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الفهد متوسطا الالعبني القدامى الشيخ طالل الفهد يتسلم لوحة تضم أسماء الالعبني

مدرب أزرق الناشئني ادغار بورغيس في املؤمتر الصحافي أزرق الناشئني حقق نتيجة جيدة مع اإلمارات ويأمل في تخطي العراق

نقل حفل المدربين إلى القادسية

»السلة« يؤجل مباريات الدوري

الديحاني: عمر بوحمد والقطان
لن يشاركا مع رديف القادسية

حمادة: الجهاز الفني يتابع مقصيد قرغيزستان يصل غداًحسين: توقف الدوري في صالح األزرق
أكد مس���اعد مدرب االزرق عبدالعزيز حمادة ان
اجلهاز الفني يعمل وفق خطني متوازيني، حيث 
يجهز منتخبني في وقت واحد، فهناك منتخب سيتوجه 
الى الصني يوم 3 او 4 نوفمبر املقبل حسب احلجوزات 
للمش���اركة في دورة االلعاب اآلسيوية في غوانزو، 
ومنتخب آخر قوامه 30 العبا سيغادر يوم 8 نوفمبر 
املقبل الى االمارات وقد مت اختيار 25 منهم لالستعداد 
خلوض بطولة اخلليج التي ستنطلق 22 الشهر املقبل، 

اذ من املقرر ان يصل االزرق الى اليمن 20 منه.

واضاف حمادة ان احلصول على لقب غرب آسيا 
اضاف عبئا على املنتخب واجلهاز الفني ألن اجلماهير 
اصبحت تعيش نش���وة االنتصارات ولن تقبل بعد 
ذل���ك بغير الذهب واصبح لزاما علينا على االقل ان 
نتواجد في نهائي بطولة اخلليج. واوضح ان اجلهاز 
الفني لالزرق يتابع العب العربي علي مقصيد ولم 
يتم صرف النظر عنه ومن املمكن استدعاؤه في اي 
حلظة حسب الظروف، ونحن نعلم ان مقصيد ضمن 

قائمة منتخب دورة االلعاب اآلسيوية.

مبارك الخالدي
قال مدير المنتخب اسامة حسين ان االزرق استعد 
جيدا لخوض منافسات »خليجي 20« ونهائيات 
كأس آس���يا وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهاز 
الفني، مش���يرا الى ان هناك مباريات دولية ودية 
م���ع المنتخبين الهندي والعراقي، وهي مباريات 
قائمه س���واء اقيمت كأس الخليج ام ال، الفتا الى 
ان معسكر االزرق في ابوظبي سيكون في موعده 

دون تغيير.

وقال: إنني مع توقف ال���دوري وذلك لتوفير 
افضل إعداد للمنتخب ألن استمرار الدوري سيسبب 
ضغطا على بعض الفرق، خاصة التي تم اختيار 
عناصر كثيرة منها في صفوف المنتخب وحتى 

تتساوى حظوظ الفرق.
وشكر حسين رئيس واعضاء االتحاد على بادرة 
التكريم، وقال: هذه هي لذة االنتصارات لالعبين، 
سيما انهم صغار في السن ليكون حافزا لهم في 

البطوالت المقبلة وهي دفعة معنوية لهم.

يصل فجر غد وفد منتخب قرغيزس���تان لخوض
مباراتين وديتين مع االزرق الرديف يومي السبت 
والثالث���اء المقبلين ف���ي اطار اس���تعدادات االزرق 
للمش���اركة في دورة االلعاب اآلس���يوي��ة بالصي��ن، 
ومن المقرر ان تقيم بعثة المنتخب الضيف في فن��دق 

»انترناشيونال«.
ولم تحدد مواعيد التدريب واماكن اقام��ة المباراتين، 
اذ م���ن المقرر ان يت���م االعالن عنها اليوم بش���ك��ل 

رسمي.

