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ف���رض اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ف��ي ال��ع��رب��ي 
السرّية على التدريبات قبل املواجهة 
املقبلة في الدوري الكويتي امام الساملية 

واملقررة اخلميس املقبل باجلولة 18.
ورفض اجلهاز الفني حضور وسائل 
اإلع��ام في التدريب املسائي باستثناء 

دقائق معدودة.
وشهد تدريب الفريق االخ��ر تواجد 
اغلب الاعبني فيما ع��دا العراقي علي 

حصني املتواجد مع منتخب باده.
وعاد الى التدريبات عبدالله الشمالي، 
وعبدالرحمن باني، وكاهما عانى من 
االص��اب��ة، ك��م��ا خ��اض ال��ت��دري��ب��ات مع 
الفريق حسني امل��وس��وي وال��ذي توفى 

والده قبل ايام.
 وي��ت��ط��ل��ع م����درب األخ���ض���ر ن��اص��ر 
الشطي الى إحاطة عمله بالسرية على 
أم��ل مفاجأة ف��رق ال���دوري ف��ي الفترة 
املقبلة، كما يهدف الى زيادة التركيز عند 

الاعبني.
وحسب اجلهاز في العربي فإن األمل 
م��ع��ق��ود ع��ل��ى ال��ف��ت��رة املقبلة لتحسني 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها االخضر 

في الفترة املاضية.
وي��ح��ت��ل ال��ع��رب��ي امل��رك��ز اخل��ام��س 
برصيد 29 نقطة وب��ف��ارق 9 نقاط عن 
املتصدر الكويت، مع العلم ان هناك ثاث 

نقاط متنازع عليها بني الفريقني تصب 
حاليا في رصيد الكويت.

من جهة أخ��رى نفى مصدر مسؤول 
األنباء التي ترددت بشأن اعتبار اللجنة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ث��اث��ي��ة، ال��ع��رب��ي ف��ائ��زا 
على ال��ك��وي��ت بثاثة أه���داف دون رد 
في املواجهة التي جمعت الفريقني في 
اجلولة الثالثة من منافسات ال��دوري 
الكويتي لكرة القدم، نظرا ملشاركة فهد 

الهاجري رغم إيقافه.
اجلدير بالذكر أن ه��ذه األزم��ة التي 
تعرف بأزمة النقاط الثاث بني العربي 
والكويت ال ت��زال تشغل رج��ل الشارع 
الرياضي الكويتي، وذلك بعد أن جاءت 
ق���رارات جل��ان االنضباط واملسابقات 

واالستئناف مختلفة.
واعتمدت االنضباط واملسابقات النتيجة 
األصلية بفوز الكويت 2-1، فيما قررت 
االستئناف قلب النتيجة باعتبار العربي 
ف��ائ��زا 3 -صفر وه��و ال��ق��رار ال��ذي ألغته 
اللجنة األوملبية الكويتية بناء على شكوى 

مسؤولي األبيض.
وش����ددت امل��ص��ادر ع��ل��ى أن اللجنة 
القضائية الثاثية التي مت تشكيلها 
مب��ق��ت��رح م��ن خ��ال��د ال���روض���ان وزي��ر 
التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
بالرياضة حل��ل ه��ذه األزم���ة ل��م تصدر 

لقطة من مواحهة سابقة بني العربي والسامليةقرارها النهائي بعد.
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 تتطلع السعودية للتقدم خطوة جديدة نحو التأهل 
لكأس العالم 2018 لكرة القدم عندما تستضيف العراق 
في قمة عربية اليوم الثاثاء في استاد مدينة امللك عبد 
الله في جدة ال��ذي لم يخسر عليه أصحاب األرض من 

قبل.
وتخوض السعودية مباراتها الثامنة على امللعب 
الشهير باسم »اجلوهرة« وفازت أربع مرات وتعادلت 
في ثاث وسجلت 18 هدفا بينما استقبلت خمسة أهداف 

وفقا إلحصاءات موقع املنتخب السعودي.
وتتصدر السعودية، الساعية للعودة للنهائيات 
بعد الغياب عن خر نسختني، املجموعة الثانية برصيد 
13 نقطة من ست مباريات بفارق األهداف عن اليابان 

