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أحمد عجب يعود إلى الظهور مع القادسية بعد شفائه من اإلصابة

حسني املوسوي حزين لعدم مشاركته في املعسكر

القادسية يغادر إلى معسكر القاهرة اليوم

الموسوي: ظروفي الدراسية 
منعتني من معسكر القاهرة 

العازمي: السماوي بوابة العبور إلى األزرق 
عبدالعزيز جاسم

أكد الع����ب الس����املية اجلديد 
واملع����ار من ن����ادي كاظمة العب 
انه  العازمي  الوس����ط مش����اري 
يسعى إلثبات قدراته وإمكاناته 
أدائه  الس����ماوي من خ����ال  مع 
داخل امللع����ب، وليبرهن على ان 
ايجابي  اثر  انتقاله س����يكون له 
مع الفريق الس����يما ان السماوي 
يضم بني صفوفه جنوما قادرين 
على مساعدته أمثال بشار عبداهلل 
وصالح البريكي ومحمد البريكي 
وفرج لهيب، الفت����ا الى انه كان 
املوسم املاضي حبيس دكة االحتياط 
البرازيلي  بسبب سياسة املدرب 
السابق لكاظمة روبيرتينيو الذي 
لم يعطه الفرصة رغم انتظامه في 
التدريبات واتباعه التعليمات إال 
انه لم يفكر في إشراكه اال كبديل 

في بعض املباريات.
وأشار العازمي الى انه متفائل 
بوجوده مع الساملية هذا املوسم 
بعد التغيير الكبير في الفريق من 
جهاز اداري وفني وكذلك التعاقد 
م����ع العبني محلي����ني ومحترفني 
ومدرب س����بق له ان قاد الفريق 

)احمد باكير(مشاري العازمي ينظر بتفاؤل ملشواره اجلديد مع الساملية

الى بطول����ة ال����دوري، مبينا ان 
السماوي ال ينقصه شيء لتحقيق 
البطوالت ولكن لكل فريق مرحلة 

من التغيير والتجديد مير بها تؤثر 
على نتائجه وأدائه. واضاف انه 
يتمنى ان يش����ارك مع السماوي 

بأكبر عدد من املباريات حتى يعود 
الى مستواه ويساعد على النهوض 
مرة اخرى وحتقيق األلقاب وانه 

الس����ماوي بوابة  يتطلع ليكون 
العبور للعودة الى صفوف االزرق 
مرة أخرى وان يثبت ان اختياره 

سابقا لم يأت من فراغ.
وقال العازمي ان الساملية في 
الوقت احلالي يضم بني صفوفه 
الش����باب  الاعبني  اكبر عدد من 
وهذه نقطة ايجابية كون اغلبهم 
يريد اثبات نفسه وحتقيق اجناز 
شخصي له وللفريق مشيرا الى 
ان العبي السماوي الشباب اثبتوا 
قدرتهم في املوسم املاضي وظهروا 
الظروف  مبس����توى مميز ولكن 

وكثرة اإلصابات لم تخدمهم.
ومتنى ان يحقق مع الساملية 
لقبا هذا املوس����م على اقل تقدير 
وان يساهم في حتقيق هذا االجناز 
معهم موجها شكره إلدارة الساملية 

على ثقتهم به.
من جان����ب آخر يبدأ فريقا 15 
و17 سنة لكرة القدم الساملية أول 
تدريباتهما في الساعة ال� 5 مساء 
األربعاء 5 اجلاري، فيما يبدأ فريق 
19 س����نة تدريباته يوم السبت 8 
من����ه، وذلك اس����تعدادا النطاقة 

املوسم اجلديد.

