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أعـلن االحتاد اخللـيجي لـكرة الـقدم بـرئاسـة الشيخ حـمد بن خـليـفة بن أحـمد آل ثـاني عن تكر
عدد من الـشخصيات اخلليـجية احلالية والنجـوم القدامى والراحل الذين أثـروا الكرة اخلليجية

على مدار سنوات طويلة خالل حفل كبير اقيم امس األحد.
ـكـرمـ فـي هـذا احلـفل كل من عـلي بن أحـمــد الـبـوعـيـنـ نـائب رئـيس االحتـاد وضـمت قـائـمـة ا
البـحريـني وحسـ سعيـد جنم الكـرة العـراقية األسـبق ومحـمد ربـيع جنم الكـرة العمـانيـة السابق

ومحمود صوفي جنم الكرة القطرية الراحل وبشار عبد الله جنم الكرة الكويتية السابق.
ـوجــودين بـالـدوحـة ووجه رئـيس االحتـاد اخلــلـيـجي الــدعـوة إلى رؤسـاء االحتــادات اخلـلـيـجــيـة ا
ـقــامـة حـالـيـا ـتـمـيــزة عـلى هـامـش بـطـولـة خــلـيـجي 24 ا حلــضـور حـفل تــكـر الـشــخـصـيــات ا

بالــــــــدوحة.
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أشـاد حـمود فـلـيـطح مـدير عـام الـهـيـئة
الـعـامـة لـلـشبـاب والـريـاضـة الـكـويـتـية
والـنـجـم الـسـابق لـلـمـنــتـخب الـكـويـتي
(األرزق) لـــــكــــرة الـــــقــــدم بـــــتــــنـــــظــــيم

خــــــــليجي 24.
وأكــد فــلــيــطح أن الــنــجــاح احلــقــيــقي
لــلـــبــطـــولــة يــتـــمــثـل في مــشـــاركــة كل

نتخبات اخلليجية الثمانية. ا
وأوضـح فـــلـــيـــطـح أن بـــطـــوالت كـــأس
اخلليج حتظى بخصـوصية كبيرة على
ـسـتـوى الـتـنـافـسي ولـيس شـرطـا أن ا
يـتــوج بـلـقـبــهـا الـفـريق األفــضل فـنـيـا
فهناك الـعديد من العـوامل التي تتحكم
في ســـيـــر الـــبـــطـــولــة وتـــقـــودهـــا إلى
مــــســـــارات عــــادة مــــا تـــــكــــون خــــارج

التوقعات.
ــتــواجــد في الــدوحــة وقــال فـــلــيــطح ا
حلـضـور فـعــالـيـات الـبـطـولـة : "سـعـيـد
بتواجـدي في قطر الـشقيـقة وسعادتي
ـــنــتـــخـــبــات في ـــشــاركـــة كل ا أكــبـــر 

البطولة".
وأضـاف في تصـريـحـات صحـفـيـة على
هــامش الـبــطـولــة: "كـأس اخلــلـيج لــهـا
خــصـوصـيــتـهــا ورونـقــهـا اخلـاص من
واقع جتربـة شخـصيـة ليس شـرطا أن
يــفــوز فـي الــبــطــولــة الــفــريق األفــضل

فنيا...".
وتـابع "خـضت مـع الـكـويت خـلـيـجي 8
في الـبحـرين وحتـضرنـا قـبل البـطـولة
بأسبوع واحد فقط ولعبنا مباراة ودية

وحــيـدة لـكـنــنـا تـوجـنــا بـالـلــقب فـيـمـا
دخلـنـا خلـيجي 9 في السـعـودية بـقـمة
اجلاهـزية وبـكوكبـة من النـجوم وجـئنا
ـسابـقة لـيس لها ركـز اخلامس ا في ا
مـقيـاس خـاص أو واقع مـنطـقي تـسـير

عليه" .
ـنـافسـة في الـنـسـخـة احلـالـية وحـول ا
(خـليـجي  ?(24قـال فلـيـطح: "الـبـطـولة
مــثـيـرة مــنـذ بــدايـتـهــا شـهــدت نـتـائج
مـفـاجـئـة كــفـوز الـعـراق والـكـويت عـلى

قــطــر والــســعــوديــة نــأمل أن نــشــاهـد
ـبـاريـات مـسـتـويـات فــنـيـة أفـضل في ا