صاحبة املركز الثاني.
وحت��ل استراليا في املركز الثالث بعشر نقاط ثم 
اإلم��ارات بتسع بينما يأتي العراق في املركز اخلامس 
ب��أرب��ع نقاط ب��ف��ارق ث��اث نقاط ع��ن تاياند متذيلة 

الترتيب.
وستنتظر السعودية دعما كبيرا من املشجني وقال 
تيسير اجل��اس��م الع��ب ال��وس��ط امل��ؤث��ر مل��وق��ع االحت��اد 
السعودي »أدرك جيدا أن اجلماهير ستكون في املوعد و 

نحن نعدهم ببذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم.«
وأضاف »مواجهة العراق متثل لنا أهمية كبيرة عن 
املباريات السابقة ألنها ستعزز صدارتنا وتقربنا أكثر 

نحو حتقيق الهدف لذا نعطيها اهتماما كبيرا.«
وتابع الاعب الذي اعتاد اللعب في اجلوهرة مع ناديه 
األهلي حامل لقب الدوري السعودي »العراق فريق قوي 
لكن بفضل الله ثم بفضل املدرب أصبحت طريقة لعبه 

مكشوفة لنا.«
وف��ازت السعودية في مباراة الذهاب في سبتمبر 

أيلول املاضي في ماليزيا 2-1 بهدفي نواف العابد من 
ركلتي جزاء.

 آخر فرصة لإلمارات
ورمبا تتشابه ظروف اإلمارات مع مضيفتها استراليا 
فكل منهما حقق نتيجة مخيبة باجلولة األخيرة إذ خسر 
املنتخب العربي على ملعبه 2 -صفر أمام اليابان بينما 

تعادلت استراليا 1-1 مع العراق في طهران.
وي��درك مهدي علي مدرب اإلم��ارات أن اخلسارة في 
سيدني ستبعد ب��اده متاما عن املنافسة على التأهل 
ورمب���ا يفقد منصبه س���واء بالتقدم باالستقالة أو 
التعرض لإلقالة في ظل التعرض لضغوطات بسبب 

النتائج.
لكن م��ا ي��ع��زز ف��رص الفريق ف��ي األداء ب��ق��وة أم��ام 
استراليا العودة احملتملة للمهاجم أحمد خليل الذي غاب 

عن مواجهة اليابان لإلصابة.
وتخوض قطر مباراة صعبة في طشقند بعدما تاشت 
تقريبا مالها في الظهور في كأس العالم قبل استضافة 
النهائيات في 2022 بينما يأمل الفريق األوزبكي في 
جت��اوز خسارته املفاجئة ف��ي ال��وق��ت احملتسب بدل 

الضائع أمام سوريا بركلة جزاء.
وتنتظر سوريا مهمة صعبة مماثلة في سول عندما 
حتل ضيفة على كوريا اجلنوبية املتحفزة عقب خسارتها 
املفاجئة أمام الصني -1صفر وحتتاج لانتصار للعودة 

للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل املباشر.
وتستضيف إي��ران، الساعية للتأهل للمرة اخلامسة 
للنهائيات، الصني في طهران وإذا فازت ستقترب بشدة 

من الظهور في روسيا.

وتتصدر إي��ران املجموعة األول��ى برصيد 14 نقطة 
وب��ف��ارق أرب���ع ن��ق��اط ع��ن ك��وري��ا اجلنوبية ث��م تأتي 
أوزبكستان )9( وسوريا )8( والصني )5( وقطر )4( 

على الترتيب.
ويتأهل أول منتخبني من كل مجموعة إلى النهائيات 
مباشرة ويلعب صاحبا املركز الثالث معا ويتأهل الفائز 

منهما ملواجهة صاحب املركز الرابع في تصفيات أمريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف( على 

بطاقة إضافية للظهور في روسيا. 

