احتاد جدة يواجه األجانب غير املقيدين
بدأت إدارة نادي احتاد جدة ،في التحرك
مل��واج��ه��ة م��ص��اع��ب محتملة م��ع العبيها
احملترفني األجانب غير املقيدين في القائمة
احمللية.
ونقلت تقارير أن إدارة أمنار احلائلي جتهز
اآلن لتوقيع مخالصة مالية لالعب الوسط

alwasat.com.kw

البرازيلي جوناس  ،تتضمن دف��ع الشرط
اجلزائي له املنصوص عليه بالعقد.
وكان جوناس قد وقع في يوليو  2018عقد
انتقال إلى احتاد جدة ملدة ثالث سنوات  ،لكنه
خرج من حسابات اجلهاز الفني بقيادة سييرا
منذ توليه املسؤولية املوسم املاضي  ،ولم يتم
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العيدان آخر صفقات العربي

الكويت يعير
التناك لليرموك
ملوسم واحد

نال سالم العيدان العب وسط النصر السابق ثقة
اجلهاز الفني للعربي بقيادة اإلسباني خان مارتينيز،
ال��ذي منح إدارة الكرة الضوء األخضر للتعاقد مع
الالعب ،عقب اجتيازه فترة التجربة مع الفريق.
وانضم عيدان لقائمة الزعيم للموسم املقبل ليكون
واح��دا من كتيبة التغيير في القلعة اخل��ض��راء قبل
ساعات من إغالق باب القيد لالعبني احملليني.
ف��ي س��ي��اق متصل ،ينتظر اجل��ه��از الفني ع��ودة
اإلسباني توريس من بالده من أجل االنضمام للفريق،
ليكتمل عقد األخضر في املرحلة النهائية من رحلة
التجهيز النطالقة م��ش��وارف ف��ي ال���دوري مبواجهة
الساملية  14سبتمبر اجلاري.

تعاقد نادي اليرموك ،مع العب الكويت،
يوسف التناك ،ملوسم واح��د على سبيل
اإلع����ارة ،وذل���ك لتدعيم خ��ط وس��ط��ه في
رحلته بالدوري املمتاز الذي ينطلق في 14
سبتمبر اجلاري.
وج���اء ق���رار إع����ارة ال�لاع��ب الصاعد
بعد خروجه من حسابات اجلهاز الفني
ل�لأب��ي��ض ،ال���ذي ف��ض��ل منحه الفرصة
باليرموك ،من أج��ل املشاركة مع «أبناء
مشرف» الكتساب املزيد من اخلبرات.
وي��واص��ل فريق اليرموك حتضيراته
للموسم املقبل بقيادة املدرب الوطني هاني
الصقر ،عقب العودة من معسكر القاهرة.
ويطمح اليرموك ،للبقاء بني الكبار على
أقل تقدير في املوسم اجلديد ،وعدم العودة
سريعا لدوري الدرجة األولى.

العربي القطري يستعيد
خلفان إبراهيم
أعلن العربي القطري ،أول من أمس تعاقده مع خلفان
إبراهيم ،جنم الريان السابق.
وق��ام الالعب املتوج بلقب األفضل في آسيا ،عام
 ،2006بالتوقيع للعربي بعدما تدرب مع الفريق في
الفترة املاضية.
وتعتبر عودة خلفان للعب مرة أخرى مع العربي،
مبثابة إضافة قوية خلط هجوم الفريق ،الطامح هذا
املوسم أن يكون منافسا قويا على األلقاب.
وسبق خللفان أن لعب للعربي ،في املوسم قبل
املاضي ،وقدم مستويات جيدة.
وسيكون خلفان ضمن صفوف العربي ،في مباراة
أم صالل اجلمعة املقبل ،حلساب اجلولة الثالثة من
الدوري.

يوسف التناك

لقطة من املباراة

املشجعني ال��ذي��ن ل��ق��وا مصرعهم في
ح���ادث سير خ�لال االح��ت��ف��االت التي
رافقت تأهل « اخلضر» إلى نصف نهائي
كأس أفريقيا.
وف��ي إط��ار املباريات ال��ودي��ة أيضاً

تغلبت وي��ل��ز على ب�لاروس��ي��ا بهدف
نظيف سجله دانيا جيمس في الدقيقة
 .17م��ن جهته أع��رب جمال بلماضي
م��درب املنتخب اجلزائري لكرة القدم،
ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ال��ف��وز ع��ل��ى املنتخب

البنيني ،واملردود الذي ظهر به أشباله
في املباراة.
وأشار بلماضي إلى أن هذا االنتصار
ال���ودي ال يجب أن يلهي ع��ن الهدف
األساسي ،وهو مواصلة جتهيز املنتخب