قبلة". ا
وأوضح: "الـظـهـور األول لـكل الـفـرق لم
يــعـط انــطـــبـــاعــا كـــامال عـن قــوة تـــلك
ا كـانت اجلولة الثانية نتخبات ور ا
أفــضل نــوعـــا مــا وهــذا أمــر مـــنــتــظــر

ومفروض".
وحـول تـوقــعـات الـتـأهل قــال فـلـيـطح:
"في اجملــــمــــوعـــة األولـى  ســــيـــتــــأهل

منتخب قطر مع العراق. وفي اجملموعة
ـنـتـخـبان الـثـانـية  أتـمـنى أن يـتـأهل ا

الكويتي والسعودي".
ــرتـقـبـة بـ الـعـنـابي ـواجـهـة ا وعن ا
ـنـتـخب واإلمـارات  قـال : "أعـتــقـد أن ا
ــسـتــواه. هــذا لـيس اإلمــاراتي لــيس 
األبــيض الــذي نــعــرفه. مــبــاراة الـيــمن
األولى لم تــكن مــقـيــاســا ولـكن مــبـاراة
الـــعــراق كـــانت حتـــديـــا لـــلـــمـــنــتـــخب
اإلمــــاراتي ولـم يــــظــــهــــر بــــالــــصـــورة

أخبار النجوم
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وفــاجـأ الـفــريق الـعــمـاني مــنـافـسه
بـاللـعب بـثـنـائي هـجومي عـبـر عـبد
ـقبـالي ومحـسن الغـساني العـزيز ا
الــــــــذي أضـــــــاع أولـى الــــــــفـــــــرص
بـــالــدقــــــــيــقــة 10. وكــلـف اهــتــزاز
نتخب ركلة مستوى دفاع الكويت ا
صلحة محسن الغساني بعد جزاء 

إعــــاقـــــته مـن مــــشـــــاري غــــنــــام 
احـتـسـابهـا بـعـد الـلـجـوء إلى الـفار
ـقبـالي لـيـنـبـري لـهـا عـبـد الـعـزيـز ا
مــســجال هــدف الــسـبـق بـالــدقــيــقـة
16.لم يظهر األزرق ردة فعل بعد
تــأخـــره بـــهــدف واســـتـــمــر تـــفــوق
الـعـمانـيـ وكـاد مـحـسن الـغـساني
يــعـزز بــهـدف ثــان إال أنه ســدد بـ

يدي احلارس حميد القالف.
ومع الدقـيقة 32 حصل عـبد الـعزيز
قـبالي عـلى ركلـة جزاء ثـانيـة بعد ا
تــــدخل مـن حـــمـــيــــد الـــقـالف عـــقب
تمـريرة عـلي الـبوسـعيـدي البـينـية
ـقبـالي مـجددا في تـسـجيل وجنح ا

هدف ثان من الركلة.
تواصل غـيـاب األزرق حتى الـدقيـقة
39 التي شهدت أول محاولة
حقـيقـيـة على مـرمى فايـز الرشـيدي
عـبــر تـسـديـدة يــوسف نـاصـر الـتي
مرت بجوار القائم.ووسط محاوالت
كـويـتـيــة طـالب األزرق بـركـلـة جـزاء
ليوسف ناصـر إال أن احلكم خميس
ـري أشار بـاسـتمـرار الـلـعب وعاد ا
يـوسف نـاصـر بـتسـديـدة بـالـدقـيـقة
 50تصدى لها فايز الرشيدي قبل

صافرة النهاية.
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دفع ثــامــر عـنــاد مع بــدايـة الــشـوط
الــثـــانـي بـــفـــيــصـل زايـــد ومـــبــارك
الــفـنــيـنـي بـدال عن فــهـد األنــصـاري
وعـبــد الـله الـبــريـكي ودخل األزرق
األجــواء مــبـكــرا بــرأسـيــة لــيـوسف
ناصـر مرت بـسالم عـلى مرمى فـايز

الرشيدي.
ووسط حـــاله مـن الـــنــشـــاط لألزرق
تــلـــقـى الــكـــويـت ضـــربه مـــوجـــعــة
بــتـعــرض الـبـديـل مـبــارك الـفـنــيـني
لإلصـــابــة بـــعــد 8 دقـــائق لــيـــغــادر
ــلــعب ويـشــارك بــدال مــنه شــبـيب ا