»التمييز« تنظر طعن الفالح في 15 ديسمبر
وطعون القادسية والفحيحيل والشباب اليوم

أعلنت جلنة املدربني الوطنيني 
املدرب  عن نقل احتفالها بيوم 
اآلسيوي واملقرر إقامتها الساعة 
ال� 8 مساء السبت املقبل إلى صالة 
سلمان الهولي في نادي القادسية 

بعدما تلق���ت ردا باملوافقة من 
ادارة النادي. وقررت أال يشمل 
التكرمي املدربني احلاصلني على 
اجنازات فقط، بل يتعدى ليصل 
إلى املتميزين واملخضرمني، ممن 

أثروا املجال التدريبي بقدراتهم 
إلى  الفني���ة إضافة  وخبراتهم 
أولئك الذي���ن بذلوا جهودا كي 
تصل جلنة املدربني إلى ما وصلت 

إليه.

قرر احتاد كرة الس���لة تأجيل مباريات الدور 
التمهيدي ابتداء من اجلولة الس���ابعة التي كان 
مقررا ان تقام اليوم وذلك التاحة الفرصة ملنتخبنا 
الوطني لالستعداد لدورة األلعاب اآلسيوية »آسياد 
غوانزو« املق���رر اقامتها في الصني من 12 وحتى 

27 الشهر املقبل.
وكان من املقرر ان تقام اليوم اربع مباريات، 
حيث كان سيلعب الساحل مع القادسية، والعربي 
مع اجلهراء، وكاظمة مع اليرموك، والصليبخات 

مع الشباب.

مبارك الخالدي
حددت غرفة املشورة مبحكمة 
التمييز صباح امس جلسة 15 
ديس���مبر املقبل لنظر الطعنني 
املقدمني م���ن احلكومة ود.فؤاد 
الف���الح بصفته مدي���را للهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة. 
وق���د نظ���رت غرفة املش���ورة 
الطعنني ضد احلكم 2010/620/
اداري/6 الصادر في 23 مارس 
املاضي ملصلحة د. فؤاد الفالح 
والقاضي بالغاء القرار االداري 
2008/1170 اخل���اص بإحالت���ه 
التقاعد وتفحصت اسباب  الى 
الطعنني وقررت رفعه الى جدول 
احملكمة لقيده وحددت له جلسة 

15 ديسمبر املقبل لنظره.
 من جانب اخر تواصل محكمة 
التمييز صباح اليوم نظر الطعون 
املقدمة من مجالس ادارات اندية 
القادسية والفحيحيل والشباب 
على القرارات االدارية 2009/534 
و2009/535 و2009/536 الصادرة 
في 14 نوفمبر 2009 واخلاصة 
بح���ل مجال���س ادارات االندية 
الثالثة حي���ث رفضت محكمة 
اول درج���ة دعاواهم وصادقت 
محكمة االستئناف على صحة 
قرار مجلس ادارة الهيئة باحلل، 
االمر الذي حدا مبجالس ادارات 
تلك االندية الى اجلوء الى محكمة 
التمييز التي ارجأت الطعن الى 

اليوم لالطالع بني اخلصوم.
 ومن املقرر ايضا ان تصدر 
ذات احملكم���ة حكما في قضية 
الي���وم بعد  الس���املية  ن���ادي 
االدارية  الدائ���رة  ان حج���زت 
املقدم  الطعن  التمييز  مبحكمة 
من ن���وري الربيعان ومحبوب 
جمعة وآخرين بصفتهم اعضاء 
العمومية للنادي  في اجلمعية 
ض���د مجلس االدارة برئاس���ة 
عبداهلل الطريجي حيث شهدت 
اجللسات سجاال قانونيا حول 
القرار 2007/369 الذي ينص على 
انعقاد مجلس االدارة خالل ثالثة 
شهور وليس 90 يوما وهي محل 

الطعن املاثل.

أكد مدير عام قطاع الناشئني في نادي القادسية رفاعي الديحاني 
ان االعتذار املفاجئ لالعبني عمر بوحمد ومحمد القطان تسبب في 
خسارة األصفر أمام التضامن 1-2 ضمن منافسات دوري الرديف 

حتت 21 سنة.
وقال: ان هذا االعتذار الغري���ب الذي جاء قبل انطالقة املباراة 
بساعتني فقط أربك حس���ابات اجلهاز الفني، الن بوعمر والقطان 
من الالعبني الذين يعتمد عليه���م الفريق لإلمكانات اجليدة التي 
يتمتعان بها وخير دليل عل���ى ذلك انضمامهما إلى قائمة الفريق 

األول في النادي.
وأضاف الديحاني: إن اخلسارة أمام التضامن ليس آخر املطاف 
وشباب األصفر قادرون على تعويضها في اجلوالت املقبلة، والدخول 
في املنافسة على لقب البطولة، مشيرا إلى ان بوعمر والقطان لن 
يكون لهما وجود مع الرديف ف���ي الفترة املقبلة العتذارهما غير 

رفاعي الديحانياملقنع، والذي تسبب بخسارة الفريق وتراجعه في الترتيب.

