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غوران :ال مجاملة على حساب األمانة ...وال تفضيل لالعبني إال بناء على الكفاءة

«األزرق» يواجه محترفي سورية ...بـ «الهجمات الخاطفة»
| كتب حسين المطيري |
يلتقي ف��ي ال �ع��اش��رة وال�ن�ص��ف
م��ن م�س��اء ال �ي��وم منتخب الكويت
ال� ��وط � �ن� ��ي ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم م �ض �ي �ف��ه
ال � �س� ��وري ع �ل��ى اس� �ت ��اد ال �ص��داق��ة
وال � �س � ��ام ب � �ن� ��ادي ك ��اظ� �م ��ة ،وه ��ي
امل � � �ب� � ��اراة ال � ��ودي � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال �ت��ي
يلعبها «األزرق» بعد لقاء مضيفه
أذرب � �ي � �ج ��ان ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ب��اك��و
وال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب��ال�ت�ع��ادل  1/1في
اط��ار تحضيراته لبطولة الخليج
العشرين والتي ستقام في مدينة
ع ��دن ال�ي�م�ن�ي��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن 24
نوفمبر حتى  5ديسمبر املقبلني.
وت � �ن� ��درج ه � ��ذه امل� � �ب � ��اراة اي �ض��ا
ض � �م� ��ن اس � � �ت � � �ع� � ��دادات «األزرق»
ل �ب �ط��ول��ة ك � ��أس االم � � ��م االس �ي ��وي ��ة
وال � � �ت � ��ي س � �ت � �ق� ��ام ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال�ق�ط��ري��ة ال��دوح��ة ف��ي أوائ ��ل ال�ع��ام
امل �ق �ب��ل  2011وال �ت ��ي ي�س�ت�ع��د لها
ايضا منافسه املنتخب ال�س��وري،
وي��أت��ي ل �ق��اؤه ال �ي��وم م��ع مضيفه
الكويت كواحد من اللقاءات الودية
ال �ت��ي ت� �ن ��درج ف ��ي خ �ط��ة ت�ج�ه�ي��زه
لهذا الحدث القاري الكبير.
وسيلعب املنتخبان الشقيقان
الكويتي مع االماراتي في أبوظبي
وال �س��وري م��ع ن�ظ�ي��ره اليمني في
ص �ن �ع��اء ي ��وم ال �ث��اث��اء امل �ق �ب��ل في
اطار هذه االستعدادات.
وس� ��وف ت �غ ��ادر ب�ع�ث��ة منتخب
الكويت إل��ى العاصمة االماراتية
ي � � � ��وم االح � � � � ��د ب � ��رئ � ��اس � ��ة ي ��وس ��ف
ال � �ي � �ت ��ام ��ى ،وس � �ي � �ك� ��ون ال� �ت ��دري ��ب
األخير ل� «األزرق» قبل السفر غدا
السبت ثم يحصل الاعبون على
راحة يوم السفر األحد.

التدريب األخير
وك� � ��ان «األزرق» ادى ت��دري �ب��ه
النهائي ملباراة اليوم في العاشرة
والنصف م��ن م�س��اء اول م��ن امس
ع �ل��ى م �ل �ع��ب ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ب �ك��ر
ف��ي مبنى االت �ح��اد الكويتي لكرة
القدم بالعديلية ،شارك فيه جميع
ال��اع �ب��ني ال��ذي��ن ت��م اس �ت��دع��اؤه��م
ورك� ��ز ف �ي��ه غ � ��وران ع �ل��ى ال �ن��واح��ي
ال� �خ� �ط� �ط� �ي ��ة وك� �ي� �ف� �ي ��ة اس� �ت� �غ ��ال
الفرص املتاحة للتهديف من خال
الهجمات املركزة والخاطفة.
ك� �م ��ا أدى امل �ن �ت �خ ��ب ال � �س ��وري
الضيف ت��دري�ب��ه ف��ي ال�ع��اش��رة من
م �س��اء اول م ��ن ام ��س ع �ل��ى ملعب
ن� ��ادي ال �ن �ص��ر ع �ق��ب وص ��ول ��ه إل��ى
الكويت بساعات قليلة حيث مكث
ال��وف��د إل ��ى م��ا ي �ق��ارب م��ن خمس

