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البحرين تلتقي السعودية  ...والعين على لقب بطولة «عودة األولمبي»

راجيكو يركز على رفع معدالت اللياقة البدنية لالعبي األزرق
كتب �أمين الدرديري:
ي��وا���ص��ل منتخبنا الوطني
االوملبي لكرة القدم تدريباته
اليوم ا�ستعدادا خلتام البطولة
الودية الثالثية املقامة حاليا
بالكويت حت��ت �شعار «ع��ودة
االومل��ب��ي» مب�شاركة منتخبي
ال�سعودية والبحرين وذلك يف
الفرتة من  9وحتى  16اكتوبر
احلايل «الفيفا – داي».
ويعمل اجلهاز الفني ل�ل�أزرق
االومل��ب��ي ب��ق��ي��ادة ال��ك��روات��ي
راجيكو ماجيك وم�ساعده غوران
على الرتكيز خالل التح�ضريات
على رفع معدالت اللياقة البدنية
التي ظهرت �ضعيفة ب�شكل كبري
�أم����ام ال��ب��ح��ري��ن يف امل��ب��اراة
االفتتاحية والتي انتهت بخ�سارة
منتخبنا بهدفني لهدف.
وكذلك يعمل راجيكو على عالج
الثغرات يف �صفوف الأزرق خا�صة
خط الدفاع وقلة خربة الالعبني
ن��ظ��را ل��ع��دم خو�ضهم جت��ارب
كثرية دولية منذ ف�ترة طويلة
والتي مل يتخللها �أي مواجهات
�سوى مباراتني �أم��ام املنتخب
العماين ال�شهر املا�ضي وانتهت
االول���ى ب��اخل�����س��ارة والثانية
بالتعادل.
ويامل راجيكو يف الظهور ب�شكل
مغاير �أمام املنتخب ال�سعودي
يوم  16احلايل لتعوي�ض خ�سارة
البحرين وتقدمي اوراق اعتماده
ب�أحقيته يف ق��ي��ادة املنتخب
االوملبي والذي يعد احد الروافد
اال�سا�سية للمنتخب الأول.

يذكر �أن منتخبنا الأوملبي ي�ستعد
خلو�ض مناف�سات ت�صفيات ك�أ�س
�آ�سيا حت��ت � 23سنة ،والتي
يت�أهل �أ�صحاب املراكز الأربعة
الأولى فيها �إلى �أوملبياد طوكيو
.2020
و�ضمن مناف�سات البطولة الودية
يلتقي اليوم املنتخب البحريني
مع نظريه ال�سعودي يف ثاين
لقاءات االحمر واول مباريات
الأخ�����ض�ر وف���وز الأول يعني
تتويجه بلقب الدورة الودية بعد
الفوز يف االفتتاح على �صاحب
ال�ضيافة.
وي�����س��ع��ى م��ن��ت��خ��ب البحرين
الأومل���ب���ي مل��وا���ص��ل��ة نتائجه
الإيجابية يف البطولة� ،إذ ان
ف��وزه على املنتخب ال�سعودي
يعني تتويجه بطال للبطولة
بغ�ض النظر ع��ن نتيجة �آخر
م��ب��اراة يف ال��ب��ط��ول��ة ،والتي
�ستجمع املنتخبني الكويتي
وال�سعودي.
و���س��ي�����ض��ع اجل���ه���از الفني
ل�ل�أومل��ب��ي البحريني بقيادة
امل��درب التون�سي �سمري �شمام
اللم�سات الأخرية على املنتخب
قبل املواجهة �أم��ام املنتخب
ال�سعودي الذي غاب عن اجلولة
الأولى.
وكان منتخب البحرين الأوملبي
ق��د د���ش��ن م�����ش��واره بنجاح يف
البطولة ،بعد �أن تخطى منتخب
الكويت الأومل��ب��ي يف االفتتاح
بهدفني مقابل واحد ،حيث �سجل
ملنتخب البحرين الالعبان �سيد
ها�شم عي�سى وجا�سم خليف.

