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 ألغيت بطولتا الرالي واملوتوكروس اللتان كان من املقرر اقامتهما 
يوم اجلمعة املاضي بسبب عدم صرف امليزانيات املخصصة لهما من 
جهات االختصاص بالهيئة العامة للشــــباب والرياضة ودون أسباب 
معلنة، وشهد مقر نادي السيارات والدراجات اآللية املنظم لتلك البطوالت 
جتمعا ملتسابقي البطولتني الذين أبدوا استياءهم لتوقف النشاط، كما 
أوضح املتسابقون أنهم قاموا بتجهيز سياراتهم ودراجاتهم للمشاركة 
في البطوالت التي شهدت جناحا كبيرا خالل املواسم املاضية بفضل 
النقلة النوعية في عملية التنظيم التي يقوم بها النادي وطالبوا مجلس 
إدارة النادي لسرعة التدخل لدى الهيئة حلثها على تقدمي الدعم املادي 
الالزم النتظام إقامة الســــباقات حسب اجلدول املعلن من قبل النادي 
في بداية املوســــم. وفي تصريح لرئيس النادي الشــــيخ احمد الداود 
ناشد جهات االختصاص في الهيئة سرعة صرف ميزانيات البطوالت 
احمللية نظرا ألهميتها في استمرار أنشطة النادي وليتمكن من الوفاء 
بالتزاماته جتاه املتسابقني ومحبي رياضة السيارات والدراجات في 
الكويت، وأضاف أنه على ثقة بتحمل مسؤولي الهيئة للمسؤولية امللقاة 
على عاتقهم في رعاية إقامة البطوالت التي تخدم وتشــــجع الشباب 
الكويتي على ممارســــة هوايتهم بالشــــكل الصحيح لصقل مواهبهم 

وتأهيلهم لتمثيل الكويت في احملافل الدولية واإلقليمية. 

 بطل الخليج يتدرب في العديلية

 غوران: دراسة الخصم واختيار التكتيك من عوامل الفوز
 مبارك الخالدي

  كشف مدرب األزرق الصربي 
غوران توڤاريتش أسرار النجاح 
الذي حققه منتخبنا الوطني من 
عمان الــــى اليمن خالل محاضرة 
أقامها مركز إعداد القادة في اخلالدية 
أمس بحضور عدد كبير من مدربي 
السنية،  املراحل  األندية ومدربي 
كما أشرف على جتهيز احملاضرة 
رئيس جلنة التخطيط والتطوير 
فــــي االحتــــاد د.حســــني املكيمي 
واحملاضر الدولي وعضو اللجنة 

د.بدر عبداجلليل.
أمــــام    واســــتعرض غــــوران 
احلضور بداية تشــــكيل املنتخب 
الوطني شاكرا مســــاعدة مدربي 
األندية بالوقوف مع اجلهاز الفني 
الى  لقــــد توصلنا  لألزرق، وقال 
أســــماء ما يقرب من ٨٧ العبا مت 
فرزهم بشكل دقيق وبعد سلسله 
من االجتماعــــات الفنية باالحتاد 
قررنا تشكيل منتخب الرديف نظرا 
للمشاركة في ٤ بطوالت خارجية 

القاهرة لعبنا أمام فرق مصرية 
ليســـت قوية وال ضعيفة، وكان 
هدفنا تقييم أداء العبينا والوقوف 
على األخطاء وحتويلها الى برامج 
التكتيك  مفيدة واالستقرار على 
املناسب للعب وبالنسبة لي أفضل 
اخلطة املتعـــارف عليها ٤-٣-٣ 
ألننا منتلك الالعبني املهاريني ذوي 
الســـرعة على األطراف وميكنهم 
االختراق من العمق ولكن ال ميكن 
اعتمادها أثناء املباراة إال بعد ان 
يتم دراسة اخلصم بشكل جيد إذ 
من املمكـــن ان يتم حتويرها الى 
٤-٤-٢ أو ٤-٥-١، مشـــيرا الى 
تطبيق هذا األسلوب أمام منتخبات 
سورية واألردن واليمن وايران.

