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عبداهلل العنزي
الي����وم تدريبه  يؤدي األزرق 
الرئيسي على ستاد السلطان قابوس 
في مسقط قبل املواجهة املرتقبة غدا 
مع نظيره العماني ضمن اجلولة 
االخيرة م����ن تصفيات املجموعة 
الثانية املؤهلة الى نهائيات كأس 

آسيا 2011 في قطر.
وم����ن املتوقع ان يقوم اجلهاز 
الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي 
غ����وران توفاريتش ومس����اعده 
عبدالعزيز حمادة، بفرض السرية 
على تدريب اليوم، ومنع دخول أي 
ش����خص بعد ان كانت التدريبات 
الس����ابقة لألزرق تشهد حضورا 
اعالميا وجماهيريا عمانيا، وهو 
التدريب  الذي لن يش����هده  االمر 
الرئيسي، حيث سيقوم الالعبون 
بتطبيق التكتيك الذي سيخوض 
به األزرق املباراة املصيرية وكان 
االزرق قد ادى تدريبه امس على 
امللع����ب الفرعي لس����تاد قابوس 
مبشاركة جميع الالعبني ال� 23، ولم 
يكن التدريب بتلك القوة البدنية 
الكبيرة، واقتصر على بعض اجلمل 
التكتيكية التي اراد غوران تطبيقها 

في املباراة املرتقبة.
ويتضح من خالل التدريبات 
ان غوران يفكر بجدية في اللعب 
بنفس التكتيك الذي س���بق ان 
واجه به املنتخ���ب العماني في 
افتتاح »خليجي 19« العام املاضي 
وفي امللعب نفسه ايضا، حيث 
سيزج بتشكيلة متوازنة دفاعيا 
وهجوما مع االعتماد على 2/4/4 
كخطة في املباراة. وتتجه النية 
الى اشراك العبي ارتكاز ثابتني، 
ومن املتوقع ان يكونا طالل العامر 
وصالح الشيخ أو طالل نايف هذا 
الى وليد علي وخالد  باالضافة 
خلف كالعبي وس���ط وصانعي 
العاب ويكون املهاجم بدر املطوع 
قريبا منهم الى اخللف اكثر من 
االمام، فيم���ا يبقى احمد عجب 

كرأس حربة.

غوران لن يغامر

وم���ن املؤكد ان غ���وران لن 
اللعب  يغامر كثيرا م���ن خالل 
بخطة هجومية او دفاعية بحتة 
على الس���واء، فهو يريد اللعب 
بالتش���كيلة االفضل منذ بداية 
املباراة مع االبق���اء على افضل 
االوراق التي تفيده في اللعب على 
مقاعد االحتياط، ولن يجد افضل 
من عبداهلل البريكي وحمد امان 
وفهد العنزي كالعبني تكتيكيني 
للزج بأي منه���م متى ما تطلب 
االمر ذلك، وبالنظر الى التكتيك 
الذي قام به غوران ومساعديه 
في تدريب���ات االزرق، جند انه 
سيعتمد على التمريرات القصيرة 

في املباراة، حيث اطال في مترين 
االستحواذ على الكرة من ملسة 

واحدة،
هذا باالضافة الى زيادة املهارة 
الفردية التي ستلعب دورا كبيرا 
خصوصا من جانب بدر املطوع 
ووليد عل���ي، وهذا االمر يراهن 

عليه غوران كثيرا.
وال يب���دو ان غ���وران يفكر 
كثيرا في خط الظهر والعناصر 
املباراة لوجود  التي سيبدأ بها 
احلارس نواف اخلالدي ومساعد 
ندا وحس���ني فاض���ل ويعقوب 
الطاهر وج���راح العتيقي، وهم 
االقرب للعب بش���كل اساس���ي 
في لقاء الغد، وس���يكون فاضل 
ون���دا قلبي دفاع، والطاهر على 
الطرف االمي���ن والعتيقي على 

اجلهة اليسرى.

