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األزرق يسعى لتحسين صورته أمام ڤيتنام اليوم
عبداهلل العنزي

س���يكون األزرق مطالبا اليوم بتصحيح أوضاعه 
وجتميل صورت���ه عندما يلتقي منتخ���ب ڤيتنام في 
السادسة مساء على ستاد جابر في اللقاء الودي ضمن 
اس���تعدادات األزرق لبطولة خليجي 20 التي ستقام 
نوفمبر املقبل في اليمن وكأس آس���يا في يناير املقبل 

في العاصمة القطرية الدوحة.
كما س���يكون األزرق الذي ظهر بشكل سيئ للغاية 
في آخر مباراتني له أمام االمارات وخس�ر 0 � 3 ثم أمام 
البحرين اجلمعة املاضي وخس���ر أيض��ا 1 � 3، مطالبا 
بتحقي��ق ف��وز مشف��وع ب��أداء جمي��ل ميحو ب��ه الصورة 
التي ظهر عليها خصوصا في مباراة البحري��ن وحت��ى 
يعيد الى االذهان ذلك االنطباع اجليد الذي ترك��ه بعد 

فوز املنتخب الرديف ببطولة غرب آسيا االخيرة.
وهذا األمر يتطلب أداء جيدا من الالعبني مع تكتيك 
مناسب من اجلهاز الفني لكي يعيد الثقة لهم خصوصا 
ان هذه املباراة س���تكون األخيرة لألزرق على ملعبه 
قبل ان يغادر الى معس���كره في أبوظبي استعدادا ل� 

»خليجي 20«.
ويأمل اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي 

غوران توڤاريتش كثيرا خروج فريقه 
من هذه الدوامة وحالة عدم التوازن، 
لذلك اجتمع مع العبيه في تدريب 
امس األول وحثهم على نسيان مباراة 
البحرين االخي���رة والبدء بصفحه 
جديدة في مباراة ڤيتنام، وقد أجرى 
غوران بعض التغييرات على تشكيلة 
مب���اراة اليوم في ظل غياب كل من 
بدر املطوع واحمد الرشيدي لالصابة 
ون���واف اخلالدي ألدائه مناس���ك 
العمرة، وقد اس���تدعى غوران 20 
العبا للمباراة وهم: خالد الرشيدي 
ومحمد الص���الل وخالد القحطاني 

وخالد عجب وعبدالعزيز املشعان وحسني فاضل وفهد 
العنزي ويوسف ناصر وعبداهلل البريكي ومحمد راشد 
وعامر املعتوق ووليد علي وعبداهلل الشمالي وخالد 
خلف واحمد العيدان ويعقوب الطاهر وفهد االنصاري 

وعلي مقصيد وجراح العتيقي وفهد عوض.
ومن املؤك���د ان األزرق لن يلع���ب بنفس التكتيك 
الذي خاض به مباراة البحرين االخيرة، خصوصا بعد 
استبعاد صالح الشيخ الذي يكاد يكون الالعب الوحيد 
الذي يثق به غوران في مركز صانع األلعاب، لذلك فإن 
املنتخب سيعود في هذه املباراة الى طريقته التي تعود 
عليها مؤخ���را وهي اللعب على األطراف، وهو تكتيك 

أثمر نفعا في بطولة غرب آسيا االخيرة.
ومن املتوقع ان يبدأ األزرق املباراة بتشكيلة تضم 
محمد الصالل في حراس���ة املرمى وهو الذي استدعاه 
غوران لهذه املباراة خصيصا من أجل إعطائه الفرصة، 
وفي خط الدفاع سيلعب حسني فاضل ويعقوب الطاهر 
ومحمد راشد وعلي مقصيد، وفي الوسط جراح العتيقي 
وعبداهلل الشمالي وعبدالعزيز املشعان وفهد العنزي 

