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الصربي بوريس بونياك

إيفوسا يقترب من العودة للكويت عبر برقان

alwasat.com.kw

لوسيانو أكوستا

بونياك يرفض استمرار 
ليما في كاظمة

بات النيجيري إيفوسا أونا، الذي سبق له اللعب 
للساحل، والصليبخات، والفحيحيل، قريبا من 
العودة للدوري الكويتي من بوابة برقان، الذي 
ينافس بدوري الدرجة األولى في رحلته للبحث عن 

الصعود للدوري املمتاز للمرة األولي في تاريخة.
وعزز تولي املدرب الوطني ماهر الشمري، مهمة 

قيادة برقان من حظوظ ايفوسا في العودة، السيما 
في ظل إشراف املدرب على الالعب خالل فترة تولية 

تدريب الصليبخات.
وت��راه��ن إدارة ال��ك��رة ف��ي ب��رق��ان على خبرات 
ايفوسا، البالغ 28 عاًما، والتي اكتسبها من خالل 
مشاركاته مع الساحل، والصليبخات، والفحيحيل، 

واحملرق البحريني، إلى جانب جتربتيه في تركيا، 
وقبرص.

ويعمل مجلس إدارة برقان من أجل إغالق ملف 
الالعبني احملترفني سريًعا قبل بدء رحلة اإلع��داد 
منتصف يوليو املقبل، خاصة مع اقتراب اإلدارة من 

حسم ملف الالعبني احملليني عبر إبرام 7 صفقات.
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رغ���م مت��دي��د إدارة كاظمة 
لتعاقدها مع أليكس ليما بعقد 
مي��ت��د مل��وس��م��ني، إال أن م��درب 
كاظمة اجلديد، الصربي بوريس 
بونياك، ق��رر ع��دم االستعانة 

بخدمات املدافع البرازيلي.
ووض��ع بونياك 5 محترفني 
على طاولة إدارة الكرة بقيادة 

فواز بخيت عضو مجلس اإلدارة 
من أجل إمتام التعاقد معهم.

وميثل ق��رار بونياك ضربة 
موجعة لكاظمة، بعد التوقيع 
م��ع ل��ي��م��ا، ح��ي��ث ب���ات ال��ن��ادي 
مطالبا بدفع قيمة العقد أو إيجاد 
فريق بديل يتكفل بقيمة صفقة 
الالعب خالل املوسم املقبل على 

أقل تقدير. وتواصل إدارة الكرة، 
مساعيها إلمتام الصفقات التي 
حددها املدرب، حيث اقتربت من 

التوقيع مع احملترفني اخلمسة.
ك��م��ا ت��ت��ح��رك إدارة ال��ك��رة 
الستقطاب ع��دد م��ن الالعبني 
��ا للمراكز التي  احملليني، وف��قً

حددها املدرب.

ذكر تقرير صحفي سعودي، أن 
إدارة نادي األهلي السعودي، دخلت 
في مفاوضات لضم صانع األلعاب 
األرجنتيني لوسيانو أكوستا، من 
فريق دي.س��ي يونايتد األمريكي 

لكرة القدم.
وأش�����ارت ص��ح��ي��ف��ة “البالد” 
ال��س��ع��ودي��ة إل��ى أن أك��وس��ت��ا كان 
محط أنظار باريس سان جيرمان 
ال��ف��رن��س��ي وم��ان��ش��س��ت��ر سيتي 
اإلجنليزي، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية املاضية.
وينتهي عقد أكوستا )25 عاما( 
مع ناديه األمريكي بنهاية العام 
احل��ال��ي، ويتميز ال��الع��ب مبهارة 
فائقة، وقد سبق له اللعب بصفوف 
إستوديانتيس دي ال بالتا، وبوكا 

جونيورز.
وأنهى األهلي، املوسم املاضي من 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان 
للمحترفني، في املركز الرابع برصيد 
55 نقطة، وت��أه��ل ل���دوري أبطال 
آسيا، ولذلك يسعى لدعم صفوفه 

بصفقات مميزة هذا الصيف.