اخلالدي.
وتـــواصـــلت صـــحـــوة األزرق الــذي
دانت له السيطرة بشكل كامل إال أن
إنهاء الـهجـمات لم يرتـق للمـستوى
أمـول في ظل تفـوق دفاع مـنتخب ا
عــمـان الــذي حتـول لالعــتـمــاد عـلى

رتدة. الهجمات ا
شـــدد األزرق من مـــحــاوالتـه وســدد
ـسلـمي قبل أن ـطوع وأبـعد ا بدر ا

نتخب السعودي للبطولة.وحصـد ا
(األخـــضــر) أول ثـالث نــقـــاط له في
ركـز الثالث اجملمـوعة ليـتقـدم إلى ا
بـفــارق األهـداف فـقط خــلف نـظـيـره
نتخب الكويتي فيما جتمد رصيد ا
الــبـحـريــني عـنــد نـقــطـة واحـدة في
ـــركــز األخــيـــر.وبــهــذا  يـــشــتــعل ا
الـصـراع عــلى بـطـاقــتي الـتـأهل من
هــــذه اجملـــمــــوعـــة إلى الــــدور قـــبل
الـنــهـائي حـيـث حتـسم الـبــطـاقـتـان
خالل اجلولة الـثالثة األخـيرة اليوم
االثـــنـــ والــتي تـــشـــهــد مـــبــاراتي
السـعـودية مع عـمـان والبـحرين مع
ـنتـخب السـعودي الكـويت.وحسم ا
الشوط األول لصـاحله بهدف سجله

Æ29 عبد الله احلمدان في الدقيقة
وفي الشـوط الثـاني  أضاف مـحمد
عــبـــده خـــبـــراني الـــهـــدف الــثـــاني

Æ58 لألخضر في الدقيقة
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ـنــتــخب الـعــمــاني فـوزه حــقق ا
األول في الـــنــســـخــة احلـــالــيــة
خلــلـــيــجي  24عــلـى حــســاب
شــقـيــقه الــكـويــتي بـهــدفـ
مـقـابل هــدف ضـمن اجلـولـة
الثانـية للـمجمـوعة الثـانية

من البطولة.
وانتزع بهذا الفوز األحمر
الـــــــعـــــــمــــــــاني صـــــــدارة
اجملـمـوعـة مـؤقـتـا بـعـدما
رفع رصـيده إلى 4 نـقاط
فـــيـــمــا تـــوقف األزرق
عند الـنقطة 3 نقاط
فـي الـــــوصــــــافـــــة
بـــــانـــــتـــــظـــــار مــــا
ستسفر عنه مباراة
تلك البـحرين الـذي 
نــــقــــطــــة واحــــدة أمــــام

السعودية التي ال تمتلك أي نقاط.
ـقـبالي سـجل لـعمـان عـبـد العـزيـز ا
في الـدقــيـقــتـ 16 32 من ركــلـتي
جـــزاء ويـــوسـف نــاصـــر لـــلـــكـــويت

بالدقيقة 78.
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ـنتـخب العمـاني في الشوط تفوق ا
األول من نــــاحــــيــــة االســــتــــحــــواذ
واالنتشـار عبـر فرض سيـطرته على
ناورات من خالل حتركات منطقـة ا
أحـــمـــد كـــانـــو وحـــارب الـــســـعــدي
ـنـذر مـحـوري االرتـكـاز إلى جـانب ا

العلوي ومحسن جوهر.
ووضح االرتـــبـــاك عـــلى أداء األزرق
السيـمـا العبي الـوسط وخط الـدفاع
مع الـبطء في الـتـحضـيـر واالنـتـقال