ليتوانيا تعرض على رونالدو وميسي وجبة عشاء مشتركة

ميسي ورونالدو في آخر لقاء جمعهما

أعربت العاصمة الليتوانية فيلنيوس ،عن استعدادها
الستضافة جنمي ك��رة ال��ق��دم األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،إذا أرادا أن جتمعهما وجبة
عشاء يوما ً ما.
وق���ال رمييجيوس سيماسيوس ع��م��دة فيلنيوس ،إنه
«يعرض على الالعبني احلضور إلى أحد أفخر مطاعم العاصمة
وستكون هناك طاولة محجوزة لهما».
وج��اءت هذه الدعوة في أعقاب تصريحات رونالدو التي
اطلقها لدى جلوسه إلى جوار ميسي في حفل توزيع جوائز
أفضل العب في أوروبا التي جرت في موناكو في  29من الشهر
املاضي.
وق��ال رون��ال��دو إن��ه رغ��م املنافسة املشتعلة التي جتمعه
مبيسي منذ سنوات عديدة «فإننا لم يسبق أن تناولنا العشاء
سويا ً من قبل».
وأش��ار سيماسيوس «م��ب��ادرة رون��ال��دو في اجللوس إلى
جوار ميسي لتناول العشاء كان لها صدى لدى ذواقة الطعام
في فيلنيوس».

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مايكل شوماخر
بطل العالم السابق لسباقات فورموال  1للسيارات
نقل ملستشفى في باريس في وق��ت سابق لتلقي
”عالج سري“.
وأكمل شوماخر  50عاما في الثالث من يناير
املاضي لكنه لم يظهر في العلن منذ احلادث الذي
تعرض له خالل تزجله في جبال األلب الفرنسية
قبل خمس سنوات وهو احلادث الذي أدى لتعرضه
إلصابات خطيرة في الرأس ومت وضعه في غيبوبة
مستحثة طبيا لعدة أشهر.
وأضافت صحيفة لو باريزيان ب��دون أن تذكر
مصادرها أن شوماخر نقل ملستشفى بومبيدو في
جنوب غرب باريس أول من أمس.

وذك��رت الصحيفة الفرنسية أن البطل السابق
سيخضع لعالج يقوم على نقل خاليا جذعية
بواسطة اجلراح الفرنسي فيليب ميناش.
ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على
طلب للحصول على تعليق.
وال ي���زال ش��وم��اخ��ر أجن��ح س��ائ��ق ف��ي تاريخ
سباقات احملركات بعد أن حقق  91انتصارا في
سباقات اجل��ائ��زة الكبرى .وف��از شوماخر بأول
لقبني مع فريق بنيتون عامي  1994و 1995قبل أن
يحرز خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ما بني عامي
 2000و.2004
وفي يناير املاضي ،أصدرت عائلته بيانا قالت
فيه إنه ”في أيد أمينة“.

مايكل شوماخر

لالستحقاقات القادمة.
وقال بلماضي خالل املؤمتر الصحفي
عقب نهاية اللقاء« :هذه املباراة كانت
مخصصة لالحتفال بتتويج املنتخب
بكأس األمم اإلفريقية ،اآلن علينا التطلع
إل��ى األم���ام ومواصلة العمل م��ن أجل
البقاء في القمة دائمًا».
وأضاف« :رغم أن املباراة كانت ودية
إال أن الفوز كان مهمًا وضروريًا ،العبو
الفريق قدموا مؤشرات إيجابية في أول
ظهور لهم بعد الكان ،حتركنا بسالسة
كبيرة وامتلكنا الكرة ولم نعان كثيرا
الستعادتها من اخلصم».
وواص���ل« :حاولنا طيلة التسعني
دقيقة تسجيل أكثر م��ن ه��دف ،ولكن
متركز العبي اخلصم في اخللف وسوء
األرضية حرمنا من حتقيق ذلك».
وأك��د بلماضي أن اختيار ملعب 5
يوليو الحتضان امل��ب��اراة الودية كان
األف��ض��ل بسبب طاقته االستيعابية
الكبيرة ،مبديا في الوقت ذاته رغبته في
العودة إلى ملعب مصطفى تشاكر في
اللقاءات القادمة.
وفي النهاية أشاد بلماضي بصخرة
دفاع املنتخب رفيق حليش الذي خاض
اليوم آخر مباراة له بقميص احملاربني،
معتبرًا إي��اه واح �دًا من أفضل الالعبني
الذين مروا على املنتخب.

