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البرازيلي كابو يوجه العبيه في مباراة الشرطة

عدد من العبي »ازرق الناشئني« حتت املطر في املعسكر

مهدي القالف من العناصر البارزة في صفوف القادسية

رئيس غرفة التجارة علي ثنيان الغامن والنائبان مرزوق الغامن ود.علي العمير يتابعون املباراة فهد عوض مسددا إحدى الكرات على مرمى نيون

يلتقي ميرا غدًا في معسكره المقام بسويسرا 

األبيض تعادل سلبيًا مع نيون بعد مباراة استمرت ساعتين
مبارك الخالدي 

تع���ادل الكويت س���لبيا مع 
فري���ق نيون السويس���ري في 
اولى مبارياته الودية مبعسكره 
املق���ام حاليا ف���ي مدينة نيون 
السويس���رية، وقد حضر اللقاء 
رئيس غرفة جت���ارة وصناعة 
الكويت الرئيس االسبق للنادي 
العم علي الغامن والنائب د.علي 
العمير الذي يقضي اجازة خاصة، 

ورئيس جهاز الكرة النائب مرزوق 
الغامن ونائب رئيس مجلس ادارة 

النادي خالد الغامن.
من جانبه اكد مدير الكرة عادل 
عقلة في اتصال مع »األنباء« ان 
حضور العم على الغامن والنائب 
د.علي العمير كان له االثر الكبير 
في حتفي���ز الالعبني واظهار كل 
م���ا لديهم حيث قاما بتش���جيع 
الالعبني والثناء عليهم وطالبوهم 

ببذل اقص���ى جهد بالتعاون مع 
اجلهازين الفني واالداري العداد 
الفريق بالشكل االمثل استعدادا 

الستحقاقات املوسم املقبل.
واضاف انه بالرغم من املشاغل 
الكثيرة للعم الغامن اال انه اقتطع 
ج���زءا من وقته ليك���ون بقرب 
الالعبني والفريق ليس���اهم في 
تذلي���ل الصعاب التي قد تواجه 
مسيرة االعداد وهذا االمر ليس 

بغريب عليه فهو داعم مس���تمر 
للنادي ومختلف االلعاب املنضوية 

حتت لوائه.
وعن املباراة ق���ال عقلة لقد 
لعبن���ا بتش���كيلتني مختلفتني 
على مدار الشوطني وكانت مدة 
املباراة حسب االتفاق مع اجلانب 
اآلخر ساعتني وهي املباراة االولى 
البرتغال���ي روماو مع  للمدرب 
االبيض وقد حاول منح الفرصة 

لكل الالعبني للوقوف على حقيقة 
مستوياتهم.

واوضح ان الفريق لعب الشوط 
االول بتشكيل مكون من احلارس 
بدر العازمي وفهد عوض واحمد 
الصبيح ويعقوب الطاهر وسامر 
املرطة للدفاع وحسني حاكم وجراح 
العتيقي ووليد علي واسماعيل 
العجمي خلط الوسط والبرازيليني 
روجيريو وكاريكا للهجوم، وفي 

الش���وط الثاني استبدل املدرب 
الفرصة  الفريق بأكمل���ه ومنح 
للحارس اآلخر في الفريق وهو 
عبدالرحمن احلس���ينان، ولعب 
في الدفاع العماني خليفة عايل 
وفهد االنصاري ونواف اس���امة 
ويوسف اليوحة وابراهيم شهاب 
وعبداهلل الظفيري وعلي الكندري 
وبش���ار عب���داهلل وخالد عجب 

وروجيريو.

وقال عقل���ة ان روماو خرج 
بانطب���اع جيد ع���ن املباراة في 
التجربة االولى وكانت له العديد 
اداء بعض  من املالحظات حول 
ق���ام بتوجيههم  الالعبني حيث 
مطالبا بعدم تكرار بعض االخطاء 
مع التأكيد على االلتزام بتعليمات 
املدرب اثن���اء اللعب، كما طالب 
املهاجم���ني بعدم االس���تعجال 
واس���تثمار الفرص الن الفريق 

حتصل على اكثر من خمس فرص 
محققة خالل اللقاء مع نيون ولم 
يستغل أي واحدة منها السباب 
الفرص  ان  مختلفة مشددا على 

ال تتكرر في كل مباراة.
واكد ان االبيض سيلعب غدا 
امام فريق ميرا  الثانية  مباراته 
السويسري ونأمل ان يظهر بشكل 
افضل من مباراة نيون من حيث 

استغالل الفرص واستثمارها.

