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جانب من تدريبات العربي

حدد اجلهاز الفني  لنادي العربي الكويتي 
بقيادة امل��درب اإلسباني خ��وان مارتينيز 6 
مباريات سيخوضها في مشواره اإلع��دادي 

اخلاص باملوسم اجلديد.
وكانت تدريبات العربي قد انطلقت أول 
من أمس بحضور جميع الالعبني، فيما عدا 
عناصر املنتخب الكويتي، إلى جانب احملترف 
الليبي السنوسي الهادي ال��ذي وص��ل فجر 

اليوم.
ويخوض األخضر مباراة ودية مع الساملية 
24 اجل���اري، على أن يغادر إل��ى معسكره 
اخل��ارج��ي ف��ي مدينة أليكانتي اإلسبانية، 

ويقيم تدريباته على ملعب بينتار أليكانتي.
وي���خ���وض األخ���ض���ر خ����الل م��ع��س��ك��ره 
اخلارجي 5 مباريات ودية أبرزها مع ليفانتي 
اإلسباني 31 اجل��اري، وشباب األهلي دبي 
اإلم��ارات��ي، و Afe اإلسباني، ثم أليكانتي 
اإلسباني في 3، و6، و7 أغسطس املقبل، على 
الترتيب، بينما يختتم ودياته مبواجهة ريال 

مايوركا في 10 من الشهر اجلاري.
ويتطلع العربي في املوسم املقبل للعودة 
إل��ى منصات التتويج، التي غ��اب عنها منذ 

2002 على صعيد لقب الدوري املمتاز.

الفحيحيل يستعيد نعيم من الساحل

alwasat.com.kw

استعاد الفحيحيل جهود العبه األردني محمد نعيم 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية بعد انتهاء إعارته 

للساحل.
ومتسكت إدارة الكرة في أبناء املنطقة العاشرة 
بعودة نعيم ال��ذي ساهم في تأهل أبناء أبو حليفة 
للدوري املمتاز، من أجل تعزيز اجلبهة الهجومية 

لألشاوس الذين عانوا هجوميا باملوسم املاضي بحثا 
عن العودة سريعا لدوري األضواء.

في سياق متصل انطلقت رحلة اإلع��داد للموسم 
املقبل اليوم ببدء رحلة التدريبات بقيادة امل��درب 
الوطني ظاهر العدواني ومبشاركة الالعبني احملليني 
من أبناء النادي إلى جانب عدد من الالعبني الصاعدين 

من فريق الشباب املرشحني لالنضمام للفريق باملوسم 
اجلديد، في حال نالوا ثقة العداوني.

من ناحية أخرى تنتظر إدارة الكرة إنهاء تأشيرات 
دخول الالعبني احملترفني من أجل االنضمام للتدريبات 
بعد إمت��ام التعاقد م��ع احملترفني اخلمسة ش��ادي 

الهمامي، أبوكو، عبد الله الشامي، باباكي وإيزاكا.
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6 مواجهات ودية جتهز 
العربي للموسم اجلديد

الكويت ينفي التفاوض
مع نناح والعواضي

نفى عمر الزامل املنسق اإلعالمي للفريق األول في نادي الكويت، 
عبر حسابه في موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، دخول األبيض 
على خط املفاوضات مع املهاجم املغربي أيوب نناح، أو العب الوسط 

التونسي كرمي العواضي.
وكان اسم الثنائي نناح والعواضي قد ارتبط مبفاوضات مع إدارة 
الكويت خالل األيام املاضية في رحلة األبيض لتدعيم صفوفه قبل 
انطالقة املوسم املقبل، الذي يشهد مشاركة العميد في دوري األبطال 

إلى جانب البطولة العربية.
في سياق متصل تواصل إدارة الكرة بالتنسيق مع اجلهاز الفني 
رحلة البحث عن ثنائي محترف لتدعيم مركزي الوسط والهجوم، 
حيث يدرس اجلهاز الفني عدًدا من السير الذاتية من أجل إنهاء صفقات 
الفريق لضمان حلاق الوافدين اجلدد برحلة االستعداد للموسم املقبل.

حازم إمام يلمح للرحيل
عن الزمالك

أملح حازم إمام قائد الزمالك، وظهيره األمين للرحيل عن النادي في 
نهاية املوسم اجلاري، عبر رسالة نشرها من خالل صفحته الرسمية 

على موقع إنستجرام.
وكتب حازم: »24 سنة داخل جدران أعظم نادي.. شكرا للجميع«، 
وه��و األم��ر ال��ذي اعتبره كثيرون مبثابة رسالة وداع من الالعب 
للجماهير. يبحث الالعب عن عرض خليجي للرحيل عن الزمالك في 

ظل ضعف راتبه بالنادي، ورغبته في احلصول على عقد مادي جيد.
وميلك الالعب أكثر من عرض من أندية كويتية ومصرية ويأتي 
أبرز العروض من االحتاد السكندري، الذي تفاوض مع الالعب كثيرا 
في الفترة املاضية، بينما يرحب حازم بالعرض خاصة أنه ارتدى 

قميص زعيم الثغر من قبل.