األزرق جاهز

من جهته، قال مدير املنتخب 
ان االزرق جاهز  اسامة حسني: 
الوفد  للمباراة، وجميع اعضاء 
يطمحون بق���وة الى التأهل الى 
الدوح���ة 2011، مضيفا: حضرنا 
الى عمان للتأه���ل، وليس ألي 
شيء آخر، فاملشوار الطويل في 
التصفيات والذي تخللته نتائج 
ايجابية، البد ان نترجمه بالتأهل 
الى النهائيات اآلسيوية، مشيدا 
في الوقت ذات���ه بقوة املنتخب 
العماني فهو بطل اخلليج، ويلعب 

على ارضه وبني جماهيره.
واكد ان التأهل حق مشروع 
للمنتخبني، ونحن س���نلعب 
بفرصت���ي التع���ادل او الفوز 
للتأهل، فيما ال ينفع املنتخب 
العماني اال الف���وز، لذلك فان 
املباراة س���تكون صعبة على 
املنتخب  ان  اجلانبني، مضيفا 
العماني يضم في صفوفه العبني 
محترفني مث���ل احلارس علي 
احلبسي احملترف في بولتون 
االجنليزي، وهذا االمر يعطي 
قوة اضافية في ارضية امللعب 
للمنتخب العماني، ولكن االزرق 
سبق ان هزم املنتخب االسترالي 
ف���ي عق���ر داره، وه���و يضم 

محترفني اكثر من عمان.
وعن احلضور اجلماهيري 
الى مسقط خصوصا ان هناك 
حملة اعالمي���ة ضخمة يقوم 
العماني بالتعاون  بها االحتاد 
مع وسائل االعالم احمللية، قال 
حس���ني: بالنظر الى احلماس 
الكبير لدى الش���عب العماني 
للمب���اراة، فانه من املتوقع ان 
حتضر اجلماهير بكثافة اللقاء، 
وهذا امر متوقع ولكن اتوقع ان 
يواجه املنتخب العماني ضغطا 

جماهيريا كبيرا في املباراة.

من جانبه قام الفرنسي لوروا 
مدرب املنتخب العماني بتقسيم 
تدريبات فريقه الى 3 مجموعات 
امس، وضمت املجموعة األولى 
املهاجمني والعبي الوسط املهاجم، 
وهم فوزي بشير وعماد احلوسني 
وبدر امليمني وحسن ربيع وهاشم 
صالح وأسامة حديد وإسماعيل 
العجمي ويعقوب عبدالكرمي. وركز 
لوروا على هذه املجموعة من خالل 
حساسية التعامل مع الكرة أمام 
املرمى بصورة مثالية وترجمتها 
إلى أهداف ف���ي مرمى املنافس، 
الثانية  فيما ضمت املجموع���ة 
العبي خط الوسط واملدافعني، 
واملجموعة الثالثة حراس املرمى 
الذي انضم الول  علي احلبسي 
مرة الى التدريبات امس، ومحمد 
هويدي وفايز الرش���يدي، فيما 
أنهى لوروا التدريب بتقس���يمة 
حرة على مساحة نصف امللعب 

ملدة 20 دقيقة.

األزرق يؤدي تدريبه الرئيسي اليوم على ستاد قابوس بسرية
وغوران يستقر على التكتيك.. ولوروا يقسم العبيه إلى 3 مجموعات

استقالة الطريجي
من لجنة االنضباط

تقي: توفير 3 طائرات 
لنقل الجمهور

عبدالعزيز جاسم
ق���دم رئيس نادي الس���املية 
الطريجي استقالته من  عبداهلل 
عضوي���ة جلن���ة االنضباط في 
االحتاد االسيوي لكرة القدم، بعد 
رفض احتجاج الكويت بشأن رفع 
االيقاف عن العب وسط املنتخب 
العماني فوزي بشير، بعد حصوله 
على انذارين في التصفيات، لكن 
جلنة االنضباط ألغت انذاره االخير 
امام اندونيسيا، وقررت السماح له 

باملشاركة امام االزرق غدا. 

اعل���ن نائب رئي���س اللجنة 
االنتقالية الحتاد الكرة اسد تقي 
ان اللجنة وفرت عددا من الرحالت 
اجلوية لنق���ل اجلماهير الراغبة 
بالتوجه الى عمان ملؤازرة االزرق 
في مواجهته املرتقبة غدا، وقال ان 
اخلطوط »الوطنية« وفرت احدى 
الطائرات كم���ا ان رجل االعمال 
عبداهلل التمار قام بتوفير طائرتني 
احداهما مستأجرة واالخرى على 
ش���كل تذاكر بلغ���ت 85 تذكرة. 
وطالب تقي اجلماهير مبراجعة 
احتاد الكرة اليوم لتأكيد احلجز، 
مشيرا الى ان الهيئة العامة للشباب 
والرياضة قد تكفلت بتغطية أجور 

الطائرات.

