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كريستوف لوميتر

األزرق يتطلع اليوم لتخطي اإلمارات لتحقيق اللقب

»األولمبي« على بعد خطوة من اللقب الخليجي
يلتقي اإلمارات في نهائي كأس مجلس التعاون للمنتخبات األولمبية اليوم

على األداء بأريحية عالية وبقدرة فائقة على 
تنويع االنطالقات عبر األطراف والعمق، 
ويفتق����د األبيض الي����وم خدمات املهاجم 
وه����داف البطولة احم����د خليل 4 أهداف 
بس����بب حصوله على انذارين ولكن لن 
يؤثر ذلك كثيرا على أداء املنتخب لتواجد 
احمد علي وعلي العام����ري وعبدالعزيز 
هيكل وعامر عبدالرحمن وعمر عبدالرحمن 

وعبدالعزيز صنقور.

على اجلبهة اليسرى لبناء هجماته عبر 
انطالقات اجلريء غازي القهيدي الذي يجيد 

إرسال الكرات العرضية للمهاجمني.

اإلماراتي متمكن فنيًا وبدنيًا

وفي املقابل يب����دو األبيض اإلماراتي 
متمكنا وظهر ذلك خالل مباريات البطولة 
فالفريق الذي يشرف عليه الوطني مهدي 
علي ميتلك العديد من مفاتيح اللعب القادرة 

األكفاء كفهد احلشاش وسعد سرور.
 وفي املقدمة يعتمد األزرق على خدمات 
كل من ناصر يوس����ف واملرهق جدا أثناء 
البطولة حمد أمان الذي يعاني من ش����د 
عضلي قد يحرمه من املشاركة اليوم ومن 
احملتمل ان يزج الشمري بالبديل ناصر فرج 
لتفاهمه مع ناصر يوسف او محمد دهش 
في حال تعافيه من اإلصابة التي حرمته من 
املشاركة حتى اآلن، كما ان األزرق يعتمد 

الكرات اخلطرة وركلة جزاء االمر الذي زاد 
كميل ثقة بنفس����ه، ومن املتوقع ان ميثل 
خط الدفاع كل من فيصل العنزي واحمد 
ابراهيم واحمد الرشيدي وعبداهلل الطاهر 
مع االستعانة بفهد حمود عند احلاجة، كما 
ميتلك الشمري العناصر القادرة على اداء 
مهامها بشكل جيد في خط الوسط بتواجد 
عمر بوحمد وعادل مطر وناصر القحطاني 
وغازي القهيدي عالوة على تواجد البدالء 

مبارك الخالدي
يقف منتخبنا الوطني االوملبي اليوم 
على بعد خطوة من حصد الذهب والفوز 
بلقب البطولة الثانية للمنتخبات اخلليجية 
االوملبية حتت 23 سنة عندما يواجه منتخب 
اإلمارات على ملعب أكادميية سباير املغطى 
في العاصمة القطرية الدوحة في كالكيت 
ثاني مرة خالل البطولة، حيث سبق ان التقى 
املنتخبان في الدور التمهيدي للمجموعة 
الثانية وانته����ت املواجهة بالتعادل 1-1، 
واثبت األزرق علو كعبه ببلوغه املباراة 
النهائية بتعامله الواقعي خالل املباريات 
التي خاضها في البطولة وتأهل على أثرها 
الى املباراة النهائية بفضل كلمة السر التي 
يتمتع بها وهي الروح العالية واحلماس 
ورغبة الالعبني وجهازهم الفني في كتابة 
اس����م االزرق في لوحة الشرف للبطولة. 
وجنح األزرق حتى اآلن بفضل السياسة 
الت����ي انتهجها اجله����از الفني  الواقعية 
الوطني ماهر الشمري  للمنتخب بقيادة 
ومس����اعده خالد الراشد اللذين اوقعتهما 
القرعة م����ع أصعب الفرق وهما املنتخب 
اإلماراتي بطل آسيا للشباب وممثلها في 
كأس العالم 2008 واملنتخب الس����عودي 
حامل النسخة املاضية من البطولة، فلم 
يغامر اجلهاز الفني باالندفاع الهجومي، 
مفضال اللعب باألس����لوب الذي يتناسب 
وقدرات األزرق الذي كان اقل املنتخبات 
اعدادا واس����تطاع ان يحقق التعادل أمام 
اإلمارات والسعودية وبنتيجة واحدة 1-1. 
وفي مباراة نصف النهائي أمام عمان ظهر 
األزرق بصورة مغايرة من حيث النزعة 
الهجومية وب����دت مالمح األزرق واضحة 
واس����تطاع ان يصل الى مبتغاه بالتأهل 

إلى املباراة النهائية.