فهد العنزي أثناء التدريب

العبو «األزرق» في آخر تدريب لهم قبل لقاء سورية

ساعات داخل مطار الكويت النهاء
اجراءات دخول الباد.
وم� � � � � ��ن امل� � � �ت � � ��وق � � ��ع ان ي� ��دف� ��ع
امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ض � �ي� ��ف ب � �ك� ��ل ق ��وت ��ه
ف� ��ي ال � �ش� ��وط االول وخ� ��اص� ��ة م��ن
م �ح �ت��رف �ي��ه ف ��ي ال � �خ� ��ارج م ��ن اج��ل
ض �م��ان ال �ت �ف��وق ال �ف �ن��ي وال �ب��دن��ي
وه� � � ��م :ج � �ه� ��اد ال� �ح� �س ��ني وف � � ��راس
ال�خ�ط�ي��ب (ال �ق��ادس �ي��ة ال �ك��وي �ت��ي)،
ع �ب��د ال �ف �ت��اح االغ � ��ا (وادي دج �ل��ة
امل �ص��ري) ،وائ ��ل ع�ي��ان (الفيصلي
ال �س �ع��ودي) ،م�ح�م��ود ام �ن��ة (زوب
اره � � � ��ن االي � � � ��ران � � � ��ي) ،ع � �ل� ��ي دي� � ��اب
(شنغهاي ال�ص�ي�ن��ي) ،سنحاريب
ملكي (لوكرين البلجيكي) ،الياس
م ��رق ��ص (س �ي��ري �س �ك��ا ال �س��وي��دي)
ولؤي شنكو (البورغ الدنمركي).

غوران :الفرصة للجميع
وأك � ��د م � ��درب م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت
ال� �ص ��رب ��ي غ� � � ��وران ب ��أن ��ه ح��ري��ص
ان يلعب أك�ب��ر ع��دد م��ن امل�ب��اري��ات
ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة م ��ع م�ن�ت�خ�ب��ات ق��وي��ة
ل � �ل� ��وق� ��وف ع� �ل ��ى ق� � � � ��درات الع �ب �ي��ه
واخ� � �ت� � �ي � ��ار ال � �ع � �ن� ��اص� ��ر األف � �ض� ��ل
م � ��ن ال� ��اع � �ب� ��ني ال� � � �  32ال � ��ذي � ��ن ت��م
اس �ت��دع��اؤه��م ل �ح �ض��ور ت��دري �ب��ات
«األزرق» ل� � ��دخ� � ��ول ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة
االس ��اس �ي ��ة ال �ت��ي س �ي �خ��وض بها
م �ن��اف �س��ات ال�ب�ط��ول�ت��ني االق�ل�ي�م�ي��ة
والقارية.
وش� ��دد غ � ��وران ع �ل��ى ان ��ه س��وف
يمنح كل العب من هؤالء الاعبني
ال� � �  32ال �ف��رص ��ة خ� ��ال امل �ب ��اري��ات
ال � �ت � �ج ��ري � �ب � �ي ��ة ال� � �ت � ��ي س �ي �ل �ع �ب �ه��ا

استدعاء الخالدي
والشمالي ملباراة
اإلمارات

«األزرق» وال �ت��ي منها ل�ق��اء ال�ي��وم
م��ع امل�ن�ت�خ��ب ال �س��وري ث��م تجربة
ي � ��وم االح� � ��د امل �ق �ب��ل م ��ع امل �ن �ت �خ��ب
اإلم��ارات��ي في أبوظبي وأيضا مع
م�ن�ت�خ��ب ال �ب �ح��ري��ن ط�ب�ق��ا ل��ائ�ح��ة
املباريات ال��ودي��ة املعلنة للوقوف
بشكل عملي وتحت احتكاك قوي
ع �ل��ى ق � ��درات وام �ك��ان��ات ال��اع�ب��ني
وج��دارت �ه��م ف��ي ح �ج��ز م �ك��ان دائ��م
ل �ه��م ف��ي ص �ف��وف امل�ن�ت�خ��ب ضمن
التشكيلة النهائية للفريق والتي
تتكون من  22العبا.
وب � ��ني غ� � � ��وران ب ��ان ��ه ي� �ن ��وي ان
ي �ل �ع��ب ك ��ل م� �ب ��اراة م ��ن امل �ب��اري��ات
ال� �ت� �ج ��ري� �ب� �ي ��ة ال � �ث � ��اث � ��ة ب �ت �ص ��ور
«ت�ك�ت�ي�ك��ي» ي��وظ��ف ف�ي��ه العناصر
األف �ض��ل واالم �ث��ل لتطبيقه داخ��ل

