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فيصل الشريان تعرض لالصابة في مباراة ازرق الناشئني مع العراق

طشقند ـ طالل المحطب
يخوض أزرق 
مباراة  الناشئني 
مصيري���ة م���ع 
الصيني  نظيره 
في كاس آس���يا 
للناش���ئني حتت 16 سنة لكرة 
القدم ضم���ن املجموعة الرابعة 

في طشقند.
وكان األزرق الصغي���ر ق���د 
تعادل مع املنتخب اإلماراتي 0� 
0، وتعرض خلسارة قاسية من 

املنتخب العراقى 3-0.
ومت اعفاء مدرب األزرق الصغير 
ادغ���ار بورغيس من  البرتغالي 
قي���ادة املنتخب في مباراة اليوم 
أمام املنتخب الصيني، بعد أن اعلن 
حتمله مسؤولية اخلسارة الثقيلة 
التي مني بها األزرق الصغير، ومت 
اس���ناد املهمة للم���درب الوطني 
عبدالعزي���ز الهاج���ري الذي قاد 
تدريب أمس وسط تفاؤل ملموس 
من قبل اجلميع لتغيير الصورة 
الباهتة التي ظهر بها املنتخب في 

اللقاء األخير.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد 
هايف املطيري انه اجتمع مع املدرب 
للوقوف على ما حدث في املباراة 
م���ن أخطاء فني���ة والتأخير في 
التبديالت، إضافة للشد العصبي 
بينه وبني مساعده أنور بوطيبان 
من جانب ومع مدير املنتخب علي 
الديحاني من جانب آخر. وأشار 
املطيري إلى أن مبررات املدرب لم 
تكن مقنعة، رغم الدعم الذي حظي 
به منذ تولي املجلس احلالي قيادة 
االحتاد، علما أنه تقدم باالعتذار 
الى الديحاني وبوطيبان وتأكيده 
أنه يتحمل مسؤولية اخلسارة وال 

يتنصل منها.
ابلغ  انته���اء االجتماع  وبعد 
املطيري امل���درب بورغيس قرار 
اعفائه من قيادة املنتخب اعتبارا 
من مس���اء أمس األول، ش���اكرا 
له جه���وده ومس���اعيه للظهور 
باملستوى الفني الذي يليق بسمعة 

الكرة الكويتية.
وأب���دى بورغيس تقبله قرار 
اإلعفاء من مهمته متمنيا للمنتخب 
التوفيق في املرحلة املقبلة بقيادة 
الهاجري، وأشار إلى أنه البد من 
وجود م���ن يتحمل مس���ؤولية 
اخلسارة بكل ش���جاعة ويتقبل 
نتائجها في عالم كرة القدم، وما 
حص���ل ال يحز بالنف���س بل كل 
مدرب محت���رف يتوقع ذلك منذ 
اللحظة األولى لتوقيع عقده، شاكرا 
رئيس وأعضاء احتاد كرة القدم 
دعمهم له طيلة فترة عمله مدربا 

في االحتاد.
ومن جانبه، أكد املدرب الوطني 

عبدالعزيز الهاجري تقبله حتمل 
مسؤولية قيادة االزرق الصغير 
طيلة الفترة املقبلة، معتبرا نفسه 
جندا في خدمة الوطن الغالي من 
أي موقع، وأنه ليس غريبا على 
الالعبني بل يع���رف كل صغيرة 
وكبي���رة عن كل الع���ب ألنه قاد 
األزرق الصغير للتأهل للنهائيات 
احلالية، شاكرا الثقة التي منحها 
له رئيس وأعضاء االحتاد لقيادة 
املنتخ���ب في الفترة احلرجة من 

عمر البطولة اآلسيوية. 

المطيري يجتمع بالالعبين

وبعد نهاية اجتماع املطيري 
وبورغي���س وابالغ���ه بالق���رار 
الالعبني في  اجتمع املطيري مع 
مقر إقامة الوفد وأبلغهم بالقرار 
واس���ناد املهمة للمدرب الوطني 
الهاج���ري، وطالبهم  عبدالعزيز 
بطي صفح���ة املاضي والنهوض 
مجددا م���ن الكب���وة التي أثرت 
فيهم بعد خسارة املباراة األخيرة 
أمام املنتخب العراقي. وأعلن أن 
اجلهازين االداري والفني يتحمالن 
املسؤولية وهم مطالبون بتغيير 
الصورة الباهتة التي ظهروا بها في 
اللقاء األخير والظهور باملستوى 
الطبيعي واملتوق���ع منهم وبذل 

قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة 
طيبة أمام املنتخب الصيني للتأهل 
بعد تع���ادل املنتخبني اإلماراتي 
والصيني في اللقاء الذي جمعهما 
أخيرا، وجدد األمل لألزرق الصغير 

للتأه���ل بعد أن فق���د األمل بعد 
اخلسارة الثقيلة.

