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املهاجم البرازيلي كاريكا بات بإمكانه املشاركة مع الكويت

األزرق عاد من القاهرة ويتدرب اليوم
آرثر يشرح أخطاء المنصورة ومرتاح من أندريه

األبيض يختتم معسكره في القاهرة بلقاء المقاولون العرب

يحيى حميدان
عادت بعث���ة االزرق قادمة من القاهرة 
املنتخب اس���تعدادا  بعد ختام معس���كر 
خل���وض املواجه���ة املرتقبة م���ع نظيره 
االسترالي االربعاء املقبل في اطار اجلولة 
اخلامس���ة م���ن تصفيات املجموع���ة الثانية 
املؤهل���ة الى نهائي���ات كأس آسي���ا 2011 

في قط��ر.
وكان االزرق قد اقام معسكرا في القاهرة 
استمر ملدة 8 ايام، خاض خالله مباراة ودية 
امام رديف املنتخب الروماني، انتهت بفوز 

االزرق بهدفني نظيفني س���جلهما املهاجم 
الواعد يوسف ناصر.

وقد كثف اجلهاز الفني لألزرق بقيادة 
الصربي غ���وران توڤاريتش ومس���اعده 
عبدالعزيز حمادة، جهودهما لتهيئة الالعبني 
على اس���لوب التكتيك الذي س���ينتهجه 
ام���ام اس���تراليا، واضعا في احلس���بان 
السيناريوهات املختلفة للمواجهة حسب 

ظروف املباراة.
ومن املقرر ان يج���ري االزرق تدريبا 
مساء اليوم، قبل ان يدخل معسكرا مغلقا 

في احد الفنادق.
وم���ن جهة اخرى، تصل الى البالد غدا 
االثنني بعث���ة املنتخب االس���ترالي على 
دفعتني، وس���يجري تدريبا على س���تاد 
الصداقة والسالم، قبل ان يجري التدريب 
الرئيس���ي بعد غد على ملعب ستاد نادي 

الكويت الذي يستضيف املباراة.
يذكر ان املنتخبني االزرق واالسترالي 
يتقاسمان صدارة املجموعة برصيد 7 نقاط 
لكل منهما، يليهما املنتخب العماني وله 4 

نقاط، واخيرا اندونيسيا 3 نقاط.

مبارك الخالدي
يواصل فريق الكويت برنامجه التدريبي 
في معس���كرة في القاه���رة على فترتني 
صباحية ومسائية بقيادة مدربه البرازيلي 

اجلديد ارثر ومساعده محمد عبداهلل.
وكان ارثر قد خص���ص وقتا طويال 
إللقاء محاضرة لالعبني بعد املباراة امام 
املنصورة والتي انته���ت بالتعادل 1-1، 
وشرح لهم االخطاء التي ارتكبوها، السيما 
املتعلقة بالتمرير في االوقات املناس���بة 

وعدم االلتزام مبراكز اللعب.

وعبر ارثر خالل محاضرته عن ارتياحه 
ألداء بع���ض الالعبني، مش���يدا بالالعب 
البرازيلي اجلديد اندريه الذي مأل وسط 
امللعب بتحركاته املجدية، كما لفت أنظار 
العبي اخل���ط الدفاعي الى الهفوات التي 
ارتكبها قلبي الدفاع في تعاملهما مع الكرات 

من العمق والعرضية.
وكان الفريق قد خاض املباراة بتشكيل 
مكون من خالد الفضلي حلراسة املرمى، 
وعبداهلل املرزوقي وسامر املرطة ونواف 
اس���امة واحمد الصبيح خل���ط الدفاع، 

وحسني حاكم واندريه وناصر القحطاني 
وروجيريو في خط الوس���ط، وعبداهلل 
نهار وكاريكا في الهجوم. وقد أشرك كال 
من وليد علي وعلي الكندري في الشوط 

الثاني.
ومن املقرر ان يختتم االبيض معسكره 
بلقاء املقاولون العرب، قبل ان يعود الى 
البالد. ويحرص اجلهاز الفني على الوصول 
الى التأقلم املطلوب بني الالعبني، وتفعيل 
خطوط الفريق الثالثة، قبل اس���تئناف 

الدوري املمتاز.

يغيب عنها العبو المنتخب األول

3 مباريات في انطالق »تنشيطية اليد«
دعوة مختار القيروان 

لتكريم ماجد 
استقبل مختار منطقة 
العنزي  القيروان صباح 
العب الفريق االول لكرة 
الق��دم في الن��ادي العربي 
الساب��ق حم��ود ماج��د.

واثنى العنزي على ما 
قدمة ماجد لناديه طوال 
السابقة، وطالبة  الفترة 
باالستمرار وعدم االبتعاد 
عن الس���احة الرياضية، 
وق���دم ماجد دع���وة الى 
العنزي حلضور مهرجان 
تكرميه الذي سيقام على 
هامش مباراة العربي مع 
الكويت في بطولة الدوري 
املمتاز على ستاد صباح 

السالم.
وفي ختام اللقاء، قدم 
ماجد ال���ى العنزي درعا 

تذكارية.

