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المرزوق يثمن بادرة االتحاد اآلسيوي

مبارك الخالدي 
ثمن رئيس مجلس ادارة نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق بادرة 
االحتاد اآلس���يوي بنقل مباراة األبيض مع اربيل العراقي من اربيل 
الى االردن وذل���ك في اياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي 30 من الشهر املقبل.وقال املرزوق ل� »األنباء« ان قرار االحتاد 
اآلسيوي ينم عن وعي كامل بأمن وسالمة اجلميع. واضاف املرزوق 
ان مباراة الذهاب ستقام في موعدها 15 من الشهر املقبل في الكويت. 
ولفت الى ان القرار اآلسيوي لم يتخذ بناء على طلب من ادارته لكنه 

ينم عن حس واع من مسؤولي االحتاد اآلسيوي.

»هوشة« بين العبي كاظمة وبتروجيت والسبب »شريف«
العربي يستبعد البرازيليين والقادسية يستعد لمواجهة االتصاالت

الكرواتي سكوسيتش مع العبي العربي أثناء التدريب

حيث س����يلتقي الفريقان في لقاء 
الذهاب 15 سبتمبر املقبل بدمشق، 
في حني سيقام لقاء العودة بالكويت 

30 من نفس الشهر.
وكان العرب����ي خاض اول من 
امس جتربته الودية الثالثة أمام 
فري����ق احتاد الش����رطة احد فرق 
الع����ام املصري، وانتهى  الدوري 
اللقاء بخسارة العربي 1 � 2 أحرزه 

أحمد عبدالغفور.
وعلى الرغم من اخلس����ارة إال 
ان دراغان قد أبدى سعادته بهذه 
التجربة مؤك����دا انها كانت مفيدة 
النظر عن  املقاييس بصرف  بكل 
نتيجتها باستيعاب الالعبني ألفكاره 
اخلططية ومتركزه����م الصحيح 
بامللعب، ومحاولتهم تنفيذ تعليماته 
الفنية والعمل على تطبيقها داخل 

امللعب بالطريقة املطلوبة.
وم����ن جان����ب آخ����ر، يواصل 
القادس����ية تدريباته اليوم حتت 
قي����ادة امل����درب محم����د ابراهيم 
مبعس����كره املغلق ال����ذي يقيمه 
مبدينة 6 أكتوب����ر مبصر. وكان 
اجلهاز الفني قد فضل منح الالعبني 
راحة س����لبية عقب اللقاء الودي 
الذي خاضه القادسية أمام فريق 
اسمنت السويس مؤخرا، وانتهى 
بالتعادل 2 � 2، سجل لألصفر حمد 
العنزي وسعود املجمد، مع عدم 
املساس ببرنامج اإلعداد اخلاص 
بالفريق الذي وضعه اجلهاز الفني 

لهذا املعسكر.
كما أشاد ابراهيم بنتائج التجارب 
الودية التي خاضها القادسية أثناء 
معسكر القاهرة، مؤكدا انها كانت 

مفيدة جدا للفريق.
ومن املقرر ان يختتم القادسية 
لقاءاته الودية بلقاء أخير أمام فريق 

املصرية لالتصاالت 17 اجلاري.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح ـ 
عبدالعزيز جاسم

الودية  املباراة  تسبب حكم 
أقيمت بني كاظمة وفريق  التي 
بتروجيت املصري ضمن معسكر 
البرتقالي املق����ام بالقاهرة، في 
حدوث »هوش����ة« ب����ني العبي 
الفريق����ني. حيث جاءت قرارات 
احلكم الذي يدعى شريف رضوان 
غير منصفة إذ كان متحامال على 

العبي كاظمة.
وشهدت الدقائق األخيرة من 
املباراة التي انتهت 1 � 1 احتجاجا 
من العب����ي كاظمة عندما متكن 
البرازيلي  البرتقال����ي  مداف����ع 
ساندرو من تسجيل هدف ثان 
من رأس����ية بعد متابعته لكرة 
ثابتة، لكن احلكم ألغاه دون ذكر 
األسباب لتتحول الكرة إلى العبي 
بتروجيت ويحتسب لهم شريف 
ركلة ج����زاء ما اضط����ر العبي 
البرتقالي إلى االحتجاج، ولكن 
ما كان مستغربا هو تدخل العبي 
بتروجيت وتشابكهم مع العبي 
كاظمة فما كان من إداريي الفريقني 
إال التدخل والسيطرة على األمر 

