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محمد
بن زايد
استقبل
المصارع
محمدوف

ا�ستقبل ال�شيخ حممد بن
زاي��د ويل عهد �أبوظبي
امل�صارع العاملي حبيب
ن����ور حم���م���دوف ،بطل
العامل للوزن اخلفيف يف
احت��اد الفنون القتالية
املختلطة ،وال��ذي توج
بطال للنزال الرئي�سي يف
بطولة « ،»UFCوذلك
يف ختام �أ�سبوع �أبوظبي
للتحدي ،والذي �أقيم يف
�صالة «ذي �أرينا» بحلبة
مر�سى يا�س يف �أبوظبي.
وهن�أ بن زايد ،البطل على
�أدائه ،متمن ًيا له التوفيق
ومزي ًدا من الإجنازات يف
املناف�سات والبطوالت
املقبلة.
وم����ن ج��ان��ب��ه� ،أع����رب
حبيب ن��ور حممدوف،
عن �سعادته بلقاء ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان،
مثمنا الدعم الذي يقدمه
ملختلف الريا�ضات.
ي���ذك���ر �أن مناف�سات
الأل���ع���اب القتالية يف
اليوم الأخري من «�أ�سبوع
�أبوظبي للتحدي»� ،شملت
 13مواجهة جمعت بني
نخبة م��ن امل�صارعني
وامل�صارعات امل�صنفني
على امل�ستوى العاملي.
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رفع عدد أندية دوري الدرجة الثانية إلى 8

العربي القطري يسترد أفضل
العب في القارة الصفراء
�أعلن العربي القطري ،تعاقده مع خلفان
�إبراهيم ،جنم الريان ال�سابق،وقام الالعب
املتوج بلقب الأف�ضل يف �آ�سيا ،عام ،2006
بالتوقيع للعربي بعدما تدرب مع الفريق يف
الفرتة املا�ضية.
وتعترب ع��ودة خلفان للعب مرة �أخ��رى مع
العربي ،مبثابة �إ�ضافة قوية خلط هجوم
الفريق ،الطامح هذا املو�سم �أن يكون مناف�سا
قويا على الألقاب.
و�سبق خللفان �أن لعب للعربي ،يف املو�سم
قبل املا�ضي ،وقدم م�ستويات جيدة،و�سيكون
خلفان �ضمن �صفوف العربي ،يف مباراة
�أم �صالل اجلمعة املقبل ،حل�ساب اجلولة
الثالثة من الدوري.
ويف �سياق �آخر تعاقد �أم �صالل ،مع حممد
الربيعي ،العب نادي قطر ،ملدة مو�سم واحد
على �سبيل الإعارة.
وي�أتي انتقال الالعب �إلى �أم �صالل يف �إطار
تدعيم �صفوف ال��ف��ري��ق بالعبني حمليني
متميزين ،وعلى م�ستوى عال من �أجل الظهور
ب�صورة جيدة يف املو�سم احلايل.
ويتطلع �أم �صالل للظهور ب�شكل مغاير بعد
�أن خرج من املو�سم املنتهي �صفر اليدين،
واكتفى باحتالل املركز التا�سع مب�سابقة
الدوري.

م��ن جهة �أخ����رى ،وا���ص��ل ف��ري��ق �أم �صالل
ا�ستعداداته للمباراة املقبلة التي �ستجمعه
بالعربي باجلولة الثالثة من الدوري.
وحر�ص املدرب الإ�سباين را�ؤول كانيدا ،على
معاجلة الأخطاء التي وقع فيها الفريق يف
مباراة اخل��ور باجلولة الثانية ،لالرتقاء
بالأداء اجلماعي.
ويف مو�ضوع �آخ��ر ق��ررت اللجنة التنفيذية
الحت��اد الكرة القطري ،زي��ادة ع��دد �أندية
الدرجة الثانية �إلى  ،8يف املو�سم املقبل،
وذلك بقبول م�شاركة ناديي الن�رص ولو�سيل
لأول مرة يف امل�سابقة.
وبذلك ،ت�صبح الأندية امل�شاركة يف م�سابقة
املو�سم اجلديد :اخلريطيات الهابط من دوري
النجوم ،واملرخية وم�سيمري وال�شمال ومعيذر
والبدع ،بالإ�ضافة الى الناديني اجلديدين.
ويق�ضي نظام امل�سابقة ب�إقامة ال��دوري من
ق�سمني ،وت�أهل الأول مبا�رشة ال��ى دوري
النجوم ،بدال من �صاحب املركز الأخري يف
البطولة ،ويلعب �صاحب املركز الثاين
مباراة فا�صلة ،مع �صاحب املركز قبل الأخري
يف دوري النجوم،وي�أتي قرار زيادة �أندية
الدرجة الثانية ،من �أجل تعزيز املناف�سة،
وتو�سيع قاعدة املمار�سني للعبة ،مبا يحقق
الفائدة الفنية املطلوبة.