(تصوير موسى عياش)

املعلب م��ن اج��ل اخ�ت�ي��ار االس�ل��وب
االم �ث��ل ال ��ذي س��وف ي�ك��ون الخطة
والنهج واالس �ل��وب ال��ذي سيلعب
بها «األزرق» استحقاقاته املقبلة.
واش� ��ار غ� ��وران ب ��ان ال مجاملة
على ح�س��اب االم��ان��ة ،وال تفضيل
لاعبني إال بناء على الكفاءة ،الن
املهمة كبيرة والطموحات األكبر،
ال سيما ان قدرات الاعب الكويتي
ال ح��دود لها ف��ي االج ��ادة ،منوها
بانه ال يجور على اختصاص أي
فريق من الفرق املعاونة له وبصفة
خ��اص��ة ال�ج�ه��از ال�ط�ب��ي وم��ن أج��ل
ه��ذا ل��م ي�ض��م ك��ا م��ن الع��ب ن��ادي
ال �ك��وي��ت ي �ع �ق��وب ال �ط��اه��ر والع ��ب
نادي الساملية عبدالله البريكي اال
بعد حصوله على الضوء األخضر

الصقر يعتزل اليوم

يستدعي مدرب املنتخب الصربي
غ��وران كال من ح��ارس املرمى نواف
ال�خ��ال��دي وال��الع��ب ع�ب��دال�ل��ه الشمالي
ل��الن�ض�م��ام إل ��ى «األزرق» اس�ت�ع��دادا
مل �ب ��ارات ��ه م ��ع م�ض�ي�ف��ه االم� � � ��ارات في
أب��وظ�ب��ي ي��وم ال�ث��الث��اء املقبل وس��وف
ي� �ح ��ل ال � �خ� ��ال� ��دي ب � � ��دال م � ��ن ش �ه ��اب
كنكوني والشمالي بدال من حمد امان
اللذين س��وف يشاركان مع املنتخب
في مباراة اليوم امام سورية.

ي� � ��ودع امل ��الع ��ب م� �س ��اء ال� �ي ��وم ن �ج��م ن ��ادي
القادسية واملنتخب الوطني هاني الصقر على
ه��ام��ش امل �ب��اراة ال��ودي��ة ال�ت��ي ستجمع املنتخب
الكويتي بشقيقه السوري على ملعب استاد
الصداقة وال�س��الم ب�ن��ادي كاظمة تحت رعاية
الشيخ طالل املحمد الصباح رئيس االتحادين
اآلسيوي والكويتي للبولينغ بعد ان قضى ما
يربو على العقدين من الزمن في املالعب حقق
م��ن خ��الل�ه��ا س ��واء م��ع ن��ادي��ه او م��ع «األزرق»
العديد من االن�ج��ازات والبطوالت بعد ان مثل
املنتخب الوطني منذ العام  1995في أكثر من
 50مباراة دولية ،حيث حقق معه بطولة دورة

كأس الخليج الرابعة عشرة ,وثاني االوملبياد
اآلسيوية بتايلند وكذلك وصافة بطولة العرب
التي اقيمت في لبنان  ,اما مع األصفر والذي
اب�ت��دأ م��ع براعمه منذ ال�ع��ام  1983وت��درج في
املراحل السنية الى وصوله للفريق االول عام
 1991فقد حقق الصقر العديد من البطوالت
واالن � �ج� ��ازات م��اب��ن ب �ط��ول��ة ال� � ��دوري وك��أس��ي
سمو امير البالد وولي العهد حتى ُع َّد عالمة
ب��ارزة في مسيرة ن��ادي القادسية خصوصا
انه يجيد اللعب في جميع املراكز عدا حراسة
امل��رم��ى اض��اف��ة ال��ى خلقه ال��رف�ي��ع ال ��ذي جعله
محط احترام الجميع.

بتمام شفائهما من الجهاز الطبي
بقيادة د .عبداملجيد البناي.