العكسي من الهجوم للدفاع.
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قـامـة حالـيـا بـقطـر طـلب الـعراق بـإضـافة ـنـظمـة لـبـطولـة "خـلـيجي 24 ا رفـضت الـلـجنـة ا
ـدير اإلداري لـلمنـتخب بـاسل كوركيس الالعب همـام طارق لـقائمـة أسود الـرافدين.وقال ا
في تصـريحـات خاصة ل: "الـعراق تـقدم بطـلب رسمي إلضـافة الالعب هـمام طارق بـعدما
ـنـظـمـة ـنـتـخب لـكن الــلـجـنـة ا حـصل عــلى مـوافـقـة إدارة اإلسـمـاعــيـلي عـلى االلـتـحـاق بــا
رفـضت".وأوضح أن هـمـام طـارق أبـدى رغـبـته في االلـتـحـاق بـالـفـريق لـكن لـوائح الـبـطـولة
نـتخب العـراقي يتـصدر اجملمـوعة األولى بـرصيد 6  شـاركة.يشـار إلى أن ا حرمـته من ا
نقاط من فوزين عـلى قطر واإلمارات.وكشف اإلسماعيلي حقـيقة تمرد جنمه العراقي همام

شاركة مع أسود الرافدين بخليجي 24. طارق في ظل رغبته في ا
نـتخب بالده عقب مباراة االحتاد السكندري  وكان همام طارق قـد كرر طلبه باالنضمام 
نياوي مدير الكرة بالنادي اإلسماعيلي في وخرجت أنباء عن تـمرد الالعب.وأكد صبري ا
تـصـريـحـات خـاصـة ل أن كل مـا تـردد عن تـمرد هـمـام طـارق وتـهـديـده بـعـدم خـوض لـقاء
االحتاد الـسكـندري ال أسـاس له من الصـحة.وأضـاف أنه سيـنقل رغـبة الالعـب للـمدير
الـفني للفـريق ميودراج يسـيتش وإبراهيم عـثمان رئيس الـنادي. وتأهل منـتخب العراق
لـنـصف نـهائي بـطـولـة خـلـيجي 24 بـعدمـا حـصد 6 نـقـاط من فـوزين مـتتـالـيـ على

اليمن  واإلمارات.
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أبدى الـعمـاني علـي احلبـسي حارس مـرمى وست برومـيتش سـعادته الـكبـيرة
بـتـحـقـيق مـنـتــخب بالده الـفـوز عـلى شـقـيـقه الـكـويت في لـلـجـولـة الـثـانـيـة من

اجملموعة الثانية بكأس اخلليج.
ـنـتـخب الـعمـاني حـامل الـلـقب فـوزا ثـميـنـا عـلى حـساب األزرق وحـصد ا
الـكويـتي بـهـدف لـهدف مـحـققـا فـوزه األول بعـد تـعادله االفـتـتاحي مع

البحرين رافعا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة اجملموعة.
وقـال احلـبسي عـبر "تـويتـر": "وشـعارنـا سيـف واخلـنـجر عـمانـية..
قـبالي بعد " مرفقا صـورة الحتفـال عبد العـزيز ا أبـناء السالطـ

التسجيل بالشباك الكويتية.
ويـغـيب احلــبـسي عن الـكـتــيـبـة الـعـمـانــيـة في خـلـيـجي 24

الرتـبـاطه مع فـريـقه وست بـرومـيـتش وكـون كأس
اخللـيج الـعـربي بـطولـة غـيـر مدرجـة ضـمن أجـندة

االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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نافسة في بطولة خليجي 24 نتخب السعودي يعود الى دائرة ا œuŽ…∫ ا
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نـتـخب الـقـطري ـطـلوبـة. أعـتـقـد أن ا ا
ـرشح للـفـوز والـتـأهل لـلـدور قبل هـو ا

النهائي رفقة العراق".
وعن ذكـــريــاته كـالعب مع دورات كــأس
اخلــلــيـج  قــال فــلــيــطح : "شــاركت في
ثالث دورات هي اخلــامــسـة والــثـامــنـة
والـتاسـعـة... كانت ذكـريـات جمـيـلة في
كأس اخلليج. الظهور األول لي كان في
الدورة اخلامسة بالـبحرين وكنت العبا
نـاشئـا آنـذاك وكان لـلـبطـولـة دور كبـير
في أن أتعرف عـلى طبيـعة دورات كأس

نافسة فيها". اخلليج وخصوصية ا
وأضاف : "شـاركت بـعدهـا في الـبطـولة
الــتـاسـعــة بـالـســعـوديـة وتــزامـنت تـلك
ـلك فـهد. الـبـطـولـة مع افـتـتـاح مـلـعب ا
كــانت مـشــاركـة أشــبه بـنــكـســة فـقـد
دخـلـنـا البـطـولـة مـرشـحـ فوق
العادة للفوز باللقب بوجود
كــــوكـــــبــــة مـن الــــنـــــجــــوم
وبـجـاهـزية مـثـالـيـة لـكـنـنا
ـركـز اخلامس. جئـنـا في ا
لـــــهـــــذا  أقــــول إن دورات
كــأس اخلـلــيج ال تــخـضع

