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«أزرق اأومبي» يخسر أمام البحرين
استهل امنتخب البحريني ،مشواره في ال��دورة الودية
الثاثية ،والتي تستضيفها الكويت ،بالفوز على أصحاب
اأرض ،الثاثاء ،بنتيجة .1-2
سجل أه��داف ام��ب��اراة للمنتخب اأحمر ،هاشم عيسى
وجاسم خليف ،فيما سجل للكويت عيد الرشيدي.
وي��ش��ارك منتخب السعودية رفقة امنتخبن في تلك
ال���دورة ،ف��ي إط��ار ااس��ت��ع��داد خ��وض غمار التصفيات
اآسيوية امؤهلة أومبياد طوكيو .2020
وج��اءت ام��ب��اراة في مجملها متكافئة ،حيث استحوذ
البحرين على مجريات الشوط اأول ،فيما حسن أداء
منتخب الكويت في الشوط الثاني.
واستطاع الفريق اأحمر أن يحقق اأفضلية في شوط
امباراة اأول ،بفضل حركات اعبي خط هجومه ،والذي
ميز أيضا بتقارب اخطوط والنقل السريع للكرة والعمق
الدفاعي ،وهو ما صعب مهمة اأزرق في الشوط اأول ،الذي
تعثر في بناء الهجمات وسادت الفردية أداء أغلب اعبيه.
ومبكرا ترجم منتخب البحرين أفضليته في امباراة،
بهدف التقدم ،عبر هاشم عيسى ،وال��ذي سدد من خارج
منطقة اجزاء في شباك احارس سعود احوشان.
وحاول اأزرق العودة إلى امباراة ،إا أن الترابط غاب
عن الاعبن ،وب��دا العمق الدفاعي مكشوفا ،لتتواصل
سيطرة اأحمر البحريني على امباراة ،ما مكن جاسم خليف
من إضافة الهدف الثاني ،في الدقيقة اأول��ى من الوقت
احتسب بدل من الضائع من الشوط اأول.
وفي الشوط الثاني استطاع الكويت ،استعادة جزءا من
خطورته ،عقب تبديات مثمرة للمدرب الكرواتي راجكو
ماجيك ،بالدفع بشبيب اخالدي ومحمد الهويدي ،وإعطاء
عيد الرشيدي حرية احركة في اجانب الهجومي ،ليتمكن
من تسجيل هدف التقليص ،بعد متابعة مثمرة لهجمة قادها
شبيب اخالدي.

نادي باسل الصباح يعتز
بإجازات متسابقيه

قال مدير نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية ،سيف
امطيري ،إن امتسابق ناصر امطيري ،أحرز امركز الثالث ببطولة ملك اأم
العامية لسباقات (درف���ت) ،معربا عن الفخر ب��إج��ازات متسابقي النادي
الدولية.
وأضاف امطيري في تصريحات صحفية أن هذه البطولة متاز بصعوبة
جواتها واشتداد امنافسة فيها ،ما ملكه امشاركون فيها من قوة وجاهزية
للسباقات ،مشيرا إلى أن النادي يشارك بهذه البطولة للسنة الثالثة على
التوالي.
وذكر أن النادي قام باإعداد للمشاركة في هذه البطولة منذ العام اماضي في
ظل ما تتطلبه منافساتها الشديدة من حضير واستعداد جيد.
وأوضح أن البطولة تتكون من سبع جوات كانت انطاقتها في اإمارات ثم
انتقلت إلى شرق آسيا في ماليزيا واليابان والفلبن وصوا إلى أوروبا وحديدا
في النمسا لتختتم في اليونان.
ومن جانبه أعرب امتسابق ناصر امطيري ،عن سعادته بتحقيق هذا امركز
للمرة الثالثة على التوالي مبينا أنه رغم تعرضه للعديد من اأعطال اميكانيكية
إا أنه مكن من احافظة على مركزه.
وذكر أن امنافسة في البطولة كانت مرتفعة الوتيرة في ظل مشاركة 155
متسابقا عاميا محترفا من نحو  50دولة مؤكدا سعيه إلى حقيق مراكز متقدمة
في ااستحقاقات امقبلة وفي مختلف البطوات العامية.

