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اجلدية تبدو على العبي األبيض خالل التدريبات في معسكر سويسرا

املباريات شهدت إثارة كبيرة في األدوار األخيرة

العبو املنتخب األوملبي في  أحد التدريبات السابقة

يلتقي األخضر السعودي مساء الغد في البطولة الخليجية

»األولمبي« وصل الدوحة متأخراً ويجري تدريبه الرئيسي اليوم

حمد امان ملس����اعدة رأسي احلربة محمد 
ده����ش ويوس����ف ناصر ف����ي الطلعات 
الهجومية م����ع التنبيه على رباعي خط 
الوس����ط ناصر القحطاني وعمر بوحمد 
وعادل مطر وفهد احلش����اش بالضغط 
على حامل الكرة لتميز العبي السعودية 
باملهارة والتمرك����ز الصحيح واجادتهم 

االنطالق من االطراف وعدم اغفال االدوار 
الهجومية املساندة للقحطاني اضافة الى 
التنبيه على رباعي خط الظهر بالتموضع 
الصحيح وكيفية التغطية من اجلانبني 
والعمق تفاديا الرتكاب اخطاء قد يستغلها 
العبو االخضر حلسن استثمارهم للكرات 

الثابتة.

ويقدم اجلهاز الفني لالزرق صباح اليوم 
قائمته النهائية للمشاركة في البطولة اذ 
من املفترض ان يتم االعالن عن استبعاد 

اثنني من الالعبني وفق لوائح البطولة.
ومن جهة اخرى تعقد اللجنة الفنية 
للبطولة اجتماعه����ا صباح اليوم اذ من 
املقرر ان ميثل املنتخ����ب عضو اللجنة 

الطاهر حيث  الفنية باالحت����اد ناص����ر 
سيناقش االجتماع االمور الفنية املتعلقة 
باملنتخبات واعتماد قوائم الالعبني والوان 
الفرق املشاركة، كما ستطلب اللجنة الفنية 
التنبيه على مدربي املنتخبات بضرورة 
حضور املؤمترات الصحافية قبل وبعد 

املباراة.

مبارك الخالدي
وصل وفد املنتخب الوطني 
القطرية  العاصمة  الى  االوملبي 
الدوحة في وقت متأخر مس����اء 
امس بس����بب ظ����روف احلجز 
قادما من النمسا بعد ان اختتم 
معسكره اس����تعدادا للمشاركة 
في منافسات البطولة اخلليجية 
الثانية للمنتخب����ات االوملبية 
التي تستضيفها الدوحة والتى 
س����تفتتح غدا وتستمر حتى 7 

اغسطس املقبل.
ف����ي اس����تقبال بعثة  وكان 
املنتخب الوطني رئيس واعضاء 
العليا واعضاء  اللجنة املنظمة 
اللجان العاملة في البطولة حيث 
توجهت بعثة املنتخب الى مقر 

اقامتها بفندق رامادا.
املتأخر  وبس����بب الوصول 
ألغى اجلهاز الفني لالزرق بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالد الراشد التدريب الذي كان 
مقررا له مساء امس وسيخوض 
تدريبا رئيسيا وحيدا مساء اليوم 
سيضع خالله الشمري اللمسات 
املرتقبة  االخيرة قبل مواجهته 
غدا امام املنتخب السعودي في 
الثامنة مساء وهي املباراة الثانية 
البطولة حيث ستس����بقها  في 
مباراة االفتت����اح بني املنتخبني 

القطري والعماني.
ومن املتوقع ان يركز الشمري 
على التش����كيلة االساسية التي 
سيخوض بها مباراته االولى امام 
املنتخب السعودي املتمرس دوليا 
والذي يضم نخبة من ابرز العبي 
االخضر الشباب الذين خضعوا 
ملعسكر اعدادي طويل خاضوا 
املباريات  العديد م����ن  خالل����ه 

الدولية.
وسيركز الشمري في تدريبه 
الرئيسي على انطالقات اجلناح 

الفهد يزور معسكر الرديف 
في القاهرة

قام رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد أمس بزيارة 
الى معسكر املنتخب الوطني الرديف مبدينة السادس من 
أكتوبر بالقاهرة وش���اهد املران بحضور اعضاء اجلهاز 
االداري والفني، كما حتدث الى الالعبني وأثنى على التزامهم 
خالل املعسكر، مؤكدا اهتمام املسؤولني في االحتاد بهذا 
املنتخب ليكون ذخيرة للمنتخب األول بدليل انه يتدرب 

