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بني ياس خسر من هيرنيفين
ودي ًا في معسكر هولندا

25

تشافي انضم لمعسكر
السد في النمسا
وص���ل ال���ى م��دي��ن��ة ك��اب��رون
النمساوية ،االسباني تشافي
هيرنانديز جنم فريق الكرة
بنادي السد القطري ،وذلك
للحاق واالنتظام في معسكر
ال��ف��ري��ق اس��ت��ع��دادا للموسم
اجل��دي��د ،حيث ب��دأ املعسكر
ال��س��ب��ت وي��س��ت��م��ر ح��ت��ى 9
اغسطس املقبل.
ووصل األسطورة االسبانية
مل��ق��ر اق��ام��ة ال��زع��ي��م بفندق
كابرون فى السابعة والنصف
مساء بصحبة مدير الفريق

االول عبدالله البريك ،وكان في
استقباله محمد غالم البلوشي
املدير الرياضي ومحمد سعيد
اداري ال��ف��ري��ق وم��س��ؤول��و
فندق تورن سبا ،وبدأ تشافي
تدريباته مع السد في مران
الفترة الصباحية أمس.
وك���ان ال��س��د تعاقد م��ع قائد
برشلونة االسباني السابق
مطلع ي��ون��ي��و امل��اض��ي ،مل��دة
موسمني ،من أجل قيادة أبناء
ال��زع��ي��م ف��ي االس��ت��ح��ق��اق��ات
احمللية واآلسيوية املقبلة.

• تشافي في مطار مدينة كابرون النمساوية

أسامة السعيدي رجح كفة فريقه في أولى المباريات الودية

األهلي اإلماراتي عبر شباب اإلنتر بهدفين نظيفين ودي ًا

• فريق بني ياس

خسر بني ياس اإلماراتي أمام هيرنيفني الهولندي،
وديا ً بهدفني نظيفني في مدينة هورست الهولندية،
في ختام املرحلة األولى من حتضيرات الفريق في
معسكره اخلارجي.
وشهدت املباراة مشاركة املهاجم األرجنتيني الريفي،
وتقدمي الفريق الهولندي ملستوى لياقي وبدني قوي
وجاهزية واض��ح��ة ،ألن ال���دوري الهولندي يبدأ
بعد  10أيام ،ولذا شهدت املباراة جدية من العبي

هيرنيفني.
وحضر جمهور غفير وكبير جدا ً الى أرضية امللعب،
رغم األج��واء املمطرة بشكل كبير ،والرياح القوية
التي أثرت على أرضية امللعب.
وك���ان بني ي���اس ،ق��د ت��ع��ادل  2/2م��ع التعاون
السعودي في أولى مباريات الفريق االماراتي في
معسكره بهولندا ،وغ��ادر أم��س على منت طائرة
خاصة ،الستكمال املعسكر اخلارجي في أسبانيا.

لبنان يجنس الالعب الفنزويلي
أوروزكو

حصل الالعب الفنزويلي يوهاندري اوروزكو الوافد اجلديد لنادي االحتاد
السعودي على اجلنسية اللبنانية ومن ثم تسجيله كالعب آسيوي في
قائمة الفريق االول لكرة القدم بالنادي في املوسم اجلديد.
وكان االحتاد السعودي قد تعاقد مع يوهاندري من نادي ديبورتيفو
تاشيرا الفنزويلي لترميم الصفوف في فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
و افادت مصادر داخل االحتاد الى ان الالعب تواجد في االسابيع املاضية
في لبنان من اجل احلصول على اجلنسية اللبنانية.
و تواجد الالعب في ميالن بايطاليا يوم السبت لالنخراط في التدريبات
مع زمالئه حتت امرة املدرب الروماني اجلديد بولوني.
و استقبل عضو شرف النادي واملشرف العام على الفريق منصور البلوي
الالعب في معسكر االحتاد في ايطاليا.

