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في مهرجان اعتزال الحارس فالح دبشة وفي أول مباراة رسمية بالجهراء

األزرق يسعى إلثبات قدراته في مواجهة سورية اليوم 
 عبدالعزيز جاسم 

يخوض األزرق اليوم تجربة 
ودية مهمة على ستاد »مبارك 
العيار« بن���ادي الجهراء أمام 
المنتخب الس���وري بمناسبة 
اعتزال نجم االزرق السابق فالح 
دبشة وهي المباراة الرسمية 
األول���ى لألزرق على س���تاد 
الجهراء، وتأتي هذه المواجهة 
أيض���ا ضم���ن اس���تعدادات 
المنتخبين لخوض التصفيات 
المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 

في الدوحة 2011.
اليوم ضمن  وتأتي مباراة 
عدد من المباريات الودية التي 
يخوضها األزرق، وكان آخرها 
في معسكر القاهرة، حيث فاز 
عل���ى األردن 2-1 وتعادل مع 
ليبيا 1-1. وسيغادر المنتخب 
الوطني بعد غد مرة أخرى الى 
القاهرة لمالقاة المنتخب الكيني 
في االول من نوفمبر المقبل، 
لذلك سيسعى مدرب االزرق 
الصربي غ���وران توفاريتش 
الى تهيئ���ة عدد من الالعبين 
البدالء ليكونوا جاهزين في 
حالة إصابة أي العب أساسي، 
وال توجد فرص���ة افضل من 
الي���وم في ظل غي���اب العبي 
المشاركين  العربي والكويت 
في بطولة االندية الخليجية، 
ولك���ن النقص العددي هو ما 
يحير الجهاز الفني ما سيجعله 
تحت ضغط نفسي في االيام 
القليلة القادمة السيما ان اللعب 
في المباريات الودية يختلف 
تماما عن المباريات الرسمية، 
وبالتالي على الجهاز الفني ان 
يضع نصب عينيه االستفادة 
الكاملة من جمي���ع الالعبين 
تحسبا للمستقبل وهو احتمال 
اصابة العبي العربي والكويت 
في مبارياته���م وهو ما حدث 
لخالد خلف خالل التدريبات.

انسجام الالعبين

ويدرك غوران ان مواجهة 
الي���وم ال تهم فيه���ا النتيجة 
بقدر إظهار الفائدة من معسكر 
القاه���رة واالنس���جام بي���ن 
ان  الالعبين، كما يهم غوران 
يظهر للجميع بصماته ولمساته 

عل���ى المنتخب، الس���يما ان 
الجماهير لم تشاهد االزرق منذ 
فترة وكان آخرها أمام استراليا 

بالتصفيات.
وال يخف���ى عل���ى الجميع 
الطريق���ة  ان األزرق يتب���ع 
الهجومية، وبالتالي سيعتمد 
أكثر على تكثيف الالعبين في 
منطقة الوسط خاصة االدوار 

الهجومية، ويبدو ان تشكيلة 
الي���وم س���يكون اغلبها من 
العبي األصفر مع إدخال بعض 
العناصر الجديدة وربما نشاهد 
العب الساحل خالد ناصر وفهد 
العنزي وحمد امان منذ بداية 
المباراة، مع احتمال إش���راك 
يوسف ناصر كبديل لشفائه 
قبل 3 أيام من اإلصابة ودخوله 

التدريب���ات، وربما لن يغامر 
به نهائيا.

وما يقلق الجهازين اإلداري 
والفني هو حاالت الطرد الكثيرة 
في المباريات الودية كما حدث 
امام ليبيا واالردن واثرت كثيرا 
على خطة االع���داد، وبالتالي 
الفني على  الجهاز  سيحرص 
توجيه الالعبين بعدم االندفاع 

كثيرا واالبتعاد عن العصبية 
الزائدة.

