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ضم اليكانتي الصاعد حديثا على 46
الفرنسي  املهاجم  الدوري االسباني 
داڤيد تريزيغيه ملدة موسمني.وقال 
النجم الفرنس���ي »كان احد اهدافي 
اللعب في الدوري االسباني بعد عشرة 
اعوام في يوڤنتوس، ولذلك رفضت 

العروض من ايطاليا وفرنسا«.

استدعى منتخب هولندا املهاجم املخضرم رود ڤان نيستلروي 
لالنضمام لصفوفه ألول مرة منذ بطولة األمم األوروبية األخيرة 

في النمسا وسويسرا عام 2008.
وذك���ر نادي هامبورغ األملاني أن بيرت ڤان مارفيك، املدير 
الفن���ي ملنتخب هولندا، اس���تدعى مهاجمه نيس���تلروي )34 
عاما( بديال للمهاجم املصاب روبن ڤان بيرسي، العب أرسنال 

االجنليزي.

م���دد مهاج���م املنتخب 
ل���وي�����س  الب���رازيل���ي 
فابي����انو عق�����ده مل���دة 
س��نتني مع فريقه احلالي 
اشبيلية االس��باني حتى 
عام 2013 كما اعلن النادي 

االندلسي.

تريزيغيه إلى أليكانتي انضمام نيستلروي لهولندا فابيانو يمدد مع إشبيلية

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول 
او رس�ميات وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني ش�عبي البلدين في مختلف املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير 
وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه 
الس�ابقون في توطيد هذه العالقة س�وف نحرص خالل ايام هذا الش�هر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي 

سننشرها لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )22 - 30(

المنتخب العسكري البحريني في الكويت
زار منتخب البحرين العس����كري لكرة القدم الكوي����ت ولعب مباراة ودية مع املنتخب 
العسكري الكويتي برعاية وزير الدفاع آنذاك الشيخ سعد العبداهلل رحمه اهلل وحضرها 

ولي العهد البحريني آنذاك وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
والصورة للفريقني قبل املباراة وتضم من اجلانب الكويتي آدم احلاج، س����الم مبارك، 
عبدالرحمن الدولة، كرمي نصار، ابراهيم دويهم، عبداحلميد محمد، ابراهيم اخلشرم، فهد 

العيسى واحمد الطرابلسي.
من جانب البحرين يعقوب اللحدان والش����يخ دعيج بن س����لمان، سعد عنبر والشيخ 
حمد بن احمد آل خليفة وسعيد العبادي وعبدالرزاق سعد وسعود خليفة وصالح مرزوق 

وسلطان بوشنير والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسليم يوسف.

الخسارة الثالثة
لألردن وتونس

في »سلة العالم«
لقي كل من منتخبي األردن 
وتونس خسارته الثالثة على 
التوالي في اجلولة الثالثة من 
الدور االول في نهائيات بطولة 
العالم لكرة السلة املقامة حاليا 
في تركيا، في املجموعة األولى 
في مدينة قيصري، خسر األردن 

امام صربيا 69 � 112.
فيما فازت اس���تراليا على 
أملاني���ا 78 � 43، وكان األردن 
قد خسر في اجلولتني األوليني 
امام استراليا 75 � 76 وانغوال 

.79 � 65
الثانية،  وف���ي املجموع���ة 
ايران 58  امام  خسرت تونس 
� 71، وسبق ان خسرت تونس 
امام سلوڤينيا 56 � 80 والبرازيل 

.80 � 65

تعادل مخيب إلنتر مع بولونيا

فورالن »يأخذ بيد« أتلتيكو مدريد إلى صدارة »الليغا«

)أ.پ( العب اتلتيكو مدريد سيرجيو اغويرو مير من ألبرتو توماس وجورجي ارنولني 

استمر املهاجم االوروغوياني 
دييغو فورالن في التألق وسجل 
ثنائية لفريقه ليقوده الى فوز 
ساحق على سبورتينغ خيخون 
برباعي���ة نظيفة ف���ي اجلولة 
االولى من بطولة اسبانيا لكرة 

