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غوران لـ »األنباء«: لن ألعب بتكتيك البحرين والبقاء سيكون لألفضل
عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي

استبعد اجلهاز الفني لألزرق بقيادة 
املدرب الصربي غوران توفاريتش، املهاجم 
ب���در املطوع واملدافع احمد الرش���يدي 
لإلصابة، واحلارس نواف اخلالدي ألدائه 
مناسك العمرة، واستدعى حارس النصر 
محمد الصالل بدال عنه، ملباراة ڤيتنام 
الدولية الودي���ة التي تقام غدا الثالثاء 

على ستاد جابر. 
وجاء اس���تبعاد املطوع والرشيدي 
بعد ان طلب طبيب املنتخب د.عبداملجيد 
البناي إراحة الالعبني لفترة ال تقل عن 3 
أيام، وبالتالي فإن مشاركتهم مع األزرق 

باتت مستحيلة.
وكان املطوع ق���د تعرض لالصابة 
بخاصرته أدت الى جتمع دموي ما أدى 
إلى عدم قدرته على احلركة واجلري أو 
االشتراك بسبب اآلالم التي يعانيها إثر 
االصابة، كما ان الرش���يدي يعاني من 
كدمة قوية في فخذه حرمته من مواصلة 

التدريبات واالنضمام للمنتخب.
وأكد مدرب االزرق الصربي غوران 
توفارتش ل� »األنباء« انه سيقوم بتجربة 
الصالل في مباراة ڤيتنام على ان يقرر 
بعده���ا اذا كان س���يضمه الى صفوف 
األزرق نهائيا، مش���يرا الى ان الصالل 
اثبت قدرات جيدة مع فريقه النصر خالل 
الفترة املاضية وقد ان األوان لتجربته 

مع االزرق ومنحه الفرصة.
وعن مباراة ڤيتنام قال: لن ألعب هذه 
املباراة بنف���س التكتيك امام البحرين، 
وسأقوم بتجربة تكتيك جديد وتشكيلة 
جديدة فاملباريات الودية دائما ما تشكل 

فرصة للجهاز الفن���ي من اجل جتربة 
الالعبني والتكتيك.

ولفت غوران الى ان مباراة البحرين 
كانت فرصة جيدة لالعبني لالستفادة من 
االخطاء التي ارتكبوها، وفرصة ايضا 
للجهاز الفني للوقوف على مس���توى 
بعض الالعبني، مضيفا ان اخلسارة في 
املباريات الودية تعتبر ش���يئا ايجابيا 
للمدرب كي يصحح م���ن اخطائه قبل 

املباريات الرسمية. 
وأش���ار الى انه لم يصل الى مرحلة 
الكمال مع األزرق حتى اآلن قبل املشاركة 
في االس���تحقاقات املقبل���ة، مضيفا ان 
ابوظبي سيشهد  معس���كر االزرق في 
اللمسات األخيرة على املنتخب من ناحية 
التكتيك او التشكيلة التي سيخوض بها 
غمار »خليج���ي 20« في نوفمبر املقبل 

في اليمن.
وكان األزرق قد اس���تأنف تدريباته 
بحضور 20 العبا وهم: خالد الرشيدي 
ومحمد الصالل وخالد القحطاني وخالد 
عجب وعبدالعزيز املش���عان وحسني 
العنزي ويوس���ف ناصر  فاضل وفهد 
وعبداهلل البريكي ومحمد راشد وعامر 
املعتوق ووليد علي وعبداهلل الشمالي 
وخالد خل���ف واحمد العيدان ويعقوب 
الطاهر وفهد االنصاري وعلي مقصيد 
وجراح العتيقي وفهد عوض. مساء امس 
على امللعب الفرعي لس���تاد جابر، وقد 
حرص اجلهاز الفن���ي لألزرق قبل بدء 
التدريب على شرح االخطاء التي وقع 
بها الالعبون في مب���اراة البحرين من 
اجل تداركها، والتأكيد على ان املرحلة 

املقبلة تتطلب بذل أقصى جهد الن البقاء 
سيكون لألفضل.

