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فرحة العبي اإلمارات باللقب الثاني على التوالي

)هاني الشمري(عبدالهادي خميس ظهر بشكل الفت أمام تركمانستان

الشيخ طالل الفهد يسلم الكأس لقائد منتخب اإلمارات

الوفود تشيد بالتنظيم.. وباقر والخالقي ُيتّوجان بجائزتي أفضل العب والهداف

قام الشيخ طالل الفهد رئيس 
احتاد كرة القدم واللجنة املنظمة 
العليا لبطولة خليجي الناشئني 
السابعة بتتويج منتخب اإلمارات 
باملرك���ز األول وكأس البطولة 
للمرة الثانية على التوالي بعد 
فوزه على السعودية في املباراة 
النهائية التي اقيمت أول من أمس 

.1 � 2
وس���يطر منتخب قطر على 
اجلوائ���ز الفردية بعد حصول 
مهاجمه سعود اخلالقي على لقب 
هداف البطولة ب� 5 أهداف بعد أن 
تساوى مع مهاجم اإلمارات وليد 
عنبر بنفس الرصيد، لكن القرعة 
حسمت اللقب لصالح اخلالقي، 
بينم���ا ل���م يجد العب وس���ط 
املنتخب القطري علي باقر أي 
منافس على جائزة أفضل العب 
في البطولة بعد أن نال تصويت 

أغلب املدربني واللجنة الفنية، كما 
حصل حارس املنتخب العماني 
احمد الرواحي على لقب أفضل 
حارس، بينم���ا حقق املنتخب 
الس���عودي لقب الفريق املثالي 

ب� 3 إنذارات فقط.
من جانبه أشاد طالل الفهد 
باملستويات الفنية للبطولة مؤكدا 
ان املنتخبني اإلماراتي والسعودي 
اس���تحقا الوص���ول للمباراة 
النهائية بعد ان اس���تعدا جيدا 
للبطولة فضال عن املستويات 
الكبيرة التي ظهرا عليها طوال 

مشوارهما في البطولة. 
وقال رئيس الوفد اإلماراتي 
محمد غراب ان مدرب املنتخب 
عيد باروت عرف من أين تؤكل 
الكتف في مواجهة السعودية، 
مشيرا إلى أن أداء الالعبني كان 
بطولي���ا، وجنح���وا في فرض 

أس���لوبهم على السعودية من 
خالل امتصاص حماسهم بالشوط 
األول ومباغتتهم في الش���وط 
الثاني بهدفني لم يتمكن بعدها 
العودة  الس���عودية من  العبو 

بالنتيجة. 
وأوضح غراب أن مس���توى 
املنتخ���ب أخذ في التصاعد من 
مباراة إل���ى أخرى حتى وصل 
إلى أعلى أداء في مباراة اخلتام 
موضحا أنه لو كان بيده ألعطى 
الس���عودي  الكأس للمنتخبني 
العالي  األداء  واإلماراتي عل���ى 

طوال منافسات البطولة.
ومتنى غراب أن تكون هذه 
البطولة بداية االنطالقة احلقيقية 
لالعبني الذين شاركوا فيها متمنيا 
أن يحافظ���وا على مس���تواهم 
مستقبال لكي يكونوا نواة لباقي 
املنتخبات التي تكبرهم س���نا، 

معربا عن سعادته بتحقيق أول 
بطولة تقام على ستاد جابر.

الشمري: قدمنا مباراة جيدة

في املقابل أثني رئيس الوفد 
السعودي حمد الشمري على أداء 
العبيه في املباراة النهائية رغم 
اخلسارة 1 � 2 وقال اننا قدمنا 
مباراة جيدة وكس���بنا العبني 
للمنتخب األوملبي.مشيدا بدعم 
املسؤولني في السعودية وعلى 
رأسهم رئيس رعاية الهيئة العامة 
للشباب والرياضة األمير سلطان 
بن فهد لدعمه املادي واملعنوي 
لتطوير املنتخب وتوفير جميع 
احتياجاته، وخير دليل املستوى 
الذي ظهر به املنتخب خالل جميع 

املباريات.
وشكر الشمري رئيس اللجنة 
املنظمة الشيخ طالل الفهد على 

التنظيم  االستضافة وحس���ن 
طوال فترة البطولة.

