
االربعاء 28 اكتوبر 2009   51رياضة

)عادل يعقوب(عبداهلل البريكي من الوجوه اجلديدة في صفوف األزرق

العبو أزرق الناشئني يرفعون أعالم الكويت احتفاال بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

حسن السويدي وداود توفيق يتوسطان العبي الفريق

األزرق إلى القاهرة من دون خلف والعيدان وكنكوني
عبدالعزيز جاسم 

يغ����ادر 12 ظه����ر الي����وم وفد 
املنتخ����ب الوطني لكرة القدم الى 
اللجنة  القاهرة برئاس����ة رئيس 
االنتقالية املكلفة بادارة ش����ؤون 
احتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف 
وبرفقته اسامة حسني مدير املنتخب 
وعلي محمود مشرفا، باالضافة الى 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 
ومس����اعده عبدالعزي����ز حمادة، 
وس����يغيب عن املعس����كر العبو 
الذي����ن ينتظرهم نهائي  االبيض 
كأس االحتاد اآلسيوي 3 نوفمبر 
في الكويت امام الكرامة السوري 
وهم فهد عوض ووليد علي وجراح 
العتيقي ويعقوب الطاهر، وسينضم 
الى املعسكر غدا احمد العيدان بعد 
العودة من البحرين ويرافقه حسني 
كنكوني الذي تأخر بسبب ظروفه 
الدراسية، بينما تأكد غياب خالد 
خلف عن املعسكر لعدم شفائه من 
اصابته بشرخ في قدمه، وسيتدرب 
االزرق في الرابعة والنصف على 
مالعب درمي الند وهو نفس مكان 
االقامة الذي كان يقيم فيه االزرق 
في معس����كره االخير في مدينة 6 

اكتوبر.
وكان االزرق قد فاز على املنتخب 
السوري بهدف صالح الشيخ ضمن 
املنتخبني للتصفيات  استعدادات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا في 
الدوحة 2011، وقد شهدت املباراة 
كثيرا م����ن االيجابيات وقليال من 
الكثيرة  الغيابات  السلبيات رغم 
في صفوف االزرق لعدم مشاركة 
العبي الكويت والعربي ومن اهم 
التي  العالية  ال����روح  االيجابيات 
ظهر عليها الالعبون حتى الدقيقة 
االخيرة والتي كانت وراء الهدف 

بسبب االصرار الكبير.

طريقة متوازنة

 كم����ا ان االزرق لعب بطريقة 
متوازن����ة هجوما ودفاعا، وكانت 
لهم االفضلية في االستحواذ طوال 
ش����وطي املباراة، وكذلك التنظيم 
الدفاعي الكبير ال����ذي كان عامال 
اساسيا وراء عدم وجود هجمات 
خطرة على مرم����ى االزرق طوال 
شوطي املباراة، كما ظهر من خالل 

اخلطة تركيز املدرب غوران على 
اغالق منطق����ة العمق، ويبدو انه 
بدأ مبكرا باجراء تكتيكات تناسب 
طريقة املنتخب االندونيسي الذي 
سيلتقيه 14 نوفمبر في التصفيات، 
كما يحسب للمدرب اشراكه عددا من 
الالعبني اجلدد وظهورهم مبستوى 
مميز واعطاؤهم فرصة خصوصا 
الظهيرين خالد علي ناصر وفهد 
العنزي، كما ان احلارس حس����ني 
كنكوني قدم مس����توى جيدا منذ 
دخوله بديال للحارس االساس����ي 
نواف اخلالدي وما يطمئن ايضا 
في صفوف االزرق التمركز املميز 

ومن اكبر السلبيات العقم الهجومي 
املمي����زة من بدر  التحركات  رغم 
املطوع اال ان احمد عجب لم يكن 
في يومه وكان لدخول حمد العنزي 
دور فعال ف����ي اعادة الهجوم الى 

وضعه الطبيعي.
وحتى االن يعيب االزرق عدم 
تناق����ل الكرة بس����رعة في حالة 
االرت����داد اال اذا وصلت الكرة الى 
اقدام املطوع، ورغ����م متيز حمد 
امان اال ان االحتفاظ الكثير بالكرة 
واملراوغة املتكررة اثر على االداء 
اجلماعي، وكان االجدر باملدرب ان 
يوجه بعض التعليمات المان لقلة 

والرائع في الكرات الثابتة هجوما 
ودفاعا وهذا ما كان يفتقده االزرق 

منذ فترة كبيرة.

ضعف اللياقة

ولك����ن بالرغ����م م����ن كل هذه 
االيجابيات فانه كانت هناك سلبيات 
ابرزها ضعف اللياقة البدنية الغلب 
الالعبني والذي يجب ان نضع عليه 
عالمات استفهام كثيرة، حيث سقط 
اكثر من العب بسبب الشد العضلي 
رغم فترة االعداد الطويلة، كما ان 
الالعبني يفقدون التركيز في بعض 
االحيان وتصبح العابهم عشوائية، 

خبرته والذي ينتظره مس����تقبل 
جيد ان تخلى عن االنانية بعض 

الشيء.
 ولكن في مجمل املباراة يجب 
ان نش����يد بالدور الكبير للمدرب 
غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة 
عل����ى التغيير الكبي����ر الذي طرأ 
على طريق����ة واداء االزرق خالل 
الفترة املاضية، كما يجب االشادة 
بدور مدير املنتخب اسامة حسني 
واملشرف علي محمود على الدور 
الكبير الذي يقومان به لرفع حماس 
الالعب����ني والذي ظه����ر من خالل 
املباراة بالروح القتالية العالية. 

