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عباس طه

)رويترز( عمر بوحمد في صراع على الكرة مع العب عمان قاسم صنقور 

التشيكي ماتشاال يسير بخطوات ثابتة مع كاظمة

اكتمال عقد الفرق المشاركة
في دورة النصر الرياضي 

العربي وتلفونات بني سويف غدًا

»الرديف« يغادر القاهرة اليوم

األزرق األولمبي إلى نهائي البطولة الخليجية
بجدارة واس���تحقاق تأهل منتخبنا األوملبي إلى

الدور النهائي للبطولة اخلليجية الثانية للمنتخبات 
األوملبية املقامة في قطر بعد تغلبه على نظيره العماني 
بركالت الترجيح 5-4، وانتهت األش����واط األصلية 
واإلضافية بالتعادل الس����لبي بني املنتخبني. وبذلك 
يلعب األزرق األوملبي املباراة النهائية للبطولة يوم 

السبت املقبل مع الفائز من مباراة اإلمارات وقطر.
ففي الشوط االول من املباراة اطاح منتخبنا بأكثر 
من فرصة خطرة كانت ستؤدي الى افتتاح التسجيل، 
ولعل اخطرها انفراد املهاجم يوسف ناصر باحلارس 
العماني بعد ان تلقى متريرة متقنة من العب الوسط 
عادل مطر الذي راوغ اكثر من العب قبل ان ميررها 
الى يوسف ناصر، اال ان االخير سددها خارج املرمى 
العماني )32(، واضاع حمد امان كرة رأسية خطرة 

مرت على ميني احلارس العماني )29(.
وفي مجمل احداث الشوط ظهرت االفضلية لالزرق 
االوملبي على نظيره العماني، حيث غابت اخلطورة 
متاما عن العبي عمان وس����ط ترابط جيد لصفوف 
منتخبنا وخصوصا العبي خط الوسط عمر بوحمد 
وناصر القحطاني والعبي الدفاع احمد الرش����يدي 
واحمد ابراهيم، فيما عاب املهاجمني حمد امان ويوسف 

ناصر اضاعتهما للفرص السهلة.

وفي الشوط الثاني لم يتغير احلال عن سابقه، 
سيطرة لالزرق واس����تمرار مسلسل ضياع الفرص 
السهلة، والبداية كانت مع امان الذي انفرد باملرمى 
من اجلهة اليسرى قبل ان يتعثر بالكرة من دون أي 
مشاركة بالدفاع العماني )55(، وكادت اولى الهجمات 
العمانية املنظمة على مرمى احلارس عبدالعزيز فتحي 
كميل ان تستغل باملرمى لوال براعة كميل الذي تصدى 
للكرة ببراعة )68(، ورد يوس����ف ناصر بتس����ديدة 
قوية تصدى لها احلارس العماني على مرتني )72(، 

ليحتكم الفريقان بعدها لالشواط االضافية.
الشوط االضافي االول لم يكن افضل من االشواط 
االصلي����ة للمباراة، فاالزرق االوملبي واصل تضييع 
الفرص الس����هلة بس����ذاجة، فهاهو حمد امان يطيح 
بانفراد كامل باملرمى العماني وس����دد الكرة برعونة 
خارج املرمى )95(، ليقوم بعدها ماهر الشمري باجراء 
تبديله االول باملباراة بعد اخراجه أمان غير املوفق 

وادخال ناصر فرج بدال منه.
واستمر التعادل السلبي بني املنتخبني في الشوط 
اإلضافي الثان���ي من دون ضياع أي فرصة تذكر، 
وطرد حكم املباراة الالعب العماني عامر س���عيد 
الش���اطري، وذلك خلشونته املتعمدة ضد مهاجم 

األزرق يوسف ناصر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يغادر القاهرة الي����وم املنتخب الوطني الرديف عائدا الى ارض 
الوط����ن لبدء مرحلة جديدة من التدريبات واالعدادات بعد ان دخل 
في معس����كر اعداد طويل مبدينة 6 أكتوبر املصرية، اس����تمر ألكثر 
م����ن 15 يوما وتخلله 4 مباريات ودية كان آخرها تلك التي خاضها 

