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عماد غازي

ط���ارت بعثة ال��ق��ادس��ي��ة إل��ى مدينة إزميت 
التركية، أمس إلقامة معسكر تدريبي سيستمر 
حتى 7 م��ن شهر أغسطس امل��ق��ب��ل، اس��ت��ع��دادا 
ملواجهة الزمالك بالبطولة العربية في احلادي 

عشر من الشهر ذاته.
وأكد مساعد رئيس جهاز الكرة القدم بنادي 
القادسية، نواف املطيري، أن املعسكر سينتهي 
يوم 7 أغسطس حيث ستتوجه البعثة في اليوم 
ذات��ه إل��ى مدينة اإلسكندرية لتقيم هناك حتى 

موعد مباراة الزمالك.
وقال املطيري: »املعسكر التركي هو املرحلة 

الثانية من االستعدادات للزمالك واملوسم املقبل«.
وأض��اف »سيركز اجلهاز الفني خالله على 
ال��ن��واح��ي ال��ف��ن��ي��ة، م��ع دراس����ة أب���رز سلبيات 
وإيجابيات الزمالك وفقا للمباريات التي خاضها 

مؤخرا حتت قيادة املدرب جروس«.
يذكر أن املطيري سيترأس وف��د القادسية 
خالل املعسكر، وستضم قائمة الفريق 30 العبا، 

باإلضافة إلى أعضاء اجلهازين الفني واإلداري.
وتضم قائمة األصفر املغادرة إلى تركيا كال 

من:
ن��واف املطيري مساعد رئيس جهاز الكرة 
»رئيس الوفد« عبدالله احلقان »مدير الفريق« 
وفيصل الشمري »إداري الفريق« وايوان مارين 
»مدرب الفريق« وايسبو تيودور »مساعد مدرب« 
ومياهي جافريل »مدرب حراس« وميركا اويدي 
»م��درب اللياقة« وهيثم طلبة »معالج الفريق« 
وأحمد نبيل »سكرتير الفريق« ومحي الدين 

»عامل التجهيزات« إضافة إلى 28 العبا وهم:
أحمد الرياحي وأحمد الظفيري وأحمد الفضلي 
وبدر املطوع وحمد أمان وحمد اخلالدي وخالد 
الرشيدي وخالد القحطاني وخالد إبراهيم ورضا 
هاني ورونالد واجنا وسعود األنصاري وسعود 
املجمد وسلطان العنزي وسيف احلشان وصالح 
الشيخ وضاري سعيد وعامر معتوق وعبدالعزيز 
العنزي وعبدالله م��اوي وفهد األنصاري وفهد 
املجمد وفيصل سعيد ومبارك احلربي ومحمد 
القبندي ومساعدا ندا ومنور املطيري ويوسف 
ن��اص��ر، فيما سيلتحق بالوفد ف��ي 27 يوليو 
اجلاري الالعبان أحمد الزنكي ومحمد خليل بعد 

تعذر سفرهما مع الوفد لظروفهما الدراسية.

احتاد جدة يعلن تسوية القادسية يعسكر في تركيا استعدادا للزمالك
مستحقات الالعبن

أعلن نادي احتاد جدة، إغالق كافة القضايا اخلارجية، وتسوية جميع 
مستحقات الالعبني.

واستعرضت إدارة النادي، بحسب بيان، إجنازاتها خالل ال�100 يوم 
األولى من توليها املسؤولية.

وأشارت إدارة االحتاد، إلى أن من بني اإلجنازات توقيع عقد رعاية في 
إطار اخلطة االستثمارية، مبا فيها من عضويات جديدة وتطوير هوية 

النادي.
ومتكنت اإلدارة، من جتديد ملعب النادي واملضمار، فضال عن التعاقد 
مع جهاز فني جيد، وتدعيم صفوف الفريق بصفقات من احملترفني األجانب 
على مستوى عال، وتأسيس فريق لأللعاب اإللكترونية، ودعم األلعاب 

املختلفة بالعبني مميزين.

الهالل يتعاقد مع البيروفي 
كاريو ملوسم واحد

أعلن نادي الهالل، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، اجلمعة أنه تعاقد 
مع البيروفي أندريه كاريو، مهاجم بنفيكا البرتغالي، ملوسم واحد بنظام 

اإلعارة مقابل 2،5 مليون يورو مع إمكانية شرائه مقابل 19 مليونا.
ووّقع العقد مع كاريو )47 مباراة دولية و6 أهداف( الذي كان معارا 
إلى واتفورد اإلنكليزي في املوسم املاضي وسيتقاضى أجرا سنويا يصل 
إلى مليوني يورو، رئيس نادي الهالل، الدولي السابق سامي اجلابر في 

النمسا حيث يعسكر الفريق استعدادا للموسم املقبل.
وشارك كاريو )27 عاما( مع منتخب البيرو الذي خرج من الدور األول 
في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفا واحدا في ثالث مباريات وكان في 

مرمى أستراليا.
وسبق لكاريو أن لعب حتت إشراف املدرب البرتغالي للهالل جورجي 
جيزوس مع سبورتينغ لشبونة، وهو ثاني العب يتعاقد معه الهالل هذا 

الصيف بعد املدافع اإلسباني ألبرتو بوتيا من أوملبياكوس اليوناني.

النصر السعودي يضم راموس
أعلن مجلس إدارة ن��ادي النصر السعودي، عن التعاقد مع املدافع 

البيروفي، كريستيان راموس، بعقد ملدة 4 سنوات.
وقال نادي النصر، عبر حسابه الرسمي مبوقع »تويتر« صباح السبت، 
إنَّ إدارة النادي أنهت إج��راءات ضم رام��وس بعقد ل�4 سنوات من فريق 

فيراكروز املكسيكي.
ويتبقى على انضمام الالعب إلى صفوف الفريق النصراوي، اجتيازه 

الكشف الطبي. 
وخاض راموس 69 مباراة دولية مع منتخب بيرو، سجل فيها 3 أهداف 

منذ عام 2009.
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