بدوره شكر مدرب اإلمارات 
للناش���ئني عيد باروت الكويت 
القدم وعلى رأسه  واحتاد كرة 
الشيخ طالل الفهد على التنظيم 
الرائع طوال أيام البطولة، وقال 
ليس بغريب على أهل الكويت 
الكبير  هذه احلفاوة واالهتمام 

بأشقائهم اخلليجيني.
وقال باروت لقد وفقنا اهلل 
النهائي وهزمنا السعودية  في 
رغم انه فري���ق صعب وعنيد 
وليست بالسهولة هزميته بعد 
أن تعاملنا مع اللقاء بكل حذر 
وأوقفنا خطورة الفريق السعودي 
وفرضنا أسلوبنا خصوصا في 
الشوط الثاني بعد االعتماد على 

الهجمات املرتدة.
وأضاف لقد لعبنا 4 مباريات 

خالل 9 أيام في ظل اإلصابات 
وهو أمر مره���ق جدا لالعبني 
الس���ن  انهم صغار  خصوصا 
وأمتنى أن يت���م تغيير نظام 

البطولة.
وش���كر ب���اروت اجلماهير 
اإلماراتية التي ساندت الفريق 
طوال البطولة كما أهدى الفوز 
إلى رئيس الدولة سمو الشيخ 

خليفة بن زايد.
وحول أس���باب ط���رده في 
الش���وط الثاني أكد باروت انه 
طرد ظلما، مبينا أن احد العبي 
اإلمارات أصيب أثناء املشاركة 
مع العب سعودي وسقط أرضا 
وكان على احلكم أن يوقف اللقاء 
ليفسح املجال أمام عالجه فقد 
تكون إصابت���ه خطيرة وهو 
مسؤول عن س���المة الالعبني 
ولكنه أكمل اللع���ب وهذا أمر 

خط���أ وحتى ل���و كان الالعب 
إيقاف  يدعي اإلصاب���ة فعليه 
اللعب والتأكد من إصابته ثم 
إعطاؤه إنذار، مؤكدا انني لست 

نادما على الطرد.
من جانبه قال مدرب املنتخب 
الس���عودي عمر باخشوين ان 
الالعبني املتواجدين حاليا في 
البطولة يعتبرون مبثابة رأس 
مال بش���ري للكرة السعودية 
ستستفيد منه جميع املنتخبات 

مستقبال.
إلى أن السعودية  وأش���ار 
واإلمارات اس���تحقا اللعب في 
النهائية كونهما ظهرا  املباراة 
مبستوى مميز طوال منافسات 
البطولة مشيرا إلى أن العبيه 
قدموا مستوى مميزا في املباراة 
النهائي���ة لكنهم لم يوفقوا في 
ترجمة الفرص إلى أهداف الفتا 

أن هؤالء الالعبني سيجدون دعما 
كبيرا مستقبال.

العبدالهادي: ال يوجد خاسر

أبدى األمني العام في االحتاد 
العبدالهادي  السعودي فيصل 
الذي صمم  إعجابه بالكتي���ب 
للبطول���ة قائال ان���ه من أروع 
الكتيبات التي شاهدها في جميع 
البطوالت التي تواجد بها بسبب 
املادة القيمة التي حتتويه والتي 
سيستفيد منها جميع املنظمني 

للبطوالت املقبلة.
وأضاف أن بطوالت اخلليج 
دائم���ا ال يوج���د بها خاس���ر 
املراحل السنية  خصوصا في 
والتي دائما ينظر من خاللها إلى 
الفائدة بارتفاع مستوى الالعبني 
مستقبال مشيرا إلى أن البطولة 

أظهرت العديد من النجوم.

