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 القادسية في إحدى مبارياته مبعسكر القاهرة 

 إصابة خالد الفضلي رمبا تعوقه عن املشاركة مع الكويت 

 األبيض يعود اليوم والفضلي يتعرض لكسر 

 النصر ألغى مباراة جاليك ويعود فجراً 

 سونغو وصل إلى السالمية
 عبدالعزيز جاسم

  تعرض حارس الكويت خالد الفضلي لكسر في إصبع اليد اليمنى 
خالل تدريبات الفريق، وذلك قبل مباراة األبيض الودية الثالثة في 
معسكره املقام بسويسرا أمام فريق سيرفيت والتي انتهت بالتعادل 

السلبي.
  وقال مدير الفريق عادل عقلة ان إصابة الفضلي ليست خطيرة 
وحتتاج فقط الى عالج ملدة أسبوع او اسبوعني على أقصى تقدير، 
مشيرا الى ان الفضلي سيكمل مرحلة العالج على يد د.محمد رشدي 
في الكويـــت وطمأن جماهير األبيض بأن الفضلي ســـيكون ضمن 
التشـــكيلة التي ســـتواجه أربيل في كأس االحتاد اآلسيوي، مبينا 
ان احلـــارس البديل والكفء متواجد في الفريق في حال حدوث اي 

مشكلة للحارس األساسي خالد الفضلي.
  واضاف ان الفريق ســـيصل اليوم وسيكون التدريب غدا إال إذا 
استجدت ظروف بسبب إرهاق الالعبني جراء رحلة السفر الطويلة، 
مؤكدا ان املعسكر كان ناجحا بكل املقاييس السيما ان املدرب األرجنتيني 
أورتيغـــا متكن من معرفة إمكانات كل العب ووضع بصورة كبيرة 

خطوطه العريضة حول تشكيلته األساسية.
  ومتنى عقلة ان حتدد بطولة اجلزيـــرة اإلماراتي الودية مالمح 
الفريق بصورة نهائية ويظهر مبستواه املعهود خاصة ان األبيض 
مقبل على مباراتني مهمتني في كأس االحتاد أمام أربيل العرقي ذهابا 
وإيابا وكذلك سيواجه القادسية في كأس السوبر في افتتاح املنافسات 
احمللية متمنيا الفوز والتأهل على حساب اربيل ومواصلة االنطالقة 
إلحراز اللقب وافتتاح املوســـم احمللي بالفوز على األصفر وحتقيق 

باكورة األلقاب احمللية.
  وكان األبيض خاض مباراتني جتريبيتني حيث فاز على نيون ٢ـ  
١ وتعادل مع بروج ٢ـ  ٢ ومن احملتمل ان يلعب مباراة اخرى مع احد 

الفرق احمللية قبل املشاركة في بطولة اجلزيرة ٢ سبتمبر املقبل. 

 عبدالعزيز جاسم
  الغى فريـــق النصر مباراته الودية مع فريق جاليك البوســـني 
في معسكره املقام بسراييڤو بسبب تأخر الفريق عن احلضور الى 
املباراة ملدة ســـاعة ونصف فطلب املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
الغاء املباراة. وكان العنابي خاض مباراتني امام فرق بوسنية تعادل 

في االولى ٤-٤ وفاز في الثانية ٤-١.
  وقال مشرف الفريق محمد العدواني ان الفريق سيصل فجر اليوم 

الى البالد وسيمنح الالعبون راحة بعد رحلة السفر الطويلة. 