املنتخب باألمس أمام فريق جاسكو.
في حني بدأ األزرق مبارياته الودية امام فريق مصر املقاصة احد 
الفرق التي صعدت حديثا للدوري املصري املمتاز وانتهت بالتعادل 
االيجابي 2-2. بينما كانت الودية الثانية امام احتاد الشرطة احد الفرق 

القوية بالدوري املصري وانتهت لصالح الشرطة بهدف نظيف.
اما الودية الثالثة )قبل األخيرة( فكانت امام التعاون السعودي 

وانتهت بالتعادل االيجابي 1-1.
من جانبه أكد مدير املنتخب اسامة حسني ان معسكر 6 أكتوبر 
كان رائعا في كل شيء، ولوال الزحام الشديد الذي شهد فترة املعسكر 
بسبب االقبال الشديد من الفرق العربية التي توافدت على مدينة 6 
أكتوبر القامة معس����كراتها هناك، لكانت االفادة اكبر وأكثر اال انني 
في النهاية اس����تطيع ان أقول ان املعس����كر حقق الهدف األساسي 
والرئيسي منه وهو إعداد األزرق الرديف بشكل قوي، والتعرف على 
امكانيات الالعبني الذين مت استدعاؤهم للقائمة الدولية، والوقوف 
على التشكيلة األساس����ية ومجموعة البدالء قبل خوض املنتخب 
منافساته الرس����مية في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها األردن 

خالل الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر املقبلني.
وأشار حسني الى ان اجلهاز الفني بقيادة الصربي غوران توفاريتش 
جنح من خالل املعسكر في ان يضع قدرات الالعبني املستدعني الى 
صفوف املنتخب على احملك، بعد ان تعرف على مس����توياتهم فنيا 
وبدنيا ومهاريا، وبالتالي أصبحت عملية اختيارات التشكيلة األنسب 
لألزرق الرديف على وشك االنتهاء منها نهائيا عقب العودة للكويت 
وقبل اخلوض في املنافسات الرسمية في بطولة آسيا بوقت كاف.

الشطي: جمباز العربي جاهز للموسم الجديد

اكتمل عقد الفرق ال� 32 املشاركة في النسخة 
االولى لدورة مركز النصر الرياضي الرمضانية 
لكرة القدم التي ستقام خالل الفترة من 7 الى 
17 رمضان املقبل على ملعب ساحة مشرف 

التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقررت اللجنة املنظمة للدورة اغالق باب 
التسجيل بعد كثرة الراغبني في التسجيل في 
الدورة وتنسق اللجنة املنظمة كافة الترتيبات 
والتجهيزات املتعلقة ببرنامج الدورة وجداول 
املباريات لكي تخرج النسخة االولى في أفضل 
صورها خاصة ان القائمني عليها يتطلعون 
لتقدمي نفحات مميزة لعشاق كرة القدم الى 
جانب اختيار أفضل االنشطة الترفيهية التي 
ستقام على هامش املباريات، وستجرى القرعة 

خالل األيام املقبلة.
كما تقوم اللجنة املنظمة واملساعدون لها 
بإدارة الدورة بفكر جديد ومختلف عن بقية 
الدورات الرمضانية وسترصد اللجنة املنظمة 

العديد من اجلوائز القيمة التي س���تقدمها 
الشركات الراعية عن طريق سحوبات يومية. 
كما رصدت اللجنة املنظمة جوائز متنوعة 
للفرق الفائزة الى جانب جوائز خاصة الفضل 
العب لتشجيع الالعبني على التألق الى جانب 
التحلي باالخالق الرياضية التي ستكون شرطا 

اساسيا في اختيار أفضل الالعبني. 
وكان���ت اللجنة املنظمة قد تلقت طلبات 
متعددة من شركات كثيرة لرعاية النسخة 
االولى للدورة بعد ان ملست املجهودات الكبيرة 
التي تقوم بها اللجنة املنظمة لتقدمي دورة 
كروية تختلف ش���كال ومضمونا عن غيرها 
من الدورات التي تقام خالل ش���هر رمضان 
الفضيل، ومن الرعاة الرسميني شركة السور 
لتسويق الوقود ومن بعدها راعاة فضيون 
وهم مستش���فى األمومة وروتانا املنش���ر 
والوطنية لالتصاالت وغيرها من الشركات 

الراعية األخرى.

