املشعان يودع القادسية وينتظر حتدٍ جديد
وج��ه عبد العزيز املشعان جنم القادسية السابق
وال��ذي استغنى النادي عن خدماته ،الشكر للقادسية
وجماهيره واإلداريني الذين تعامل معهم على مدار 25
عاما قضاها بني جدران امللكي وحقق خاللها العديد من
األلقاب.
وأضاف املشعان في تغريدة على حسابه الشخصي
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مبوقع «تويتر» أنه بانتظار التحدي اجلديد املقبل في
إشارة لنيته االستمرار باملالعب خالل الفترة املقبلة.
وارتبط اسم املشعان خالل الساعات املاضية بنادي
التضامن املنافس ب��ال��دوري املمتاز إل��ى جانب نادي
اجلهراء الذي يشرف على تدريبه شقيقه الدكتور محمد
املشعان .وم��ن املنتظر أن ي��درس الالعب ال��ذي غاب
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«التيار األخضر» يدعم العربي مبليون دوالر
عماد غازي
أعلن «التيار األخضر» دعم
ف���رق ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي مببلغ
مليون دوالر في املوسم املقبل
 ،2020-2019جاء ذلك خالل
املؤمتر الصحافي الذي عقد أول
من أمس بحضور محبي النادي
العربي لدعم ال��ف��رق أصحاب
املراكز األولى.
وق�������ال ع���ض���و اجل��م��ع��ي��ة
العمومية في ال��ن��ادي العربي
رائ���د ال��زع��اب��ي خ�ل�ال امل��ؤمت��ر
الصحافي  «:إنطالقاً من مبدأ
ال��وف��اء بالعهد واالل���ت���زام من
التيار األخ��ض��ر جت��اه األبطال
الذين يدافعون عن ألوان النادي
العربي قرر التيار رصد مليون
دوالر لتحفيز الالعبني».

جانب من مؤمتر التيار األخضر

«أزرق السلة» يفوز على قطر في بطولة اخلليج
فاز منتخب الكويت لكرة السلة أول من أمس على نظيره
القطري بنتيجة ( )76 - 82في بطولة منتخبات الشباب
حت��ت الـ 18سنة ل��دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي التي
تستضيفها مملكة البحرين.
وتألق منتخب الكويت في املباراة ليحقق فوزه األول على
املنتخب القطري بعد مباراة متكافئة الى حد كبير.
واع��رب مساعد مدرب منتخب الكويت لكرة السلة وليد
الهندي في تصريح صحفي عقب انتهاء املباراة عن شكره
وتقديره جلميع القائمني على االحتاد الكويتي لكرة السلة
على اهتمامهم بالفريق.
واشاد الهندي باملجهود الكبير الذي قدمه الالعبني امام
املنتخب القطري مؤكدا بان «ه��ذا الفوز هو بداية لتحقيق
االنتصارات في البطولة».
وفي املباراة الثانية حقق املنتخب السعودي فوزه الثاني
في البطولة اخلليجية على نظيره االماراتي بنتيجة (62
 .)51اما في املباراة الثالثة واالخيرة فاز املنتخب البحريني على
نظيره العماني بنتيجة (.)53 - 123
ويشارك في بطولة اخلليج الـ 17لكرة السلة للشباب التي
حتتضنها مملكة البحرين في الفترة من  19الى  25اغسطس
اجلاري جميع املنتخبات اخلليجية.
يذكر ان هذه البطولة تعد مؤهلة الى املشاركة في البطولة
اآلسيوية ويتأهل فيها صاحبا املركزين االول والثاني.