نطق قط".
وأضـاف : "أتـشـرف طـبـعا
ـــــشــــاركـــــتي في دورات
كأس اخلـليج علـى مدى تلك

الـدورات الــثالث. لـم أشـارك في
دورات أخرى بسبب كأس العالم لكنني
مــا زلت أحــتــفـظ بــالـكــثــيــر مـن األمـور

اجلميلة".
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ـبـاراة الثـانـيـة في سـتـسـفر عـنـه ا
نـتخب السعودي اجملموعة ب ا

والبحريني.

ـنــتــخب الــعــمـاني بــقــطـر. ورفـع ا
رصــيــده إلى أربـع نــقــاط لــيــنــفـرد
ـا بــصــدارة اجملــمـوعــة انــتــظــارا 
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ـديـر الــفـني اعـتــرف ثـامــر عـنــاد ا
لـــلــمــنـــتــخب الــكـــويــتي اول امس
الـسـبت بـأن فريـقه قـدم أداء سـيـئا
في الـشـوط األول من مـبـاراته أمام
نــظـيــره الـعــمـاني ولــكــنه حتـسن
ـمكن كـثـيرا في الـثـاني وكـان من ا

أن يخرج متعادال.
وأشار عناد إلى أنه على الرغم من
ـبـاراة فـإنه ما ة فـي هذه ا الـهـز
زالت الفرصـة سانحـة أمام الفريق
لـلــمـنـافــسـة عـلـى الـتـأهل لــلـمـربع

الذهبي.
ــنــتـخـب الـعــمــاني عـلى وتــغـلب ا
نـظـيـره الـكـويتي 1 / 2 في اجلـولة
الـثــانـيــة من مـبــاريـات اجملــمـوعـة
الثـانية بـالدور األول لبـطولة كأس
قامة حاليا اخلليج (خليجي 24) ا

 همام
طارق
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ـنتـخب الـعـراقي قـاسم اجلـنابي أن أكـد طـبـيب ا
الالعـب سعـد نـاطق مـسـتـمـر مع أسـود الـرافدين

نافيًا أنباء مغادرته بسبب اإلصابة.
وأصــيـب نــاطق بــكــســر فـي األنف خالل مــبــاراة
مـنتـخب بالده أمـام اإلمارات في ثـاني جوالت دور
اجملموعات بكأس اخلليج والتي انتهت بفوز أسود

الرافدين بهدف دون رد.
وقـال اجلـنابـي في تصـريـحات خـاصـة ل "الفـحـوصات
ـقـبــلـة أمـام ـبــاراة ا أكــدت أن نـاطق ســيـغـيب فــقط عن ا

اليمن في ختام دور اجملموعات". 
ـشـاركـة في مـباراة وأضاف "نـاطق سـيـكـون قـادرًا عـلى ا
درب بأنه ال حاجة إلى استبعاد نصف النهائي أبلغنا ا

الالعب".
نتخب العراقي "إصابة ناطق لم يكن وتابع طبيب ا
من الـسـهل تـشـخـيـصـهـا في وقـتـهـا بـعـد تـعـرضه
لـنــزيف في مــنــطـقــة األنف لــقـد خــضع لــعــمـلــيـة

جراحية بسيطة".
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كـشف الـفحص األولى الـذي خضع له مـبارك الـفنـيني
العـب وسط مـــنـــتـــخـب الـــكـــويت اول امـس الـــســـبت عن

تعرضه لتمزق بالعضلة اخللفية.
وهو ما يعني حاجته إلى أسبوع على أقل تقدير من أجل التعافي من اإلصابة لتنتهي

بذلك مهمته في بطولة خليجي 24.
وكان الفـنيـني قد تعـرض لإلصابـة بعد أقل من 8 دقائق من مـشاركـته بديال أمـام عمان

باراة التي انتهت بفوز األحمر (2-1). خالل ا
ــنـتـظـر أن يـخـضع الالعب لـلــمـزيـد من الـفـحـوصـات واألشـعـة خالل الـ24 سـاعـة ومن ا

