
واصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
ت��دري��ب��ات��ه اس��ت��ع��دادا ملواجهتي البحرين 
وس��وري��ة ال��ودي��ت��ن، 15، و20 م��ن الشهر 

اجلاري.
وشهدت التدريبات حضور 23 العبا، في 
ظل غياب احل��ارس خالد الرشيدي، وطالل 

الفاضل، وغازي القهيدي، بسبب اإلصابة.
واستدعى الكرواتي روميو جوزاك، فيصل 
سعيد العب خيطان، وح��ارس النصر محمد 

هادي، لتعويض غياب الثالثي املصاب.
كما شهدت تدريبات املنتخب ظهور املدرب 

املساعد ثامر عناد، في مهمته األولى.
وق��ال املنسق اإلع��الم��ي للمنتخب حسن 
موسى: إن املنتخب سيدخل في معسكر مغلق 
اعتبارا من ظهر اليوم وحتى نهاية املواجهتن 

الوديتن. 
وأضاف أن تدريبات اليوم قد تشهد اكتمال 

الصفوف، بدخول الثنائي سعيد، وهادي.
جدير بالذكر أن األزرق خ��اض مواجهة 
من العيار الثقيل، أمام أستراليا في التجمع 

الفائت، وخسر برباعية نظيفة.

ال�������ري�������ال ي��ت��خ��ط��ى 
س��ي��ل��ت��ا ب���رب���اع���ي���ة.. 
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ديربي  يحسم  سيتي 
بثالثية..  مانشستر 
وت���ش���ي���ل���س���ي ي��ت��ع��ث��ر 

15أمام إيفرتون 14

»األزرق« يعسكر استعدادا ملواجهتي البحرين وسورية

صورة جماعية ملنتخبنا الوطني قبل التدريبات

الهالل يهزم الوحدة بثالثية .. والنصر يعبر االتفاق 
في الدوري السعودي

عزز فريق الهالل السعودي صدارته 
جلدول ترتيب دوري كأس األمير محمد 
ب��ن سلمان ل��ك��رة ال��ق��دم، بتغلبه على 
مضيفه الوحدة 3-0 األحد في اجلولة 

التاسعة من املسابقة.
وسجل أه��داف الهالل سلمان الفرج 
في الدقيقة 18، وكارلوس إدواردو في 
الدقيقة 29 ،وسالم الدوسري في الدقيقة 
الثانية م��ن ال��وق��ت احملتسب ب��دالً من 

الضائع للشوط األول.
ورفع الهالل رصيده إلى 27 نقطة في 

الصدارة، وتوقف رصيد الوحدة عند 15 
نقطة في املركز اخلامس.

وبهذا الفوز، حافظ الهالل على سجله 
خاليا من الهزائم محققا العالمة الكاملة 

بالفوز في مبارياته التسع في الدوري.
ف��ي امل��ق��اب��ل، تلقى ال��وح��دة هزميته 
الثانية هذا املوسم مقابل الفوز في أربع 

مباريات والتعادل في ثالث.
ويلتقي الهالل مع الفيصلي يوم 24 
من الشهر اجلاري في اجلولة العاشرة 
م��ن ال����دوري، فيما يلتقي ال��وح��دة مع 

الباطن يوم 22 من الشهر اجل��اري في 
اجلولة العاشرة.

يذكر أن الهالل هو حامل اللقب في آخر 
موسمن، كما أنه صاحب الرقم القياسي 
م��ن حيث ع��دد م��رات ال��ف��وز بالبطولة 

برصيد 15 لقباً.
واس��ت��ع��اد النصر ال��س��ع��ودي نغمة 
ال��ف��وز بتغلبه على مضيفه االت��ف��اق 
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وسجل هدفي النصر، جوليانو دي 
باوال ونور الدين أمرابط، في الدقيقتن 

32 و68. وأحرز هدف االتفاق الوحيد، 
سعيد الربيعي، في الدقيقة 83.

ورف��ع النصر رصيده بذلك إل��ى 22 
نقطة، في املركز الثاني، بفارق 5 نقاط 
عن الهالل املتصدر، بينما توقف االتفاق 

عند 14 نقطة، في املركز السادس.
وك���ان ال��ن��ص��ر ق��د ف��ش��ل ف��ي حتقيق 
االنتصار، خ��الل آخ��ر مباراتن، حيث 
تعادل مع الفيحاء، قبل أن يخسر أمام 
األهلي، فيما تعد هذه الهزمية الثالثة 

على التوالي لالتفاق.

»األوملبي« يواصل 
تدريباته في اإلمارات

خاض منتخب الكويت األوملبي، أول تدريباته في اإلمارات، صباح 
أم��س، استعدادا ألول��ى مواجهاته في ال��دورة الودية الدولية، أمام 

اإلمارات، غدا.
ويشارك األزرق األوملبي الذي غادر أول من أمس إلى اإلمارات، في 
دورة ودية، مبشاركة منتخبات اإلم��ارات، واليابان، وأوزبكستان، 
وذلك في الفترة ما بن 12 نوفمبر اجلاري، وحتى 20 من الشهر نفسه.

وق��ال املنسق اإلعالمي ملنتخب الكويت سالم العنزي إن اجلهاز 
الفني بقيادة راجكو ماجيك، قرر إقامة تدريب صباح اليوم في مقر 
فندق اإلقامة في عجمان، على أن يخوض عند السادسة والنصف 

مساء، احلصة التدريبية الثانية، على ملعب احلمرية.
وأضاف العنزي أن مباريات األزرق األوملبي في البطولة، ستقام 

على ملعب ذياب عوانة في مقر احتاد الكرة اإلماراتي بدبي.
وأش��اد املنسق اإلعالمي ملنتخب الكويت، باالستقبال الالئق من 
أعضاء االحت��اد اإلماراتي، مؤكدا أن وفد األزرق يحظى بكل اهتمام 

ورعاية.
جدير بالذكر أن املنتخب األوملبي الكويتي يستعد للمشاركة في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى دورة األلعاب األوملبية بطوكيو 

2020، والتي ستنطلق اعتبارا من مارس املقبل.
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لقطة من مباراة النصر واالتفاق


