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عادل حمود يبحث عن حتد جديد في دوري احملترفني اإلماراتي أو القطري

غادر إلى دبي للتوقيع مع متعهد خليجي لتسويقه في المنطقة

حمود يفاضل بين عرضين إماراتي وقطري مقابل 250 ألف دوالر
عبداهلل العنزي

غادر العب األزرق ونادي اجلهراء لكرة القدم عادل حمود 
البالد صباح امس متوجها ال����ى إمارة دبي االماراتية وذلك 
للتوقيع على عقد احتكار مع احد اكبر املتعهدين في منطقة 
اخلليج، حيث س����يقدم املتعهد الى حمود بعد توقيع العقد 
معه عرضني من ناد قطري وآخر اماراتي يلعبان في دوري 
احملترف����ني بكال البلدين، قيمة كل عرض تصل الى 250 الف 

دوالر ملدة موسم واحد.
وسيجري حمود خالل اقامته في دبي التي تستمر ملدة 3 ايام 
مفاوضات مباشرة مع النادي االماراتي بحضور مدير اعماله 
اجلديد، حيث ستتركز هذه املفاوضات على تفاصيل العقد 
من اقامة وسيارة ومكافآت فوز بعد اتفاق شبه نهائي على 

مقدم العقد والرواتب التي ستصل الى 250 الف دوالر.
وال يختلف العرض القطري كثيرا عن نظيره االماراتي ولكن 
تبدو األولوية في االختيار الى النادي االماراتي لعدة اسباب 
منها اعجاب حمود بالدوري هناك، هذا باالضافة الى رغبته 
في خوض جتربة احترافية جديدة في دوريات املنطقة بعد 

ان خاض جتربة سابقة في الدوري القطري مع الشمال.
وكان الس����املية قد أبدى رغبته في التعاقد مع حمود في 
املوس����م املقبل اال ان ادارة اجلهراء رفضت انتقال أي العب 
الى األندية احمللية، خصوصا ان النادي سيلعب في الدوري 

املمتاز املوسم املقبل.
اجلدير بالذكر ان حمود البالغ من العمر 23 عاما سبق ان 
خاض عام 2008 جتربة احترافية ملدة 6 اشهر مع نادي الشمال 
القطري حيث القت هذا التجربة استحسان النقاد واملتابعني 
للدوري القطري، اال انه رفض في نهايتها التجديد للش����مال 
بسبب سقوط الفريق لدوري الدرجة الثانية قبل ان ينتقل 
الى نادي القادسية على سبيل االعارة ملدة 6 اشهر ايضا اال 

ان االصابة حرمته من الظهور كثيرا مع األصفر.
وكان حمود قد عاد الى تش����كيلة األزرق مرة اخرى بعد 
ان مت استبعاده منها بسبب لعب فريقه اجلهراء في الدرجة 
األولى، قبل ان ينج����ح في قيادة فريقه للعودة الى الدوري 

املمتاز واحراز املركز الثالث بكأس ولي العهد هذا املوسم.

دهش يحرز فضية
الجائزة اآلسيوية الكبرى

أنهى البطل فواز دهش مشاركته في املرحلة الثالثة واألخيرة من 
بطولة اجلائزة الكبرى اآلسيوية التي أقيمت في الهند من 1 حتى 9 
اجلاري حيث شارك في سباق 100م/ح في املرحلة الثالثة واألخيرة 
من البطولة التي أقيمت أمس األول في مدينة شيناي بالهند وقد حقق 
املركز الثاني )ميدالية فضية( محققا 14.27 ث، وهذا رغم تعثره في 
احلاجز التاسع فقد أمتم السباق بعزمية وارار. وأثنى أمني سر احتاد 
العاب القوى محمد العتيبي على عزمية الالعب واصراره على متثيل 
الكويت التمثيل املشرف في هذا التجمع اآلسيوي الكبير الذي شارك 