 الالعبون في المعسكر

من جهته، قال مش���رف األزرق علي 
محمود ان الالعبني اخلمسة فهد األنصاري 
ومحمد راشد ويوس���ف ناصر وخالد 
عجب ومحمد الصالل، قد التحقوا صباح 
أمس مبعسكر املنتخب في فندق »كراون 

بالزا«. 
وبني محمود ان اجلهاز الفني فضل 
عدم اس���تدعاء أي الع���ب آخر ملواجهة 
ڤيتنام الودية غدا، بعد تعذر مش���اركة 
املطوع والرشيدي واالكتفاء بال� 20 العبا 
الفترة قصيرة  املتواجدين حالي���ا الن 
لتجربة العب آخر، قد يكون غير جاهز في 
الوقت احلالي، مبينا ان الالعبني يريدون 
من خالل مواجهة ڤيتنام تغيير الصورة 

التي ظهروا بها امام البحرين )3-1(.
وأضاف: ان ڤيتن���ام من املنتخبات 
التي تطورت كثيرا، ولديها منتخب جيد 
ومواجهته س���تكون مبثابة جتربة مع 
ش���رق القارة، فقد وضع اجلهاز الفني 
جدوال مس���بقا يعتمد على التنوع في 
املباريات خالل املرحلة املقبلة، لكي نحقق 

االستفادة من كل مباراة ودية.
وأوضح محمود: ان اخلس���ارة من 
البحرين لن تؤثر عل���ى اجلهاز الفني 
والالعب���ني واجلماهير، ألن���ه يعلم ان 
املباريات الودية ق���د وضعت للوصل 
الى افضل الطرق في املباريات الرسمية، 
وجترب���ة عدد من اخلط���ط وتطبيقها 

وتالفي السلبيات مستقبال.

األزرق يستأنف تدريباته بحضور 20 العبًا واستبعاد الخالدي والمطوع والرشيدي واستدعاء الصالل لمباراة ڤيتنام

فراس اخلطيب قد ال يشارك مع القادسية في مواجهتي العربي والرفاع

بدر املطوع يغيب عن األزرق أمام ڤيتنام بسبب اإلصابة

الرامي عبداهلل الرشيدي خالل احدى املنافسات

الرشيدي يتوج بلقب »سكيت« 
في بطولة ولي العهد للرماية

احتضن ميدان الش����يخ صباح االحمد األوملبي 
للرماية أمس األول احلفل اخلتامي لبطولة س����مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد للرماية التي اقيمت 
على مدى اربعة ايام، مبش����اركة كبي����رة من رماة 
النادي ورماة االحتادات الرياضية العسكرية وشملت 
منافسات الرماية األوملبية )السكيت � التراب � البدل 
تراب � املسدس والبندقية ضغط الهواء، والبندقية 
50م، والقوس والسهم األوملبي( وقد حضر احلفل 
ممثال عن س����موه محافظ الفروانية الفريق متقاعد 
عبداحلميد احلجي كما حضر الشيخ سلمان احلمود 
رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي ونائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية وجاسم يعقوب نائب املدير 
العام بالهيئة العامة للشباب والرياضة وأمني السر 

العام عبيد العصيمي.
كما حضر العقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس 
مجلس ادارة احتاد الشرطة الرياضي وجمع كبير 
من محبي رياضة الرماية الكويتية واستهل احلفل 
بالسالم الوطني ومن ثم آيات من القرآن الكرمي ثم 
كلمة الشيخ سلمان احلمود رحب فيها بجميع احلضور 
تلتها فقرة شعبية تراثية، واكد الشيخ سلمان في 
كلمته ان الرماية الكويتية تشرفت برعاية سمو ولي 
العهد بتنظيم بطولة سنوية حتمل اسم سموه دعما 
وتشجيعا ألبنائه الرماة، وان نادي الرماية يسعد بأن 
تكون بطولة سموه ايذانا بافتتاح املوسم الرياضي 
2011/2010 لتس����تذكر بكل فخر واعتزاز مآثر سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وقال ان سموه قدم 
للرماية كل مقومات الدعم والتشجيع وشد من ازرها، 
وساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تقدمها وحتقيق 