»المبارزة« يشارك في بطولة الخليج  األصفر يستعد لمواجهة بتروجيت

العيسى يتأهل في تنس األردن »المعاقين« في بطولة العالم للمبارزة

يش���ارك املنتخب الوطني للمبارزة في بطولة اخلليج الثالثة 
لألشبال والناشئني التي تنطلق منافساتها السبت املقبل وتستمر 

حتى الثالث من أغسطس املقبل في مدينة الدمام بالسعودية.
وق���ال امني الصندوق في احتاد املبارزة ورئيس الوفد ش���اكر 
سناسيري ان منتخبه يتطلع الى إحراز اللقب في البطولة واكتساح 

املراكز االولى فيها.
واوضح ان املنتخب اجرى معس���كرا تدريبيا في مدينة توبر 
بأملانيا استمر اسبوعني استعدادا لهذه املشاركة مشيدا باملستويات 
العالية التي اظهرها العبو املنتخب خالل املعس���كر الذي تضمن 
لقاءات ودية مع نخبة من ابطال اللعبة الى جانب التدريبات القوية 

التي اقيمت على فترتني صباحية ومسائية.
واثنى سناس���يري على دور الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واتاحتها الفرصة للعديد من الالعبني االشبال والناشئني للمشاركة 

في املعسكر.

يختتم القادس���ية في اخلامس���ة والربع عصر اليوم تدريباته 
استعدادا ملباراته الودية الثانية التي سيخوضها على ملعب الهدف 
في السادسة والربع من مساء الغد امام فريق بتروجيت احد فرق 
الدوري املمتاز املصري، وتأتى املباراة التي سيخوضها األصفر غدا 
ضمن برنامج معسكره الذي يقيمه في مدينة 6 أكتوبر استعدادا 
للموس���م اجلديد والذي سيس���تهله القادسية مبواجهة مصيرية 
»بصفت���ه بطل الدوري والكأس« أمام الكويت »بصفته بطل كأس 
ولى العهد« في بطولة كأس السوبر، واحملدد لها 16 أغسطس املقبل.  
ويستعد القادسية للقاء، مبران خفيف سيجريه اليوم على ملعب 
فندق موڤنبيك الذي يقيم فيه، حتت قيادة املدرب محمد ابراهيم، 
في حني اش���تمل مران االمس على تدريبات تنمية املهارات الفنية 
عند الالعبني وحتفيظهم بعض اجلمل التكتيكية واخلططية التي 

ينوي املدير الفني تطبيقها في املنافسات الرسمية.

واصل جنم املنتخب الوطني للتنس زياد العيسى انتصاراته في 
البطولة الدولية للناشئني حتت 18 سنة املقامة حاليا في العاصمة 
االردنية عمان مبشاركة 11 دولة عربية وأجنبية هي: الكويت، الهند، 
رومانيا، سورية، تركيا، س���ريالنكا، إيطاليا، باكستان، ماليزيا، 

لوكسمبورغ، إضافة إلى الدولة املضيفة األردن.
وفاز العيس���ى على األردني ي���زن ابوداية 2-0 )7-6 و4-5( 
ووصل إلى دور الثمانية للبطولة، بينما خس���ر محمد مبارك من 
التركي سيم ايكيل 2-1 )6-2 و2-6 و4-6(، كما خسر عبدالرحمن 

العوضي من توم ويدريج من لوكسمبورغ 2-0 )0-6 و6-4(.
وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي محمد عبدال وعبداهلل بوحمد 
على الثنائي الهندي باسي وآال ابهيشيك 2-0 )7-6 و6-4(، كما 
فاز الثنائي زياد العيسى مع زميله الباكستاني افتخار سمير على 

الثنائي الهندي ميهان ريشاب وسينج ابهيمانيا 0-2.

يش���ارك نادي املعاقني في بطولة العالم للمبارزة التي ستقام 
في فرنسا نوفمبر املقبل.