أزرق الناشئين يسعى لتجاوز العراق في كأس آسيا

ملموس ونتجة اللقاء الذي جمعهما كانت 
عادلة، فقد اضاع مهاجمو كال الطرفني الفرص 
التي لو استغلت حلس����مت النتيجة ألحد 
الطرفني، متمنيا للك����رة الكويتية العودة 
لعصرها الذهبي واحملافظة على هذا املنتخب 
الناشئ وإكسابه اخلبرة من خالل املباريات 
الدولية حتى يتغلبوا على الرهبة التي كانت 
واضحة منذ البداية. وبعد نهاية لقاء األزرق 
الصغير مع االمارات أمس األول اجتمع رئيس 
الوفد هايف املطيري مع الالعبني في غرفة 
تبديل املالبس وهنأهم على الروح الرياضية 
التي حتلوا بها والقت استحسان اجلماهير 
احلاضرة والنتيجة العادلة للمباراة، وطالبهم 
بالتركيز على لقاء اليوم مع املنتخب العراقي 
وحتقي����ق النتيجة املرجوة للصعود لدور 
الثمانية. ثم ق����ام املطيري بتوزيع مكافأة 
مالية )200 دوالر( لالعبني على أدائهم وحثهم 
على االستمرار في الظهور باملستوى الفني 
واألخالقي املش����رف للكرة الكويتية ألنهم 
حاليا سفراء للكرة الكويتية في أوزبكستان. 
وقد حضر اللقاء السفير عادل حيات ورافقه 
السكرتير األول بالسفارة مبارك العدواني 
والقنصل محمد الشحومي، وشدوا من أزر 
الالعبني، كما تناول العدواني والشحومي 
العش����اء مع الالعبني بع����د املباراة في مقر 
إقامة الوفد، باإلضافة إلى احلكمني الدوليني 

يوسف الثويني وياسر أحمد.

صحة الالعبين جيدة

يس����هر اجلهاز الطبي لألزرق الصغير 
املكون من علي الفندي وإلكسندر على راحة 
الالعبني وجتهيزه����م للحصص التدريبية 
واملباريات، ومن النادر أن تخلو عيادة الوفد 
من زائر سواء الالعبون أو اجلهازان اإلداري 
والفني للتغل����ب على األجواء الباردة. كما 
يقوم الفندي بدور الواعظ الديني لالعبني 
ويزودهم بالنصائح واإلرش����ادات الدينية 
ويؤمهم للصالة منذ ساعات الفجر األولى 

حتى آخر فرض من الصلوات.

خط الوسط«.

الفهد يطمئن على الوفد

الى ذلك، أجرى رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد مساء أول من أمس اتصاال 
هاتفيا برئيس الوفد هايف املطيري واطمئن 
على صحة وأحوال الالعبني بعد موجة البرد 
املفاجئة، وطالب املطيري بنقل حتياته جلميع 
أعضاء الوفد، وناشدهم الظهور باملستوى 
املش����رف للكرة الكويتي����ة وحث الالعبني 
على تقدمي املس����توى الفني املتوقع منهم 
بعد تأهلهم للنهائيات ومتنى لهم التوفيق 
والصعود ل����ألدوار النهائية. ومن جانبه، 
أكد مدرب منتخ����ب اإلمارات بدر صالح أن 
املنتخب الكويتي جيد ومستواه في تطور 

أعيش���ه مع جنوم األزرق الصغير، فقد 
جاهدوا في اللقاء إال أن عنصر اخلبرة في 
املباريات الدولية والبطوالت لم يسعفهم، 
وأعتبر النتيجة عادلة لكل املنتخبني وهنأ 
املنتخب اإلماراتي على املس���توى الذي 

