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الثالثة الرياضية

محمد إبراهيم يوجه العبيه في أحد التدريبات

صاحب املركز الثالث في اإلطاحة باملطرقة عبدالرحمن اسماعيل أثناء التتويج

العربى يبدأ تدريباته الختامية

األزرق يتدرب السبت
استعداداً ألذربيجان

»آخر كالم«.. تدريبات
أزرق السلة األحد

»الرديف« يلتقي جاسكو اليوم
في معسكره بالقاهرة

لقاء ثنائي يجمع الفهد وبالتر

الحكام يواصلون معسكرهم بهنغاريا

يستأنف العربي تدريباته اليوم على فترة واحدة في اخلامسة
 والربع مساء مبعسكره الذي يقيمه مبدينة 6 اكتوبر مبصر، 
بعد ان اصر املدرب البرازيلي كابو على مواصلة الفريق تدريباته، 
على الرغم من خوضه مباراة قوية وصعبة امس على ملعب فندق 
موفنبيك امام فريق احتاد الش���رطة، والت���ي تعد ثالث مباريات 

االخضر الودية واالخيرة التي يتخللها معسكره بالقاهرة.
من جانبه اكد رئي���س بعثة العربي ومدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع انه من خ���ال هذه املباراة جنح اجله���از الفني لألخضر 
بقيادة البرازيلى كاب���و ان يقف على قدرات الاعبني، بعد ان قام 
باشراك معظم الاعبني بالفريق، حيث خاض هذه املباراة بتشكيلني 
مختلفني على مدار ش���وطيها، وخال التدريبات احلالية يحاول 
اجلهاز الفني الوقوف على التش���كيلة األنسب للفريق قبل بداية 

املنافسات الرسمية.

وجه سكرتير عام احتاد 
كرة القدم سهو السهو الدعوة 
لاعبي املنتخب الوطني االول 
عبر امناء سر االندية حلضور 
اول تدريبات املنتخب السبت 
املقبل على ملعب عبدالرحمن 
البك���ر باالحتاد اس���تعدادا 
للمغ���ادرة ال���ى مدينة باكو 
بأذربيجان خل���وض مباراة 
ودية امام منتخب اذربيجان 
11 اجلاري ضمن استعدادات 
االزرق لبطولتي خليجي 20 
ونهائيات كأس آس���يا يناير 

املقبل.
وق���د تضمن���ت كت���ب 

االستدعاء الاعبني: مساعد ندا 
وحسني فاضل ومحمد راشد 
وصالح الشيخ وطال العامر 
وبدر املطوع وحمد نايف من 
القادسية وفهد عوض ويعقوب 
الطاه���ر ووليد علي وجراح 
العتيقي وخال���د عجب من 
الكويت وخالد خلف وعبداهلل 
الشمالي وعلي مقصيد وخالد 
الرشيدي واحمد الرشيدي من 
العربي وفهد العنزي من كاظمة 
وحميد القاف من الس���املية 
وطال نايف من النصر وخالد 
القحطاني من الساحل وعادل 

حمود من اجلهراء.

يحيى حميدان
حدد احتاد كرة الس���لة األحد املقب���ل موعدا النطاق تدريبات 
منتخبنا الوطني االول في الس���ابعة مساء في صالة ثانوية حمد 
الرجيب مبنطقة كيفان وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة املنتخبات 
العربية التي س���تقام في العاصمة اللبنانية بيروت خال الفترة 

من 14 حتى 24 الشهر املقبل.
هذا وكانت تدريبات أزرق السلة قد تأخرت عن االنطاق بسبب 
اعتذار العديد من األندية عن افس���اح صاالتها للمنتخب متذرعة 
باقامة تدريبات فرقها، اضافة الى مشكلة اعتذارات بعض الاعبني 
الت���ي مت حلها على ما يب���دو بعد تأكيد 26 العب���ا تواجدهم في 
التدريبات، فيم���ا مت قبول اعتذارات الاعب���ني عبداهلل الصراف 
وفهاد السبيعي )القادسية( وسالم الهذال )الكويت( وأحمد صفر 

)اليرموك( وعبداحملسن خليفة )العربي(، لظروف مختلفة.
وسيواصل املنتخب تدريباته اليومية حتى موعد البطولة في 
صال���ة ثانوية حمد الرجيب لتزامن انطاق البطولة مع العش���ر 
االواخر من شهر رمضان وايام عيد الفطر ومن الصعب خال هذه 

الفترة اقامة معسكر خارجي.