• جانب من تدريبات الأزرق الأوملبي

المنتخب األسترالي يصل غداً للقاء األزرق االثنين

ديوان عرباوي يتعهد بتطوير ملعب
النادي وجلب محترفين مميزين

أرنولد  :ال أعرف منتخب الكويت
ولكني متحمس للقائهم

كتب �سامح فريد:

ح���رك دي����وان ع���رب���اوي ال��ذي
مت ان�����ش��ا�ؤه م ��ؤخ��را م��ن جمهور
النادي العربي املياه الراكدة
يف النادي بعد ان اعلن عدد من
حمبي العربي ان�شاء هذا الديوان
من اجل امل�ساهمة يف حل ازمات
النادي من باب التطوع على حد
قول املتحدث االعالمي للديوان،
والذي �أكد على ان اجلميع يعمل
من اجل العربي ومن باب التطوع
ا�ضافة الى م�ساهمات من بع�ض
رجال العربي واملحبني للنادي
�سواء من جمل�س االدارة او من
خارجه م�شريا الى ان اجلميع
هدفه امل�صلحة العامة للعربي
وح�سب.
وا�ضاف ان النية تتجه يف ديوان

• جانب من تدريبات ا�سرتاليا بدبي

كتب �أمين الدرديري:
ق��ال م��درب املنتخب اال�سرتايل
االول لكرة القدم جراهام ارنولد
يف ح��دي��ث ل��ل��م��وق��ع الر�سمي
ل�لاحت��اد اال���س�ترايل للعبة انه
ال يعرف منتخب الكويت الذي
�سيواجهه وديا يوم  15اكتوبر
احلايل �ضمن ا�ستعدادات منتخب
«الكانغرو» خلو�ض مناف�سات
ك ��أ���س ا�سيا لكرة ال��ق��دم التي
�ستنطلق يف االمارات نهاية �شهر
يناير املقبل.
وا�ضاف قائال  »:مل اواج��ه هذا
املنتخب م��ن قبل ل��ذا ف ��أن��ا ال
�أعرفهم جيدا ولكني متحم�س
للقائهم النها �ستكون جتربة
جيدة الن االج���واء يف الكويت
�ستكون قريبة ج��دا م��ن التي
�سيلعب فيها املنتخب اال�سرتايل
باالمارات».
واو�ضح« :بالت�أكيد �سيعطوننا
م���ب���اراة ���ص��ع��ب��ة� .إن��ه��م �أك�ثر

ا�ستخداما لهذا النوع من املناخ
ً
مما نحن عليه ،وميكننا بالت�أكيد
�أن نتوقع منهم �أن يحاولوا �أن
يعطونا �أوقاتً ا �صعبة على �أر�ض
امللعب .ومن املنتظر �أن ي�صل
املنتخب اال�سرتايل غدا قادما من
االم��ارات خلو�ض اللقاء الودي
املنتظر �أمام الأزرق االثنني على
ملعب نادي الكويت.
وانطلقت تدريبات «بطل ا�سيا»
الر�سمية وذل��ك ب�إقامة مع�سكر
ت��دري��ب��ي يف منطقة جبل علي
يف دب��ي ،ي�ستمر حتى الأ�سبوع
املقبل ،حيث �سيتوجه املنتخب
�إل���ى ال��ك��وي��ت خل��و���ض مباراة
ودية �أمام «الأزرق» ترقب ًا حلملة
الدفاع عن لقبه يف نهائيات �أمم
�آ�سيا املقبلة التي تقام على �أر�ض
االمارات� ،شهر يناير املقبل.
وج������اءت ب���داي���ة ت��دري��ب��ات
«الكانغرو» يف جبل علي بقائمة
منتخب و�صفت باملتجددة ،يف
ظل تطلع املدرب اجلديد جراهام

�آرن��ول��د �إل��ى ب��داي��ة عهد جديد
مع املنتخب� ،سواء للدفاع عن
اللقب الآ�سيوي �أو ما بعد ذلك،
ويفتح �صفحة جديدة عقب نهاية
امل�سرية الدولية لتيم كاهيل
ومايلي جدينياك.
ورغم اتفاق �أ�سرتاليا مع فريق
�أحد ال�سعودي على خو�ض مباراة
ودي��ة يف دب��ي ،ف���إن الفيفا مل
يوافق على �إقامتها ،نظر ًا لعدم
احل�صول على ت�رصيح م�سبق.
واخ��ت��ار «بطل ا�سيا» �أن يبد�أ
حت�����ض�يرات��ه الفعلية خلو�ض
نهائيات �أم���م �آ���س��ي��ا يف نف�س
املنطقة التي �سيعود �إليها يف
يناير املقبل ،من خالل التواجد
يف الإم����ارات وال��ك��وي��ت ،وذلك
لالعتياد على الأج���واء العامة
للمنطقة م��ع اق�ت�راب البطولة
الآ�سيوية.
و�شهدت قائمة املنتخب الذي
يتدرب يف دبي ،ان�ضمام  4العبني
للمرة الأولى ،لعل �أبرزهم مارتن