وفي الهجوم خالد خلف ويوسف ناصر.
وس���تكون املباراة ايض��ا فرص�����ة لتجربة بعض 
الالعب���ني اجلدد كب���دالء مثل خالد 
عجب وخال���د القحطاني وعبداهلل 

البريكي.
اما املنتخب الڤيتنامي فال يبدو 
غامضا بش���كل كبير للجهاز الفني 
لألزرق، حيث من املمكن ان يستفيد 
األزرق كثيرا من املباراة التي خاضها 
املنتخب االوملبي مع ڤيتنام قبل اقل 
من شهر في بطولة ڤيتنام الودية، 
ويعتبر املنتخب الڤيتنامي منتخبا 
متجددا يس���عى إلثب���ات وجوده 
الى  القارة اآلس���يوية والتأهل  في 

البطوالت الكبرى.

استعدادًا لـ »خليجي 20« وكأس آسيا

)هاني الشمري( األزرق في حاجة إلعادة التوازن من جديد قبل »خليجي 20« وكأس آسيا
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الثالثة الرياضية

األنصاري: نحترم قرار لجنة المسابقات

االتحاد يطلب دشتي مدربًا لحراس الرديف

عبدالعزيز جاسم 
 قال أمني سر نادي القادسية 
وليد األنصاري ان رفض طلب 
القادس���ية بتأجي���ل مباراته 
بالدوري مع العربي 15 الشهر 
اجلاري قد وصله شفهيا وانه 
لم يتسلم حتى اآلن أي كتاب 
من جلنة املس���ابقات التابعة 
انه  إلى  الكرة، مشيرا  الحتاد 
ليس هناك وقت كاف لتقدمي 
كت���اب آخر نطلب فيه تأجيل 
املب���اراة، الفتا إلى انه يحترم 
قرار جلنة املسابقات رغم انه 
جاء عكس قناعاته هو ومجلس 

اإلدارة.
وأش���ار األنصاري إلى أن 
أس���باب الرفض كما منى إلى 
علمه انحصرت في انه ال يوجد 
املباراة  إليه  وقت آخر ترحل 
بسبب الضغط الكبير في جدول 
املسابقات سواء فيما يخص 
مشاركات األندية احمللية وكذلك 
مشاركات األزرق، إضافة إلى 
ان هناك مباراة اعتزال ملدافع 
العربي عبدالعزيز فاضل التي 
حدد موعدها يوم 15 اجلاري، 
والى جانب ذل���ك كله فإنهم 
وجدوا ان الوقت كاف وكبير 
بني مب���اراة العربي ومواجهة 
الدور  البحرين���ي في  الرفاع 

مبارك الخالدي
طلب احتاد الكرة رسميا من ادارة نادي القادسية 
االس���تعانة مبدربه حلراس املرمى احمد دشتي 
لالنضمام الى اجلهاز الفني ملنتخب الرديف الذي 
سيشارك في دورة األلعاب اآلسيوية مبدينة غوانزو 
الصينية في الفترة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل. 

وقد أبدى دشتي موافقة مبدئية شريطة ان يوافق 
ناديه بشكل رسمي على طلب االحتاد.

اجلدير بالذكر ان احت���اد الكرة اليزال يبحث 
عن مدرب مساعد ملاهر الشمري وان كان املدرب 
علي مهنا هو األقرب لتولي املهمة نظرا لتجاربه 

السابقة مع املنتخب االوملبي.

نصف النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي. 

وب���ني أن طلب التأجيل لم 
يك���ن فق��ط من اج���ل إراحة 
العبي األصف�����ر من اإلجهاد 
بل كان حلصر فك��ر الالعب�ني 
وتركيزهم م���ع املدرب محمد 
إبراهيم عل���ى مب��اراة واحدة 
خالل األي���ام القليل��ة املقبلة 
والتدري�����ب عل���ى طريق���ة 
الرفاع وأس���لوبه دون النظر 
العربي لكن هذا  إلى مواجهة 
األمر لم يتحقق، مشيرا إلى أن 
األصفر سبق ان مر مبثل هذه 
الظروف وخرج منها منتصرا 
الن العبيه جميعهم ميتلكون 

خبرة كافية ومن خلفهم مدرب 
محنك.

