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»األزرق« يتدرب على ملعب القوات املسلحة
تنطلق اليوم أولى تدريبات منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في أبوظبي على ملعب القوات املسلحة وذلك 
ضمن استعدادات منتخبنا لـ »خليجي 22« في الرياض 13 نوفمبر املقبل، حيث سيخوض األزرق وديتني 
األولى أمام كوريا الشمالية 30 اجلاري والثانية أمام اليمن 4 نوفمبر املقبل، وسيتم حتديد املواجهة الثالثة 
خالل اليومني املقبلني في 7 او 8 نوفمبر قبل املغادرة إلى جدة 9 منه ألداء مناسك العمرة ومن ثم الذهاب إلى 
الرياض في 11 نوفمبر استعدادا ملواجهة العراق 14 منه في انطالق مباريات األزرق بالبطولة.
وسيلتحق بالوفد اليوم فيصل زايد بعد أن يخوض مواجهة فريقه اجلهراء مع النصر في الدوري. 

عبدالعزيز جاسم آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

قمة اجلولة 
الثامنة بني االحتاد 
والنصر في الدوري 

السعودي

جيمي يارزا في حديث مع الشيخ طالل احملمداخلبرة حرمت األزرق من الفوز على ايطاليا

في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس القارات

»أزرق الصاالت« يبحث عن الفوز أمام »الفراعنة«
وترك بصمة جي����دة عندما 
املنتخب����ان معا ظهر  يلعب 
الي����وم في اجلول����ة الثالثة 
واالخيرة ملنافسات املجموعة 

الثانية.
ويأمل كالهما في حتقيق 
الفوز واحلصول على النقاط 
الثالث خاصة ان املستوى يكاد 
يك����ون متقاربا بينهما، وكال 
منهما لديه الدوافع التي من 
اجلها سيلعب للفوز، فاليابان 

بطل آسيا.
وتختتم منافسات دوري 
الي����وم، حيث  املجموع����ات 
يلعب املنتخب االرجنتيني 
مع نظيره االيطالي في قمة 
منافس����ات املجموعة االولى 
وتستمد قوة املباراة من االداء 
املبهر الذي قدمه كال املنتخبني 
في اجلولتني االولى والثانية 
والتأكيد على رغبتهما القوية 
في الفوز بلقب كأس القارات 
والذي يس����دل الستار عليه 

الثالثاء املقبل.

الكويتي وعلى الرغم من فارق 
االمكانيات والتصنيف اال اننا 
لم نكن صيدا س����هال وقدمنا 
مس����تويات جيدة بالنسبة 

لنا«.

البرازيل تلتقي التشيك

وفي مباراة اخرى، يضرب 
املنتخب التشيكي موعدا مع 
منافس����ه البرازيل����ي اليوم 
الدول  في ختام منافس����ات 
االول بشكل عام في متام ال� 
7.30 مساء على صالة نادي 
القادس����ية ضمن منافسات 
البطولة، وتعتبر املباراة من 
املباريات الكبرى في البطولة 
خاصة بعد املستوى املتميز 
الذي قدمه كال املنتخبني في 
الفترة الس����ابقة وجنحا في 
اظهار امكانيات فنية وبدنية 

عالية للغاية.
ويبحث كل من املنتخب 
الياباني ونظيره اجلواتيمالي 
عن فوز حلفظ م����اء الوجه 

ان عناص����ر منتخب الكويت 
من الناحية الفنية يعتبرون 
اكثر جهوزي����ة من املنتخب 
املص����ري كما ان االنس����جام 
وضح انه ل����دى االزرق في 
حالة اعلى من تلك التي ظهر 
عليها املنتخب املصري حتى 

اآلن في البطولة.
من جهت����ه، اعرب مدرب 
منتخبنا الوطني االس����باني 
لويس فونس����يكا عن رضاه 
ال����ذي قدمة  عن املس����توى 
االزرق في البطولة حتى اآلن، 
خاصة انه واجه منتخبني من 
افضل املنتخبات على مستوى 
العالم. وقال لويس »بالتأكيد 
كنا نطمح لتقدمي مستويات 
افض����ل ولكن يجب ان نضع 
في ذهننا اننا لعبنا امام فرق 
دائما م����ا تتنافس على لقب 
بطولة العالم وجميع العبيهم 
محترفون وميتلكون خبرات 
دولي����ة كبي����رة وتصنيفهم 
متقدم للغاية مقارنة باملنتخب 