القدم.
وكان فورالن اختير افضل 
العب في نهائيات كأس العالم 
االخي���رة في جن���وب افريقيا 
وسجل خمسة اهداف مساهما 
في احتالل منتخب بالده املركز 

الرابع.
وجنح فورالن في تسجيل 
هدفي فريقه في الدقيقتني )40( 
مستغال عدم تشتيت الكرة من 
ركلة ركنية، و)64( بتمريرة من 
االرجنتيني سيرجيو اغويرو، 
واضاف خوسيه خورادو )11( 
والبرتغالي سيماو )92( الهدفني 

االخرين.
وكان اتلتيكو بطل يوروبا 
ليغ املوسم الفائت احرز الكأس 
الس���وبر االوروبية اثر تغلبه 
انترميالن االيطالي بطل  على 
اوروبا 2-0 ليؤكد انه في كامل 

جهوزيته للموسم اجلديد.
انتر  وفي ايطالي���ا، اكتفى 
ميالن حامل اللقب في املواسم 
اخلمسة االخيرة وبطل مسابقة 
دوري ابطال اوروبا بنقطة واحدة 
في بداية مش���واره في املوسم 
اجلديد بتعادل���ه مع مضيفه 
بولونيا 0-0 في ختام املرحلة 
االولى من الدوري االيطالي. ولم 
يستطع انتر ميالن انهاء اللقاء 
في مصلحته رغم س���يطرته 

امليدانية على املجريات.

روبينيو يقترب من االنتقال إلى ميالن

»زاك« ساموراي اليابان الجديد

»البحرين« يتوجه إلى الدوحة

كواريسما بداًل من رونالدو وإيقاف كيروش

تعديالت على تشكيلة فرنسا 

وصل مهاجم منتخب البرازيل روبينيو الى مطار 
مالبينسا في ميالنو حيث سيخضع لفحص طبي 
في مستشفى غاالراتي متهيدا النتقاله الى صفوف 
ميالن االيطالي. ومن املنتظر ان يوقع روبينيو 
عق���دا مع الفريق االيطالي العريق بطل أوروبا 7 

مرات ، في اليوم األخير قبل اقفال باب االنتقاالت 
الصيفية. وفي حال سارت جميع األمور على ما 
يرام، فإن مهاجم ميالن ماركو بورييلو سينتقل 
الى يوڤنتوس او روما وكالهما أعلن رغبته في 

احلصول على خدماته.

وصل االيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخب 
اليابان اجلديد إلى طوكيو وطالب بتسميته »زاك« 

ومتنى أن يترك ذكرى طيبة لدى اجلماهير.
وقال زاكيروني للصحافيني بعدما أصبح سادس 
مدرب أجنبي يتولى تدريب اليابان »أوال يجب أن 
نحتل أحد املراكز الثالثة األولى في كأس آسيا«. 
وأضاف مدرب ميالن ويوڤنتوس السابق: »عندما 

تصل مغامراتي إل���ى نهايتها أريد ان تكون لدى 
اجلماهير ذكري���ات رائعة عن زاكيروني محارب 

الساموراي«.
وحتدث زاكيروني بشكل ودي مع الصحافيني 
وقال »ميكنكم ان تنادوني باسم زاك لكني أيضا 
أتقبل أي أس���ماء أخ���رى س���تطلقها اجلماهير 

اليابانية«.

المنامة � ناصر محمد
يغادر إلى الدوحة اليوم وفد املنتخب البحريني 
لك���رة القدم للع���ب أمام املنتخ���ب القطري يوم 
اجلمعة في إطار استعدادات املنتخبني للمشاركات 

املقبلة.
وحرص امل���درب النمس���اوي جوزيف هيكر 
س���بيرغر على اختيار قائمة تضم 23 العبا من 
بينهم 8 محترفني واس���تبعد باالتفاق مع مدرب 
الرفاع جاريدو 4 العبني اس���تعدادا ملالقاة فريق 
دانانغ الڤيتنامي يوم 14 اجلاري بالبحرين و21 
في ڤيتنام ضمن الدور ربع النهائي ملسابقة كأس 

االحتاد اآلسيوي.
وس���يرأس الوفد البحريني في الدوحة نائب 
رئيس االحتاد الشيخ علي بن خليفة ويضم أفراد 

