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على ضوء القضية المرفوعة من كاظمة بسبب تعاقد األصفر مع الصربي ميالدين

»فيفا« يغّرم القادسية 400 ألف دوالر ويمنعه من التعاقدات لمدة عام

العربي يفوز على تصنيع السيارات
 والقادسية يكتفي بمواجهتي التعاون وجاسكو

ختام البطولة الثانية ألكاديمية الشيخ سعد

الحمود يكتسح انتخابات االتحاد الدولي للرماية 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
فاز العربي في ثاني مواجهاته 
الودية ضمن برنامج اإلعداد اخلاص 
مبعس����كره املقام بالقاهرة مساء 
اول من امس على فريق تصنيع 
الس����يارات الذي يلع����ب بدوري 
الثانية املصري، بثالثية  الدرجة 
نظيفة. وقد أبدى البرازيلي كابو 
املدير الفني للعربي سعادته بأداء 
العبي األخضر، مؤكدا ان االداء كان 
اكثر من رائع، السيما ان املباراة تعد 
التجربة الثانية للفريق مبعسكره 
احلالي مبدينة 6 اكتوبر، لذلك سعى 
من خاللها الى ان يدفع بأكبر عدد 
من الالعبني لالطمئنان على حالتهم 
الفنية والبدنية والوقوف على مدى 
استيعابهم للفكر اخلططي الذي بدأ 

يطبقه معهم باملعسكر.
وأش����ار كابو الى ان املواجهة 
املقبلة امام فريق التعاون السعودي 

ستكون أكثر قوة وندية.
كما دف����ع كابو ب� 3 العبني من 
الرباعي البرازيلي املنضم حديثا 
لصفوف األخضر، وهم: انطونيو 
خوس����يه ولوي����س كارل����وس 
وسانتوس فابيو الذي انضم ملدة 
موس����م واحد، بينما فضل املدير 
الفني عدم التسرع بالدفع بالالعب 
الرابع تفاديا لإلجهاد، حيث أوضح 
فرنانديز للمدرب انه يشعر ببعض 
اآلالم ف����ي العضلة الضامة للقدم 
اليس����رى.ويواصل اليوم العربي 
تدريباته على ملعب فندق موڤنبيك 
على فترتني صباحا ومساء، ومن 

فاز رئيس نادي الرماية ورئيس 
االحتاد اآلس����يوي للعبة الشيخ 
س����لمان احلم����ود مبنصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية في 
االنتخابات التي عقدت في مدينة 
ميونيخ بأملانيا، محققا املركز األول 
وبفارق كبير عن منافسيه بنتيجة 
238 صوتا، وجاء في املركز الثاني 
االيطالي ل�وسيانو روسي ب� 217 
صوت����ا وجاء في املرك����ز الثالث 
األميركي جاري أندرسون ب� 190 
وحل املص����ري مدحت وهدان في 
املركز الرابع ب� 176 في حني خسر 
الروس����ي فالدميير لسن رئيس 
االحتاد األوروبي االنتخابات بعد 
أن حل في الترتيب اخلامس ب� 92 
صوتا. وجرت االنتخابات مبشاركة 
140 احتادا دوليا لكل احتاد صوتني 
من أصل 157 احت����ادا. كما فاز م. 
دعي����ج العتيبي رئي����س االحتاد 
العربي للرماي����ة مبنصب عضو 

مجلس إدارة االحتاد الدولي.
وق����ال احلمود إن ه����ذا الفوز 
هو فوز للكوي����ت وجتديد للثقة 
واالحترام الدولي الذي حتظى به 
الس����احة  الكويتية على  الرماية 
الدولية.مهديا هذا الفوز إلى صاحب 

املقرر ان يطبق البرازيلي كابو اليوم 
بعض اجلمل اخلططية اجلديدة مع 
الفريق، بعد ان اطمأن على مدى 
التكتيكية  اس����تيعابهم للمرحلة 
االول����ى، م����ن خ����الل املواجهتني 
الوديتني السابقتني اللتني خاضهما 
األخضر أمام الش����رطة وتصنيع 
السيارات. وفي القادسية أكد املدير 
الفني للفريق األول محمد ابراهيم 
ان إلغاء املباراة الودية التي كان 
مقررا إقامته����ا اول من امس أمام 
فريق بتروجيت، ضمن معسكره 