فرصة جيدة من اجل اسعاد 
اجلمه����ور ومحاول����ة وضع 
بصمته في البطولة، خاصة 

يترقب اجلمهور مس����اء 
اليوم لقاء عربيا خالصا بني 
الكويت ونظيره منتخب مصر 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة 
للمجموعة االولى في متام ال� 
5 مساء على صالة القادسية 
ضمن بطول����ة كأس القارات 
لكرة الصاالت والتي تقام حتت 
رعاية صاحب السمو االمير 

وتستمر حتى 28 اجلاري.
ويعتب����ر اللق����اء مهم����ا 
للغاية بالنسبة للمنتخبني 
بغ����ض النظر عن الوضعية 
الصعبة في املجموعة، خاصة 
ان االزرق قدم مباراة تاريخية 
امام ايطاليا وكان قاب قوسني 
او ادنى من الوصول الى الفوز 
بالفع����ل لوال بعض االخطاء 
التي قلبت املباراة رأسا على 
عقب، وسيعمل اجلهاز الفني 
ملنتخبنا على عالج كل االخطاء 
من اجل تداركها اليوم بغية 

الوصول الى الفوز.
االزرق يعتب����ر املب����اراة 

مدرب منتخبنا لويس فونسيكا يعول على الروح

يارزا: بطولة ناجحة
اشاد مدير التطوير باالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جيمي 

يارزا باجلهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
كأس القارات لكرة قدم الصاالت بقيادة الشيخ طالل احملمد. 

جاء ذلك في تصريح له قبل مغادرته الكويت متوجها الى لوزان 
بعد ان حضر حفلي القرعة واالفتتاح واليوم االول من مباريات 

البطولة. وقال يارزا: لقد سعدت كثيرا بحضور هذا احلدث 
العاملي الذي لعبت فيه الكويت دورا كبيرا واسعدني اكثر أن أرى 

الكوادر الكويتية الشابة وهي تتعامل مع االجهزة االلكترونية 
خالل احلفلني بحرفية. واضاف يارزا: اذا حتدثنا عن البطولة 
استطيع القول ان الشيخ طالل احملمد بتنظيمه بطولة القارات 

والعام املاضي املونديال املصغر لالندية قد ساهم مساهمة كبيرة 
في تطوير مسابقات كرة قدم الصاالت على املستوى الدولي 

وان »فيفا« يرى ان الكويت لديها قيادات تتمتع برؤى وافكار 
جديرة باالخذ بها وتنفيذها من اجل تطوير كرة القدم في العالم.

واختتم جيمي يارزا تصريحه موجها شكره للشيخ طالل 
احملمد واللجنة املنظمة العليا واحتاد الكرة على حسن االستقبال 

والضيافة.

بن إبراهيم يشيد بإجناز شباب قطر

الزمالك في مواجهة سموحة

هنأ رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ 
س����لمان بن إبراهيم املنتخب القطري مبناسبة 
فوزه ببطولة كأس آسيا للشباب )حتت 19 عاما( 
التي اختتمت منافساتها مساء يوم امس األول 

)اخلميس 23 اكتوبر اجلاري( في ميامنار.
واعتبر ب����ن ابراهيم إجناز املنتخب القطري 
جتسيدا للتطور املتنامي في مستوى كرة القدم 
القطرية وانعكاس����ا جلهود االحتاد احمللي في 
رعاية وإعداد املنتخ����ب وترجمة لعطاء أفراده 
على امتداد مراحل البطولة وصوال إلى التتويج 

املستحق باللقب.
كما وجه رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
التهاني ملنتخبات قطر وكوريا الشمالية وميامنار 
وأوزبكستان مبناسبة تأهلها إلى نهائيات كأس 
العالم للشباب حتت 20 عاما التي ستقام العام 
املقبل في نيوزلندا، مؤك����دا أن تلك املنتخبات 
جنحت بفضل عزميتها القوية ومستوياتها الفنية 
املميزة في التأه����ل للدور نصف النهائي لكأس 

آسيا وحجز مقاعدها في كأس العالم.