يختتم العربي في اخلامسة 
والربع عصر اليوم تدريباته 
استعدادا ملباراته الودية األخيرة 
في معسكره احلالي مبدينة 6 
التي سيخوضها في  أكتوبر، 
السادس���ة والربع من مساء 
غد امام فري���ق تلفونات بني 
س���ويف، والت���ي تأتى ضمن 
برنامج إعداد األخضر للموسم 
اجلديد. ويستعد العربي للقاء 

مبران خفيف سيجريه اليوم 
على ملعب فن���دق موڤنبيك 
الذي يقيم في���ه، حتت قيادة 
البرازيلي كابو مدرب الفريق، 
في حني اشتمل مران األمس على 
تدريبات تنمية املهارات الفنية 
عند الالعبني وحتفيظهم بعض 
التكتيكية واخلططية  اجلمل 
التي ينوي املدير الفني تطبيقها 

في املنافسات الرسمية.

أكد رئيس وفد النادي العربي للجمباز الذي يقيم 
معس���كرا تدريبيا بالقاهرة محمد الش���طي اهتمام 
مسؤولي النادي ورعايتهم للعبة، مشيرا الى تأسيس 
قاعدة من الالعبني الناش���ئني على يد مدربني مهرة 

لدعم اللعبة وتقدمي العبني على مستوى عال.
وقال عقب لقائه وأعضاء الوفد مع سفيرنا لدى 
مصر د.رش���يد احلمد ان هذا االهتمام أثمر عن فوز 

العربي ببطولة الدوري وكأس التفوق للجمباز في 
املوسم املنتهي. وحول املعسكر قال الشطي ان املعسكر 
يأتي استعدادا للموسم املقبل وبطولة الدوري، مؤكدا 
جاهزية العبي الفريق األول للمنافسة على البطولة. 
الفتا الى اعداد اجلهاز الفني برنامجا تدريبيا خالل 
املعسكر لرفع مستوى اللياقة البدنية لالعبني اضافة 

الى اجراء بعض اللقاءات مع الالعبني املصريني.

استقالة برما من »يد« الصليبخات كاظمة يهزم بروك النمساوي
حامد العمران

قدم مدرب اليد بنادي الصليبخات لفريق حتت 14 س����نة عبدالرزاق 
برما استقالته بعد خالفه مع املدير الفني لقطاع الناشئني الوطني عباس 
طه. بدوره أوصل طه استقالة برما الى مجلس االدارة الذي وافق عليها 
ليبحث املدي����ر الفني عن مدرب جديد ليتعاق����د امس االول مع املدرب 
املصري محس����ن خميس الذي س����بق ان درب فرق املراحل السنية في 
الش����باب والقادسية والنصر والكويت وقد حقق خميس قبل موسمني 
املركز الثاني في دوري حتت 18 س����نة مع األصفر ويعتبر خميس من 
املدربني اجليدين في الس����احة احمللية. يذكر ان فرق الصليبخات أنهت 
األسبوع املاضي املعس����كر اخلارجي في القاهرة وحتاول إدارة اللعبة 
إعادة البريق الى فرق املراحل الس����نية التي ابتعدت عن الواجهة خالل 
السنوات العشر املاضية بعد التركيز على الفريق االول فقط مما جعل 
مش����اركة فرق املراحل السنية شرفية وهذا ما كلف النادي عدم وجود 
ص����ف ثاني في الفريق االول في الوقت احلالي وقد مت التعاقد مع ثالثة 
مدربني للمدرسة وحتت 12 سنة في محاولة النعاش اللعبة من جديد.

