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 الشيخ طالل الفهد والشيخة نعيمة األحمد يتوسطان منتخب الشباب الشيخ طالل الفهد مكرما الشيخة نعيمة األحمد الفهد مكرما أحمد عايش 

 شباك األبيض اهتزت كثيرا حتت قيادة األرجنتيني أورتيغا 

 عبدالعزيز جاسم 
  قال مـــدرب املنتخب الوطني 
األول لكرة القدم الصربي غوران 
توڤاريتش ان خطة اعداد األزرق 
تعتبر مثالية ومميزة وستتضح 
نتائجهـــا وثمارها خالل الفترة 
املقبلـــة والتي ســـتبدأ مبباراة 
الذهاب أمام اندونيسيا ١٤ نوفمبر 
املقبل في تصفيات آسيا املؤهلة 
الى النهائيات في الدوحة ٢٠١١، 
مشيرا الى ان اختيار معسكر مصر 
جاء لعدة أســـباب أهمها تشابه 
األجواء بينها وبني الكويت وكذلك 
توافر فرصة اقامة املباريات الودية 
والتي ستكون امام ليبيا واالردن 
وهما من الفـــرق اجليدة والتي 
من املمكن من خاللها اكتشـــاف 
األخطاء ومعاجلتها قبل مواجهة 

اندونيسيا املرتقبة.
  واكد غوران في تصريح خاص 
لـ «األنباء» انـــه يأمل من خالل 
املعســـكر تطبيـــق اخلطة التي 
اندونيسيا وليس  سيواجه بها 
رفع اللياقة البدنية الن الالعبني قد 
استعدوا جيدا من خالل املعسكرات 
واملباريات الودية التي خاضوها 
مع فرقهم وبالتالي من الطبيعي 
اللياقة  ان يكون الالعب مكتمل 
٩٠٪ علـــى اقل تقدير، مؤكدا في 
الوقت ذاته انه لن يحدث اي تغيير 
في قائمة الــــ ٢٤ التي اختارها 
في وقت ســـابق إال بعد مباراة 
اندونيسيا عندما ينطلق الدوري 
الالعبني  للوقوف على مستوى 

بصورة جيدة.
  واضـــاف انه شـــاهد مباراة 
منتخب اندونيسيا في التصفيات 

والذي يعتمد بصورة كبيرة على 
الدفاع وهو ما مييزه خصوصا 
انـــه خرج بالتعادل ســـلبا امام 
عمان واستراليا بنفس املجموعة 
لذلك سيركز بصورة كبيرة على 
الهجوم وفك الدفاع االندونيسي 
من خالل تنويع اللعب واملهارة 
الفردية التي من املمكن ان تكون 
لها كلمة السر في املباراة، مضيفا 
ان الفوز على اندونيســـيا ليس 
بالشيء السهل ولكن على األزرق 
ان يدخل املباراتني من اجل الفوز 
وانتظار نتيجة مباراتي استراليا 
وعمان وبالتالي ســـيتم معرفة 

ماذا يريد األزرق لكي يتأهل الى 
النهائيات.

  وبـــني غـــوران انـــه بحـــث 
كثيرا ملشـــاهدة مباريات ودية 
الندونيســـيا لكنه لـــم يجد أي 
مبـــاراة معلنة ورمبا يكون ذلك 
تكتيكا من االندونيسيني، وفي 
حـــال عدم وجود مبـــاراة ودية 
لهم فان اخلاسر األكبر سيكون 
اندونيسيا الن أسلوبه وطريقة 
لعبه معروفة بصورة كبيرة لدى 
اجلهـــاز الفني لالزرق ومن غير 
املعقول ان يتغير في هذه الفترة 

القليلة. 

