
أعلن نادي أرسنال االنكليزي ضم حارس 
املرمى األمل��ان��ي بيرند لينو من ن��ادي باير 
ليفركوزن من دون أن يكشف عن مدة العقد 

أو قيمته.
وذك��رت تقارير في الصحف البريطانية 
بأن قيمة الصفقة ستبلغ 19.2 مليون جنيه 
استرليني )22 مليون يورو( وان مدة العقد 

متتد خلمس سنوات.
واك��د ليفركوزن على موقعه الرسمي 
بأن ارسنال »واف��ق على شروط ليفركوزن 
المتام عملية االنتقال« متمنياً لالعبه السابق 

»االفضل في السنوات القادمة«.
وخاض لينو في صفوف ليفركوزن 230 
مباراة في سبعة مواسم قضاها في صفوفه 

منذ عام 2011.
ويأتي انتقال لينو )26 عاما( الى استاد 
االمارات، في وقت يقوم فيه النادي بتجديد 
طاقمه الفني واالداري، منذ االع���الن عن 
ضمه امل���درب االسباني اون���اي امي��ري في 
مايو املاضي خلفاً للمدرب السابق الفرنسي 

أرسني فينغر.
وذك��ر لينو على املوقع الرسمي للنادي 
»بالنسبة الي، اللعب الرسنال مبثابة حلم.
في أملانيا، ارسنال ذائ��ع الصيت، لكني أقر 
بتوتري عندما علمت بخبر انتقالي، وفي تلك 
اللحظة كان واضحاً بالنسبة الي اني اريد 

التوقيع ألرسنال«.
واضاف لينو »سأحاول مساعدة الفريق 
للعودة م��ج��دداً ال��ى مسابقة دوري ابطال 
أوروب��ا، فضالً عن الفوز ببعض الكؤوس. 
املوقع الطبيعي ألرسنال هو في دوري ابطال 

أوروبا«.
وتابع »انها صفحة جديدة اآلن في تاريخ 
النادي. وقد حتدثت الى أوناي اميري الذي 
أبلغني انه يؤمن بقدراتي كحارس مرمى، 

وانه سعى الى ضمي للفريق«.
وك���ان امي���ري وص���ف ال��الع��ب االمل��ان��ي 
ب����«احل���ارس ص��اح��ب اجل����ودة العالية 
واخل��ب��رة«، لكن ال بد من االنتظار ملعرفة 
اذا ك��ان لينو سيفرض نفسه اساسياً في 
وجود احلارسني املخضرمني التشيكي بيتر 
تشيك والكولومبي دافيد أوسبينا املشارك 
مع منتخب بالده في نهائيات كأس العالم 

بروسيا.
وبدأ فريق املدفعجية الذي أنهى املوسم 
املاضي في املركز السادس، سلسلة خطوات 

لتعزيز صفوفه في فترة االنتقاالت الصيفية 
لالعبني، من خالل ضم املدافع السويسري 
ستيفان ليشتشتاينر ب��ان��ت��ق��ال ح��ر من 
يوفنتوس االيطالي، فيما وقع مواطنه العب 
الوسط غرانيت كزاكا عقداً طويل األمد، شأن 
اجلناح االنكليزي الناشئ اينسلي مايتالند 

- نيلز )20 عاماً(.
ويخطط ال��ن��ادي الب��رام صفقة محتملة 
مع العب وسط سمبدوريا جنوى االيطالي 
لوكاس توريرا، املشارك حالياً مع منتخب 
االوروغ�����واي ف��ي نهائيات ك��أس العالم، 
وم��ع قلب ال��دف��اع اليوناني سوكراتيس 
ب��اب��اس��ت��ات��وب��ول��وس امل��ت��وق��ع ض��م��ه من 

بوروسيا دورمتوند االملاني.
وخارج املستطيل االخضر، أطلق النادي 
ورشة كبرى ايضاً في إع��ادة تنظيم طاقمه 