  وأشـــار مدرب األزرق الى ان 
اجلهاز الفني واجه مشكلة التزاوج 
بني العبـــي الرديـــف واملنتخب 
األساسي بعد العودة الى الكويت 
استعدادا لـ «خليجي ٢٠» وقال انه 
مـــن الصعوبة ان يتم الطلب من 
العب الظهور بشـــكل الئق ومنذ 

هي بطولة غرب آسيا في األردن 
ودورة األلعاب اآلسيوية في غوانزو 
و«خليجي ٢٠» وكأس آسيا يناير 
املقبل في قطــــر، ولم يكن الوقت 
يسعفنا الختيار قائمة نهائية منذ 

البداية.

  الرديف خدم الالعبين 

  وبني غوران ان املنتخب الرديف 
كان فرصــــة تاريخية ومناســــبة 
الكتشــــاف العبــــني مهاريني على 
أمثال عبدالعزيز  مســــتوى عال 
املشــــعان وفهد العنزي ويوسف 
ناصر وآخريــــن وكانت البطولة 
بحد ذاتها فرصــــة مواتية إلبراز 
مهارة العبني كان من الصعب ان 
يظهروا بشكل أساسي لو اعتمدنا 
على قائمة املنتخب األساسية فقط 
للمشاركات اخلارجية وحتقق هدفنا 
من التجربة حيث أثبتت املباريات 
أمام منتخبات ســــورية واألردن 
واليمن وايران اننا منتلك عناصر ال 
تقل أهمية عن اآلخرين ولكن حتتاج 

الفرصة إلثبات وجودها.
  وقال غوران ان األســــاس في 
اختيار الالعبني للرديف هو لوائح 
البطولــــة التي حددت املشــــاركة 
مبواليد ٨٧ و٨٨ و٨٩ و١٩٩٠ وكان 
بعض الالعبني مع األسف منسيني 

من األجهــــزة الفنية وحتقق لهم 
مرادهم بالوصول الى املنتخب األول 

من خالل بوابة الرديف.

  دراسة الخصوم واختيار التكتيك

  وأضاف انه في اثناء معسكر 

املرة األولى اذ ان ذلك يحتاج مزيدا 
من الوقت وهذا هو الســـبب في 
عدم ظهور الالعبني بشـــكل جيد 

في املباريات الودية.

  تتويج الجهود كان في اليمن

  وأوضح غـــوران ان البطولة 
اخلليجيـــة كانـــت مختلفة من 
حيث االسترايجية فكنا جاهزين 
البدنية والفنية  الناحيتـــني  من 
واملنتخبات التي شـــاركت كانت 
اللقب،  قوية ومرشـــحة الحراز 
ولكـــن األزرق تفـــوق بالعزمية 
وبوضع األسلوب املالئم لكل مباراة 
ومباغتة اخلصوم بأساليب اللعب 
لتشكيل عنصر املفاجأة الحراج 
اخلصوم وخلبطـــة أوراقهم وال 
ننسى ان البطولة شكلت ضغطا 
الالعبني ألهميتها  نفســـيا على 
ولكن تعـــاون اجلميـــع خاصة 
الالعبني  اجلهاز اإلداري بإخراج 
من األجـــواء الصعبة وتأهيلهم 

نفسيا للمباريات. 

 عبداهللا العنزي
  وســـط روح معنوية عالية، 
يســـتأنف األزرق بطل اخلليج 
تدريباته في الـ ٥:٣٠ مساء اليوم 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن 
البكر في احتاد الكرة بالعديلية 
املقررة  استعدادا لكأس آســـيا 
مـــن ٧ الى ٢٩ ينايـــر املقبل في 
العاصمة القطرية الدوحة، ويلعب 
األزرق في املجموعة األولى الى 
جانب منتخبات قطر املستضيف 

والصني واوزبكستان.
  ومن املقرر ان تستمر تدريبات 
األزرق في البالد حتى يوم االربعاء 
الى املعســـكر  املغـــادرة  موعد 
التدريبي بالقاهرة، الذي يتخلله 
٣ مباريات جتريبية، اثنتان مع 
كوريا الشـــمالية يومي ٢٤ و٢٧ 
اجلاري وواحدة امام زامبيا يوم 
٣١ اجلاري، وسيعود األزرق الى 
البـــالد مطلع يناير ليســـتأنف 
تدريباته قبل السفر الى الدوحة 

يوم ٤ املقبل.