السعودية لالقتراب أكثر من مونديال روسيا.. واإلمارات للتمسك باحللم أمام اليابان

جانب من تدريبات املنتخب السعودي أمس

التضامن يجدد عقد 
اإليطالي لوكا ملدة عام

أعلن طال املرشاد عضو مجلس إدارة نادي التضامن ورئيس 
جهاز الكرة أنه مت التوصل إلى اتفاق نهائي مع احملترف اإليطالي 
بالفريق األول لوكا من أج��ل جتديد عقده مل��دة ع��ام، وم��ن ثم 
سيستمر الاعب حتى انتهاء املوسم الرياضي املقبل 2017-

.2018
وقال املرشاد : »القرار جاء بتوصية من اجلهاز الفني نظرا 
لظهور لوكا مبستوى جيد مع الفريق منذ انضمامه في فترة 

االنتقاالت الشتوية املاضية«.
وأضاف: »سيتم حسم مصير احملترفني البرازيليني داسيلفا 
ودانيلسون عقب نهاية املوسم اجل��اري، فيما مت جتديد عقد 
احملترف السوري حميد ميدو ملدة عامني ونصف العام منذ شهر 

تقريبا«.
من ناحية أخرى، أكد املرشاد أن االستعدادات للقاء القادسية 
اخلميس املقبل في دوري »فيفا« ال تختلف عن االستعدادات 
للفرق األخرى، موضحا أن األصفر فريق كبير وجدير بكل احترام 
وتقدير لكن هناك رغبة من قبل اجلميع في تقدمي مستوى جيد 
أمامه. واختتم املرشاد تصريحه مشيرا إلى أن الفريق يعاني 
من تعرض 7 العبني لإلصابة حاليا، ولم يتعاف أحد منهم حتى 

اليوم، ومشاركتهم أمام القادسية غير مؤكدة.

الكويت حترز ثماني ميداليات 
في ملتقى الشارقة الدولي 

أللعاب القوى للمعاقني  
حصد العبو املنتخب الكويتي الرياضي للمعاقني ثماني 
ميداليات متنوعة هي ذهبيتان وأربع فضيات وبرونزيتان في 
منافسات ملتقى الشارقة الدولي السابع أللعاب القوى التي 
انطلقت االح��د على ماعب ن��ادي )الثقة( للمعاقني في ام��ارة 

الشارقة.
وقال اداري وفد املنتخب الكويتي املشارك في البطولة فهد 
الهاجري في تصريح ل� »كونا« ان املنتخب الكويتي يتطلع الى 
زيادة غلته من امليداليات في هذه البطولة التي يشارك فيها 300 

العب والعبة ميثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم.
واوضح الهاجري ان امليداليتني الذهبيتني حققهما الاعبني 
عبدالله الصالح في مسابقة )قذف القرص( وضاري بطي في 
مسابقة )دفع اجللة(. واضاف ان امليداليات الفضية كانت من 
نصيب الاعبني عبدالله السيف )رم��ي ال��رم��ح( وحمد حجي 
)دفع اجللة( وحمد العدواني في سباق اجلري )800 متر( على 

الكراسي املتحركة وأحمد نقا في سباق اجلري )100 متر(.
وذك��ر ان امليداليتني البرونزيتني احرزهما عبدالله احلرز 
)رم��ي القرص( وحمد حجي )رم��ي الرمح(. واع��رب الهاجري 
عن ثقته باعبيه وقدرتهم على تأكيد أحقيتهم في املنافسة في 
هذه البطولة التي تختتم فعالياتها يوم الثاثاء املقبل وحصد 

امليداليات واملراكز املتقدمة في ما تبقى من مسابقات.

النجم الساحلي يضرب موعدا 
مع األهلي املصري في نهائي 

أفريقيا للكرة الطائرة
فاز النجم الساحلي على السويحلي الليبي بثاثة أشواط 
مقابل شوطني، األحد، ليتأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا لألندية 
األبطال للكرة الطائرة، بحثا عن اللقب الثالث في تاريخه، 
واألول��ى منذ 2002، ليضرب موعدا مع البطل 11 مرة األهلي 
امل��ص��ري. وف��از األه��ل��ي امل��ص��ري على أهلي ب��رج بوعريريج 

اجلزائري 3-1 في الدور نصف النهائي في وقت سابق األحد. 
وفي املواجهة األخرى فاز النجم الساحلي بسهولة بالشوط 
األول بواقع 25-20، قبل أن يواصل تفوقه ويحسم الشوط 
الثاني لصاحله 25-17، لكن الفريق الليبي انتفض وف��از 
بالشوط الثالث 25-23، ثم استغل انهيار منافسه التونسي 
لينتصر في الشوط الرابع بواقع 25-18 ويفرض خوض شوط 

فاصل.
واستفاق النجم الساحلي في الشوط الفاصل وتقدم 7-14، 
قبل أن يقرر السويحلي عدم استكمال املباراة اعتراضا على 
جماهير الفريق التونسي. ورغ��م م��غ��ادرة مشجعي النجم 
الساحلي مدرجات قاعة محمد ال��زواوي في العاصمة تونس، 

أصر الفريق الليبي على االنسحاب حتت ضغط من جماهيره.

