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)هاني الشمري(العبو األزرق في تدريب سابق

العبو األبيض داخل الطائرة خالل الرحلة إلى هونغ كونغ

جانب من تدريبات منتخب الناشئني في كواالملبور

إذا زاد عن حّده ينقلب ضّده

العربي يعسكر بالراية استعدادًا للمحرق 
النادي البحريني يصل اليوم ويتدرب في الملعب الفرعي 

األزرق يواصل تدريباته في الكويت لمواجهة سورية الودية 

 الغانم يشكر المحمد لتوفير طائرة خاصة للوفد 

ين ونطالب بمساندتنا في تصفيات كأس آسيا  أسامة : نعاني األمَرّ

»األبيض« بدأ االستعداد لساوث تشاينا

برنامج اعدادي جيد.
وناشد اسامة املسؤولني في 
التعاون مع االزرق في  االندية 
هذه املرحل���ة احلرجة جدا بعد 
ان عانى االمرين منذ العودة من 
معسكر القاهرة وهذا االمر اصبح 
محط استياء لدى الالعبني، مؤكدا 
على ضرورة وق���وف اجلميع 
خلف املنتخب الوطني وتذليل 

الصعوبات امامه.

من جهته، قال مدير الفريق 
أفراد  عادل عقل���ة: ان جمي���ع 
الوفد م���ن العبني وطاقم إداري 
وفني وطبي يتقدمون بالشكر 
إلى رئيس مجلس الوزراء على 

توفير طائرة خاصة.

للدور ربع النهائي لكأس االحتاد 
االسيوي امام ساوث تشاينا في 
هونغ هونغ على ان يتدرب بعدها 
االزرق في نادي اجلهراء حتى 
مباراة س���ورية الودية ومن ثم 
املغادرة الى املعسكر التدريبي 
الذي سيقام في القاهرة في 28 
اجلاري تتخلله مباراة ودية مع 

منتخب كينيا. 
م���ن جانب���ه، اب���دى مدير 

نادي الكويت ممثال عن الكويت 
وشكر الغامن التنيب والعميري 
ومساعد القنصل محمد الرجيب 

على تسهيل مهام الوفد .
بدوره، قال سفيرنا التنيب: 
اننا س���عدنا بتواجد الش���باب 

للجهازين االداري والفني لتجاوز 
ازمة املدرب هي جعل تدريبات 
احلراس اما في نادي كاظمة او 
القادس���ية ولفترة محدودة اذا 
لم يت���م التوصل التفاق مع اي 

مدرب لهم.
وكان االزرق قد عانى االمرين 
منذ العودة من معسكر القاهرة 
لعدم توافر ملعب للتدريب بعد 
ان اعتذر القادسية عن استضافة 

3 نوفمبر املقبل.
وكان ف���ي اس���تقبال الوفد 
سفيرنا املعتمد في هونغ كونغ 
ب���در التني���ب والقنصل محمد 
العمي���ري، وأع���رب الغامن عن 
ش���كره اجلزيل لس���مو رئيس 

االزرق اس���امه حسني استياءه 
من الظروف التي تواجه االزرق 
وهو مقبل على تصفيات كأس 
اسيا قائال:املقصود من عمل فترة 
اعداد طويلة ملباراتي اندونيسا 
ف���ي 14 و18 املقبل ه���و توفير 
التركيز الالزم لالعبني واجلهازين 
الفني واالداري ولكن ما يحدث 
مع االزرق بهذه الفترة يش���كل 
ضربة موجعة لطموحاتنا في 

الرياضي الكويتي في هونغ كونغ، 
وشكر أيضا املبادرة الكرمية من 
سمو رئيس مجلس الوزراء على 
توفير طائرة خاصة وهذا الشيء 
يدل على اهتمام القيادة العليا 

بأبنائها الرياضيني.