الالعب���ون اجلهازين  وعاهد 
اإلداري والفني بالظهور بصورة 
جي���دة، وبذل قص���ارى جهدهم 

لتحقيق نتيجة مرضية، معتذرين 
عن ع���دم توفيقهم ف���ي املباراة 

االخيرة.

الفهد يطمئن على الوفد

وأجرى رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد مساء أول من 
أمس اتصاال هاتفيا برئيس الوفد 
هايف املطيري، واطمأن على صحة 
وأحوال الالعبني بعد اخلس���ارة 
الثقيلة أم���ام املنتخب العراقي، 
وطالب املطي���ري بنقل حتياته 
الوفد، وناشدهم  جلميع أعضاء 
الظهور باملستوى املشرف للكرة 
الالعبني على  الكويتية، وح���ث 
تقدمي املستوى الفني املتوقع منهم 
بعد تأهلهم للنهائيات ونس���يان 
املباراة األخيرة، رافضا حتميلهم 

مسؤولية اخلسارة.
الالعب  املتوق���ع إعطاء  ومن 
فيصل الشريان راحة بعد تعرضه 
للضرب املبرح في املباراة األخيرة، 
ويسعى الهاجري الشراك الالعبني 
عبدالعزيز مصلح في خط الدفاع، 
سعود أديلم وعبداهلل السبيعي 
في خط الوسط، بعد أن يطمئن 
صباح اليوم م���ن اجلهاز الطبي 
على اصابة البعض من الالعبني 

ومدى جاهزية البدالء.

أزرق الناشئين بقيادة الهاجري في مواجهة مصيرية مع الصين
إعفاء بورغيس من مهمته بعد الخسارة الثقيلة من العراق في كأس آسيا

 تتواصل على مالعب مركز 
يوس���ف املش���اري ف���ي نادي 
الزجاجي  القادس���ية وامللعب 
في اجلزي���رة اخلضراء، اليوم 
منافس���ات بطولة سمو االمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهلل - 
طيب هلل ثراه - التي تقام برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
 على مالعب مركز يوس���ف 
املشاري، يلتقي املصري محمد 
الش���وربجي مع املاليزي اونغ 
بينغ هي، واملصري وائل الهندي 
مع الهندي س���وراف جوسال، 
واملص���ري محمد عب���اس مع 
املاليزي محمد اسكندر، واملصري 
عم���ر عبدالعزيز مع الهولندي 

لورانس جان اجنيما.
الزجاجي في  وعلى امللعب 
اجلزي���رة اخلض���رارء، تقام 4 
مباريات بدءا من الس���اعة ال� 6 
مساء، فيلتقي الباكستاني عامر 
اطلس خان مع البريطاني جيمس 
ويليس���تروب، واملصري كرمي 
دروي���ش مع الهنغ���اري مارك 
كراجس���اك، ومحمد علي رضا 
الفرنس���ي تي���ري لينكو،  مع 
واملصريان عمر مسعد ورامي 

عاشور.
 وتتج���ه االنظ���ار الى لقاء 
الش���وربجي  املص���ري محمد 
واملاليزي اونغ بينغ التي تقام في 
ال� 12 ظهرا في امللعب الرئيسي 
مبركز يوس���ف املشاري، ومن 
املنتظر ان يشهد اللقاء تنافسا 
قويا بني الالعبني املتقاربني في 
مستواهما، الشوربجي مصنف 
رقم )4( على مصر و)12( على 

العالم. 
الالعب���ان 3 مرات   والتقى 
هذا العام، وفاز الشوربجي في 
مباراتني وخسر امامه في واحدة، 
كما التقيا 7 مرات في تاريخهما 
وفاز الشوربجي في 4 وخسر 3 
امامه، لذلك فان التاريخ يصب في 

مصلحة النجم الشوربجي.
من جهته، اكد الشوربجي ان 
اللقاء سيكون قويا ومثيرا لكنه 
س���يقدم كل ما لديه في امللعب 
الن الفوز يعني له الكثير. وقال 
ومع كل ذلك فانني اتوقع الفوز 
وحتقيق نتيجة ترضي اجلماهير 