الفني والتقني.
وأكد النادي الثالثاء التخلي عن حارس 
مرماه السابق ينز ليمان احد اف��راد اجلهاز 
الفني، في حني ثبت ستيف بولد واح��دا ًمن 

مساعدين اثنني الميري.
وسبق لبولد املدافع السابق ان عمل الى 
جانب فينغر منذ مايو 2012 بعد تقاعد 
بات رايس. في حني سيكون خوان كارلوس 
غارسيدو، مساعد امي��ري لوقت طويل في 

فرق فالنسيا وسبارتاك موسكو وأشبيلية 
وباريس سان جيرمان، الى جانبه ايضاً في 

الفريق االنكليزي.
كذلك سيستمر كل من مدير االعداد البدني 
دارين بورغيس ومدرب احلراس سال بيبو 
اللذين التحقا بالفريق في يوليو 2017 في 

منصبيهما.
وسيكمل طاقم اميري كل من املدرب االول 
للفريق بابلو فيالنويفا، وم���درب القوة 
والتكيف خولن ماساتش، ومدرب احلراس 
خافي غارسيا ومحلل البيانات والفيديو 

فيكتور ماناس.
ول��م مي��ر رح��ي��ل ليمان ال���ذي اح���رز مع 
أرس��ن��ال بطولة ال���دوري في موسم 2003 
- 2004 وقت احتفظ الفريق بسجله نظيفاً 
من اخلسارة في 49 مباراة، من دون تسجيله 

مالحظة مدوية.
فقد غ��رد احل��ارس ال��دول��ي االمل��ان��ي على 
حسابه في »تويتر« قائالً:«اعزائي مشجعي 
ارسنال، انا آسف ملغادرة النادي مجدداً بعد 

سنة واحدة«.
واضاف »كانت جتربة جيدة لي العمل مع 
الالعبني بصفتي أحد املساعدين في اجلهاز 
التدريبي. ويبدو انه لم يعد هناك حاجة في 

النادي لوجود مجموعة 2004«.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية باالحتاد الكويتي لكرة القدم
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ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��االحت��اد 
الكويتي لكرة ال��ق��دم اجتماعها على 
م���دار ي��وم��ني، وذل���ك بحضور عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة علي 
حسني الديحاني، وعضو مجل اإلدارة 
ونائب الرئيس أحمد عجب وأعضاء 
اللجنة د. أحمد عبداحلميد وعقيل مهنا 
وعلي مهنا العدواني، وثامر الهاجري 

وعبدالعزيز فراج.
وأك���د ع��ل��ي ح��س��ني ال��دي��ح��ان��ي أن 
االج��ت��م��اع شهد امل��واف��ق��ة على إقامة 
م��ع��س��ك��رات خ��ارج��ي��ة للمنتخبات 
الوطنية األوملبي والشباب والناشئني 
وال��ب��راع��م اس��ت��ع��دادا لالستحاقات 

املقبلة.
وأضاف الديحاني أن اللجنة الفنية 
واف��ق��ت أي��ض��ا على مشاركة منتخب  
الشباب مواليد 2002 في بطولة غرب 
آسيا التي ستقام خالل الفترة من 1 إلى 

10 أغسطس املقبل باألردن.
وق��ال الديحاني أن اللجنة الفنية 

اعتمدت الئحة عمل املدربني واإلدرايني 
باألندية، وكذلك الئحة اللجنة الفنية، 

والئحة جلنة املدربني.
وأش���ار الديحاني إل��ى أن اللجنة 
اعتمدت أيضا تشكيل األجهزة الفنية 
ملنتخبات املراحل السنية على النحو 

التالي:
املنتخب األومل��ب��ي: ب��داح الهاجري 
»مدرب مساعد« وحسني فاضل »مديرا« 

وشاكر الشطي »إداريا«.
منتخب الشباب: محمد السلمان 
»مدرب مساعد« وحمد حربي »مديرا« 

ومشعل املشاري »إداريا«.
منتخب الناشئني: إب��راه��ي��م عبيد 
»م���درب« ومحمد الفيلكاوي »م��درب 
مساعد« ومحمد احل��ري��ص »م��دي��را« 