أمان قد يغيب

وفي مباراة اليوم ال توجد أسرار فأوراق 
املنتخبني مكشوفة لكل طرف النهما التقيا 
في األدوار التمهيدية واجلهازان الفنيان 
شاهدا الالعبني خالل املباريات وال شك ان 
كال منهما يرغب في حتقيق اللقب األول 
لبالده وتس����جيل اسمه في الئحة شرف 
البطولة، فالشمري ينتهج أسلوب اللعب 
5-3-2 ويعتم����د على الواعد عبدالعزيز 
كميل في حراسة املرمى وقد اثبت جدارة 
عالية في مباراة نصف النهائي وس����اهم 
في فوز املنتخب عب����ر تصديه لعدد من 

الشمري: فرصة تاريخية

األردن ولبنان بطال السلة المدرسية

علي:  العبونا أكثر خبرة

األزرق يقدم تدريبه ساعة

انتقال ميدو مرهون بسليماني

أزرق السلة في المجموعة األصعب
 بالبطولة العربية الـ »20«

الكويت عاد فجرًا 
ويرتب للقاء األخضر

الزمالك يفقد فوزا غاليًا على الحرس

قال مدرب املنتخب الوطني ماهر الشمري انني اطمح 
الى مواصلة الطريق والفوز على منتخب صعب ميتلك 
مفاتيح لعب متعددة وميتاز بالكرات العرضية والثابتة 
لكننا لن نفرط في ه���ذه الفرصة التاريخية، فالعبونا 
يتمتعون مبعنويات عالية ورغبة في حتقيق اجناز لهم 
يحسب للكرة الكويتية وتبقى مسألة استثمار الفرص 

مهمة جدا خالل املباراة.

بيروت ـ ناجي شربل
اختتم�����ت امس ال���دورة الرياضية العربية 
املدرس���ية ال� 18 التي اس���تضافها لبنان من 25 
يوليو املاضي، باملباراتني النهائيتني ذكورا واناثا 
ملسابقة كرة السلة في قاعة بيار اجلميل مبدينة 
كميل ش���معون. وقد اختيرت املس���ابقة كمسك 
ختام، ألن اللبنانيني عول���وا منذ بداية االلعاب 
على انتزاع املعدن االصفر في هذه اللعبة. اال ان 
العبي الذكور اعلنوا التمرد واالنسحاب تضامنا 
مع مديرهم الفني رزق اهلل زلعوم، فشطبت كل 
نتائجهم. وانتزع االردن امليدالية الذهبية بفوزه 
على سورية بفارق 9 نقاط 78 – 69، ليثأر االردنيون 
خلسارتهم امام السوريني في الدور االول بفارق 
20 نقط���ة 75 – 95. وعند االناث، قادت الواعدة 
ربيكا عقل منتخب لبنان الى الذهبية بعد تخطي 
االردن في املباراة النهائية بفارق س���ت نقاط 71 
– 65، لتحرم االردنيني. وسجلت عقل 20 نقطة 
الى 10 متريرات حاسمة و8 متابعات و8 سرقات 
للكرة، وكانت افضل مسجلة للبنان العبة االرتكاز 
نارينيه غيوكجيان 22 نقطة الى 10 متابعات و4 
بلوك ش���وت، ونايري فوسكيريجيان 12 نقطة. 
ول���الردن رارا النجار 20 نقطة، وميرا موندو 17 
نقطة، وتاال عويس 14 نقطة. وشهد مساء االربعاء 
احلفل اخلتامي في قاعة كلية الهندس���ة مبدينة 
رفيق احلريري اجلامعية باحلدث، وتبودلت فيه 

الدروع التذكارية.