اإلعدادي احلالي الذي يقيمه الفريق 
مبدينة 6 أكتوبر، جاء ألس����باب 
فنية، حيث فض����ل اجلهاز الفني 
استمرار الفريق في تنفيذ برنامجه 
التدريبي اخلاص به كاملعتاد على 
فترتني صباحا ومساء، مع االكتفاء 
باملباريات الودي����ة األخرى التي 
سيخوضها األصفر يومي 2 و5 من 
الشهر القادم امام فريقي التعاون 
السعودي وجاسكو املصري. وذلك 
ألن اجلهاز الفني يرى ان خوض 
الوديات في الفترة الراهنة قد يؤثر 

بالسلب على الالعبني الذين بدأوا 
يستجيبون بشكل ايجابي للفكر 
اجلديد الذي يت����م تطبيقه معهم 
خالل املعسكر، كذلك هناك سبب 
آخر أكثر أهمية وهو خشية اجلهاز 
الفني من تعرض اي من الالعبني 

األساسيني لإلصابة.
بالقاهرة أيضا  وفي معسكره 
خسر النصر وديا امام وادي دجلة 
املص����ري 0-2 ويعتبر دجلة من 
الفرق الصاع����دة حديثا للدوري 

املمتازة في مصر.

السمو األمير وس����مو ولي عهده 
والى الشعب الكويتي.

وقال عبي����د العصيمي األمني 
العام لالحتادين العربي والكويتي 
للرماية ان الوفد الكويتي املشارك 
في اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي عق����د العديد من 
اللقاءات واالجتماعات مع العديد من 
االحتادات الدولية املشاركة والتي 
أكدت مساندتها ودعمها للكويت.

وقال انه ألول مرة تشهد انتخابات 
االحتاد الدولي هذا احلشد الكبير 
من احت����ادات الرماية. من جانب 
آخر اختتمت األربعاء املاضي على 
مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
الثانية  االوملبي للرماية البطولة 
ألكادميية الشيخ س����عد للرماية 
االوملبية حتت رعاية رئيس مجلس 
إدارة نادي الرماية الشيخ سلمان 
احلمود وق����د أقيمت البطولة في 

مسابقات السكيت والتراب االوملبي 
واملسدس والبندقية ضغط الهواء 
االوملبية. وعلى صعيد املنافسات 
الرش����يدي مبسابقتي  فاز نواف 
التراب والسكيت )رجال(، كما فاز 
سليمان الصبيحي مبسابقة التراب 
للناشئني، ومحمد املطيري بالسكيت 
للناشئني، وحسني الصقر ببندقية 
الفرحان  الهواء )رجال(، واسراء 

ببندقية الهواء )سيدات(.

نواف شويع محاوال قطع الكرة من العب احتاد الشرطة في مباراة سابقة

الشيخ سلمان احلمود متوسطا وفد الكويت في اجتماعات عمومية االحتاد الدولي للرماية

الجهراء يتجه لتعيين سالكو مدربًا 3 وديات للصليبخات  بالقاهرة
بداًل من  البرازيلي دا سيلفا

بدء التسجيل في دورة »الوطنية«

أكد أنه ال يعارض المصالحة المصرية ـ الجزائرية

زاهر: مستعد لمرافقة األهلي للجزائر

انتظم فريق الصليبخات في 
معس����كره التدريبي الذي بدأه 
أول من أمس بالقاهرة ويستمر 
حتى العاشر من اغسطس املقبل 
استعدادا النطالق املوسم اجلديد. 
وقال رئيس الوفد وأمني الصندوق 
الظفيري  ن����واف  الن����ادي  في 
ان املعس����كر تتخلله تدريبات 
صباحية ومسائية، وسيلعب 
املباريات  الصليبخات بع����ض 
الودية مع بعض الفرق املصرية.

وأكد الظفيري أهمية املعسكر في 
جتربة بعض الالعبني وضمهم 
الى فريق، السيما ان الفريق يضم 

العبني من مراحل عمرية مختلفة، باالضافة الى ما يتضمنه املعسكر 
من لقاءات ودية ما يساهم في رفع مستوى الفريق.وأضاف ان الفريق 
سيخوض خالل املعسكر ثالث مباريات ودية مع فرق مصرية لم يتم 
التأكد من مواعيدها بعد باالضافة الى امكان تنظيم لقاءات أخرى مع 

بعض الفرق الكويتية املوجودة حاليا في مصر.