فيه نخبة ممتازة من أبطال ألعاب القوى مبختلف أنحاء العالم.
وقال محم���د العتيبي إن البطل فواز دهش ف���ي املرحلة األولى 
التي أقيمت في مدينة بيون أول الش���هر اجلاري استطاع ان يحقق 
املركز الثاني )ميدالية فضية( محققا 13.68 ث، كما حقق املركز األول 
)ميدالية ذهبية( في املرحلة الثانية من البطولة التي أقيمت في مدينة 
بنغالور السبت املاضي مسجال 13.62ث )رقم كويتي جديد( وحقق 
الرقم التأهيلي لبطولة العالم أللعاب القوى للعمومي التي س���تقام 

في كوريا في الفترة من 27 أغسطس حتى 4 سبتمبر املقبلني.
وعن املشاركات القادمة للبطل فواز دهش قال العتيبي إنه سيشارك 
في بطولة اجلائزة الكبرى التي ستقام في تونس في 19 اجلاري حيث 
نأمل ان يحقق أفضل النتائج في البطولة املذكورة. وناشد العتيبي 
جميع الهيئات الرياضية وكبار الشخصيات والشركات تكرمي البطل 

فواز دهش تشجيعا وحافزا له على االستمرار في العطاء.
كما ناش���د العتيبي جميع األندية الرياضية واملهتمني برياضة 
ألعاب القوى املش���اركة في استقبال البطل فواز دهش لدى وصوله 
الى مطار الكويت الدولي في الساعة السابعة صباح اليوم. من جهة 
أخرى أوضح العتيب���ي ان البطل علي الزنكوي حقق املركز الثالث 
)ميدالية برونزية( في مسابقة اطاحة املطرقة في بطولة دولية أللعاب 
اقوى أقيمت في وارسو بپولندا الثالثاء املاضي محققا 76.3م، وقد 
جاء في املركز األول الالعب السلوڤيني محققا 78.01م، بينما جاء في 

املركز الثاني الالعب الطاجيكستاني محققا 77.64م.

السهو: سأبقى داعمًا 
لفرق الجهراء من أي موقع

اعتذر نائب رئيس نادي اجلهراء السابق خلف السهو عن الدعوة 
التي قدمت له بتسلم مهام مدير كرة القدم لفريق اجلهراء.

وقال السهو اش���كر اعضاء مجلس ادارة النادي وعلى رأسهم 
الرئيس احمد الظفيري على هذه البادرة الطيبة والدعوة لتسلم 
مهمة مدير فرق كرة القدم في النادي ولكني اعتذر عن هذا الطلب 
لظروفي اخلاصة رغم انه شرف لكل شخص ان يعمل بهذا النادي 
العريق في جو اخوي واسري وان يسهم في حتقيق اجناز يسجل 

باسم نادي اجلهراء في اي مكان كان.
واوضح السهو ان مجلس ادارة النادي احلالي بقيادة الرئيس 
احم���د الظفيري قدم الكثير للنادي خالل الفترة البس���يطة التي 
قضوها بني اسواره وساهموا في تطوير االلعاب وكان حضورهم 
ف���ال خير على فريق القدم الذي حقق املركز الثالث بكأس س���مو 
ولي العهد وتأهل للدوري املمتاز والذي نتمنى ان يستمر فيه وان 

ينافس على املراكز املتقدمة.
ووعد السهو بأن يبقى داعما ماديا ومعنويا جلميع فرق نادي 
اجلهراء التي حتقق االجنازات واملراكز املتقدمة في جميع االلعاب 

وليس في كرة القدم فقط.

شوستر  مدربًا لبشيكتاش
اعلن نادي بشيكتاش التركي لكرة القدم على موقعه االلكتروني 
تعاقده مع املدرب االملاني برند شوس���تر لالشراف على فريقه في 

املوسمني املقبلني.
واوضح النادي التركي ان قيمة الصفقة وصلت الى 2.6 مليون 

يورو في املوسم الواحد.
وكان بشيكتاش حل رابعا في الدوري التركي في املوسم االخير 

خلف بورصة سبور وغلطة سراي وفنربغشة.