وأحمد دشتي »إداريا«.
منتخبات البراعم: عقيل مهنا »مدير 
فني« وطارق اخلليفي »مدرب«، ومحمد 
العزب ومعاذ العيدان وعبدالرحمن 
احلوطي »مدربني مساعدين«، وسليمان 

اخل���الوي »م���دي���را«، وأح��م��د احملطب 
»م��س��اع��دا للمدير« ومحمد م��ال الله 
ومحمد الفارس وكعفر مرتضى وبدر 

حجي ومشاري املشاري »إداريني«.
مدرب األزرق املقبل يختار مساعده

ويعتبر التوجه السائد داخل اللجنة 
الفنية باالحتاد الكويتي لكرة القدم، 
يتمثل في السماح للمدرب األجنبي 
للمنتخب األول، ال���ذي سيقع عليه 
االخ��ت��ي��ار ف��ي وق��ت الح���ق، بترشيح 

مدرب مساعد له.
وجاء هذا التوجه، رغم اختيار مدرب 
مساعد وطني )بداح الهاجري( ملدرب 
املنتخب األوملبي، الذي سيتم التعاقد 

معه في وقت الحق أيضا.
إلى ذلك، من املنتظر أن حتسم اللجنة 
الفنية ملف مدربي املنتخبات الوطنية 
خالل األي��ام القليلة املقبلة، خصوصا 
منتخب الشباب ال��ذي سيشارك في 
بطولة غ��رب آس��ي��ا، مطلع أغسطس 

املقبل.

»احتاد الكرة« يعتمد األجهزة الفنية للمنتخبات

اجلهراء يعلن 
تفاصيل فترة 

اإلعداد للموسم 
اجلديد

أك���د م��اج��د امل��ه��ن��دي املنسق 
اإلعالمي لفريق اجلهراء، أنه مت 
االت��ف��اق على امل��واع��ي��د اخلاصة 
ب��االس��ت��ع��دادات للموسم املقبل 
بشكل نهائي، وذلك بناء على رأي 
املدرب اجلزائري األصل الفرنسي 

اجلنسية كمال جبور.
وق��ال املهندي »تقرر وصول 
كمال جبور يوم 13 يوليو املقبل، 
على أن ينطلق التدريب في 20 
منه، وستتخلل املرحلة األول��ى 
من التدريبات مباراة ودية سيتم 

االتفاق عليها الحقا«.
وأض����اف: »س��ي��دخ��ل الفريق 
معكسر تدريبيا خارجيا تعد 
تركيا األقرب الستضافته، على أن 
يغادر أحد يومي 1 او 5 أغسطس 
املقبل، وال��ذي سيستمر مل��دة 15 

يوما«.
واختتم املهندي تصريحه مبينا 
أن مت وض��ع منظومة إعالمية 
وإدارية سيتم توضيحها لالعبني 

في وقت الحق.

النصر يضم البحريني سيد مهدي

النصر يقدم املدافع البحريني سيد مهدي

وقع املدافع البحريني سيد مهدي، الثالثاء، على 
عقد انتقاله رسميا إلى نادي النصر.

وج��اء توقيع ال��الع��ب ال��دول��ي ال��ذي وص��ل إلى 
الكويت، بحضور حجاب املطيري، نائب الرئيس، 
ومطلق العدواني، أمني الصندوق، وخالد الشريدة، 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة القدم، 

وبدر الشمري، وكيل الالعبني.
وأكد خالد الشريدة، أن مهدي يعد إضافة حقيقية 
للعنابي في املوسم املقبل، معربا عن أمنيته بالتوفيق 
لالعب في مهمته. ووجه الشريدة الشكر ملجس إدارة 
النصر على دعم جميع اللعبات بالنادي، وإلى نادي 

النجمة البحريني على إمتام املفاوضات بنجاح.