• خلفان �إبراهيم

األردني القرا أفضل
العبي الدوري العماني

ال تغيير لملعب «إياب» الهالل واالتحاد بـ«األبطال»

النصر أغلى أندية غرب آسيا في القيمة المالية
يعد فريق الن�رص ال�سعودي هو الأغلى من حيث
القيمة الت�سويقية لالعبيه يف �أندية غرب �آ�سيا
املت�أهلني للدور ربع النهائي من م�سابقة
دوري �أبطال �آ�سيا.
ون�رش ح�ساب «دوري بل�س» الر�سمي على
�صفحته الر�سمية ع�بر موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» �صورة تبني القيمة
ال�سوقية بكل ن� ٍ
�اد .وتقدر القيمة ال�سوقية
للن�رص بـ 57مليون يورو ،يليه الهالل بـ45
مليون ي��ورو ،بينما جاء ال�سد القطري ثال ًثا
رابعا بـ 23مليون
بـ 27مليون يورو ،واالحت��اد
ً
يورو.
وعن �أندية �رشق �آ�سيا ت�صدر �شنغهاي ال�صيني
القائمة بـ 87مليون ي���ورو ،ثم
جواجنزو �إيفرجراند بـ 86مليون
يورو ،وتواجد �أوراو ريد الياباين
يف املركز الثالث بـ 29مليون
يورو ،ثم كا�شيما �أنتلرز بـ21
مليون يورو.
ويف �سياق �آخر ك�شفت تقارير

ح�صل املهاجم الأردين ،عدي القرا،
على جائزة �أف�ضل حمرتف �أجنبي يف
العماين ،ملو�سم
بطولة الدوري ُ
 2018ـ  ،2019بعدما ت�ألق مع
فريق ظفار.
وجاء اختيار القرا ،لتلك اجلائزة
يف ا�ستفتاء «الأف�����ض��ل» ل��دوري
عمانتل للمو�سم الكروي 2018ـ  2019الذي
ُينظم لأول مرة بال�سلطنة.
وكتب القرا على ح�سابه اخلا�ص مبوقع
«في�سبوك»« :احلمدلله رب العاملني،
�إجناز جديد بف�ضل الله �أف�ضل حمرتف
يف الدوري العماين».
وك��ان القرا قد حل و�صيف ًا لهداف
العماين يف ذل��ك املو�سم
ال���دوري ُ
حيث �سجل  17هدف ًا يف  25مباراة،
ومل يح�صل �سوى على �إنذار واحد.
ويعترب القرا �أحد �أبرز مهاجمي الكرة
الأردنية حيث لعب ملنتخب الن�شامى،
ووقع م�ؤخر ًا للفي�صلي ليمثله يف املو�سم
املقبل.