لقطة من مباراة الكويت وقطر

العمومية لالحتاد املصري».
وتابع «مراجعة انظمة االندية اعضاء
االحتاد املصري وضمان توافقها مع االنظمة
اجل��دي��دة لالحتاد وفيفا ،وضمان اعتماد
القوانني املذكورة من قبل االعضاء .تنظيم
واج��راء انتخابات جلميع اعضاء االحتاد
امل��ص��ري ب��ن��اء ع��ل��ى انظمتهم اجل��دي��دة.
وكخطوة أخيرة ،العمل كلجنة انتخابية
لتنظيم واجراء انتخابات ملجلس ادارة جديد
وفق االنظمة اجلديدة لالحتاد املصري».
وأش��ار االحت��اد ال��دول��ي إل��ى أن اللجنة
ال��ت��ي ستبدأ عملها بشكل ف���وري يتعني
عليها اجتياز اختبار االهلية وفقا لقواعد
احلوكمة.
وستواصل عملها في موعد ال يتجاوز 31
يوليو  ،2020أو مبجرد االنتهاء من مهماتها
احمل��ددة ،وال يحق ألعضائها الترشح في
االنتخابات املقبلة لالحتاد.

«فيفا» يوافق على طلب العراق
خوض التصفيات املزدوجة في البصرة
منح االحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) الضوء األخضر للعراق
من أجل خوض مباريات منتخب
أس���ود ال��راف��دي��ن ف��ي التصفيات
امل��زدوج��ة املؤهلة إل��ى مونديال
قطر  2022وك��أس آسيا 2023
في الصني ،على ملعب البصرة
ال��دول��ي ،بحسب بيان مقتضب
لالحتاد العراقي أول من أمس.
ون��ش��ر االحت���اد عبر صفحته
على فيسبوك أن «فيفا يوافق على
طلب ال��ع��راق بخوض تصفيات
ك��أس العالم ف��ي ال��ب��ص��رة» ،من
دون مزيد من التفاصيل.
وأشاد رئيس االحتاد االسيوي
ال��ش��ي��خ ال��ب��ح��ري��ن��ي س��ل��م��ان ان
اب��راه��ي��م ال خليفة ب��ق��رار فيفا،
معتبرا ان االحت���اد ال��ق��اري كان

سباقا ف��ي مساندة ح��ق العراق
باستضافة املباريات الدولية.
وفي هذا السياق ،قال مسؤول
امل��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي ف���ي االحت���اد
العراقي لكرة القدم محمد خلف
لوكالة ف��ران��س ب��رس «تسلمنا
اليوم رسمياً إشعارا ً من االحتاد
الدولي لكرة القدم يسمح بإقامة
مباريات املنتخب العراقي ضمن
التصفيات اآلسيوية املزدوجة
على ملعب البصرة الدولي».
وأض����اف خ��ل��ف أن «االحت���اد
الدولي استند إلى زيارة التقييم
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا م��ؤخ��را ً وف���د من
الفيفا إلى مدينة البصرة وأربيل
وكربالء وتفقد مالعبها».
وك���ان االحت���اد ال��دول��ي طلب
الشهر املاضي من نظيره العراقي

حتديد ملعب خارج البالد إلقامة
مباريات العراق «ألسباب أمنية»
بحسب ما جاء في اخلطاب.
غ��ي��ر أن االحت�����اد ال��ع��راق��ي
احتج على ذل��ك وت��ق��دم بدعوى
أم��ام محكمة التحكيم الرياضي
(ك����اس) ،قبل أن يجمدها على
هامش زي��ارة وف��د الفيفا الشهر
احلالي ،بحسب مصدر في االحتاد
العراقي.
ومع طلب الفيفا ،سرت تكهنات
في األوساط الرياضية احمللية عن
احتمال عودة احلظر على املالعب
العراقية مجددا ،خصوصاً وأن
م��ص��ادر ع���دة أش����ارت لفرانس
برس عن استياء االحتاد الدولي
م��ن وض���ع امل�لاع��ب ف��ي ال��ع��راق
واملخالفات التي لم تتم معاجلتها.