اجلهازين الفني واإلداري.
وستقام املباراة في التاسعة والنصف من مساء 

اجلمعة، وكان املنتخب البحرين قد واصل تدريباته 
وانض���م للمنتخب عدد م���ن احملترفني باخلارج 
ومنهم عبداهلل عمر وحسني بابا وجيسي جون، 
فيما س���ينضم للفريق عبداهلل فتاي في الدوحة 
بعد ان يشارك مع فريقه احتاد كلباء يوم اخلميس 

بالدوري اإلماراتي.
هذا وسيلعب الفريق البحريني مباراة ثانية 

يوم الثالثاء أمام منتخب توغو في البحرين.
من جهة اخرى، يواص���ل املنتخب البحريني 
األوملبي البحريني لكرة القدم تدريباته استعدادا 
للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية في غوانزهو 
الصينية خالل شهر نوفمبر املقبل، وذلك بقيادة 
املدرب النمس���اوي جورج زيلهو فرو ومساعده 
محمد الشمالن اللذين حرصا على ضم 4 وجوه 
جدي���دة للمنتخب بعد مش���اهدة مباراة منتخب 

الشباب أمام املنتخب اإلماراتي.

قال االحت����اد البرتغالي لكرة 
القدم ان اجلناح ريكاردو كواريسما 
سينضم الى تشكيلة املنتخب بدال 
من كريستيانو رونالدو املصاب 
استعدادا ملباراتي قبرص والنرويج 
في التصفيات املؤهلة لكأس األمم 

األوروبية 2012.
من جهة اخرى، أقرت سلطات 
البرتغال  مكافحة املنشطات في 

عقوبة اإليقاف ملدة ستة أشهر بحق 
املدير الفني للمنتخب البرتغالي 
كارلوس كيروش بسبب ادعاءات 
حول تسببه في إعاقة عملها قبل 
أفريقيا.وأدانت  مونديال جنوب 
وكالة مكافحة املنشطات البرتغالية 
في لشبونة، كيروش )57 عاما( 
بإحباط محاولتهم إلجراء ضوابط 
املنش����طات في معسكر املنتخب 

العالم.  البرتغال����ي قب����ل كأس 
وبذلك، لن يتمك����ن كيروش من 
قيادة فريقه أمام قبرص والنرويج. 
وذكر االحتاد أنه لم تكن هناك أدلة 
على أن كيروش حاول إعاقة عمل 
مسؤولي الكشف عن املنشطات. 
وصرح كيروش إلى اللجنة بأنه 
حاول فقط حماي����ة خصوصية 

العبيه.

أجرى مدرب منتخب فرنسا 
لوران بالن تعدي���الت طفيفة 
على التش���كيلة التي ستواجه 
بيالروسيا والبوسنة في 3 و7 
سبتمبر ضمن تصفيات كأس 

اوروبا 2012.
وأعلن الس���انا ديارا العب 
وس���ط ريال مدريد االسباني 
اليوم انسحابه فاضطر بالن 
الى استدعاء بديل عنه. وتضم 
التشكيلة 22 العبا هم: للمرمى: 

هوغو لوريس )ليون( وستيف 
مانداندا )مرسيليا( وسيدريك 
كاراس���و )ب���وردو( للدفاع: 
بكاري س���انيا وغايل كليشي 
)ارسنال االجنليزي( وعادل 
رامي )ليل( وفيليبميكس���س 
)روما االيطالي( ومامادو ساخو 
)باريس سان جرمان( وبينوا 
ترميولينا )بوردو( وانطوني 
ابو  ريفيير )ليون( للوسط: 
ديابي )ارس���نال( والو ديارا 

)بوردو( وي���ان مفيال )رين( 
وفل���وران مالودا )تشلس���ي 
االجنليزي( وجيرميي مينيز 
)روم���ا( وماتي���و فالبوين���ا 
)مرس���يليا( ويوهان كاباي 
)ليل( للهجوم: كيفن غاميرو 
)لوري���ان( وغيي���وم هوارو 
)باريس سان جرمان( وكرمي 
بنزمية )ريال مدريد( ولويك 
رميي )مرسيليا( ولويس ساها 

)ايفرتون االجنليزي(.