قال مدرب اإلمارات مهدي علي انني اعرف جيدا أسلوب 
لعب األزرق الذي نقدره ونحترمه لكن العبينا أكثر خبرة 
في التعامل ألنهم م���روا بالعديد من املباريات الصعبة 
واحلساسة خ�����الل السنتني املاضيتني وتولدت لديهم 
املقدرة على حسن التوزيع جلهدهم، ورغبتنا كبيرة في 

اضافة اجناز جديد للكرة االماراتية.

مبارك الخالدي
قرر اجلهازان الفني واالداري للمنتخب الوطني االول 
تقدمي موعد تدريب املنتخب املقرر في الس���ابعة مساء 
اليوم س���اعة كاملة ليبدأ في السادس���ة وذلك الفساح 
املجال لالعبي املنتخب ملتابعة املباراة النهائية لبطولة 
مجلس التعاون للمنتخبات االوملبية التي سيكون االزرق 
االوملب���ي طرفا فيها امام منتخب االمارات. وكان اجلهاز 
الفني ل���الزرق بقيادة الصربي غ���وران توفاريتش قد 
اس���تدعى العبيه للحصة التدريبية اليوم قبل املغادرة 
الى اذربيجان خلوض مب���اراة ودية. والالعبون الذين 
مت اس���تدعاؤهم حلضور تدريب اليوم هم مس���اعد ندا 
وحس���ني فاضل ومحمد راشد وصالح الرشيدي وطالل 
العامر وبدر املطوع وحمد العنزي وفهد عوض ويعقوب 
الطاهر ووليد علي وجراح العتيقي وخالد عجب وخالد 
خلف وعبداهلل الشمالي وعلي مقصيد وخالد الرشيدي 
واحمد الرش���يدي وفهد العنزي وحميد القالف وطالل 

نايف وخالد القحطاني وعادل حمود.
ومن احملتم���ل غياب العبي الكويت والعربي وكاظمة 
والنصر املتواجدين مع فرقهم خارج البالد نظرا الرهاق 
السفر على ان ينخرطوا في التدريبات اليومني املقبلني.

في وقت باتت تؤدي فيه جميع الطرق الى نادي اياكس الهولندي 
بالنسبة للمهاجم املصري احمد حسام )ميدو(، بعد ان جتاهله ناديه 
ميدلسبره االجنليزي عند اعالن ارقام قمصان العبي الفريق للموسم 
اجلديد، وبعد نفي ن���ادي الزمالك دخوله في مفاوضات جديدة مع 
الالعب، يبدو ان حسم صفقة انتقال ميدو الى ناديه السابق اياكس 
س���يتحدد من خالل الصفقة التي يحاول من خاللها نادي وستهام 
يونايت���د االجنليزي التعاقد مع مهاجم ن���ادي العاصمة الهولندية 

الالعب الصربي ميراليم سليماني.

 أسفرت قرعة البطولة العربية ال� 20 للمنتخبات في كرة السلة
     التي س���تقام في العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة من 14 
وحتى 24 الش���هر املقبل عن وقوع منتخبنا ف���ي املجموعة األولى 
األقوى الى جانب منتخبات تونس واجلزائر واملغرب ومصر وليبيا، 
فيما ضمت املجموعة الثانية منتخبات لبنان مس���تضيف البطولة 

والسعودية واالمارات والسودان والعراق.
هذا ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي 

الذي يلعب من مباراة واحدة ويبلغ الفائزان فيه املباراة النهائية.

مبارك الخالدي
عاد إلى البالد في وقت مبكر من فجر امس فريق نادي الكويت قادما 
من مدينة نيون السويسرية حيث أقام معسكرا منذ 20 يوليو املاضي 
ولعب 3 مباريات ودية مع أندية نيون وتعادل سلبا ثم واجه فريق امليرا 
وفاز 3 � 1 وتعادل في املباراة األخيرة مع فريق ايفردون 1 � 1. ويباشر 
األبيض تدريباته اعتبارا من الغد بعد ان منح اجلهازان الفني واإلداري 
للفريق راحة لالعبني ملدة 24 س����اعة. ويجري اجلهاز اإلداري للفريق 
محاوالت مع النادي العربي لترتيب لقاء ودي قبل خوض األبيض املباراة 

املرتقبة على كأس السوبر 16 اجلاري والتي ستجمعه بالقادسية.