حتت قيادة اجلهاز الفني للمنتخب األول.
وأكمل الش���يخ ط���الل الفهد اليوم م���ع الالعبني في 

معسكرهم وتناول العشاء معهم.
وشكر يوس���ف اليتامى رئيس بعثة املنتخب الفهد 
على زيارته مؤكدا انها تسهم في رفع معنويات الالعبني 

وتزيد من إقبالهم على التدريبات.
وكان األزرق أدى مرانه في اخلامس���ة مس���اء امس 
مبدينة السادس من اكتوبر حتت قيادة الصربي غوران 

توفاريتش.
وأكد مدير الفريق أسامة حسني ان الفريق سيخوض 
غدا جتربة جديدة امام فريق الشرطة احد أندية الدوري 
املمتاز، بعد ان لعب قبل أيام مع فريق املقاصة وانتهت 
املباراة 2 � 2، واضاف حسني انه من خالل هذه التجربة 
االول���ى جنح اجلهاز الفن���ي للمنتخب في ان يقف على 
قدرات الالعبني، بعد ان قام غوران بإشراك معظم الالعبني 
املستدعني قبل ان يختار التش���كيلة األنسب في اللقاء 

الودي الثاني الذي سيكون امام فريق الشرطة.

كأس السوبر 16 أغسطس
أعلنت جلنة املسابقات التابعة الحتاد الكرة أمس أن 
املوسم اجلديد سيبدأ مبباراة كأس السوبر بني القادسية 
والكويت في 16 أغسطس املقبل، وستكون بداية الدوري 
املمتاز في 20 منه، في حني ينطلق دوري الدرجة األولى 
22 منه، كما ذكرت انها ستعلن عن جميع جداول مباريات 
املسابقات احمللية فور االنتهاء من الزيارات امليدانية املقررة 
لألندية في األول من أغسطس املقبل لفحص املالعب وحتديد 

مدى صالحيتها إلقامة املباريات عليها من عدمه.

في الظهور األول للبرتغالي روماو والعماني عايل

الكويت يلتقي نيون السويسري استعداداً لكأس السوبر

مبارك الخالدي
يخوض فريق الكويت عصر اليوم أولى 
مبارياته الودية ضمن معسكره الذي يقيمه 
حاليا بسويسرا أمام فريق نيون، كما سيلتقي 
األبيض فريق ميرا اجلمعة املقبل وهي املباراة 
الثانية التي مت االتف���اق عليها بني اجلهاز 

اإلداري لألبيض والفريق السويسري.
وتعتبر مباراة اليوم الظهور األول للجهاز 
الفني للفريق املكون من البرتغالي جوزيه 

روماو ومساعده انطونيو.
كما تعد املباراة الظهور األول للمحترف 
العماني خليفة عايل الذي يشغل مركز قلب 

الدفاع تعويضا عن رحيل البحريني عبداهلل 
املرزوقي الذي مثل األبيض عدة مواسم، كما 
ان عايل يجيد اللعب في مركز الوسط املتأخر 
اضافة الى قدرته على املشاركة في الطلعات 

الهجومية كلما دعت احلاجة.
ومن املتوقع أال يدفع روماو بالتشكيلة 
الفرصة  االساس���ية للفريق حتى مين���ح 
للعناص���ر البديلة الختبارها والكتش���اف 
مدى جتاوب الالعبني مع أسلوب وطريقة 
اللعب املراد تنفيذها في املباريات الرسمية 
والتي في مقدمتها مباراة كأس السوبر التي 
سيخوضها األبيض كأول استحقاق رسمي 

16 من الشهر املقبل أمام القادسية.
وتشكل مباراة اليوم أمام نيون فرصة 
نادرة حلارسي مرمى األبيض االحتياطيني بدر 
العازمي وعبدالرحمن احلسينان للمشاركة 
وإظهار مهارتهما واخ���ذ فرصتهما في ظل 
غياب احلارس األساسي خالد الفضلي بسبب 
االصابة وعدم التحاق احلارس اآلخر مصعب 
الكندري بالفريق لظ���روف خاصة، وكان 
الفضلي قد وصل الى معسكر الفريق امس 
قادما من القاهرة بعد إجراء عملية في إصبعه، 
وفضل اجلهاز الفني منحه راحة على ان يدخل 
التدريبات األيام املقبلة وبشكل تدريجي. 