وأشاد بن ابراهيم مبا أفرزته بطولة كأس آسيا 
من مواهب شابة ستمثل واجهة املستقبل املشرق 
لكرة القدم اآلسيوية داعيا اإلحتادات األهلية في 
القارة اآلسيوية إلى مواصلة رعاية تلك املواهب 
لرفد منتخباتها الوطنية في املنافسات املقبلة.

وأكد رئيس االحتاد اآلس����يوي أهمية إعداد 
املنتخبات اآلس����يوية املتأهلة إلى كأس العالم 
للشباب مبكرا من أجل متثيل القارة اآلسيوية 
خير متثيل في اإلستحقاق العاملي املنتظر وحتقيق 
النتائج التي تلبي تطلعات جماهير الكرة اآلسيوية 
وتثبت على أرض الواقع قدرة منتخباتها على 

التطور في مختلف احملافل.
وكان املنتخب القطري للشباب قد توج للمرة 
االولى بلقب بطولة كأس األمم اآلس����يوية التي 
استضافتها ميامنار بفوزه على منتخب كوريا 

الشمالية 1-0 في املباراة النهائية.
وسجل هدف املباراة اكرم عفيف في الدقيقة 52 
من املباراة التي اقيمت على ملعب مجمع تدريب 

الشباب مبدينة ياجنون مبيامنار.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

تقام الي���وم ثالث مباري���ات في اجلولة 
السادسة ملس���ابقة الدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم، أهمها اللقاء الذي س���يجمع بني 
الزمالك وسموحة في الثامنة والنصف مساء، 
بتوقيت الكويت، في س���تاد الدفاع اجلوي، 
ويس���بقه في الرابعة عصرا لقاء دمنهور )3 
نقاط( وبتروجيت )4 نقاط(، وفي السادسة 
والربع، لقاء املقاولون )5 نقاط( واجلونة )3 
نقاط(. اللقاء األهم، سيكون الظهور الفعلي 
األول للمدرب البرتغالي باتشيكو مع الزمالك، 
بعد ان ترك املباراة السابقة امام وادي دجلة، 
الى املدرب العام محمد صالح، وانتهت بالتعادل 
السلبي، وسيواجه باتشيكو نظيره الفرنسي 
الفاني املدير الفني لفريق سموحة، والفريقان 
متقاربان جدا في الترتيب، حيث يحتل سموحة 
املركز الثامن برصيد 7 نقاط، يليه مباشرة 
الزمالك بفارق نقطة، ويتطلع كل من باتيشكو 
وفالني للفوز اليوم بالثالث نقاط للدخول في 
منطقة املقدمة، بعد ان تأخر الفريقان كثيرا 

في اجلوالت السابقة.

المقاصة يقفز إلى الصدارة

إلى ذلك، قفز مصر املقاصة الى صدارة الدوري 
املصري لكرة القدم، مع افتتاح اجلولة السادسة 
من املسابقة، حيث فاز الفريق على نظيره النصر 
بنتيجة 2-0 في املباراة التي جمعتهما على ملعب 
بتروسبورت، ليتصدر املقاصة برصيد 12 نقطة، 
بينما يتذيل النصر الترتيب برصيد نقطة واحدة، 

اال ان هذه الصدارة ستكون مؤقتة، حتى اكتمال 
مباريات اجلولة السادسة.

أحرز أهداف املباراة أحمد الشيخ في الدقيقة 
52، والسيد حمدي في الدقيقة 67.

كما حقق طالئع اجليش فوزا مستحقا وغاليا 
على ضيفه املصري البورسعيدي 2-4.

ورفع الطالئ����ع رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم 
للمرك����ز الثال����ث بنفس الرصيد م����ع املصري 

البورسعيدي الذي يحتل املركز الثاني.

تذاكر »الفراعنة« والسنغال

في ش����أن آخر، أكد املدير التنفيذي لالحتاد 
املصري لكرة القدم ثروت س����ويلم أن مجلس 
االدارة برئاس����ة جمال عالم اس����تقر على طرح 
تذاكر مباراة مصر والس����نغال يوم 10 نوفمبر 
املقبل، أي قبل املباراة بخمسة أيام كاملة حتى 
يتسنى للجماهير احلصول على التذاكر بوقت 

كاف قبل اللقاء.
وتابع أنه سيتم طرح التذاكر في 4 منافذ هي: 
الن����ادي األهلي باجلزيرة ومدينة نصر، ونادى 
الزمالك مبيت عقبة، ونادى النصر مبصر اجلديدة، 
الفتا إلى أنه ستكون هناك مراقبة ومتابعة شديدة 
من االحتاد املصري واألمن منعا لتكرار ظاهرة 
السوق السوداء التي انتشرت قبل مباراة بوتسوانا 

األخيرة.
وكانت ادارة االحتاد قد باعت 8 آالف تذكرة 
فقط قبل مباراة بوتس����وانا األخيرة، رغم طرح 
20 ألف تذكرة وانتشرت ظاهرة السوق السوداء، 
حيث وصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 100 

جنيه، والدرجة األولى إلى 200 جنيه.