الوطني يخوض املنتخب 
للرديف في السادسة والربع 
مس���اء اليوم مباراته الودية 
االخيرة، امام فريق جاسكو، 
احد فرق الدرجة االولى بالدوري 
املصري. وتأتي املباراة ضمن 
الذي  برنامج معسكر االعداد 
يقيمه االزرق مبدينة 6 اكتوبر 
استعدادا لبطولة غرب آسيا 
التي تستضيفها األردن خال 
الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 

أكتوبر املقبلني.
وكان االزرق قد استعد للقائه 

ال���ودي االخير مبران خفيف 
اجراه عصر اليوم على ملعب 
فندق موفنبيك الذي يقيم فيه 
الفريق، ويأمل مدرب املنتخب 
الصربي غوران توفاريتش من 
خال هذه التجربة ان يضع يده 
على قدرات الاعبني املستدعني 
الى صف���وف املنتخب، حيث 
س���يقوم بتجربة عدد محدد 
م���ن الاعب���ني للوقوف على 
مس���توياتهم قبل ان يختار 
التشكيلة التي سيخوض بها 

املنافسات الرسمية.

سيقوم رئيس احتاد الكرة الشيخ طال الفهد بزيارة 
مهمة الى رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جوزيف 
بات����ر وذلك يوم غد مبقر االحتاد الدولي لكرة القدم في 
زيورخ. وتأتي هذه الزيارة استكماال للمحادثات التي متت 
في جنوب افريقيا على هامش نهائيات كأس العالم 2010 
بني الش����يخ طال الفهد وجوزيف باتر وسيتم مناقشة 
العديد من األمور الرياضية املهمة والتي تصب في مصلحة 

الكرة الكويتية وتطويرها والنهوض بها من جديد.

ش���ارف معس���كر الحكام 
التدريبي على االنتهاء، حيث 
سيعود الوفد االربعاء المقبل 
بعد غياب أس���بوعين إلقامة 
معس���كر في مدينة )جيور( 
الهنغاري���ة اس���تعدادا لبدء 
الجدي���د وتضمن  الموس���م 
المعس���كر تدريب���ات يومية 
للياق���ة البدنية ومحاضرات 
فنية واالطاع على أهم األحداث 
والتحاليل الخاصة بمباريات 
كأس العال���م التي أقيمت في 
جنوب افريقيا واالطاع على 
جميع القوانين الجديدة التي 
الدولي لكرة  أقرها االتح���اد 
الق���دم، وأصبح���ت س���ارية 

المفعول اعتب���ارا من يونيو 
الماضي.

الربيعان  وأوضح ف���ؤاد 
عضو لجنة الحكام ان جميع 
الحكام المشاركين قد اجتازوا 
اختبار اللياقة البدنية بنجاح، 
الفائ���دة كان���ت كبيرة  وان 
للجميع، حي���ث كان االلتزام 
والجدية واالنضباط س���مات 

هذا المعسكر.
وتقدم )الربيعان( بالشكر 
الجزيل للش���يخ طال الفهد 
رئي���س مجلس ادارة االتحاد 
المجلس لمتابعتهم  وأعضاء 
المتواصل���ة إلقام���ة ه���ذا 

المعسكر.