عبدالعزيز جاسم
تغادر في ال� 4:45 بعثة الفريق االول لكرة القدم بالقادس���ية 
الى القاه��رة القام��ة معسكر تدريبي ملدة اسبوعني يتخلله عدد 
من املباري�����ات التجريبي��ة ال تق��ل عن 3 لقاءات، وس���يترأس 
الوفد عض��و مجل�����س االدارة محم��د البن���اي ويضم ابراهيم 
املس���عود مديرا للفريق وجمال مب���ارك اداريا وعبداهلل احلقان 
مشرفا ومحمد ابراهيم مدربا وسيدو تراوري وغوران مساعدين 
للمدرب واحمد دشتي مدربا حلراس املرمى وعبداهلل فريح طبيبا 

للفريق و30 العبا.
ويلتح���ق احلارس نواف اخلالدي بالوفد غدا الثاثاء على ان 

يعود الى الباد 14 اجلاري لظروف دراسية.
والاعبون املغادرون هم: علي جواد، نهير الش���مري، حسني 
فاضل، مس���اعد ندا، علي النمش، ضاري سعيد، عامر املعتوق، 
طال العامر، صالح الشيخ، نواف املطيري، احمد البلوشي، خلف 
الس���امة، بدر املطوع، حمد العنزي، كيتا، عبدالعزيز املشعان، 
عمر بوحمد، محمد راشد، احمد عجب، سعود املجمد، بدر بوحمد، 

فيصل العنزي، علي الشمالي، فهد االنصاري. 
من جهته، قال اداري الفريق جمال مبارك ان معسكر القاهرة 
سيكون له عدة اهداف منها زيادة معدل اللياقة البدنية واندماج 
بعض الاعبني الشباب املنضمني حديثا من فريق حتت 19 سنة 
واالحتكاك مع فرق قوية السيما ان اجلهاز الفني قرر ان يخوض 
مباراتني مع فريقني من الدوري املمتاز املصري حتى تكون الفائدة 

مضاعفة لكل الاعبني. 
وبني مب���ارك ان فترة االعداد في الكويت رغم قصرها اال انها 
كانت جيدة حتت قيادة غوران الذي حرص على اراحة الاعبني 
الن جميعه���م كانوا عائدين من فترة اجازة والضغط عليهم في 
التدريبات من احملتمل ان يسبب اصابات، مبينا ان املدرب محمد 

ابراهيم وصل مساء امس وسيغادر اليوم مع الفريق. 
ومتنى مبارك ان يكون معسكر القاهرة فأل خير على االصفر 
وان يكون مبنزلة انطاقة جديدة لعدد من االلقاب احمللية والقارية 
متمني���ا التوفيق لكل الاعبني ومطالبا اياهم مبضاعفة املجهود 

ملصلحة الفريق.

قال مهاج�م الن�ادي العربي حسني املوسوي 
إن سبب غيابه عن املغادرة مع الفريق الى 
معسكر القاهرة يعود إلى تفضيله واختياره 
ملصلحته الدراسية على مصلحته الرياضية، 
خصوصا أنه ضحى كثيرا في أوقات سابقة 
أثناء مشاركاته اخلارجية مع العربي واملنتخب 
الوطني، وقد كلفته هذه التضحيات الرسوب 
في العديد من املواد الدراسية مما ترتب عليه 

تأخر تخرجه في الكلية.
وعبر عن س���عادته بعودة الاعب أحمد 
موس���ى لصفوف االخضر مؤكدا أن الفريق 
يحتاج خلبرته ملا ميتلكه من قدرات قيادية 
وفنية عالية خصوصا أن معظم العبي الفريق 
صغار السن ويحتاجون لاستفادة من خبرة 

موسى.

حزن واستياء

وأوضح املوس���وي أنه يش���عر باحلزن 
واالستياء لعدم انضمامه للمعسكر التدريبي 
خاصة أن الطاقم الفني جديد على الفريق مما 
سيقلل من حظوظه في املشاركة مع األخضر 
في املوس���م املقبل، ولكن���ه متنى أال يكون 
عدم التحاقه باملعس���كر عائقا في مشاركته 
مع الفريق، وأنه سيبذل قصارى جهده من 
أجل تعويض غيابه عن املعسكر خصوصا 
أن األخضر تنتظره العديد من االستحقاقات 

احمللية واإلقليمية واآلسيوية.