التدريبات، وأتت مشكلة مدرب 
حراس املرمى بعد ان سار كاظمة 
على نفس نهج القادسية لكونه 
وافق شفهيا على اعارة املدرب 
البرازيلي مارسيلو الى االزرق 

اال انه عاد ورفض ذلك.
هذا ويستمر االزرق بالتدريب 
الكويت حتى عودة  على ستاد 
نادي الكويت في 23 اجلاري الى 
الكويت خلوضهم مباراة االياب 

مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد عل���ى تخصيص طائرة 
خاصة لنقل الوف���د إلى هونغ 
كونغ، مؤك���دا دعمه الالمحدود 
ألبنائ���ه الرياضي���ني وتقديره 
ألهمي���ة اللقاء ال���ذي يخوضه 

عبداهلل العنزي
واصل االزرق تدريباته على 
س���تاد نادي الكويت استعدادا 
ملواجه���ة اندونيس���يا ف���ي 14 
نوفمبر املقبل ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 
عام 2011 في الدوحة، وش���ارك 
بالتدريبات  الالعب���ني  جمي���ع 
باس���تثناء رباعي االبيض فهد 
عوض ويعقوب الطاهر وجراح 
العتيقي ووليد علي فيما غاب كل 
من خالد خلف ويوسف ناصر 

لالصابة.
 ومن املقرر ان يقوم اجلهاز 
الفن���ي لالزرق بقي���ادة املدرب 
الصرب���ي غ���وران توفاريتش 
ومساعده عبدالعزيز حمادة في 
تدريبات اليوم بعمل تقس���يمة 
شبه رسمية بني الالعبني تلعب 
على شوطني وذلك من اجل ابقاء 
الالعبني في اجواء تنافسية قبل 
مب���اراة س���ورية الودية املقرر 
اقامتها في 26 اجلاري على ستاد 
العيار بن���ادي اجلهراء  مبارك 
مبناسبة اعتزال احلارس الدولي 
السابق فالح دبشة، ومن املقرر ان 
يضع غوران تشكيلتني متكافئتني 
ملن���ح الفرصة لكل الالعبني في 
املشاركة باللعب مع احلرص على 
تطبي���ق اجلمل التكتيكية التي 

تدرب عليها باملعسكر.
م���ن جه���ة اخ���رى، التزال 
ادارة االزرق تبح���ث عن مدرب 
حلراس املرمى في ظل تدريبات 
احلراس وهم ش���هاب كنكوني 
ونواف اخلالدي وحسني كنكوني 
مبفردهم دون مدرب منذ العودة 
من معس���كر القاه���رة مؤخرا، 
ومن ضمن اخليارات املطروحة 

مبارك الخالدي
وصلت الى هونغ كونغ فجر 
امس بعثة فريق نادي الكويت 
على منت طائرة خاصة وذلك للقاء 
فريق ساوث تش���اينا االربعاء 
املقب���ل في اياب ال���دور نصف 
النهائي لبطول���ة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
التي  البعثه  وقد توجه���ت 
رأسها رئيس جهاز الكرة بالنادي 
اقامة  الى مقر  الغامن  م.مرزوق 
الفريق بفندق »شنغريال«، حيث 
آثر اجلهازان الفني واالداري منح 
الالعبني وقتا للراحة قبل خوض 
البرنامج اخلاص العداد الفريق 

خلوض املواجهة املهمة.
وكان االبي���ض قد فاز ذهابا 
في الكويت 2 - 1 اال ان اجلهازان 
الفني واالداري آثرا السفر بعد 
املب���اراة الى هونغ كونغ بوقت 
كاف يس���مح لالعبني بالتكيف 
مع املواعي���د اجلديدة والفارق 

في التوقيت.
ومن املتوقع ان يجري الفريق 
مران���ا خفيفا مس���اء امس لفك 
العضالت لالعبني املشاركني في 
لقاء االياب على ان يواصل اجلهاز 
الطبي تكثيف عالج املصابني في 
االيام القليلة املقبلة، وخصوصا 
مهاجم الفريق خالد عجب وجنم 
خط الوس���ط ولي���د علي الذي 
تعرض لكدمة في عينه من اللقاء 

السابق.
اجلدير بالذك���ر ان اخلروج 
بنتيجة ايجابية يؤهل االبيض 
الى املباراة النهائية املقرر اقامتها 