وإنهاء املشكلة بسرعة.
وق����ال إداري الفريق عصام 
س����كني ان احلكم تس����بب في 
إفساد املباراة، مبديا استغرابه 
من تصرف العب����ي بتروجيت 
الذي لم يكن له أي داع، مشيرا 
إلى انه بالرغم من حدوث تبادل 
بالضرب باأليدي إال انه ال توجد 

أي إصابات.
ويخوض كاظمة في اخلامسة 
من مس����اء اليوم عل����ى ملعب 
»كليوبات����را« جتربت����ه الودية 
الرابع����ة امام فري����ق التصنيع 
احلرب����ي، الت����ي تأت����ى ضمن 

اليومية مبعس����كره املغلق على 
فترتني صباحية ومسائية، وذلك 
على امللعب الفرعي )2( لس����تاد 
القاه����رة الدولي، بهدف الوصول 
بالالعبني إلى أعلى معدالت اللياقة 
البدنية، وتدريبه����م على بعض 
التكتيكي����ة واخلططية  اجلم����ل 
التي ينوي اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة دراغان تطبيقها في مواجهة 
الكرامة السوري بالدور ربع النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلس����يوي، 

احلدود قب����ل العودة الى الكويت 
بيوم واحد.

ومن ناحية أخرى، اس����تبعد 
اجله����از الفن����ي للعرب����ي جميع 
البرازيليني في معسكر  الالعبني 
القاهرة الذين خضعوا الختبارات 
متهي����دا للتعاقد مع أحدهم وذلك 
لعدم ظهورهم مبستوى مميز عدا 
املهاجم داسيلفا الذي يرغب املدرب 
الكرواتي دراغان سكوسيتش في 
إعطائه فرص����ة أخيرة في مباراة 

أمام االتصاالت املصرية  يوم غد 
قبل التعاقد معه. ويأمل اجلهازان 
الفني واإلداري لألخضر التوقيع 
سريعا مع العبني محترفني بسبب 
املتبقية لتس����جيل  الفترة  قصر 
التي تنته����ي في آخر  الالعب����ني 
أغسطس اجلاري، وحتى ال يضعوا 
أنفسهم في موقف محرج بالتعاقد 
مع محترفني ليسوا على املستوى 
املأمول كما يحدث في كل موسم.

ويواصل األخض����ر تدريباته 

البرتقالي للموسم  اس����تعدادات 
اجلدي����د، وقد ح����رص الروماني 
الفريق على  ايلي بالتشي مدرب 
اس����تمرار التدريبات على فترتني 

خالل اليومني املاضيني.
 وكان كاظمة قد ظهر مبستوى 
جيد في املباراة الودية التي خاضها 
امام اجلون����ة مؤخرا رغم حرارة 
اجلو الشديدة التي شهدها اللقاء. 
ومن املقرر ان يخوض كاظمة لقاء 
وديا أخيرا 17 اجلاري مع حرس 

يدرس اجلهاز االداري للن����ادي العربي اتخاذ عقوبات 
بشأن تخلف العبيه محمد جراغ وخالد خلف عن اللحاق 
ببعثة الفريق في معس����كره املقام في القاهرة اس����تعدادا 

لالستحقاقات املقبلة.
يصل الى البالد االس��بوع اجلاري م��درب فريق نادي 
الفحيحيل اجلديد التش��يكي روم��ان هانز بعد االنتهاء من 
اجراءات التأشيرة اخلاصة به وصدور موافقة الهيئة العامة 
للش��باب والرياضة على البنود الواردة في منت العقد املزمع 