تأكيد الجدارة

من جانبه، يأمل المنتخب 
إثبات قدرته مرة  الس���وري 
أخرى وتفوق���ه على االزرق 
بعد الف���وز االخير عليه وديا 
في الكويت يناير الماضي 2-3 

والتأكيد ان المستوى الكبير 
الذي يظهر عليه المنتخب لم 
يكن بمحض المصادفة. ويعتمد 
المدرب عبدالحميد الخطيب 
على العبيه في الدوري المحلي 
مع السوريين فراس الخطيب 
وجهاد الحسين في تشكيلته، 
وربما يتأثر قليال بغياب المدرب 
فجر ابراهيم الذي لم يتواجد 

مع المنتخب لحضوره دورة 
تدريبية في بيالروسيا، وما 
يميز المنتخب الس���وري هو 
اكتمال لياقة الالعبين بسبب 
انطالق الدوري، وبالتالي يبقى 
أمر واح���د على الجهاز الفني 
وهو زيادة االنسجام وتطبيق 
المباريات  المدرب في  خطط 

الودية والرسمية.

صالح الشيخ يقود خط وسط األزرق مبواجهة فراس اخلطيب املتحفز

العنزي: مباراة مميزة

رافع: سعيد بالمشاركة

مسيرة مظفرة لدبشة

اوض���ح مهاج���م األزرق حمد العنزي ان مباراة اليوم س���تكون
مميزة الكثر من س���بب أولها انها جاءت مبناسبة اعتزال العب 
كبير نكن له كل تقدير واحترام وهو فالح دبش���ة الذي تألق طوال 
مسيرته وكان مثاال يحتذى منذ ظهوره األول وحتى اليوم، وثانيا 
الن مباريات الكويت وسورية عادة ما تكون مليئة بالندية، ومتنى 
حضور اجلماهير بصورة كبيرة تقديرا لعطاء دبش���ة وكذلك لدعم 

العبي االزرق.

أكد مهاجم املنتخب الس����وري رجا رافع انه س����عيد باملش����اركة في
 مهرجان اعتزال حارس االزرق الس����ابق فالح دبشة خصوصا انه 
يعرفه معرفة شخصية بعد ان كانا معا في صفوف االخضر، مؤكدا ان 
دبش����ة يعتبر من أفضل الالعبني خلقا ومتيزا وقد ابدع طوال مسيرته 
الكروية سواء مع االندية التي لعب لها أو مع املنتخب ويستحق التكرمي 
الالئق. واشار الى ان املباراة لن تكون فقط لالعتزال بل ستكون مواجهة 
ب����ني منتخبني اعتادا اللع����ب وجها لوجه في الفت����رة األخيرة، وكانت 

نتائجهما متقاربة.

 عبدالعزيز جاسم
يعتبر حارس مرمى األزرق واجلهراء السابق فالح دبشة من أفضل 
احلراس الذين مروا على املالعب الكويتية واآلسيوية، وقد تألق دبشة 
منذ صغر س����نة وحقق أول القابه مع اجلهراء »الدوري موس����م 1989 � 
1990«، ثم حمى عرين االزرق في اوملبياد برشلونة 92 حتى انضم إلى 
املنتخب األول وحقق معه لقب  بطولة »خليجي 13«. وكان قبلها قد  حقق 
برونزية دورة االلعاب اآلس����يوية في هيروشيما 93 واحرز مع العربي 
بطولة االندية اخلليجية 2003 والدوري املمتاز 2001 وكأس االمير 2005 
و2006 وبطولة اخلرافي 2004، واختير ضمن جنوم آس����يا 96 وافضل 

حارس على مستوى االندية اخلليجية موسم 2003.

سوريةالكويت
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الكويت الرياضية

الفيلكاوي: كراسي باٍق

العصفور: مازلنا نعالج
 سلبيات خط الدفاع

سلة األبيض هزمت الشانفيل
أزرق الشباب يفوز على األهلي المصري

استعداداً لتصفيات كأس آسيا المحطب والشمالي 
يستعرضان األزمة الرياضية 

على »سكوب«
يس���تضيف الي���وم برنامج 
»مع التقدير« ال���ذي يذاع على 
قناة سكوب في العاشرة مساء 
الش���مالي  الكرمي  الزميلني عبد 
وطالل احملطب ملناقشة القضايا 
الرياضية املتداولة على الساحة 
الرياضية حاليا واجلدال املستمر 
حول مخالف���ة القوانني احمللية 
للوائح واملواثيق الدولية، وكذلك 
اخلالفات املستمرة مع االحتادات 
الدولية وخاصة احتاد كرة القدم 
مع »فيفا« ومدى قانونية اجتماع 
اجلمعيت���ني العموميتني احملدد 
له 12 و15 نوفمب���ر املقبل، الى 
جانب استعراض ما توصل اليه 
الوفد الذي اجتمع مع مسؤولي 
اللجن���ة االوملبي���ة الدولية في 

جنيڤ مؤخرا.
البرنامج م���ن تقدمي الزميل 
الفضلي واع���داد احمد  احم���د 
عبداللطي���ف ومن اخراج محمد 

السعيد .