الفهد: السعودية واإلمارات استحقا الوصول إلى نهائي بطولة خليجي الناشئين السابعة

القادسية »هزأ« اليرموك.. وسوزا يخطف
 التعادل للنصر أمام العربي

السالمية تغلب على كاظمة في »كأس اتحاد القدم«

انطالق منافسات الفرق
في »المبارزة الخليجية« اليوم

تنطلق منافس����ات الفرق في بطولة اخلليج االولى للمبارزة 
للعمومي على كأس املرحوم السعودي إبراهيم الدحيم اليوم بصالة 
احتاد اجلودو والتايكوندو في منطقة صباح السالم فيما انتهت 
منافسات الفردي امس في األسلحة الثالث الفلوريه وااليبيه والسابر 
مبشاركة العبي منتخبات االمارات وقطر والبحرين والكويت بعد 
انسحاب املنتخب السعودي اثر وفاة رئيس وفده ابراهيم الدحيم 
قبيل انطالق البطولة. وحظي قرار اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
بإطالق اسم املرحوم الدحيم على كأس البطولة والذي وافته املنية 
األربعاء املاضي اثر نوبة قلبية حادة، بثناء وإشادة كبيرين من 
جميع املشاركني في البطولة. وقال مدير البطولة حامد الشمري 
ان ه����ذه املبادرة جاءت من رئي����س االحتادين الكويتي والعربي 
عبدالرحيم الس����عيد مبوافقة رؤس����اء الوفود املشاركة واللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون للعبة وذلك تقديرا للدور الذي 

قدمه الفقيد لرياضة املبارزة اخلليجية والسعودية.
وأضاف الش����مري ان هذه املبادرة تعد أقل ما ميكن ان تقدمه 
اللجنة لتخليد اسم الفقيد الذي خدم هذه الرياضة سنوات عديدة، 
معربا عن أسفه الشديد لعدم مشاركة املنتخب السعودي في هذا 

امللتقى اخلليجي والذي اثر سلبا على مستوى البطولة.
اعتبر الشمري ان البطولة مناسبة جلميع املنتخبات اخلليجية 
التي تستعد لعدد من البطوالت ومنها البطولة العربية للناشئني 
واالش����بال في لبنان بعد أس����بوع، والبطولة العربية للعمومي 
)رجال ونساء( املقررة في الكويت أواخر هذا العام ودورة األلعاب 

اآلسيوية في مدينة غوانزو الصينية في نوفمبر املقبل.

خميس إضافة قوية لهجوم األولمبي
مبارك الخالدي

شكلت عودة مهاجم نادي الكويت 
واملنتخب االوملبي عبدالهادي خميس 
اضافة قوية لهجوم األزرق بعد ان تقرر 
رفع اإليقاف اإلداري عنه من قبل إدارة 
ناديه ما سمح له مجددا بالعودة الى 
املنتخب، وقد ظهر خميس بشكل الفت 
مع االوملبي في مباراته الودية األولى 
امام تركمانستان مساء أول من امس 
حيث تسبب في ركلة اجلزاء األولى 
التي جاء منها الهدف األول وأضاف هو 
الثاني والثالث من  الهدفني  شخصيا 
تسديدتني قويتني احداهما من خارج 
املنطقة. ولم يكن خميس وحده السبب 
وراء اداء املنتخب الهجومي الذي ظهر 
به فقد كان زميله العائد من اإلصابة 
جابر جازع هو اآلخر متعطشا إلثبات 
وجوده واستطاع مبهارته العالية وأفقه 
الواس���ع صناعة العديد من الفرص 
ل���أزرق عبر اختراقات���ه من العمق 
واالطراف وبسرعة الفتة. ومكنت عودة 
خميس وجازع اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالد احم���د من اظهار حقيقة النزعة 
الهجومية في األداء والتي كانت غائبة 