عبداهلل العنزي 
واصل العربي تدريباته على ستاد صباح السالم استعدادا ملواجهة 
احملرق البحريني بعد غد الثالثاء في اجلولة الثانية للمجموعة االولى 
بدوري ابطال اخلليج لك���رة القدم، والتي تضم الى جانب االخضر 
واحملرق الشباب االماراتي، ويتصدر املجموعة العربي بفارق االهداف 

عن احملرق ويقبع الشباب في املركز االخير دون رصيد.
وكان العربي قد حقق نتيجة جيدة في اجلولة االولى بفوزه على 
مستضيفه الشباب بهدفني نظيفني فيما حقق احملرق انتصارا على 

الشباب ايضا بهدف دون رد.
ويفتقد االخضر العبيه اجلديدين نواف العتيبي وحمد احلربي 
لعدم قيدهما بالقائمة اخلليجية وتبدو مشاركة خالد خلف معدومة 
بس���بب االصابة التي حلقت به في تدريبات املنتخب الوطني فيما 
يس���ابق الكادر الطبي في النادي الزم���ن لتجهيز خالد عبدالقدوس 

للمشاركة منذ البداية.
ومن املقرر ان يدخل الفريق اليوم بعد التدريب معسكرا داخليا 

بفندق الراية استعداد للقاء.
هذا وسيصل احملرق الى البالد اليوم وسيقيم بفندق كراون بالزا 
على ان يخوض تدريبه االول على امللعب الفرعي رقم 2 بالنادي اليوم 

فيما سيكون تدريبه الرئيسي على ملعب املباراة يوم غد.
وكان احملرق قد خاض مباراتني في افتتاح الدوري البحريني املمتاز 
واستطاع ان يحقق بهما الفوز على فريقي احلالة بثالثة اهدف نظيفة 
وعلى امللكية بهدفني مقابل هدف، ويعتمد الفريق على مجموعة من 
الالعبني الدوليني وابرزهم علي حسني »بيليه« ومحمود جالل وراشد 

الدوسري ومحمد جعفر ومحمود عبدالرحمن »رينغو«.
يذكر ان احملرق احتكر القاب املوسم املاضي بتحقيقه للقب الدوري 

احمللي وكأس امللك وكأس ولي العهد وبطولة كأس االحتاد.

أزرق الناشئين يستعد لمواجهة أوزبكستان
أنهى المرحلة األولى في معسكر كوااللمبور

أبدى اجلهازان الفني واإلداري للمنتخب الوطني 
للناشئني لكرة القدم ارتياحهما لألداء العام والنتيجة 
اإليجابية التي حققهما األزرق في املباراتني التجريبيتني 
السابقتني مع املنتخب املاليزي في معسكره اإلعدادي 
املقام حاليا في كواالملبور ضمن استعداداته ملواجهة 
نظيره األوزبكي يوم 21 اجلاري في املجموعة األولى 
لتصفيات كأس آسيا 2010، حيث انتهت املرحلة االولى 
من البرنامج التدريبي امس والتي خصصها املدير 
الفني الوطني عبدالعزيز الهاجري خالل الفترة من 11 
الى 18 اجلاري، وقد انتقل الوفد الى فندق »هيلتون« 

مقر جميع املنتخبات املشاركة في التصفيات.
وكان تدريب االمس اقتصر على السباحة والسونا 
واجلاكوزي في الفترة الصباحية، حيث فضل الهاجري 
منح الالعبني فترة راحة مساء، السيما عقب املباراتني 
القويتني حتى ال يتعرض الالعبون لإلجهاد العضلي 
واإلرهاق البدني. وفي غضون ذلك يبذل الطاقم الطبي 
جهودا كبيرة لتجهيز الالعبني، حيث مت تخصيص 
جلسات مساج يوميا. ومن جانبه، أكد مبارك املعصب، 
رئيس الوفد وعضو اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
أن املستوى الفني والبدني لألزرق تتطور ويسير 
نحو األفضل، وقال ان االداء العام الذي قدمه الفريق 
في املباراتني السابقتني يعتبر مطمئنا جدا. وأضاف: 
الشك ان اجلهود املبذولة من اجلميع سواء اعضاء 