احلارس األملاني لينو ينضم رسميًا ألرسنال

بيرند لينو

أكد صانع ألعاب أرسنال جاك 
ويلشير أنه سيترك ناديه ارسنال 
االنكليزي في نهاية عقده في 30 
يونيو 2018 بعد أن أم��ض��ى في 
صفوفه 17 عاماً تخللها فترة اعارة 
مل��وس��م واح���د م��ع ك��ل م��ن بولتون 
وب����ورمن����وث. وان���ض���م ويلشير 
إلى النادي اللندني الشمالي عام  
2001  قادماً من لوتون تاون بعمر 
التاسعة وتدرج في فئاته العمرية 
قبل أن ي��داف��ع ع��ن أل���وان الفريق 
األول. وقال ويلشير 26 عاما( في 
بيان »استطيع التأكيد باني سأترك 
نادي ارسنال بنهاية عقدي في 30 

حزيران/يونيو«.
وأض��اف »بعد محادثات شاملة 
مع املسؤولني في النادي وال سيما 
بعد لقاء مع امل��درب اجلديد اوناي 
اميري، شعرت بأني ال املك اخليار 

سوى الرحيل ألسباب كروية«.
واض���اف »اجلميع ي��درك بأني 
ف���ي ح���اج���ة ال����ى ال��ل��ع��ب بشكل 
متواصل وبعد لقائي م��ع السيد 
امي���ري، شعرت بأنه سيكون من 
الصعب ج��دا علي ان احصل على 

هذه الفرصة في ارسنال«.
واضاف »كما هو معلوم، دخلت 
في مفاوضات مع النادي ألشهر عدة 

من اجل توقيع عقد جديد لالستمرار 
في صفوفه، وكان هدفي دائما خالل 
هذه احملادثات البقاء مع ارسنال ال 
سيما انني معه منذ 17 عاما واشعر 

انني من نسيج هذا النادي«.
وكشف »نظراً الى الرغبة الكبيرة 
في البقاء مع ارسنال، وافقت حتى 
على تقليص أجري. سيأتي الوقت 
ال���ذي ات��ك��ل��م ف��ي��ه ع��ن جميع ه��ذه 
األمور، لكن اآلن أريد توجيه الشكر 
إل��ى اجلميع في النادي لكل شيء 

على مدار السنوات ال� 17«.
في املقابل، أصدر نادي ارسنال 
ب��دوره بياناً رسمياً جاء فيه »منذ 
انضمامه إلى أكادميية النادي قبل 
أكثر من 17 عاماً بعمر التاسعة، 
كان جاك العبا رائعا للنادي وفردا 

محبوبا من عائلة ارسنال«.
وختم »شكرا جاك على مساهمتك 
والذكريات الرائعة وحظا سعيدا 

في املستقبل«.
وحتدثت تقارير صحافية محلية 
عن رغبة أندية فولهام، كريستال 
ب��االس، ايفرتون وولفرهامبتون 
االنكليزية من الدرجة املمتازة في 
احل��ص��ول على خ��دم��ات ويلشير 
باإلضافة الى ثالثة اندية ايطالية 

هي يوفنتوس، ميالن وسمبدوريا.

17 عامًا ويلشير يعلن رحيله عن أرسنال بعد 

جاك ويلشير

وست هام يتعاقد مع مدافع تولوز

عيسي ديوب

وكيل بيانيتش يلقي الكرة 
في ملعب برشلونة

يهتم ن��ادي برشلونة اإلس��ب��ان��ي، بالتعاقد مع 
البوسني ميراليم بيانيتش، جنم يوفنتوس اإليطالي، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعد ضياع 
صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي قرر البقاء في 
أتلتيكو مدريد. وقال مايكل بيكر، وكيل بيانيتش، في 
تصريح قصير لصحيفة موندو ديبورتيفو »ميراليم 
حالًيا في إجازة، إذا كان برشلونة، يريد التعاقد معه، 

فعليه التفاوض مع يوفنتوس«.
وأضافت الصحيفة، أن حديث وكيل بيانيتش، 
يلمح إلمكانية انتقال موكله البوسني، لبرشلونة، هذا 
الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أن بيانيتش، يتمتع 
باهتمام ري��ال مدريد وبايرن ميونخ أيضا، بخالف 

برشلونة، بفضل قدراته الهجومية الرائعة.
وكانت صحيفة توتو سبورت، قد ذك��رت اليوم، 
أن يوفنتوس يريد 80 مليون ي��ورو، من أج��ل بيع 

بيانيتش.