ريال مدريد يريد
ضم دي ماريا بأسرع وقت

 بات ريال مدريد االسباني على وشك ضم العب الوسط االرجنتيني 
انخل دي ماريا من بنفيكا البرتغالي مقابل نحو 25 مليون يورو 

حسب ما أوضحت أمس صحيفتا »ماركا واس« احملليتان.
 وذكرت الصحيفتان ان ريال مدريد يأمل في إنهاء الصفقة في 
اقل من 24 ساعة وحتديدا قبل انطالق مونديال جنوب افريقيا اليوم 
حي���ث يخوض دي ماريا )22 عاما( غماره مع منتخب بالده الذي 
يلتقي نيجيريا غدا، اذ يخشى املسؤولون فيه ان يرتفع سعره في 
حال تألقه في النهائيات.  واشارتا ايضا الى ان ريال مدريد مستعد 
لدفع مبلغ ال يتعدى 25 مليون يورو للحصول على خدمات الالعب 
املرتبط بعقد مع بنفيكا حتى 2015، مع ان املبلغ الذي تردد سابقا 
يصل الى 40 مليون يورو، لكنه قد ينخفض الهتمام بنفيكا بثالثة 
العبني من الريال.  وتردد الصحف االسبانية منذ أيام أخبار اهتمام 
مدرب ريال مدريد اجلدي���د البرتغالي جوزيه مورينيو بضم دي 
ماريا، وهذا ما أكده ايضا رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز، 
مشيرا أيضا الى االهتمام بالعب وسط ليڤربول االجنليزي ستيفن 
جي���رارد والبرازيلي مايكون مدافع انتر ميالن االيطالي.  وأحملت 
م���اركا واس أيضا الى قرب تعاقد ريال مدريد مع املدافع الصربي 

الدولي الكسندر كوالروف من التسيو االيطالي.

ڤييرا باق مع مانشستر سيتي
اعلن نادي مانشس���تر س���يتي االجنليزي لكرة القدم انه وّقع 
عقدا ملدة عام مع العب الوس���ط الفرنسي باتريك ڤييرا املعار من 
انتر ميالن االيطالي لستة اشهر. وكان ڤييرا )34 عاما( انضم الى 
مانشستر سيتي في يناير املاضي وهو اليزال يعاني من االصابة 
على امل ان يلعب اكثر مع فريقه اجلديد بهدف اقناع املدرب رميون 
دومينيك بضمه الى التشكيلة املشاركة في مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا. ولم يلعب ڤييرا مع مانشستر سيتي سوى 14 مباراة لم 
تكن كافية بالنس���بة الى دومينيك الستدعائه الى املنتخب الذي 

كان في فترة ما قائدا له.

خالص العزاء لبدر الخالدي
يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء إلى عضو جلنة هوكي 
اجلليد بدر اخلالدي لوفاة خاله. تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أكد أنه خاطب األندية بضرورة تواجد العبي المنتخب في 5 أغسطس

حسين: األزرق الرديف في القاهرة 18 يوليو

الحقان: ال اعتذارات عن معسكر األصفر

عبدالعزيز جاسم
قال مدير منتخب الوطني االول لكرة القدم أسامة 
حس���ني إن اجلهاز اإلداري والفني لألزرق اعتمد 
معس���كر القاهرة للمنتخب الرديف ابتداء من 18 
يوليو املقبل وحتى 5 أغسطس بحضور 28 العبا 
وبقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش، مشيرا 
إلى أن املعسكر ستتخلله 4 مباريات ودية ستحدد 
ف���ي وقت الحق ولن نتعجل بها الختيار األفضل. 
وبني حسني أن الرديف ال يقل أهمية عن املنتخب 
األول بل يجب االهتمام به بصورة جيدة كونه الرافد 
األساسي للمنتخب األول والذي يضم بعض األسماء 
منه، مبينا أن العبي الرديف سيكونون جاهزين في 