فضيتان للكويت في األلعاب المدرسية بمطرقة إسماعيل والصاالت
بيروت ـ ناجي شربل

رفع عبدالرحمن اسماعيل علي ومنتخب الصاالت، 
ع����دد ميداليات الكويت الفضية الى اربع في الدورة 
الرياضية العربية المدرس����ية ال� 18 التي تختتم في 
5 أغس����طس في مدينة كميل شمعون الرياضية في 
بيروت، اذ حل علي وصيفا للمصري هشام عبدالوهاب 
في مسابقة اإلطاحة بالمطرقة، وسجل 56.85 مترا، 
مقابل 57.37 لعبدالوهاب، وحل ثالثا السعودي محمد 
الدبيسي 56.59 مترا، فيما أنهى أزرق الصاالت مشواره 
وصيفا بفارق المواجهة المباشرة عن لبنان، بعدما 
تس����اوى المنتخبان نقاطا وفارق اصابات، اثر فوز 
لبنان على السعودية 6–4 في قاعة زايد بن سلطان آل 
نهيان بمجمع الرئيس اميل لحود الرياضي العسكري 
في الدكوانة، ولدى الطالبات، احرز فريق الطالبات 
الكويتيات ثاث ميداليات برونزية في العاب القوى 
والشطرنج، وحققت الطالبة هناء فرحان )17 عاما( 
المركز الثالث بحصولها على الميدالية البرونزية في 
لعبة رمي المطرقة فيما نالت الميدالية نفسها مريم 
حمادة )15عاما( في لعبة رمي الرمح وسمر رشيد )16 
عاما( في لعبة الشطرنج، ونوهت رئيسة وفد الطالبات 
الموجهة العامة للتربية البدنية د.منى الحشاش في 
تصريح ل� »كونا« بالنتائج التي حققتها الفتيات برغم 

صغر سنهن مقارنة بالمشاركات اآلخريات.
وقالت الحش����اش ان المشاركة في هذه البطولة 
تكسب الطالبات مزيدا من الخبرة والتجربة الازمتين 

في المستقبل.
واستأثر المغرب بنجومية اليوم الثامن للدورة، 
بعدما حصد 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة 
في مسابقة ألعاب القوى، ليرفع رصيده إلى 12 ذهبية، 

فقفز إل����ى المرتبة الرابعة في الئحة الترتيب العام 
للميدالي����ات، علما أن الص����دارة بقيت لمصر حيث 
أحرز العبوها ميداليتين جديدتين ليرفعوا رصيد 
باده����م إلى 28 ذهبية، كما بق����ي المركز الثاني من 
نصيب س����ورية والثالث للجزائر، وسجلت سابقة 
في البطولة الحالية تمثلت في تغيب منتخب لبنان 
لكرة الس����لة � ذكور، عن مباراته التي كان قد تقرر 
استكمالها أمام سورية على ملعب المدينة الرياضية، 
وذلك بقرار من الاعبين الذين رفضوا التوجه إلى 
الملعب احتجاجا على قرار إيقاف مدربهم رزق اهلل 
زلعوم، وبذلك يعتبر لبنان منس����حبا من المسابقة 
وتشطب كل نتائجه، وقررت اللجنة المشرفة على 
البطولة الكتابة الى االتحاد اللبناني لكرة الس����لة 
حول تصرفات زلعوم والاعب ميشال هاني، الذي 
تقرر شطبه من س����جات االتحاد العربي الرياضي 
المدرس����ي، ونقلت مباريات مسابقة كرة السلة الى 
قاعة بيار الجمي��ل في المدينة الرياضية، خلف ابواب 
موصدة في وجه الجمهور، وطلبت من القوى االمنية 
حف����ظ األمن، واحرز العراق ذهبي����ة الكرة الطائرة 
بعدم��ا حول تخلفه أمام سورية الى فوز عزيز 3–2، 
وخطف المنتخ������ب المغربي الميدالية البرونزي��ة 
بف��وزه على نظيره السعودي 3–1، وتأه��ل منتخبا 
العراق ومصر، الى المباراة النهائية لمسابق��ة كرة 
القدم بعد فوز األول على السعودية 3-1 بضرب��ات 
الترجيح اثر انته����اء الوقت األصل��ي بالتعادل 1-1 
على ملعب صي����دا البلدي، فيم��ا ف��ازت مصر على 

السودان 1–0 في بيروت.
بينما يلعب المنتخبان السعودي والسوداني على 

المركز الثالث )الميدالية البرونزية(.

