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»أزرق الناشئين« في مواجهة صعبة أمام اإلمارات بكأس آسيا
إدغار يؤكد أن الالعبين تفهموا األسلوب الذي يريده رغم ضيق الوقت

الزميل طالل احملطب وعلي الديحاني في االجتماع الفني العبو منتخب الناشئني يبدأون مهمتهم اليوم أمام اإلمارات

والفن����ي بع����د تن����اول وجبة 
العشاء مساء أمس وتزويدهم 
بالنصائح األبوية والتعليمات 
الرس����مية، وطالبه����م بتقدمي 
املستوى املتوقع منهم ومتثيل 
الكرة الكويتية التمثيل املشرف 
التشنج وخصوصا  بعيدا عن 
وهم يخوض����ون مباراة اليوم 
أمام منتخب خليجي له سمعة 
سبقته في حتقيق بطولة سابقة 
على أرض الكويت، وشدد على 
احترام اخلصم واللعب الرجولي 
وعدم االعت����راض على قرارات 
احلكام، ومتنى لهم التوفيق في 

املباراة.

وال يقل دور مدير املنتخب 
علي الديحاني ومشرف املنتخب 
نواف العجمي عن دور إبراهيم، 
حيث يقومان على السهر على 
راحة الالعب����ن واالهتمام بهم 
ورعايتهم األبوية لهم، وتوفير 
بعض املتطلبات غير األساسية 
لهم حتى تتم تهيئتهم للمنافسات 
بعيدا ع����ن التفكير في صغار 

األمور.

المطيري يجتمع بالالعبين

فضل رئيس وف����د األزرق 
الصغير هايف املطيري االجتماع 
بالالعب����ن واجلهازين اإلداري 

مباراة اليوم في حراسة املرمى 
الدفاع  أحمد عبداهلل، في خط 
س����عد العازمي، نادر العنزي، 
عمر العدواني وفيصل سعيد، 
في خط الوسط نواف املطيرات 
وعبداهلل الرش����يدي، في خط 
الهجوم مرزوق العجمي، محمد 
الفهد وفيصل  القبندي، محمد 

الشريان.
وق����د أعطى امل����درب إدغار 
احلرية املطلق����ة لالعب محمد 
الفه����د للتح����رك ف����ي امللعب 
واالختراق من وسط امللعب أو 
على اجلانبن األيسر واألمين 
وبدعم من الالعب محمد القبندي 

كالعب وسط متقدم.

»الدينمو« جمعة

منذ الصباح الباكر وبشكل 
يومي يق����وم موظف العالقات 
العامة املراف����ق للوفد ابراهيم 
جمعة بالتس����وق وجتهيز ما 
يحتاجه الطباخ إلعداد وجبتي 
الغداء والعشاء للوفد والسهر 
على تلبية االحتياجات املطلوبة 
لكي يبع����د اجلهازين اإلداري 
والفن����ي عن هم����وم الوجبات 
الغذائية، وعادة ما يتم التنسيق 
مع رئيس الوفد هايف املطيري 
الطبي  وبإش����راف من اجلهاز 

املرافق.

ع����ن زمياله باخلب����رة ودوره 
الفاعل في تأهل األزرق الصغير 
للنهائيات وكان بالفعل نصف 
الفريق للمستوى الذي قدمه في 

التصفيات.
وعن توقعه ملباراة اليوم أمام 
املنتخب اإلماراتي، قال »دورنا 
ينتهي من اللحظة التي يدخل 
بها الالعبون أرضية املستطيل 
األخضر، ومتى ما قدم احلراس 
املستوى الذي تعودنا عليه منهم 
في املباريات السابقة، فإن عرين 
األزرق الصغير سيكون نظيفا 
مبشيئة الرحمن«، ومتنى الشطي 
أن يساند احلظ الالعبن في لقاء 
اليوم وأداء مستواهم الطبيعي 
رغم الضغ����ط العصبي عليهم 
بسبب قصر فترة اإلعداد أسوة 
باملنتخبات األخرى التي قضت 
مدة طويلة وهي تستعد لهذه 

البطولة.
ومن املنتظر أن يشارك في 

اإلماراتي ال ميكن االستهانة به 
وميلك خط هجوم جيدا وطريقة 
لعب����ه أصبح����ت واضحة من 
خ����الل الڤيديو الذي مت عرضه 
على الالعبن مساء أمس األول 
ومتابعة عناصر القوة بالفريق 
ونقاط الضعف، ووضعنا اخلطة 
الالزمة للحد من خطورة خط 
الهجوم وقطع الكرات من خط 
الوس����ط حتى يتسنى لألزرق 
الصغير السيطرة على مجريات 

اللعب.