 واص����ل منتخبنا الوطني 
لهوكي اجلليد للرجال انتصاراته 
بتحقي����ق الف����وز الثاني على 
منتخ����ب هونغ كون����غ 2-4، 
التي  البطولة اآلس����يوية  في 
تستضيفها العاصمة التايلندية 
بانكوك من 25 الى 31 اجلاري 
مبش����اركة 8 منتخبات حتت 
اش����راف االحتادين اآلسيوي 

والدولي.
واح����رز اه����داف منتخبنا 
الالعب احمد العجمي »هدفان« 
و»الكابنت« محمد العجمي »هدف« 

وسالم العجمي »هدف«.
وبذلك يقترب منتخبنا من 
الوصول الى املراحل املتقدمة من 
التأهل في حال تخطى خصمه 

املقبل.
وكانت اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة اختارت العب املنتخب 
»الكابنت« محمد العجمي افضل 
املباراة ملس����تواه  ف����ي  العب 
واخالقه وروحه الرياضية التي 

امتاز بها في اللقاء.
من جهته، اشاد رئيس الوفد 
فهيد العجمي باملستوى اجليد 
ال����ذي ظهر عليه الالعبون في 
املباراة الثانية حيث فتح الباب 
امامهم لبلوغ املراحل املتقدمة 

من البطولة.
م����ن جانبه، اع����رب مدرب 
املنتخب التشيكي يان بريشتا 
عن سعادته بالفوز ومواصلة 
املشوار لتحقيق اللقب بفضل 
استيعاب وتعاون الالعبني معه 
في تطبي����ق اخلطط املطلوبة 

منهم.

اللجنة المنظمة تحتفي بالوفود

سورية واألردن إلى ربع النهائي 

تقيم اللجنة املنظمة العلي���ا لبطولة األمير الوالد 
الش���يخ سعد العبداهلل لالس���كواش حفل عشاء على 
شرف ضيوف البطولة وذلك في الساعة التاسعة من 

مساء اليوم في مطعم أبراج الكويت.

خطف منتخب س��ورية بطاق��ة التأهل ال��ى الدور ربع 
النهائ��ي عق��ب تعادله مع إيران حامل اللق��ب 1-1 امس على 
ستاد باختاكور في اجلولة الثالثة واألخيرة ضمن املجموعة 
الثانية. وفي املجوعة نفس��ها، تاهلت كوريا الش��مالية الى 
ربع النهائي بفوزها على عمان 2-1 على ستاد »جار«. وتأهل 
منتخب األردن الى ربع النهائي عقب فوزه على إندونيسيا 
1-0 عل��ى س��تاد »جار« ضم��ن املجموعة األول��ى. وحجز 
منتخب أوزبكستان بطاقة التأهل الى الدور نفسه بعد فوزه 
الكبير على طاجيكس��تان 8-1 على س��تاد باختاكور ضمن 

املجموعة األولى.

منحت جلن���ة املدربني الوطني���ني العضوية 
الشرفية للمدربني املخضرمني الذين بذلوا جهودا 
مخلصة س���اهمت في تط���ور احلركة الرياضية 
الكويتية عامة وكرة القدم خاصة إبان نش���أتها، 
وكانوا أحد أركان املجد الكروي في الفترة الذهبية 
التي شهدت طفرة كروية على املستويني اإلقليمي 
والدولي وهم: علي الشمري، جاسم السبتي، فوزي 
إبراهيم، صالح زكريا، سعد فرحان، جواد مقصيد، 
صالح العصفور، د.خليفة بهبهاني، محمد كرم، 
عبدالنبي حافظ، خليل الشطي، أحمد خلف، حمد 
بوحمد، محمد عبداهلل، عبد اللطيف الرش���دان، 
عبداهلل العصفور، احمد الطرابلس���ي واحمد بو 
رحمه وعلي جنف وإبراهيم الراشد، وعبدالعزيز 
راشد املال واحمد البصري، كما سيتم تكرمي املدربني 

الراحلني فاروق إبراهيم وعلي احلمد. 
وأعرب مدرب القادس���ية محم���د إبراهيم عن 

سعادته بالتكرمي الذي سيحظى به في يوم املدرب 
اآلسيوي غدا السبت، وقال: يعد تكرمي املدرب على 
اجلهود واإلجنازات التي حصل عليها في مسيرته 
من أفضل العوامل النفسية الدافعة للمدرب حيث 
سيساعده على بذل املزيد من اجلهد في املواسم 

القادمة. 
من جانبه، أكد حمد بوحمد أن تكرمي من قدم 
أفضل س���نوات حياته خدمة لبلده وأبناء وطنه 
يدخل الفرحة والفخر ألس���رة املكرم ناهيك عن 
شعوره بالسعادة الغامرة في حلظة وفاء ليست 
غريبة على أهل الكويت، وأضاف: مما ال شك فيه 
أن اللمس���ات اجلميلة التي يضعها رئيس احتاد 
كرة القدم الشيخ طالل الفهد مؤثرة في النفوس 
وال تنسى فمنذ أسابيع مضت كان تكرمي جنوم 
العصر الذهبي واليوم جاء الدور على املخضرمني 

من املدربني الوطنيني.