إبراهيم يعالج األخطاء بعد مباراة التعاون السعودي

القاهرة - سامي عبدالفتاح
يعود القادسية إلى تدريباته اليومية التي 
يقيمها على فترتني صباحا ومساء مبعسكره 
املغلق الذي يقيمه مبدينة 6 أكتوبر املصرية، 
حيث رفض اجلهاز الفني للفريق بقيادة املدير 
الفني محمد إبراهيم منح الاعبني اي راحة عقب 
اللقاء ال����ودي األول الذي خاضه األصفر أمام 
فريق التعاون السعودي، وانتهى بالتعادل 3 
� 3. ويعاني اجلهاز الفني للقادسية من عامل 
ضيق الوقت باملعس����كر فضا عن ان الفريق 
مرتبط مبباراة ودية اخرى غدا، لم يحدد طرفها 
اآلخر حتى اآلن، بعدما وصل االتفاق مع فريق 
جاسكو أحد فرق الدرجة االولى بالدوري املصري 

الى طريق مسدود، بسبب متسك اجلهاز الفني 
جلاسكو بإقامة اللقاء على امللعب الفرعي الستاد 

بتروسبورت بالتجمع اخلامس بالقاهرة.
من جانبه، أكد محمد إبراهيم ان املباراة 
الودية االولى التي خاضها فريقه أمام التعاون 
السعودي، كانت مفيدة جدا بصرف النظر 
عن نتيجتها، مشيرا الى ان اجلهاز الفني ال 
يقف كثيرا أمام نتائج املباريات الودية التي 
خاضها الفريق او سيخوضها خال املعسكر، 
وان كل ما يهمه هو توفير االحتكاك املناسب 
قبل بدء املنافسات الرسمية للموسم اجلديد، 
والوقوف على األخطاء والسلبيات التي يقع 
فيها الاعبون بهدف تصحيح هذه األخطاء 

ومعاجلتها قبل بداية املنافس���ات الرسمية، 
والتي سيستهلها األصفر مبواجهة حاسمة 
»بصفته بطل الدوري والكأس« أمام الكويت 
»بصفت���ه بطل كأس ولى العهد« في بطولة 

كأس السوبر 16 اجلاري.
وأش����اد إبراهيم بالروح العالية واإلصرار 
الش����ديد عند الاعبني، وهو األمر الذي ساعد 
في حتوي����ل النتيجة من هزمي����ة ب� 3 أهداف 
نظيفة لصالح التعاون السعودي في الشوط 
األول الى تعادل مس����تحق قبل نهاية املباراة، 
وذلك عن طريق املتألق أحمد عجب الذي أحرز 
هدف����ني »األول والثالث« والقناص بدر مطوع 

الذي أحرز الهدف الثاني.

»األولمبي« يسعى لمفاجأة عُمان والعبور إلى نهائي »الخليجية«
مبارك الخالدي

بطموح عال وأمان كبير يخوض منتخبنا األوملبي 
في الرابعة والنصف عص���ر اليوم مواجهة قوية 
ومصيرية أمام املنتخب العماني في الدور نصف 
النهائي لبطولة اخلليج الثانية للمنتخبات األوملبية 
التي تس���تضيفها العاصمة القطرية الدوحة على 
ملعب أكادميية س���باير حتى 7 اجلاري، ويدخل 
منتخبنا املباراة بهدف رئيسي وهو جتاوز العقبة 
العماني���ة وبلوغ املباراة النهائية الس���بت املقبل 

ليواجه الفائز من مباراة اإلمارات وقطر.
وكان األزرق قد تأهل الى الدور نصف النهائي 
بعد ان حل ثانيا في املجموعة الثانية حيث جمع 
نقطتني من تعادلني أمام السعودية 1 � 1 واإلمارات 
ب���ذات النتيجة، بينما تأهل املنتخب العماني بعد 
تصدره املجموعة االولى بتحقيقه فوزين متتاليني 
عل���ى كل من قطر والبحرين بنتيجة واحدة 2 � 0 
ما يكشف صابة املنتخب العماني وقوة خطوطه 