حراس عرين األزرق

ب����دوره أكد م����درب حراس 
املرمى الوطني ش����اكر الشطي 
جهوزية الثالثي أحمد عبداهلل 
وسعود القناعي ووليد الرشيدي 
للمشاركة في البطولة ومستواهم 
جيد، وكان ذلك واضحا من خالل 
مشاركتهم في املباريات الرسمية 
الودية، وأن متيز أحمد عبداهلل 

لتتبعهم وليسوا هم من يتبعون 
الكرة، ولدي العديد من الالعبن 
الذين تقبلوا أسلوب  املميزين 
اللعب الذي أرمى إليه ولديهم 
القدرة عل����ى تطبيق ذلك على 
أرض الواقع وسيقدمون ما هو 
مطلوب منهم في مباراة اليوم 
بعد أن شرحنا لهم أسلوب لعب 
الفريق االماراتي من خالل متابعة 
لقاء سابق جمع االماراتين مع 

السعودين.
وعن لقاء اليوم الذي اعتبره 
إدغ����ار مفت����اح التأه����ل لدور 
الثمانية، قال »لق����د عملنا أنا 
واجلهاز الفني املساعد ما علينا 
من واجبات، والالعبون تفهموا 
املباراة ولم  املطلوب منهم في 
يتبق إال أن يساندنا احلظ في 
لقاء اليوم، وهو يعول على ما 
نس����بته 10% من احلظ لتعزيز 
الالعبن«، وأشاد باجلهاز  أداء 
الفني املس����اعد له واملكون من 
أنور بوطيبان ومدرب احلراس 
شاكر الشطي وتفانيهما في أداء 
الدور املطلوب منهما منذ البداية، 
باالضاف����ة إلى جه����ود املدرب 
الوطن����ي عبدالعزيز الهاجري 
الذي كان ل����ه الدور الفاعل في 
تأهل األزرق الصغير إلى هذه 

النهائيات.
وأش����ار إل����ى ان املنتخ����ب 

16 مع نهاية الش����هر اجلاري، 
مما خلق نوعا من االرتباك، إال 
أن أداء الالعب����ن في احلصص 
التدريبية أخيرا يؤكد رغبتهم 
النقص وحتقيق  في تعويض 

النتيجة املرجوة.
أنه منذ  إلى  إدغار  وأش����ار 
تسلمه مهام عمله في احتاد كرة 
القدم وهو يسعى لبناء فريق 
للمس����تقبل من خالل ايضاح 
أسلوب التكتيك والتكنيك املقتنع 
ب����ه ويعمل فيه م����ع الالعبن 
الصغار الذين تدربوا على أيدي 
العديد من املدربن في أنديتهم 
املختلفن فكرا ونهجا معه، وهذا 
األمر ال يقلل من شأنهم ونتائج 
فرقهم واضحة على املس����توى 
احمللي، إال أن ما يس����عى إليه 
هو األداء على املستوى الدولي 
وليس احملل����ي، باالضافة إلى 
التمرير للكرات  اتباع أسلوب 
القصيرة خللق اخللل في صفوف 
الفريق اخلصم بعيدا عن االعتماد 
عل����ى التمريرات الطويلة التي 
أصبحت مكشوفة ومن السهولة 

التعامل معها.
وأض����اف: عام����ل الوقت لم 
يس����عفنا إال أن الالعبن كانوا 
متفهمن لألسلوب الذي أرغب 
بايصاله لهم مما س����هل املهمة 
واقتنعوا أن الكرة يجب أن تطوع 

طشقند ـ طالل المحطب
يخوض »أزرق الناش����ئن« 
أول����ى مبارياته م����ع املنتخب 
االماراتي في البطولة اآلسيوية 
اليوم  للناشئن حتت 16 سنة 
ضمن املجموع����ة الرابعة التي 
تضم باالضافة لألزرق الصغير 
واالم����ارات منتخب����ي الصن 

والعراق.
وأكد مدرب األزرق الصغير 
إدغ����ار بورغيس  البرتغال����ي 
الالعب����ن خلوض  جهوزي����ة 
غمار البطولة والظهور باملظهر 
املشرف للكرة الكويتية وتقدمي 
املستوى الالئق بهم رغم قصر 
مدة اإلعداد واس����تبعاد بعض 
الالعبن األساسن في اللحظات 
األخيرة بسبب تعميم االحتاد 
اآلس����يوي بضرورة مشاركة 
الالعبن الذين لم يتجاوز عمرهم 