عروض خارجية

 وبنينّ أنه قد تلقى عدة عروض من بعض 
وكاء الاعبني في وقت س����اب�ق للع�ب ف��ي 
بع��ض الدوري��ات األوروبي��ة واآلس����يوية 
ولكنه فضل تأجي��ل كل هذه العروض حتى 
االنتهاء من دراسته، مؤكدا انه يفضل االحتراف 
اخلارجي نظرا لاستفادة الفنية الكبيرة التي 
ستعود على الاعب، وفي ختام حديثه متنى 
املوسوي أن يكون معسكر القاهرة ناجحا حتى 
يعوض االخضر إخفاقه في املوسم املاضي.

وصول البعثة

وكانت بعثة الن����ادي العربي قد  وصلت 
الى القاهرة عصر أمس القامة معسكر اعدادي 
ملدة 18 يوما وقد تخلف عن مرافقة الوفد ابرز 
العبيه الس����باب مختلفة وهم: محمد جراغ 
وخالد خلف وحسني املوسوي، إذ من املقرر 
ان يلعب الفري����ق 4 مباريات ودية مع فرق 
مصرية ينتظر ان يستقر معها املدرب على 
احملترفني اجلدد الذين س����يختارهم لتدعيم 
صفوف الفريق الس����تحقاقات املوسم املقبل 
وملباراة الفريق امام الكرامة في اطار منافسات 
الدور ربع نهائي كأس االحتاد اآلس����يوي 15 

سبتمبر املقبل.

الخالدي يلتحق بالوفد غدًا وعجب وراشد ضمن القائمة

ابتسام محمد أحمد شردان، زوجة ناصر عبداهلل احلمدان � 35 
عام���ا � الرجال: ديوان احلمدان � الفنطاس � ق2 � مقابل 
مسجد احلمدان � ت: 99013691 � 99662655 � النساء: مبارك 

الكبير � ق8 � ش6 � م6 � ت: 99447222 � 97100049.
كميلة حس�ن هيجل، أرملة مبارك محمد الس���هو الرشيدي 
� 58 عام���ا � الرجال: األندل���س � ق6 � ش102 � م33 � ت: 
55650065 � النس���اء: االندل���س � ق10 � ش3 � م88 � ت: 

.55598721
زكية حميد حس�ن يوسف، أرملة الس���يد عمران السيد احمد 

املوسوي � 74 عاما � الرجال: حسينية بوعليان بالدعية 
� ت: 97551667 � النس���اء: القصور � ق1 � ش32 � م39 � 

ت: 99891960.
مشعل عبداهلل ابراهيم محمد الشطي � 29 عاما � الرجال: مبارك 
الكبير � ق3 � ش23 � م27 � ت: 66134341 � النساء: سلوى 

� ق1 � ش100 � م41 � ت: 94044437.
جسمة ضاري سالم الشمري، أرملة فدغوش ذياب املطيري � 63 
عاما � الرجال: العارضية � ق6 � ش3 � م2 � ت: 55997751 
� النس���اء: العمري���ة � ق5 � ش6 � م63 � ت: 99400324 � 

الدفن التاسعة صباحا.
كمي�خ عبداهلل البوري العجم�ي � 77 عاما � الرجال: الفنطاس � 
ق4 � ش9 � م 295 � ت: 66288366، النس���اء: الصباحية 
� ق4 � ش 9 � م207 � ت: 23616654  � الدف���ن بعد صاة 

العصر مبقبرة صبحان.
منيرة راش�د س�لمان الهبيدة � 7 سنوات � الدوحة � ق4 � ش1 � 

م 11 � ت: 99298111.
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