 مبارك الخالدي
ابدى مدرب فريق الجهراء صالح العصفور رضاه عن نتيجة 
اللقاء ال���ذي جمع فريقه بنادي اليرموك ف���ي الجولة الرابعة 
لمنافسات كأس االتحاد وتحقيقه الفوز بخماسية نظيفة، وقال 
العصفور ان الكم الكبي���ر من االهداف التي احرزها فريقه في 
المسابقة حتى اآلن وهي 13 هدفا يؤكد اننا ال نواجه اي مشكلة 
في خط الهجوم، كما انها مؤش���ر على نجاح خط الوسط في 
مهامه في الشق الهجومي، لكن ما يؤرقنا هو خط الدفاع اذ ان 
مرمانا قد تلقى 11 هدفا ما يعني اننا نعاني مشاكل في خط الدفاع 
وكذلك الجانب الدفاعي لالعبي خط الوسط بتواجد مجموعة 
من المميزين كعادل حمود واحمد حواس والبرازيليين توبانغو 
وويلسون وسعود السربل ومحمد دهش والواعد ابراهيم محمد 
الذي يتمتع بمواصفات الالعب الشامل الذي بإمكانه اللعب في 

اكثر من مركز.
واضاف العصفور ان الجهاز الفني يعمل على اعادة ترتيب 
اوضاع خط الدفاع فالفريق كان يلعب في الس���ابق باالعتماد 
على ثالثة مدافعين وقمنا باستبدال هذا المنهج حاليا بإدخال 
الالعب يوسف عواد كظهير ايسر لما يتمتع به عواد من خفة 
في الحركة ومهارة في الش���ق الهجومي واجادته اللعب بقدمه 
اليسرى بخالف بقية الالعبين، مشيرا الى ان تواجد المحترفين 
المغربيين يونس قيسي وربيع هوبري الذي اليزال مصابا من 

شأنه ان يساهم في استعادة خط الدفاع لعافيته.

 بيروت ـ ناجي شربل
متك����ن الفريق االول لكرة الس����لة بنادي الكوي����ت من الفوز على 
الشانفيل بفارق 6 نقاط 79 � 73، في املباراة الودية التي اجريت بينهما 
على ملعب نادي الش����انفيل بديك احملدي في منطقة املنت الش����مالي، 
ضمن معس����كر سلة االبيض في بيروت الذي يقيمه للسنة اخلامسة 
على التوالي. وخاض الفريقان املباراة بصفوف مكتملة، وخصوصا 
الش����انفيل الذي يريد الوقوف اكثر على مس����توى العبيه االجنبيني 
اجلديدين دميتريوس براون وماركوس تش����ارلز، وغاب عن الفريق 
اللبناني جنمه فادي اخلطيب. وقال بدر العصيمي مدير سلة االبيض 
ل� »االنباء«، ان نتائج املعسكر بدأت تظهر بشكل واضح وقمنا بإراحة 
الالعبني من التدريب الصباحي يوم املباراة مع الش����انفيل. وبصرف 
النظر عن النتائج الفنية التي ال ننظر اليها في معسكرنا، فإن الالعبني 
باتوا اكثر حضورا على املستوى البدني، وتسير االمور وفق اخلطة 
املرس����ومة، وارحتنا من املباريات يوم االحد، وس����نلتقي الرياضي 
بيروت ثانية، وكذلك املتحد طرابلس في قاعته بطرابلس اضافة الى 
فرق اخرى. وأريد هنا ان أثمن تعاون افراد الفريق، الذين يساعدوننا 

بشكل كبير على تنفيذ برنامج التحضير بأقصى سرعة.
من جهته نوه مدرب الش����انفيل غسان سركيس باألبيض، وقال: 
»احب ان احضر العبي فريقي في مباريات كهذه، ألن الالعبني الكويتيني 
ميتازون باملهارة الفنية العالية. وكرة السلة الكويتية عادت لتسلك 
طريق املنافسات بعد فتح ابواب االندية الكويتية امام الالعبني االجانب. 
وقد س����ررت العتماد ادارة النادي على ثبات مجموعتها، عبر خوض 
الالعبني االجنبيني بيتس وكالرك موس����مهما الثالث على التوالي مع 
الفريق. ورمبا نلتقي في مباراة ثانية، لالستفادة اكثر في التحضير 

الستحقاقاتنا املقبلة«.