اجنازاتها الفنية واإلدارية.
وأضاف ان االجنازات املتميزة التي حققتها الرماية 

الكويتية بحصول الكويت على منصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي للرماية وعضوية مجلس ادارة االحتاد 
الدولي لرياضة الرماية ورئاس����ة الكويت لالحتاد 
اآلسيوي للرماية واالحتاد العربي للرماية ما كانت 
لتتحقق لوال الدعم الكبير من قبل صاحب الس����مو 

األمير الشيخ صباح االحمد.
وبعد انتهاء الكلمة مت تقدمي فقرة شعبية، ثم قام 
ممثل س����مو ولي العهد، الفريق عبداحلميد احلجي 
محافظ الفروانية وجاسم يعقوب والشيخ سلمان 
احلمود بتوزيع الكؤوس وامليداليات واجلوائز على 
الفائزين والفائزات في البطولة، كما مت تكرمي ابطال 
املنتخب الوطني لرماية القوس األوملبي الذين حققوا 
اجنازا مشرفا في البطولة العربية الثامنة للقوس 
والسهم والتي اقيمت في اجلماهيرية الليبية خالل 
شهر سبتمبر املاضي حيث قرر مجلس اإلدارة منحهم 

مكافآت تشجيعية.
وبالعودة إلى نتائج بطولة سمو ولي العهد حصل 
عبداهلل الرش����يدي على املركز األول في منافسات 
»السكيت«، وجاء زيد املطيري ثانيا، وناصر الديحاني 
ثالثا. وفي منافس����ات »تراب« أح����رز ناصر املقلد 
املركز األول، وعبدالرحم����ن الفيحان ثانيا، وطالل 

الرشيدي ثالثا.
وفي »الدبل تراب«، حل مشفي املطيري في املركز 
األول، وسعد املطيري ثانيا، وحمد العفاسي ثالثا.

وفي منافسات السيدات، حصلت رشا الفارسي 
على املركز األول في مسابقة »تراب � سيدات« وجاءت 

خلفها سارة احلوال واسراء علي.
اما في مسابقة »س����كيت � سيدات« حلت افراح 
عادل باملركز األول وجاءت خلفها شيخة الرشيدي 

وإميان الشماع.

»فيفا« يمنح تصنيف »ستار 2 « 
لمالعب »خليجي 20«

بورسلي يعتذر 
عن تدريب »أزرق السلة«

انطالق دوري 
الشباب اليوم

تنطلق ف���ي ال� 6 مس���اء اليوم 
اجلولة األولى لدوري الشباب حتت 
21 س���نة في نس���خته األولى حيث 
يلتقي الكويت مع الصليبخات على 
ستاد صباح السالم بالنادي العربي 
واجلهراء مع الفحيحيل على ملعب 
التضامن والعربي مع اليرموك على 
ستاد الصداقة والسالم والتضامن 
مع الساحل على ستاد علي صباح 
السالم والنصر مع الشباب على ستاد 
ثامر، وخيطان مع الساملية على ملعب 
الساحل والقادسية مع كاظمة على 

ستاد نادي الكويت.