• الالعب الفنزويلي اوروزكو

فاز الفريق األول لكرة القدم بنادي األهلي اإلماراتي ،على فريق
شباب انتر ميالن االيطالي حتت  20سنة ،بهدفني نظيفني سجلهما
العبه املغربي أسامة السعيدي في الشوط الثاني من أولى مباريات
األهلي الودية ضمن معسكره االعدادي بايطاليا.
وبدأت املباراة بسيطرة كاملة من جانب األهلي ،بعدما دفع املدرب
الروماني كوزمني ،بتشكيلة ضمت احمد ديدا في حراسة املرمى،
وفي الدفاع خميس ساملني ،وليد عباس ،عبد العزيز هيكل ،محمد
سبيل ،وفي وسط امللعب نواف مبارك ،حبيب الفردان ،سياو ،ماجد
حسن ،وفي املقدمة أحمد خليل وسعيد البلوشي .وشن هجوم
الفرسان هجوما ً مكثفا ً عن طريق األط��راف وعمق امللعب ،وبعد
مرور ربع الساعة األولى سدد عبد العزيز هيكل كرة قوية جنح
احلارس في التصدي لها ببراعة بعدها قاد سياو هجمة من اجلهة
اليسرى جنح الدفاع االيطالي في استخالصها ،لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي بني الفريقني مع أفضلية وسيطرة تامة
لألهلي.
ومع بداية الشوط الثاني ،أج��رى كوزمني عدد ا ً من التبديالت
بدخول احلارس ماجد ناصر وخروج اسماعيل احلمادي وأسامة
السعيدي وحميد عباس وروبيرو وكيوجن ،وهي التبديالت التي
غيرت كثيرا ً في شكل الفريق ليتمكن السعيدي في الدقيقة الثانية
من زمن الشوط الثاني من وضع األهلي في املقدمة ،بعد تسجيله
الهدف األول مستفيدا ً من خطأ ارتكب أم��ام منطقة اجل��زاء نفذه
بنجاح ،ليتواصل بعدها الضغط األهالوي وهو الشيء الذي قاد
السعيدي لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه مع مطلع
الدقيقة  5من الشوط الثاني ،وبعدها سيطر األهلي على مجريات
املباراة بالكامل ،وأضاع العبوه عددا ً من الفرص احملققة للتسجيل.
وأظهر جنوم األهلي من خالل املباراة مستوى بدني مميزا ً يؤكد
استفادتهم الكبيرة من فترتي االعداد األولى والثانية ،كما اظهر
الفريق شكالً جماعيا ً في األداء وتطبيق جيد للتوجيهات واخلطة
التي وضعها املدرب الروماني كوزمني قبل بداية اللقاء.

أفونسو أنقذ الشباب السعودي
من فخ إكسيلسور الهولندي

• جانب من مباراة الشباب السعودي مع اكسيلسور الهولندي

ان��ق��ذ ال���واف���د اجل��دي��د ل��ن��ادي
الشباب السعودي لكرة القدم،
افونسو فريقه م��ن ف��خ ن��ادي
اك��س��ي��ل��س��ور ال��ه��ول��ن��دي في
امل��ب��اراة ال��ودي��ة ال��ت��ي جمعت
الفريقني.
وك�����ان ال���ش���ب���اب ق���د ت��ع��اق��د
م���ؤخ���را ب��ش��ك��ل رس���م���ي مع
االوروغواياني افونسو لترميم
صفوفه في املوسم اجلديد.
وت��ع��ادل الشباب م��ع الفريق
الهولندي بهدف ملثله في اللقاء
ال���ودي ال���ذي جمعهما خ�لال
معسكر الفريق السعودي في
مدينة ميرلو الهولندية.

