل الزهراني 
ثم عاد الالعب نفس���ه ملمارسة 
هوايته بالتسجيل بعد أن سدد 
كرة صاروخية على مش���ارف 
منطقة اجلزاء س���كنت الزاوية 
اليسرى للزهراني )52( ورغم 
املنتخب  الهدفني لم يستس���لم 
السعودي وحاول كثيرا العودة 
للمباراة وهاجم بأكبر عدد ممكن 
من الالعبني لكن تسرع الالعبني 
الهجمة أعاق عودتهم  إنهاء  في 

للمباراة بسرعة. 
وقبل نهاية املباراة بربع ساعة 
قلص املنتخب الس��عودي النتيجة 
بع���د أن متكن عبداهلل مادو من 
اس���ت��غالل الكرة العرضية من 
كرة ثاب��تة ووضعها بالش���باك 
ثم ق���ام احل�كم الكويتي مشعل 
العسعوس���ي ف���ي الدقيقة 83 
بطرد مدرب اإلمارات عيد باروت 

الحتجاجه على قرارت احلكم.

الفهد: نوافق على 14 عضوا 

أب���دى رئيس احت���اد الكرة 
الشيخ طالل الفهد موافقته على 
ان تتم دعوة األندية لعقد اجتماع 
للجمعي���ة العمومية في احتاد 
الكرة هدفه االتفاق على تعديل 
)املادة 32( من النظام األساسي 
بأن يجري انتخ���اب 14 عضوا 
بدال من 5، مرهونا بوجود أندية 

منتخبة قبل االجتماع املسبق.
ال���ى ذلك، اوض���ح الفهد في 
مؤمتر صحافي في ستاد جابر 
الدولي قبل املباراة النهائية ان 

العاملة في  اللجان  ان  وذكر 
البطولة أعدت عددا من التقارير 
عن مرافق الستاد وحددت أوجه 
القصور ملعاجلتها والتي سترفع 
إل���ى الهيئ���ة العامة للش���باب 

والرياضة لدراستها. 
افتتاح  ان  الفه���د  وكش���ف 
الس���تاد الرس���مي قد يكون في 
عيد االس���تقالل بعد ان توافق 
اللجنة املسؤولة عن االحتفاالت 
مما يسمح الحتاد الكرة بتأمني 
مباراة استعراضية تواكب العيد 

الى طريقة الدوري لكي يخوض كل 
منتخب خمس مباريات وتتساوى 
حظوظ اجلميع في املنافسة على 
اللقب، ودعم مقترح اقامة البطولة 
بنظام الذه���اب واإلياب واعرب 
الفهد عن أمله في إطالق مسمى 
»منتخب اآلسياد« على منتخب 
الرديف الذي سيخوض مباريات 
ف���ي الصني بعد  دورة غوانزو 
تش���كيل منتخب من مواليد 87 

وضم 3 العبني فوق السن.
وقال الفهد ان البطولة احلالية 

النية موج���ودة لتطوير الكرة 
مبشاركة عدد من رموز األزرق 
صانعي املجد الكروي في كأس 
آسيا عام 1980 ومن ساهموا في 
تأهل األزرق الى مونديال إسبانيا 

عام 1982.
اقتراحا بدراسة  الفهد  وقدم 
القادس���ية  اس���تضافة مباراة 
والعربي ف���ي 15 اجلاري ضمن 
منافس���ات الدوري املمتاز على 
س���تاد جابر واملباريات الودية 

للمنتخبات الوطنية.

واالفتتاح.
وأش���اد الفهد ب���دور الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، موجها 
شكره لرئيس الهيئة د.فؤاد الفالح 
لتبنيه مقترحا مبنح مقاعد دائمة 

لنجوم »ازرق الثمانينيات«. 
وحول عروض منتخبنا في 
البطولة قال انه يتحمل مسؤولية 
خ���روج املنتخب من املنافس���ة 
على اللقب. وأوصى الفهد بعدم 
التجديد لألجهزة الفنية واإلدارية 
ومطالبته بتغيير نظام البطولة 

التي يستضيفها الستاد مهمة ألنها 
جتري على ستاد يحمل اسما عزيزا 
على قلوب أهل الكويت وهو سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
الفتا الى مثل هذا الس����تاد املميز 
يحتاج الى جترب����ة مهمة وغنية 
الكبير ملعرفة مدى  قبل االفتتاح 
اجلاهزية والتنظيم واخلدمات التي 
يوفرها في املباريات وللمشجعني 
ليكون في أبهى صورة تليق باسمه، 
موضحا ان سعته تقارب ال� 57 ألف 
متفرج و3 آالف منظم، لم يحدث 
مسبقا في تاريخنا الذي يرجع الى 

300 سنة من حيث العدد.
وكان الفهد استقبل أول من أمس 
فيصل العبداله����ادي األمني العام 
لالحتاد السعودي وناصر اجلوهر 
مدرب منتخب السعودية السابق 

