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البقاء هلل
عيسى عبداهلل سالم القاسمي ـ 26 عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق6 ـ ش5 
ـ م56 ـ ت: 66677771 ـ النســـاء: مبارك الكبير ـ ق6 ـ ش19 ـ 

م16 ـ ت: 99474734.
خال�د فهد حمد الرجعان ـ 43 عامـــا ـ الرجال: القرين )القصور( ـ 
ق1 ـ ش7 ـ م27 ـ ت: 97857293 ـ 97177466 ـ النســـاء: الرقة 
ـ ق1 ـ ش2 ـ م21 ـ ت: 23941008 ـ الدفـــن بعـــد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
غنيمة يعقوب عبداهلل تقي، أرملة محمد محمود ما تقي ـ 78 عاما ـ 
الرجال: مسجد االمام احلسن بيان ـ ت: 66550054 ـ النساء: 

حطني ـ ق3 ـ ش308 ـ م32 ـ ت: 99564840.

ردون جازي معتوق العازمي، زوجة عبداهلل مرثع العازميـ  78 عاماـ  
صباح الناصرـ  ق3ـ  ش13ـ  م29ـ  ت: 99274063ـ  99586140 

ـ 24880601.
خزينة عبداهلل هجيج الرويعي، زوجة فرج عودة السليمانيـ  55 عاما 
ـ الرجال: اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش14 ـ م16 ـ ت: 99476458 
ـ 99788185 ـ النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق1 ـ ش9 ـ م13 ـ ت: 

.99473154
جاسم أحمد حسني دشتيـ  56 عاماـ  الرجال: مسجد زين العابدين 
ـ ميدان جوازات حوليـ  ت: 94499448ـ  النســـاء: الرميثيةـ  

ق13 ـ حسينية بيبي علوية.

العربي يلتقي بتروجت في معسكر القاهرة

دعوة القادسية للمشاركة في بطولة الجزيرة

أزرق الناشئين اطمأن بفوزه على الشباب اإلماراتي بثالثية
 مبارك الخالدي

التنظيمية  اللجنــــة  أجــــرت 
لكرة القدم بدول مجلس التعاون 
اخلليجي تعديال على موعد انطالق 
السادســــة للمنتخبات  البطولة 
اخلليجية للناشئني حتت 17 سنة، 
والتي ســــتقام مبدينة العني في 
االمارات لتنطلق في الـ 5 من الشهر 

املقبل بدال من الـ 15 منه.
وقد مت تقسيم الفرق املشاركة 
الــــى مجموعتني تضــــم األولى 
االمــــارات والبحرين  منتخبات 
وقطر بينما تضم الثانية منتخبات 

الكويت وعمان والسعودية.

وقد اختتم  األزرق مبارياته في 
معسكره اإلعدادي في سلوڤاكيا 
بالفوز على فريق الشباب االماراتي 
3 ـ 0 بعد ان قدم عرضا مطمئنا 
على مســــتوى خطوطه الثالثة. 
وقد أحرز لألزرق كل من مرزوق 
العجمي هدفني ومحمد الفهد هدفا.
ومــــن املتوقع ان يكــــون اجلهاز 
الفني بقيادة الوطني عبدالعزيز 
الهاجري ومساعده شاكر الشطي 
قد توصل الى التشكيلة النهائية 
التي ســــيخوض بها منافســــات 
البطولة  بعد فوز املنتخب على 

الشباب اإلماراتي 3 ـ 0.

 عبدالعزيز جاسم
أكد مشرف الفريق األول بالقادسية عبداهلل 
احلقان ان األصفر سيلتقي اخلميس املقبل 
مع اسمنت السويس والسبت مع املصرية  
لالتصـــاالت ضمن املعســـكر التدريبي في 
القاهرة، الفتا إلـــى ان اجلهاز الفني يفضل 
التـــدرج فـــي املباريات مـــن األضعف إلى 
األقوى ألن هذه الفترة في النهاية هي فترة 
إعداد.وأشار إلى انه ال توجد أي إصابات او 
غيابات عن التدريبات عدا من لم يغادروا من 
الكويت وهم نواف اخلالدي وعلي الشمالي 
وعبدالعزيز املشعان ونهير الشمري وجميعهم 

لن يلتحقوا باملعسكر.
وبنينّ احلقان ان الوفد سيعود في 18 اجلاري 
ثم ســـيغادر إلى العني اإلماراتية للمشاركة 
في الدورة الودية في الفترة من 28 اجلاري 
إلى 4 سبتمبر املقبل التي تضم فرق العني 
والشباب العماني واحملرق البحريني ما يعني 
ان هناك مباريات قوية ستساهم في دخول 

الالعبني في بداية املوسم بكامل قوتهم.
وأوضح ان القادســـية تلقـــى دعوة من 
اجلزيرة اإلماراتي للمشاركة في الدورة الودية 
التي من املفترض ان تقام من 1 إلى 7 سبتمبر 
املقبل ولكن من احملتمل االعتذار عنها بسبب 

تداخلها مع دورة العني، كما تلقت اإلدارة طلبا 
من نادي الكرامة السوري الجراء لقاء ودي 

وسيتم الرد بعد العودة من القاهرة.
مـــن جانبه، يخـــوض العربـــي لقائه 
الـــودي الثاني اليوم عندمـــا يلتقي فريق 
بتروجيت،اذ من املقرر ان تتم جتربة ثالثة 
العبـــني برازيليني للوقـــوف على حالتهم 
الفنيـــة والبدنية قبل التعاقد معهم. يذكر 
ان العربي قد تعادل في مباراته االولى مع 
فريق الشرقية للدخان بهدفني ملثلهما في 
جتربة كشـــفت الكثير من االخطاء الفنية 

التي وقع فيها الالعبون.

جدول مباريات البطولة الخليجية السادسة
المباراةاليوم والتاريخ
اإلمارات ــ البحرين و الكويت ــ عمانالسبت 9/5
السعودية ــ عمان و قطر ــ البحريناالثنني 9/7
قطر ــ االمارات والسعودية ــ الكويتاألربعاء 9/9

أول املجموعة األولى ــ ثانية املجموعة الثانيةاجلمعة 9/11
أول املجموعة الثانية ــ ثاني املجموعة األولى

السبت 9/12
االحد 9/13
االثنني 9/14

ثالث املجموعة األولى ــ ثالث املجموعة الثانية
حتديد املركزين الثالث والرابع

املبارة النهائية
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