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استأنف الفريق األول لــكــرة الــقــدم بنادي 
ـــس، بــعــد الــعــودة من  ــكــويــت، تــدريــبــاتــه أم ال
اإلسماعيلية، أول من أمس، حيث يستعد األبيض 
ملواجهة القادسية، في لقاء السوبر، احملدد له، 

مساء السبت املقبل.
مدرب الكويت الفرنسي فيلود يضع أمامه 4 

أهداف يسعى لتحقيقها في مباراة السوبر:
حصد اللقب األول

يطمح فيلود إلى حصد اللقب األول مع األبيض 
مبكرا، من أجــل نيل ثقة مجلس إدارة النادي 

واجلماهير فــي بــدايــة مهمته، مــع الــوضــع في 
االعتبار صعوبة اللقاء.

استعادة التوازن
يضع فيلود نصب أعينه ضـــروروة استعادة 
التوازن باقتناص لقب السوبر، وذلك بعد اخلسارة 
على يد اإلسماعيلي املصري بهدفني من دون رد، في 
ذهاب الدور ال32 من منافسات كأس العرب لألندية.

االرتقاء باملستوى
يسعى فيلود بقوة إلى االرتقاء باملستوى 

الفني للفريق أمام القادسية، خاصة أن املستوى 
الذي قدمه الكويت أمام اإلسماعيلي جاء مخيبا 
لآلمال، وهو األمر الذي لم يتوقعه اجلميع، في 
ظل دعم رجاالت ومجلس إدارة النادي للفريق 

بقوة.
تالفي األخطاء

وأخــيــرا، يعمل فيلود على تالفي االخطاء 
التي أفرزتها مواجهة اإلسماعيلي، وأهمها 
األخطاء الدفاعية خاصة التمركز، إلى جانب 

عدم الفاعلية الهجومية.

االحتاد يعقد مؤمترا صحافيا اليوم ملباراة السوبر
ُيعقد في متام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، 
املؤمتر الصحافي ملباراة السوبر بني الكويت 
ــدوري املمتاز( والقادسية )بطل كأس  )بطل ال
سمو ولي العهد(، وذلــك مبقر االحتــاد الكويتي 

لكرة القدم، بحضور مدرب والعب من الفريقني.
ويسبق املؤمتر الصحفي، االجتماع الفني 
للمباراة، والذي سُيعقد في متام الساعة الـ12 من 
ظهر اليوم أيضا بحضور مراقب املباراة وممثلني 

لالحتاد الكويتي والفريقني.
وستكشف جلنة احلكام باالحتاد النقاب عن 
الطاقم الذي سيدير اللقاء قبل موعده بساعات 

حفاظا على تركيزه.

العربي يواجه النصر 
السعودي بالرياض

أعــلــن خالد 
ــي،  ــب ــن ــدال ــب ع
نـــائـــب مــديــر 
الكرة بالنادي 
الـــــعـــــربـــــي، 
أن مــجــلــس 
اإلدارة، وافق 
على مواجهة 
الــــــنــــــصــــــر 
ـــودي  ـــع ـــس ال
ــــي 19 مــن  ف
شهر أغسطس 
اجلـــــــــــــاري 

بالرياض.
وأوضـــــــح 
عبدالنبي، أن 
مجلس اإلدارة 

حصل على الضوء األخضر للمشاركة في املباراة.
وشدد عبدالنبي، على أن املباراة فرصة مهمة لتحقيق 

إعداد قوي للعربي، مبواجهة أحد أقوى األندية العربية.
وكانت إدارة النادي العربي، تلقت خطابا رسميا من 
نظيرتها في النصر السعودي، تطلب فيه مواجهة فريقها 

وديا يوم 19 من الشهر اجلاري بالرياض.

خالد عبدالنبي

جانب من اللقاء

النصر السعودي واالحتاد للطيران 
يوقعان عقد رعاية ضخمًا

وقع سعود آل سويلم، رئيس النصر، 
أمــس األربــعــاء، عقد رعاية الــنــادي مع 
شركة طيران االحتاد، وذلك في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.
والعقد سيكون ملــدة 4 سنوات تدفع 
خالله الشركة اإلماراتية 50 مليون ريال 
للنصر في العام الواحد، مقابل اإلعالن 

على صدر القميص اخلاص بالنادي.
وعـــادت بعثة النصر إلــى الــريــاض، 
أول من أمس الثالثاء، بعد مواجهة فريق 

اجلــزيــرة اإلمــاراتــي باستثناء الرئيس 
ــي الــفــريــق األول أحــمــد موسى  ــاع ورب
ومحمد السهالوي ونورالدين أمرابط 
وإبراهيم غالب، لتوقيع عقد الرعاية 
ـــراء إعــالن  وتــدشــني طقم الــفــريــق، وإج

للشركة الراعية.
يذكر أن النصر فــاز، على مستضيفه 
فريق اجلزيرة اإلماراتي بنتيجة 1-2، 
ــاب دور الـ32 مــن كــأس العرب  فــي ذه

لألندية األبطال.

التعاون السعودي يتفوق على 
النصر اإلماراتي بثالثية

فاز التعاون السعودي، بثالثة 
أهـــداف مقابل هـــدف، على نظيره 
اإلماراتي النصر، في إطار حتضيرات 
الفريق النطالق منافسات دوري 

احملترفني السعودي.
وافتتح التعاون أهــداف اللقاء 
بعد 9 دقائق إثر متريرة من جهاد 
احلسني حولها عبداملجيد السواط 

لداخل الشباك.
وجنح الالعب تاوامبا في تسجيل 
ثاني أهـــداف فريق الــتــعــاون، قبل 
أن يقلص محمد اجلسمي الفارق 
للفريق اإلماراتي قبل 3 دقائق من 
نهاية الشوط األول. وقبل دقيقة من 
نهاية الشوط األول، كان التعاون 
حسم اللقاء بهدف ثالث عن طريق 

ربيع سفياني. ويستعد التعاون 
الفتتاح مبارياته في املوسم اجلديد 
لــدوري احملترفني السعودي، أمام 

أهلي جدة، مطلع سبتمبر املقبل.
بينما سيلعب الــنــصــر أولــى 
مبارياته في دوري اخلليج العربي 
اإلماراتي، في 30 أغسطس اجلاري 

ضد عجمان.