صالح يثير جد ًال بعد نفيه التدخل في أزمة «وردة»
نفى محمد صالح جنم كرة القدم
املصرية والعاملية في مقابلة له مع
شبكة «سي إن إن» األميركية ،تدخله
حلل أزمة رفيقه في صفوف منتخب
مصر عمرو وردة الذي طالته اتهامات
بالتحرش اجلنسي اثناء بطولة األمم
اإلفريقية األخيرة وكانت سببا في
استبعاده عن الفريق الوطني لعدد
من املباريات.
وك���ان ص�لاح ق��د ت��ع��رض حلملة
انتقادات عديدة على مواقع التواصل
االجتماعي ف��ي يونيو عندما كتب
تغريدة عن األزم��ة معلقا «علينا أن
نؤمن بالفرص الثانية ...أن نقود
ونعلّم .النبذ ليس احلل».
ون��ف��ى ص�لاح ف��ي مقابلة عندما
سئل ع��ن تدخله الع���ادة وردة إلى
ُ
الفريق قائال «بالطبع ال (لم اتدخل)
ان���ا ل��س��ت ق��ائ��د ال��ف��ري��ق وال مدير
املنتخب وال املدير الفني» ،مضيفا
للمقدمة «صدقيني  ..لو كنت بهذه
القوة لتمكنت من تغيير الكثير من
األشياء».
وأض��اف مدافعا عن موقفه القدمي
«م��ا عنيته ه��و أن ذل��ك (التحرش
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حجي :التجانس هدف كاظمة
من معسكر صربيا

أكد بدر حجي ،نائب رئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة ،أن حتقيق
التجانس بني الالعبني هو الهدف األساسي الذي يتطلع اجلهاز الفني
بقيادة املدرب الصربي بوريس بونياك حتقيقه ،من معسكر الفريق
في صربيا .وكان البرتقالي قد انطلق إلى صربيا أمس األول ،للدخول
هناك في معسكر تدريبي استعدادًا للموسم اجلديد ،على أن يتضمن
هذا املعسكر  6مباريات ودية حسب اجلهاز اإلداري.
وق��ال حجي في تصريح صحفي إن دخ��ول عناصر جديدة من
محترفني والعبني محليني إلى جانب الصاعدين من فرق الناشئني،
يضع أولوية عند اجلهاز الفني من أجل دمج اجلميع حتت فكر وهدف
وأيضا إلى
ً
واحد ،ال سيما أن البرتقالي يتطلع لتقدمي موسم مختلف،
بناء جيل مميز من العبي البرتقالي.
وأضاف أن اجلهاز الفني حرص على تكثيف احلصص التدريبية،
وسط حماس كبير من الالعبني ،مشيدًا بدخول البرازيليني برونو
بابلو ،وأنتونيو فيليبي في أجواء الفريق والتأقلم سريعا مع فكر
اجلهاز الفني.
وكشف حجي ،أن البرتقالي يستهل مبارياته الودية في صربيا
غدا ،مبواجهة أمام زالتيبور الصربي ،على أن تتابع املباريات طوال
ايام املعسكر.
ووجه جحي ،عبارات الثناء والتقدير ألعضاء سفارة دولة الكويت،
في جمهورية صربيا ،وعلى رأسهم السفير يوسف عبد الصمد ،على
االستقبال ال��ذي حظي به الوفد فور الوصول للعاصمة الصربية
بلجراد.

النيجيري أوكوسا بدي ًال
للغاني أتينجا في القادسية
استقرت إدارة نادي القادسية ،على التعاقد مع املدافع النيجيري
جميس أوكوسا ،ليكون بديلاً للغاني فينسيت أتينجا ،والذي سبق
التعاقد معه في بداية املوسم احلالي.
وكان األصفر ،قد جرب النيجيري أوكوسا في مباراة ودية أمام
الشباب ،حيث لفت الالعب االنتباه ،ليكون ضمن حسابات األصفر في
معسكر الفريق ،املقرر أن ينطلق غدًا في كرواتيا.
وقال مصدر في القادسية ،إن إدارة النادي أنهت التزامها مع الغاني
أتينجا ،حيث انتقل األخير لصفوف الشباب ،موضحً ا أن مدرب الفريق
فرانكو اتفق مع اجلهاز اإلداري على قائمة الفريق للموسم اجلديد،
لزيادة التركيز على العناصر األساسية في املعسكر اخلارجي.
وكانت إدارة القادسية قد أبلغت بعض الالعبني أمثال خالد
القحطاني ،عبدالعزيز املشعان ،سعود األنصاري ،بقرار اجلهاز الفني
فيما يخص قائمة املوسم اجلديد ،ليتسنى لهم البحث عن وجهة أخرى
قبل إغالق باب التسجيل نهاية الشهر اجلاري.
جدير بالذكر ،أن القادسية الذي يشارك في املوسم احلالي بكأس
االحتاد اآلسيوي ،يتطلع إلى استعادة لقب الدوري املمتاز الذي يغيب
عن خزائن األصفر منذ  3سنوات.