مناســـك العمرة، فيما سيكتفي 
محمد راشـــد بجلسات عالجية 
وعدم مشاركته في التدريب نظرا 
إلصابته على ان ينضم للتدريب 

في معسكر القاهرة.
  من جهتـــه، أكد مدير األزرق 
اسامة حسني انه ال خوف على 
العبي املنتخب من اإلجهاد بعدما 
الى  حصلوا على راحـــة تصل 
اسبوع وهي كافية جدا الزالة أي 
إجهاد بدني عليهم من جراء خوض 
املباريات او التدريبات في الفترة 
املاضية، مبينا ان االحتفاالت بـ 
اليوم  «خليجي ٢٠» ســـتنتهي 
ألننا مقبلـــون على بطولة اهم 
واكبر وهي كأس آسيا، ولكننا 
في الوقت نفسه سنستفيد من 
احلالة املعنوية املرتفعة لالعبني 
حتى يقدموا أفضل ما لديهم في 

هذه املرحلة.
  وأشار الى ان االختالف كبير ما 
بني املشاركة بكأس اخلليج وكأس 
آســـيا، فنحن سنواجه في هذه 

هم: نواف اخلالدي ومساعد ندا 
وحســـني فاضل ومحمد راشد 
وصالح الشـــيخ وطالل العامر 
وبدر املطوع وحمد العنزي واحمد 
عجب وعبدالعزيز املشعان وعامر 
املعتـــوق وفهد األنصاري وفهد 
الطاهر ووليد  عوض ويعقوب 
علـــي وجراح العتيقـــي وخالد 

  وأجرى اجلهاز الفني لألزرق 
بقيادة املـــدرب الصربي غوران 
توفاريش تغييـــرا واحدا على 
التـــي خـــاض بها  التشـــكيلة 
منافســـات «خليجي ٢٠» حيث 
استدعى حارس مرمى الساملية 
حميد القالف بدال حارس النصر 
محمد الصالل، والالعبني الـ ٢٦ 

خلف وعبداهللا الشمالي وخالد 
الرشـــيدي وعلي مقصيد وفهد 
العنزي ويوسف ناصر وعبداهللا 
البريكي وخالد القحطاني وحميد 

القالف.
  ومـــن املقـــرر ان يغيب عن 
تدريب اليوم فهد العنزي الذي 
اســـتأذن اجلهـــاز اإلداري ألداء 

البطولة ٣ منتخبات من مدارس 
مختلفة، فقطر سبق ان التقينا 
منتخبها في «خليجي ٢٠» وهي 
تلعب باســـلوب مشابه لألزرق 
واجلهاز الفني والالعبون لديهم 
فكـــرة كافية عنهم، اما املنتخب 
الصيني فهو من مدرسة شرق 
القارة ويعتمد على اللعب السريع 
لذلك سنواجه كوريا الشمالية 
وديا لتقـــارب ادائها مع الصني، 
اما املنتخـــب االوزبكي فهو من 
وســـط القارة وميتـــاز الفريق 
بالقوة اجلسمية واللياقة البدنية 

واالنضباط التكتيكي.
  وبني حسني ان املشاركة في 
«خليجي ٢٠» ال تعني ان أوراق 
امام منتخبات  األزرق مكشوفة 
املجموعة، بل على العكس فنحن 
ازددنا قوة بعد هذه البطولة ومن 
املمكن ان يفاجئهم اجلهاز الفني 
الى  بتكتيك مختلف من مباراة 
أخـــرى مادمنا منلـــك العناصر 

القادرة على فعل ذلك. 