 عبدالعزيز جاسم
  اكد مدير فريق الساملية علي عبدالرضا ان احملترف الغاني سونغو 
الذي يشــــغل مركز الوسط املتأخر وصل مساء امس ودخل التدريبات 
مع الفريق، الفتا الى انه رغم السيرة الذاتية الكبيرة له حيث كان يلعب 
املوســــم املاضي مع لنس الفرنسي وخاض معه كأس االحتاد األوروبي 
فــــإن االدارة لن توقــــع معه إال بعد جتربته خالل املبــــاراة الودية امام 

التضامن في ٢٩ اجلاري.
  وقال عبدالرضا ان احملترفني الذين متت جتربتهم من غانا وساحل 
العاج لم يقنع اداؤهم املدرب البلجيكي وليام توماس لضعف مستواهم 
لذلك قرر املدرب عدم جتربة اي العب إال عن طريقه بســــبب رغبته في 
التركيــــز في العبيه في الفترة املقبلة ألن جتربة احملترفني بكثرة تؤثر 

سلبا على تركيز الالعبني واملدرب.  
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 القادسية يغادر القاهرة اليوم بعد الخسارة من االتصاالت
  ويدخل مرحلة إعداد جديدة استعدادا للسوبر 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح ـ عبدالعزيز جاسم
  خســــر فريق نادي القادسية لكرة القدم 
من املصرية لالتصاالت ١-٢ في آخر جتاربه 
الودية مبعسكر القاهرة، وسجل هدف القادسية 
الوحيد صالح الشيخ، ومن املقرر ان تغادر 
بعثة القادسية القاهرة اليوم عائدة إلى أرض 
الوطــــن بعد ان اقام معســــكرا مدته ١٤ يوما 
مبدينــــة ٦ اكتوبر املصرية، وهو املعســــكر 
الذي تخللته عدة مباريات ودية خاضها امام 
بعض الفرق املصرية، استعدادا ملباراة كأس 
السوبر، واملقررة اقامتها ٢٤ سبتمبر املقبل 

امام الكويت.
  من جانبه اكد ابراهيم املسعود مدير الفريق 
ان اجلهاز الفني للقادسية بقيادة محمد ابراهيم 
املدير الفني بعد جناح معسكر ٦ أكتوبر يدرس 
جديا االعتذار عن عدم املشــــاركة في الدورة 
التــــي ينظمها نادي العــــني اإلماراتي املقررة 
إقامتها خــــالل الفترة من ٢٨ اجلاري حتى ٤ 
سبتمبر املقبل، وذلك نظرا لعدم حتديد الفرق 
الثمانية املنافسة بالبطولة، كما ان القادسية قد 
تلقى دعوة اخرى من نادى اجلزيرة اإلماراتي 
لالشــــتراك في دورته التي تبدأ ٢ ســــبتمبر 

املقبل.
  وأشــــار الى ان اجلهاز الفني كان يتمنى 
ان يشــــارك في الدورتني ليتمكن من جتربة 
ومشاركة جميع العبيه سواء األساسيني او 
الصف الثاني وتوفير االحتكاك املناسب لهم قبل 
الدخول في املنافسات الرسمية التي يستهلها 
األصفر مبباراة مهمة في السوبر احمللى، مؤكدا 

ان إدارة القادسية أرسلت بالفعل فاكسا لنادي 
العني تستفسر فيه عن نظام الدورة والفرق 
املشاركة كآخر أمل قبل االعتذار الرسمي عن 

عدم املشاركة بها.
  وفى شأن آخر أكد مدير الفريق ان اجلهاز 
الفني منح الفرصة كاملة لالعبني املستبعدين 
للبحث عن فرق أخــــرى لالنضمام لها الفتا 
الــــى أن اجلهاز فضــــل ان يعتمد في املرحلة 
القادمة على الالعبني الصاعدين، مثل فيصل 
العنزي وخالد املويزري، إلكسابهم املزيد من 
االحتكاك وحساسية املباريات ليكونوا النواة 
التي يرتكز عليها الفريق مستقبال. ومن املقرر 
ايضا ان ينضم الثنائي اجلديد السوريان فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني الى تدريبات الفريق 
عقب العودة حيث سيصل الالعبان إلى الكويت 

أول أيام شهر رمضان املبارك.