فاضل يدعو الفهد 
لمهرجان تكريمه

يحيى حميدان
طلب املدرب الوطني فيصل بورسلي اعفاءه من قيادة املنتخب 
الوطني لكرة السلة الذي سيشارك في دورة األلعاب اآلسيوية 

)آسياد غوانزو( املقررة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
ويأتي طلب بورسلي لظروف خاصة تتمثل برغبته في البقاء 
مع والدته التي ستجري عملية جراحية مطلع الشهر املقبل، ما 
يحتم عليه البقاء في البالد. وكان من املقرر أن يقود بورس���لي 
»أزرق الس���لة« في االلعاب اآلسيوية التي سيبدأ االعداد لها في 
21 اجلاري باقامة معس���كر تدريبي في الفلبني، وسيقوم احتاد 
اللعب���ة بالبحث عن مدرب بديل يقود املنتخب، ومن املرجح أن 

يكون من مدربي االندية احمللية.

اس���تقبل رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد 
العب الفريق األول في النادي العربي عبدالعزيز فاضل، 
وتس���لم منه الدعوة حلضور مهرج���ان تكرميه الذي 
سيقام على هامش مباراة القمة بني العربي والقادسية 

15 اجلاري في ستاد نادي الكويت.
وقد أشاد الفهد بفاضل ملا يتمتع به من مستوى أخالقي، 
ومبش���واره الذي قدم خالله الكثير لناديه وجماهيره 

وساهم في حصوله على العديد من البطوالت.
وفي نهاية اللقاء ش���كر فاضل الش���يخ طالل الفهد 
على دعم مهرجان تكرميه، وقدم له درعا تذكارية بهذه 

املناسبة.

إيالف: أقر فريق فني متخصص في عشب املالعب 
الصناعية منتدب من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
منح مالعب عدن وأبني الثمانية املخصصة الستضافة 
»خليجي 20« تصنيف »ستار 2« كمالعب معشبة من 

اجليل الرابع التي يسمح بإقامة املباريات عليها.
ووفقا لرئيس الفريق الفني لفيفا فان املالعب التي 
مت مشاهدتها وأخذت منها عينات لترسل إلى مختبرات 
متخصصة في هولندا هي امللعب الرئيس����ي للبطولة 
في عدن وملعب الوحدة في ابني باإلضافة إلى مالعب 
التدريب في أندية الوحدة والنصر، واملنصورة، وشمسان 

العدنية.  وأوضح اخلبير الدولي بيرت بانه على ضوء 
النتائج املخبرية سيتم إصدار الشهادات النهائية من قبل 
الفيفا بعد حوالي شهر من اليوم، مؤكدا أن كل املالعب 
املعشبة صناعيا التي زارها في اليمن قانونية في أبعادها 
وتخضع لشروط االحتاد الدولي لكرة القدم.  واثر حالة 
اللغط التي أثيرت من بعض االحتادات اخلليجية عن 
مشكلة ستواجهها املنتخبات املش����اركة باللعب على 
العشب الصناعي قام احتاد الكرة اليمني بالتواصل مع 
»فيفا« إلرسال خبرائه لفحص املالعب بهدف التأكد من 

صالحيتها إلقامة مباريات البطولة عليها.

إبراهيم: الجميع يجب أن يقف وراء األصفر في مواجهة الرفاع
عبدالعزيز جاسم

القادس���ية عن حل  يبحث 
جلميع املشاكل التي ستواجهه 
خالل الفترة املقبلة قبل مواجهة 
الرفاع البحريني في إياب الدور 
النهائي من كأس االحتاد  ربع 
ي���وم 19 اجلاري،  اآلس���يوي 
القمة  والتي ستسبقها مباراة 
مع العربي في الدوري املمتاز 

15 اجلاري.
ويعاني العبو األصفر من 
اإلرهاق ملشاركتهم مع األزرق في 
املباريات الودية، ما يؤثر على 
مجهودهم وعطائهم مع األصفر، 
كما ان خبر إصابة بدر املطوع 
نزل كالصاعق���ة على اجلهاز 
الفني، ألن األخير من الالعبني 
املؤثرين الذي���ن يعول عليهم 
املدرب الوطني محمد إبراهيم، 
خصوصا ان املهاجم السوري 
فراس اخلطيب عاودته اإلصابة 
مرة اخرى في الركبة، وتلقى 
العالج عبارة عن إبر مسكنة، 
ومن احملتمل غيابه عن األصفر 
في مواجهتي العربي والرفاع.