انتهاء االستعدادات للرماية العربية
 اعلن نادي الرماية االنتهاء من اس����تعداداته الستضافة البطولة 

العربية التاسعة للرماية التي ستنطلق غدا وتستمر 8 ايام.
وقال رئيس نادي الرماية الش����يخ س����لمان احلمود في تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة املنظمة العليا للبطولة والذي ضم رؤساء 
اللجان العاملة للبطولة ان االجتماع شدد على تضافر كل اجلهود في 
س����بيل اظهار البطولة في افضل صورة والتي تعكس قدرة الكويت 
على استضافة مثل هذه األنشطة الكبيرة. وأضاف احلمود الذي يرأس 
اللجنة أن املشاركني في االجتماع استعرضوا اخلطوات التي قاموا بها 
كل في اختصاصه بداية من حفل االفتتاح وحتى يوم اخلتام والتتويج 
مبديا ارتياحه لسير العمل في جميع اللجان العاملة. ورحب الشيخ 
سلمان الذي يرأس ايضا االحتاد اآلسيوي للرماية بالوفود املشاركة 
في البطولة وكذلك احلكام حيث بدأت الوفود في الوصول الى البالد 
منذ الليل����ة املاضية متمنيا للجميع طيب االقامة وان تكون البطولة 

فرصة لظهور ابطال جدد من الرماة والراميات العرب.

60 فارسًا في سباق »القدرة«
برعاية رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد وبدعم 
من شركة العرفج الهندسية نظمت الرابطة الكويتية للقدرة والتحمل 
اجلولة االخيرة للسباقات التمهيدية مبنطقة كبد التي شاهدها جماهير 
غفيرة من محبي هذه الرياضة وشارك فيها 60 فارسا تأهل منهم 58 
فارسا للمرحلة الثالثة على مسافة 80 كيلو و40 كيلو. واكد رئيس 
الرابطة اياد املطوع ان جهود الشيخ ضاري الفهد كانت وراء تنظيم 
3 بطوالت متهيدية خالل هذا املوس���م على مسافة مختلفة من اجل 
الوصول الى مسافة 100 كيلو وتنظيم سباق دولي خالل الفترة من 
23-24 اجلاري واض���اف ان اللجنة ضمت نائب الرئيس احمد ابل 
واملقرر املقدم يعقوب القالف وامني الصندوق عبداهلل االيوبي واسرة 
التحكيم واللجنة الطبية الذين س���اهموا في اجناح بطوالت القدرة 
والتحمل والفارس القدير واحلكم الدولي محسن البتال الذي اعلن عن 
إلغاء املرحلة االخيرة من البطولة التمهيدية بناء على قرار اللجنة 
الطبية بعد اجهاد الكثير من اخليول بس���بب كثرة املشاركات خالل 
الفترة االخيرة. من جهته، اعرب احسان اصالن الفارس القدير وأحد 
الرعاة لشركة العرفج عن سعادته لنجاح البطولة والعودة للبطوالت 
بعد النجاح الكبير للبطولة التي نظمت في عام 2008 برعاية الشيخ 
ناصر بن حمد رئيس االحتاد البحريني للفروسية واضاف انه ملس 
االقبال الكبير من الشباب على بطوالت القدرة والتحمل وانها البداية 

لعودة هذه الرياضة الى مكانتها السابقة.

حامد العمران
تنطلق اليوم مباريات الدورة التنشيطية التاسعة 
لكرة اليد على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية، حيث 
تقام 3 مباريات في املجموعة االولى، ففي اللقاء االول 
يتقابل الفحيحيل مع الساحل في ال� 4:30 مساء، فيما 
يتقابل في اللقاء الثاني القادسية مع الشباب في ال� 6 
ويلعب في اللقاء الثالث النصر مع خيطان في ال� 7:30. 
يذك����ر ان العبي املنتخب االول يغيبون عن املباريات 
فيما سمحت لوائح املسابقة مبشاركة العبي حتت 18 
و16 سنة بعدد مفتوح حتى يتسنى لالعبني الصغار 
االحتكاك القوي مع العبي الدرجة االولى. وبالنسبة 
لنظام الدورة فقد قسمت الفرق الى مجموعتني تضم 
كل واح����دة 7 فرق، وتقام املباري����ات بنظام الدوري 
من مرحلة واحدة ويتأه����ل االول والثاني الى الدور 
نصف النهائي، ثم اللعب بطريقة املقص على ان يتأهل 
الفائزان الى املباراة النهائية. وبالعودة الى املباريات 
قد تكون كفة الفحيحيل االرجح على الساحة لوجود 
العبني قادرين على قيادة الفريق الى الفوز مع املدرب 

اجلزائري سعيد حجازي الذي بدأ العبوه باستيعاب 
طرقه الدفاعية وعلى الرغم من غياب الدوليني س����عد 
العازمي وفهد ربيع اال ان ذلك قد ال يؤثر على الفريق 
لوج����ود البديل اجلاهز في جميع املراكز. فيما يطمح 
الساحل في الفوز بقيادة املدرب الوطني سالم محمود 
الذي يلعب وفق االمكانيات املتاحة وبروح عالية حتى 
الثواني االخيرة، وقد يعتمد سالم على اللعب اجلماعي 
في محاولة لفتح ثغرات على اجلناحني عبر وليد اجليماز 
وعبدالرحمن فخرو، الى جانب االجتهادات من اخلط 
اخللفي بقيادة فالح العجمي وحس����ن الصفار واحمد 
احلرز، فيما يحاول الفريق تنفيذ الهجوم املرتد السريع 
لتعويض اجلانب الهجومي. ويعتبر اللقاء الثاني االهم 
لتقارب مستوى القادسية والشباب، وميلك الفريقان 
جنوما بامكانهم حتقيق نتيجة ايجابية، ففي االصفر 
يتواجد صالح اجليماز وعبداهلل احلداد وعلي مستكي 
وعبداللطيف الدوسري وطالل الياقوت وباقر خريبط. 
ويغيب فيصل واصل وقد يعوض غيابه محمد العازمي 

وبعض الناشئني الواعدين.
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