وأوضح األنصاري ان املدرب 
محمد إبراهيم وضع في وقت 
سابق خطة بديلة لتدريبات 
الفريق في حال رفضت جلنة 
املس���ابقات تأجي���ل مب��اراة 
العرب���ي وبدأ ف���ي تطبيقه��ا 
منذ أمس، مضيف��ا ان الشغل 
الشاغل للقادسي��ة في الوقت 
احلالي ه���و س���رعة تعافي 
املصابني مس���اعد ندا وفراس 
اخلطي���ب وبدر املطوع وعدم 
تع���رض العبي�����ن آخري���ن 
لإلصاب���ة في مب���اراة األزرق 
اليوم مع ڤيتن���ام وكذلك في 
مواجهة العربي بالدوري ألن 
األصفر في حاجة إلى كل العب 

في مباراة الرفاع. 
وأكد ان الالعبني يتطلعون 
الفوز ف���ي مواجهة  لتحقيق 
العربي وال يوجد عذر له��م ان 
لم يحقق��وا نتيج��ة مرضي��ة 
وهي مب�����اراة مهم���ة حالها 
الرف��اع، وتوجه  حال مباراة 
األنصاري إلى جميع اجلماهير 
الكويتية وليس القدس���اوية 
فقط ملؤازرة األصفر والوقوف 
خلفه مهما كانت النتيجة مع 

العربي. 

 وليد األنصاري

مدرب الكويت البرتغالي 
جوزيه روماو مستاء من 

الخسارة أمام الصليبخات

كاظمة ينتظر الكثير من الواعد عبداهلل عطا اهلل

الفهد يرعى اعتزال فاضل

المكيمي مديرًا لكرة اليرموك

واف���ق رئيس احتاد كرة القدم الش���يخ طالل الفهد على رعاية 
مهرج���ان تكرمي العب الفريق األول لكرة القدم في النادي العربي 
عبدالعزيز فاضل الذي سيقام على هامش مباراة القادسية والعربي 
15 اجلاري بالدوري على ستاد نادي الكويت حيث أثنى فاضل على 
مبادرة الفهد وقدم له الش���كر على موافقته، وقال: »ليست غريبة 
على الش���يخ طالل الفهد الوقوف بجانب أبنائه الرياضيني«. كما 
استقبل رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي الالعب 
مبناس���بة مهرجان تكرميه، حيث أثنى الكاظمي على فاضل وقال 
انه قدم الكثير للقلعة اخلضراء وس���اهم مع الفريق في احلصول 

على العديد من البطوالت.

مبارك الخالدي
اسندت االدارة املؤقتة لنادي اليرموك مهمة ادارة الفريق االول 
للكرة بالنادي الى د.حسني املكيمي في املرحلة املقبلة، وكان املدير 
السابق بسام العزمي قد قدم استقالته الدارة النادي في وقت سابق 
حيث مت تكليف املشرف سند احلملي بشكل مؤقت، واملكيمي هو 
احد ابناء اليرموك ومثل املنتخب الوطني لسنوات طويلة ويتمتع 
بخبرة ميدانية كبيرة عالوة على تأهيلة االكادميي وهو ما يشكل 
اضافة لكرة اليرموك التي تعاني انحدارا في املستوى الفني متثلت 
في نتائج الفريق الس���لبية في مس���ابقتي دوري الدرجة االولى 
وكأس االحتاد، ومن املتوقع ان يدع���م املكيمي طلبات اجلهازين 
الفني واالداري املتعلقة بالتعاقد مع محترفني على مس���توى عال 

للنهوض في مستوى الفريق.