حسني :الباب مفتوح
وم � � � ��ن ن � ��اح� � �ي� � �ت � ��ه ،اك � � � ��د م ��دي ��ر
امل�ن�ت�خ��ب اس��ام��ة ح�س��ني ب ��أن ب��اب
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل � � «األزرق»
م� �ف� �ت ��وح ام� � � ��ام ج� �م� �ي ��ع ال ��اع� �ب ��ني
امل �خ �ت��اري��ن ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ح �ت��ى آخ��ر
م�ب��اراة تجريبية ل��ه قبل املشاركة
في «خليجي  »20بدليل ان هناك
الكثير من التعديات التي ادخلت
على قائمة الاعبني ال��ذي��ن لعبوا
املباراة التجريبية االولى ملنتخب
ال �ك��وي��ت م��ع م�ض�ي�ف��ه أذرب �ي �ج��ان،
ح�ي��ث ت��م اس�ت�ب�ع��اد ط ��ال ال�ع��ام��ر
وعبدالله الشمالي وحسني فاضل
ل ��اص ��اب ��ة وط� � ��ال ن ��اي ��ف وع � ��ادل
ح �م��ود ل��اح �ت��راف ال �خ��ارج��ي من
دون م ��واف� �ق ��ة ن ��ادي� �ه� �م ��ا ال �ن �ص��ر
وال�ج�ه��راء وخ��ال��د عجب م��ع ع��ودة
اح� �م ��د ع �ج ��ب وش � �ه� ��اب ك �ن �ك��ون��ي
ويعقوب الطاهر.
وطالب اسامة حسني الاعبني
ب �ب��ذل ك ��ل ال �ج �ه��د ف ��ي ال �ت��دري �ب��ات
وامل �ب��اري��ات ال��ودي��ة ل�ح�ج��ز مكانه
في تشكيلة «األزرق» االساسية.
وشدد حسني بأال يعني خروج
أي الع � ��ب م ��ن ص� �ف ��وف «األزرق»
ه� ��و ع � ��دم م � �ق� ��درة او ق� �ل ��ة ك� �ف ��اءة
ول �ك��ن رب �م��ا ل �ع��دم وج � ��ود ف��رص��ة
م��ن االس�ت�ف��ادة بقدراته ف��ي الوقت
الحالي العتبارات فنية او خططية
لكن ربما يكون في املستقبل االمر
متاحا.

شكر سمو أمير البالد على رعايته طوال رحلة عالجه في باريس

الكويت استقبلت« ...فارس القادسية»
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ال« ...ياذوق»!
إلى الناشط داهم القحطاني:
ل��م ن�ك��ن ن �ع��رف أن ��ك ت�ه�ت��م ب��ال �ش��أن ال��ري��اض��ي وال �خ��اف��ات
الرياضية والصراعات املوجودة فيه ،وكل معرفتنا بك تؤكد...
ان��ك ناشط سياسي ومحلل ومفكر ومنظر وتستفيد دائمًا
من الخافات السياسية لتتكسب بها إعاميًا ،وما تعرفه عن
الرياضة هي «الطمباخية» التي ك��ان يمارسها غيرك في ...
الفريج!
وضعت أنفك في شأن ال تفهمه والدليل انك ادعيت ان األزمة
الرياضية القائمة حاليًا في الكويت هي خاف ما بني النائب
مرزوق الغانم وطال الفهد ....من ضحك عليك وأفهمك ذلك؟
يا أخ داه��م ،الخاف ليس بني االثنني  ...الخاف الحقيقي
ي��ان��اش��ط ب��ن م��ن يقاتل م��ن اج��ل اح �ت��رام ال��دس�ت��ور وتطبيق
ال�ق��ان��ون واح �ت��رام س�ي��ادة ال��دول��ة ،وب��ني م��ن ي��دوس ف��ي بطن
القانون ويتعالى على الدستور ويعلن العصيان على كل ما
َ
هو شرعي ولم يرض بالقانون رقم  2007/5الذي أقره مجلس
األمة واعتمده مجلس الوزراء ووقع عليه صاحب السمو أمير
الباد.
يا ناشط  :أنت تدعي دائمًا انك تعلي شأن القانون وتحترم
سيادة ال��دول��ة وتدعو ال��ى ذل��ك ،وك��م تغنيت في مقاالتك عن
ّ
ّ
ذل ��ك ورف �ع��ت راي ��ة ال��دس �ت��ور وداف �ع��ت ع�ن��ه وح��ل �ل��ت ون��ظ��رت
ّ
وحررت ومألت املواقع االلكترونية بقناعتك ،ألم تكن هذه هي
ً
قناعاتك فعا ...أم هي قناعات زائفة؟!
اآلن يا ناشط  ...تختزل الصراع بن الحق والباطل وبن
الشرعية والفوضى وتحصره في خاف شخصي وتحاول ان
تساوي بني املناهض للحق واملناوئ له وتطالبهما معًا بعد
أن وضعتهما في خانة واحدة مدعيًا انهما من أذيا الشباب
الرياضي «على حد قولك» ...ب� «شوية ذوق»!
ْ
َم��ن أذى الشباب الرياضي ايها الناشط املحترم هو طالل
الفهد ...وحده.
ً
وإذا كنت حقًا تنشد «الذوق» فعليك أنت أن تتحلى به أوال
ثم تطالب به من رفض تطبيق القانون واستقوى بالخارج،
واغتصب اتحاد القدم وضرب بكل األع��راف والقيم واملبادئ
عرض الحائط ،وال يجد االن من يوقفه عند حده.
املصيبة ايها الناشط انك تأتي اليوم وتساويه بمن يدافع
عن القانون وع��ن الشرعية وع��ن اح�ت��رام سيادة ال��دول��ة ...هل
هذا عدل  ...يا ذوق؟!