الثاثة.
وحق���ق األزرق مبتغاه بالوص���ول الى مباراة 
اليوم بعد ان قدم عرضني اتسما بالتحفظ الدفاعي 
إذ عمد اجلهاز الفني بقيادة الوطني ماهر الشمري 
ومساعده خالد الراش���د الى التركيز على العمق 
الدفاعي بهدف تخطي مباري���ات الدور التمهيدي 
على حساب منتخبني من أقوى املنتخبات املشاركة 
وهما االمارات والسعودية حامل اللقب السابق إال 
ان االستمرار في هذا النهج اليوم قد يطيح بآمال 
املنتخب، السيما ان اجلهاز الفني للمنتخب العماني 
قد راقب منتخبنا ويدرك أسلوب لعبه وأعد العدة 
لضرب اخلطوط الدفاعية لألزرق، ولذلك فان مباغتة 
املنتخب العماني باللعب الهجومي ستكون الورقة 

الرابحة ملنتخبنا اليوم.
ويعاني األزرق اليوم فقدان حارسه األساسي 
حس���ني كنكوني الذي أصيب بتهت���ك في الرباط 
الصليبي للركبة في املباراة السابقة أمام االمارات 
وسيزج اجلهاز الفني باحلارس البديل عبدالعزيز 

كميل الذي يحتاج الى التشجيع وقد تكون مباراة 
الي���وم فرصة له لتق���دمي أوراق اعتماده كحارس 

أساسي للمرحلة املقبلة.
أما خط الدفاع فيضم العبني جيدين هم فيصل 
العن���زي واحمد إبراهيم وعب���داهلل طاهر واحمد 
الرشيدي وفهد حمود، وستبقى املهمة كبيرة على 
رباعي خط الوسط عادل مطر وعمر بوحمد وناصر 
القحطاني وغازي القهيدي لتموين وتغذية العبي 
املقدمة يوسف ناصر وحمد امان الذي يجب ان يكون 
دوره ف���ي الهجوم فقط حتى ال يتعرض لإلرهاق 
مع إطاق احلرية لاعبي خط الوس���ط للمساندة 
الهجومية وفتح اللعب عبر األطراف لوضع اخلصم 

حتت الضغط.
كما ان األزرق ميتلك مفاتيح قادرة على مفاجأة 
اخلصم كاملهاجم محمد دهش وجنم الوس���ط فهد 
احلشاش لتغيير التكتيك ومباغتة املنتخب العماني 
الذي ميتاز باللياقة البدنية العالية والقوة اجلسمانية 
اضافة الى انه يضم عدة مفاتيح للعب أمثال معتصم 
ناصر والهداف منصور النعيمي وفهد اجللبوبي 

وقاسم سعيد ويعقوب عبدالكرمي.
ويبقى على العبينا توزيع اجلهد خال املباراة 
التي من املمكن ان متتد الى وقت إضافي وركات 
ترجيح، السيما ان اإلرهاق قد بدا عليهم في املباراتني 
السابقتني أمام السعودية واإلمارات وهو أمر يجب 

على اجلهاز الفني ان يتداركه.
اإلمارات يواجه قطر

 يعقب مباراة منتخبنا أمام عمان اللقاء اآلخر 
الذي يجمع املنتخبني اإلماراتي والقطري.

وكان االمارات قد بلغ الدور نصف النهائي بعد 
الفوز على السعودية بهدف دون رد ثم تعادل مع 
األزرق 1 � 1. في حني بلغ املنتخب القطري املباراة 
بفوزه بركات الترجيح على املنتخب البحريني 
5 � 4 بع���د ان انتهى الوقت األصلي بالتعادل دون 
أهداف. وكان العنابي قد خسر مباراته االولى أمام 

عمان 0 � 2.

اإلمارات تلتقي قطر في نصف النهائي اليوم