أكد مارتني دمييكيليس مدافع املنتخب األرجنتيني أن الفترة التي تولى 
فيها دييغو مارادونا تدريبه »كانت بني أفضل األشياء« التي عاشها مع 
فريق »التانغو«، وأشار إلى أن خليفته سرخيو باتيستا »لديه العناصر 
كي يصنع فريقا كبيرا«. وقال مدافع بايرن ميونيخ األملاني الذي شارك 
أساس����يا خالل مونديال جنوب أفريقيا الذي ودعته األرجنتني من دور 
الستة عش����ر على يد أملانيا: »نهاية املشوار تكون دوما مدعاة للحزن. 
دييغ����و ميكنه النوم وهو هادئ البال، بغ����ض النظر عن عدم حتقيق 
األهداف املنشودة«.ورد املدافع على سؤال حول أوجه الشبه واالختالف 
بني مارادونا وباتيستا بقوله إنه يفضل »عدم صنع مقارنات، ألنها دائما 
مكروهة وجتلب املشكالت«. وقال: »الفترة التي تولى فيها مارادونا لن 
تنس����ى، لكنها انتهت لألس����ف. أحتفظ بها كواحدة من أجمل الذكريات 
مع املنتخب وفي مشواري«. وأبرز دمييكيليس أن باتيستا »بدأ برغبة 
كبيرة« هذه املرحلة اجلديدة، واش����ار إلى أهمية فوز الفريق في أولى 
املباري����ات حتت قيادته على ايرلندا وديا، رغم إقراره بأن ذلك ال يغلق 
»اجلروح التي خلفها املوندي����ال«. وقال قلب دفاع الفريق »الباڤاري«: 
»الكبار مهمون دائما داخل املجموعة، ألنهم من يقدمون النصح واإلرشاد 
داخل امللعب. باتيس����تا لديه الرغبة واإلمكانية إلعدادهم. لديه عناصر 
صاحلة لصنع منتخب كبير«. وعن مباراة املنتخب األرجنتيني الودية 
التي يخوضها الفريق في الس����ابع من الشهر اجلاري أمام اسبانيا على 
ستاد »مونومينتال«، أشار دمييكيليس إلى أنه لقاء يصنع حافزا كبيرا 
وأن الفريق يود إثبات قدرته على الفوز به، حتى ولو لم تكن له نفس 
أهمية أو مكانة مباريات املونديال«. من جهته، أكد املهاجم األرجنتيني 
كارل����وس تيڤي����ز أن املباراتني الوديتني اللتني س����يخوضهما املنتخب 
األرجنتيني أمام نظيريه االسباني والبرازيلي سيكونان »حاسمني« في 
مصير املدير الفني املؤقت باتيستا.وقال تيڤيز لدى وصوله إلى بوينس 

آيرس »املباريات القادمة حاسمة بالنسبة للمدير الفني«.
وأضاف مهاجم مانشستر سيتي في تصريحات له مبطار إيزيزا في 
بوينس آيرس »بالنسبة لالعبني من الصعب للغاية علينا التفكير في 
أن فوزنا س����يكون الس����بب الوحيد كي يبقى. إننا ننزل إلى امللعب في 
محاولة لتقدمي أفضل ما لدينا بقميص املنتخب، فإذا ما فزنا فذلك جيد، 
وإذا لم يحدث فال ش����يء. أعتقد أنه يع����رف ذلك لكننا نحاول أن نبقى 

بعيدين عن كل هذه األشياء«.
ومتن����ى تيڤيز اخل����روج بنتيجة طيبة أمام إس����بانيا »ليته يكون 

عرضا رائعا«.

   أعل���ن إنريكي س���يريزو رئيس نادي 
أتلتيكو مدريد االس���باني عن اتفاق ناديه 
على بيع العب خط وسطه خوسيه مانويل 

خورادو لنادي شالكه األملاني.
 اكد مدرب نادي ش��الكه فيليكس ماغاث 
لصحيفة »بيلد« االملاني��ة ان فريقه جنح في 
امتام صفقة التعاقد مع املهاجم الهولندي كالس 

يان هونتيالر من ميالن االيطالي.
وتوصل شالكه الى اتفاق يقضي بانتقال املهاجم 
الهولندي الى صفوفه مقابل 13 مليون يورو.

