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الصليبخات يخسر في القاهرة ويفتقد العنز والسي

الساملية يتغلب على الفحيحيل وينتظر »األبيض«

هادي العنزي

خسر الفريق األول لكرة 
القــدم بنــادي الصليبخات 
أمام فريق نادي بيجاسوس 
الدرجــة  درمي أحــد فــرق 
الثانيــة بالــدوري املصري 
بثالثــة أهــداف لهــدف في 
أولى مبارياته الودية ضمن 
معســكره القاهري. ســجل 
هدف الصليبخات يوســف 

النشيط.
ويواصل االحمر تدريباته 
اليومية على فترتني صباحية 
ومسائية للوصول إلى أفضل 
جاهزية قبل انطالق اجلولة 
األولى لدوري الدرجة األولى، 
والتي جتمعه مع الفحيحيل 

18 سبتمبر املقبل.
ويغيــب عــن املعســكر 
للصليبخــات  التدريبــي 
احملتــرف الســوري محمــد 
العنــز نظــرا لعــدم انتهاء 
الڤيزا اخلاصة بدخوله وكذلك 
املدافع العاجي الســي فؤاد 
للسبب نفســه، وسيتدرب 
الالعبان مع فريق حتت 20 
سنة حتى عودة األحمر من 

هادي العنزي

تغلب الفريق األول لكرة 
القــدم بنادي الســاملية على 
نظيــره الفحيحيــل بهدفني 
لهــدف فــي املبــاراة الودية 
التــي جمعتهما على ســتاد 
ثامر بالساملية، وسجل هدفي 
الفنيني  »السماوي« مبارك 

وعدي الصيفي.
ويتوقع أن يلتقي الساملية 
فريق نادي الكويت األربعاء 
في آخر لقاءاتــه الودية في 
ختام حتضيراته النهائية قبل 
مواجهة فريق نــادي القوة 
اجلوية العراقي 29 اجلاري 
علــى ملعــب كربــالء ضمن 
منافســات الدور الـــ 32 في 
بطولة األندية األبطال )كأس 
امللك محمد السادس(، فيما 
سيشهد ستاد ثامر مواجهة 

اإلياب 24 سبتمبر املقبل.
وال يعاني الساملية من أي 
إصابات في صفوفه باستثناء 
املدافع الدولي أحمد عبدالغفور 
الذي ال يزال يواصل برنامجه 
العالجي واملتوقع الوصول 
إلى مرحلته األخيرة سبتمبر 
املقبــل، فيما اطمــأن اجلهاز 
الفرنســي  الفنــي بقيــادة 

الكبيــر مــن قبــل الالعبني 
بالتدريبــات اليومية. وقال 
في تصريح لـ »األنباء«: ان 
الالعبني قدمــوا أداء متميزا 

إدارة الســاملية العديــد من 
التعاقدات من العبني محليني 
الدولــي  وأجانــب تقدمهــم 
السابق مساعد ندا والبرازيلي 

الشوط الثاني، وننتظر منهم 
األفضل دائما، وســنخوض 
عدة مباريات أخرى في األيام 

املقبلة.

األسبوع املاضي من معسكر 
تدريبي في أذربيجان التقى 
خالله عددا من فرق املقدمة 

هناك.

املبــاراة،  شــوطي  طــوال 
اتاحــة  علــى  وحرصنــا 
الفرصــة جلميــع الالعبــني 
حيث مت إشــراك 11 العبا في 

اليكس ليما، واملهاجم العائد 
باتريك فابيانو وفهد املجمد 
الدباغ،  والفلســطيني عدي 
كما عاد »الســماوي« نهاية 

العبو الصليبخات بعد أولى مباريات الفريق في القاهرة

)االزرق. كوم( عدي الصيفي وفابيانو يشكالن قوة هجومية ضاربة للسماوي       

معسكره التدريبي.
مــن جهته، أشــاد مدرب 
أنــور يعقوب  الصليبخات 
باألداء العام لفريقه وااللتزام 

ميلــود حمدي علــى جميع 
الالعبني من حيث اجلاهزية 
الفنية والتناغم بني الفريق 
كمنظومة واحــدة. وأبرمت 

أزرق الشباب يخسر من وليام تو الهولندي

ديارا يلتحق بخيطان في تركيا

اليرموك يضم الغابوني فرانك

مبارك اخلالدي

أشاد عضو مجلس ادارة احتاد كرة القدم 
ورئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب في 
املعسكر املقام في مدينة ليو الهولندية خالد 
الشــمري بأداء االزرق رغم خسارته امام 
فريق وليام تو الهولندي 2-1 في املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء اول من امس.

وقال الشــمري لـ »األنباء« ان املباراة 
مع فريق وليام كانت مفيدة جدا وهي من 
نوعية املباريات التي نبحث عنها لتحقيق 
االستفادة املطلوبة اذ متيز الفريق الهولندي 
وهو من فرق املستوى االول بالقوة البدنية 
والسرعة واللعب بأسلوب الضغط، االمر 
الذي اوقع العبينا حتت اختبار فعلي وهذا 

ما ينشده اجلهاز الفني.
واضاف ان العبينا قدموا مستوى طيبا 
امام خصم قوي ونحن ال ننظر الى النتيجة 

بقدر ما يتم حتقيقه من االستفادة والتعلم 
مــن االخطاء قبــل خوض االســتحقاقات 

الرسمية واملهمة.
وأضاف ان البرنامج االعدادي للمعسكر 
يســير وفق ما مت وضعه من قبل اجلهاز 
الفني فالتدريب مستمر على فترتني نظرا 
لطبيعة االجواء الرائعة في املدينة ولتوافر 
االمكانــات اخلاصة بالتدريــب، اذ تتوافر 
خمســة مالعب قريبة جــدا من مقر اقامة 
الوفد، وقدم الشــمري الشــكر الى القائم 
بأعمال سفارتنا في هولندا املستشار علي 

الذايدي.
اجلدير بالذكر ان املبــاراة هي الثانية 
للمنتخــب بعد ان حقق الفوز في مباراته 
االولى على فريق دين بوش بهدفني دون 
رد، ويســتعد االزرق خلوض التصفيات 
اآلســيوية املؤهلة الى كأس آسيا واملقرر 

انطالقها في نوفمبر املقبل.