قال املتحدث الرسمي باسم جلنة احلكام في احتاد كرة 
القدم فؤاد الربيعان ان احلكمني الدوليني يوس��ف الثويني 
)حكم ساحة( وياس��ر مراد )مساعد حكم( اجتازا اختبارات 
اللياقة البدنية التي اجريت للحكام املش��اركني في نهائيات 

كأس آسيا للناشئني في طشقند.
واش��ار الى ان جناح احلكمني ف��ي االختبار املذكور 
يجس��د مدى اللياقة والكف��اءة العالية الت��ي يتمتع بها 
حكامن��ا، ما يعك��س املكان��ة املرموقة لس��معة احلكام 
الكويتيني من خالل ادارتهم وحتكيم املباريات االقليمية 

والقارية والدولية.

الثويني ومراد اجتازا اختبارات الحكام

تعادل سورية وفوز أوزبكستان

دورة تخريج حكام جدد في الكرة

وفد سوري يبحث االستعداد لنهائي »اآلسيوي«

مؤتمر صحافي في »الهيئة«

اليرموك يجتاز الجهراء في »الصاالت«

تعادل منتخب س����ورية مع كوريا الش����مالية 1 - 1 على ستادر 
»جار« في افتتاح منافسات املجموعة الثانية لكأس آسيا للناشئن 
في طش����قند. وتقدم املنتخب السوري مبكرا بهدف عمر خربن في 
الدقيقة الرابعة، قبل ان تدرك كوريا الش����مالية التعادل في الدقيقة 
59 عن طريق ري كوانغ � ايل. واستهل منتخب اوزبكستان املضيف 
مشواره بفوز على اندونيسيا 3 - 0 على ستاد باختاكور في افتتاح 
املجموعة االولى، وس����جل تيمور حكيموف )30 و46( وس����ردور 

صابرخودجاييف )61( اهداف املنتخب االوزبكي.

اعلن رئيس جلنة احلكام ف���ي احتاد كرة القدم عبداللطيف 
الدواس عن تنظي���م دورة تدريبية جديدة لتخريج حكام جدد 
خالل الفت���رة من 1 الى 11 نوفمبر املقبل بالتنس���يق والتعاون 
مع مركز عبداهلل الس���الم العداد القادة حتت اشراف االحتادين 

اآلسيوي والدولي لكرة القدم.
وقال الدواس ان التسجيل املس���تمر واملكثف للدورة خالل 
اليومن املاضين تستوجب ضرورة االسراع في استكمال جميع 

االجراءات والثبوتات الواردة في شروط االلتحاق بالدورة.

وصل الى البالد الس���اعة 7:30 مس���اء امس وفد من االحتاد 
الرياضي العام في س���ورية، ويضم اللواء موفق جمعة رئيس 
االحت���اد الرياضي العام ورئيس اللجنة االوملبية في س���ورية 
وفراس معال امن السر العام للجنة االوملبية السورية وفاروق 

سرية رئيس االحتاد السوري لكرة القدم.
وسيلتقي الوفد مع بعض املسؤولن والشخصيات الرياضية 
للتنسيق حول املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
والتي ستقام بن القادسية واالحتاد السوري 6 نوفمبر املقبل.

يعقد في الثانية عش����رة ظهر اليوم مبقر الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة مؤمتر صحافي للدكتور عبي����د املطيري اللقاء الضوء 
حول املذكرة املرفوعة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح الدارة الفتوى والتشريع وذلك بحضور رئيس 

واعضاء اللجنة الرياضية املنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة.

اجتاز اليرموك حامل اللقب اجلهراء بعدما تغلب عليه 5 - 4 
اول من امس في مستهل مش���وار الفريقن في النسخة الثانية 

لدوري كرة الصاالت التي انطلقت السبت املاضي.
وتتواصل منافسات اجلولة االولى للمسابقة باملواجهة التي 
جتمع الفحيحيل حامل لقب الكأس مع الصليبخات في الثامنة 

والنصف من مساء اليوم على صالة نادي اليرموك.
ويأمل الفحيحيل حتقيق الفوز الذي س���يمكنه من تعويض 
خسارته امام اليرموك في موقعة كأس السوبر، ويعول الفحيحيل 

على جنومه شاكر املطيري والثنائي االيراني زادة وكرميي.