 افتت����ح الزمالك مش����واره في املوس����م اجلديد من ال����دوري املصري 
     بالتعادل مع حرس احلدود 2 - 2 في املباراة التي جمعتهما اول من 
امس على ملعب »املكس« باإلسكندرية في بداية منافسات املرحلة األولى، 
والتي ش����هدت أيضا مفاجأة من العيار الثقيل بفوز وادي دجلة الصاعد 
حديث����ا للدوري على املقاولون العرب 4 - 1، فيما تغلب االنتاج احلربي 
على س����موحة 1 - 0، وتعرض حسام حسن املدير الفني للزمالك لنوبة 
هبوط بس����بب العصبية الكبيرة التي انتابته بعد التعادل وبكى العميد 
داخل غرف خلع املالبس. ومن فرط انفعاله، مزق قميصه الذي حضر به 
املباراة. وفي سموحة، أعلن النادي قبول استقالة محسن صالح من منصب 
املدير الفني للفريق، بعد مباراة واحدة خاضها صالح مع س����موحة. من 
جانب آخر، يعقد مجلس ادارة احتاد كرة القدم اجتماعا وديا اليوم برئاسة 
س����مير زاهر في أول ظهور رسمي للرئيس املعزول بعد عودته لالحتاد 
خاصة بعد األزمات واملناوشات التي نشبت بني األعضاء مؤخرا خاصة 
بني زاهر وبعض األعضاء وف����ي مقدمتهم نائبه هاني ابوريدة واتهامهم 

باخليانة والتهرب منه خالل أزمته األخيرة وعدم وقوف أحد بجانبه.

نور يفكر في الرحيل

خالص العزاء

فاجأ الالع����ب محمد نور 
ن����ادي االحت����اد  مس����ؤولي 
الس����عودي برف����ض اج����راء 
الذي  الشامل  الطبي  الفحص 
كان م����ن املفترض ان يجريه 
صباح اخلميس املاضي بناء 
على اتفاقه مع مدرب الفريق 
البرتغالي مانويل جوزيه كما 
انه غاب عن احلصة التدريبية 
للفريق. وقالت مصادر مقربة 
من الالعب: ان نور مستاء جدا 
من جوزيه ومن طريقة تعامله 
معه. هذا وتشير املصادر نفسها 
الى ان نور بدأ بشكل جدي في 
التفكير باالنتقال الحد االندية 
احمللية او اخلليجية التي قدمت 

له عروضا احترافية.

الرياضي  القس����م  يتقدم 
بخالص العزاء من امني س����ر 
نادي الس����احل السابق سالم 
شقير لوفاة والدته، تغمدها 
اهلل بواسع رحمته وألهم اهلها 

وذويها الصبر والسلوان.

العربي يعود اليوم
 من معسكر القاهرة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يغادر القاهرة عصر اليوم 
الفري���ق االول لك���رة الق���دم 
بنادي العربي عائدا الى ارض 
الوطن لبدء مرحلة جديدة من 
التدريب���ات واالعدادات. وكان 
االخضر قد دخل في معس���كر 
اعداد طويل مبدينة 6 اكتوبر 
مبصر استمر اكثر من 15 يوما 
وتخللته 4 مباريات ودية كانت 
آخرها تلك التي خاضها باالمس 
امام فريق تلفونات بني سويف، 
ف���ي حني بدأ العرب���ي ودياته 
الداخلية احد فرق  امام فريق 
الدرجة االولى بالدوري املصري، 
وانتهت بخسارة االخضر 1 - 
2. بينما كانت الودية الثانية 
امام فريق تصنيع السيارات، 
وانته���ت بفوز العربي 3 - 0، 
ثم ج���اءت وديته الثالثة امام 
احتاد الشرطة احد الفرق القوية 
بالدوري العام املصري وانتهت 

ملصلحة الشرطة 1 - 0.
من جانبه، اكد رئيس بعثة 
العربي ومدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع ان معسكر 6 اكتوبر كان 

اكثر من رائع في كل شيء.