مواجهة سورية تجربة مفيدة أظهرت كثيرًا من اإليجابيات

البناي: خلف لن يشارك أمام إندونيسيا

غوران: فرصة لعالج األخطاء

ملعب البكر ُيسلم اليوم
جتري في الساعة ال� 12 ظهر اليوم مراسم 
تسليم ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر في 
احتاد كرة القدم، بعد تطويره بزراعته بالعشب 
الطبيعي واصبح جاهزا الستقبال تدريبات 
املنتخبات الوطنية. وسيحضر مراسم التسليم 
نائب رئيس مجلس ادارة نادي القادس���ية 

فواز احلساوي املتبرع بتنفيذه على نفقته 
اخلاصة بعد التنس���يق قبل فترة مع مدير 
املنتخب الوطني لكرة القدم السابق د.محمد 
خليل عندما كان على رأس عمله ومت تكليف 
ش���ركة علي الغامن الذين قاموا مشكورين 

بتنفيذ زراعة وتطوير امللعب.

مبارك الخالدي
اكد طبيب املنتخب د.عبداملجيد البناي ان 
صور االشعة املقطعية التي اجريت على ساق 
املهاجم خالد خلف صباح امس االول اظهرت عدم 
التئام الشرخ الذي يعاني منه منذ اسبوعني، 
وهو ما اس����تلزم خضوع الالعب الى برنامج 

عالجي جديد مع وضع ساقه في اجلبس.
واضاف البناي ان املؤشرات االولية تؤك��د 

ان خلف لن يتماثل للشفاء الكامل قبل مباراة 
اندونيسيا 14 نوفمبر املقبل، االمر الذي يعني 

عدم جهوزيته للمشاركة.
وعن بقية االصابات قال البناي ان احلاالت 
االخرى كله����ا اصابات طفيفة حتى االن ولن 
تعوق احدا من املشاركة، الفتا الى ان الكدمة 
التي تعرض لها طالل العامر سيش����فى منها 

سريعا.

مبارك الخالدي
 عبر مدرب األزرق الصربي 
غوران توفاريتش عن قلقه 
التي  الس���لبيات  من بعض 
كشفتها املباراة الودية امام 
سورية، مؤك��دا انها جتربة 
مفيدة اله���دف منها جتربة 
اكث��ر م���ن العب في املراكز 
املختلفة ولم ننظر لتحقيق 
نتيجة وان كان الفوز في هذه 
املرحلة امرا مهما من الناحية 

النفسية.
وقال ان من االمور املقلقة 
التي الحظناها خالل املباراة 
االخطاء في التمرير واالستالم 
وخصوصا املهاجمني، اذ لم 
ينجح عج���ب واملطوع في 
املتاحة  الفرص  التعامل مع 

لهم���ا لع���دم متكنهم���ا من 
االس���تالم الصحيح للكرات 
اليهما، واالمر  التي وصلت 
ينطبق على اجلناحني اذ من 
املفترض ان ينطلق اجلناحان 
حمد امان وعبداهلل البريكي 
في الكرات السانحة لهما او 
املناسب  املكان  متريرها في 
الذي يتواجد فيه املهاجمان 

لكن ذلك لم يحدث.
انه  وأضاف توفاريتش 
يلتمس العذر لالعبني الصغار 
لقلة اخلبرة حيث يحتاجون 
املباريات  املزي���د م���ن  الى 
للوصول الى اخلبرة الالزمة 
والتعامل بثقة مع مباريات 

املنتخب.
الالعب���ني  ان  واوض���ح 

افتقدوا االنسجام في بعض 
الفترات الن بعض الالعبني لم 
يلعبوا مع بعض منذ شهر، 
افتقد العبي  انه  الى  مشيرا 
العربي والكوي���ت في هذه 
املباراة خاصة انهم يتمتعون 
باخلبرة وحسن التعامل في 

االوقات احلرجة.
وشدد توفاريتش على ان 
معسكر القاهرة الذي سيبدأ 
اعتبارا من اليوم سيمنحنا 
الفرص���ة لع���الج االخطاء 
وتصويب اداء الالعبني السيما 
االطراف وخط املقدمة، مشيرا 
الى ان املباراة التي سيخوضها 
االزرق امام املنتخب الكيني 
التكتيكي  ستتسم بالطابع 

واخلططي.