اجلهازين الفني واالداري او الالعبني قد س����اهمت 
بش����كل ايجابي في االرتقاء باملستوى الفني العام. 
وأش����اد بااللتزام ومواظبة لالعبني الناشئني الذين 
ه����م كبار بتعاملهم اجليد في املعس����كر وفي ختام 
تصريحه متنى ان يوفق األزرق وان يتأهل للنهائيات 
اآلسيوية. وبدوره أبدى شاكر الشطي مدرب حراس 
املنتخب رضاه التام عن احلالة الفنية لألزرق، السيما 
حراس املرمى وهم احمد عبداهلل وسعود اجلناعي 
وعبداللطيف اخلياط الذي����ن ظهروا بأداء جيد في 
املباراتني السابقتني وقال ان حراس املرمى وصلوا 
ال����ى مرحلة جيدة في اللياقة البدنية، واملس����توى 
الفني وخير دليل عل����ى تفوقهم الذود عن مرماهم 
في املباراتني السابقتني.  وأضاف: انه يشعر بالثقة 
املتبادلة مع حراس املرمى باالضافة لعناصر األزرق، 

ما ساهم في االرتقاء باملستوى الفني العام.
وأكد: ان احلراس ال� 3 جميعهم يستحقون متثيل 
األزرق، حيث يتمتعون بالشجاعة والسرعة واملرونة 
والرشاقة والتقدير والتقييم والتي تعتبر من اهم 
مواصفات احل����راس املميزين. وم����ن ناحيته، قال 
العب املنتخب نادر العنزي انه مع زمالئه الالعبني 
استفادوا بش����كل كبير من املعسكر، مشيرا الى ان 
األزرق تطور مستواه الفني بفضل االلتزام واجلدية 

في أداء التدريبات اليومية واملباراتني السابقتني.

الحسيني: تأجيل البطولة األولمبية الخليجية إلى يوليو
البرتغالي فيوالتي يراقب تدريب األولمبي اليوم

مبارك الخالدي
يبدأ منتخبنا االوملبي مرحلة إعداده الثانية 
في الساعة ال� 7:30 مساء اليوم على امللعب 

الفرعي لنادي الكويت، مبشاركة 23 العبا.
التدريب ماهر الشمري، مبراقبة  ويقود 
املدير الفني اجلديد البرتغالي انطونيو جوزيه 
فيوالتي الذي تعاقدت معه اللجنة االنتقالية 

الحتاد الكرة مؤخرا.
وكان اجلهاز الفني قد أنهى مرحلة اإلعداد 
األولى نهاية الشهر الفائت بعد ان خضع 24 
العبا لعدة اختبارات ضمن البرنامج املعد من 
اجلهازين الفني واإلداري خلوض االستحقاقات 
املقبلة، وفي مقدمتها املش���اركة في البطولة 
اخلليجية الثانية للمنتخبات االوملبية، وكذلك 
االستعداد خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة 

الوملبياد لندن 2012.
وقد قرر اجلهاز الفني استدعاء الالعبني 
سعود احلويل وسعد الناشي وسعود املطيري 
وحمد احمد وطالل فاضل ومحمد باتل وضاري 
الفضل ومساعد الفوزان واحمد اخلالدي ومحمد 

الظفيري واحمد الرش���يدي وسعد املطيري 
واحمد الوهيده وبدر العنزي وعبداهلل الهاجري 
ومصعب عبداهلل وعيسى وليد واحمد ابراهيم 
وسعد سرور، لتدريب اليوم فيما اعفي العبو 
نادي الكويت الرتباطهم مع فريقهم باملباراة مع 
ساوث شاينا في هونغ كونغ في إياب نصف 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي االربعاء املقبل، 
وهم ناصر العبداله���ادي خميس وعبداهلل 

الرفاعي وعبداهلل املال وفهد األنصاري.
من جهة أخرى، قال مدير املنتخب االوملبي 
أمين احلس���يني: ان اللجنة االنتقالية تلقت 
رسميا قرار اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول 
اخلليج، تأجيل البطولة الثانية للمنتخبات 
االوملبية الى شهر يوليو العام املقبل بدال من 

يناير وهو املوعد املقرر سابقا.
وأضاف: ان الهدف م���ن املرحلة الثانية 
إلعداد املنتخب هو العمل على تصفية الالعبني 
واإلبقاء على 23 العبا ميثلون األزرق االوملبي 
في التصفيات اآلس���يوية املؤهلة الوملبياد 

لندن 2012.