اإلمارات

الثالثة الرياضية

الكويت

7

ف���ي مطل���ع يوليو املاض���ي، اصبح 
الفرنسي كريس���توف لوميتر أول عداء 
ابيض يكسر حاجز ال� 10 ثوان في سباق 
ال� 100م، وذلك حني س���جل زمنا مقداره 
9.98ث على مضمار ستاد جورج بومبيدو 
في فالنس خالل بطولة فرنس���ا اللعاب 

القوى )9 يوليو(.
وفي اواخر الش���هر ذاته، بات الشاب 
لوميتر )20 سنة( حديث اوروبا بعدما 
حصد ثالث ذهبيات في سباقات ال� 100م 
وال� 200م والبدل 4 مرات 100م في البطولة 
القارية ل� »أم االلعاب« التي اجريت في 
برشلونة، واسهم في التألق الفرنسي الذي 
بلغت غلته 18 ميدالية بينها 8 ذهبيات، 
وهو االبرز ف���ي تاريخ هذه البطولة، اذ 
س���بق ان حصد الفرنسيون 15 ميدالية 
بينها 4 ذهبيات عام 1950 في بروكسل، 
و14 ميدالي���ة بينها 4 ذهبيات ايضا عام 

1966 في بوادبست.
واضحى لوميت���ر )1.89م � 80 كلغ( 
اصغر بطل الوروبا منذ السوفييتي فاليري 
بورزف )19 سنة( الذي برز في اواخر عقد 
الستينيات من القرن املاضي وحصد القاب 
السرعة، في طريقه للتتويج االوملبي في 
س���باقي ال� 100م وال� 200م خالل دورة 

ميونيخ عام 1972.
ويذكر اجناز لويتر في برشلونة مبا 
حققه اجلامايكي اوساين بولت على صعيد 

االلقاب في دورة بكني االوملبية عام 2008 
وبطولة العالم في برلني عام 2009.

وبعد الفوز في برشلونة، اطلق املدرب 
بي���ار كاراس على عدائ���ه لقب »تيربو 
االمتار االخيرة«، باعتبار ان البطل، الذي 
اخرجته العاب القوى من »عزلته« وحيائه، 
حس���م املوقف في مصلحت���ه مرتني في 
االمتار االخيرة. وهو فاز على البريطاني 
كريستيان مالكولم، خامس دورة بكني، 
في سباق ال� 200م )20.37ث( بفارق جزء 
واحد، مستلحقا نفسه ومعوضا انطالقة 

متعثرة.
وكرر لوميتر، الذي اضحى ثالث فرنسي 
يحرز بطولة اوروبا، في سباق »نصف 
اللف���ة« ما حققه قب���ل عامني في بطولة 
العالم للشباب حني تغلب على اجلامايكي 
نيكل اشمييد بفارق جزء من الثانية ايضا 

)10.83ث في مقابل 20.84ث(.
في برشلونة، كان املخضرم البريطاني 
دوين تشامبرز املرشح االبرز للفوز في ال� 
100م )حل خامسا(، لكن لوميتر تخطى 
ذاته وفرض ايقاعا لطاملا متنى حتقيقه، 
غير آبه باالرقام القياسية، بل بتطويق 
عنق���ه بالذهب، اذ كان يتطلع الى فرض 
وجوده في بطولة خارجية رسمية على 
مستوى الكبار مؤكدا انه يريد الذهب وال 
شيء غيره »وهذا امر ال جدال فيه« بالنسبة 
اليه، وذلك بعد لقبه العاملي )2008( ثم 

االوروبي )س���باق ال���� 100م عام 2009( 
عند الناشئني، قبل اخفاقه خالل بطولة 
العالم في برلني، حيث اقصي عن الدور 
ربع النهائي ف���ي ال� 100م الرتكابه خطأ 
عند االنطالق، وحلوله ثامنا مع الفريق 

الفرنسي في البدل 4 مرات 100م.
اعتبر لوميت���ر ان تلك التجربة املرة 
ع���ززت خبرته وصقلته���ا، وجاء رقمه 
القياسي الفرنسي لدى كسره حاجز ال� 
10ث مبثابة احملفز لبطولة اوروبا، وزاد من 
مسؤولياته والرهان على قدراته. وهو علق 
عقب تسجيله ال� 9.98ث: »اشعر بالسعادة 
والفخر لكن ل���ن أتغير. فقط التحديات 
زادت«. واستدرك مضيفا: »التغيير الوحيد 
هو ان كاراس )مدربه( سيطلب مني مزيدا 