فاز املنتخب الوطني للش���باب اول من امس 
على مضيفه االهلي املصري وديا بهدف دون رد 
في ثانية مباريات االزرق ضمن معس���كره املقام 
بالقاهرة حاليا استعدادا  لتصفيات بطولة كاس 
آس���يا. احرز هدف املنتخب يوسف اليعقوب في 

الدقيقة 83.
ورغم االداء الهجومي لالزرق خالل الش���وط 
االول اال انه لم يترجم الهداف ولم ميثل خطورة 
حقيقية على مرمى االهل���ي اال في انفراد لالعب 
عزيز غالي وتسديدة لالعب زبن العنزي في الربع 
ساعة االولى من املباراة جنح حارس مرمى االهلي 

في التصدي لهما.
وفي بداية الشوط الثاني تغير مسار املباراة 
لصالح األهلي حيث كثف من هجومه ما ادى الى 
تراج���ع املنتخب للدفاع واالعتماد على الهجمات 
املرتدة التي شكل بعضها خطورة على مرمى االهلي 
فيما تألق العب دفاع االزرق وقائد الفريق عادل 

مطر في انقاذ فريقه من انفراد في الدقيقة 62.
وخالل نصف الساعة االخير من عمر املباراة 
جنح االزرق في تنظيم صفوفه واملبادرة بالهجوم 
والضغط حيث توالت هجماته الى ان جنح الالعب 

يوسف اليعقوب في احراز هدف املباراة.

 واثنى مدير املنتخب حسني اخلضري على اداء 
الالعبني مؤكدا ان الفوز على فريق معروف بقوته 
الفنية والبدنية مثل االهلي من ش���انه ان يعطي 

دفعة نفسية ايجابية لالعبي املنتخب.
واضاف ان ناصر القحطاني سينضم الحقا عقب 
مباراة فريقه املقبلة امام الكرامة السوري، مشيرا 
الى ان اجلهاز الفني يعكف من خالل هذه املباريات 
التدريبية على تكوين تشكيلة متماسكة ومتميزة 

من الالعبني سواء األساسيون او البدالء.
من جهته، اكد املدرب أحمد حيدر اهمية االحتكاك 
بفرق على مستوى عال مثل االهلي لصقل خبرات 
الالعبني، مشيرا الى ان عددا كبيرا من العبي االهلي 

يشاركون في منتخب مصر للشباب.
ولفت الى ان اداء الالعبني يشهد تقدما ملحوظا 
من مباراة ألخرى معربا عن امله في ان يسهم 
هذا املعس���كر املكثف في الوص���ول بالالعبني 
ال���ى اجلاهزية الكاملة بدني���ا وفنيا للبطولة 

املقبلة.
وكان املنتخب قد تعادل في مباراته اخلميس 
املاضي امام فريق بيبس���ي املصري 2-2 فيما 
تنتظر االزرق مباراتان امام شباب نادي املقاولون 

ثم مع منتخب مصر للشباب 30 اجلاري.

ل الالعبين مسؤولية الخسارة أمام الجهراء حمَّ

العب الساملية الفرنسي عبدالرحمن سافي لم يظهر مبستواه أمام كاظمة )عادل يعقوب(

عبدالرضا: كاظمة يستحق الفوز وتأثرنا باإلصابات

الحاج ينضم إلى السالمية رسميًا
 عبدالعزيز جاسم

اك����د مدير الفري����ق االول بنادي 
السالمية علي عبدالرضا ان المهاجم 
الس����نغالي الحاج ديمبا »25 عاما« 
انضم الى تدريبات الس����ماوي بعد 
ا تمام اجراءات التعاقد معه رسميا 
بناء عل����ى رغبة المدرب البلجيكي 

ويليام توماس بضمه.
 حيث كان العبا في صفوف ستيوا 
بوخارست الروماني ثم اعير الى ناد 
آخر في روماني����ا، مؤكدا ان الحاج 
يعتبر خامس محترف في صفوف 
السماوي بعد العماني سعد السعدي 
والبرازيلي نيتو سيلفا والفرنسي 
عبدالفتاح سافي والنيجيري ايمانويل 

ايزوكام.
وبين عبدالرضا ان السالمية تقدم 
بطلب رس����مي لضم العبي االصفر 
نواف المطيري وعبدالعزيز المشعان 
واالول اقت����رب كثي����را من صفوف 
السالمية وسينضم خالل اليومين 
المقبلين، اما فيما يخص المشعان 
فان ادراة االصفر لم ترد على الكتاب 

الرسمي حتى االن.