  ولفت غوران الى ان هناك عددا 
الذين يود  من الالعبني الشباب 
ان يستدعيهم في الفترة املقبلة 
لكي يدعموا خطوط األزرق لكن 
مازال الوقت مبكرا لإلعالن عنهم 
الن األزرق في الوقت احلالي ال 
ميكنه املغامرة بتجربتهم السيما 
ان الالعبني الـ٢٤ املوجودين حاليا 
يعرف امكاناتهم ويثق بهم، مشيرا 
الى ان األزرق سيتجمع في القاهرة 
انديتهم  الى  الالعبون  ثم يعود 
ولن يشـــاركوا في كأس االحتاد 
ثم سينضمون الى املنتخب قبل 
مباراة سورية في ٢٦ أكتوبر املقبل 

بيومني حتى مباراة اندونيسيا. 
  واشاد غوران بالتعاون الكبير 
بني اجلهازيـــن االداري والفني 
واللجنة االنتقالية بتوفير كل ما 
يحتاجه إلعداد األزرق مشيدا بدور 
مساعده عبدالعزيز حمادة الذي 
يحضر تدريبات الفرق واملباريات 
الودية وكذلـــك مباريات دوري 
الشباب، ما يساعد على اختيار 
الالعبني بالصورة الصحيحة، كما 
انه حضـــر العديد من املباريات 
الودية ووضـــع مالحظات على 
مستوى عدد من الالعبني سيتم 

اختيارهم في املستقبل. 

 غوران يأمل حتقيق أكبر استفادة من معسكر القاهرة 

 أكد أنه سيعتمد على قائمة الـ ٢٤ حتى موعد المباراة 

 غوران : الفوز على إندونيسيا ال يعني التأهل إلى نهائيات آسيا 
 القادسية يلتقي اليرموك اليوم 

 النصر يواجه الساحل ودياً 

 الجهراء يستضيف التضامن 

 عبدالعزيز جاسم 
  يلتقي اليوم القادسية في الـ ٦ مساء اليرموك 
على ستاد محمد احلمد في مباراة ودية ضمن 
استعدادات الفريقني لكأس االحتاد في ٢ اكتوبر 
املقبل، وستكون هذه املباراة الودية هي االخيرة 

لألصفر.
  حيث خـــاض مباراتني االولى انتهت بفوزه 
على التضامـــن ٥-٠ والثانية تعادل فيها مع 
النصـــر ٢-٢ وكان من املفتـــرض ان يخوض 
القادسية مباراة كأس الســـوبر امام الكويت، 
ولكن تأجيل املباراة بسبب مشاركات االبيض 
اخلارجية جعل القادسية يبحث عن لقاء ودي 

قبل انطالق كأس االحتاد.
  ومن احملتمل ان تشهد املباراة عودة املدافع 
محمد راشـــد الذي تشـــافى من االصابة، وفي 
املقابل ســـيغيب العاجي كيتا خلوضه جتربة 

احترافية مع نادي ڤالنسيا االسباني.
  الى ذلك، من احملتمل ان يجتمع اجلهاز االداري 
مع الالعب عبدالعزيز املشـــعان خالل اليومني 
املقبلني ملعرفة اسباب تخلفه عن االنضمام الى 
املعسكر ودورة العني الدولية الودية، وكذلك 
عن تدريبات الفريق وبعد االجتماع ســـيتخذ 
مجلس االداراة القرار بناء على تقرير اجلهازين 

االداري والفني.

 عبدالعزيز جاسم
  يلتقـــي اليـــوم النصر مع 
الســـاحل علـــى ســـتاد علي 
صبـــاح الســـالم وديا ضمن 
الفريقني للموسم  استعدادات 
اجلديد، وتعتبر هذه املباراة هي 
الثالثة للنصر بعد الفوز على 
منتخب الشباب ٤-١ والتعادل 

مع القادسية ٢-٢.

  مـــن جانبه، قال مشـــرف 
الفريـــق االول للعنابي محمد 
املدرب  العدوانـــي ان ملســـة 
البرازيلي مارسيلو كابو باتت 
واضحة للجميع من خالل االداء 
الراقي الذي قدمه النصر امام 
الفريق  القادســـية وظهر به 
ككتلة واحـــدة متيزت باالداء 
اجلماعي، مشيرا الى ان جميع 

الالعبني، وكذلـــك احملترفني 
ظهروا مبســـتوى مميز خالل 
الفتـــرة املاضيـــة، متمنيا ان 
يستمر هذا االداء حتى نهاية 
املوسم. وبني ان هناك مباراة 
الســـاحل  امام  واحدة اخيرة 
الثالثاء املقبل قبل الدخول في 
منافسات كأس االحتاد مطلع 

اكتوبر.