على هامش نشاطات البطولة.
العبدالهادي  وتأت����ي زي����ارة 
واجلوهر من أجل مؤازرة املنتخب 
السعودي الذي خاض مساء أمس 
أم����ام املنتخب  البطولة  نهائ����ي 
اإلمارات����ي، كما اطلعا على جميع 
مرافق ستاد جابر وأبديا إعجابهما 

بالستاد واملرافق التابعة له.
وشاهد العبدالهادي واجلوهر 
مباراة املركزين الثالث والرابع بني 
عمان وقط����ر التي انتهت لصالح 
األخير بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الوقت األصلي 1-1، وشكرا الفهد 
على االستضافة املميزة للبطولة 

وحسن التنظيم.
من جانبه قام الش����يخ طالل 
الفه����د بتتويج العب����ي املنتخب 
القطري واجلهازين الفني واالداري 

العربي يهزم النصيرات في »اليد العربية«

آبادي: العالقات الرياضية
اإليرانية ـ الكويتية أنموذج يحتذى

 تعافى العربي من خس����ارته في اليوم األول للبطولة العربية 
لكرة اليد لألندية ليهزم النصيرات الفلسطيني 26-40.

 وخسر العربي مباراته األولى أمام الفريق املستضيف في صالة 
األهلي املغطاة بالقاهرة لكنه قدم أداء جيدا ليتقدم 20-12 في الشوط 
األول.  وحاول الفريق الفلسطيني التعويض من خالل العبيه محمد 
عاطف »ميشو« ومحمد ياسني اللذين استعارهما من األهلي املصري 
واللذين سجل كل منهما عشرة أهداف لكن العربي حافظ على تفوقه 
لينه����ي املباراة لصاحله.   وحقق الفحيحي����ل انتصاره الثاني في 
البطولة بفوزه على الوحدة السعودي 25-24 بعدما تقدم الوحدة 
13-11 بنهاية الشوط األول. وفاز االوملبي السكندري املمثل الثاني 
ملصر على األفريقي التونسي 29-26. ويتصدر الفحيحيل ترتيب 
فرق البطولة التي تشارك فيها سبعة أندية وتستمر حتى 8 اجلاري 
بأربع نقاط من مباراتني مقابل ثالث نقاط لالوملبي ونقطتني لألهلي 

ومثلهما للعربي ونقطة واحدة للوحدة.

أشاد مسؤوالن رياضيان إيرانيان بالعالقات الرياضية اإليرانية 
� الكويتي���ة التي اعتبراها امنوذجا يحتذى للعالقات الرياضية 
بني الدول. وقال رئيس اللجنة االوملبية اإليرانية علي آبادي في 
حديث ل� »كونا« ان مشاركة الكويت في بطولة الرماية بطهران 
تأتي تعزيزا ملكانة لعبة الرماية في البلدين مضيفا ان »الكويت 
بلد مجاور لنا تربطنا معه أواصر تاريخية وثقافية مشتركة لذا 
ال ننظر الى الكويت من خالل املشاركة في هذه املسابقات فقط 

بل ننظر اليها باعتبارها دولة صديقة«.
وأشار الى ان املقر اآلسيوي للرماية في الكويت مهم ورئيس 
االحتادين الكويتي للرماية ورئيس االحتاد اآلس���يوي الشيخ 
س���لمان احلمود بذل جهودا كبيرة لتطوير لعبة الرماية، مبينا 

ان هذه النقاط املهمة تعزز عالقاتنا بالكويت.
وحول تقييمه ملشاركة منتخبنا الوطني قال آبادي ان املنتخب 
الكويتي حصل على عدة أوسمة قارية وعاملية لذا فان مشاركته 
في هذه املس���ابقات تساهم في رفع مستوى البطولة الى جانب 
منتخبات من دول آس���يوية وأوروبية مؤك���دا ان بالده وفرت 
األرضية املناسبة الستفادة رياضيي الدول املجاورة من اإلمكانيات 

املتوافرة في األكادميية الرياضية اإليرانية.
من جانبه، قال رئيس احتاد الرماية اإليراني السيد هاشمي 
في تصريح مماثل ان »وجود املقر اآلسيوي للرماية في الكويت 
واجلذور الثقافية والتاريخية املش���تركة بني بلدينا من شأنهما 

تعزيز العالقات مع الكويت«.