توقيعه بينهما.
 ينتظر مجلس ادارة احتاد كرة اليد التقريرين االداري 
والفني حول نتائج منتخب الشباب املشارك في بطولة 
العالم املقامة حاليا في القاهرة بعد الظهور مبس���توى 
متواضع، وذلك التخاذ قرارات مهمة تصب في صالح اللعبة 
من بينها اسناد مهمة قيادة منتخبات املراحل السنية الى 

كفاءات اجنبية مشهود لها في مجال اللعبة.
يعقد مجلس ادارة ن��ادي اجلهراء اجتماعه الدوري العادي 
نهاية األسبوع اجلاري، ومن املقرر أن يتخذ قراره باملوافقة على 
احتراف حارس مرماه سطام احلسيني مع احد األندية البرتغالية 

بناء على رغبة الالعب بعد دراسة العائد املادي للتعاقد.

 النصر يخوض آخر مبارياته الودية
في معسكر البوسنة غدًا

براعم القدم إلى القاهرة

عبدالعزيز جاسم
يخوض النصر آخر مبارياته الودية غدا مع فريق مدينة جينيستا 
مبعسكره املقام في البوس���نة وقد وجد العنابي صعوبة في لقاء 
احد فرق الدوري املمتاز بس���بب تزامن فترة املعسكر مع انطالق 
الدوري في البوس���نة لذلك قررت اإلدارة واجله���از الفني بقيادة 
البرازيلي كابو ان تكون مباراة الغد هي األخيرة له في املعس���كر، 
وكان النصر قد تعادل في أولى مبارياته أمام سيس���كو 4-4 قبل 

ان يخسر من اوملبيك 1-4.
من جانبه قال مش���رف الفريق محمد العدوان���ي ان املباريات 
التجريبي���ة ال ميكن قياس الفائ���دة منها اال بعد فترة او من خالل 
املباريات الرس���مية لذلك في بداي���ة اإلعداد ال يهم قوة الفريق الن 
امل���درب يحتاج الى وقت لكي يفهم الالعبون طريقة لعبه ومن ثم 
يبحث عن االحتكاك القوي، مش���يرا الى ان االنضباط بني صفوف 
الالعبني س���اهم كثيرا في ايصال فكر املدرب كابو بس���رعة كبيرة 

لالعبني.
واضاف ان احملترفني البرازيليني ظهروا خالل املباريات الودية 
والتدريبات مبس���توى مميز وباألخص املهاجم جوني الذي اظهر 
انه محترف من طراز عال، موضحا ان املعسكر يعتبر ناجحا بكل 
املقاييس وس���تكون تكملة املشوار في الكويت بعد العودة في 17 

اجلاري.

غادر البالد ظهر امس وفد منتخب البراعم لكرة القدم من مواليد 
1995 واملشارك في مهرجان البراعم املوهوبني في مصر الذي بدأ في 

القاهرة 14 من الشهر اجلاري ويستمر حتى 20 منه.
وي���رأس الوفد نائب مدير عام الهيئة العام للش���باب والرياضة 
جاسم يعقوب وعضوية املدرب عبدالعزيز حمادة واملشرف طارق 
مندني و18 العبا هم: غازي بورسلي وطالل جازع ويوسف اخلبيزي 
وعمر فهيد ومحمد شاكر وعبداللطيف اخلياط وحسني رجب وفالح 
املخيال وسلمان احلس���يني واحمد رمضان وعبدالعزيز السمحان 
وعذبي الفيلكاوي وحسني احلربي واحمد الزنكي ومحمد جابر وخالد 

السبيعي ومحمد جزاء ومشاري العجمي.
ويعد املهرجان االول من نوعه بني البلدين وسيقام بشكل سنوي 

بالتناوب بينهما.
وكان يعق���وب قد عقد اجتماعا م���ع الالعبني قبل املغادرة حثهم 
فيه على االلت���زام بتعليمات اجلهازين الفن���ي واالداري واحلرص 
على سمعة الكويت خارجيا ومواصلة احلفاظ على مستوياتهم عبر 

االلتزام واملواظبة على التمارين التي تصقل مواهبهم.