الكويت وكاظمة يقصان شريط افتتاح »تنشيطية اليد«
حامد العمران

تنطلق اليوم البطولة التنشيطية لكرة 
اليد بإقامة مباراتني في إطار منافسات 
املجموعة األولى، حيث يلتقي على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية الكويت مع 
كاظمة في الرابعة والنصف فيما يلتقي في 

اللقاء الثاني اليرموك مع التضامن.
التنشيطية  البطولة  الفرق  وتدخل 
بعد ان استعد أغلبها من خالل معسكرات 
خارجي���ة من أج���ل تنفي���ذ اجلوانب 
التكتيكية بش���كل عملي ووضع النقاط 
على احلروف م���ن خالل جتربة بعض 
الالعبني وإعطائه���م الفرصة كاملة في 
مباريات رسمية للوصول إلى التشكيلة 
املثالية مع انطالقة بطولة دوري الدمج 
في نهاية العام احلالي، لذلك قد ال نشاهد 
املستوى احلقيقي للفرق ولكن سيحاول 
كل العب إثبات نفسه من خالل تقدميه 
مستوى جيدا حتى يضمن له مكانا في 

التشكيلة األساسية لفريقه.
وبالنظ���ر الى املب���اراة األولى التي 
جتمع الكويت م���ع كاظمة فإن ظروف 
الفريقني تكاد تكون متشابهة حيث ان 
مدربي الفريقني جديدان، فاألبيض يدربه 
اجلزائري كمال عقاب والبرتقالي بقيادة 

املصري باسم الس���بكي وكالهما يريد 
فرض أسلوبه لذلك سيحاوالن اخلروج 
بأقل األخطاء بغض النظر عن النتيجة 
ولكن احملصلة النهائية يجب ان تكون 
جيدة من خالل تنفيذ املطلوب مع قياس 
اللياقة البدنية التي ركز عليها املدربان 
في معس���كريهما التدريبيني، فالكويت 
عس���كر في اس���طنبول والبرتقالي في 
القاهرة وكان املعس���كران ناجحني من 
وجهة نظر إدارتي الفريقني ولكن احلكم 
النهائي لقياس النجاح سيحسم اليوم 

مع صافرة النهاية.
ومن الناحية الفنية فالفريقان ميلكان 
العبني مميزين حيث يضم كاظمة بخيت 
األحمد والناشئ الواعد عبداهلل عطااهلل 
في مركز صانع األلعاب ويوسف احلداد 
ويوسف حيدر في اخلط اخللفي ويعقوب 
األمير ومحمد العنزي واحمد دويسان في 
اجلناحني فيما يلعب على الدائرة الرويح 
ويحرس مرمى البرتقالي »الشايب« صالح 
نعمة ويس���اعده زميله عبداهلل الفريح 
وه���ؤالء الالعبون ممي���زون وأصحاب 
مهارات عالية ولكن يحتاجون للتوظيف 
الصحيح ومتى م���ا التزموا بتعليمات 
اجلهاز الفني فإن الفوز س���يكون قريب 

املنال. أما األبيض فيعد جاهزا للمواجهة 
بعد الكم الكبير م���ن املباريات الودية 
التي خاضه���ا، ويضم الفريق العبني ال 
يقلون ش���أنا عن منافس���هم وهم خالد 
البرك وعبداهلل الغربللي وعبدالرحمن 
البالول وجاس���م محم���د وعبدالناصر 
محبوب ومشعل طه وسعود العنبري 
وعبدالعزيز العلي واحلارس وليد احلوال 
وناصر الهاجري. وفي اللقاء الثاني الذي 
يجمع اليرموك والتضامن فانه سيكون 
مثيرا الى حد ما نظرا لغياب بعض العبي 
اليرموك املنضمني الى املنتخب واكتمال 
الذي يقوده املصري  التضامن  صفوف 
اشرف وهبة الذي وضحت بصماته على 
الفريق في املوسم املاضي بعد ان تسلم 
املهمة متأخرا ولكن في املوس���م احلالي 
عمل مع الفريق في وقت مبكر وهذا ما 
يجعلنا نتوقع ان يظهر التضامن بثوب 
جديد زاه ومطرز باجلوانب التكتيكية 
اجلميلة التي توصل الفريق الى حتقيق 
الفوز. وفي اجلانب اآلخر يعتبر اليرموك 
من أفضل الفرق التي تضم مجموعة من 
الالعبني الش���باب الواعدين في جميع 
املراكز وهذا ما يريد إثباته أبناء مشرف 

بالضرب بقوة منذ الوهلة االولى.