«المحرر»

البدر ّ
يثمن
تكريم سمو األمير للسباح الثويني
ثمن رئيس االت�ح��ادي��ن اآلس�ي��وي والكويتي للسباحة الشيخ خالد
ال�ب��در دع��م وتكريم صاحب السمو امير ال�ب��اد الشيخ صباح االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ل�ل�س�ب��اح ع�ب��دال�ل��ه ال�ث��وي�ن��ي ال ��ذي ح�ق��ق م�ي��دال�ي��ة في
اوملبياد الشباب.
وق ��ال ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ب��در ل��وك��ال��ة االن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ان استقبال
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب��اد ل�ل�س�ب��اح ال �ث��وي �ن��ي ال �ح��اص��ل ع �ل��ى امل�ي��دال�ي��ة
البرونزية ملسابقة ( 50مترا سباحة ظهر) في اوملبياد الشباب ال��ذي اقيم
اخيرا في سنغافورة وتكريمه يعتبر داعما وحافزا كبيرا لجميع الرياضيني
في الباد.
واضاف ان التكريم يعد عاما مشجعا لجميع الرياضني على بذل املزيد
م��ن الجهد لتحقيق االن�ت�ص��ارات التي ترفع اس��م الكويت عاليا ف��ي جميع
املحافل الرياضية.
وقال البدر ان «هذه املبادرة االبوية السامية ستجعل املسؤولية كبيرة
على ات�ح��اد السباحة للمحافظة على االن �ج��از وال �ف��وز ل��رف��ع اس��م الكويت
وعلمها عاليا حيث سيبذل جميع املسؤولني في االتحاد قصارى الجهد
لتحقيق الفوز في املسابقات املقبلة».

«عمان» يلتقي «ماليزيا» وديا في الدوحة
 ...وقطر تستضيف البحرين

النائب مرزوق الغانم مهنئًا

الفارس مع بعض أفراد عائلته

| كتب حسين المطيري |
عاد إلى الباد مساء اول من امس مرتديا ثوب الصحة والعافية رئيس
مجلس إدارة ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ال�س��اب��ق وال��ري��اض��ي امل�خ�ض��رم عبداملحسن
ال �ف��ارس ق��ادم��ا م��ن العاصمة الفرنسية ب��اري��س بعد أن أج��ري��ت ل��ه عملية
جراحية تكللت بالنجاح .وكان على رأس مستقبليه رئيس لجنة الشباب
والرياضة في مجلس االمة النائب مرزوق الغانم ورئيس اتحاد كرة القدم
(غير الشرعي) طال الفهد ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب
والرياضة لقطاع الشباب جاسم يعقوب ورئيس مجلس ادارة نادي الكويت
عبدالعزيز امل��رزوق والدكتور محمد خليل ومحمد الذاير اللذان رافقاه في
رحلة العاج وحشد كبير وهائل من الرياضيني.
وأعرب الفارس في اول تصريح له عن عميق شكره وتقديره لصاحب السمو امير
الباد حفظه الله ورع��اه الشيخ صباح األحمد ال��ذي غمره برعايته االب��وي��ة طوال
فترة عاجه في فرنسا وهو امر ليس بغريب على سموه مع ابنائه كما شكر جميع
الرياضيني الذين كانوا على اتصال معه خال فترة العاج.
وأض ��اف ال �ف��ارس ان ش�ع��ب ال�ك��وي��ت اس ��رة واح ��دة متاحمة ف��ي اصعب
ال �ظ��روف ،متمنيا على اخ��وان��ه الرياضيني ف��ي ه��ذا الشهر الفضيل وضع
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار واالبتعاد عن املصالح الشخصية امتثاال
بكلمة سمو االمير حفظه الله.