 مبارك الخالدي
تتجه اإلدارة املؤقتة لنادي اجلهراء إلسناد مهمة إدارة الفريق االول 
لكرة القدم الى مدرب املراحل السنية في النادي الصربي سالكو وذلك 
لتأخر البرازيلي دا سيلفا الذي مت التعاقد معه مؤخرا لقيادة الفريق 

خلفا للبوسني زياديتش الذي انتقل لتدريب الساملية.
وكانت إدارة اجلهراء قد نزلت عند طلبات املدرب اجلديد اخلاصة 
بقيمة التعاقد معه واملميزات امللحق����ة به وانتهت من كل اإلجراءات 
املتعلقة بتوثيق التعاقد لدى الهيئة العامة للش����باب والرياضة كما 
مت اس����تصدار البطاقة اخلاصة به من احتاد الكره اال ان دا سيلفا ظل 

مياطل في وصوله متحججا باعذار مختلفة.
ونظ����را الى ضيق الوقت املتبقي على انطالق منافس����ات الدوري 
املمتاز الذي تأهل اجلهراء خلوض منافس����اته عن جداره واستحقاق 
إال ان الفري����ق اليزال يخوض تدريباته حتت قيادة مس����اعد املدرب 
احم����د عبدالكرمي الذي ال ميتلك الصالحي����ات الكاملة من حيث اعداد 
البرنامج التدريبي للفريق وكذلك اختيار احملترفني املقرر االستعانة 

بهم في املوسم املقبل.
وتس����بب عدم وصول املدرب في عدم خروج الفريق الى معسكر 
اعدادي أسوة بالفرق األخرى التي غادرت الى دول مختلفة استعدادا 
للموسم املقبل، األمر الذي ألقى ظالال كبيرة حول مدى جدية استعدادات 
الفريق الذي وعد القائمون عليه بالعمل على اعداده بشكل مميز يجعل 

منه فريقا منافسا وليس مجرد ضيف شرف على البطولة.
ومن املتوقع ان حتس����م ادارة النادي موقفها من املدرب دا سيلفا 
بشكل نهائي االسبوع اجلاري اذ تعتزم ارسال خطاب صريح له ملعرفة 

موقفه النهائي من احلضور الى الكويت من عدمه. أعلنت الش����ركة الوطنية لالتصاالت عن فتح باب التس����جيل في 
دورتها الرمضانية التي تقيمها س����نويا في ش����هر رمضان املبارك، 
وحدد املنسق العام للبطولة حمد محارب فترة ساعة تبدأ اليوم من 
الواحدة ظهرا حتى الثانية، للتس����جيل عبر الرقم 65999020، وذلك 
من اجل اتاح����ة الفرصة امام اجلميع للمش����اركة في واحدة من أهم 
الدورات الرمضانية. وقال محارب ان النس����خة املقبلة ستكون قوية 
نظرا ملشاركة عدد كبير من الفرق ولسمعة البطولة اضافة الى اجلوائز 

املقدمة للفرق الفائ زة.

أبدى رئيس االحتاد املصري لكرة القدم س����مير زاهر انه مستعد 
ملرافق����ة بعثة األهلي املصري في اجلزائر خ����الل مباراته املقبلة امام 
ش����بيبة القبائل اجلزائري ضمن مباريات الدور ال� 16 من مس����ابقة 
دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا انه ال يعارض اي مجهود او مبادرة يتم 
اطالقها للمصاحلة بني مصر واجلزائر بعد األحداث التي حدثت خالل 

التصفيات األفريقية املؤهلة لكأس العالم.
وق����ال زاهر � في برنامج »بيت الكورة« على التلفزيون املصري � 
»ليس لدي مانع مطلقا من السفر مع بعثة األهلي للجزائر ومرافقتهم 
هن����اك، وذلك لتأكيد املصاحلة بني االخ����وة في اجلزائر، فاألمور اآلن 
انتهت بالنسبة لكل جانب«.وأوضح زاهر انه لم يعارض اي مبادرة  
للمصاحلة مع االخوة األشقاء في اجلزائر، كما رحب مببادرة الوفاق 
م����ع املنتخب اجلزائري التي اتفق عليه����ا م.هاني أبوريدة مع محمد 
روراوة رئيس احتاد الكرة اجلزائ����ري. وأضاف ان االحتاد املصري 
واملجلس القومي للرياضة برئاس����ة حسن صقر سيقدمان في الفترة 
املقبلة دعوة ألفراد االحتاد اجلزائري لزيارة مصر على هامش املباراة 
املقبلة بني األهلي وش����بيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا لتدعيم 

