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بدر طارق جنم العربي الصاعد

يعيش نادي العربي حالة من التفاؤل 
في مستهل مشوار املوسم اجلديد، وسط 
تعاقدات مميزة ضمت إليه حتى اآلن 5 

العبني من بينهم 3 محترفني أجانب.
وي��ب��ق��ي ع���دد ال��اع��ب��ني اجل����دد في 
صفوف العربي قابل للزيادة، وسط 
مفاوضات ج��ادة مع أكثر من محترف 
من بينهم البوركيني أحمد إسماعيل 
الذي دخل تدريبات الفريق مساء اليوم، 
إلى جانب العبني محليني، أمثال فيصل 

عجب، وعلي عتيق، وطال جازع.
م���ا س��ب��ق ي��ع��ن��ي أن ف���رص أغ��ل��ب 
العناصر التي خاضت منافسات املوسم 
امل��اض��ي ق��د تقلصت ب��ص��ورة كبيرة، 
مبا في ذلك املواهب املميزة في الفريق 
أمثال علي خلف، وبدر طارق، ومشاري 
الكندري، وجمعة عبود، وأيضا حسن 

حسون.

حتديد املهام
كذلك فإن ما سبق يفرض على اجلهازين 
الفني واإلداري في العربي حتديد املهام، 
مبعنى أن العمل فقط م��ن أج��ل حتقيق 
بطولة، وبناء فريق من أجل هذا الغرض، 
ق��د يكلف األخ��ض��ر كثيرا على املستوى 
البعيد، في حال أهمل مواهبه، عطفا على 
صعوبة احل��ف��اظ على ف��ري��ق أغلبه من 
الاعبني احملترفني ملواسم طويلة، السيما 
أن األندية الكويتية تعاني بصفة عامة من 

ضعف املوارد.
أيضا سيكون على إدارة العربي أن 
تراقب وضع الفريق جيدا أوال بأول، وعدم 
تسليم اخليط واملخيط للمدرب اإلسباني، 
حل��ني إث��ب��ات ق��درات��ه على أرض ال��واق��ع، 
بعيدا عن أنه أول م��درب يحط أقدامه في 

الكويت، سبق له العمل في الليجا.

 سوء توزيع
واملاحظ في صفقات العربي اجلديدة، 
أو التي تسعى إدارة النادي إلجنازها، أنها 
تتركز على خطي الوسط والهجوم، حيث 
يرى املدرب اجلديد للفريق اإلسباني خوان 
مارتينيز، في هذين اخلطني سر التفوق 
الذي ينشده مع األخضر. واملاحظ أيضا 
في صفقات العربي اجلديدة أنها تتشابه في 
املهام بني الوافدين اجلدد، فالسوري يوسف 
قلفا، والليبي السنوسي الهادي، يجيدان 
نفس املهام في الشق الهجومي من وسط 
امللعب، فيما ي��ؤدي األوغ��ن��دي ماويجي 
مهام العب الوسط املدافع.  لذلك فإن على 
إدارة األخضر ترتيب األوراق فيما يخص 
الصفقات املقبلة، على أن يكون ملواهب 
األخضر دور فعال في التوليفة األساسية، 

وإال سيكون التغيير حلظي ولن يدوم.
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الكويت يدعم صفوفه بيوسف ناصر
أعلن ن��ادي ال��ك��وي��ت، أول م��ن أمس 
تعاقده مع املهاجم الدولي يوسف ناصر، 

ملدة 3 مواسم.
وق��ال ع��ادل عقلة نائب رئيس جهاز 
الكرة في نادي الكويت، إن التوقيع مت 
رسميا م�ع يوسف ناصر في صفقة تكفل 
بها عضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز فواز 

احلساوي.
ولم يحدد عقلة، تفاصيل عقد الاعب 
باستثناء امل��دة، فيما لم يوضح موقف 

كاظمة.
كان ناصر، الذي غادر قبل موسمني 
ل��ل��دوري الُعماني، من دون احلصول 
على موافقة كاظمة، تواجد في صفوف 
القادسية ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي كاعب 

محترف.
وحسب مصادر فإن الكويت يتطلع 
للحصول على موافقة إدارة كاظمة، إال 

أن األمر لم يحسم بصورة نهائية.
وأضافت املصادر أن هناك إمكانية 
لعقد صفقة ت��ب��ادل��ي��ة ب��ني ال��ن��ادي��ني، 

للحفاظ على العاقة املميزة بينهما.
ي��ذك��ر أن ن��اص��ر يتواجد حاليا مع 
منتخب الكويت في معسكره الدائر حالًيا 
في إجنلترا، مبا يعني أن توقيع العقد مت 

قبل مغادرة الاعب.