من التدريب واجلهد«.
منذ ان اجتاز لوميتر س���باق ال� 100 
ب���� 10ث العام املاض���ي، بدأ احلديث عن 
ظاهرة »العداء االبيض« القادر على كسر 
احلاجز »النفسي« و»االسطوري«. وفي 
بطولة فرنسا االخيرة، اصبح العداء ال� 
72 في العالم والس���ابع في اوروبا الذي 
يحقق هذا االجناز )الرقم االوروبي البالغ 
9.86ث مسجل باسم البرتغالي فرانسيس 
أوپيكولو ف���ي دورة اثينا االوملبية عام 
2004، وهو آخ���ر عدائي القارة العجوز 
الذين اخترقوا منصة التتويج في دورة 
كبرى، كما حصد ثنائية ال� 100 وال� 200 

م ف���ي بطولة اوروبا عام 2006(. كما ان 
رقم لوميتر القياس���ي )9.98ث( هو ال� 
353 دون الثواني العشر، منذ ان سجل 
االميركي جيم هاينز 9.9ث )توقيت يدوي( 
بتاريخ 20 حزي���ران )يونيو( 1968 في 

ساكرامنتو.
يعد لوميتر بالكثير اذا تابع مسيرته 
»املتزنة فنيا«، والتي عرفت خطا بيانيا 
تصاعديا منذ ان اكتشف جان بيار نيير 
موهبته وتوسم فيه خيرا، علما ان عضالته 
ليس���ت بارزة على غرار عدائي النخبة. 
وقاده كاراس إلى االنتصارات وااللقاب منذ 
عام 2005 في ضوء النتائج التي حققها 
في شامبري، اذ لفته طول قامته وحجم 

فخذيه على رغم صغر سنه.
وتعقد على لوميتر آمال كثيرة، عله 
يخترق نهائي ال� 100م في بطولة العالم 
املق���ررة العام املقبل ف���ي مدينة دايغو 

الكورية اجلنوبية.
ويب���دي البطل الش���اب واقعية في 
التعامل مع وضعه اجلديد، إذ يدرك أنه 
من املبكر مقارنة نفسه ب� »العمالقة« بولت 
)9.58ث( ومواطنه آسافا باول واالميركي 
تايس���ون غاي. فالطريق امامه واضحة 
املعالم عنوانها املثابرة وبذل اجلهد »لبلوغ 
موقع مميز في دورة لندن االوملبية عام 

 .»2012
ويلفت الى انه ال يعرف ان كان سيدنو 

يوما من مستوى بولت او غاي »لكن علي 
ان اقدم افضل ما ل���دي«، خصوصا انه 
عرف معن���ى حتدي العمالقة حني واجه 
بولت وباول في لقاء باريس الدولي الشهر 

املاضي، ضمن جوالت الدوري املاسي.
ويتوقع مدرب باول مواطنه تشارلي 
فرانسيس ان يحقق لوميتر 9.80ث في 
ضوء برنامج اعداد يتبع خالله معايير 
مختلفة، قد تقوده حتما ايضا الى كسر 
حاجز ال� 20 ثاني���ة في ال� 200م )رقمه 
الش���خصي 20.16ث ف���ي مقابل 19.19ث 
هو الرقم القياس���ي العاملي الذي يحمله 

بولت(. 
وحالي���ا، تبلغ املس���افة التصاعدية 
خلطوة لوميتر خالل اجلري 2.74م في 

مقابل 2.85م لبولت. 
التحدي احلقيقي،  وهنا طبعا يكمن 
ليصبح اسم لوميتر اكثر اشعاعا ويحجز 

مكان���ا له ب���ني الصف���وة باعتبار ان 
قافلة الطامح���ني للمواقع املتقدمة 

االس���تثنائية تضم عش���رات 
واجلامايكيني  االميركي���ني 

وغيرهم، امثال اجلامايكي 
يوه���ان بالي���ك )19 

سنة( صاحب رقم 
شخصي مقداره 

9.85ث.
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