
اقتربت غالبية ف��رق الكويت من 
إجن���از مهامها فيما يخص تدعيم 
الصفوف مبحترفني جدد، إال أن هناك 
من ضرب بقوة في امليركاتو الصيفي 
املمتد حتى نهاية الشهر املقبل، وهناك 
من جاءت تعاقداته مخيبة لآلمال، مع 
االعتراف بأن احملك الرئيسي يبقى 

داخل امليدان عندما تنطلق املنافسات.
 5 صفقات في الكويت

أمت ب��ط��ل ال�����دوري ف���ي امل��وس��م 
املنقضي 5 تعاقدات مم��ي��زة، وذل��ك 
بتجديد عقد احمل��ت��رف اإلي��ف��واري 
جمعة سعيد، إل��ى ج��ان��ب ال��دول��ي 
ال��ك��وي��ت��ي ط���ال ال��ف��اض��ل، ك��م��ا أمت 
التعاقد مع امل��داف��ع ال��س��وري عمرو 
ميداني ق��ادم��ا م��ن ن���ادي بيراميدز 
املصري بعقد ميتد ملوسم واحد، إلى 
جانب الكولومبي كالديرون القادم 
من الفيصلي السعودي، إضافة إلى 

الدولي الكويتي يوسف ناصر.
وي���ف���اوض ال��ك��وي��ت ف��ي ال��وق��ت 
احل��ال��ي، الع��ب املنتخب اجل��زائ��ري 
ع��دالن قديورة، حيث بات قريبا من 

إمت��ام الصفقة، إال أن األبيض الذي 
يقوده املدرب السوري حسام السيد، 
تلقى ضربة موجعة برحيل الاعب 
ال��ص��اع��د ط���ال ج����ازع إل���ى ظ��ف��ار 
العماني، من دون موافقة إدارة نادي 

الكويت.
4 صفقات في القادسية

وف���ي ال��ق��ادس��ي��ة ت��ع��اق��دت إدارة 
األص��ف��ر م��ع الع��ب النصر السابق 
مشعل فواز، إلى جانب السوري أحمد 
األحمد »عليش«، والغاني فينست، 
والبرازيلي رونيردي، كما عاد إليه 

الغاني رشيد صوماليا.
وتبحث إدارة القادسية التي نالت 
صفقاتها بعض االنتقادات السيما 
فيما يخص غياب الدعم الهجوم، عن 
العب مميز، كورقة رابحة في اخلط 
األمامي، بعد رحيل يوسف ناصر إلى 

الغرمي التقليدي الكويت.
نشاط في الساملية

وشهد امليركاتو الصيفي نشاطا 
محلوظا في الساملية، حيث أبرمت 

إدارة النادي ع��دة تعاقداته مميزة، 
باحلصول على خدمات الفلسطيني 
عدي الدباغ، والغاني ساليفو، كما 
استعاد ال��ن��ادي خدمات البرازيلي 
فابيانو، إلى جانب السوري فراس 

اخلطيب، واألردني عدي الصيفي.
عودة قوية

واس��ت��ط��اع العربي أن يعود في 
س��وق االنتقاالت بقوة، السيما أنه 
تعرض للحرمان في املوسم املاضي، 
وجن��ح��ت إدارة األخ��ض��ر ف��ي جلب 
3 محترفني حتى اآلن، ه��م الليبي 
السنوسي الهادي، والسوري يوسف 

قلفا، واألوغندي ماويجي.
وتسعى إدارة العربي في الوقت 
احلالي إلى زيادة عدد احملترفني إلى 
5، كما تسعى للتحرك في السوق 
احمللي، حيث اقتربت من التعاقد مع 

الدولي الكويتي فيصل عجب.
كاظمة احلاضر الغائب

يعتبر كاظمة الفريق الوحيد حتى 
اآلن ال��ذي غ��اب عن سباق امليركاتو 

الصيفي، ول��م يعلن ع��ن صفقاته، 
األمر الذي سرب إلى جماهيره بعض 
القلق، إذ أن املواسم املاضية لم تكن 
أفضل ح��اال، حيث لم ترتق صفقات 

البرتقالي للمستوى املطلوب.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي ك��اظ��م��ة إن 
ال��ب��رت��ق��ال��ي ات��ف��ق م��ع 5 محترفني، 
س��ي��ت��واج��دون ف��ي ال��ت��دري��ب��ات التي 
ستنطلق في 24 يوليو اجلاري، على 

أن يخضعوا للتقييم من قبل اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الصربي بوريس 

بونياك.
النصر مميز

حسم النصر تعاقداته في امليركاتو 
الصيفي م��ب��ك��را، بعد أن جن��ح في 
جتديد عقد ال��دول��ي البحريني سيد 
ضياء، ليكون إلى جانب اإليفواري 

روب����ن، وال��ب��رازي��ل��ي��ني أن��درس��ون، 
وفرانسيسكو، والغيني سوما.