 عبدالعزيز جاسم
فاز فريق نادي كاظمة على بروك 
النمساوي 4 - 3 في ثالث مباريات 
البرتقالي الودية في معسكره الذي 
يقيمه بالنمسا استعدادا للموسم 
اجلديد والذي س����يختتم السبت 
املقبل، عل����ى ان يعود كاظمة الى 

البالد االحد الذي يليه.
وأح����رز أه����داف البرتقال����ي 
املنتقل حديثا الى صفوف الفريق 
فرج لهيب والبرازيلي الكس����ندر 
والشاب الواعد الصاعد من فريق 
حتت 21 سنة حمد احلربي وناصر 
العويهان. وقدم كاظمة عرضا طيبا 
خالل ش����وطي املباراة وضح من 
خالله اس����تيعاب الالعبني للفكر 
اخلططي للمدرب التشيكي ميالن 
ماتشاال الذي بدأت بصماته تظهر 
من حي����ث الروح العالية لالعبني 
واألداء املتوازن في الشقني الهجومي 
والدفاعي. وظهر احملترف البرازيلي 
الكسندر بشكل الفت حيث واصل 
تسجيل االهداف عالوة على إجادته 
صنع الفرص لزمالئه، كما ظهر حمد 
احلربي مبستوى لقي استحسان 
املدرب ماتش����اال. وم����ن املقرر ان 
يختتم الفريق معس����كره السبت 
املقبل على ان يعود الى البالد االحد 
ليواصل برنامجه االعدادي محليا، 
ومن املتوقع ان يجري كاظمة عددا 
من املباريات الودية في الكويت.

تقدم إلى المركز 125 عالمياً

الكويت يلغي مباراة نيوشاتل بسبب األمطار
 مبارك الخالدي

تقدم نادي الكويت الى الترتيب 125 في تصنيف 
أندية العالم الذي صدر أخيرا عن موقع االحصائيات 
الرس���مية التابع لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. 
وكان »االبيض« قد احتل الترتيب 129 في آخر تصنيف 
لفيف���ا قبل أن يتقدم اربعة مراكز وارتفع رصيده الى 
105.5 نقاط، بينما تراجع نادي القادسية أربعة مراكز، 
حي���ث احتل الترتيب 238 برصيد 80 نقطة. من جهة 
أخرى، اضطر اجلهازان الفني واالداري لفريق الكويت 
الى إلغاء املباراة الودية الثالثة للفريق التي كان من 
املقرر ان يخوضها مساء أول من أمس أمام نيوشاتل 
السويسري ضمن معسكره الذي يقيمه حاليا استعدادا 
للموسم اجلديد، وذلك بسبب األمطار التي هطلت على 
ارض ملعب املعس���كر، حيث فض���ل اجلهازان الفني 
واإلداري لألبيض اراحة الالعبني في الفترة املسائية 
وعدم املخاطرة بخوض املباراة خشية إصابة أي من 
الالعبني أو تعرضهم لنزالت البرد غير املتوقعة. وواصل 
الكويت تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه روماو 
أمس على فترتني صباحية ومسائية حيث كانت احلصة 
األولى مقسمة إلى قسمني األول منها في صالة احلديد 

والتقوية والثاني عبارة عن تدريبات فنيه داخل امللعب، 
في حني أجرى روماو تقسيمة بني الالعبني في الفترة 
املسائية بهدف تطبيق بعض اجلمل التكتيكية. ويقوم 
اجلهاز اإلداري للفريق مبحاوالت إلجراء مباراة ودية 
أخيرة قبل انتهاء املعس���كر 10 اجلاري على ان يعود 
بعدها الى البالد ملواصلة استعداداته محليا قبل خوض 
مباراة كأس السوبر أمام القادسية 16 اجلاري. وكان 
األبيض خاض مباراتني وديتني أثناء معسكره كانت 
األولى أمام نيون وانتهت بالتعادل السلبي والثانية 
أمام فريق ميرا وف���از األبيض 3-1. ومن جهة أخرى 
ارجئت املفاوضات بني إدارة نادي االتفاق السعودي 
وإدارة األبيض حول طلب األول االستعانة بخدمات جنم 
الفريق وليد علي كمحترف آس���يوي رابع مع الفريق 
السعودي الى فترة االنتقاالت الشتوية بسبب ضيق 
الوقت وقرب انطالق منافس���ات الدوري الس���عودي 
ولتضارب مواعيد االستحقاقات التي يلتزم بها الالعب 
مع املنتخب الوطني للمرحلة املقبلة ما يجعل االستفادة 
منه للنادي الس���عودي في ه���ذه املرحلة امرا صعبا 
للغاية، ما أدى الى ارجاء املفاوضات برمتها الى فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة في يناير املقبل.