ولم يشارك مساعد ندا في 
الذهاب  التدريبات منذ مباراة 
في الرفاع، ويحتاج إلى الراحة 
بسبب اجلهد الكبير الذي بذله 
طوال فترة املاضية مع الرديف 
واألصفر، كما انه يعاني من كدمة 
التدريب  في فخذه منعته من 
خالل الفترة املاضية، وسيقف 
اجلهاز الفني على مدى جهوزيته 

من خالل تدريبات اليوم.
وقد طالب القادس���ية جلنة 
املس���ابقات في احتاد كرة القدم 
في وقت سابق بتأجيل املواجهة 
مع العربي في الدوري، حلصول 
العبيه على فترة كافية من الراحة 
ال تقل عن 5 أي���ام، قبل مباراة 
االياب مع الرفاع، الس���يما ان 7 
العبني من األصفر س���تلعب مع 
األزرق في املب���اراة الودية أمام 
ڤيتنام غدا الثالثاء، وبالتالي فإن 
إراحتهم ملوقعة الرفاع باتت مطلبا 
ضروريا للجه���از الفني والذي 
يحتاج لكل طاقة بدنية في املباراة 
والتي يحتاج بها األصفر للفوز 3 
� 0، كي يضمن التأهل الى املباراة 
النهائية والتي ستقام على أرضه 

في حال تأهله.
من جانبه، قال املدرب محمد 
إبراهيم ل� »األنباء« إن مواجهة 

يجب أن تهي���أ جميع األجواء 
للقادس���ية، كي يدخل املباراة 
بقوة ألنه مطالب بالفوز بفارق 3 
أهداف، وهي نتيجة صعبة لكنها 
ليست مس���تحيلة على العبي 

القادس���ية مع الرفاع ليس���ت 
مواجهة محم���د إبراهيم فقط 
او العبي���ه او االصفر بل هي 
مباراة الكويت كلها، فهي حاسمة 
للتأهل الى املباراة النهائية لذلك 

الذي���ن عودونا دائما  األصفر 
على العودة بقوة واخلروج من 
اي مأزق. وبني ان سوء احلظ 
أمام  الكثيرة  الفرص  وإضاعة 
املرمى هما الس���بب الرئيسي 

التعادل في  او  وراء اخلسارة 
أي مباراة، مشيرا إلى ان األصفر 
قدم مباراة رائعة من الناحية 
التكتيكي���ة والبدنية، وفرض 
أس���لوبه طوال 90 دقيقة لكن 
الظروف التي صاحبت املباراة، 
وإضاعة الف���رص كانت وراء 

اخلروج باخلسارة 0 � 2.
وأش���ار إبراهيم الى انه لن 
يتحدث عن طريقته أو أسلوبه، 
وكيفية التعامل مع الرفاع في 
مباراة اإلياب، إال بعد ان يلمس 
اس���تعداد جميع العبيه خالل 
املقبلة والتي ستتضح  األيام 
أكثر في ح���ال تأجيل املباراة 

مع العربي.

اإلصابة تعاود الخطيب في التدريبات

تأجيل مباراة الرفاع والحالة
قرر االحت����اد البحريني لكرة القدم تأجيل 
مباراة الرفاع م����ع احلالة في انطالق الدوري 
البحريني 15 اجلاري، بس����بب ارتباط الرفاع 
باملب����اراة مع القادس����ية 19 اجلاري في كأس 

االحتاد اآلسيوي، وبالتالي جاء هذا القرار كي 
يستعد الرفاع ملواجهة مع االصفر.

وفي السياق نفسه، يلتقي الرفاع اليوم مع ام 
صالل القطري ضمن استعداداته للقادسية.