ودون افونسو ه��دف الشباب
الوحيد في املباراة التي دخلها
مواطنه الفارو جوتيريز املدير
الفني للفريق بتشكيل مكون
م���ن :م��ح��م��د ع���واج���ي وع��ام��ر
ه�����ارون وص���ال���ح ال��ق��م��ي��زي
وس��ي��اف ال��ب��ي��ش��ي وع��ب��دال��ل��ه
االسطا واحمد عطيف ومشاري
ال��ث��م��ال��ي وراف��ي��ن��ي��ا وسعيد
ال��دوس��ري واسماعيل مغربي
ووافونسو.
ودف���ع جوتيريز ف��ي الشوط
ب���ال�ل�اع���ب�ي�ن
ال���ث���ان���ي
م��ن��ص��ور
ج���وه���ر

• جانب من لقاء األهلي اإلماراتي مع شباب االنتر

فابيان أكمل عقد محترفي العالمي

وس��ل��ط��ان ال��دع��ي��ع وم��وس��ى
الشمري وعبدالوهاب جعفر
وع��ب��دال��ل��ه ال��س��ب��ي��ع��ي وب���در
السلطني وعبدامللك اخليبري
وعبداملجيد الصليهم وحمد
اجليزاني.
وم��ن املقرر ان يالقي الشباب
نظيره الهولندي فيورتنينا
ف��ي ثاني جت��ارب��ه ال��ودي��ة في
املعسكر غدا.
وخسر اخلليج السعودي من
نادي فالنسيا االسباني بهدفني
لهدف في اولى جتاربه الودية
ف���ي امل��ع��س��ك��ر اخل���ارج���ي في
اسبانيا.

الهالل ينفي االهتمام
بضم المعيوف

بعثة أهلي جدة تزور متحف
سيجاتتيني السويسري

• عبد الله املعيوف

• األوروغوياني فابيان

ارتبط نادي الهالل السعودي لكرة القدم ،مؤخرا بالسعي خلف احلصول
على توقيع حارس مرمى النادي االهلي السعودي عبدالله املعيوف في
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.
ويرغب املعيوف في الرحيل عن جدة والبقاء في الرياض في املوسم
اجلديد ،ولذلك ارتبط اسمه باالنتقال الى صفوف الهالل في الفترة
األخيرة.
واشار مصدر داخل الهالل الى ان النادي لم يتفاوض من
اجل احلصول على توقيع املعيوف في ميركاتو الصيف
احلالي.
وافاد املصدر بأن كل ما يقال عن محاوالت النادي للتعاقد
مع حارس املنتخب السعودي ال تتخطى كونها اشاعات.
اجلدير بالذكر ان املعيوف كان عنصرا اساسيا في
كتيبة امل��درب السويسري كريستيان جروس
املدير الفني لوصيف بطل دوري عبداللطيف
جميل للمحترفني في املوسم املاضي.
وشارك املعيوف في  25مباراة مع الفريق
بواقع  2250دقيقة ودخل مرماه  21هدفا.

أعلن نادي النصر السعودي بقاء احملترف االوروغوياني
فابيان استويانوف ضمن صفوف الفريق الكروي األول
في املوسم املقبل ،ليكمل عقد الالعبني األجانب برفقة بطل
الدوري في املوسمني املاضيني.
وسينضم فابيان استويانوف ملعسكر الفريق النصراوي
احلالي في النمسا لالستعداد للموسم الكروي املقبل،
ليصبح أج��ان��ب النصر ه��م البحريني محمد حسني
واالوروغويانيان روديجو مورا وفابيان استويانوف
والبولندي أدريان ميرزيفسكي.
وكتب نادي النصر عبر حسابه الشخصي على موقع
التواصل االجتماعي « تويتر » :انضم ملعسكر الفريق
األول لكرة القدم الالعب فابيان ،ليكتمل عقد الالعبني
األجانب بالفريق.
وجاء التعاقد بعد فشل النصر في التعاقد مع الالعب
النرويجي الشاب ذي األصول املغربية محمد اليونسي
في هذا الصيف ،علما أن املدرب خورخي دا سيلفا سيفتقد
خدمات فابيان في ست مواجهات آسيوية بسبب االيقاف
بعد اعتدائه على الكوري اجلنوبي نام تاي محترف خلويا
القطري في النسخة احلالية من دوري أبطال آسيا.