الترجي ينفصل عن مدربه

لقطة من مباراة منتخبنا اأومبي أمام نظيره البحريني

القادسية يطلب قلب نتيجة مباراته مع النصر ويهدد باللجوء للقضاء
في الوقت الذي طالب فيه رئيس
ن��ادي القادسية الشيخ خالد الفهد،
احاد الكرة محاسبة امسؤولن عن
التاعب ف��ي تقرير م��ب��اراة اأصفر
مع النصر ،ضمن ال��دوري الكويتي
اممتاز ،أرسلت إدارة النادي ،خطابا
جديدا مجلس إدارة ااحاد ،للعدول

رياضة

عن قرار قلب نتيجة امباراة.
وك��ان اح��اد الكرة قد اعتمد قرار
جنة امسابقات فيما يخص بقلب
نتيجة امباراة القادسية مع النصر،
مصلحة اأخ��ي��ر واع��ت��ب��اره ف��ائ��زا
في ام��ب��اراة التي جمعت بينهما في
اجولة الثانية من منافسات الدوري

الكويتي ،ب��ن��اء على تقرير احكم
الرابع سعد العنزي ،وال��ذي بن أن
الاعب رضا هاني شارك في امباراة
دون وجود اسمه في قائمة الفريق.
وقال الفهد إنه في حال م جاهل
مطالبتهم بحقوقهم م��ج��ددا ً ،فإن
ناديه سيلجأ دون تردد إلى اجهات

القانونية امختصة.
واس��ت��ن��د ال��ق��ادس��ي��ة ف��ي خطابه
اجديد على أن حكم امباراة ،القطري
ع��ب��د ال��رح��م��ن ج��اس��م ،ذك���ر أن���ه لم
يشاهد التقرير ،ول��م يوقع عليه،
فيما ظهر التقرير امتداول ،بتوقيع
اجاسم ،ما يُبن أن هناك تاعبا في

التقرير( بحسب القادسية).
جدير بالذكر أن رئيس ااح��اد
الكويتي الشيخ أحمد اليوسف ،أكد
أن ق��رار جنة ام��س��اب��ق��ات ،واح��اد
ال��ك��رة نهائي ،وأن على القادسية
ات��خ��اذ م��ا ي���راه مناسبا استعادة
حقوقه.

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي اممتاز لكرة القدم الثاثاء انفصاله عن
مدربه خالد بن يحيى قبل أن يخوض الفريق مواجهة حاسمة ضد برميرو
أوجوستو اأجولي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة
القدم في وقت احق الشهر اجاري.
وقال الترجي في بيان مقتضب موقعه على اانترنت إن معن الشعباني
مساعد امدرب سيشرف على مران الفريق اأول خلفا للمدرب بن يحيى أمس
اأربعاء.
وعن الترجي بن يحيى جم دفاع الفريق في ثمانينات القرن اماضي مدربا
للفريق للمرة الرابعة في شهر فبراير شباط اماضي وق��اده للتتويج بلقب
الدوري.
وسبق له قيادة الفريق أيضا للفوز بثنائية ال��دوري والكأس عام 2006
وبطولة الكأس عام .1997
ولم يكشف الترجي عن أسباب اانفصال لكن تقارير صحفية أكدت أن عاقة
امدرب مع إدارة النادي والاعبن تأزمت عقب تراجع مستوى الفريق وتواضع
النتائج في الفترة اأخيرة.
وسيبدأ الترجي بقيادة الشعباني يوم اأربعاء استعداداته استضافة
برميرو أوجوستو في إياب الدور قبل النهائي أرفع مسابقة لأندية في القارة
يوم  23أكتوبر اجاري.