األولمبي يتخطى تركمانستان برباعية»الشراع« يعود متوجاً من قطر

مبارك الخالدي
ف����از منتخبن����ا االوملبي على 
تركمانس����تان 4 � 2 ف����ي املباراة 
الودية التي جمعتهما مساء امس 

على ستاد صباح السالم.
 وجاء الشوط األول سريعا بني 
املنتخبني ومليئا بالفرص الضائعة 
السيما من جانب األزرق واعتمد 
املنتخ����ب الضيف عل����ى األلعاب 
الهوائية لط����ول قامة العبيه كما 
التقدم  امتاز بالسرعة واستطاع 
بهدف عب����ر ركلة جزاء صحيحة 
ف����ي الدقيقة 8 نفذها س����اجييف 
بنج����اح على ميني حارس األزرق 

س����ليمان عبدالغفور وكاد نفس 
الالعب إضافة ه����دف آخر إال ان 
القائم األيس����ر لعبدالغفور تكفل 
بصد رأسيته بعدها دانت السيطرة 
لألزرق واس����تطاع الوصول الى 
مرمى اخلص����م أكثر من مرة عبر 
ضرب دفاعاته من العمق واألطراف 
بتمري����رات متقنة للمهاجمني من 
غازي القهيدي تارة وعمر بوحمد 
وجابر جازع ت����ارة أخرى وظهر 
املهاجم عبدالهادي  بش����كل الفت 
خميس الذي سبب إزعاجا لدفاعات 
اخلصم وردت العارضة تسديدته 
في الدقيقة 10 كما ردت العارضة 

تس����ديدة املدافع عيسى وليد من 
ركلة حرة مباشره )24( ولم يجد 
الدفاع التركماني بدا من إس����قاط 
خميس ف����ي الدقيقة 26 ليحصل 
األزرق عل����ى ركلة ج����زاء نفذها 
بنجاح القائد عمر بوحمد على يسار 
احلارس كرميوف، وتتوالى الفرص 
الضائعة ملنتخبنا وبعكس مجريات 
املباراة نفذ مينجا بالديف ركلة حرة 
مباشرة سكنت شباك عبدالغفور 
في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني 
س����جل عبدالهادي خميس هدفني 
)62 و 63(، وسجل الهدف الرابع 

ناصر القحطاني )93(.

العدساني والشمالي »داخل الملعب« في الشاهد

عاد إلى البالد قادما من الدوحة وفد املنتخب الوطني 
للش����راع بعد تألقه في بطولة اخلليج الدولية التي 
أقيمت في قطر مبشاركة منتخبات 16 دولة، وحقق 
من خاللها العبو املنتخب أربعة مراكز متقدمة حيث 
فاز سعود املسعود باملركز األول وعبدالعزيز عنبر 
باملركز الثاني في صنف 4.7، وفاز أحمد الفيلكاوي 
باملركز الثاني في صنف الليزر ريديال، وحقق سالم 

الفهد املركز الثالث في صنف الليزر ستاندر.
من جانبه أشاد أمني الس����ر العام ورئيس جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري خالد 
الفودري بنتائج املنتخب في البطولة والتي حرص على 

املشاركة فيها لرفع مستوى التنافس واالحتكاك بني 
الالعبني واالستعداد للمشاركة في بطولة البحرين.

 وأضاف أن املنتخب سيدخل في معسكر تدريبي 
بقيادة املدرب البلغاري إيفانوف استعدادا للمشاركة 
في بطولة البحرين التي ستتزامن مع انعقاد اجتماع 
لالحتاد العربي للشراع وسيشارك فيه بصفته عضوا 
باملكتب التنفيذي إلى جانب مشاركة املدرب الوطني 
محمد احلمدان بدورة احلكام الدولية التي ستقام على 
هامش االجتماع. وأشاد الفودري بالدعم الذي حظي 
به املنتخب من الهيئة العامة للشباب والرياضة ومن 

قبل اللجنة األوملبية.

يح���ل رئيس نادي كاظمة الس���ابق س���ليمان 
العدس���اني ورئيس القس���م الرياضي في جريدة 
»اجلريدة« الزميل عبدالكرمي الشمالي ضيفني على 

برنامج »داخل امللعب« الذي يبثه قناة »الشاهد« 
الفضائية اليوم الس���اعة 7 مساء. والبرنامج من 

تقدمي الزميل ناصر الفضلي.

تكرمي الالعبني واجلهاز التدريبي بالزهور

)هاني الشمري(حارس تركمانستان يعرقل العب منتخبنا االوملبي عبدالهادي خميس داخل منطقة اجلزاء

البحرين يعسكر في القادسية
وصل أمس وفد نادي البحرين لكرة القدم إلقامة 
معسكر بدعوة من نادي القادسية يستمر حتى 
9 اجلاري، وس���يلعب خالله 4 مباريات، ويهدف 
مجلس اإلدارة إلعداد الفريق بصورة جيدة استعدادا 
للموسم اجلديد بهدف عودة الفريق لدوري األضواء، 

وقد تعاقد البحرين مع املدرب البرازيلي فييرا الذي 
س���بق له تدريب املنتخب العماني اضافة للعديد 

من األندية.
ويرأس الوف���د عضو مجلس اإلدارة رئيس جهاز 

كرة القدم حسني بن دينه.