احملترفون يهددون مستقبل 
الواعدين في العربي

يوسف ناصر
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العراقي مهند علي إلى الدحيل
بعقد خلمسة مواسم

أعلن نادي الدحيل، بطل كأس 
امير قطر لكرة ال��ق��دم، تعاقده 
رسميا مع املهاجم العراقي مهند 
علي من الشرطة في عقد خلمسة 

مواسم.
وق���ال ال��دح��ي��ل ف��ي موقعه 
الرسمي »جنحت ادارة النادي 
ف��ي اك��م��ال صفقة التعاقد مع 
املوهبة العراقية واملهاجم املميز 
الع��ب ن��ادي الشرطة العراقي 
م��ه��ن��د ع��ل��ي امل���ع���روف وس��ط 
اجلماهير باسم »ميمي« بعد 
اكتمال امل��ف��اوض��ات م��ع ادارة 
النادي العراقي بكل جناح بعقد 

ميتد خلمس سنوات«.
وح��ل مهند علي )19 سنة( 
في الدوحة الستكمال اجراءات 
التعاقد ث��م س��اف��ر بعدها الى 
البرتغال لانضمام الى فريقه 
اجلديد في املعسكر التحضيري 
الذي يخوضه حاليا في مدينة 

بورتيماو.
وب���ات مهند علي احملترف 
الثالث بجانب املغربي مهدي بن 
عطية والبرازيلي ادميلسون، 
ب��ع��د رح��ي��ل امل��غ��رب��ي يوسف 
ال��ع��رب��ي وال���ك���وري اجلنوبي 
ن��ام ت��اي ه��ي والياباني شويا 

ناكاجيما.
وق���ال املهاجم ال��ع��راق��ي في 
ت��ص��ري��ح��ات مل���وق���ع ال���ن���ادي 
أن��ه »سعيد كثيرا مبغامرتي 

االح��ت��راف��ي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي 
سأخوضها مع نادي الدحيل«، 
مضيفا »ع��ق��دت ال��ع��زم على 
ال��ظ��ه��ور ف���ي ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة 
بشكل مميز، وانا سعيد للغاية 
بالتواجد مع اح��د اه��م االندية 
االسيوية والتي فرضت اسمها 
بقوة ف��ي الفترة االخ��ي��رة بعد 
النجاح الكبير الذي صنعه في 

املواسم املاضية«.
ورأى أن »انضمامي لفريق 
ال��دح��ي��ل ه���و حت���د ج��دي��د في 
مسيرتي االحترافية امتنى فيه 

النجاح وال��ق��درة على اسعاد 
جماهير النادي وحتقيق االلقاب 
مع الفريق الذي يضم مجموعة 
مميزة من جنوم الكرة القطرية 
وينافس بقوة في دوري ابطال 

آسيا...«.
وب��دأ مهند علي مشواره مع 
الشرطة عام 2014 واعير الى 
الكهرباء ملوسم 2017-2016، 
فيما داف��ع ع��ن أل���وان املنتخب 
الوطني منذ 2017 وشارك معه 
م��ؤخ��را ف��ي ك��أس آس��ي��ا 2019 

باالمارات.

مهند علي

هيئة الرياضة السعودية تعتمد 
مجلس إدارة النصر اجلديد

اعتمد األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي 
النصر اجلديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

ووفقا للحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة فقد اعتمد 
رئيس الهيئة العامة للرياضة التشكيل اجلديد إلدارة نادي 

النصر ملدة السنوات األربع املقبلة، على النحو اآلتي:
الدكتور صفوان السويكت رئيسا، وعضوية املهندس سهيل 
القاسم، فهد الطيار، عبد الرحمن الشهري، سلمان احلافي 
وناصر اجلميد. وكانت قائمة السويكت فازت بأغلبية كاسحة 
في االنعقاد الثاني للجمعية العمومية لنادي النصر، السبت 
امل��اض��ي، بعد أن تأجل االنعقاد األول لعدم اكتمال النصاب 

القانوني يوم اخلميس املاضي.