السيلية يتعاقد مع عبدالله املرزوقي

الفارس يستقبل مهنئيه اليوم
ي�ت�ش��رف رواد دي� ��وان ال �ف��ارس ب��دع��وة اه ��ل ال �ك��وي��ت ل�ح�ض��ور حفل
استقبال عبداملحسن الفارس بمناسبة عودته من رحلة العالج ،وذلك في
الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة في ضاحية عبدالله السالم قطعة
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 ...ومحمد خليل يهنئ بسالمة العودة

(تصوير زكريا عطية)

مسقط  -ا ف ب  -يلتقي املنتخب العماني لكرة القدم نظيره املاليزي
اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في إط��ار استعدادات االول لدورة
العاب غرب آسيا في األردن الشهر املقبل وكأس الخليج في اليمن من
 22نوفمبر ح�ت��ى  5ديسمبر امل�ق�ب�ل��ني ،ت�ق��ام امل �ب��اراة ال�س��اع��ة التاسعة
والنصف.
وم��ن املنتظر ان ي�خ��وض املنتخب العماني تجربة ودي��ة أخ��رى في
الدوحة مع املنتخب القطري الثاثاء املقبل.
وك ��ان م ��درب منتخب ع�م��ان ال�ف��رن�س��ي ك�ل��ود ل ��وروا اس�ت��دع��ى جميع
الاعبني املحترفني الى التشكيلة وهم الحارس علي الحبسي (ويغان
االنكليزي) ومحمد ربيع (األه�ل��ي القطري) وخليفة عايل وإسماعيل
العجمي (الكويت الكويتي) واحمد مبارك (الفتح السعودي) واحمد
حديد (االتحاد السعودي) وعماد الحوسني (األهلي السعودي) وفوزي
بشير (بني ياس اإلماراتي) ومحمد الشيبة (الوصل اإلماراتي) وحسن
مظفر (االتفاق السعودي).
وانضم املحترفون ال��ى عناصر ال��دوري املحلي وه��م محمد هويدي
وفايز الرشيدي ومهند الزعابي وعبدالرحمن صالح وناصر الشملي
وجابر العويسي ومحمد املسلمي ومحمد الغساني وفهد الجلبوبي
وس �ع��دون سهيل واح�م��د م��ان��ع وق��اس��م سعيد وع�ي��د محمد وعبدالله
محيل وس�ل�ي��م ال �ف��ارس��ي وع�ل��ي ال �ج��اب��ري وح�س��ني ال�ح�ض��ري واس��ام��ة
ح��دي��د وح�س��ن رب�ي��ع ويعقوب عبدالكريم ومنصور النعيمي وجمعة
درويش املعشري.
وكان منتخب عمان توج بطا لدورة الخليج للمرة االولى في تاريخه
في النسخة املاضية التي استضافها مطلع عام .2009
ك�م��ا سيلتقي املنتخبان ال�ق�ط��ري وال�ب�ح��ري�ن��ي ف��ي ال��دوح��ة ال �ي��وم أيضًا
الساعة التاسعة والنصف في إطار استعداداتهما لكأس آسيا و«خليجي
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لقطة جماعية للفارس مع مستقبليه في مطار الكويت

الدوحة  -ا ف ب  -تعاقد السيلية القطري مع املدافع البحريني عبدالله
املرزوقي املحترف السابق بنادي الكويت بدال من البرازيلي سوزا الذي لم
يظهر باملستوى املطلوب خال فترة االعداد للموسم الجديد.
وبات سوزا اول محترف يتم االستغناء عنه قبل انطاق الدوري القطري
في  13سبتمبر املقبل.
وس�ب��ق لعبدالله امل��رزوق��ي االح �ت��راف ف��ي قطر ح��ني لعب م��ع ال��ري��ان عام
 ،2005وس�ي�ك��ون امل��داف��ع البحريني ال�ث��ان��ي ف��ي السيلية ال��ى ج��ان��ب ف��وزي
عايش.
يضم الفريق ايضا الجزائري يزيد منصوري والبوركيني داغاني.