هل رأيتم فريقا يذهب الى معسكر خارجي ثم يعود 
ويلعب مباراة جتريبية ثم يذهب مرة اخرى الى نفس 
املعسكر ثم يعود خلوض مباراتني في تصفيات كأس 
آسيا لكرة القدم 2011 يومي 14 و18 نوفمبر املقبلني؟ هذا 
هو منتخبنا االزرق الذي قضى »نصف عمره« وهو 
يس���تعد خارج ارضه وأربك معه استعدادات االندية 
خلوض املوس���م اجلديد، وعطل بفضل القائمني على 
شؤونه في اللجنة االنتقالية انطالقة الدوري املمتاز 
فنحن رمبا الدولة الوحيد التي لم يبدأ دوريها بعد، وكل 
ذلك من اجل مواجهة عادية امام املنتخب االندونيسي 
)ذهابا وايابا(، ال تتطلب كل هذا االستعداد املكثف وكأننا 
نحن من سيالقي املنتخب اجلزائري في مباراة التأهل 

الى مونديال 2010 وليس املنتخب املصري!
ماذا استفاد االزرق من رحلته االخيرة الى القاهرة 
غير املخاشنة من املنتخبني الليبي )أوملبي( واالردني، 
أليس كان من االفضل اعداد الالعبني عبر منافس���ات 
الدوري املمتاز ثم الذهاب الى املعسكر املقرر في القاهرة 
خالل الفترة من 28 اجلاري الى 5 نوفمبر املقبل، وما 
ازعجنا حقيقة هو تخبط جلنة التدريب واملنتخبات 
في حتديد االولويات للنهوض باملستوى الفني للعبة 
فنحن بالتأكيد مع االعداد اجليد ملنتخبنا ولكن ليس 
بهذه الطريقة »رايح جاي« للقاهرة، االمر الذي يبعث 
امللل في نف���وس الالعبني، وما كان يحدث كل هذا لو 
اقتصر االعداد على معس���كر خارجي قصير واشغال 
الالعبني في مباريات الدوري املمتاز، النه مثلما يقال 

شعبيا »الشي اذا زاد عن حده ينقلب ضده«.
وفي السياق نفسه لم يكن فوز استراليا على عمان 
من مصلحة منتخبنا في الصراع الدائر على بطاقتي 
التأهل لكأس آس���يا 2011 في الدوحة وحيث تقاربت 
املنتخبات في نقاطها ولزاما علينا ان جنمع 4 نقاط 
من مباراتي اندونيسيا ذهابا وايابا على اقل تقدير كي 
نتفرغ جيدا ملباراتي عمان في مسقط واستراليا في 
الكويت، فلكل مباراة ظروفها وشأنها ومنتخبنا قادر 
بإذن اهلل على التأهل فيما لو تعامل املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش جيدا ف���ي املباراتني املقبلتني مع 

اندونيسيا في الكويت وجاكرتا.
عاش���ت اجلماهير احملبة للمتعة الكروية يوما 
عصيبا مع منتخب االرجنتني انتهى بتأهل »التانغو« الى 
مونديال جنوب افريقيا 2010 لسببني اولهما مارادونا 
وثانيهما ليونيل ميس���ي لشعبيتهما اجلارفة ولكن 
مارادونا الذي لم يكن لينتقد عندما كان العبا اسطوريا، 
فاجأ احلضور بعد املباراة بهجوم عنيف على منتقديه 
ووصفهم بالنفاية ثم اكمله بكلمة بذيئة، ساقطة جدا ال 
تخرج من عاقل اطالقا، لكنه جنون العظمة خصوصا 

اذا كان مريضه دييغو مارادونا.
ناصر العنزي