�صحافية حقيقة نقل مباراة الهالل �ضد االحتاد ،املقررة يف
الـ 17من �سبتمرب احل��ايل ،يف �إي��اب ال��دور ربع النهائي من
بطولة دوري �أبطال �آ�سيا ،من جامعة امللك �سعود �إلى ملعب
امللك فهد الدويل.
الهالل �سيواجه االحتاد يف �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �آ�سيا،
وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل ال�سلبي على ملعب
اجلوهرة امل�شعة.
�صحيحا ،و�أن املباراة
وذكرت م�صادر �أن هذا الكالم لي�س
ً
�ستقام يف «حميط الرعب» ،يف نف�س التوقيت،
يذكر �أن االحتاد جنح يف التتويج بلقب البطولة
الآ�سيوية مب�سماها اجلديد مرتني� ،إذ فاز باللقب
ع��ام  2004على ح�ساب �سيونغنام الكوري
اجلنوبي ،ويف عام  2005على ح�ساب العني
الإم��ارات��ي� .أم��ا الهالل فكان �أك�بر �إجن��از حققه
يف الن�سخة اجلديدة من البطولة ،هو الو�صول
للنهائي يف منا�سبتني عامي  2014و ،2017لكنه
ك��ان قد حقق لقب البطولة بن�سختها
ال�سابقة (بطولة الأن��دي��ة الآ�سيوية
�أبطال ال��دوري) يف ن�سختي 1992و
.2000

مقابل  3ماليين يورو قادم ًا من ليخيا وارسو

«العميد» يبدأ التحرك

الوحدة اإلماراتي تعاقد
مع اإلسباني كارليتوس

لمواجهة أزمة األجانب

غير المقيدين

ب��د�أت �إدارة ن��ادي احت��اد ج��دة ،يف
التحرك ملواجهة م�صاعب حمتملة
مع العبيها املحرتفني الأجانب غري
املقيدين يف القائمة املحلية.
ونقلت تقارير �أن �إدارة �أمنار احلائلي
جتهز الآن لتوقيع خمال�صة مالية
لالعب الو�سط الربازيلي جونا�س،
تت�ضمن دف��ع ال����شرط اجل��زائ��ي له
املن�صو�ص عليه بالعقد.
وك��ان جونا�س ق��د وق��ع يف يوليو
 2018عقد انتقال �إلى «العميد» ملدة
ثالث �سنوات  ،لكنه خرج من ح�سابات
اجلهاز الفني بقيادة �سيريا منذ توليه
امل�س�ؤولية املو�سم املا�ضي  ،ومل
يتم قيده يف قائمة الفريق يف املو�سم
احلايل.
وكان الإيفوري �سيكو �سانوجو قد �أعلن
عن توجهه لالحتاد ال��دويل لكرة
القدم  ،ب�شكوى �ضد االحتاد
للمطالبة بكامل قيمة عقده
ب�سبب عدم قيده يف قائمة
ال���ف���ري���ق ،وم���غ���ادرة
النادي لت�أخر راتبه.

�أعلنت �رشكة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم
التعاقد مع الإ�سباين كارلو�س لوبيز «كارليتو�س»،
قادما من ليجيا وار�سو البولندي.
و�سيعو�ض املهاجم الإ�سباين الرحيل املفاجئ
للربازيلي ليوناردو دي ���س��وزا ،ال��ذي ف�سخ
تعاقده مع النادي ،قبل االن�ضمام ل�صفوف �شباب
الأهلي دبي.
و�أعلن نادي الوحدة عرب ح�سابه الر�سمي على
موقع التوا�صل االجتماعي «تويرت» تعاقده
مع الالعب الإ�سباين ،دون الك�شف عن تفا�صيل
ال�صفقة.
وكان كارليتو�س قد و�صل �إلى دولة الإمارات
العربية املتحدة يف وقت �سابق لالتفاق مع
الوحدة على بنود انتقاله �إلى النادي يف ال�صيف
احلايل.
وت�شري التقارير �إلى �أن املهاجم البالغ من العمر
 29عام ًا �سين�ضم للوحدة مقابل  3ماليني يورو
ل�صالح ليجيا وار�سو.

و�سيح�صل ف��ري��ق الالعب
ال�سابق وي�سال كراكوف على
� 750أل��ف ي��ورو من قيمة
التعاقد ،بح�سب بند يتيح
للنادي احل�صول على مقابل
مايل عند انتقال الالعب لأي
فريق �آخر م�ستقبالً.
و���ش��ارك كارليتو�س يف 37
مباراة مع ليجيا وار�سو يف جميع البطوالت خالل
املو�سم املا�ضي ،جنح خاللها يف ت�سجيل 16
هدف ًا.
وان�ضم املهاجم الإ�سباين للدوري البولندي
يف �صيف  2017مع وي�سال كراكوف حيث �سجل
 24هدف ًا يف مو�سمه الأول نال بها جائزة هداف
الدوري.
وان�ضم كارليتو�س �إل��ى ليجيا وار�سو مقابل
� 450ألف يورو يف �صيف العام املا�ضي ،ليقدم
م�ستويات مميزة قادته لالنتقال �إلى الوحدة.