»الوطنية« ترعى منتخبنا بـ 10 آالف دينار

مرادي يدير المباراة 

أعلن رئيس اللجنة االنتقالية 
الحت���اد الك���رة الش���يخ أحمد 
اليوسف من العاصمة العمانية 
مس���قط ع���ن رعاية الش���ركة 
الوطني���ة لالتصاالت ملنتخبنا 
الوطني مببلغ ق���دره 10 آالف 

دينار.
وقال: »دعم الوطنية األزرق 

مبلبغ قدره 10 آالف دينار، هو 
نابع من حرص الشركة كواحدة 
من الشركات التي متثل العمود 
الفقري للقطاع اخلاص، خصوصا 
أن وقوف الش���ركة إلى جانب 
املنتخبات الوطنية ليس األول 
بعدما رعت وقدمت العديد من 

الرعايات الحتاد كرة القدم«.

يدير احلكم االيراني مسعود مرادي مواجهة االزرق مع عمان، 
ويس������اعده مواط���ناه ابوالف��ضل مح���مد ورس���ول فاروقي، 

ومواطنه اكبر بخشتي حكما رابعا.
ويراقب املباراة القرغيزس���تاني كام���ل توكاباييف، ومراقب 

احلكام السنغافوري مانيام موروغياه.

العبو األزرق خالل التدريب في مسقط استعدادا للمواجهة احلاسمة مع عمان

أكد أنه متفائل بالفوز بهدفين نظيفين 

نايف لـ »األنباء«: جاهز للمواجهة
عبدالعزيز جاسم 

اكد جنم خط وسط االزرق طالل نايف انه 
جاهز ملواجهة عمان بعد ان شارك في التدريب 
مس��اء امس مع الالعبني، ولم يش��عر بآالم ما 
يعني انه ش��في متاما من االصابة التي ابعدته 
عن التدريبات في الفترة االخيرة، مشيرا الى ان 
مشاركته من عدمها مع االزرق تبقى بيد املدرب 
الصربي غوران توڤاريتش والتي س��يحددها 

قبل املباراة. 
وقال نايف ل� »األنباء« انه متفائل بتحقيق 
نتيجة ايجابية والتأهل الى نهائيات كأس آسيا 
2011، وتوقع الفوز بهدفني نظيفني بسبب االصرار 

واحلماس والكبير والروح القتالية لالعبني منذ 
انطالقة املعسكر في ابوظبي وحتى اآلن، وخير 
دليل النتائ��ج االيجابية التي حققها االزرق في 
املباراتني الوديتني امام س��ورية 1-1 والبحرين 

 .1-4
واض��اف: ان االزرق ل��ن يدخل املباراة من 
اجل التعادل والذي يؤهلن��ا ايضا بل الالعبني 
يريدون حتقيق الفوز والذي يزيد من احقيتهم 
في التأهل الى النهائيات.ولفت الى ان الالعبني 
تعودا على اجلماهير العمانية والضغط الكبير 
من خالل افتتاح كاس »خليجي 19« في مسقط 

يناير املاضي. 

الشمري: التجربة 
األردنية مفيدة  ونبحث 

عن مباريات دولية
مبارك الخالدي

اشاد مدرب منتخبنا االوملبي ماهر الشمري 
بالتجربة الودية التي خاضها االزرق االوملبي 
امام نظي���ره االردن���ي والتي انتهت 
بالتعادل 2-2 على ستاد 
الصداقة والس���الم، 
الشمري:  وقال 
ان املباراة كانت 
للجهاز  مفيدة 
الفني ولالعبني 
امام منتخب قوي 
ميتاز العب���وه بالقوة 
اجلسمانية والسرعة، ومتكنا 
من تغيير اس���لوب اللعب بعد ان 
تلقى مرمانا هدفني، وجنح العبونا في حتقيق 
التعادل، علما أن هناك فرصتني في الشوط االول، 
لم يوفق العبونا في التعامل معها، وهي ناحية 
ايجابية تش���ير الى مقدرتنا عل���ى الوصول الى 

مرمى اخلصم.
واضاف: لقد لعبنا امام االردن بغياب 6 عناصر 
اساس���ية الرتباطات مختلفة، كم���ا ان منتخبنا لم 
يتجمع اال قبل املباراة بثالثة ايام بسبب عدم انتظام 
البرنامج االعدادي لضغط جدول املس���ابقات احمللي، 
والرتباط بعض الالعبني م���ع االزرق الكبير، اال اننا 
نسعى للبحث عن اي فرصة توقف لتجميع الالعبني 

وهذه مشكلة حقيقية نعاني منها.
وتابع الش���مري: بالتعاون م���ع اللجنة االنتقالية 
الحتاد الكرة، نبحث عن مباريات دولية العداد الالعبني 
لتعويدهم على املباريات الرسمية الننا دخلنا مرحلة 
حرج���ة ال ميكننا االعتماد فيها على املباريات احمللية 
فقط، ال تعطي املردود الفني لالعبني هم املخزون االول 