أزرق الناشئين إلى نهائيات كأس آسيا

»مويا القابضة« تكرم فريق الكرة

تأهل املنتخب الوطني للناشئني 
لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق 
إلى نهائيات كأس آسيا 2010 في 
الصني بعد فوزه الكاس����ح على 
نظيره األفغاني بسداسية نظيفة 
في املباراة التي اقيمت امس على 
ستاد كواالملبور في اجلولة األخيرة 

من تصفيات املجموعة الثالثة.
وارتفع رصيد املنتخب الوطني 
الى 9 نقاط في املركز الثاني، فيما 
احتل منتخب اوزبكستان املركز 
االول برصيد 10 نقاط بينما جاء 
املنتخب السعودي باملركز الثالث 
ومنتخبا باكستان وافغانستان 
الرابع واخلامس على  باملركزين 

التوالي بنقطة وحيدة.
وس����جل اهداف االزرق محمد 
الفهد »هاتري����ك« )8 و54 و77( 
ومحمد الس����رهيد )48( وسعود 
اديليم )63(، وعبداهلل السبيعي 
)67(. فرض منتخبنا س����يطرته 
امليدانية نسبيا في بداية الشوط 
األول واستحوذ على الكرة بفضل 
التحركات واالنتش����ار الس����ليم 
لالعبني ولم ميض وقتا طويال حتى 
ترجم املتألق وجنم اللقاء محمد 
الفهد الضغ����ط املبكر الى الهدف 
األول ف����ي الدقيقة 8 عندما تلقى 
كرة أمامية من سلمان احلسيني 
لينفرد على أثره����ا محمد الفهد 

ويلعبها في املرمى.
وفي الشوط الثاني لعب جنوم 
االزرق الصغير بنفس الوتيرة حيث 
ضغطوا بقوة على الفريق اخلصم، 
وفي الدقيقة 84 محمد السرهيد من 

ك���رم رئيس مجلس ادارة ش���ركة »مويا« 
الدارة املشاريع القابضة حسن السويدي فريق 
كرة القدم احلاصل عل���ى العديد من الدورات 
الرمضانية في املوسم احلالي، بحضور الرئيس 
التنفيذي والعضو املنتدب لشركة غزال للتأمني 
داود توفيق، وكانت الفرق حصلت على عدد 
من البطوالت باسم شركة مويا القابضة وغزال 

للتأمني وماجالن للسياحة والسفر.
وقال السويدي ان هذا التكرمي تقديرا العضاء 
الفريق واحلرص على اظهار اسم الشركة بأحسن 

صورة.
وبني ان دعم الش���ركة للفريق لن يتوقف 
وهذا االمر ال ينطبق فقط على كرة القدم، بل 
على جميع االنشطة التي تساهم في اظهار اسم 

الشركة بصورة مميزة.
من جهته اش���اد داود توفيق بهذا االجناز 
الذي اثبت ان االهتمام والرعاية والدعم يقف 

وراءهم.

الناحية اليمنى وتالعب مبدافعي 
الزاوية  افغانستان وسددها في 
البعيدة، بعدها بقليل مرر سعود 
اديليم كرة عرضية الى الفهد داخل 
منطقة اجلزاء سددها فارتدت من 
احلارس ثم تابعها داخل املرمى 
مسجال الهدف الثالث ولكن قبلها 
اهدر مرزوق العجمي ركلة جزاء 
اثر عرقلة مدافع افغانستان حسن 
الس����رهيد داخل  رحمن حملم����د 
منطقة اجل����زاء. وفي الدقيقة 63 
اطل����ق اديليم قذيفة بعيدة املدى 
هزت شباك افغانستان، ثم اضاف 
عبداهلل السبيعي الهدف اخلامس 
عندما توغل داخل منطقة اجلزاء 

وراوغ املدافعني وسدد الكرة داخل 
املرمى. وفي الدقيقة 77 اختتم الفهد 
االهداف عندم����ا تالعب مبدافعي 
الواحد تلو اآلخر وغمز  اخلصم 

الكرة ببراعة داخل املرمى.
وبعد املباراة هنأ رئيس الوفد 
وعضو اللجنة االنتقالية الحتاد 
الكرة مب����ارك املعصب اجلماهير 
الكويتية بتأهل أزرق الناش����ئني 

لنهائيات كأس آسيا املقبلة.
وقال إن النتائج الرائعة التي 
الناشئني لم تأت  حققها منتخب 
من فراغ وامنا كانت ثمرة جهود 
كبي����رة بذلها اعض����اء اجلهازين 
االداري والفني والالعبون. وتابع 

التي  الناجحة  ان خطة االع����داد 
وضعتها اللجن����ة االنتقالية منذ 
يوليو املاضي ساهمت في حتقيق 
هذا االجن����از املمتاز. واوضح ان 
البرنامج االعدادي الذي اس����تمر 
اكثر من 5 اشهر كلف ما يقارب 140 
ألف دينار، ولوال الدعم املادي من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ملا استطعنا ايجاد منتخب ينافس 
املنتخب����ات القوية في املجموعة 
الثالثة. وقد تلقى املعصب اتصاالت 
هاتفية للتهنئة من الشيخ احمد 
اليوسف رئيس اللجنة االنتقالية 
والشيخ طالل الفهد رئيس نادي 

القادسية.