 األزرق يبدأ رحلة اإلعداد آلسيا.. وحسين لالعبين: االحتفاالت انتهت

 في محاضرة كشف خاللها أسرار النجاح من عمان إلى عدن

 (متين غوزال) مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش متحدثا خالل احملاضرة  

 حضور كبير من مدربي االندية واملراحل السنية  

 (األزرق.كوم)  تدريبات األزرق تنطلق استعدادا للحدث األهم كأس آسيا  

 البناي.. الجندي المجهول
 يستحق رئيس اجلهاز الطبي في املنتخبات الوطنية د.عبداملجيد 
البناي االشــــادة على اجلهد الكبير الــــذي بذله جميع الالعبني في 
مالعبنا وليس العبي املنتخبــــات الوطنية فقط، فهذا الرجل كان 
العني الساهرة على راحة الالعبني واكثرهم تأملا الصابتهم، بل كان 
يتابــــع حاالتهم حتى بعد انتهاء مهامهم من املنتخب، حتى اصبح 
محل ثقــــة لالعبي اخلليج ايضا اللذين يتوافدون عليه بني احلني 
واآلخر من اجل الكشــــف عن اصاباتهم. البناي حتامل على نفسه 
خالل «خليجي ٢٠» وعلى الرغم من ادخاله الى املستشفى في اليمن 
الجراء جراحة مستعجلة اال انه كان على اتصال دائم باجلهاز الطبي 

واالداري لالستفسار عن احوال الالعبني الصحية. 

 «الفتاة» يكّرم األزرق
 حتت رعاية وحضور 
رئيســـــة اجلمعيــــــة 
الكويتيــــة لالســــــرة 
املثالية ورئيسة نادي 
الفتاة الشيخة فريحة 
االحمد، يقيم نادي الفتاة 
في اخلامســـة اال الربع 
حفل تكرمي االزرق بطل 
«خليجـــي ٢٠» في مقر 

النادي باخلالدية. 

 سؤال إلى الشيخ طالل الفهد؟
 مازلنا نتلذذ بطعم الفوز بكأس خليجي ٢٠، أسبوع 
كامل مّر على فوزنا الغالي ومازلنا نتحدث في تفاصيله 
وكواليسه وفرحته، ليس ألنها املرة الوحيدة التي نحقق 
فيها الكأس ولكن ألن الفوز جاء قي وقته ومحله ملا متّر 
به كرتنا من ظروف غير مستقرة على الصعيد اإلداري، 
نتمنى ان تطوى صفحتها لألبد، لم نفز بالكأس وحدها، 
بل فزنا بفريق متميز تكتيكا وتنظيما، فزنا مبدرب طموح 
يبحث عن النجاح فــــكان مدرب األزرق الصربي غوران 
توڤاريتش احد عناصر الفوز األساسية، فزنا بعناصر 
واعدة جامحة قادرة على املنافسة في كل الظروف ولم 
يعد منتخبنا يلعب الكرة «اخلجلة» التي بالكاد تصل الى 
منطقة جزاء اخلصوم، إمنا اصبح يهدد ويقتحم ويسدد 
ويسجل، اصبح لدينا أطراف طويلة بوجود فهد العنزي 
ووليد علي وعبدالعزيز املشعان، واذا كنا قد كسبنا الكأس 
بجدارة فإن العنزي هو املكسب «الفني» الكبير لألزرق 
واسألوا غوران واملدربني اآلخرين واحملللني واملتابعني.

  لن أضيف جديدا إذا قلت ان بدر املطوع جنم البطولة 
لكني أراه العبا يختلف عن اآلخرين في لعبه وتسجيله 
وحتى طريقته في التعبير عن الفرح، يقوم بادوار كبيرة 
داخل امللعب ال يالحظها املشــــجع العادي «ما شاء اهللا» 
وتابعنا بقلق شديد ردة فعله بعد خسارته لقب افضل 
العب في آسيا اثناء البطولة لكنه عاد بأفضل حالة وكأن 
شــــيئا لم يكن، كنا ظاهرين للعيان طوال املباريات لم 
نتخف خلف املنافسني كما كنا نخسر في السابق ومازلت 
احفظ تصريحا للمدرب غوران اشاع في نفوسنا األمل 
لتحقيق اللقب عندما قال بعد مباراة العراق «شاهدت في 
عيــــون الالعبني الرغبة في حتقيق الفوز فدفعتهم نحو 