• كارلو�س
لوبيز«كارليتو�س»

سامي الجابر يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز «األفضل»

مهاجم الهالل يثير الجدل بعد دفاعه عن متهم بالعنصرية

• بافيتيمبي غوميز

دافع بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي
ال��ه�لال ال�سعودي ع��ن ال�صحايف
بيري مينيز ب�ش�أن ت�رصيحاته حول
العن�رصية م�ؤك ًدا �أنه يعرفه �شخ�ص ًيا
وبر�أه من العن�رصية.
وك���ان ال�صحايف ق��د ق��ال �سابقًا:
«امل�شكلة احلقيقية يف فرن�سا ويف كرة
القدم هو عن�رصية �ضد البي�ض».
وعاد ال�صحايف واعتذر عن ت�رصيحاته
بعدما تعر�ض لعدة انتقادات وكتب
على �صفحته�« :أعتقد �أنني عربت
ب�شكل �سيئ �أو فُ همت ب�شكل
�سيئ� ،أن���ا �ضد كل
�أن���واع العن�رصية
و�أريد الت�أكيد كل

�أنواع العن�رصية و�إن كنت �سببت � ً
أملا لأي �شخ�ص ف�أنا
�أعتذر».
وتدخل مهاجم الهالل ال�سعودي غوميز يف اجلدل
ون�رش على �صفحته تغريدة داف��ع من خاللها على
ال�صحايف وكتب «جدل ولد ب�سبب ت�رصيحات حمرجة
لبيري مينيز اعرتف هو �شخ�ص ًيا واعتذر عنها ،معرفتي
ال�شخ�صية ت�ؤكد �أنه ال توجد فيه �شي ًئا من العن�رصية،
اجلدل الذي �أردنا �أن نوجده حول ت�رصيحات ليليان
تورام والتي �أ�شاطره فيها العديد من وجهات النظر ال
يجب �أن نن�سى �أنه العب �أ�سا�سي يف حماربة العن�رصية
ودعونا نحارب العن�رصية داخل املالعب وخارجها
ومن �أجل هذا يجب �أن نركز ونوحد جهودنا».
يف �سياق ذي �صلة ،اعتذر �سامي اجل��اب��ر ،جنم
املنتخب الوطني ون���ادي ال��ه�لال ال�سابق ،عن
ح�ضور حفل �إعالن جوائز االحتاد الدويل لكرة القدم

«الفيفا»،وقال اجلابر عرب موقع «تويرت»« :الأ�سبوع
الأخ�ير من ال�شهر احلايل ي�شهد حفل �إع�لان جوائز
الفيفا وبعده بـ� 3أي��ام يعقد اجتماع جلنة �أو�ضاع
الالعبني»،و�أ�ضاف «للأ�سف االرتباطات العملية هذا
ال�شهر ال ت�سمح يل بتلبية الدعوة املقدمة للح�ضور
وامل�شاركة».
من جهة �أخ��رى� ،أعلن عبدالله عطيف العب الهالل
ال�سعودي عودته للم�شاركة مع فريقه خالل � 5أو 6
�أيام بعد االنتهاء من الربنامج الت�أهيلي املعد له
م�سبقًا من قبل اجلهاز الطبي للنادي الأزرق.
ً
متحدثا
وظهر عطيف من خالل مقطع فيديو ق�صري
عن قرب عودته والتي حددها يف فرتة �أق�صاها 6
�أي��ام،وك��ان عطيف قد تعر�ض للإ�صابة يف مباراة
م�صابا
فريقه االولى بالدوري �أمام �أبها حيث خرج
ً
وكانت �إ�صابة يف الركبة.