واضاف ان الخسارة من كاظمة 
في كأس االتح����اد 1-2 كانت لعدة 
اسباب اولها المستوى المميز الذي 
ظهر به البرتقال����ي حيث قدم اداء 
جيدا يستحقون عليه الفوز، ولكن 
الس����ماوي  هناك ظروف صاحبت 
وهي عدد االصاب����ات الكبيرة التي 
اث����رت على مس����توى وادء الفريق 
والتي وصلت الى سبع وهم نصر 
الهاجري وايمانويل ويوسف اليوحة 
وصالح مهدي وسعد سرور ويعقوب 
االنصاري وسعد السعدي وهذا االخير 
سيدخل التدريبات بعد 10 ايام ولن 
يشارك اال مع انطالق الدوري الممتاز 
باالضاقة الى البرازيلي نيتو الذي 

لم تصل بطاقته حتى اآلن.
واشار عبدالرضا الى ان السالمية 
سيلعب مبارياته المتبقية من اجل 
الفوز وال ش����يء غيره، اما من اجل 
التأهل الذي اصبح بعيدا او لتحسين 
المركز مع نهاية المجموعات، مشيرا 
الى انه ينتظر السماوي الكثير من 
العمل للمنافسة على لقب الدوري 

الممتاز.

 فهد الدوسري
أكد مدير الكرة بنادي اليرموك علي 
الفيل���كاوي في تصريح ل »األنباء« ان 
مدرب الفريق االول لكرة القدم الصربي 
كراسي باق في منصبه وال توجد اي نية 
القالته على خلفية خسارة الفريق امام 
الجهراء امس االول بخماس���ية نظيفة 
ضمن منافس���ات كأس االتحاد، مشددا 
على ان المدرب لم يرتكب اي خطأ يمكن 

على اثره اقالته.
 ولكن المس���ؤولية تقع كاملة على 
الالعبين حيث ابتعدوا عن تطبيق خطة 
المدرب وس���عى كل العب منهم للقيام 
بأكثر من دور مما جعله يفقد التركيز 
في مهام عمله االساسي ووفق واجبات 

كل مركز على حدة.
 وأشار الى ان من شاهد الفريق في 
احد تدريباته السابقة يجزم بأن الفريق 
من الصعب ان يهزم بفارق هدفين فكيف 

ينال هزيمة قاسية كهذه؟
واوض���ح الفيل���كاوي ان عدم ظهور 
رودريغو المحترف الوحيد الذي شارك 
مع الفريق بمس���تواه المعهود واضاعته 

ركلة جزاء كانت من االسباب وراء اتساع 
الفارق بيننا وبين الجهراء، ممتدحا اداء 
العب���ي االخير حيث قدموا مباراة كبيرة 
واستطاعوا استغالل 5 فرص وترجموها 
الى اهداف بينما اضاع العبونا مثلها تقريبا 
وهنا يكمن الفارق بعد ان استفاد الخص��م 

من وجود العبيه المحترفين.
حيث لم نتمكن من اش���راك الغاني 
فيليكس والبرازيليين اليكس وجونيور 
اللذين س���يكون لهما دور في تطوير 
مستوى الفريق نحو االفضل مع انطالق 
الدوري على اعتبار ان الجميع ينظ��ر 
لبط��ول���ة ك���أس االتح���اد كبط����ولة 

اعدادية للموسم الرياضي الجديد.
واضاف انه من المتوقع احداث بعض 
التغيي���رات في م���راك���ز لعب بعض 
الالعبي���ن بعد وقوع البعض منهم في 
أخط��اء ف���ادح��ة، الفت���ا ال��ى ان الق����رار 
في هذا الشأن يرجع الى الجهاز الفني 
بقيادة كراس���ي الذي يسعى الستعادة 
ذكريات���ه الجميلة مع الفريق وتحديدا 
عندم���ا قاده لبلوغ المب���اراة النهائية 
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