لالزرق في املستقبل.
وعن النواحي الفنية للمباراة، قال: لقد ركزنا طلعاتنا 
الهجومية على اجلبهة اليسرى لتوافر العناصر القادرة 
على التعامل في هذه اجلبهة، والفتقار الالعبني الذين 
اعتادوا اللعب في الط���رف االمين من امللعب في هذا 
اللقاء، لكن كسبنا الالعب حمد القالف الذي يلعب الول 

مرة وهذا من االمور اجليدة. مدرب األولمبي 
ماهر الشمري

رالي الكويت يبدأ اليوم 

كأس االتحاد لألشبال تنطلق اليوم

يب���دأ اليوم رس���ميا رالي 
الكويت الدولي 2010 )اجلولة 
الثاني���ة من بطولة الش���رق 
األوسط للراليات( الذي ينظمه 
نادي السيارات والدراجات االلية 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 

ويستمر حتى 6 اجلاري.
ومت افتت���اح مكتب الرالي 

واملركز االعالمي مبوقع مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملب���ي للرماية، ومت اعالن 
الالئح���ة اخلاص���ة بترتيب 
الذين بلغ  انطالق املشتركني 
عددهم 32 فريقا من عدة دول، 
كما مت تسليم جميع املشتركني 
كتيبات املسار للمراحل اخلاصة 
التي س���يبدأ التع���رف عليها 

صب���اح الغد. يش���ار الى ان 
الرالي سينطلق يوم اخلميس 
4 اجلاري في الساعة ال� 3 عصرا 
من حتت ابراج الكويت، يتجه 
بعدها املشتركون حللبة جابر 
الدولية حيث املرحلة  األحمد 
األولى من الرالي الذي يتكون 
من 14 مرحلة س���رعة خاصة 

موزعة على 3 أيام.

مبارك الخالدي
تنطل���ق في ال� 4:55 مس���اء اليوم مباريات 
اجلولة االولى من بطولة كأس االحتاد لالشبال 
حتت 15 سنة باقامة 6 مباريات، فيلتقي ضمن 
املجموعة االولى العربي مع الساملية على ملعب 
القادس���ية رقم 2، والقادسية مع الشباب على 

ملعب الساحل رقم 2، واجلهراء مع خيطان على 
ملعب النصر رقم 2، وف���ي املجموعة الثانية، 
يلتقي الساحل مع التضامن على ملعب خيطان 
رقم 2، والنصر مع اليرموك على ملعب العربي 
رقم 2، والفحيحيل مع الصليبخات على ملعب 

كاظمة رقم 2.

إبراهيم غادر إلى لندن للعالج

القادسية استأنف تمارينه بقيادة تراوري
مبارك الخالدي

استأنف القادسية متارينه 
مساء امس بقيادة عضو هيئة 
التدريب البوركينابي سيدو 
تراوري ومدرب حراس املرمى 
احمد دشتي، وبحضور عدد 
من الالعبني املوجودين داخل 
البالد، وجلهم من فريق حتت 
19 س���نة، واخذت التمارين 

الطابع الترفيهي.
وكان اجلهاز الفني للفريق 
الالعب���ني راحة  قد من�����ح 
اجباري���ة ملدة 4 اي���ام بعد 
النجمة  املباراة مع ضيف���ه 

اللبناني )1-1( في املجموعة 
الثالثة لبطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
ومن جهة اخ���رى، غادر 
مدرب االصفر محمد ابراهيم 
البالد متوجها الى العاصمة 
البريطانية لندن الجراء بعض 

الفحوصات الطبية.
وكان ابراهيم قد اتفق مع 
االدارة املعني على  مجل���س 
االس���تمرار بقي���ادة اجلهاز 
الفني للفريق مع منحه اجازة 

خاصة.
ومن املقرر ان يعود ابراهيم 

البالد نهاية االس���بوع  الى 
اجلاري لإلشراف على تدريب 
الفريق قبل املغادرة الى مدينة 
حلب ملواجهة فريق االحتاد 
الس���وري 17 اجلاري ضمن 
البطولة  الثانية من  اجلولة 

اآلسيوية.
ومن املنتظ���ر ان يكتمل 
الفريق بعودة الالعبني  عقد 
املنضمني الى االزرق ملواجهة 
املنتخب العماني غدا في اطار 
اجلولة االخيرة من التصفيات 
 2011 الى كأس آسيا  املؤهلة 

في قطر.