فيفا يعني جلنة مؤقتة إلدارة
االحتاد املصري لكرة القدم
عني االحت��اد الدولي لكرة القدم (فيفا)
أول من أمس جلنة خماسية الدارة شؤون
االحت���اد امل��ص��ري لكرة ال��ق��دم ،وذل��ك بعد
استقالة االحت��اد عقب اخل��روج املخيب من
الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا الشهر
املاضي.
وأش��ار فيفا في بيان ان «ال��ق��رار يأتي
بعد استقالة رئيس االحتاد وكامل مجلس
االدارة وبعد زيارة وفد فيفا الى القاهرة».
وضمت اللجنة عمرو اجلنايني (رئيس)،
جمال محمد علي (نائب رئيس) ،محمد فضل
املدير التنفيذي لكأس افريقيا االخيرة ،احمد
عبدالله راضي وسحر عبد احلق.
اضاف فيفا ان مسؤولية اللجنة تشمل
«ادارة الشؤون اليومية لالحتاد ،مراجعة
انظمة االحت���اد (وال��ل��وائ��ح االخ���رى عند
ال��ض��رورة) لضمان امتثالها م��ع انظمة
فيفا وضمان اعتمادها من قبل اجلمعية

عن األصفر املوسم املاضي العروض التي تلقاها من
أجل حسم وجهته املقبل قبل إغ�لاق باب القيد احمللي
الذي ينتهي بعد أسبوع من إغالق قيد احملترفني نهاية
أغسطس .يذكر أن املشعان الذي نشأ بالقادسية خاض
عدة جتارب احترافية أوروبية في التشيك إال أنها لم
متتد طويال ليعود للقادسية.

محمد صالح خالل حواره مع شبكة «»CNN

اجل��ن��س��ي) ح���دث م��ن ق��ب��ل وي��ح��دث
االن ،فال بد (لوردة) وأن يجد عالجا
أو إعادة تأهيل للتأكد من أن ذلك لن
يحدث مجددا».
وأكد جنم فريق ليفربول االنكليزي
أن موقفه في الدفاع عن النساء «ال
يزال كما هو  ..الناس اساءت فهم ما

قلت».
وكان االحتاد املصري لكرة القدم
قد أعلن في  26يونيو استبعاد وردة
( 25عاما) الكامل من تشكيلة املنتخب
بعدما ثبت تورطه في قضية حترش
جنسي أثار جدال واسعا على مواقع
التواصل االجتماعي ،إال أن االحتاد

ق��رر بعدها بيومني ال��غ��اء العقوبة
وتقرير عودة وردة الى التشكيلة بدءا
من الدور ثمن النهائي للبطولة نتيجة
الضغط الذي مارسه رفاقه في الفريق
وبينهم صالح.
وأث�����ارت م��ق��اب��ل��ة ص�ل�اح ردود
أفعال متباينة على مواقع التواصل

االجتماعي بني الرفض والتأييد.
وكتب أحد املستخدمني على تويتر
«تصريحات صالح غير موفقة ولكن
متوقعة بعد دع��م الع��ب��ي املنتخب
ملتحرش فليس هناك رد يقوله غير
ذل��ك ألن املوضوع يكسف ..لالسف
صالح يجني ثمار خطأ ارتكبه وأمتني
يكون مقتنع ام��ام نفسة إنه أخطأ».
وكتبت مستخدمة «عندما يذهب إلى
اجنلترا يتخذ موقف االجنليز في
الدفاع عن حقوق املرأة وملا يأتي إلى
مصر يأخذ موقف املصرين عندما
يقولون طفل وأخطأ وأعطوه فرصة
تانيه».
وكتبت اخرى مؤيدة «مثل ما قال
كالم يستحق النقد قال كالم يستحق
املدح وانه على األقل يسعى لتنظيف
املنظومة التي يعمل فيها من الفساد».
وهذه هي املرة األولى التي يتحدث
فيها جنم فريق ليفربول اإلنكليزي
عن ه��ذه األزم��ة منذ انتهاء البطولة
القارية التي استضافتها مصر بني 21
يونيو و 19يوليو و ُتوّج بها منتخب
اجلزائر ،بعد ما شهدت أداء مخيبا من
الفراعنة.