حالة إصابة أو اعتذار أي العب من املنتخب األول 
وسيسهل من اختيار غوران للبديل والذي سيعرف 
مس���تواهم جيدا من خالل املعسكر. وفيما يخص 
س���فر أغلب العبي األزرق في معسكرات خارجية 
مع أنديتهم وكيفية جتميعهم قبل الس���فر ملالقاة 
منتخب أذربيجان 11 أغس���طس املقبل، أكد حسني 
أنه قام مبراسلة جميع األندية التي تضم العبني 
في صفوف املنتخب بضرورة أن يعود الالعبون 
بوقت أقصاه 5 أغس���طس حت���ى يتمكن من عمل 
اإلجراءات الروتينية قبل السفر والتي ستكون في 
8 منه وأي تأخير أو عدم حضور سيتحمله النادي 

والالعب حيث مت إبالغهما بذلك مسبقا.

عبدالعزيز جاسم
أكد مش���رف الفريق االول لك���رة القدم بنادي 
القادس���ية عبداهلل احلقان انه ال توجد اعتذارات 
من قبل العبي االصفر حتى اآلن عن معسكر مدينة 
6 اكتوب���ر في العاصمة املصري���ة القاهرة، والذي 
سينطلق خالل الفترة من 20 يوليو املقبل وحتى 
6 اغسطس وس���يتخلله عدد من املباريات الودية 

لن يقل عن ثالث مباريات.
واش���ار الى ان الالعبني جميعا اكدوا تواجدهم 

في املعسكر، لكن ان استجدت ظروف فيما يخص 
املنتخ���ب االول او الردي���ف واالوملبي فلن نتمكن 
من اجبار الالعبني على احلضور بسبب االسبقية 

للمنتخبات.
وبني احلقان ان اختيار القاهرة جاء بسبب قرب 
املسافة والتي ستسهل عودة بعض الالعبني الجراء 
االختبارات والذين يرتبطون ب� »كورس صيفي« 
في اجلامعات، مبينا ان التجمع االولي سيكون هنا 

في 10 يوليو بقيادة املدرب محمد ابراهيم.

الحوال الرابعة عالمياً في »التراب«
تعي����ش بعثة الرماية الكويتية فرحة عارمة بعد أن 
متكنت الرامية البطلة ش����هد احلوال من املش����اركة في 
التصفيات النهائية مبس����ابقة التراب في بطولة كأس 
العالم لرماية االطباق الطائرة املقامة حاليا على ميادين 
مدين����ة لوناتو في ايطاليا خالل الفترة من 7 وحتى 16 

اجلاري ومبشاركة 66 رامية.
ويعتب����ر هذا االجن����از الثاني ملش����اركة بطلتنا في 
التصفي����ات النهائية ألفضل 6 راميات على مس����توى 
العالم ببط����والت كأس العالم لرماية االطباق الطائرة، 
وكانت احلوال قد حصدت في اجلولة االولى 23 من 25 
هدف����ا، وفي الثانية والثالثة 23، وفي الرابعة واالخيرة 
21 هدفا، مما أهلها لتشارك ضمن افضل 6 راميات على 
مستوى العالم، وكادت احلوال ان حتقق املركز الثالث بعد 
تعادلها في عدد االهداف مع الرامية الصينية املخضرمة 
لي يانغ التي تس����اوت معها في ع����دد االهداف 100/89 
هدف لكل منهما، مما أدى الى اقامة جولة كسر التعادل 
بني البطلتني وحسمت اخلبرة النتيجة بفوز الصينية 
باملركز الثالث واحلوال باملركز الرابع، وحققت الرامية 
الصينية جاوي املركز االول بنتيجة 100/92، وحصلت 
الرامية زيزنا ستيفيس����كوفا من جمهورية سلوڤاكيا 
على املركز الثاني 100/91، واملركز اخلامس األملانية جانا 
بيكمان 100/87، والسادسة الرامية البريطانية شارولت 

كيرود 100/86.
وفي اتصال هاتفي اجراه رئيس االحتاد العربي للرماية 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الوفد دعيج العتيبي 
مع رئيس احتاد الرماية الش���يخ سلمان احلمود حيث 
هنأه باجناز البطلة شهد احلوال، وقال ان مسابقة رماية 
التراب للسيدات ش���هدت تنافسا كبيرا بني بطالت هذه 
اللعبة وخاصة من قبل الراميات الصينيات ورماة االحتاد 

الرامية شهد احلوال في بطولة سابقةاالوروبي الذين لهم باع طويل وخبرة كبيرة.