األهلي السعودي يفاوض هداف
سان جيرمان والسيتي القدمي

تركي آل الشيخ يطالب 
الشركات السعودية

بدعم شيفيلد يونايتد
   طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، 
املستشار تركي آل الشيخ، الشركات السعودية بتقدمي 
الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد اإلجنليزي، الذي ميتلك 

نصف أسهمه األمير عبد الله بن مساعد.
ون��ش��ر آل الشيخ ت��غ��ري��دة عبر حسابه الرسمي 
على تويتر أمس السبت، قائاًل: “أمتنى من الشركات 
السعودية والوطنية تقدمي رعاية للفريق الذي ميلكه 
األمير عبد الله بن مساعد في ال��دوري اإلجنليزي لكي 
يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر 

وقفتكم مع الناجحني من أبناء الوطن في اخلارج”.
وأض��اف آل الشيخ في تغريدة أخ��رى: “نفكر جدياً 
لتقدمي ع��رض للرعاية مل��واس��م الترفيه ف��ي اململكة 
ولنشاطات الترفيه خصوصاً أن ال��دوري اإلجنليزي 
من أه��م منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة 

مشاهدة”.
وكان رئيس نادي الهالل السعودي األسبق وعضو 
شرفه األمير عبد الله بن مساعد، قد كشف أخيراً أنه 
يهدف إلى امتالك النادي بشكل كامل في املستقبل، وذلك 
عقب تأهل الفريق إلى ال��دوري اإلجنليزي املمتاز في 

أبريل املاضي، للمرة األولى منذ 12 عاماً.

الزمالك يعلن موعد 
االنتخابات التكميلية

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن موعد 
االنتخابات التكميلية التي ستجرى في النادي، على 

مقعد أمني الصندوق بجانب 3 مقاعد للعضوية.
 وكشف منصور، في مؤمتر صحفي مبقر النادي، أن 
االنتخابات ستقام على مدار 3 أيام وحتديدا في 18 و19 

و20 يوليو اجلاري.
وقال: “الباب مفتوح أمام اجلميع، ولكني سأعلن من 
أرتاح للعمل معه، وكذلك مجلس اإلدارة، حتى ال حتدث 
أي أزم��ات، والنادي يعاني من أزمات بسبب الشكاوى 
املتكررة من الشخص املزور )بحسب قوله( الذي ليس 

له عضوية هو أو والده”.
 ويعقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مؤمترا 
صحفيا، في حضور أحمد جالل، نائب رئيس النادي، 
وإسماعيل يوسف وعالء مقلد وشريفة الفار، أعضاء 
املجلس.  وأض���اف: “الزمالك غير مستعد ملثل هذه 
األجواء، ألن الفريق مقبل على 8 مباريات تعني حصد 4 

بطوالت، وبالتالي نركز مع األبيض”.

 حمد الله يتحدى االحتاد املغربي باملالكمة
فاجأ املغربي عبد ال���رزاق حمد الله، ه��داف النصر 
السعودي، اجلماهير بنشر أكثر من مقطع فيديو له، خالل 
تواجده في إحدى صاالت التدريب على الفنون القتالية، 

مثل املالكمة واملصارعة.
وجاء ظهور حمد الله وقيامه بتدريبات شاقة، في هذه 
املقاطع، مبثابة رد على مزاعم احتاد الكرة املغربي، حول 

إصابته في الظهر والفخذ.
وكان عبد الرزاق هيفتي، طبيب منتخب املغرب، قد أكد 
أن الالعب أبلغه بعدم جاهزيته لبطولة أمم إفريقيا، على 

املستوى البدني، لكونه مصاًبا.
ورغم ذلك، رفض حمد الله طلب طبيب أسود األطلس، 
خضوعه لفحص طبي، أمس اجلمعة، إلجناز تقرير بشأن 
إصابته، كي يسمح الكاف للمغرب بقيد العب آخر بداًل 

عبد الرزاق حمد اللهمنه، في قائمة البطولة القارية.