وأوضح أمني سر النادي شافي الهاجري ان النادي سيقيم معسكرا 
تدريبيا في فرنسا استعدادا لهذه البطولة كما سيشارك في بطولة 
غوانزو اللعاب املعاقني بالصني التي تشمل خمسة ألعاب هي كرة 

السلة وألعاب القوى واملبارزة واجلودو ورفع االثقال.
وأضاف الهاجري ان النادي سيقيم أيضا بطولة في كرة القدم 
للصم مبش���اركة عدد من الفرق والعاملني في النادي خالل شهر 
رمضان املبارك، الى جانب البطولة اخلامسة اللعاب املعاقني بكرة 
السلة واملبارزة وكرة الطاولة والسباحة ورفع االثقال مبشاركة 

نحو 120 العبا والعبة.
واشار الى ان هناك خطة اعداد لتأهيل 11 العبا والعبة للمشاركة 
في بطولة العالم بنيوزيلن���دا في يناير املقبل ممن حققوا ارقاما 

دولية في البطوالت االخيرة التي شاركوا بها.

العربي يلتقي المقاصة وديًا اليوم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض الفريق األول لك����رة القدم بنادي 
العربي في السادسة والربع مساء اليوم ثاني 
مبارياته الودية أمام فريق مصر املقاصة احد 
الفرق الصاعدة هذا املوس����م ملسابقة الدوري 
املصري املمتاز، وتأت����ي هذه املباراة في اطار 
برنامج اس����تعداد األخضر مبعس����كره املقام 
في مدين����ة 6 أكتوبر.  وكان العربي قد اختتم 
استعداداته للقاء اليوم حتت اشراف جهازه الفني 

بقيادة البرازيلي كابو املدير الفني للفريق، وذلك 
عن طريق مران خفيف أجراه الفريق باألمس، 
واشتمل على بعض تدريبات اإلطالة وتقوية 
العضالت، وحتفيظ الالعبني املهام املكلفني بها 
تكتيكيا وخططيا، ومعاجلة األخطاء التي وقعوا 

فيها خالل التدريبات السابقة. 
يذكر ان العربي كان قد خاض مؤخرا أولى 
جتاربه الودية أمام فريق الشرطة وانتهى بفوز 
األخير2-1، وكانت التجربة مفيدة للجهاز الفني، 

حيث تعرف على الكثير من إمكانيات العبيه 
الفنية والبدنية، ويأمل اجلهاز البرازيلي كابو 
ان تكون جتربة اليوم امام املقاصة بنفس قوة 
املباراة الودية األولى. وقد اكد البرازيلي كابو 
انه ال ينظر الى النتائج في تلك املباريات، وامنا 
ما يهمه من اقامتها في املقام األول هو اكتشاف 
األخطاء التي من املمكن ان يقع فيها الالعبون 
ومعاجلاتها سريعا قبل بداية املنافسات الرسمية 

للموسم اجلديد.

أزرق الناشئين يكتسح بشتني برباعية 
فاز منتخبنا الوطني للناش���ئني على فريق 
بشتني السلوڤاكي 4-2 واحرز االهداف االربعة 
نواف نايف وابراهيم الس���هلي ومحمد الفهد 

ويوسف الغريب.
واشرك مدرب الفريق البرتق����الي ادغ���ار 
عددا كبيرا من الالعبني وذلك إلعط���اء فرصة 
للجميع للوقوف عند مستوى جميع الالعبني  

وتألق حارس املرمى سعود اجلناعي.
وطمأن مشرف الفريق نواف العجمي جميع 
اولياء االم���ور الى أن جمي���ع الالعبني بخير 

وصحة طي���بة وان جمي���ع الالعب���ني ملتزمون 
بتعليمات اجل�هازين الفن���ي واالداري كما ان 
الروح العالية تس���ود معسكر الناشئني وذلك 
اس���تعدادا للنهائيات اآلسيوية املزمع اقامتها 

في طشقند.
كما افاد العجمي ب���ان اجلهاز االداري قرر 
اعط���اء الالعبني يوما ترفيهيا كامال وذلك يوم 
الس���بت القادم بس���بب التزام جميع الالعبني 
وحرص اجلهاز االداري على توفير كل س���بل 

النجاح للمعسكر التدريبي.