عبدالعزيز جاسم
أكد أمني سر نادي القادسية 
وليد االنصاري ان هناك العديد 
من األمور التي يجب ترتيبها 
قب���ل اس���تضافة نهائي كأس 
االحتاد اآلس���يوي 6 نوفمبر 
املقب���ل ف���ي س���تاد جابر بني 
القادسية واالحتاد السوري، منها 
الترتيبات والتجهيزات األمنية 
والطبي���ة وتخصيص جلنة 
خاصة بالعالقات العامة لتنظيم 
دخول اجلماهير واس���تضافة 

الشخصيات املهمة.
وبني األنصاري ان هناك حملة 
إعالم��ي���ة ترويج���ية كبيرة 
نعد لها لتح��في���ز اجلماهير 
النهائية  املباراة  على حضور 
الن املب��اراة ست����مثل الكويت 
ك����لها ولي���س القادسية فقط، 
موضح���ا أن هن���اك اجتماعا 
إدارة  تنسيقيا س���ي��عقد في 
النادي ثم يتبعه اجت��ماع مع 
احتاد الك���رة لترتيب األمور، 
ال���ى ان تذاك���ر املباراة  الفتا 
ستطبع بالكامل لتوفيرها مبكرا 

للجماهير.
من جهته قال املنسق اإلعالمي 
للفريق حسن سيف ان االحتاد 

التتوي���ج حت���ى يوافق عليه 
االحتاد قب���ل ان يتم تصميمه 

وتركيبه في أرضية امللعب.
السياق نفسه، يدخل  وفي 
القادس���ية اخلميس املقبل في 
معس���كر داخلي بفندق الراية 
اس���تعدادا ملواجه���ة االحتاد 
السوري وس���يكمل تدريباته 
على س���تاد محمد احلمد على 
ان يت���درب على س���تاد جابر 
قبل املباراة بيومني لكي يتعود 
الالعب���ون أكثر عل���ى أرضية 
امللعب، لع���دم االنتهاء حاليا 
امللعب  من صيان���ة أرضي���ة 
حتى تكون مناس���بة للحدث، 
ومن احملتمل ان تنتهي عملية 
الصيانة الثالثاء املقبل بعد ان 
قام عدد من مهندسي الهيئة أمس 
بزيارة للستاد ووضعوا اخلطة 
الت���ي يجب اتباعه���ا لتجهيز 

االرضية سريعا.
إلى ذلك من املقرر ان يدخل 
عبدالعزيز املشعان وعمر بوحمد 
تدريبات الفريق االحد املقبل بعد 
ان تعرضا لإلصابة في اليومني 
املاضيني وتعتبر إصابة املشعان 
هي األقوى إلصابته بالتهاب في 

كعب القدم.

هاتفي من االحتاد اآلسيوي قبل 
وصول الكتاب.

واضاف سيف انه أرسل إلى 
االحتاد اآلسيوي رسما ملنصة 

كتابا رس���ميا إلى االحتاد بعد 
جولته في ستاد جابر وستاد 
محمد احلمد، مش���يرا إلى ان 
املوافقة جاءته من خالل اتصال 

اآلسيوي وافق على استضافة 
ستاد جابر للمباراة النهائية بعد 
التقرير املقدم من مراقب املباراة 
الهندي كول جوتام الذي أرسل 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
الكويت الرياضية11اليابان � استراليا

الكويت الرياضية11تيمور الشرقية � ڤيتنام 
الثالثة بلس3اإلمارات � العراق
الكويت الرياضية3الصني � الكويت

المشعان يعود للتدريبات األحد والقادسية يدخل معسكره الخميس

نهائي كأس االتحاد اآلسيوي على ستاد جابر

الهولنديان لورنس جان وولوكس بويت جاهزان للبطولة

احمد العجمي سجل هدفني في مرمى هونغ كونغ

ستاد جابر يستضيف نهائي كأس االحتاد اآلسيوي

8 مباريات في بطولة األمير الوالد لإلسكواش

املصرية املقيمة في الكويت التي 
ستقف الى جانبي.