الزمالك يهدد شيكاباال في حال هروبه إلى بلجيكا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد عض���و مجلس ادارة الزمالك صبري 
سراج أن النادي لن يفرط في حقوقه جتاه 
الذي  العبه محمود عبدالرازق »شيكاباال«، 
طلب فسخ عقده والهروب الى بلجيكا للعب 
لنادي أندرخلت دون الرجوع للنادي، رغم 

سريان عقده لنهاية املوسم املقبل.
وشدد على ان الزمالك سيرفع ضد شيكاباال 
قضية في االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
وان موقف الالعب ضعيف وس���توقع عليه 
غرامة مالية كبيرة، خصوصا أن له سوابق 
في »فيفا« بعد أن سبق وهرب مرتني، األولى 
من الزمالك لباوك اليوناني والثانية بالعكس، 
وفي كلتا احلالت���ني مت توقيع غرامة مالية 
كبيرة عليه، مؤكدا على صحة موقف الزمالك 
جتاه شيكاباال، وذلك طبقا لقضيتني سابقتني 

متشابهتني لنفس قضية الالعب.
واشار عضو مجلس الزمالك الى أن هناك 
محاوالت تبذل مع شيكاباال إلقناعه بالتراجع 
عن موقفه واالس���تمرار مع الفريق، وطالب 
الالعب أن يتذكر وقوف الزمالك بجواره عندما 
هرب من باوك اليوناني وحتمل النادي مبلغ 
990 ألف يورو من أجل أن يعود للعب وال يتم 
إيقافه، وعدم النظر الى مصلحته الشخصية 

دون النظر ملصلحة الزمالك.
وكشف صبري س���راج أن هناك شركة 
تسويق أملانية لها مندوب في مصر هي التي 
كانت وراء طل���ب الرحيل الذي تلقاه نادي 
الزمالك من شيكاباال بشأن رغبته في فسخ 
تعاقده مع النادي متهيدا النضمامه رسميا 
ألندرخلت بعد أن حصل الالعب على تأشيرة 
السفر الى هناك في س���رية تامة دون علم 
أي شخص داخل أو خارج النادي، مستغال 
أحد لوائح االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
والتي تنص على أن أي العب موقع لناديه 
ملدة 5 س���نوات يحق له فس���خ تعاقده بعد 
املوس���م الثالث مقابل 150 ألف دوالر، وهو 
ما ينطبق على ش���يكاباال الذي مر من عقده 

مع الزمالك 4 سنوات.
واوضح جاس���ر أن الطلب املقدم باسم 

الالعب لم يتضم���ن أي توقيع له، وأن ذلك 
يؤكد ان الشركة األملانية متلك تفويضا من 
الالعب، ولها كامل احلرية في التصرف باسمه 
والتحدث في أي ش���يء يخصه، وبناء على 
ذلك فهي تطالب إدارة الزمالك بفسخ العقد 
مع الالعب بشكل قانوني وإبالغ مسؤوليه 
بذلك رسميا. اما عن املثير في هذه الواقعة 
فهو أن هناك عضوا باجلهاز اإلداري بالزمالك 
متورطا بشكل كبير في قضية هروب الالعب 
من النادي وجار التحقيق معه ملعرفة مالبسات 
األمر والرد على االتهام املوجه له مبساعدة 

شيكاباال على الهروب.