جولة حاسمة في املجموعة األولى 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة للمونديال

تتجه األنظار إلى طهران حيث تلتقي إيران املتصدرة مع ضيفتها 
الصني في مواجهة جتمع مدربني كبيرين، اليوم الثاثاء في اجلولة 
السابعة من منافسات املجموعة األولى لتصفيات آسيا املؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018.
ويبحث املنتخب اإليراني عن االقتراب خطوة إضافية من بلوغ 
النهائيات للمرة الثانية على التوالي كونه يتصدر املجموعة برصيد 
14 نقطة بفارق 4 نقاط عن كوريا اجلنوبية الثانية التي سقطت 
في اجلولة السابقة أمام الصني بالذات )صفر1-(، ما أنعش آمال 

األخيرة باملنافسة على التأهل.
وأنعشت الصني التي تعاقدت مع ليبي في اكتوبر بعد اكتفائها 
بنقطة من مبارياتها األرب��ع األول��ى في ال��دور احل��اس��م، آمالها 
باحلصول على إحدى البطاقتني املؤهلتني مباشرة إلى نهائيات 
روسيا 2018 أو املركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض ملحق 

آسيوي وآخر مع رابع الكونكاكاف من أجل بلوغ النهائيات العاملية.
ورفعت الصني رصيدها إل��ى 5 نقاط وتخّلت مؤقتا عن ذيل 
الترتيب لقطر )4 نقاط(، فيما جتمد رصيد كوريا اجلنوبية عند 10 
نقاط لكنها احتفظت باملركز الثاني أمام أوزبكستان )9 نقاط( التي 
منيت بخسارة قاتلة أمام سوريا )8 نقاط( بهدف سجل في الوقت 

بدل الضائع من ركلة جزاء. 
وعلى ملعب »ك��أس العالم« في سيول، ي��درك السوريون أّن 
حتقيق حلم التأهل ملونديال روسيا للمرة األول��ى في تاريخهم 
مرتبط بنتيجة مباراتهم مع مضيفتهم كوريا اجلنوبية. وعلى الرغم 
من صعوبة املباراة، فإّن فوز سوريا على أوزبكستان في اجلولة 
املاضية رفع كثيرا من معنويات السوريني بشكل عام والاعبني 

بشكل خاص.
وأكد املدير الفني ملنتخب سوريا أمين احلكيم لوكالة فرانس برس 
على أهمية املباراة وارتفاع درجة صعوبتها: »هي مباراة مفترق 
طرق ليست ملنتخبنا فحسب بل لكّل فرق مجموعتنا، وستلعب 
نتيجتها دورا مؤثرا في رسم مامح الفريقني األقرب النتزاع بطاقتي 
التأهل«. وأض��اف احلكيم: »سندفع بكل ثقلنا للخروج بنتيجة 

إيجابية تفرح جمهورنا«.
ومن املؤكد أن تشكيلة منتخب سوريا ستشهد بعض التعديات 
في ظل غياب قلب الدفاع عمرو ميداني بسبب تلقيه اإلنذار الثاني في 
مباراة أوزبكستان، ومن املتوقع أن يشرك احلكيم هادي املصري في 
هذا املركز، مع احتمال تغيير طفيف في خط الوسط. وتبقى معرفة ما 
إذا كان احلكيم سيعتمد على فراس اخلطيب في التشكيلة األساسية 

بعد الدور الذي لعبه في الفوز القاتل على أوزبكستان يوم اجلمعة.

كوبر يدفع بوجوه جديدة في تشكيلة الفراعنة أمام توغو
س��ي��س��ع��ى م�����درب م��ص��ر، 
األرجنتيني هيكتور كوبر، 
لتجربة وج��وه جديدة ضمها 
مؤخرا ملعسكر املنتخب خال 
مواجهة ضيفه منتخب توغو 
وديا اليوم الثاثاء، استعدادا 
الفتتاح مشواره في تصفيات 

كأس األمم األفريقية في يونيو.
ويأتي على رأس اخلماسي 
املنضم حديثا ملنتخب مصر، 
الع��ب األهلي املعار ال��ى مصر 
ل��ل��م��ق��اص��ة أح���م���د ال��ش��ي��خ، 
وح��ارس الزمالك محمود عبد 
الرحيم )جنش(، والع��ب إنبي 
ع��م��رو ط���ارق، والع���ب ويغان 
اإلجن���ل���ي���زي س����ام م��رس��ي، 
وألكسندر ياكوبسن أمير عادل.