االحتاد التونسي يقاطع 
عمومية الكاف

أعلن االحت��اد التونسي لكرة القدم، مقاطعة اجللسة العامة 
لاحتاد األفريقي )اجلمعية العمومية( امل��ق��ررة بالقاهرة يوم 

اخلميس املقبل، موضحا أنه إباغ الكاف واالحتاد الدولي بذلك.
ولم يعلن االحتاد التونسي، أسباب هذا القرار املفاجئ، لكن 
املؤشرات تؤكد أنه اعتراض رسمي على األداء التحكيمي في 
مباراة نسور قرطاج، والسنغال أمس األحد، في نصف نهائي 
كأس األمم األفريقية. وكان احلكم اإلثيوبي باماك تيسيما، قد 
احتسب ركلة ج��زاء ملنتخب تونس، كانت كفيلة مبنحه هدف 
التعادل قبل نهاية املباراة، لكن احلكم فاجأ اجلميع بإلغاء القرار 

عقب الرجوع لتقنية الفيديو.
 

الهالل السعودي يوقع عقد 
رعاية جديد خلمس سنوات

أبرم مجلس إدارة نادي الهال برئاسة فهد بن نافل، صفقة 
رعاية جديدة لدعم النادي خال السنوات اخلمس املقبلة.

ووقع رئيس النادي األزرق عقد شراكة مع الرئيس التنفيذي 
لشركة »جاهز«، األستاذ غصاب بن سلمان املنديل، وسط حضور 
أعضاء مجلس إدارة نادي الهال، وعدد من كبار التنفيذيني في 
الشركة الراعية. ومبوجب االتفاقية ستكون »جاهز«، شريك 
توصيل األطعمة الرسمي واحلصري ل�«الهال«، حيث ميتد 
العقد بني الطرفني خلمس سنوات ب��دءا من املوسم الرياضي 

القادم 2020-2019.
وقد جرت مراسم التوقيع في قاعة كبار الشخصيات في إستاد 
جامعة امللك سعود، في حني سيحصل الراعي على العديد من 

املزايا واحلقوق، تشمل الفعاليات واحلمات التسويقية.

الزمالك يعلن ضم املغربي أشرف بن شرقي
أعلن رئيس ن��ادي الزمالك 
املصري، مرتضي منصور، ضم 
امل��ه��اج��م امل��غ��رب��ي، أش���رف بن 

شرقي، ملدة ثاثة مواسم مقبلة.
وقال منصور في تصريحات 
تلفزيونية ال��ي��وم ال��ث��اث��اء: 
»الاعب وقع لنادي الزمالك ملدة 
ثاثة مواسم بشكل رسمي، بعد 
املجهود الكبير الذي قام به أمير 

وأحمد مرتضى منصور«.
وأض��������اف: »مت االت���ف���اق 
م��ع ال��ه��ال السعودي على كل 

تفاصيل الصفقة«.
وت��اب��ع: »أش���رف ب��ن شرقي 
س��ي��ص��ل إل���ى ال��ق��اه��رة ال��ي��وم 
األرب��ع��اء لينضم رس��م��ي��اً إلى 

أشرف بن شرقيصفوف الزمالك«.

بطولة وميبلدون.. فيدرر وفرصة 
ضائعة قد ال تعوض

ك��ان السويسري روجيه فيدرر على موعد 
مع التاريخ من أج��ل اضافة اجن��از جديد الى 
مسيرته األسطورية من خال احراز لقب بطولة 
وميبلدون للمرة التاسعة، لكن خبرة أعوامه 
ال�20 في املاعب هجرته لثوان معدودة وفتحت 
الباب أمام منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

للفوز باللقب.
ق��د يكون النجم األمل��ان��ي السابق بوريس 
بيكر أفضل من توقع الوضع الذهني لفيدرر 
بعد خ��س��ارة لقاء األح��د ال��ذي دخ��ل التاريخ 
ك��أط��ول م��ب��اراة نهائية ف��ي وميبلدون بعدما 
اس��ت��غ��رق 4 س��اع��ات و55 دقيقة واألول في 
الغراند السام ال��ذي يحسم بشوط فاصل في 
املجموعة اخلامسة بعد 24 شوطا )12-12(، 
بقوله لهيئة االذاع��ة البريطانية »بي بي سي« 
بأن السويسري »سيشعر بهذه اخلسارة لفترة 