كوفاسيتش يطلب الرحيل 
عن ريال مدريد

طلب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الع��ب ريال 
مدريد اإلسباني، الرحيل عن صفوف النادي امللكي 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وبحسب ما نشرته إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، 
فإن ممثلي كوفاسيتش طلبوا من إدارة ريال مدريد، 
السماح ملاتيو بالرحيل عن صفوف الفريق امللكي في 

امليركاتو الصيفي.
وتابعت اإلذاعة أن ريال مدريد رفض طلب وكالء 
كوفاسيتش، مشددا على أنه لن يقبل أي عروض لضم 

الالعب الكرواتي في الصيف.
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن كوفاسيتش سعيد 
في مدريد، لكنه يريد املشاركة بصورة أساسية مع 

البالنكوس.
وان��ض��م كوفاسيتش إل��ى ص��ف��وف ري���ال مدريد 
ف��ي صيف 2015 مقابل 35 مليون ي��ورو م��ن إنتر 
ميالن اإليطالي، لكنه يعد اخليار ال��راب��ع في خط 
وسط الفريق بعد كاسيميرو وتوني كروس ولوكا 
مودريتش خالل حقبة امل��درب الفرنسي زين الدين 

زيدان التي امتدت لعامني ونصف.

إيقاف العب التنس كيكر ست سنوات
عوقب الالعب األرجنتيني نيكوالس كيكر 
باإليقاف ست سنوات وتعرض لغرامة 25 
أل��ف دوالر م��ن وح��دة النزاهة ف��ي التنس، 
بعدما أدي��ن بالتالعب في نتائج املباريات 

وارتكاب مخالفات أخرى.
وأدين الالعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي 
وصل إلى أعلى تصنيف له عندما احتل املركز 
78 عاملياً في يونيو 2017، مبحاولة التالعب 
ف��ي م��ب��ارات��ني ب��ك��أس التحدي ف��ي إيطاليا 

وكولومبيا في 2015.

كما أدين بعدم التعاون مع حتقيقات وحدة 
النزاهة في التنس.

وقالت وح��دة النزاهة في بيان: »العب 
التنس األرجنتيني نيكوالس كيكر عوقب 
بإيقاف ست سنوات وبغرامة 25 ألف دوالر 
بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالتالعب في 
النتائج«. وسيبدأ تنفيذ العقوبة من الشهر 
امل��اض��ي، بينما سيتم إي��ق��اف تنفيذ نصف 
العقوبة ليصبح بوسع الالعب األرجنتيني 

العودة إلى الرياضة في مايو 2021.

أعلن نادي وست هام يونايتد اإلجنليزي، 
الثالثاء، تعاقده مع املدافع الفرنسي عيسي 

ديوب، من صفوف تولوز.
وانضم دي��وب )21 عاما( إل��ى وس��ت هام 
بعقد ميتد خلمسة أعوام دون الكشف عن قيمة 
الصفقة، ولكن وسائل اإلعالم قدرتها بنحو 22 

مليون جنيه إسترليني.
وق��ال دي��وب للموقع الرسمي لوست هام: 

»سعيد للغاية بالتعاقد مع مثل هذا النادي 
اإلجنليزي التاريخي، أمتنى أن أظهر أفضل ما 

لدي هنا«.
وأوض��ح العب املنتخب الفرنسي للشباب 
حتت 21 عاما: »أنا العب طموح للغاية ووست 
هام طموح للغاية، مع قدوم امل��درب اجلديد، 
أمتنى أن أساعد الفريق على الفوز بالكثير من 

املباريات وأن أجلب السعادة للجماهير«.