وأكد كوبر أنه اختار الاعبني 
اجل��دد بعناية شديدة لتدعيم 
ب��ع��ض اخل��ط��وط ف��ي صفوف 

الفريق.
وأض�������اف ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني: 
»سيحصل اجلدد على فرصهم 
كاملة.. وسيظل باب املنتخب 
مفتوحا أمام اجلميع ألن لدينا 
مهمة صعبة في تصفيات أمم 
افريقيا 2019، وأيضا لنستكمل 

مشوار تصفيات كأس العالم«.
ويأمل كوبر في إجراء عملية 
إح����ال وجت��دي��د ف��ي صفوف 
»الفراعنة«، استعدادا ملواجهة 
ت��ون��س ف���ي األس���ب���وع األول 
م��ن يونيو ف��ي أول��ى مباريات 
التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا 
2019، وال��ت��ي تستضيفها 

الكاميرون.
وتلعب مصر وتونس في تلك 
التصفيات ضمن مجموعة تضم 

أيضا النيجر، وسوازياند.
وأدى منتخب مصر تدريبا 
األح����د ب��ك��ام��ل ص��ف��وف��ه، بعد 
انضمام محمد صاح للتدريبات 
اجلماعية، بعد أن كان قد غاب 

لظروف خاصة.
م��ن جهة أخ���رى نفى كوبر 
تلقيه أي عروض، وأكد احترامه 
ل��ت��ع��اق��ده احل��ال��ي م��ع سعيه 
لقيادة »الفراعنة« للتأهل لكأس 
العالم لكرة القدم للمرة األولى 

منذ 1990.
وق��ال االرجنتيني كوبر في 
مقابلة مع املوقع اإللكتروني 
ل��احت��اد امل��ص��ري ل��ك��رة القدم 
: »اح��ت��رم ع��ق��دي م��ع االحت��اد 
املصري ومستمر في منصبي 
حتى نهاية املشوار الذي أمتنى 

أن يتكلل بالنجاح«.
وقاد كوبر )61 عاما( مصر 
إلى نهائي كأس األمم األفريقية 
في فبراير املاضي قبل الهزمية 

1-2 أمام الكاميرون.
وي��ت��ط��ل��ع م����درب فالنسيا 
اإلسباني وإنتر ميان اإليطالي 
السابق إلى قيادة مصر للتأهل 
للنهائيات القارية التالية في 
الكاميرون في 2019، وقبلها 
ك��أس العالم في روسيا العام 

املقبل.
وأضاف املدرب األرجنتيني: 
»ه��ذه املرحلة مهمة في تاريخ 
الكرة املصرية بسبب املشاركة 
في تصفيات كأس العالم وكأس 
األمم األفريقية م��ع��ا.. يتطلع 
اجلميع للتأهل لكأس العالم 

وه����ذا ه��دف��ي األس���اس���ي منذ 
البداية ثم التأهل لكأس األمم 
2019 واملنافسة على الفوز 

باللقب«.
وت��اب��ع ك��وب��ر: »نتلقى كل 
الدعم من االحتاد املصري لبلوغ 
نهائيات روس��ي��ا.. ف��ي بعض 
األحيان األداء ال يعجب البعض 
ول��ه��م احل���ق ف���ي ذل���ك لكني 
كمسؤول ع��ن الفريق يهمني 

النتائج أوال«.
وي��ت��ص��در م��ن��ت��خ��ب مصر 
مجموعته في تصفيات كأس 
العالم برصيد ست نقاط من 
مباراتني، متفوقا على أوغندا 
صاحبة امل��رك��ز الثاني بأربع 
نقاط، ثم غانا التي متلك نقطة 

واحدة.

األرجنتيني هيكتور كوبر نفى نية رحيله عن الفراعنة
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اللجنة القضائية الثالثية لم تفصل في أزمة »النقاط الثالث« 
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