 أعلن اوملبيك ليون الفرنسي مبوقعه على 
اإلنترنت عن تعاقده مع املدافع السنغالي 
بابي دياكاتي ملدة موسم واحد على سبيل 

اإلعارة من دينامو كييڤ االوكراني.
 اعلن االحتاد االميركي لكرة القدم جتديد 
عق��د مدربه بوب برادلي حتى عام 2014، على 
ان يعلن جميع التفاصيل املتعلقة بالعقد خالل 

مؤمتر صحافي .
   بات التشيلي جان بياوسيغور مهاجم 
أميركا املكسيكي على بعد خطوة من االنتقال 
إلى برمنغهام اإلجنليزي، حيث لم يعد يتبقى 

على األرجح سوى توقيع االتفاق.
   أعلن ڤالنس��يا االس��باني عن تعاقده مع 
املدافع الليتواني ماريوس ستانكفيسيوس على 
سبيل اإلعارة من س��مبدوريا اإليطالي وبيع 
هوجو فيانا إلى سبورتنغ براغا دون الكشف 

عن قيمة الصفقة.
   أعلن خيتافي االسباني عن تعاقده مع 
ظهي���ر أمين أوروغواي بابلو بينتوس من 
صفوف التسيو اإليطالي، دون الكشف عن 

القيمة املالية للصفقة.
   تعاقد وست بروميتش ألبيون اإلجنليزي مع 
الالعب النمساوي الدولي بول تشارنر )30 عاما( 
بعقد ميتد لعامني بعد انتهاء االرتباط بني الالعب 

ونادي ويغان اإلجنليزي هذا الصيف.
   عاقب االحتاد األملاني العب سابق بدوري 
الدرجة الثانية باإليقاف عامني وتسعة أشهر 
فيم���ا يتعلق بتحقيق���ات التالعب بنتائج 

املباريات.
   قال االحتاد اجلزائري ان احلارس وهاب 
رايس مبوحلي انضم إلى نادي سسكا صوفيا 

البلغاري قادما من مواطنه سالفيا صوفيا.
   أعلن هانوڤر األملاني عن تعاقده مع العب 
خط الوس���ط األميركي الدولي داماركوس 

بياسلي ملدة عامني.
   توف��ي العب الكرة األرجنتيني الس��ابق 
فرانسيس��كو بانش��و فارايو آخر من كانوا 
على قي��د احلياة ممن ش��اركوا في مونديال 
1930، ع��ن عمر يناهز مائة عام مبدينة البالتا 

األرجنتينية.
 أكد كيفني ماكدونالد القائم بأعمال املدير 
الفني بأستون ڤيال اإلجنليزي أن ناديه لم 
يتلق أي عروض رسمية من نادي توتنهام 

لشراء العبه آشلي يانغ.
   ضم أوساس��ونا االسباني الظهير األمين 
البرتغالي نيلس��ون تومار على سبيل اإلعارة 
ملدة موسم واحد فقط من نادي الدرجة الثانية 

ريال بيتيس.
   ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني 
ان العبه األرجنتيني خوسيه إرنستو سوسا 

رحل إلى نابولي اإليطالي.
 اعلن فيردر برمين االملاني ان املدافع الدولي 
الفرنسي السابق ميكايل سيلفستر وقع على عقد 
انضمام اليه ملوسمني حتى نهاية يونيو 2012، 
من جهته اكد املدافع الدولي االرجنتيني مارتن 
دمييكيليس انه سيمضي موسم 2011/2010 مع 
بايرن ميونيخ واضعا بذلك حدا للشائعات التي 

اشارت الى احتمال ترك النادي البافاري.
 توجه املهاجم الفرنسي املخضرم ديڤيد 
تريزيغيه إلى اليكانتي لتوقيع عقد ميتد 

عامني مع نادي ايركوليس االسباني.
 اعلن االحتاد الهولندي ان اصابة مهاجمه 
روبن ڤان بيرس��ي في كاحله س��تبعده نحو 

شهر عن املالعب.
 ضم بروس����يا دورمتوند األملاني الالعب 
البرازيلي أنطونيو دي سيلفا إلى صفوفه. 