يحيى حميدان

رفــع الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
خيطان من وتيرة اســتعداداته للموســم 
اجلديد من خالل إجراء تدريبات صباحية 
ومسائية في معسكره التدريبي املقام حاليا 

في تركيا.
ويخوض »األحمر واألســود« مباراته 
التجريبية األولى اليوم أمام »سيجورين 
سبور« والتي سيسعى من خاللها املدرب 
اإلسباني خوسيه كامبيلو إلشراك أكبر قدر 

ممكن من الالعبني الـ 25 املتواجدين معه 
هنــاك للوقوف على مكامن القوة واخللل 

لديهم.
ويغيب عن معســكر خيطان الرباعي 
أحمد الدوســري وحمد احلساوي وأحمد 
نايــــــف لظــروف خاصــة، وعبدالعزيز 
العنــزي إلصابتـــــه بقطــع فــي الرباط 

الصليبي.
وقد التحق بالفريق هناك املهاجم املالي 
سامبا ديارا بعد االتفاق معه خالل الفترة 

املاضية.

مبارك اخلالدي

صرف اجلهازان الفني واإلداري للفريق 
األول بنــادي اليرمــوك النظر عن التعاقد 
مــع احملترف االرجنتيني هوجو لتواضع 
مســتواه بعد التجربة االخيرة أمام فريق 
القادســية وتعاقدت االدارة بشكل رسمي 
مــع املدافع الدولي ملنتخب الغابون فرانك 

بيون لتمثيل الفريق في املرحلة املقبلة الى 
جوار احملترفني التونسي وسام االدريسي 
والكاميرونــي جوزيــف يانيــك واملغربي 

يوسف سكور.
 اجلدير بالذكر أن ادارة اليرموك تدعم 
الفريــق االول لكــرة القــدم بقوة خلوض 
اســتعدادات املوســم اجلديد والعودة الى 

دوري األضواء بعد غياب سنوات.

منتخب الشباب يستعد بقوة خلوض التصفيات اآلسيوية

جانب من التدريبات الصباحية خليطان على شاطئ البحر

الغابوني فرانك بيون مع مسؤولي اليرموك

الكويت يهزم برقان ودياً.. والفاضل يعود من اإلصابة
يحيى حميدان

فــاز الفريــق األول لكرة 
القــدم بنــادي الكويت على 
ضيفه برقان 2-1 مساء اول 
من امــس في مبــاراة ودية 
جاءت في إطار اســتعدادات 

الطرفني للموسم اجلديد.
وسجل هدفي »األبيض« 
كل مــن الفرنســي عبــدول 
سيسوكو بتسديدة محكمة 
مــن خــارج منطقــة اجلزاء 
والسوري عمرو ميداني، فيما 
أحرز هــدف برقان محترفه 

الغاني برايت ادجي.
الفريــق  ولعــب مــدرب 
الكويتاوي، السوري حسام 
السيد، بتشكيلتني مختلفتني 
على مــدار شــوطي املباراة 
والتي شــهدت عودة الدولي 
طالل الفاضل للمشاركة في 
املباريــات بعــد تعافيه من 
اإلصابة، كما لعب يوســف 
ناصر أساسيا للمرة االولى 
بعد انضمامه للكويت ملدة 3 
مواسم مؤخرا. وقال السيد ان 
املباراة كانت مفيدة بالنسبة 
له ولالعبــني كذلك لتحقيق 
االنســجام املطلوب بينهم، 
السيما عقب عودة الالعبني 
الـــ 7 وانضمامهم  الدوليني 
للفريق في األسبوع املاضي.
وأوضــح انه سيســتغل 
مواجهــة الســاملية الوديــة 
املقررة بعد غد األربعاء ملنح 
كل العب الدقائق الكافية في 
امللعب كي يعتادوا على اللعب 
مع بعضهم بعضا، خاصة في 
ظل دخــول اكثر من عنصر 

جديد بقائمة الفريق.
واعتبر السيد ان املعسكر 
التدريبي الذي أقامه الفريق 
في التشيك كان مفيدا للغاية 
فــي ظل خــوض 3 مباريات 

النظر عن النتائج.
أهميــة  علــى  وشــدد 
االستعداد بأفضل شكل ممكن 
ملالقاة الشرطة العراقي يوم 

مميزين واستطاع ان يفوز 
بلقب الــدوري العراقي قبل 
أسابيع، الفتا الى انه ميتلك 

كامل املعلومات عنه.

28 اجلــاري في ذهاب الدور 
الـــ 32 مــن بطولــة األندية 
العربيــة، مؤكدا ان املنافس 
يضــم العبــني ومحترفــني 

ً السيد: زيادة التجانس هدف مباريات »األبيض« التجريبية حاليا

يوسف ناصر شارك أساسيا مع الكويت أمام برقان               )املركز اإلعالمي لنادي الكويت( 

جتريبية قوية هناك، مشيرا 
الهــدف مــن هــذه  الــى ان 
املباريات كان احلصول على 
الفائدة التي نسعى لها بغض 


