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كميل مراقبًا 

ملواجهة السد والهالل

عني االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، احلكم الدولي سعد 
كميل كمراقب للح���كام خالل املواجهة املرتقبة التي جتمع 
الهالل السعودي والسد القطري في ذهاب الدور ربع النهائي 

لدوري أبطال واملقرر إقامته 19 اجلاري بالرياض.
حي���ث يصل كميل إل���ى الرياض 17 اجل���اري مع أفراد 
طاقم التحكيم الذي س���يدير اللق���اء بعد يومني من تاريخ 

وصولهم.

احلكم املونديالي سعد كميل

احملطب: »الطاولة« يستعد بقوة 
للمشاركة في البطولة العربية

القادسية يستقبل الالعبني اجلدد
في ألعاب القوى

ق����ال رئيس احتاد الطاولة ط����الل احملطب إن املنتخب 
يستعد بقوة للمش����اركة في البطولة العربية للعبة التي 
تنطلق في العاصمة األردنية عمان 24 اجلاري مبش����اركة 

16 منتخبا.
وأض����اف احملطب ان الفريق يتدرب يوميا منذ أكثر من 

ش����هرين في صالة االحتاد 
للمشاركة في تلك البطولة 
بواقع 13 العب����ا ب� 3 فئات 
عمرية من بني أربع مقررة 
الناشئني  البطولة، هي  في 
حتت 18 سنة واألشبال حتت 
15 سنة والبراعم حتت 12 

سنة.
وذك����ر أن االحتاد اعتذر 
عن عدم املش����اركة في فئة 
العمومي نتيجة اإلصابات 
الت����ي يعانيها عدد من أهم 
العبي الفريق وفي مقدمتهم 
النجم إبراهيم احلسن، إال أن 

الفرصة س����تكون مواتية لبروز العبني آخرين في الفئات 
العمرية األصغر.

وأش����ار إلى املنتخب للعبة سيقيم معس����كرا تدريبيا 
خارجي����ا في املجر بني الرابع وال� 22 اجلاري بغية ضمان 
أفضل االستعدادات لهذا االستحقاق املهم، معربا عن األمل 
في أن يحقق املعس����كر أهدافه في جتهيز العبينا بأفضل 

إعداد خلوض غمار البطولة.
م����ن جانبه، قال عضو مجلس إدارة االحتاد للعبة علي 
املطي����ري ان اختيار املجر من جلن����ة التدريب في االحتاد 
إلقامة املعسكر مرده إلى توافر صاالت مميزة للتدريب هناك 
واالحتكاك القوي مع األندية املجرية التي تتمتع مبستوى 

عال وتعتبر من أهم مدارس هذه اللعبة أوروبيا.
وأضاف املطيري الذي سيرأس وفد املنتخب إلى املعسكر 
التدريبي والبطولة، أن االحتاد عمد إلى إش����راك عدد من 
الالعبني صغار السن في البطولة من أجل صقلهم وتطوير 
مستواهم الفني كونهم مستقبل كرة الطاولة في توجه يلقى 

اهتماما كبيرا من قبل أعضاء االحتاد كافة.
وذكر ان الالعب����ني عازمون على حتقيق مراكز متقدمة 
في هذه البطولة التي تش����هد مشاركة فرق عربية مميزة، 
الس����يما أن كرة الطاولة حققت العديد من اإلجنازات على 
الصعيد العربي في البطوالت السابقة، مثمنا دعم الهيئة 

العامة للشباب والرياضة ألنشطة االحتاد.
يذكر ان البطولة ستش����هد مشاركة منتخبات اإلمارات 
والبحرين وعمان والعراق واليمن وليبيا ومصر واملغرب 
وتونس واجلزائر والسودان ولبنان وفلسطني فضال عن 

الكويت واألردن مستضيفة البطولة.

أعلن مدير ألعاب القوى بنادي القادسية ماضي املطيري 
عن فتح باب استقبال الالعبني اجلدد من مواليد 2000 حتى 
2003 بدءا من يوم غد السبت حيث سيكون التسجيل م�ن 
ال� 4 وحتى ال� 7 من مساء كل يوم عدا اجلمعة وذلك في مقر 
ألعاب القوى الكائن في ستاد محمد احلمد بنادي القادسية 

مؤكدا أن القائمني على هذه 
األلع���اب س���يعملون على 
العناصر املوهوبة  اختيار 
معتمدي���ن عل���ى مالءم���ة 
الوافدين اجلدد ملمارس���ة 
اللعبة سواء بالتكوين البدني 
التي  اللياقية  الناحي���ة  أو 
تعد أساسا مهما إضافة إلى 
عنصر املوهبة الذي عادة ما 
يسهل في عملية بناء جنوم 

للمستقبل.
وأض���اف املطي���ري أن 
اختيار الالعبني سيكون من 
قبل الكفاءات الفنية واإلدارية 

املشرفة على اللعبة والتي حترص بدورها على غرس مبادئ 
أم األلعاب الرياضية وقوانينها في البراعم والناشئة ومن 
ثم تطوير وصق���ل مواهبهم األمر الذي يصب في مصلحة 
هذه األلعاب بنادي القادس���ية في ظل اجلهود الرامية إلى 
بناء قاعدة قوية واكتش���اف جنوم جدد يعززون مس���يرة 
ألعاب القوى في القلعة الصفراء التي حققت كأس التفوق 
العام للموسم املاضي عن جدارة واستحقاق شاكرا رئيس 
نادي القادسية الشيخ خالد الفهد على االهتمام والدعم الذي 

يوليه لقوى األصفر.