خسارة أزرق الناشئين أمام اإلمارات في »غرب آسيا«

التضامن يفوز على عجمان في معسكره بالنمسا

مبارك الخالدي
خسر منتخبنا الوطني للناشئني حتت 16 سنة 
أمام اإلمارات بهدفني مقاب����ل هدف في املباراة التي 
جمعتهما مس����اء امس األول على ستاد مدينة امللك 
عب����داهلل بالقويعية في إطار منافس����ات املجموعة 
الثانية لبطولة غرب آسيا التي افتتحت في األردن 

وتستمر حتى 19 من الشهر اجلاري.
وتقدم املنتخب اإلماراتي بهدف بعد مرور خمس 
دقائق أحرزه مهاجمه يوسف سعيد اثر توغله داخل 
املنطقة وتس����ديده كرة قوية سكنت مرمى األزرق، 
واستطاع محمد السرهيد أن يعيد املنتخب الى أجواء 
املباراة بعد احرازه هدف التعادل عبر تنفيذه ركلة 
جزاء في الدقيقة 20 اثر تعرض املهاجم محمد الفهد 
لعرقلة داخل املنطقة لينفذها السرهيد بنجاح على 

يسار حارس اإلمارات.
ولكن عاد منتخب اإلمارات ليحقق الس����بق عن 
طريق الالعب جوهر احمد في الدقيقة 47 من تسديدة 
قوية من خارج املنطقة لم يس����تطع حارس األزرق 

التصدي لها.
وفى الشوط الثاني حاول العبو األزرق تعديل 
النتيجة إال ان احملاوالت باءت بالفشل بسبب الرعونة 

في التعامل مع الفرص املتاحة.
وكان األزرق ق����د واجه في وقت متأخر مس����اء 
أمس املنتخ����ب اإليراني في لق����اء يعتبر الفرصة 
األخي����رة لإلبقاء على حظوظه في املنافس����ة على 
التأهل ل����ألدوار الالحقة للبطول����ة والظهور األول 

إليران في البطولة.
وفي لقاءات اليوم األول حقق األردن فوزا ثمينا 
على البحرين بهدفني مقابل ال شيء، وفى لقاء آخر 
اكتس����ح املنتخب العراقي نظيره اليمني بسداسية 

نظيفة.

عبدالعزيز جاسم
الفريق األول للتضامن من  متكن 
الفوز في آخر مبارياته الودية مبعسكره 
 في النمس����ا على عجم����ان اإلماراتي

2 � 0 سجلهما بدر وارد وبدر املطيري. 
وق����د عاد وفد الفريق امس الى البالد 
ومعه احملترف البرازيلي ديس����يلفا. 
وكان التضامن خاض 3 مباريات قبل 
لقاء عجمان األخير حيث فاز على احد 
الفرق املجرية 2 � 1 قبل ان يخسر أمام 
الريان والسيلية القطري 1 � 0 و2 � 0 
على التوالي وقال مشرف التضامن وليد 
الشمالي ان اجلهاز اإلداري والفني قرر 
متديد فترة الراحة لالعبني على ان تبدأ 
التدريب����ات االثنني املقبل بعد ان كان 
مقررا لها غدا وذلك لإلرهاق الكبير جراء 
رحلة السفر، مشيرا الى ان التجربة 
أمام عجمان كانت مفيدة جدا بسبب 
تقدمي العبي التضامن مستوى مميزا 
أراح اجلهاز الفن����ي بقيادة الروماني 
كوستيكا الذي طبق جزءا كبيرا من 

خططه خالل فترة املعسكر.
واضاف ان اجلهاز الفني يحرص 
على ان يكون اختيار احملترفني وفق 
حاجة الفريق خصوصا املهاجمني الذين 
يجب ان ميتازوا بالس����رعة واملهارة 
وليس بحاسة التهديف فقط، الفتا الى 
ان عددا من احملترفني ستتم جتربتهم 
الس����يما ان هناك متس����عا من الوقت 
وهناك مباريات ودية أولها س����يكون 

مع الساملية 19 اجلاري.

أزرق الناشئني يخوض مواجهات صعبة في البطولة

العبو التضامن متفائلون بتحقيق نتائج جيدة املوسم القادم