عالمية متفرقات
تيڤيز: مواجهة إسبانيا تحدد مصير باتيستا

ديميكيليس: قضيت أجمل 
الذكريات مع مارادونا

متعب ينتظر موافقة ستاندرلياج ليتدرب مع »األحمر«
القاهرة � سامي عبدالفتاح

نفى املدير الفني بالنادي األهلي لكرة القدم حس���ام البدري ان 
يكون قد أبلغ جلنة الكرة بالنادي بعدم رغبته في االس���تمرار مع 
الفريق وقال »الفترة احلالية ال تس���مح مبثل هذه التصرفات، لم 
أبلغ جلنة الكرة بعدم قدرتي على االستمرار، أنا مستمر في قيادة 
الفري���ق خالل الفترة احلالية، أنا متعاقد مع األهلي ومس���تمر في 

تنفيذ تعاقدي«.
وتابع البدري: »استقالتي ليست مرهونة بالتأهل للدور نصف 
النهائي من البطولة األفريقي���ة من عدمه، البد أن نتحلى بالثقافة 
الكروية، التقييم النهائي ال يكون بالتجزئة لكنه بقياس النجاحات 
واإلخفاقات التي حدثت طوال املوس���م وحتدث البدري عن أخطاء 
مباراة فريقه أمام الشبيبة التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل 
فريق«، مؤكدا أنه لم يقدم استقالته إلى مجلس إدارة النادي، بينما 

أكد موافقته على احتراف أحمد فتحي في الدوري االجنليزي.
وقال الب���دري ان تعاقد األهلي مع عماد متعب ومصطفى كرمي 
سيحل الكثير من املشاكل الهجومية التي يعاني منها الفريق، مؤكدا 
ان ناديه حسم أمر عماد متعب بالعودة واقترب من ضم كرمي بنسبة 
كبيرة للغاية. وأكمل البدري »مازلنا ندرس العرض الرسمي املقدم 
لضم أحمد فتحي، وأعطيت موافقتي باحتراف الالعب في حال وصول 
عرض مادي مناسب للنادي، وضعت مصلحة النادي والالعب في 

اعتباري، على الرغم من أهمية الالعب للفريق«.
وأردف البدري: »لن نقف عقبة في طريق الالعب، نحرص على 
مصلحة الالعب والنادي األهلي، سأوافق على انتقال الالعب للدوري 

اإلجنليزي في حال وصول عرض مادي مناسب ومفيد للنادي«.
إلى ذلك، أكد نادر ش���وقي وكيل أعم���ال الالعب عماد متعب ان 
العب���ه لن يخوض تدريبات فريق األهل���ي إال بعد نهاية أزمته مع 
س���تاندرلياج متاما ومن ثم احلصول على االستغناء النهائي من 

النادي البلجيكي حتى يصبح األمر بصورة قانونية بحتة.
وأوضح وكيل متعب أنه مت إرسال بقية مبلغ ال� 500 ألف يورو 
إلى النادي البلجيكي بالفعل حتى يحصل متعب على االس���تغناء 

النهائي وتصبح له حرية االنتقال ألي ناد.
ونفى شوقي ان يكون قد توصل إلى اتفاق مع النادي األهلي في 
الوقت احلالي، مؤكدا أنه ليس من حق الالعب االتفاق مع أي ناد إال 
بعد أن يحصل على حريته من جانب النادي البلجيكي، وقال »بعد 
انتهاء أزمة متعب مع ستاندرلياج سيصبح من حق الالعب االنتقال 

ألي ناد، واألهلي له األولوية في احلصول على خدمات ابنه«.
وأكد وكيل متع���ب أن نادي الزمالك لم يدخ���ل املفاوضات مع 
متعب بش���كل رس���مي لكنه أوضح أن النادي األبيض تفاوض مع 
الوكي���ل البلجيكي ملتعب عبدالباس���ط تنتوش من أجل احلصول 

على خدمات الالعب.