برشلونة يتفوق على ريال
مدريد في ماراثون االنتقاالت
كشفت رابطة أندية الدوري اإلسباني لكرة القدم أول من
أمس أن نادي برشلونة احتل املركز األول في ترتيب األندية
اإلسبانية األكثر إنفاقاً على الصفقات اجلديدة خالل موسم
االنتقاالت الصيفية باستثمارات بلغت  671مليون و400
ألف يورو.
وتذيل نادي ريال مايوركا هذا الترتيب بعد أن أنفق هذا
الصيف  29مليون و 900ألف ي��ورو على ش��راء الالعبني
اجلدد.
وتفوق النادي الكتتالوني على غرميه التاريخي ريال
مدريد في سباق الصيف ،حيث حل النادي امللكي ثانيا في
الترتيب باستثمارات بلغت قيمتها  641مليون يورو ،فيما
جاء نادي أتلتيكو مدريد في املرتبة الثالثة ( 348مليون
و 500ألف يورو).
واحتل ناديا إشبيلية ( 185مليون و 100ألف يورو)
وغالنسيا ( 170مليون و 600ألف يورو) املركزين الرابع
واخلامس على الترتيب.

نقل مايكل شوماخر ملستشفى في باريس لتلقي «عالج سري»

13

أم صالل يتعاقد مع الربيعي
تعاقد أم صالل ،مع محمد سالم الربيعي ،العب نادي قطر ،ملدة
موسم واحد على سبيل اإلعارة.
ويأتي انتقال الالعب إلى أم صالل في إطار تدعيم صفوف
الفريق بالعبني محليني متميزين ،وعلى مستوى عال من أجل
الظهور بصورة جيدة في املوسم احلالي.
ويتطلع أم صالل للظهور بشكل مغاير بعد أن خرج من املوسم
املنتهي صفر اليدين ،واكتفى باحتالل املركز التاسع مبسابقة
ال���دوري .من جهة أخ��رى ،واص��ل فريق أم صالل استعداداته
للمباراة املقبلة التي ستجمعه بالعربي باجلولة الثالثة من
الدوري .وحرص املدرب اإلسباني راؤول كانيدا ،على معاجلة
األخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة اخلور باجلولة الثانية،
لالرتقاء باألداء اجلماعي.

زيادة أندية الدرجة
الثانية القطرية
قررت اللجنة التنفيذية الحتاد الكرة القطري ،أول من أمس
زيادة عدد أندية الدرجة الثانية إلى  ،8في املوسم املقبل ،وذلك
بقبول مشاركة ناديي النصر ولوسيل ألول مرة في املسابقة.
وبذلك ،تصبح األندية املشاركة في مسابقة املوسم اجلديد:
اخلريطيات الهابط من دوري النجوم ،واملرخية ومسيمير
والشمال ومعيذر والبدع ،باإلضافة الى الناديني اجلديدين.
ويقضي نظام املسابقة بإقامة ال��دوري من قسمني ،وتأهل
األول مباشرة الى دوري النجوم ،بدال من صاحب املركز األخير
في البطولة ،ويلعب صاحب املركز الثاني مباراة فاصلة ،مع
صاحب املركز قبل األخير في دوري النجوم.
ويأتي ق��رار زي��ادة أندية الدرجة الثانية ،من أج��ل تعزيز
املنافسة ،وتوسيع قاعدة املمارسني للعبة ،مبا يحقق الفائدة
الفنية املطلوبة.

السد يستعيد خدمات جنمه
الكوري قبل موقعة النصر

فوز ودي للجزائر على بنني
فازت اجلزائر بطلة أفريقيا على بنني
بهدف نظيف في م��ب��اراة دولية ودية
احتضنها استاد  5يوليو أول من أمس.
وت����أت����ي امل�����ب�����اراة اس����ت����ع����دادا ً
لالستحقاقات املقبلة وتلعب اجلزائر
امام زامبيا في  11نوفمبر القادم ضمن
تصفيات كأس أمم أفريقيا .2021
وه��ذه امل��ب��اراة األول��ى للجزائر منذ
تتويجها بلقب أمم أفريقيا في مصر
بفوزها على السنغال في النهائي.
سجل هدف اللقاء اسالم سليماني من
ركلة جزاء في الدقيقة .72
وشهد اللقاء تكرمياً لنجم الدفاع
رفيق حليش ال��ذي اعتزل دوليا بعد
مسيرة  11عاماً مع املنتخب .وشارك
حليش في اللقاء في الدقيقة .84
وأق����ام الع��ب��و منتخب ب��ن�ين ،مم��را
شرفيًا ملنتخب اجلزائر بطل أفريقيا،
قبل انطالق املباراة.
وت���وج املنتخب اجل���زائ���ري بلقب
بطولة كأس أمم أفريقيا بعد تغلبه على
السنغال ( )0-1على ملعب القاهرة
ال��دول��ي بالعاصمة املصرية ف��ي 19
يوليو املاضي.
ووقف العبو املنتخبني دقيقة صمت
ترحما على روح قدور بخلوفي ،الالعب
السابق لفريق جبهة التحرير الوطني
اجلزائري التاريخي ،وكذلك على أرواح

قيده في قائمة الفريق في املوسم احلالي.
وكان اإليفوري سيكو سانوجو قد أعلن عن
توجهه لالحتاد الدولي لكرة القدم  ،بشكوى
ضد االحتاد للمطالبة بكامل قيمة عقده بسبب
عدم قيده في قائمة الفريق ،ومغادرة النادي
لتأخر راتبه.