يسعى للخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء اإلياب في الرياض

الهالل يصارع سيدني في ذهاب نهائي »أبطال آسيا«

فيما سيكون الغائب االبرز 
القحطاني بسبب  ياس���ر 

البطاقات الصفراء.

قمة النصر واالتحاد

من جهة اخرى، تستكمل 
اليوم لقاءات اجلولة الثامنة 
من الدوري السعودي بثالث 
مباريات، يسيطر لقاء النصر 
واالحتاد في الرياض على 
اهتمام الش���ارع الرياضي 
الس���عودي، حيث االحتاد 
الكاملة  املتصدر بالعالمة 
21 نقطة من سبع مباريات، 
بينم���ا النصر الثالث ب� 18 

نقطة.
املراقبون ان  ويعتب���ر 
االحتاد يدخ���ل اليوم اول 
اختب���ار حقيقي له بعد ان 
لعب جميع لقاءاته السابقة 
الوس���ط، بينما  امام فرق 

سيكون املستضيف النصر 
ايضا في اختبار صعب حيث 
البد له من الفوز وتعويض 
خس���ارته الس���ابقة، فيما 
ستشكل له اخلسارة اليوم 
لو حدثت فارق نقاط يصل 
ال���ى 6 وهو ما يصعب من 

مهمة حامل اللقب.
ويتوجه االهلي اخلامس 
الى بريدة ملالق���اة فريقها 
الرائد قبل االخير وس���ط 
معنويات عالي���ة لالعبي 
االهلي بعد فوزهم االخير 
الرائد  اما عن  النصر  على 
فالي���زال يبحث عن الفوز 
االول وجت���اوز نقطت���ه 

الوحيدة.
واخيرا يلتقي الشعلة 
والفت���ح وكالهما من اجل 
تعديل الوض���ع في املركز 

املتأخر جدا.

الفريق  ووضع م���درب 
الرومان������ي ريجيكام���ب 
العبيه ف���ي جهوزية تامة 
عب���ر تدريب���ات صباحية 
ومس���ائية بالرغ���م من ان 
الفريق خاض 7 جوالت في 

الدوري السعودي.
واوعز كام���ب لالعبيه 
بالعامل االهم وهو ضرورة 
عدم اتاحة الفرصة للفريق 
االسترالي للتسجيل، حيث 
سيشكل له ذلك ضغطا كلما 
تأخر في ذلك، فيما سيكون 
الهدف ل���و مت للهالل غاليا 
جدا، ويعول ريجي كامب 
على ناصر الشمراني كثيرا 
الى  االم���ر اضافة  في هذا 
البرازيل���ي نيفيز واالخر 
ديج���او والك���وري كواك 
الفرج وس���الم  وس���لمان 
الدوسري وسعود كريري، 

الرياض - خالد المصيبيح 

يحل الهالل الس���عودي 
اليوم ضيفا على ويسترن 
س���يدني في ذهاب نهائي 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
والذي يبحث الهالل عن اعادة 
اللق���ب خلزائنه بعد غياب 
13 عاما وبعد عدة محاوالت 
لم يصل فيها الى هذا الدور 
اطالقا مما يؤكد ان »األزرق« 
امام فرص���ة ال تعوض من 
اجل مسح اخفاقات السنوات 

السابقة.
الهالل  وجاء اس���تعداد 
ملباراة اليوم مكثفا بعد ان 
وصل الى استراليا منذ االحد 
املاضي من اجل التأقلم على 
االجواء وترتيب النوم بسبب 
ف���ارق التوقيت الكبير بني 

سيدني والرياض.

العبو الهالل يسعون لعدم تفويت الفرصة واحلصول على اللقب اآلسيوي

الهالل سيدني
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