بويلي الذي ينتظر موافقة االحتاد
الدويل لكرة القدم «الفيفا» من
�أجل متثيل �أ�سرتاليا على ال�صعيد
ال���دويل ،وذل��ك ن��ظ��ر ًا خلو�ضه
مباراتني مع منتخب ا�سكتلندا
حتت  16عام ًا �سابق ًا ،وتواجد
يف التدريبات وجه م�ألوف على
مالعبنا هو مارك ميليجان الذي
لعب يف �صفوف بني يا�س �سابق ًا،
وع����دد م��ن امل��ح�ترف�ين خ��ارج
الدوري الأ�سرتايل ،وحتديد ًا يف
�أوروبا ،فيما ان�سحب �آرون موي
العب هيدر�سفيلد الإنكليزي من
القائمة ب�سبب الإ�صابة.
وتركزت الأ�ضواء يف املع�سكر على
�أوي��ر مابيل الذي مت ا�ستدعا�ؤه
ل��ل��م��رة الأول�����ى �إل����ى �صفوف
املنتخب الأول ،بعدما تواجد يف
�صفوف منتخبات ال�شباب ،وهو
�أول الجئ �سيخو�ض مباراة ر�سمية
بقمي�ص املنتخب الأ�سرتايل يف
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا املقبلة يف
حال تواجد �ضمن القائمة.

«يد الجهراء» عمق جراح الصليبخات بدوري الدمج
وفوز مستحق لليرموك على الشباب
كتب يحيى �سيف:
مل يكد ال�صليبخات يفيق من هزائمه ال�سابقة
امام الفحيحيل والعربي يف اجلولتني الأولى
والثانية من دوري الدمج لفرق الدرجة االولى
لكرة اليد اال انه تلقى هزمية �أخرى من اجلهراء
بنتيجة  25 / 21يف املباراة التي جرت بينهما
م�ساء ام�س االول على �صالة ال�شهيد فهد االحمد
يف الدعية بختام الأ�سبوع الرابع من البطولة
ورفع الفائز ر�صيده الى  4نقاط ودعم موقفه
يف املناف�سة على التاهل للدوري املمتاز مع
اخلم�سة الكبار.

نتيجة املباراة تعترب املفاج�أة الثانية التي
يحققها اجلهراء هذا املو�سم بعد الفوز الكبري
الذي حققه على القرين يف اجلولة الثانية
للدوري وعلى اجلانب االخر متثل الهزمية
عالمة ا�ستفهام يف امل�ستوى ال��ذي يقدمه
ال�صليبخات باملو�سم احل��ايل وتقو�ض من
فر�ص الفريق يف حجز احدى بطاقات التاهل
ل��ل��دوري املمتاز على الرغم من تالقه يف
املو�سم الفائت.
ويف نف�س ال�سياق حقق الريموك فوزا م�ستحقا
على ال�شباب 23/27وح�سم العبوه املباراة
يف ال�شوط الثاين بف�ضل الهجمات ال�رسيعة

املرتدة والتحركات خ��ارج منطقة الت�سعة
امتار باال�ضافة الى تالق حار�س املرمى حممد
متعب ال�سيما يف الت�صدي للرميات اجلزائية.
وعطفا على االحداث امل�ؤ�سفة التي �صاحبت
لقاء العربي وكاظمة �ضاعفت جلنة احلكام
عقوبة الالعب �سامل عبد ال�سالم من اال�ستبعاد
مباراتني الى اربع مباريات وت�صاعدت حدة
اخل�لاف بني بع�ض العبي كاظمة والقوات
اخلا�صة بعد اال�شتباك الذي حدث بينهم يف
مباراة االخ�رض والربتقايل ومن املتوقع ان
ي�صل الى �ساحة الق�ضاء بعد تبادل ال�شكاوى
واالتهامات بينهم .