إعادة تأهيل غانم والزهير في معسكر القاهرة

المطوع: البرازيلي فابيو في العربي باإلعارة
الفريق االول  اشاد مشرف 
بالنادي العربي عبدالنبي حافظ 
بااللتزام واإلصرار الكبير الذي 
يبدي����ه العب����و الفريق خالل 
املعس����كر الذي يقام حاليا في 
القاهرة اس����تعدادا للموس����م 
اجلديد، حيث يتدرب الفريق على 

فترتني صباحية ومسائية.
وأشار رئيس الوفد ومدير 
الفري����ق عبدالعزي����ز املطوع 
ال����ى ان احملترفني البرازيليني 
األربع����ة قد وصلوا وهم: قلب 
الدفاع ويالس، وصانع األلعاب 
لينسيسن، واملهاجم لويزينهو، 
فيما لم يشارك الالعب الرابع 
فابيو وهو مهاج����م في املران 
حيث يعاني من شد في العضلة 

الضامة.
وشارك في التدريبات جميع 
العبي الفريق باستثناء املصابني 
وامللتحقني باملنتخبات الوطنية 
وعددهم 27 العبا، كما ش����ارك 
خالد خلف وجراح الزهير بعد 
التحاقهما باملعسكر، في حني 
يخضع عدد من الالعبني للتأهيل 
واإلع����داد لتعرضهم إلصابات 
مختلفة وهم محمد غامن وفابيو 

وجراح الزهير.
وقد غادر املعس����كر بشكل 
اضطراري املدافع أحمد الرشيدي 
حيث لديه مقابلة في كلية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية.وقد 
حضر الالعبون مترين املنتخب 
الوطني الرديف الذي يقام على 

استقالة طالب حسين 
من كرة الصليبخات

مبارك الخالدي
الك���رة بنادي  قدم مدير 
الصليبخ����ات طالب حسني 
استقالت��ه مس���اء امس من 
الك����رة  رئاس���ة جه�������از 
بالنادي ال���ى رئيس اللجنة 
الن����ادي  املؤقت�������ة الدارة 
د.مساع����د العازمي بسب����ب 
االختالف في وجهات النظ���ر 
بني طال���ب ومجلس االدارة 
ح���ول اخلط���ط والبرامج 
املوضوع���ة لتطوير قطاع 
الكرة بالن������ادي والفري��ق 

االول.
حي���ث اشار في كت����اب 
االستقال����ة الى ان الق����رارات 
االخي���رة الصادرة من املجلس 
املع���ني خالف����ت كل ق���رارات 
اللجنة املكلفة بتطوير الك���رة 
في الن��ادي االمر الذي غ���اب 
ب���ني  مع������ه االنس���ج���ام 
اللجن���ة الخت���الف  اعضاء 
والتوجه���ات  السياس���ات 

بني اعضائه��ا.

الرياضيون يناشدون الفالح تكريمهم
ناشد عدد من العبي املنتخبات الوطنية الذين حققوا مراكز 
وميداليات في بطوالت خارجية للكويت مدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة د.فؤاد الفالح سرعة إقامة مهرجان حفل 
تكرمي الالعبني الوطنيني والذين حققوا البطوالت باسم الكويت، 
وقال الالعبون لقد تأخر تكرمي هيئة الش���باب لالعبي الكويت 
فترة طويلة ولم نتعود هذا األمر من هيئة الش���باب خصوصا 