الهجوم وفازوا».
  ما أشبه الليلة بالبارحة ولكنها «بارحة» مضت عليها 
سنوات طويلة بعدما حقق األزرق اللقب في «خليحي١٣» 
في مســــقط عام ١٩٩٦، وغادر بعدها مباشرة للمشاركة 
في كاس أمم آسيا في اإلمارات وحل رابعا بعد السعودية 
البطل واإلمارات وإيــــران، وها هو منتخبنا مير بنفس 
حالة األزرق قبل ١٤ عاما ونأمل ان يكون منافســــا على 
األدوار املتقدمة وعليه ان يعلم ان بطولة آسيا تختلف 
كليا عن اخلليج ففي الدوحة ستكون املهمة أصعب بكثير 

وعليكم حتملها.
  آخر السطر: إذا قلنا ان الشيخ طالل الفهد من املساهمني 
في إجناز كأس اخلليج فذاك واضح للجميع، ولكن نسأله: 
من أين لك كل هذا الصبر والتحمل والقدرة على ضبط 
النفــــس؟! فالرجل واجه مصاعب كثيرة في الســــنوات 
الثالث املاضية لكنه عاد قويا واثقا يحمل أغلى الكؤوس 

فتعاطف معه خصومه قبل مؤيديه. وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 األولمبي يتدرب في ١٩ الجاري

 إعالن جدول مباريات
   «خليجي ٢٦» لألندية

 تجميد نشاط «السيارات»
  والداود يناشد المسؤولين التدخل

 مبارك الخالدي
  يبدأ املنتخب األوملبي تدريباته في ١٩ اجلاري استعدادا للمغادرة 
الى عمان ملواجهة املنتخب األردني ٢٤ اجلاري في اطار اســــتعدادات 

األزرق خلوض التصفيات املؤهلة الى نهائيات أوملبياد لندن ٢٠١٢.
  ومن املتوقع ان يعلن اجلهاز الفني لألوملبي بقيادة ماهر الشمري 
ومســــاعده خالد احمد القائمة األولية لألزرق االسبوع اجلاري على 
ان يقدم برنامجه االعدادي الى االحتاد والذي يتضمن مواعيد السفر 
الى األردن واقامة معسكر اعدادي خارجي اضافة الى خوض مباراتني 

وديتني امام املنتخبني السوري واللبناني.
  وكانت القرعة قد أوقعت األزرق أمام بنغالديش في الدور التمهيدي 

يومي ٢٣ فبراير املقبل ذهابا و٩ مارس املقبل ايابا. 

 أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة دول مجلس التعاون اخلليجي لكرة 
القدم لألندية جدول مباريات األدوار التمهيدية للنسخة اجلديدة من 

«خليجي ٢٦» التي ستنطلق في مارس املقبل مبشاركة ١٢ ناديا.
  وتضم قائمة الدول املشاركة اإلمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين 
فيما انسحبت السعودية وأنديتها ممثلة في نادي النصر الذي رفض 

املشاركة في البطولة احتجاجا على أحداث البطولة املاضية.
  وأوضحت وكالة األنباء القطرية أنه مت تقسيم الفرق الـ ١٢ إلى ٤ 
مجموعات تضم كل مجموعة ٣ فرق، وراعت القرعة التي مت إجراؤها 
مؤخرا عدم مواجهة فريقني من البلد نفسه وضمت املجموعة األولى 

الشباب (اإلمارات) والساملية والرفاع (البحرين).
  أما املجموعة الثانية فتضم العربي (قطر) وصحم (عمان) والظفرة 
(اإلمــــارات)، فيما تضم املجموعة الثالثة اخلريطيات (قطر) وكاظمة 
والســــويق (عمان) أما املجموعة الرابعة فتضــــم األهلي (اإلمارات) 
والعربــــي واألهلي (البحرين). وقررت اللجنة التنظيمية مشــــاركة 

الساملية بديال للنصر السعودي. 

 بسبب إيقاف الدعم المادي من «الهيئة»