العب. دة التي سيغيبها عن ا قبلة من أجل حتديد حجم اإلصابة بشكل أكبر وا ا
ـنتـخب الـكويـتي عـلى أن حـظوظ مـنـتخب علـى صعـيـد اخر شـدد فـهد األنـصـاري العب ا
بالده في التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة (خليجي 24) التزال قائمة بقوة حتى بعد

اخلسارة أمام عمان . / 1
وتـلـقى مـنـتــخب الـكـويت خـسـارتـه األولى في الـبـطـولـة أمــام عـمـان اول امس الـسـبت في
اجلولة الثانية من اجملموعة األولى والتزال آماله قائمة في التأهل للدور قبل النهائي حيث
هـمة ـلك 3 نـقاط. وقـال األنصـاري: "نـبارك لـلمـنـتخب الـعمـاني هـذا الفـوز وأعتـقـد أن ا
كانت صـعبـة في حتـقيق نـتيـجة إيـجابـية بـعدمـا تأخـرنـا بهـدف مـبكـرين من ركلـتي جزاء
وحاولنا التـعويض لكن لم نتمكن وتـغيرت احلسابات في الشـوط الثاني باالندفاع لألمام
وسجلنا هدفـا لكن لم نعادل النتـيجة".ووعد االنصاري اجلمـاهير الكويتـية بالتعويض أمام

قبلة. باراة ا البحرين وحصد بطاقة التأهل خالل ا

نـتـخب الـكـويتي وجتـمـد رصـيـد ا
ـركـز الـثاني عـنـد ثالث نـقـاط في ا
باجملـموعـة بعـدما فـاز على نـظيره
الــسـعــودي في اجلــولـة األولى من
مـبـاريات اجملـمـوعة والـتي شـهدت
ـــنــتـــخـــبـــ الـــعــمـــاني تـــعـــادل ا

والبحريني سلبيا.
ـــنـــتــخـب الـــكــويـــتي ويـــخـــتـــتم ا
مــبـــاريــاته في اجملــمــوعــة بــلــقــاء
نـظـيـره الـبـحــريـني الـيـوم اإلثـنـ
ـنــتـخب الــعـمـاني فــيـمـا يــلـتــقي ا
نــــظـــيــــره الـــســــعـــودي فـي نـــفس
ـؤتـمـر الــتـوقـيت. وقـال عـنـاد في ا
ــبـاراة الــصـحــفي بـعــد الـلــقـاء: "ا
كــانت صـعـبـة وقــويـة وأمـام فـريق
فرض احـترامه وهـو حامل الـلقب.
ؤتـمر الـصحـفي قبـلها وقـلت في ا
إنني أرشح عمان لبلوغ النهائي".

سعد ناطق

واعـتــرف بــأن العـبــيه قــدمـوا أداء
سـيـئـا في الـشـوط األول الـذي كـان

فيه الفريق العماني هو األفضل.
وأضـاف: "إصـابـة مـبـارك الـفـنـيني
أربـكت حـســابـاتـنــا بـعض الـشيء
ولــكن الـــبــدالء قــدمــوا أداء جــيــدا
والـفريق كـله كـان أفـضل في الشط
الـــثــاني الـــذي كــنــا األفـــضل فــيه.
سـنــحت لـنـا عــدة فـرص لـلــتـعـادل
لـكنـنـا لم نسـتغـلـها. ونـستـعد اآلن
ـنـتـخب لـلــمـبـاراة الـتــالـيـة أمــام ا

البحريني".
وأكـد عـنـاد: "الـشـوط الـثـاني شـهد
نـتخب الكويتي أفضل أداء قدمه ا
منذ مدة طويلة ونتمنى تكراره في

باراة القادمة". ا
نافسة وأشار: "ما زلنا في دائرة ا
ـباراة األخـيرة ولديـنا فـرصة في ا جانب من مباراة الكويت وعمان
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ـنـتـخب الـسـعـودي لـكـرة اسـتـعـاد ا
القدم بـعض اتزانه في بطـولة كأس
اخلليج (خـليجي 24© بقطـر وانتزع
فـوزا مـهـمـا  Ø2 صـفـر عـلى نـظـيـره
الـــبــحـــريـــني اول امس
الـسـبـت في اجلـولـة
الــــــثـــــانـــــيـــــة من
مــــــبــــــاريـــــات
اجملـــــمـــــوعــــة
الـــــثــــانــــيــــة
بـــــالـــــدور
األول