في املباريات السابقة، فقد كانت هذه 
هي املباراة األولى التي نش���اهد فيها 
االوملب���ي مياال الى الهجوم دون كلل، 
مرة عبر االختراق الطولي من العمق 
خلمي���س وجازع ومرة عبر األطراف 
بانطالقات دهش من الناحية اليمنى 
وغازي القهيدي من اجلبهة اليسرى ما 
تسبب في الكثافة العددية ملهاجمينا 
وهذا ما جعل خط املقدمة يلعب بارتياح 
دون إرهاق ألنه يتلقي املساندة من خط 
الوسط باستمرار. كما ال ننسى الدور 
االيجابي لالعبي االرتكاز عمر بوحمد 
وع���ادل مطر وتنفيذهم���ا لتعليمات 
اجلهاز الفن���ي. ومن الظواهر الالفتة 
ف���ي أداء األزرق اول من امس عودة 
التس���ديد البعيد على مرمى اخلصم 
والتي جاء منها الهدف الثاني الرائع 
حيث س���دد خميس كرة مباغتة من 
خارج املنطقة، كما عاد الى هوايته مرة 
اخرى وسدد من داخل املنطقة ايضا 
بعد ان تخطى مبهارة عالية الدفاعات 
التركماني���ة، األمر الذي أدى النفتاح 
ش���هية البديل ناصر القحطاني الذي 
أحرز الهدف الرابع ايضا من تسديده 

قويه داخل املنطقة.

فهيد العجمي

هوكي الجليد يتدرب اليوم
يعود املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد إلى تدريباته اليوم في 
صالة التزلج بعد ان عاد متوجا 
بلق���ب الوصيف وكأس املركز 
الثاني لبطولة ماليزيا الدولية 
املفتوحة التي اختتمت في 26 

سبتمبر املاضي.
التدريبات 20  ويخ���وض 
العبا مع عودة الالعب يوسف 
الكندري الذي غاب عن بطولة 
ماليزيا ألسباب صحية حيث 
يقود التدريب املدرب التشيكي 
يان بريشتا ومساعده توماس 
ماهوفسكي اس���تعدادا لدورة 
األلعاب اآلس���يوية الشتوية 
التي تس���تضيفها  الس���ابعة 
العام  كازاخس���تان في نهاية 

احلالي.
الهوكي  وقال رئيس جلنة 
فهيد العجمي ان بدء التدريبات 
تعتبر محطة جديدة في مسيرة 
اللعبة نحو اآلسياد الشتوي 
لتحقيق أفضل إعداد س���عيا 
للتمثي���ل املش���رف للكويت، 
وذل���ك بع���د الع���ودة بروح 
معنوية عالية من ماليزيا إثر 

الدولية  البطولة  املشاركة في 
التي توج فيها املنتخب مبركز 
الوصافة، وقد ظهرت هذه الروح 
جلية في حرص الالعبني على 
حضور التدريبات اس���تعدادا 
املقبلة، خاصة  لالستحقاقات 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
التي نأمل ان نحقق فيها إجنازا 

يحسب للكويت.

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
أنزل القادسية بضيفه اليرموك هزمية ساحقة ومدوية 
بعد أن تغلب عليه 9-2، فيما خطف النصر نقطة ثمينة من 
أمام العربي 1-1 وذلك في اجلولة الرابعة ضمن منافسات 
املجموعة األولى لبطولة كأس االحتاد لكرة القدم. وسجل 
للقادس���ية حمد العنزي )22 و43 م���ن ضربة جزاء و69( 
وأحم���د عجب )84 و85 و88( وجهاد احلس���ني هدفني )59 
و62( وبدر املطوع )14(، وس���جل لليرموك محمد جاس���م 
)42( وعباس القالف )73(. ورفع القادس���ية رصيده الى 
4 نق���اط في املركز الثالث، فيما بقي رصيد اليرموك خاليا 
من النقاط وقابعا في مؤخرة الترتيب. وفي مباراة العربي 
والنصر، س���جل البرازيلي لويس كارلوس هدف الس���بق 
للعربي )42(، وعادل النتيجة للنصر مواطنه جوني سوزا 
)94(، ليخطف نقطة ثمينة أبقت على فريقه في الصدارة 
برصيد 10 نقاط، وحص���ل العربي على نقطته الثالثة في 
املركز اخلامس. وتغلب الس���املية على كاظمة 2-1، سجل 
للسماوي ناصر العثمان )25( وصالح البريكي )43(، وقلص 
لكاظمة عبداهلل الظفيري )74(، ليحافظ بذلك الساملية على 
مسلسل انتصاراته بعد أن رفع رصيده الى 9 نقاط في املركز 
الثاني، وبقي كاظمة على رصيده الس���ابق 4 نقاط محتال 
بها املركز الراب���ع. وفي مباراة العربي والنصر، مارس كل 
منهم���ا ضغطا كبيرا على مرمى اآلخر منذ البداية، وحاول 