واشاد باملس���تويات الفنية 
البطولة، وقال  التي تش���هدها 
انني اشارك وللمرة الثانية في 
هذه البطولة العزيزة على قلوبنا 
فهي تضم املصنفني االوائل في 

العالم.
وعبر عن ش���كره وتقديره 
العليا للبطولة  للجنة املنظمة 
الشيخة فادية السعد، وحرصها 
الشديد على تنظيم هذه البطولة 
بصورة سنوية، وثمن الشوربجي 
جهود املدرب املصري القدير امير 
وجيه الذي يعتبر من املدربني 
النخبة على املس���توى العاملي 
وحقق نتائج مشرفة في الكويت 

ومصر.

من ناحيته، قال الهولندي 
لورنس جان اجنيما واملصنف 
ال� 11 في البطولة: انني اتطلع 
الى حتقيق نت��ائج مش���رفة 
في هذه البطولة القوية والتي 
ستكون منافس���اتها صع��بة 
للغاي���ة بوج���ود املصنف���ني 
االوائل على املستوى العاملي، 
وهذه املرة الثانية التي اشارك 
في���ها وانني على امت استعداد 
للمنافس���ة، كما عب���ر مدربه 
الهولن���دي لوكس بويت عن 
سعادته باملش���اركة في هذه 
البطولة، وانه يتطلع لتحقيق 
نتجة افضل من العام املاضي 
عندما خرج م���ن الدور ال� 16 
على يد املصنف الثاني حاليا 

املصري رامي عاشور. 

»المدربين« تمنح العضوية الشرفية لـ »المخضرمين«

حقق الفوز الثاني في البطولة اآلسيوية

»رباعية« للهوكي في هونغ كونغ

الكويت يسحق خيطان في »الصاالت« ترقية 11 حكمة في »القوى«
حقق الكويت فوزا ساحقا على خيطان 10 � 1 في اللقاء الذي جمعهما 
على صالة نادي اليرم����وك في اجلولة األولى من دوري الصاالت لكرة 
القدم، وتناوب على التس����جيل لألبيض الواعد عبدالرحمن الطويل »6 

أهداف« واحملترف البرازيلي ڤيتو وعبداللطيف احلمد.
 من جانبه، ذكر العب الكويت صقر الرشود ان الفوز الكاسح سيكون 
دافعا ايجابيا لالعبني لتقدمي مس����تويات افضل خالل اللقاءات املقبلة، 
مشيرا الى ان االبيض مطالب بتحقيق بطولة هذا املوسم على اقل تقدير 
في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من اإلدارة.  وتتواصل منافس����ات 
اجلولة االولى في ال� 8:30 مس����اء اليوم بلقاء ناري يجمع الساملية مع 
العربي، ومن الصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب مستوى الفريقني، 
وميلك االخضر والس����ماوي محترف����ني برازيليني، الى جانب نخبة من 

العبي املنتخب الوطني مثل سالم املكيمي وفيصل البغلي.

قال عضو مجلس ادارة احتاد ألعاب القوى 
محمد علي أحمد ان اجتماع جلنة احلكام باالحتاد 
ال���ذي عقد اول من امس حقق أهدافه الفتا الى 
أنه »كان ضروريا للحكام قبل بداية املوس���م 

الرياضي«.
وقال ان االجتماع ش���هد حضور 78 حكما 
من أصل 85 ما يش���ير الى جتاوب احلكام مع 
االحتاد وسعيهم الى الظهور بالصورة املطلوبة 

والالئقة.
وأوضح انه مت���ت من����اقش���ة الكثير من 
األم���ور الفنية واالدارية م���ع احلك����ام وت���م 
االستماع الى طلباتهم مبا يتعلق ببط����والت 

املوسم املقبل بهدف اظ���هارها بالصورة الالئ���قة 
واملطلوبة، مضيفا انه مت����ت املواف����قة على 
ترقية 11 حكمة من الدرجة الثالثة املؤقتة الى 
الدرجة الثالثة األمر الذي سيس���مح للعنصر 
النسائي بتحكيم كل املسابقات والبطوالت في 

املوسم املقبل.
وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد الذي يشغل 
ايض���ا من��صب رئيس جلنة الدراجات باحتاد 
الع���اب الق����وى ان وف������د منتخب الدراجات 
الهوائية سيغادر الى الشارقة اليوم للمشاركة 
في البطولة العربية الثانية للدراجات الهوائية 

للمضمار.