قدمه العبيه.
وعن لقاء اليوم مع املنتخب العراقي 
متص���در املجموعة قال: »لقد ش���اهدنا 
جانب���ا من اللقاء ووضعت ومس���اعدي 
أنور بوطيبان خطة اللعب بعد مشاهدة 
 )CD( املباراة كاملة من خالل شريط ممغنط
أمنه لنا عض���و العالقات العامة إبراهيم 
جمعة، وش���رحنا مصادر القوة ونقاط 
الضعف لدى العراقيني مع التركيز على 
التمريرات القصي���رة للتغلب على قوة 

طشقند - طالل المحطب
يخوض أزرق الناشئني 
ث��ان��ي م��ب��اري��ات��ه مع 
في  العراقي  املنتخب 
للناشئني  آسيا  ك��أس 
ضمن  سنة   16 حت��ت 
في  الرابعة  املجموعة 
طشقند. وقد تعادل األزرق الصغير في 
أولى مبارياته مع املنتخب اإلماراتي 0-0، 
وكانت املباراة متوسطة املستوى بسبب 
التي عايشها كال املنتخبني، وان  الرهبة 
الفنية اجلميلة  اللمسات  شهدت بعض 
والهجمات اخلطرة إال أن التعادل السلبي 
يعتبر نتيجة عادلة لكال املنتخبني كما أفاد 
مدربا األزرق الصغير واملنتخب اإلماراتي، 
املباراة األردن��ي أن يفسدها  وكاد حكم 

ببعض قراراته العكسية.
من جهته، أكد مدرب األزرق الصغير 
إدغ���ار بورغيس في املؤمتر  البرتغالي 
الصحافي أن العبي األزرق الصغير قدموا 
ما لديهم، ورهبة اللقاء كانت واضحة منذ 
انطالقة صافرة احلكم لبداية اللقاء، وقد 
س���نحت لالعب محمد الفهد فرصتان لو 
استغلهما ألنهى اللقاء والنتيجة لصالح 
األزرق، كما ظهر الالعبون باملظهر املشرف 
للكرة الكويتية وقدموا املستوى الالئق 
بهم رغم قص���ر فترة اإلعداد وقلة خبرة 
املباريات الدولية، وإن تغير الوضع في 
الشوط الثاني لألفضل إال أن عدم التوفيق 
لبعض الالعبني أثر في احملصلة النهائية 

على نتيجة املباراة.
وأش���ار ادغار إلى أن���ه فخور بقيادة 
منتخ���ب الكويت الصغي���ر ملا يضم في 
صفوفه من العبني سيكون لهم شأن في 
املستقبل القريب، وأضاف: على الرغم من 
صغر حجم الكويت إال أن بها ش���بابا ال 
يعرفون املستحيل في الرياضة ولن يقف 
في طريقه���م أي عائق لتحقيق النتيجة 
املرجوة وهذا بحد ذاته مدعاة للفخر الذي 

الديحاني يكافئ الالعبين بـ 200 دوالر بعد تألقهم في مباراة اإلمارات

مبارك الخالدي
اقام احتاد كرة القدم مساء اول من امس 
حفال لتكرمي العبي منتخبي الرديف واالوملبي 
بع����د فوز االول ببطولة غرب آس����يا التي 
اختتمت مؤخرا باالردن وحتقيق املنتخب 
االوملبي مركز الوصافة في البطولة اخلليجية 
الثانية للمنتخب����ات االوملبية، الى جانب 
تكرمي الالعبني القدامى الذين فازوا بكأس 
آسيا 1980 والتأهل الى نهائيات كأس العالم 
1982. حضر احلفل الذي اقيم في العديلية 
رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد واعضاء 

مجلس ادارة االحتاد وعدد كبير من مسؤولي 
االندية.

ورحب الفهد في كلمة له برؤساء واعضاء 
مجال����س ادارات االندية املنتخبة واملعينة 
وكذلك الالعبون، وشكر املساهمني في هذا 
التكرمي وهم مرزوق ناصر اخلرافي وبدر 
ناصر اخلرافي وابناء الش����هيد فهد االحمد 

وكذلك وسائل االعالم املختلفة.
واضاف الفهد: نهنئ الش����عب الكويتي 
على هذا االجناز واش����كر كل من ساهم في 
هذه االجنازات من مجالس ادارات س����ابقة 