األهالوية غاضبون

من جهة اخ���رى، تس���بب انتقال العب 
الفريق االول لك���رة القدم بنادي بتروجيت 
وليد س���ليمان الى إنبي وتوقيعه على عقد 
مدته خمس مواس���م مقبلة في نش���ر حالة 
من االستياء الش���ديد داخل النادي االهلي، 
وذلك لعدم احترام النادي البترولي جلدية 
املفاوضات املستمرة من األهلي ملدة 3 سنوات 
متتالية، فضال عن اخالل مسؤوليه بوعودهم 

التي كانوا قد قطعوها على انفسهم.
وكانت تصريحات وكيل وليد س���ليمان 
سمير السيد قد اثارت دهشة مسؤولي األهلي 
من اس���اليب الضغط التي مارسها الثنائي 
االهالوي االصل ع���الء عبدالصادق وخالد 
بيبو الذي قام باخراج الالعب من املستشفى 
واصطحابه الى ع���الء عبدالصادق وهو ما 
أكده اكثر من ش���اهد عيان في املستش���فى، 
باالضافة الى وصول معلومات جديدة تؤكد 
ان عبدالصادق وبيبو كانا هما حجر االساس 
في انتقال الالعب الى انبي باستخدام وسائل 
من التهديد والوعيد وصلت الى حد تسريح 
بعض افراد اسرة الالعب من العاملني في مجال 
البترول، وردا على هذا من املتوقع ان تقوم 
ادارة األهلي في االيام القادمة باصدار قرار 
سري مبنع التعامل مع هذا الثنائي ورفض 
بيع اي العب من العبي الفريق »االحمر« الى 

اندية قطاع البترول.

أدريانو: روما مثل ريو دي جانيرو
أكد املهاجم الس����ابق لفريق فالمنغو واملنتخب 
البرازيلي لكرة القدم ادريانو انه »تأثر جدا« باالستقبال 
احلار الذي حظي به وانه »يشعر في روما كأنه في 

ريو دي جانيرو«.
وقال ادريانو في مؤمت����ر صحافي لدى تقدميه 
رس����ميا من قبل نادي العاصمة االيطالية، وصيف 
بطل مس����ابقتي الدوري والكأس، »لقد تأثرت كثيرا 
لدى استقبالي بهذه الطريقة، لدي انطباع كأني في 
ريو وأنا متأكد وواثق من اننا سنقدم موسما ممتازا 

بدءا من دور الذهاب ثم نذهب بعيدا الحقا«.
وأضاف امام نحو 5 آالف مشجع أتوا ملشاهدته 
في ستاد فالمينيو »أنا اعرف مسؤولياتي متاما، وأنا 
س����عيد جدا بوجودي هنا في روما«، وردت رئيسة 
النادي روزيال سنسي »باعتزاز كبير أقدم لكم بطال 
مثل ادريانو«. وكان روما أعلن في وقت س����ابق انه 
وق����ع مع ادريانو عقدا مدته 3 س����نوات حتى نهاية 
يوني����و 2013 مقابل 5 ماليني يورو في العام اضافة 

الى املكافآت وغير ذلك.

ميكايل باالك يرد على من يطالبه باالعتزال

باالك العب نادي تشلسي االجنليزي لكرة القدم، 
اعتزال الكرة وانهاء مسيرته الكروية بعد أن تخلى 
عنه ناديه االجنليزي ورفض جتديد عقده. وقال 
باالك لصحيفة »التاميز« البريطانية الصادرة أمس 
انه ينظر إلى األمام وس���يدرس انتقاله لناد آخر، 
واالستمرار في اللعب »على أعلى مستوى« ملدة عامني 
قادمني، على األقل، للمشاركة مع منتخب أملانيا في 

بطولة األمم األوروبية عام 2012. واستبعد باالك 
متاما فكرة االنتقال للعب في الواليات املتحدة، أو 
ألحد أندية اخلليج، مؤك���دا رغبت���ه في البق���اء 

في أوروبا.
ورحب باالك بامكانية عودته للعب في الدوري 
األملاني، مشيرا إلى وجود عدة عروض للعب هناك، 

ومؤكدا اعتزازه بنفسه كمواطن أملاني.

باالك يرفض 
التوقف عن الكرة