االتحاد العربي للصحافة الرياضية
يعرض خطة عمله للمرحلة المقبلة

تكريم المتميزين في يوم المدرب اآلسيوي
عقد نائب رئيس جلنة املدربن الوطنين لكرة 
القدم حسن املكيمي وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
اجتماعا حتضيريا موسعا لتكرمي عدد من املدربن 
الوطنين الذين بذلوا جهودا مميزة وأحرزوا مراكز 
متقدمة سواء مع أنديتهم أو منتخباتنا الوطنية 
في احتفالية يوم املدرب اآلس���يوي املقرر لها 30 
اكتوبر من كل عام وس���يقام حفل التكرمي برعاية 

رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد.
وسيشمل التكرمي املدربن واملدربن املساعدين 
احلاصلن على بطوالت موسمن حيث سيتم تكرمي 

املدربن املتميزين للموس���م ما قبل املاضي 2008 
- 2009 وهم علي جابر الشمري )النصر( املدرب 
املثالي، محم���د إبراهيم )القادس���ية( خالد أحمد 
)الكويت( ثامر عن���اد )الصليبخات( عبداحلميد 
العسعوس���ي )الكويت( سعد شبيب )التضامن( 
سمير دشتي )الكويت( كمدرب للحراس وسيكرم 
ثالثة من مس���اعدي املدربن وهم وليد الش���مري 
)الكوي���ت( عقاب علي )التضامن( س���المة هادي 
)اجلهراء(، على ان تعلن اللجنة عن أسماء املكرمن 

للموسم املاضي يوم غد الثالثاء.

عقد املكتب التنفيذي لالحتاد 
الرياضية  العربي للصحاف���ة 
اجتماعه األول برئاسة الزميل 
محمد عبدالقادر رئيس االحتاد، 
التقريرين  وجرى استعراض 
اإلداري واملالي ومتت املوافقة 
عليهما بع���د أن أبدى عدد من 
احلض���ور بع���ض املالحظات 
العمل بها  واالقتراحات سيتم 

في املرحلة املقبلة.
وكان عبدالقادر قد استعرض 
في بداية االجتماع األنشطة التي 
قام بها االحت���اد خالل الفترة 
املاضية، واشتملت على إقامة 

ع���دد من ال���دورات والندوات 
واملشاركة في اجتماعات االحتاد 
الدولي ف���ي تركيا. وفي ندوة 
استحقاق منطقة الشرق األوسط 
الستضافة مونديال 2022 في 
الدوحة إلى جانب إقامة دورة 
تدريبية في فلسطن بالتعاون 
مع اللجنة األوملبية الفلسطينية، 
كما مت االتفاق على إقامة دورة 
صحافية حتمل اسم املرحوم 
تيس���ير جابر عض���و املكتب 
التنفيذي السابق وأحد الزمالء 
الذي أثرى مس���يرة  الفاعلن 
اإلعالم الرياضي العربي بفكره 

وعطائه تقام في فلسطن الحقا، 
واملوافق���ة عل���ى إقامة ملتقى 
العرب  الرياضين  لإلعالمين 
في اليمن يحمل اس���م الزميل 
املرحوم عادل االعس���م عضو 

املكتب التنفيذي السابق.
وقرر االحت���اد إقامة العيد 
الراب���ع لإلعالمين الرياضين 
العرب يوم 23 ديسمبر املقبل في 
مدينة الدار البيضاء املغربية، 
مقدرا ومثمنا اجلهود الكبيرة 
الت���ي بذله���ا وزير الش���باب 
والرياضة املغربي إلقامة هذا 

احلدث الكبير في املغرب.

الزمالء املشاركون في اجتماع املكتب التنفيذي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبوظبي الرياضية 111العراق � الصن
اجلزيرة الرياضية 12اليابان � ڤيتنام

أبوظبي الرياضية 31اإلمارات � الكويت
أبوظبي الرياضية 52أستراليا � تيمور الشرقية

االتحاد يحتفي بـ »الرديف« و»األولمبي« اليوم
مبارك الخالدي

يحتفي رئيس احتاد الكره 
الفهد واعضاء  الش���يخ طالل 
مجلس االدارة في الثامنة من 
مس���اء اليوم بالعبي منتخبي 
الرديف واالوملبي واجلهازين 
الفنين واالدارين مبقر االحتاد 
وذلك مبناس���بة فوز منتخب 
الردي���ف بلق���ب بطولة غرب 
آسيا في نسختها السابعة التي 
استضافتها العاصمة االردنية 
عمان مؤخ���را وكذلك حصول 
املنتخ���ب االوملبي على فضية 
البطولة الثاني���ة للمنتخبات 
التي اس���تضافتها  اخلليجية 
العاصمة القطرية الدوحة اوائل 

الشهر املاضي.
ويأتي التك���رمي تقديرا من 
الالعبن  االحت���اد لعط���اءات 
وحتفي���زا لهم ف���ي البطوالت 
املقبلة، خاصة ان الكرة الكويتية 
تعيش اجواء م���ن االنتعاش 
س���اهمت في رجوع البس���مة 

والتفاؤل للجماهير املتعطشة 
للبطوالت.