واستغنى النصر الذي يقوده في 
املوسم احلالي املدرب التونسي لطفي 
رح��ي��م ع��ن البحريني سيد مهدي، 

والغاني أبوكو، والنيجيري توندي.
ويغادر النصر إل��ى معسكره في 
أزميت التركية 19 من الشهر املقبل، 

وحتى 3 من سبتمبر املقبل.

حتركات خجولة
ال ت�����زال حت���رك���ات ال��ت��ض��ام��ن، 
وال��ش��ب��اب، وال��ي��رم��وك، والساحل 
خجولة في امليركاتو الصيفي، حيث 
لم تظهر أسماء قوية حملترفني جدد، 
وهو ما قد يكلف الفرق األربعة غاليا 
في ال��دوري املمتاز، ما لم يتداركوا 

األمر.
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الكويت يستعد بقوة للموسم اجلديد

برقان دشن تدريباته بقيادة ماهر الشمري
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دشن الفريق األول لكرة القدم بنادي برقان 
رحلة استعداداته للموسم اجل��دي��د، ال��ذي 
ينافس خاله ب��دوري الدرجة األول��ى، أمس 

السبت، بقيادة مدربه ماهر الشمري.
وتشهد تدريبات برقان دخ��ول 12 العبا 
محليا جديدا وقع عليهم اختيار اجلهاز الفني، 

وجن��ح ال��ن��ادي ف��ي التعاقد معهم لتعزيز 
صفوف الفريق وفقا لرؤية املدرب.

ومن املنتظر أن يلتحق الرباعي احملترف 
الذي مت التعاقد معه بالتدريبات خال األيام 
القليلة املقبلة بعد االن��ت��ه��اء م��ن إج���راءات 

دخولهم للباد.

وُيخطط اجلهاز الفني لبدء اإلعداد محليا 
مل���دة ش��ه��ر م��ع خ���وض ع���دد م��ن امل��ب��اري��ات 
التجريبية قبل اخلروج للمعسكر اخلارجي 
املقرر له في صربيا في 20 من الشهر املقبل 
ال��ذي يستمر 14 ي��وًم��ا وي��خ��وض خاله 3 

مباريات ودية.
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الكويت األبرز  في سوق االنتقاالت.. 
وكاظمة حاضر غائب

الهالل يقرر إيقاف مفاوضات
متديد عقد عموري

قرر نادي الهال السعودي، إيقاف مفاوضاته 
مع العب الفريق اإلماراتي عمر عبد الرحمن، من 

أجل متديد عقده.
وذك��ر ال��ن��ادي في بيان عبر حسابه الرسمي 
على تويتر: »الاعب كان اشترط متديد عقده قبل 
امل��غ��ادرة مع الفريق إل��ى معسكر النمسا، وذلك 
على الرغم من تبقى أكثر من شهر على نهاية عقده 

احلالي مع الهال«.
وأض��اف البيان: »النادي كان متمسكاً بتمديد 
عقد الاعب بعد نهاية فترة العاج من اإلصابة 
التي يخضع لها حالياً، لكن عبد الرحمن وممثليه لم 
يردوا على العرض الرسمي للتمديد الذي أرسلته 
إدارة الهال، على الرغم من تضمن العرض لزيادة 

القيمة املالية حسب طلب الاعب.

القادسية قدم مدربه اجلديد اإلسباني بابلو
ق��دم ال��ق��ادس��ي��ة م��درب��ه اإلسباني 
اجلديد بابلو، والذي يقود األصفر في 
املوسم اجلديد، خال مؤمتر صحفي 

ُعقد في مقر النادي.
كما شهد امل��ؤمت��ر ت��ق��دمي صفقات 
األص��ف��ر وال��ت��ي ضمت مشعل ف��واز، 
وال��س��وري أح��م��د األح��م��د »عليش«، 
واحملترف الغاني فينست، إلى جانب 
البرازيلي رونيردي، كما عاد الغاني 

رشيد سوماليا إلى صفوف القادسية.

وق����ال م��ح��م��د م��ع��رف��ي، امل��ت��ح��دث 
الرسمي باسم القلعة الصفراء، الذي 
ترأس املؤمتر إلى جانب رئيس جهاز 
الكرة ناصر بنيان، وفي حضور املدرب 
بابلو، إن التعاقد مع املدرب اإلسباني 
جاء ملا ملسه النادي من تطلعات كبيرة، 
ورغبة من املدرب في العمل اجلاد مع 

القادسية.
وأوضح معرفي، أن القادسية يتطلع 
إل���ى ت��ق��دمي م��وس��م مم��ي��ز، م��ع بابلو، 

وبهمة وع��زمي��ة املنتمني إل��ى القلعة 
الصفراء. من جانبه، فتح رئيس جهاز 
الكرة ناصر بنيان، الباب أم��ام جميع 
الاعبني لاجتهاد، مشيًرا إلى أن اجلهاز 
الفني سيقيم جميع الاعبني عطًفا على 
مستواهم وانضباطهم في التدريبات. 
وش��دد بنيان، على أن النادي لم يتلق 
أي ع��روض ألي م��ن ال��اع��ب��ني، كما أن 
اإلدارة لم تتلق أي طلبات من الاعبني 

مدرب القادسية اجلديدبخصوص االعتزال.