يـسدد سـامي الـصـانع كرة يـبـعـدها
فــايـــز الـــرشـــيـــدي قــبـل أن تــســـكن
الـشــبـاك وجنـح يـوسف نــاصـر في
تـــكــــلـــيل جــــهـــود ونــــشـــاط األزرق
بتقليص الفارق مع الدقيقة 78 بعد

مجهود كبير لشبيب اخلالدي.
ومع الـــدقــيـــقــة 82 أضــاع الـــنــشط
شـــبــيب اخلــالــدي فـــرصــة ذهــبــيــة
ـرمى ـواجـهـة ا ـعـادل الـنــتـيـجـة 
بـعـد خـطـأ عـبـد الـسالم عـامـر الـذي

وقف سريعا. تمكن من إنقاذ ا
مدرب عمان: نحتاج للتطور  

دير وقال الهولـندي إيرفن كـومان ا
الفني لـلمـنتخب الـعماني اول امس
الــســبت إن فــريـقه مــا زال بــحــاجـة
لـتطـويـر مسـتـواه رغم األداء اجلـيد
والــفــوز الــثــمـ عــلى الــكــويت في
بطولة كأس اخلليج (خليجي 24).
وأعـرب كـومـان عن سـعـادته بـاألداء
الذي قـدمه الالعبـون مشـيرا إلى أن
ـبــاريـات الــقـويـة تــفـيـد مــثل هـذه ا

الالعب كثيرا. 
ــنــتــخب الــعــمــاني عــلى وتــغــلـب ا
نظـيـره الـكـويتي  1 / 2 في اجلـولة
الــثــانــيــة من مـبــاريــات اجملــمــوعـة
الثـانـية بـالدور األول لـبـطولـة كأس

قامـة حاليا اخلليج (خـليجي 24) ا
ـــنــتــخب الـــعــمــاني بـــقــطــر.ورفع ا
رصـــيــده إلى أربع نـــقــاط لــيـــنــفــرد
ــا بــصـــدارة اجملــمــوعــة انــتــظــارا 
ـبــاراة الـثـانـيـة في سـتـســفـر عـنه ا
ـنتـخب الـسعودي اجملمـوعة ب ا
ـنتخب والبحـريني.وجتمـد رصيد ا
ــركـز الــكـويــتي عــنـد 3 نـقــاط في ا
الـثاني بـاجملـمـوعـة بعـدمـا فـاز على
نــظـــيـــره الـــســـعـــودي في اجلـــولــة
ـنـتـخب الـكويـتي األولى.ويـخـتـتم ا
مبارياته في اجملموعـة بلقاء نظيره
البحريني اليوم اإلثـن فيما يلتقي
نتـخب العمـاني نظيـره السعودي ا
في نـفس التـوقـيت.وقـال كـومان في
باراة: "عدد ؤتمر الصحفي بعد ا ا
. لـعـبـنا من العـبـيـنـا كانـوا مـرهـقـ
ـفـتـرض أن بـشـكل جــيـد وكـان من ا
نـــــتـــــقــــدم  3ـ 0. وجـــــدنــــا بـــــعض
الــصـعـوبــات ألن الـفــريق الـكــويـتي

يلعب بسرعة وبقوة".
وأضـاف: "أعــطـيــنـا الـكــويت بـعض
الطـاقـة في الشـوط الـثاني وأهـدرنا
الــكـــثــيــر من الـــفــرص. والعب مــثل
أرشد الـعلوي قـدم أداء جيـدا ولكنه
شـــاب وأضــاع عـــدة كــرات بـــســبب

الـضغط الـواقع عـلـيه".وأشـار: "مثل
هـؤالء الالعـبـ عـلـيـهم أن يـلـعـبـوا
ــبــاريــات لــيــكــتــســبـوا مــثـل هـذه ا
اخلـبـرة وكـذلك الــقـدرة عـلى الـلـعب
في هــذه األجــواء أمــام اجلــمــاهــيـر
الـــكــبــيــرة". وأضـــاف: "رغم الــفــوز
عـلـينـا أن نـحـسن مـستـوانـا لـنؤدي
بـشـكـل أفـضل. عـنـدمــا نـواجه فـرقـا
يـزة يكون هذا كبيرة ولـها عقـلية 
ـكـنـنـا أن نؤدي مـفـيـدا لالعـبيـنـا. 
بــشـكل أفــضل وعـلــيـنــا بـالــفـعل أن
نؤدي بشكل أفضل ألن لدينا العديد