ويعقب حفل التكرمي اجتماع 
الفن���ي واالداري  للجهازي���ن 
للمنتخب الذي سيش���ارك في 
دورة االلعاب اآلس���يوية في 
مدينة غوانزو الصينية خالل 
الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر 
املقبل حيث سيتم تشكيله من 
عناصر مختارة من املنتخبن 
الرديف واالوملبي للمش���اركة 
وسيتم اعتماد اسماء الالعبن 
بشكل نهائي بعد ورود حاالت 
متعددة لالعتذارات الس���باب 
مختلفة، االمر الذي اجبر اجلهاز 
الفن���ي للمنتخب بقيادة ماهر 
الشمري ومساعديه خالد احمد 
ومدرب احلراس طارق البناي 
على البحث عن بدالء وفق قاعدة 
التي  اللجنة املنظمة للبطولة 
حددت سن املشاركة مبواليد 
الى ثالثة العبن  1987 اضافة 

فوق السن.

كما سيتم اعتماد البرنامج 
التدريب���ي للمنتخ���ب والذي 
من املتوقع ان يش���هد جتمعا 
اوليا لالعبن 28 اجلاري حيث 
س���تنطلق اول���ى احلص���ص 
التدريبية قب���ل خوض اولى 
الودي���ة مع احد  املواجه���ات 
التي سيعلن عنها  املنتخبات 

الحقا.
وقال س���كرتير عام احتاد 
الكرة س���هو السهو ان الشيخ 
طالل الفهد سيلتقي امناء سر 
احتاد الك���رة واللجنة املؤقتة 
الس���ابقن وهم: محمد عثمان 
وناصر الطاه���ر وعبداحلميد 
محمد ووائل سليمان قبل حفل 

العشاء.
واشار الى انه سيعقب هذا 
اللقاء اجتماع ث���ان بن الفهد 
والالعبن القدامى الذين حققوا 
اجنازا كرويا بفوزهم ببطولة 
كأس آسيا 1980 وشاركوا في 

نهائيات كأس العالم 1982.

يعقبه اجتماع للجهازين الفني واإلداري للمنتخب المشارك في آسياد غوانزو

غلوم: البلوشي يعود لحراسة »يد« الشباب

ان ينسجم الرامزي سريعا مع 
الالعبن حتى يقدم املس����توى 
املأمول ويأخذ مكانه في امللعب، 
مشيرا ان احلارس الدولي السابق 
عبدالرزاق البلوشي في طريقه 
للع����ودة الى الفريق بعد تعذر 

اتفاقه مع الساملية.

عمار الرامزي الذي بدأ التدريب 
مع الفريق ومشاركته واردة خالل 
املباريات املقبلة، مشيرا الى ان 
الرامزي يعتبر مكسبا للفريق 
ملا ميلكه من خبرة ومس����توى 
فني جيد يس����اعد على اضافة 
قوة جديدة الى الفريق، متمنيا 

حامد العمران 
الوطني لكرة  أرجع املدرب 
اليد بنادي الشباب يوسف غلوم 
تراجع مستوى الفريق األول في 
البطولة التنشيطية إلى النقص 
الكبير في صفوف الفريق، مشيرا 
الى ان قائد الفريق سعد يالوس 
أصيب في الدقائق األولى في لقاء 
الش����باب األول أمام خيطان ما 
يستلزم شفاؤه وقتا طويال وقد 
يغيب عن البطولة التنشيطية 
بأكملها إلى جانب مشاركة صانع 
العاب الفريق على البلوشي وهو 
يعاني من ش����رخ في يده مما 
جعله يلعب بحذر كبير خوفا من 
تفاقم االصابة، واصيب مؤخرا 
الدولي عبدالعزيز يالوس خالل 
مشاركته مع املنتخب العسكري 
في س����ورية إلى جانب غياب 
الالعب مب����ارك الزيد اللتحاقه 
في دورة عسكرية تتطلب غيابه 

فترة شهر تقريبا.
وكشف غلوم ان هناك بعض 
املفاوضات لضم العبن جدد الى 
الفريق لسد النقص الذي يعانى 
منه الفريق وانه مت االتفاق مع 
السابق  الساملية  العاب  صانع 

سعد يالوس تعرض لالصابة امام الشباب