الليغا تقدم مشروعها داخل 
مخيم الزعتري لالجئني

   
قدمت رابطة ال��دوري اإلسباني لكرة القدم )الليغا( أول من 
أم��س، مشروعها االجتماعي التعليمي داخ��ل مخيم الزعتري 
لالجئني )شمال األردن(، والذي تعمل عليه منذ عام وتتطلع من 
خالله للمساهمة في حتسني األوض��اع املعيشية ملئات األطفال 

والشباب السوريني املقيمني هناك.
وأش��ار  مدير الرابطة في منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا، 
فرناندو سانز: »أعتقد أنه من الرائع منح األشخاص في مخيم 

الزعتري هدفا ملواصلة القتال من أجله«.
وأبرز العب ريال مدريد اإلسباني أن الرابطة ظلت تعمل في 
املشروع على مدار أكثر من عام مع مدربني سافروا لهذا املخيم، 

أحد أكبر املخيمات في العالم، من أحل تثقيف املدربني والشباب.
وفي ذات الصدد، قال رئيس الرابطة خافيير تيباس، الذي 
حضر للحدث في وجود األمير علي بن احلسني، رئيس االحتاد 
األردني لكرة القدم، إن املشروع استلزم »عمالً وجهداً كبيرين«، 

واستطاع تعليم وتثقيف مدربني وحكام من اجلنسني.
وقال في كلمته »املشروع ليس لعام واحد فقط، بل ألعوام 

أخرى قادمة، نحن نهدف للبقاء هنا لفترة طويلة«.
وأش��ار إلى أنهم أطلقوا املشروع حالياً في األردن، و«ستتم 

دراسة إمكانية نقله« إلى دول أخرى في املنطقة.
وطالب رئيس الليغا الشباب »بإعالء« قيم البطولة اإلسبانية، 

ألنها جزء ال يتجزأ منها.
وأضاف »كنا نرغب في إطالق املشروع ورؤية كيف سيعمل 
وعلى ض��وء ما لدينا سنقرر أن كنا سنفعله في معسكرات 

أخرى«.
من جانبه، أبدى األمير علي سعادته بانطالق املشروع، مشدداً 

على أهميته في دعم الشباب.
وأكد في كلمته »اجلميع فخور بهذا املشروع، سواء من األوالد 

أو البنات على حد سواء«.
ويحتضن املشروع 80 ألف الجئ هارب من ويالت احلرب، 
النسبة األك��ب��ر م��ن س��وري��ا، ويبعد 85 كلم ع��ن شمال شرق 

العاصمة األردنية عمان.
وحسبما أشارت السلطات احمللية، يعيش نحو مليون و300 
ألف س��وري في اململكة، في الوقت ال��ذي ح��ددت فيه املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني العدد ب�650 ألف الجئ 

سوري فقط.

جائزة بريطانيا الكبرى.. مرسيدس يعود
إلى سكة االنتصارات بفوز قياسي لهاميلتون

ع���اد ف��ري��ق م��رس��ي��دس إل���ى سكة 
االنتصارات بعد »كبوة« سباق النمسا، 
فيما انفرد سائقه حامل اللقب البريطاني 
لويس هاميلتون بالرقم القياسي بعدد 
االنتصارات على أرضه، بتحقيقه االحد 
ف��وزه ال��س��ادس ف��ي ج��ائ��زة بريطانيا 
الكبرى، املرحلة العاشرة من بطولة 

العالم للفورموال واحد.
واك��م��ل الفنلندي فالتيري بوتاس 
هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانيا، 
ام��ام سائق فيراري ش��ارل لوكلير من 
موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي 

)ريد بول( رابعا.
وبتأثر بالغ أمام جماهير بريطانية 
جارفة قال هاميلتون »يا له من يوم!«، 
وت��اب��ع »إل��ى جميع اجلماهير، شكرا 

ملجيئكم«.
وأض����اف ال��ب��ري��ط��ان��ي ال���ذي أوق��ف 
سيارته خالل لفة الشرف للحصول على 
علم ب��الده رفعه الحقا خالل االحتفال 
ب��ف��وزه »أح��ب سيلفرستون. اق��در كل 
ش��يء وف��رص��ة أن أك��ون ج��زءا م��ن كل 
هذا«، قبل أن يختم »لم يكن بامكاني أن 
احقق هذا االجناز بدون هؤالء الرجال أو 