احتاد جدة يهزم العهد اللبناني
في البطولة العرية
فاز احت��اد جدة السعودي على ضيفه العهد اللبناني  0-3أول
من أمس في ذهاب دور الـ 32لبطولة كأس محمد السادس لألندية
(البطولة العربية) لكرة القدم.
وتقدم االحتاد في الدقيقة  15عن طريق العبه البرازيلي روماريو
دا سيلفا ،قبل أن يضيف املدافع املغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني
في الدقيقة  ،27ثم سجل الصربي ألكسندر برجوفيتش الهدف الثالث
في الدقيقة .38
ومن املقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم  27أغسطس
اجلاري ،في ملعب املدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وفي مباراة أخرى ،فاز الوصل على الهالل السوداني  ،0-2ضمن
الدور نفسه .وتقدم الوصل في الدقيقة  29عن طريق العبه البرازيلي
فابيو دا ليما ،قبل أن يعزز علي صالح تقدم فريقه بالهدف الثاني في
الدقيقة .80

االحتاد السعودي يلغي ملحق
الصعود والهبوط في املوسم اجلديد
أعلن االحت��اد السعودي لكرة القدم أول من أمس إلغاء ملحق
الصعود والهبوط هذا املوسم.
واستقر االحت��اد السعودي على أن هبوط ثالثة فرق من دوري
كأس األمير محمد بن سلمان مباشرة إلى دوري األمير محمد بن
سلمان للدرجة األولى مع صعود أصحاب املراكز الثالث األولى في
البطولة األخيرة.
كما أجرى االحتاد تعديالً على املادة الثالثة حيث أصبحت جلنة
املسابقات تختص بتنظيم وإدارة املسابقات واملباريات الرسمية
والودية باستثناء دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفني
ودوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة األولى ،باإلضافة إلى
إعداد جداول املسابقات واملباريات التي تنظمها.
كما أضاف فقرتني على امل��ادة  15حيث تنص الفقرة األول��ى على
أن تكون مقاعد البدالء للفريق املستضيف على يسار املنصة مالم
يتفق الفريقان على غير ذلك ،أما الفقرة الثانية فتنص على أن تكون
نسبة جماهير الفريق الضيف  30%فيما تكون نسبة احلضور 50%
للفريقني في نهائي كأس خادم احلرمني الشريفني ونهائي كأس الهيئة
العام للرياضة لبطل السوبر ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

ميتشو :ال يوجد شخص
يرفض تدريب الزمالك
عبر امل��دي��ر الفني اجل��دي��د ب��ن��ادي ال��زم��ال��ك ،الصربي ميلوتني
سريدويفيتش «ميتشو» ،عن سعادته بتولي تدريب الفريق ،مؤكدا ً
على أنه «فخر أفريقيا» على حد وصفه.
وق��ال ميتشو في مؤمتر صحافي أول من أم��س ،إن��ه «يعمل في
القارة األفريقية منذ عام  2001وكان يسعي دائماً للخروج بأفضل
شيء في كل جتربة يخوضها ،خاصة وأن كل مكان له طبيعة خاصة
وثقافة مختلفة» .وأض���اف« :س��أق��دم أفضل ش��يء لنادي الزمالك
ومستوى الالعبني العالي املوجود حالياً سيساعد على ذلك ،بالروح
واإلصرار وااللتزام سنستطيع حتقيق النجاح ،عقلية النادي ورئيسه
واجلماهير هي حتقيق البطوالت والنجاح وروح االلتزام التي أراها
ستكون عوامل مساعدة لذلك».
وأثنى ميتشو علي الفترة التي قضاها في قيادة فريق أورالندو
بيراتس اجلنوب إفريقي ،لكنه أكد أن تدريب الزمالك هو حلم ألي
شخص ،مشددا ً على أن كالمه لم يكن في الهواء ولكنها حقيقة وواقع.