ومدربني واجهزة ادارية س����ابقة واالجهزة 
االدارية والفنية احلالية، اذ نحن في مجلس 
االدارة احلالي ما نحن اال مكملون لدور من 
س����بقنا، ونتمنى من اهلل التوفيق العادة 

البسمة الى اجلماهير الكويتية.
واكد الفهد ان التكرمي اليوم )اول من امس( 
مختلف ألن هناك جنوما ادوا ما عليهم من 
رسالة وواجب جتاه وطنهم في السابق، كما 
ان هناك جنوما ف���ي الوقت احلاضر، لذلك 
ارتأين���ا ان يكون التك���رمي من قبل النجوم 
القدامى للنجوم احلاليني وهذه رسالة نريد 

ان نوصلها لالعبني احلاليني والقادمني أن من 
يبذل للكويت فإننا لن ننساه وشيمتنا الوفاء 
وشكرا البطالنا، وال ننسى ان هناك استحقاقا 
قادما ينتظرنا في اخلليج وآس���يا ونتمنى 
التوفيق ملنتخب الناشئني في طشقند ونحن 

دائما نسعى لالفضل وحتقيق الذهب.
وممن مت تكرميهم اجلهازان االداري والفني 
للمنتخب الرديف وهم يوسف اليتامى رئيس 
الوفد واسامة حسني مدير املنتخب واملشرف 
علي محمود ومن العالقات العامة حس���ني 
بوحمد واملدرب غوران توڤاريتش ومساعده 

عبدالعزيز حمادة ومدرب احلراس ستيڤن 
ساڤيتش ود.عبداملجيد البناي ود.علي الشمالي 
واملدلك لوبيتش واملجهز فرج السيد والالعبون 
خالد الرشيدي وحميد القالف واحمد الرشيدي 
ومحمد راشد ويوسف ناصر ومحمد فريح 
وعامر املعتوق وناصر الوهيب ومس���اعد 
ندا واحمد عبدالغفور وضاري سعيد وفهد 
االبراهيم وعبداهلل الشمالي وعلي اشكناني 
وعبداهلل البريكي وسعود املجمد وعبدالعزيز 

املشعان وفهد العنزي وجراح العتيقي.
كما مت تكرمي اجلهازين الفني واالداري 

للمنتخب االوملبي وهم املدير السابق امين 
احلسيني واملشرف احمد عايض واملدرب 
ماهر الشمري ومساعده خالد احمد ومدرب 
البناي واملدلك فرنانديس  احلراس طارق 
والالعبون عبداهلل احلربي وعادل مطر وعمر 
بوحمد ويوس����ف ناصر وحسني كنكوني 
وناصر ف����رج وعبدالعزي����ز كميل واحمد 
ابراهيم وفهد احلش����اش واحمد الرشيدي 
وفيصل العنزي وغازي القهيدي وس����عد 
سرور وعبداهلل ناصر ومحمد دهش وبدر 

العنزي وعلي طالب.

الفهد: تكريم الرديف واألولمبي رسالة لألجيال ولن ننسى من يبذل للكويت
شكر كل من ساهم في االحتفاء بالالعبين

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ابوظبي الرياضية 111الكويت � العراق

اجلزيرة الرياضية 12تيمور الشرقية � اليابان
ابوظبي الرياضية 31الصني � االمارات
اجلزيرة الرياضية +54ڤيتنام � استراليا

فوز سورية وتعادل األردن 
جنح منتخب س��ورية في حتقيق الفوز األول في البطولة بعدما تغلب على 

نظيره العماني 1-0 على ستاد جار ضمن منافسات املجموعة الثانية.
وس��يطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة األخيرة من الوقت 
األصلي عندما جنح منتخب سورية في خطف هدف الفوز الذي جاء عن طريق 
املدافع العماني خميس العرميي باخلطأ في مرمى فريقه، وفي املجموعة نفسها 
فازت كوريا الشمالية على إيران 2-0. وتعادل منتخب األردن مع أوزبكستان 0-0 
على ستاد باختاكور ضمن منافسات املجموعة األولى. وجاءت املباراة متكافئة 
م��ن الطرفني مع بعض األفضلية لصالح أصحاب األرض الذين لم ينجحوا في 
االس��تفادة من الفرص التي أتيحت له��م، في حني اعتمد املنتخب األردني على 

التنظيم الدفاعي اجليد واالنطالق في الهجمات املرتدة.