بدون فريقي«.
وأث��ن��ى ب��وت��اس على إجن���از زميله 

بقوله »تهاني للويس... لم يكن يومي«.
وخالفا لبوتاس احلزين الذي فوت 
على نفسه فرصة الفوز بعد انطالقه من 
الصدارة، قال لوكلير السعيد مبا قدمه 
على احللبة البريطانية »رمبا هو أكثر 

سباق استمتعت به في مسيرتي«.
واثبت رجال النمسوي توتو وولف 
أن خسارة سباق النمسا، وهي االولى 
بعد ثمانية انتصارات متتالية، ليست 
سوى »كبوة«، بعدما فرض هاميلتون 
نفسه ف��ي س��ب��اق ب���الده محققا ف��وزه 
السابع ه��ذا ال��ع��ام، فيما ساهم زميله 
بوتاس بالثنائية السابعة ايضا لفريق 
»االس��ه��م الفضية« ال��ذي يسير بثبات 
نحو الفوز بلقبي السائقني والصانعني 
للعام السادس تواليا، وحتديدا منذ عام 

2014 وبدء حقبة محركات ال� »في6« 
الهجينة )هايبريد(.

ورف���ع هاميلتون ع��دد انتصاراته 
إل���ى س��ت��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف��ي إجن��از 
غير مسبوق لينفرد بالرقم القياسي 
لعدد االن��ت��ص��ارات وف��ك ارت��ب��اط��ه مع 
االسكتلندي جيم كالرك والفرنسي آلن 
بروست )5 لكل منهما(، كما حقق فوزه 
اخلامس في األع���وام الستة األخيرة، 
علما بأنه ت��وج أيضا ع��ام 2008 مع 
فريقه السابق ماكالرين-مرسيدس قبل 

ان يهمني بني عامي 2014 و2017 مع 
فريقه احلالي.

وحمل فوز هاميلتون الرقم 80 في 
مسيرته، ليقترب اكثر من الرقم القياسي 
لعدد االنتصارات الذي يحمله االسطورة 

االملاني ميكايل شوماخر )91(.
وأضاف بطل العالم خمس مرات نقطة 
نح للفائز،  اسرع لفة الى النقاط التي متمُ
ليرفع رصيده في ترتيب السائقني الى 
223 نقطة، مقابل 184 لبوتاس و136 

للهولندي ماكس فيرشتابن )ريد بول(.

ووسع مرسيدس الفارق بينه وبني 
ف��ي��راري في ترتيب الصانعني ليتقدم 
بفارق 164 نقطة )407 مقابل 243، 
فيما يحتل ريد بول املركز الثالث برصيد 

191 نقطة.
وفي مجريات السباق، حافظ بوتاس 
الذي حقق اسرع توقيت خالل التجارب 
الرسمية للمرة ال��راب��ع��ة ه��ذا العام 
والعاشرة في مسيرته االحترافية، على 
الصدارة عند االنطالق، وك��ان اول من 
توقف الستبدال اط���ارات سيارته في 

اللفة 16 وعاد الى احللبة خلف زميله.
واستفاد هاميلتون من دخول سيارة 
االمان بعد ست لفات اثر خروج سيارة 
ألفاروميو اخلاصة باإليطالي انطونيو 
جيوفينازي عن املسار، الج��راء توقفه 
االول »املجاني«، وحافظ على صدارته، 
في سباق شهد صراعا ثنائيا بني لوكلير 
وفيرشتابن، حيث دافع االول عن مركزه 

وهاجم الثاني بني اللفتني 14 و24.
وب��دا واضحا أن لوكلير تعلم جيدا 
درس النمسا حيث دفعه سائق ريد بول 
خارج احللبة قبل لفتني من النهاية )من 
اصل 71(، لينتزع فوزه االول هذا العام، 

بعدما قررت جلنة احلكام عدم معاقبته.
إال ان ال��ص��راع ب��ني السائقني على 
حلبة سيلفرستون انتهى مرة جديدة 
لصالح فيرشتابن عندما أخطأ فريق 
فيراري بعدم إدخال لوكلير الى حظيرة 
فريقه لتبديل اطاراته فور دخول سيارة 

االمان، 

 فريق مرسيدس يعود إلى سكة االنتصارات

مرتضى: عودة كهربا مقبولة بشرط.. 
وصفقة عربية في الطريق

خالف طبي يؤجل انضمام 
عموري ملعسكر الهالل

طلب مرتضى منصور رئيس 
الزمالك، من العب النادي محمد 
ابراهيم ابعاد وكيله عنه، كونه 
السبب في أزماته، وخاصة كثرة 
احلديث عنه وجود عروض لالعب 
من النادي األهلي، وذل��ك بسبب 
اقتراب موعد جتديد عقد الالعب، 
م��ؤك��دا أن أي الع���ب سيتحدث 
عن وج��ود مفاوضات من االهلي 
سببيعه ل��أله��ل��ي م��ب��اش��رة الن 