 مبارك الخالدي
  يســـتضيف الجهراء في الـ ٦ مســـاء اليوم 
على ملعبه فريق التضامن في اطار المباريات 
الودية التي يجريها الفريقان قبل انطالق اولى 
استحقاقات الموسم الحالي الجمعة المقبل بإقامة 
مباريات فرق المجموعة االولى لكأس االتحاد. 
ويسعى الجهازان الفنيان للفريقين الى الوصول 
للتشكيلة االمثل لكل منهما والوقوف على حالة 

الالعبين. ومن المقرر ان يمنح مدرب الجهراء 
صالح العصفور الفرصة كاملة لالعبين الجدد 
للفريق وهما البرازيليان ويلسون وتوبانغو، 
وكذلك المنتقالن من القادسية عبداهللا الظفيري 

وعلي الصراف.
  اضافة الى احد المحترفين المغاربة والذي 
يشـــغل مركز قلب الدفاع خلفا للعماني نبيل 

عاشور. 

م أزرق الشباب بعد تتويجه بطالً للخليج   اتحاد السلة يكرِّ
 يحيى حميدان

م احتاد السلة العبي منتخب الشباب    كرَّ
املتوجني ببطولة اخلليج في حفل اقامه االحتاد 
بالتعاون مع وزارة االعالم امس االول برعاية 
وحضور رئيس نادي القادسية الشيخ طالل 
الفهد ورئيســـة جلنة املـــرأة والرياضة في 
اللجنة االوملبية الشيخة نعيمة االحمد وامني 
ســـر االحتاد ضاري برجس في صالة نادي 

اليرموك والذي شمل ايضا تكرمي أبرز العبي 
وإداريي ومدربي وحكام املوسم املاضي عالوة 
على تكرمي املنتخب األول ومنتخب الناشئني 
ومنتخب السلة للنساء كما مت تكرمي بعض 
الشخصيات الرياضية واإلعالميني. وحصل 
كل العب في منتخب الشباب على مبلغ ٥٠٠ 

دينار كمكافأة لهم خالل احلفل.
  هذا وســـيقوم احتاد اللعبة بإقامة حفل 

تكرمي اخر لالعبي منتخب الشباب في االيام 
القادمة وســـيحصلون علـــى مكافآت مالية 

اخرى.
  بدوره أبدى الشيخ طالل الفهد في كلمة 
مقتضبة له سعادته بتكرمي متفوقي كرة السلة 
بجميع املجاالت سواء الالعبون أو احلكام أو 
االداريون، مؤكدا دعمه املتواصل لهذه اللعبة 
التـــي بدأت تأخذ مركزا مهمـــا على خارطة 

الرياضة احمللية، وقال: «كرة السلة احمللية 
بدأت تتفـــوق على عدد من األلعاب األخرى 
بفضل االهتمام املستمر من قبل املسؤولني 
ســـواء في االحتاد أو في األندية وتركيزهم 
على املراحل السنية التي تشكل رافدا مهما 
ميد جميع املنتخبات باملواهب املتميزة التي 

حتقق أفضل النتائج». 
  وأشار الفهد إلى أن نادي القادسية يولي 

اهتماما خاصا للعبة كرة الســـلة من خالل 
عمله على بناء أكبر صالة في الكويت لكرة 
السلة التي سيتم افتتاحها مطلع العام املقبل 
باإلضافة إلى انه يخطط لعمل أكادميية خاصة 
لكرة السلة ســـترى النور قريبا، وأضاف: 
«تطور كرة السلة على مستوى آسيا يدفعنا 
لبذل كل ما في وسعنا من اجل اللحاق بهذا 
الركب خصوصا أننا نرى عددا من الدول التي 

أولت اهتماما باللعبة مثل إيران التي بدأت 
جتني ثمار هذا االهتمام من خالل سيطرتها 
على البطوالت اآلســـيوية، وحصولها على 
كأس آســـيا األخيرة بهزميتها الصني أقوى 
فرق القارة أكبر دليل على تطورها امللحوظ 
في عالم اللعبة». مشددا على ضرورة بناء 
املنشآت الالزمة لهذه اللعبة ملواكبة التطور 

امللحوظ على مستوى القارة. 