طويلة جدا...«.
حسم ديوكوفيتش نهائي ثالثة البطوالت 
األرب���ع الكبرى بنتيجة 7-6 )7-5( و6-1 
و7-6 )7-4( و4-6 و13-12 )7-3(، رافعا 
رصيده الى 5 ألقاب في البطولة اإلنكليزية و16 
في الغراند سام، مجددا فوزه على فيدرر الذي 
سبق له أن خسر نهائي البطولة أمام الصربي 

عامي 2014 و2015.
وح��رم الصربي األسطورة السويسرية من 
تعزيز رقمه القياسي كأكثر الاعبني تتويجا 

في وميبلدون )8( والغراند سام )20( على 
السواء، ومن أن يصبح قبل قرابة ثاثة أسابيع 
من مياده الثامن والثاثني أكبر الع��ب يتوج 
بلقب في الغراند س��ام )ك��ان األسترالي كني 
روزوول بعمر ال� 37 عاما و62 يوما حني توج 

عام 1972 ببطولة أستراليا(.
وميكن القول دون أن تردد أن فيدرر هو من 
خسر هذه الفرصة وليس ديوكوفيتش من انتزع 
منه اإلجناز، ألن النجم السويسري كان األفضل 
خال املواجهة في كافة النواحي، إذ حقق 94 
ضربة ناجحة مقابل 54 ملنافسه، وفاز ب�218 
نقطة مقابل 204 وب�36 شوطا مقابل 32، واألهم 
من كل هذه االحصاءات أنه كان متقدما 8-7 في 
املجموعة اخلامسة احلاسمة بعد كسره إرسال 
الصربي، وحصل على فرصتني حلسم اللقاء 
واللقب في الشوط السادس عشر على إرساله، 
لكنه ف��رط بهما وسمح لديوكوفيتش ب��ادراك 
التعادل 8-8 وانقاذ املوقف. وبدا فيدرر متأثرا 
بوضوح بعد اه���داره فرصة ذهبية قد تكون 
األخيرة له للفوز بلقب البطولة األحب الى قلبه 
للمرة التاسعة، السيما أنه سيكون في ال�39 من 
عمره تقريبا الصيف املقبل، مجيبا عما إذا كانت 
ستراوده مشاعر مختلفة لو خسر املباراة بثاث 
مجموعات »من الصعب القول. ال أعلم إذا كانت 
اخلسارة 2-2-2 )أي 6-2 في ثاث مجموعات( 

أفضل مما أشعر به حاليا«.

 لقطة من نهائي وميبلدون للتنس بني السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش

مرسيدس يواصل احتكار سباقات 
»فورموال1« للسيارات

مع م��رور 10 سباقات على بطولة فورموال1 
للسيارات هذا املوسم، بات جلياً أن لقب العالم ال 
يزال في قبضة مرسيدس، وأن املنافسني بعيدين 

كل البعد عن مزاحمة الفريق األملاني.
وبدرجة كبيرة، ميكن أن نشبه املنافسة في 
عالم السارات حالياً بتلك في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم، حيث يسيطر مانشستر سيتي 
على األلقاب، بينما املنافسة تكون مشتعلة على 
املقاعد األوروب��ي��ة بني الفرق األخ��رى، وه��ذا هو 
احلال بالنسبة لفريقي فيراري وريد بول، الذين 

يتنافسان على املركزين الثاني والثالث.
ويعتبر الكثيرين من عشاق فورموال1 أن هيمنة 

مرسيدس قتلت جزءاً من متعة هذه الرياضة.
فمنذ تتويج ري��د ب��ول باللقب بقيادة األملاني 

سيباستيان فيتيل في 2014، حصد مرسيدس 
أغلب ألقاب سباقات فورموال1، سواء مع سائقه 
احلالي لويس هاميلتون، أو سائقه السابق نيكو 

روزبيرغ.
ومع انتصاره بسباق واح��د على األق��ل في كل 
موسم منذ مشاركته األول��ى في ف��ورم��وال 1 في 
2007، بلغ معدل فوز هاميلتون عشرة انتصارات 
ف��ي امل��وس��م ال��واح��د منذ االستعانة باحملركات 
التوربينية املكونة من ست أسطوانات ومن املنتظر 

أن يزيد العدد هذا العام.
ويبدو سجل مايكل شوماخر القياسي بالفوز 
في 91 سباقاً وسبعة ألقاب في متناول هاميلتون 
الذي يتصدر بطولة العالم بفارق 39 نقطة على 

زميله فالتيري بوتاس.