بوجود الرياضي املخضرم مدير الهيئة د.فؤاد الفالح.
من جانبه قال كابنت املنتخب الوطني للمالكمة واحلاصل على 
ميداليات عاملية وإقليمية ناصر العنزي اننا نعتب على هيئة 
الش���باب لتأخرها في إلقامة مهرجان تكرمي الالعبني، وأضاف 
إن وجود الفالح على رأس الهرم في هيئة الش���باب أس���عدنا 
جميعا كونه رياضيا مخضرما وال يقبل التأخر في تكرمي أبناء  
الكويت الذين يحققون بطوالت باس���م بلدنا احلبيب الكويت، 
وناش���د العنزي الفالح إصدار أوامره بتحديد موعد ملهرجان 
تكرمي أبطال الكويت ليكون ه���ذا التكرمي دافعا لكل رياضيي 
الكوي���ت في بذل املزيد من اجلهد والعرق في س���بيل لالرتقاء 
باسم الكويت في احملافل الدولية ولكي يعرف الرياضيون موعد 
املهرجان لتنظي���م أمورهم ومواعيدهم معه وليكون احلضور 

كبيرا في املهرجان.
 من جانب آخر اعرب رئيس مجل���س االدارة � املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح باسمه ونيابة 
عن جميع العاملني في الهيئة العامة للش���باب والرياضة عن 
متنياته بالشفاء العاجل للمعلق الرياضي وشيخ املعلقني خالد 
احلربان اثر العارض الصحي الذي ألّم به في إسبانيا، متمنيا 

له موفور الصحة والسالمة والعودة الى بلده معافى.

تنطلق اليوم منافس����ات الدور قبل النهائي من دورة املرحوم 
احمد بن حسني الرومي اخلامسة لكرة القدم للصاالت والتي تقام 
على صالة الش����هيد فهد االحمد بالدعية بحضور حس����ني الرومي 
مختار منطقة الدعية، حي����ث تقام الليلة اربعة لقاءات من الفرق 

التي تأهلت ليلة امس في نهائي املجموعات لدور الثمانية.
وارتفعت وتيرة مباريات الدورة مع اول لقاءات دور الثمانية 
التي شهدت قمة في االثارة والندية بني الفرق املتبارية، ففي املباراة 
االولى استطاع فريق املنيع انهاء مغامرة فريق الشامية بالفوز عليه 
بأربعة اهداف نظيفة في مباراة قوية وحماسية من جانب فريق 

املنيع، الذي لم يجد العبوه ادنى صعوبة في حتقيق الفوز.
وفي املباراة الثانية جنح فريق املدلج في حتقيق فوز كاس����ح 
على فريق ديوانية الشامس����ي باربعة اه����داف مقابل هدف. وفي 
املباراة الثالثة ابتسمت ركالت الترجيح لفريق فونو، الذي خرج 
فائزا على نظارات اجلميل 2-0 بعد انتهاء الوقت االصلي للمباراة 
بالتعادل الس����لبي وفي املباراة الرابع����ة متكن فريق الزمامي من 
اقصاء فريق املرحوم محمود عبداهلل دشتي بالتغلب عليه بخمسة 

اهداف مقابل هدف.
من جهت����ه، أكد احمد الرومي رئيس اللجن����ة املنظمة انه يعد 
مفاجأة في احلفل اخلتامي للدورة الذي سيحضره كبار الشخصيات 
السياس����ية والرياضية لالحتفال بتسليم الكأس لصاحب اللقب. 
وأضاف إن اللجنة املنظمة جتهز حلفل ختام الدورة من اآلن والذي 
سيقام بعد غد، والذي سيشهد توزيع جوائز للجماهير من خالل 

سحب على الكوبونات التي ستوزع قبل املباريات.

نفس امللعب.
وفيما يخص احملترف فابيو 
قال املطوع ان النادي الذي ميلك 
الالع����ب يرفض بيعه  بطاقة 
نهائيا وهو يلعب بأحد أندية 
الدرج����ة األولى بالبرازيل، لذا 

سيتم االتفاق على استعارته 
ملوس����م واحد فقط، واشترط 
الن����ادي البرازيلي أخذ نصف 

قيمة العقد كمقدم للتعاقد.
وأضاف ان مجلس اإلدارة 
حري����ص كل احل����رص على 

الفريق  توفير كل متطلب����ات 
الفني  وتلبية حاجات اجلهاز 
حتى يع����وض العربي ما فاته 
في الس����نوات املاضية ويعود 
للمنافس����ة من جديد كما كان 

في السابق.

البرازيلي كابو يوجه تعليماته لالعبني في معسكر القاهرة

منافسات »نصف نهائي« الرومي اليوم