ع���رب���اوي ال���ى ج��ل��ب حمرتفني
مميزين يف الفرتات املقبلة من
اج��ل دع��م ال��ف��ري��ق االول لكرة
القدم مبا يتنا�سب مع طموحات
وتطلعات اجلمهور ال��ذي يهدف
الى ر�ؤي��ة العربي على من�صات
التتويج م��رة اخ���رى كما كان
احلال �سابقا.
وا�ضاف الديوان ان النية تتجه
اي�ضا ال�صالح بع�ض املن�شات مثل
مقاعد ا�ستاد �صباح ال�سامل وبع�ض
املرافق االخرى من اجل حت�سني
جودته ما ي�شجع اجلمهور على
احل�ضور.
ومن جانبه قال مدير العالقات
العامة يف ن��ادي العربي حامد
اخل�شاوي يف ت�رصيحات من�سوبة
له ان ما يفعله دي��وان عرباوي
لي�س غريبا على جمهور العربي

ولكن يف الوقت نف�سه ال ميكن
لالدارة ان ت�صلح اي من�شات بدون
الرجوع الى هيئة الريا�ضة وفقا
للوائح والقوانني التي تن�ص على
ذلك.
ويف الوقت نف�سه طلب بع�ض حمبي
العربي من ال��دي��وان با�ستغالل
االموال يف حتفيز الالعبني ور�صد
املكافات بدال من ترميم املقاعد
التي هي يف اال�سا�س عمل بحت
ملجل�س االدارة وهيئة الريا�ضة.
وكان قد ن�رش الديوان عرب ح�سابه
الر�سمي على موقع التوا�صل
االجتماعي قائال «ديوان عرباوي»
يعلن عن تكفّله برتكيب � 20ألف
كر�سي ملدرجات �ستاد «�صباح
ال�سامل» يف ال��ن��ادي العربي..
ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى  5االف كر�سي
للتخزين.

ميدالية سابعة لذوي االحتياجات الخاصة
في البارالمبية اآلسيوية
�أ����ض���اف م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وی��ت ل���ذوي
االحتياجات اخلا�صة میدالیة �سابعة
لر�صیده يف دورة االلعاب اال�سیویة
الباراملبیة للمعاقنی املقامة حالیا
يف مدینة جاكرتا باندونی�سیا بعد
ان احرز الالعب حمد حجي املیدالیة
الربونزیة �ضمن م�سابقة العاب القوى،
وقال رئی�س الوفد الكویتي امل�شارك يف
البطولة امنی �صندوق نادي املعاقني
�سعد االزمع ان فوز الالعب حجي جاء
عقب حلوله ثالثا يف مناف�سات رمي
القر�ص �ضمن فئته املقررة.
وا�ضاف االزمع ان الالعب حجي عزز بهذا
الفوز اجنازه ال�شخ�صي مبيداليتني يف
هذا املحفل الريا�ضي االكرب يف ریا�ضة
املعاقنی على امل�ستوى القاري بعد ان
احرز میدالیة برونزیة قبل یومنی �ضمن
مناف�سات دفع اجللة و�أعرب عن �سعادته
وكل منت�سبي النادي لتحقيق هذا الكم
اجليد من امليداليات الذي حتقق بجهود
الالعبني ودعم جمل�س االدارة.
واو�ضح ان ر�صید الكویت تنوع بنی
میدالیة ذهبية واح��دة وثالث ف�ضیات
ومثلها من الربونز وكان معظم ح�صاد
املنتخب الكويتي يف مناف�سات العاب
ال��ق��وى حيث حقق البطل اح��م��د نقا
ميداليتني ذهبية وف�ضیة يف م�سابقات
العدو على الكرا�سي املتحركة كما
نال الالعب حممد جمبل میدالیة ف�ضیة
والالعب �ضاري بطي میدالیة برونزیة
وحمد حجي میدالیتنی برونزیتنی يف
مناف�سات الرمي يف حنی فاز الالعب
حامد وبدان مبیدالیة ف�ضیة يف مناف�سات
كرة الطاولة.
جدير بالذكر �أن املنتخب الكویتي
ي�شارك يف الدورة بـ  22العبا معظمهم
يف مناف�سات العاب القوى « 16العبا»
ا�ضافة لالعبني يف املبارزة والعبنی يف
كرة الطاولة والعب واحد يف الرمایة.

• فرحة الفوز