الزمالك ال يقف علي اي العب.
واض����������اف م����ن����ص����ور ف��ي 
تصريحات تلفزيونية الليلة، 
أن الزمالك سيضم 5 العبني من 
ال���دوري امل��ص��ري منهم ع��دد من 
الالعبني الدوليني، ومن ضمنهم 
العبني من ن��ادي بيراميدز، بعد 
االتصاالت التي متت بينه وبني 
رئيس ال��ن��ادي، وسيكون هناك 
الع���ب���ان آخ�����ران م���ن جنسيات 
عربية، ومنهم العب سيتم التعاقد 
معه يوم غد، حيث سيتم اإلعالن 
عن صفقة االنتقال عقب التوقيع 

مباشرة.
وكشف منصور علي أن حارس 
مرمى الزمالك محمد عواد أصبح 
قريبا من الزمالك بنسبة تقارب 
من %95، وامل��ف��اوض��ات وصلت 

إلى طريق النهاية.
وانتقد منصور تدخل امل��درب 

طارق يحيي حملاولة إعادة العب 
الزمالك محمود عبد املنعم كهربا 
م��ن ج��دي��د، م��ؤك��دا أن م��ا ق��ام به 
يعد جرمية، ألن يحيى ليس له 
صفقة في مجلس الزمالك، كما أن 
كهربا أخطأ كثيرا، ويتحمله مثل 
ابنائه، ولكن صبره اوش��ك على 
النفاذ ول��دي��ه الكثير م��ن األدل��ة 
التي تدين كهربا. وح��ول األنباء 
التي ت��رددت عن استعداد كهربا 
لالعتذار، أك��د مرتضى منصور 
أنه إذا أراد العودة، عليه أن يعتذر 
للمدير الفني للزمالك خالد جالل، 
بسبب هروبه من املعسكر، إضافة 

للجهاز الفني بأكمله والالعبني 
زم���الئ���ه ف���ي ال��ف��ري��ق، وألم��ي��ر 
مرتضى املشرف العام على الكرة، 
وملجلس اإلدارة من أجل املوافقة 

على عودته للفريق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد 
ع��ل��ى أن ق��ن��اة ن���ادي ال��زم��ال��ك، 
ستظهر ف��ي سبتمبر اي خالل 
شهرين، وهناك جلسة غدا حلسم 
األم����ر، ك��م��ا أن���ه ينتظر موافقة 
وزارة الرياضة على العروض 
املقدمة لبناء ستاد الزمالك، مبينا 
أن خزينة النادي لن تتحمل أية 

أموال نظير بناء االستاد.

ت��أج��ل م��وع��د ان��ض��م��ام الع���ب ال��ه��الل، 
اإلم��ارات��ي  عمر عبدالرحمن عموري، إلى 
بعثة الفريق ال��ك��روي األول في النمسا، 
والتي كان مقرًرا لها اليوم إلى وقت آخر، 
بعد أن طلبت إدارة ال��ن��ادي منه إج��راء 
فحوصات طبية أخرى لدى طبيب مختلف، 
للتأكد من وضعه الصحي وسالمته قبل 

جتديد عقده مع الفريق.
وسيتوجه عموري في الفترة املقبلة إلى 
طبيب آخر للكشف عن حالته الصحية، بعد 
اختالف اآلراء بني الطبيب اخلاص بالالعب 
في برشلونة الذي أكد سالمته وجاهزيته، 
واجل��ه��از الطبي في الهالل ال��ذي ي��رى أن 

الالعب يحتاج لشهرين للعودة للمالعب.
وب���دأت القصة عندما كشف اجلهاز 
الطبي في نادي الهالل عن حاجة عموري 
للعالج والتأهيل ملدة شهرين حتى يتمكن 
م��ن ال��ع��ودة إل��ى امل��الع��ب م��ن ج��دي��د، وهو 
األم��ر ال��ذي نفاه وكيل الالعب وذه��ب به 
إل��ى برشلونة بطلب من ال��ن��ادي إلج��راء 
الفحوصات الطبية للتأكد من سالمته، 
ولتكون النتيجة بعدها صادمة للجهاز 
الطبي في الهالل. وأكد الطبيب الذي أجرى 
العملية لعمر عبدالرحمن، أن��ه جاهز 
للمشاركة ولعب 90 دقيقة من اليوم، ليقرر 
بعدها اجلهاز الطبي خضوع الالعب الى 
اختبارات قاسية للتأكد من سالمته، ثم 
تقرر اإلدارة بعدها ذهاب الالعب إلى طبيب 
آخر للكشف عن حالته حتى يوقع النادي 

عموريبعدها معه في حالة جاهزيته.
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