وهوب في عمان". من الالعب ا
نتـخب الكويـتي كان جيدا. وزاد: "ا
ا يقدمه الالعبون من عطاء أشعر 
ـيــزة. وعـلـيـنـا في مـواجــهـة فـرق 
الـــتـــركـــيــــز عـــلى اجلـــانـب الـــفـــني

والذهني واخلططي".
وعـمـا إذا كــان يـوم واحـد هـو امس
األحد كافيا لالستشفاء قبل مباراته
ـنـتـخـب الـسـعـودي الـتــالـيـة أمــام ا
ـكنني اليوم اإلثـن قـال كومان: "
ـــكن أن أقـــول نـــعم أو ال ولـــكن ال 
تغـييـر الـواقع. مشـكلـتنـا األساسـية
هي اجلـــانب الــبـــدني وعــلـــيــنــا أن

نطوره".
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ويــقــدم ســوزا ( 50 عــامــا)
العـب الـــــوسـط الـــــســـــابق
توج كمدرب مع منتخب وا
البرتغال بكأس أ أوروبا
ــاضي لــلــشـــبــاب الــعــام ا
مـسـتـويــات جـيـدة ونـتـائج
ــــــنــــــتــــــخب قــــــويــــــة مع ا
الـــبـــحــريـــني مـــنــذ تـــولــيه
ـارس / الـقــيـادة الـفــنـيـة 
اضي.وحـقق بـطـولة أذار ا
غــرب أســيـا كــأول لــقب في
تـاريخ الــكـرة الـبـحــريـنـيـة
ـــركــــز الـــثـــاني ويــــحـــتل ا
بــرصــيــد تـسـع نـقــاط ( من
فـــوزين 3 تــــعـــادالت دون
خـسـارة) وبــفـارق نـقـطـتـ
عـن مـــتـــصـــدر اجملـــمـــوعــة
الــــــثــــــالــــــثــــــة الــــــعــــــراقي
بــالــتــصــفــيــات اآلســيــويــة
ونـديال ـؤهلـة  شـتركـة ا ا
2022 وكأس آسيا 2023.
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اســـتـــعـــرض الـــبـــرتــغـــالي
هــــيــــلـــــيــــو ســــوزا مــــدرب
ـــنـــتــــخب الـــبــــحـــريـــني ا
مــــهـــاراته بــــالـــكـــرة خالل
ـــــبــــاراة الــــتـي جــــمــــعت ا
األحمر وشقـيقه السعودي
مـــســـاء اول امس الـــســـبت
ضـمن اجلـولــة الـثـانـيـة من
اجملمـوعـة الثـانيـة بـبطـولة
كــــأس اخلــــلــــيج الــــعــــربي
الـرابــعـة والــعـشــرين لـكـرة
الـــقــدم. ورصـــدت عــدســات
الـكــامـيــرات هـيـلــيـو سـوزا
مـدرب الـبـحــرين بـالـدقـيـقـة
13 وهــــو يـــــســـــتـــــعــــرض
مــهــاراته بــالــكـرة حــيــنــمـا
ـنطـقة الـفنـية وصلـته في ا
اخلاصـة به بـصـورة الفـتة
ومـثـيـرة لإلعـجـاب قـبل أن

يعيدها لالعب.

بـاجملــمـوعــة ونـســتـطـيـع الـعـودة.
أعـتـرف بـأنـنـا ارتكـبـنـا الـعـديد من
األخـطاء في الـشـوط األول وعلـيـنا

أن نصحح هذه األخطاء".
نـتخب الـعماني وعمـا إذا كان ا

سـاعد فـريقـه بالـتراجع
للخـلف في الشوط
الـــــثـــــانـي قــــال
عــــنـــاد: "األداء
الـقـوي الذي
قدمـناه هو
مـــــــــــا دفـع
الـــــفـــــريق
الـعـمـاني
للتراجع
.ولــــــــــــم
يساعدن

ا أحــــــــد".

WDI∫ الهيئة

العامة للشباب
والرياضة في

الكويت