شهدت تدريبات فريق الكرة بنادي السد التي أقيمت أول من
أمس انتظام الدولي الكوري اجلنوبي نام تاي هي في التدريبات
اجلماعية للفريق.
وعاد الكوري اجلنوبي ،بعد متاثله للشفاء من اإلصابة التي
تعرض لها في العضلة األمامية قبل أكثر من أسبوعني.
وارتفعت مؤشرات عودة النجم الكوري اجلنوبي لصفوف
السد في مباراة النصر السعودي ،املقررة اإلثنني املقبل ،في إياب
دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكان نام تاي هي ،قد غاب عن السد في مباراة الذهاب أمام
الفريق السعودي التي انتهت بفوز العاملي ( ،)1-2كما غاب
عن السد في أول مباراتني للفريق بالدوري القطري أمام الوكرة
والشحانية.
وتعرض الالعب الكوري اجلنوبي لإلصابة خ�لال مباراة
الدحيل في نهائي كأس السوبر القطري والتي انتهت بفوز السد
بهدف دون رد.
ويسعى السد للتأهل للدور قبل النهائي من البطولة القارية،
ويكفيه الفوز على النصر بهدف نظيف لتحقيق ذلك الهدف.

الوحدة اإلماراتي يضم
اإلسباني كارليتوس
أعلنت شركة الوحدة اإلماراتية لكرة القدم ،تعاقدها مع
الالعب اإلسباني كارلوس لوبيز «كارليتوس» ( 29عاما)،
للدفاع عن ألوان الفريق في املوسم احلالي.
وأشارت الشركة إلى عقد مؤمتر صحفي لإلعالن عن تفاصيل
الصفقة ،التي أكمل بها الوحدة الرباعي األجنبي ،استعدادا
النطالقة دوري اخلليج العربي ،املقررة يوم  19سبتمبر اجلاري.
وسيكون كارليتوس بديال للبرازيلي ليوناردو دي سوزا.
ويعد كارليتوس هداف ليجيا وارسو البولندي ،حيث سجل
معه  21هدفا في  53مباراة.
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع�لام بولندية ق��د ذك��رت أن قيمة انتقال
«كارليتوس» ،تقدر بنحو  3ماليني يورو ،وذلك ملدة  3سنوات،
منها نسبة  30%تذهب إلى نادي فيسال كراكوف ،الذي انتقل منه
الالعب إلى ليجيا عام .2018

تغرمي العب النصر اإلماراتي
 50ألف درهم
قررت جلنة االنضباط باحتاد الكرة اإلماراتي ،تغرمي العب
النصر ،مهند خميس 50 ،ألف دره��م ،وإيقافه مباراة واح��دة،
بسبب تعديه باللكم على األرجنتيني كارتابيا ،العب شباب
األهلي.
وكان مهند قد تعدى بالضرب على العب شباب األهلي ،خالل
مباراة الفريقني باجلولة الثالثة من كأس اخلليج العربي ،وتلقى
البطاقة احلمراء.
وتعد هذه الغرامة الثانية هذا املوسم ،بعد تغرمي العني 30
ألف درهم ،بسبب حصول العبيه على  6انذارات في لقاء شباب
األهلي أيضا ،لكن في اجلولة األولى من البطولة نفسها ،والذي
انتهى بالتعادل .2-2

ميدو يرفض دور الرجل الثاني
في منتخب مصر
أكد أحمد حسام ميدو ،املدير الفني لفريق للمقاصة ،أنه يرفض
دور الرجل الثاني في منتخب مصر ،بعد أن ت��رددت أنباء عن
إمكانية عمله مع حسن شحاتة ،املدير الفني األسبق للفراعنة ،في
اجلهاز الفني اجلديد.
وقال ميدو ،في تصريحات إذاعية ،إن ترشيحه لقيادة منتخب
مصر شرف كبير ،وأنه في كل األح��وال سيدعم امل��درب اجلديد
للفراعنة دون النظر السمه.
وأض��اف« :أعمل مديرا ً فنياً منذ  6أع��وام تقريباً ،وبالتالي
فاخلطوة القادمة لن تكون سوى العمل كمدير فني ،وليس مدربا
عاما حتى لو كان ذلك في منتخب مصر».
ورغم الهزمية أمام الزمالك في كأس مصر ،أبدى ميدو تفاؤله