العميد استبعد خرمي واطمأن
على باجندوح وريفاس
أظ��ه��رت الفحوصات الطبية
التي خضع لها العبو فريق
االحت�����اد ج��م��ال ب��اج��ن��دوح
والفنزويلي جيلمني ريفاس
اثر االصابة التي تعرض لها
الثنائي خالل مواجهة فريقهما
الودية أم��ام فريق ليماسول
ال��ق��ب��رص��ي ب��ان��ه��ا الت��ت��ج��اوز
كدمة بسيطة لن تعيقهما عن
مشاركة زمالئهما التدريبات
اجلماعية.
وكان العميد واصل حتضيراته

اتحاد جدة يتعاقد
مع سولي مونتاري رسمي ًا

• العبو أهلي جدة خالل زيارتهم للمتحف

واصل فريق الكرة بأهلي جدة ،وصيف الدوري
ال��س��ع��ودي برنامجه االع����دادي ف��ي س��ادس
أيام معسكره احلالي في مدينة سان مورتيز
السويسرية ،حيث شهد الراقي مرانا ً استرجاعيا ً
خفيفا ً وتفكيكا ً للعضالت عقب اللقاء الودي
الذي خاضه الفريق اخلميس أمام سيليرينا
ال��س��وي��س��ري ،وكسبه بتسعة أه���داف دون
مقابل ،وخضع حراس املرمى ياسر املسيليم

وباسم العطالله وأحمد الرحيلي لتدريبات
تقوية العضالت داخل صالة احلديد.
فيما فضل اجلهاز الفني اراح��ة الالعبني عن
أداء امل��ران املسائي ،حيث مت تنظيم زي��ارة
ال��ى متحف سيجاتتيني أح��د معالم سان
مورتيز وأطلع أعضاء البعثة على ما يحويه
املتحف من رسومات مميزة للرسام جيوفاني
سيجاتتيني.

وق��ع ن��ادي االحت��اد السعودي
مع النجم الدولي الغاني سولي
عمر م��ون��ت��اري مل��دة موسمني
ق��ادم�ين ،وذل��ك من أج��ل تدعيم
خط وسطه قبل خ��وض غمار
منافسات املوسم املقبل.
وجاء توقيع االحتاد السعودي
مع الغاني مونتاري الذي غادر
ميالن بنهاية املوسم املاضي
وبات حراً ،بنا ًء على توصية من
املدرب الزلو بولوني الذي طالب
بالتعاقد مع العبني محترفني
مميزين ف��ي ال��س��وق الصيفية
احلالية.
ووق���ع رئ��ي��س ن���ادي االحت���اد
ابراهيم البلوي وشقيقه منصور

البلوي عضو الشرف واملشرف
التنفيذي الدارة ك���رة ال��ق��دم
مع سولي عمر مونتاري ملدة
موسمني قادمني وراتب سنوي
يقدر بخمسة ماليني يورو بعد
جلسه ب�ين ال�لاع��ب وامل���درب
الروماني بولوني وكذلك مع
املسؤولني االحتاديني.
وك���ان ال��دول��ي ال��غ��ان��ي املميز
ص��اح��ب ال����ـ 30ع��ام �ا ً ق��د مثل
ف��ي ال��س��اب��ق أن��دي��ة أوروب��ي��ة
ش��ه��ي��رة م��ث��ل اي���ه س��ي ميالن
وانتر وأودينيزي بالكالتشيو
وس���ن���درالن���د وب��ورت��س��م��وث
بالبرمييرليج ،ويعتبر واحد من
أبرز الالعبني في الكرة الغانية.

• سولي مونتاري فرحا ً بتسجيل هدف

اليومية بحصتني تدريبيتني
تركزت على اجلوانب اللياقية
والفنية ،عمد من خاللها املدرب
الروماني الزلو بولوني على
رفع املخزون اللياقي لالعبني،
بتدريبات منوعه ،فيما استبعد
اجلهاز الفني الالعب الشاب
ي��ح��ي��ى خ��رم��ي م��ن معسكر
الفريق بداعي االصابة التي
حلقت به بتمزق في العضلة
سيغيب من خاللها الالعب عن
التدريبات قرابة الشهر.