كل طرف خطف هدف الس���بق لكن دون جدوى خاصة من 
قبل النصر الذي تهيأت لالعبيه العديد من الفرص السانحة 
للتس���جيل خاصة من قبل البرازيلي الياس لويس ودغيم 
الرش���يدي وأحمد مطر اال أن التركيز لم يكن متواجدا في 
اللمسة األخيرة عند مرمى األخضر. وبعد تسديدتني بعيدتي 
املدى للعربي، األولى من محمد جراغ ارتطمت الكرة بقوة في 
العارضة )32( وفهد الفرحان الذي مرت تسديدته مبحاذاة 
القائم األمين )38(، متكن األخضر من تسجيل هدف السبق 
من ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي لويس كارلوس بعد 
أن تعرض مواطنه ويالس���ي للضرب داخل منطقة اجلزاء 
من قبل العب النصر عبدالرحمن املوس���ى )42(. وحاول 
العبو النصر تعديل النتيجة في وقت مبكر من الش���وط 
الثان���ي دون جدوى رغم وجود العدي���د من الفرص التي 
كانت سانحة للتسجيل، وخطف العنابي هدف التعادل عبر 
تسديدة صاروخية جميلة من ضربة حرة مباشرة نفذها 

البرازيلي جوني سوزا )94(.
إلى ذلك، تنطلق في ال� 6.10 مساء اليوم مباريات اجلولة 
الرابعة للمجموع���ة الثانية بإقامة ث���الث مباريات حيث 
يستضيف الكويت املتصدر )6 نقاط( الشباب )4 نقاط(، 
ويحل التضامن الثالث )4 نقاط( ضيفا على الصليبخات 
صاحب النقطة الواحدة، في حني يستضيف الفحيحيل )3 

مهاجم القادسية بدر املطوع مير من مدافع اليرموك عبدالعزيز القالف نقاط( الساحل )4 نقاط(.

 األصفر  يغادر 
إلى البحرين اليوم

عبدالعزيز جاسم
يغادر في احلادية عشرة صباح 
اليوم وفد الفري���ق االول بنادي 
القادس���ية الى البحرين ملواجهة 
الرفاع البحريني في ذهاب الدور 
النهائي من كأس االحتاد  نصف 
اآلسيوي الثالثاء املقبل. وسيتدرب 
االصفر على امللعب الفرعي الستاد 
الرفاع بعد وصوله بس���اعتني. 
ويترأس الوفد مدير الفريق ابراهيم 
املسعود باالضافة الى اجلهازين 
الفني واالداري و16 العبا هم: نواف 
اخلالدي، صالح مهدي، حس���ني 
فاضل، نهير الشمري، علي النمش، 
علي الشمالي، طالل مجيد، طالل 
العامر، صالح الشيخ، بدر املطوع، 
جهاد احلس���ني، خلف السالمة، 
احمد عجب، حمد العنزي، فراس 

اخلطيب، وأحمد البلوشي.
ويتض���ح من خ���الل القائمة 
التي ستس���افر ان هناك فقط 5 
مدافعني بالفريق و3 العبني وسط 
و6 مهاجمني لذلك س���يكون من 
املتوقع ان بدر املطوع س���يؤدي 
دور صانع اللعب ويعود الشيخ 
الى منطقة االرتكاز على ان يكون 
في املقدم���ة حمد العنزي وأحمد 
عجب أو اخلطي���ب ان متكن من 
اللحاق باملب���اراة خالل اليومني 

املقبلني. )هاني الشمري(