أكد عودة »يد القادسية« إلى سابق عهده

القالف يتلقى عرضًا من أصفهان اإليراني 
القادسية جنحت في اتخاذها قرار 
جريء بإقالة املدرب عبدالرحمن 
حمو وتكليفه���ا للوطني غامن 
اخلالدي الذي جنح في لّم الالعبني 
وأعاد الروح للفريق وجنح في 
اح���راز املركز الثالث في بطولة 
الكأس متمنيا ان يبقى اخلالدي 
مع الفريق لضمان العودة القوية 
لالصفر في املوسم املقبل مبينا 
ان تدريبات الفريق انطلقت في 
بداية االسبوع اجلاري حتت قيادة 
مساعد املدرب وليد فيروز واكد 
القالف ان البداية الرسمية ستكون 
االحد املقبل حتت قيادة اخلالدي 
الى حني وصول م���درب جديد 
مشيرا الى ان االصفر قادم بقوة 
الى سابق عهده بغض النظر عن 
اسم املدرب الذي سيتولى املهمة 
وذلك بعد االصرار الذي شاهده 
الالعبني في نهاية املوسم  على 
املاضي الى جانب وضع االدارة 
التي تضمن  بعض الضواب���ط 
انتظ���ام الالعبني في التدريبات 
الرئيسي  الس���بب  انه  كاش���فا 
في هب���وط االداء الفني للفريق 
والعزوف ع���ن التدريبات وهذا 
ما سيتم القضاء عليه للموسم 
املقبل الى جان���ب عودة جميع 

الالعبني املصابني. 

حامد العمران
كشف »صانع االلعاب الدولي 
والعب القادسية لكرة اليد مهدي 
القالف ل�»األنباء« انه تلقى عرضا 
خارجيا من نادي اصفهان االيراني 
لالحتراف ملوسم كامل واللعب مع 
الفريق في البطولة اآلسيوية املقبلة 
التي يستضيفها لبنان في سبتمبر 
املقبل مؤكدا ان النادي االيراني بعث 
بكتاب رسمي الى القادسية ولكن 
تتجه النية الى رفض العرض الذي 
يتضمن راتبا شهريا قيمته سبعة 
آالف دوالر وشقة وسيارة وذلك 
للظروف الدراسية. واشار الى انه 
من املمكن املشاركة مع الفريق في 
البطولة اآلسيوية اذا وافقت ادارة 
االصفر مؤكدا ان احد الفرق احمللية 
عرض عليه املشاركة مع الفريق 
بإحدى البطوالت اخلارجية ولكن 
مت رفض العرض لعدم تقدمي عرض 

مادي مناسب.
وع���ن جتربت���ه االحترافية 
املوسم املاضي مع فريق باربار 
البحريني وعدم اكماله مع الفريق 
الى نهاية املوسم اكد ان العامل 
النفسي كان السبب الرئيسي في 
فسخ العقد قبل انتهائه بالتراضي 
مع ادارات النادي البحريني على 
الرغم من محاوالت ادارة الفريق 

الطريق  الى  البحرينية ماضية 
الصحي���ح وهذا ناجت عن تطور 

املستوى الفني للفرق.
وابدى القالف اس���فه للحالة 
التي وصل اليها القادس���ية في 
املوس���م املاضي وع���دم التأهل 
الى دوري الكبار مؤكدا ان ادارة 

البحرينية  اليد  املواس���م لكرة 
حيث تأه���ل املنتخب االول الى 
نهائيات كأس العالم للمرة االولى 
في تاريخه واحرز نادي االهلي 
البطولة اخلليجية وتأهل منتخب 
الناشئني الى املونديال العاملي، 
وهذه املعطيات تأكد ان كرة اليد 

لثنيه عن قراره مش���يرا الى ان 
مصلح���ة الطرفني اجبرته على 
االصرار على انهاء عقده مؤكدا ان 
التجربة البحرينية كانت مفيدة 
وناجحة لتطور املستوى الفني 
واملنافسة الش���ريفة بني الفرق 
وكان املوسم املاضي من افضل 