  فوز كاظمة

  ومن جانب آخر متكن كاظمة من الفوز 
على فريق االعالميني ٣-٠ في آخر مباريات 
كاظمة التجريبية مبعسكر القاهرة، سجل 
أهداف كاظمة يوسف ناصر وناصر العويهان 

والبرازيلي ساالس.
  مـــن جانب آخر يختتـــم اليوم العربي 
تدريباته مبعسكر القاهرة، في حني تستعد 
بعثة األخضر عقب املران املســـائي الذي 
يؤديه اليوم ملغادرة القاهرة في السادسة 
من مســـاء غد والعودة الى ارض الوطن.. 
وكان اجلهاز الفني للعربي بقيادة الكرواتى 

دراغان سكوسيتش قد قرر إلغاء التجربة 
الودية األخيرة التي كان مقررا ان يخوضها 
الفريق أمام املصريـــة االتصاالت أول من 
امس بسبب احلالة النفسية السيئة التي 
أصابـــت جميع افراد البعثة وفى مقدمتهم 
الالعبون بعد علمهم باحلريق الهائل الذي 
نشـــب مبنطقة اجلهراء. بـــل نال احلريق 
من خالة وعمة العـــب الفريق احمد مطر، 
والذي اسرع بالعودة بعد ان جنح رئيس 
بعثة االخضر بالقاهرة في إنهاء إجراءات 
عودته. وكان اجلهاز الفني للعربي قد قرر 
اســـتبعاد ثالثة من الالعبـــني البرازيليني 
املوجودين مع الفريق وعدم التعاقد معهم 
بعدما فشلوا في إثبات وجودهم مع الفريق 
خالل املعسكر. في الوقت نفسه منح اجلهاز 
الالعب الرابع ديسلفيا فرصة أخيرة حتى 

نهاية املعسكر.
  كما أكد املدير الفني انه سيرسل القائمة 
النهائية للفريق ٣١ اجلاري بعدما اتضحت 
الصورة بالنسبة لالعبني تقريبا حيث استقر 
على العناصر الرئيسية من خالل معسكر 
القاهرة وقد وافق سكوسيتش على التعاقد 
مع الالعب الســـلوفيني روكي أول ليكون 
أول الالعبني األجانب بالفريق وســـيكون 
احد العناصر التي يعتمد عليها الفريق في 
خط الدفاع الذي يعانى من نقص، ويفاوض 
العربي العبا من سورية يلعب مهاجما لسد 
النقص في هذا املركز أيضا بعد صرف النظر 

عن البرازيليني. 

 يحاول احد الالعبني فـــي ناد صغير الترويج 
لنفســـه من خالل الظهور املتكرر في وسائل 
اإلعالم املختلفة وتردد انه مطلوب ألحد األندية الكبيرة 
علـــى امل ان يتم تعويضه ماديا من قبل ادارة ناديه 

او لفت انتباه باقي األندية اليه. 
ــكلة العب العربي محمد جراغ مع ادارة    ألقت مش
ــر العرباوية حيث  ــق بظاللها على اجلماهي الفري
ــت حائرة ال تعرف من تصدق، فالالعب يؤكد ان عدم  بات
انضمامه لتدريبات الفريق كان بسبب ظروف خاصة مر 
بها وهناك تصريحات من بعض اإلداريني مبعاقبته لعدم 

وجود أعذار. 
  يســـعى اغلب العبي األنديـــة الثبات قدراتهم 
خالل مرحلة اإلعداد وقبل بداية املوسم بسبب 
القرار اجلديد الحتـــاد الكرة بقيد ٣٠ العبا في قائمة 
كل فريق، ما يعني ان هناك اســـماء ســـتكون خارج 
القائمة ومن الصعب انضمامهم الى اندية اخرى حتى 
ان كانوا من اندية كبيرة ألن املشكلة نفسها تواجــه 

كل األنديـــة. 
ــلة على املنتخب  ــئني لكرة الس   فاز منتخب الناش
القطري ٧٦-٤٢ في البطولة اخلليجية املقامة بالدوحة 
بعد أداء قوي ومميز من قبل ناشئينا الذين سيطروا على 
مجريات اللعب، حيث انهوا جميع األرباع لصاحلهم وجاءت 
على النحو التالي ١٨-١١، ٢٠-٩، ١٧-٨. ٢١-١٤، ويلتقي اليوم 

مع السعودية. 