 عبداهللا: تجاوز أربيل ليس مستحيالً ونعمل الستعادة الالعبين ثقتهم بأنفسهم 
 مبارك الخالدي

  تتسارع األحداث بصورة دراماتيكية في كيفان مقر 
ادارة نادي الكويت بني البحث عن االستقرار الفني 
للفريق بعد قرار االدارة في اجتماعها اول من امس 
االستغناء عن املدرب األرجنتيني نيستور كالوسن 
اورتيغا واســــناد مهمة قيادة الفريق قبل ســــاعات 
من لقاء اربيل العراقي في ذهاب الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلســــيوي الى الوطني محمد 
عبداهللا ومساعده راشد بديح، وبني قرار السفر الى 
اربيل املرتبط بالتأشــــيرات التي لم تتسلمها ادارة 

الفريق حتى اآلن.
  فبعــــد النتائج املخيبة لألبيض في اول مباراتني 
رســــميتني على ملعبه حتت قيادة اورتيغا االولى 
تعــــادل فيها مع اربيل بهدف وفــــي الثانية هزم من 
الوصل ١-٢ في اطار منافســــات البطولة اخلليجية 
بالرغم مــــن أن الفريق كان افضل حــــاال من اللقاء 
االول بل اضاع العبوه عبدالرحمن العوضي وناصر 
القحطاني فرصتني من الوضع املنفرد كانت احداهما 
كفيلة بتغيير وجه املباراة الســــيما ان الفريق كان 
متقدما على خصمه اال ان التراجع غير املبرر وحالة 
الطرد حلسني حاكم ألقت بظاللها على الوضع الفني 
للمباراة التي كانت مبنزلة القشة التي قصمت ظهر 

البعير للمدرب.

  عودة الثقة

  من جهته، اكد املدرب الوطني محمد عبداهللا انه 
على دراية تامة باحلالــــة العامة للفريق والظروف 
التي مير بها كونه مستشــــارا فنيــــا للجهاز الفني 

وظل مالزمــــا للفريق طوال االيام املاضية وهو احد 
عناصر اجلهاز الفني التي زامنت الفريق في رحلته 

االعدادية في سويسرا.
  وقال عبداهللا ان العمل في املرحلة احلالية يرتكز 
على استعادة الالعبني ثقتهم في انفسهم واملساهمة 
في رفع الــــروح املعنوية لهم خصوصا انه ال توجد 
مشاكل من حيث النواحي البدنية، فاللياقة البدنية في 
معدل مرتفع واالصابات طفيفة ومسألة جتاوز الفريق 

العراقي ليست مستحيلة بالرغم من انها صعبة.
  وأضاف عبداهللا لست بصدد احلديث عن النواحي 
الفنية بالنسبة للمدرب السابق ولكل مدرب وجهة 
نظــــر يتحملها ولكن يبقى لــــكل جهاز فني بصمته 
ورؤيتــــه وفريقنا ال ينقصه ســــوى اعادة توظيف 

بعض الالعبني وفق املراكز التي نراها.
  وقاد عبداهللا مترين الفريق مســــاء امس والذي 
تضمن محاضرة نظرية في سياق الشد املعنوي لالعبني 

وبعض اجلمل التدريبية ذات الطابع الترفيهي.
  الى ذلك علمت «األنبــــاء» ان ادارة الفريق تلقت 
تأكيدات من االحتاد املركزي الكردستاني لكرة القدم 
بأن رئاسة وزراء االقليم قد اصدرت تعليماتها للجهات 
املعنية في اربيل لدخول البعثة الكويتية من خالل 
كشف واحد يضم ما يقرب من ٥٠ شخصية من العبني 

وإداريني ومرافقني اعالميني.
  اجلديــــر بالذكر ان ادارة االبيض قررت الســــفر 
بطائرة خاصة االثنني ٢٨ اجلــــاري اى قبل املباراة 
بأربع وعشرين ساعة اذ من املتوقع ان يرافق البعثة 
رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف وعضو 

اللجنة ناصر الطاهر. 
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