روماو: الهزيمة من الصليبخات جرس إنذار 
والسبب النقص العددي

مبارك الخالدي
عقد اجلهازان الفني واالداري لفريق الكويت اجتماعا مشتركا مساء 
اول من امس لبحث اسباب الهزمية القاسية التي تعرض لها االبيض 
امام الصليبخات 1 - 4 في اجلولة اخلامسة لبطولة كأس االحتاد، 
حيث أجمع الطرفان على ان سببها هو النقص العددي الذي واجه 
الفريق بعد ان اضطر الى قيد 16 العبا في املباراة معظمهم من فريق 
21 سنة، عالوة على االثر السلبي حلالتي الطرد اللتني تعرض لهما 
احلارس بدر العازمي وابراهيم شهاب، االمر الذي اجبر روماو على 
اشراك مصعب الكندري وهو غير جاهز فنيا وبدنيا نظرا لعودته 

للتو من اصابة وكذلك لعدم قيد خالد الفضلي املوقوف.
وقل���ل روماو من اخلس���ارة وقال انها رمبا تك���ون ذات فائدة 
وس���تمثل جرس انذار شديد لالعبني للعودة الى روحهم املعروفة 
وااللت���زام بتعليمات اجلهاز الفني وكذلك التقليل من العصبية او 
االعتراض على احلكام الن ذلك يتس���بب ف���ي ايقاف الالعبني في 
الوقت الذي يحتاج في���ه االبيض الى مجهوداتهم، الفتا الى غياب 
عناصر املنتخب وهم وليد علي وجراح العتيقي ويعقوب الطاهر 
وفهد عوض وناصر القحطاني وخالد عجب وابتعاد خالد الشمري 
وكاريكا لالصابة حيث فضل اجلهاز الطبي عدم مشاركتهما للحصول 
على املزيد من الراحة اضافة الى سفر العمانيني اسماعيل العجمي 
وخليفة عايل الى عمان للحاق مبنتخب بالدهما، االمر الذي يعني 
ان الفريق قد خاض املباراة امام الصليبخات بشكل مغاير الفتقاده 

عناصره االساسية.
وكان مدير الفريق عادل عقلة قد اوضح ان اجلهاز االداري للفريق 
غير مقتنع باحلالة الفنية للفريق على الرغم من النتائج السابقة، 
وقال اننا اكدنا لالعبني في عدة اجتماعات اننا ننتظر منهم الكثير، 
فاالدارة برئاس���ة رئيس املجلس عبدالعزيز املرزوق لم تقصر مع 
الفريق وكذلك رئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن حيث ذلال كل العقبات 
وتعاقد مع افضل احملترفني وجهاز فني ميتلك سيرة ذاتية جيدة 

لكن حتى اآلن لم يقدم الفريق العرض املنتظر منه.
وشدد عقلة على ان الالعبني بأيديهم ان يقدموا االفضل وجتاوز 
املراحل السابقة، اذ ان الدوري سيعاود االنطالق 15 اجلاري والفريق 
غير مستعد للتفريط في املزيد من النقاط فاالبيض منافس شرس 
على جمي���ع البطوالت لكن ذلك يتطلب ب���ذل مزيد من اجلهد من 

الالعبني وهم اصحاب خبرة وجتارب سابقة.

الجهازان الفني واإلداري للكويت بحثا أسباب الخسارة