منتخب الناشئين
قبل بداية إحدى 

مبارياته

أزرق الناشئين يختتم معسكره بسلوڤاكيا بثُمانية على ترفانا

مبارك الخالدي
اختتم منتخبنا الوطني للناشئني مبارياته الودية 
في معسكره اإلعدادي الذي يقيمه في سلوڤاكيا منذ 10 
من الشهر املنصرم بفوز كبير على فريق ترفانا حتت 
18 سنة 8-0، وأحرز أهداف األزرق كل من الهداف محمد 
الفهد )هاتريك(، وفيصل شريان ومتعب الشمري لكل 
منهما هدفان، ومحمد السرهيد هدف، واختتم مهرجان 
األه����داف الواعد نواف ناي����ف، وكان األزرق قد التقى 
الفريق السلوڤاكي األس����بوع املاضي وفاز عليه 0-1 

واحرز الهدف محمد السرهيد.
ومن املقرر ان تعود بعثة املنتخب بعد غد في ختام 
معسكر ناجح استعدادا خلوض منافسات نهائيات كأس 
آسيا للناشئني املقرر إقامتها في اوزبكستان اعتبارا من 
24 أكتوب����ر املقبل وحتى 7 نوفمبر املقبل حيث يلعب 
منتخبنا في املجموعة الرابع����ة التي تضم منتخبات 

الصني واإلمارات والعراق.
من جانبه أعرب مدير بعثة املنتخب علي الديحاني 
في اتصال ل� »األنباء« عن رضاه التام واجلهاز الفني عن 

نتائج ومردودات املعسكر وعطاء الالعبني والتزامهم، 
مضيفا ان املعسكر جنح بكل املقاييس حيث هيأت أجواء 
املعسكر األرضية للجهاز الفني لصنع التجانس املطلوب 
بني الالعبني ورفع معدالت لياقتهم البدنية، مشيرا الى 
ان شبابنا اظهروا روحا معنوية عالية من حيث إقبالهم 
على احلصص التدريبي����ة وترجمة توجيهات اجلهاز 
الفن����ي بقيادة البرتغالي ادغار بورغيس ومس����اعديه 
أنور بوطيبان وشارك الشطي حلراسة املرمى وقد بدا 
واضحا استيعاب العبينا للفكر اخلططي للمدرب الفتا 

الى ارتياح ادغار للمردودات الفنية للمعسكر.
وأضاف الديحاني ان الالعبني خاضوا املباراة األخيرة 
مبس����توى راق من حيث التجانس والنسق الهجومي 
الفعال عبر األطراف والتمرير السريع بحسب اخلطة 
املوضوعة. وكش����ف عن ان املرحلة املقبلة للبرنامج 
اإلعدادي حتى موعد انطالق بطولة كأس آس����يا، الفتا 
الى ان اجلهاز اإلداري سيمنح الالعبني اجازة محدودة 
بعد الع����ودة الى الكويت ليت����م جتميعهم مرة أخرى 
لالس����تمرار في التدريبات ومخاطبة بعض االحتادات 

خلوض مباريات ودية للمحافظة على النس����ق العام 
ألداء املنتخب. وقدم الديحاني الشكر لرئيس وأعضاء 
االحتاد على دعمهم الزرق الناش����ئني، مؤكدا ان رجال 
االحتاد كانت لهم مواقفهم الداعمة للمنتخب في رحلته 
االعدادي����ة حلرصهم على ظهور املنتخب بش����كل جيد 
في البطولة القاري����ة ما يعكس اهتمام جلنة التطوير 
باالحتاد بالقاعدة الستعادة سمعة الكرة الكويتية، كما 
ش����كر مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة على 

مؤازرته للمنتخب وكذلك أولياء أمور الالعبني.
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