طالل احملطب

ماضي املطيري

العبيدلي يعود للتدريبات اجلماعية بعد تعافيه من اإلصابة

GREEN PARK  األزرق تدرب في
عبدالعزيز جاسم

خاض منتخبنا الوطني 
األول لك���رة القدم تدريبه 
األول في معسكره التركي 
وت���درب عل���ى ملع���ب 
 »GREEN PARK« الفندق
بحضور جمي���ع الالعبني 
التدريب  ال� 30 واس���تمر 
ملدة س���اعتني حتت قيادة 
املدرب البرتغالي جورفان 
فييرا الذي حرص ان يكون 
هناك تدريب صباحي في 
حمام السباحة وهو لزيادة 
اللياق���ة البدنية من خالل 
قوة التحمل، كما أن فييرا لم 
يعط الالعبني أي تدريبات 
في يوم الوصول خوفا من 
اإلرهاق جراء السفر وهو 
األمر الذي القى استحسان 

الالعبني.
وتأتي استعدادات األزرق 
قبل املشاركة في خليجي 
22 بالرياض نوفمبر املقبل، 
وكذلك من أجل خوض غمار 
منافس���ات نهائيات كأس 
آس���يا 2015 في استراليا 
املقبل، حيث وضع  يناير 
الكرة خطة طويلة  احتاد 
املدى من اجلهازين اإلداري 
والفني للمنتخب من أجل 
االستعداد بصورة مميزة 
للبطولت���ني، حيث بدأت 

خطة اإلع���داد األولى في 
مايو املاضي وشهدت السفر 
إل���ى دولتني هم���ا تايلند 
وكوريا اجلنوبية وخاض 
م���ع منتخباتهما مباراتني 
البالد  إلى  وديتني ثم عاد 
في األول من يونيو، وفي 
مطلع يولي���و عاد األزرق 
إلى التدريبات وخاض ودية 
واحدة مع األوملبي فاز فيها 
بهدف دون رد، قبل أن يغادر 
إلى تركيا حيث من املقرر 
أن يواج���ه بورصة في 5 
الشهر اجلاري ثم يواجه 
بش���كتاش ف���ي 10 منه، 
ويبحث األزرق على ودية 
ثالثة ستكون في 12 اجلاري 
قبل العودة إلى الكويت في 
13 منه، وسينضم الالعبون 
بعدها إلى أنديتهم ومن ثم 
تنطلق املرحلة الثالثة من 
فترة اإلعداد في س���بتمبر 

املقبل.
تدريب���ات  وش���هدت 
منتخبنا األخيرة في تركيا 
عودة املدافع حماد العبيدلي 
للتدريبات اجلماعية بعد 
ان غاب عنها لفترة ال تقل 
عن 10 أيام بسبب إصابته 
بتمزق في العضلة األمامية 
فضل عل���ى اثرها اجلهاز 
الطبي إراحته حتى يتعافى 

التدريبات الصباحية لالزرق في حمام السباحةبصورة أفضل.

فهد العنزي يسعى للعودة بقوة ملستواه املميز مع األزرق

كاظمة يواجه احلد في ثاني ودياته

للعب مع انطالقة املوسم 
اجلديد.

البناي بعد تعرضه لإلصابة 
مؤخ���را، وم���ن املتوق���ع 
أن يك���ون البن���اي جاهزا 

إلى ذلك، يحاول اجلهاز 
إعادة  الفريق  ف���ي  الطبي 
املدافع عبدالرحمن  تأهيل 

باتريك فابيانو وواالسي 
اللذين تعاقد معهم النادي 

مؤخرا.

عبدالعزيز جاسم

يخ���وض الفريق األول 
لكرة القدم في نادي كاظمة 
مباراته التجريبية الثانية 
في معسكره املقام بالبحرين 
حاليا، حيث سيواجه احلد 
البحريني بع���د أن واجه 
مساء امس الرفاع في أولى 
ودياته ضمن استعدادات 
البرتقالي للموسم اجلديد، 
وسيخوض الفريق املباراتني 
بتشكيلني مختلفني للوقوف 
على مستوى جميع الالعبني 
ومن املقرر أن يعود الوفد 4 
اجلاري ملواصلة التدريبات 
على ستاد الصداقة والسالم، 
حيث سيبدأ كاظمة موسمه 
اجلديد مبواجهة من العيار 
الثقي���ل في ال���دوري أمام 

العربي في 22 اجلاري.
الفريق  ويحاول مدرب 
البرازيلي جانسينيز داسيلفا 
مواصلة العمل املتميز الذي 
ختم به موسمه املاضي مع 
الفري���ق، حيث تطور أداء 
البرتقالي بشكل كبير وعاد 
املنافسة وبات  إلى أجواء 
معادل���ة صعبة في جميع 
البط���والت، كما يس���عى 
جانسينيز إلى الوقوف على 
مستوى الوافدين اجلديدين 
البرازيلي���ني  احملترف���ني 

البرازيلي باتريك فابيانو انضم لتدريبات البرتقالي