املصاحلة وانهاء اي خالفات بشكل نهائي.
من جانب اخر ربط العب األهلي املعتز باهلل إينو استمراره مع 
االهلي بقيده في القائمة األفريقية، التي سيرسلها األهلي لالحتاد 
االفريقي قبل 5 أغس���طس املقبل.. وقال إينو إذا لم يتم قيدي في 
القائمة األفريقية، فسأرحل عن األهلي في يناير املقبل، وانه سيحضر 
للنادي أكثر من عرض خالل فترة االنتقاالت الشتوية، ولن يستمر 
لنهاية املوسم.. يأتي هذا التهديد من إينو، بعد ساعات من وصول 
البطاقة الدولية لالعب وسط األهلي، محمد شوقي العائد من رحلة 
احتراف في سبور التركي. ولم يتبق في قائمة األهلي األفريقية إال 
مكان واحد، يتنافس عليه أربعة العبني هم: أمير سعيود ومصطفى 

محمود »عفروتو« واملعتز باهلل إينو ومحمد شوقي.
من جانب آخر، يخوض حرس احلدود على ملعبه باستاد املكس 
باالس���كندرية في الثامنة والنصف مساء اليوم مباراة مهمة امام 
فريق جابوروني يونايتد بطل بتس���وانا في اطار مباريات االياب 
مللحق دور ال� 16 ب���كأس االحتاد االفريقي. وكان احلرس في لقاء 

الذهاب قد تعرض لهزمية بهدف.

برونزية كويتية لرزوقي في السباحة 
العربية المدرسية

 بيروت ـ ناجي شربل
أدخ��ل محمد رزوقي الكويت الئح��ة امليداليات في 
الدورة الرياضية العربية املدرسية ال� 18 التي يستضيفها 
لبنان حتى 5 أغس��طس، بانتزاعه برونزية س��باق ال� 
100 متر حرة، مسجال 56:47 ثانية، في اليوم األول من 
مسابقات الس��باحة في حوض مدينة رفيق احلريري 
باجلامعة اللبنانية. وفاز بالسباق اللبناني مكرم فاتول 
س��باح نادي اجلزيرة مسجال 55:28 ثانية، وحل ثانيا 
االردني سامر كمال مسجال 56:37 ثانية. وشهد اليوم 
األول املائي س��يطرة مصرية بانتزاع س��باحي مصر 
وسباحاتها س��ت ميداليات ذهبية، في مقابل ميداليتني 
ذهبيت��ني لكل من لبنان وس��ورية واجلزائر، وميدالية 

ذهبية لكل من املغرب واألردن.
وفي كرة الطاولة للفردي، تأهل عبدالرحمن القطان 
لدور ال� 16 عن املجموعة اخلامسة لألدوار التمهيدية، كما 
تأهلت مرمي مارون عن املجموعة السادسة عن اإلناث.

فيما خس��رت فاطمة احلميد ف��ي البادمنتون امام 
املصرية تقى طارق 0 � 2. وفي كرة اليد، خرج األزرق من 
التنافس على إحدى بطاقتي التأهل اخلاصتني باملجموعة 
الثانية بخسارة ثانية أمام االمارات 28 � 32. وكان أفضل 
مسجل لألزرق عبداهلل الغربللي 9 إصابات، في املباراة 

التي جرت بينهما.
كما خرج أزرق الطائرة من تصفيات املجموعة االولى 
بخسارة ثالثة أمام العراق 1 � 3 في مجمع فؤاد شهاب 

الرياضي في جونية.
في حني واصل منتخب لبنان لكرة السلة تألقه، بفوز 
ثال��ث تواليا على قطر 92 � 51 في املباراة التي أجريت 
بينهم��ا في قاعة احلس��ام بثانوية رفيق احلريري في 

صيدا.
وكان أفضل مس��جل للبنان كرم مشرف 25 نقطة. 
كما حققت سورية فوزها الثالث تواليا على االردن بفارق 

20 نقطة 95 � 75.
فيما حقق لبنان فوزا أول في كرة القدم على العراق 
2 � 1 في املجموع��ة الثانية على ملعب بيروت البلدي. 
وسجل للبنان مصطفى كجك وعبد الفتاح عاشور في 
الدقيقتني 5 و18. وللعراق اللبناني محمد عويضة خطأ 

في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

الصربي ميالدين صاحب األزمة في إحدى مبارياته بزي القادسية

 عبدالعزيز جاسم
أص���در االحتاد 
القدم  الدولي لكرة 
)فيفا( أمس حكما 
يقضي بتغرمي نادي 
القادسية مببلغ 400 
الف دوالر ومنعه من 
اجراء أي تعاقدات 
مع اي العب محلي 
أو محت���رف مل���دة 
عام كامل من وقت 
صدور القرار، وجاء 
هذا احلكم على ضوء 
القضية املرفوعة من 

نادي كاظمة ضد القادسية بعد تعاقد 
األخير قبل 3 مواسم مع محترف كاظمة 
الصربي جوفانتسيك ميالدين الذي 
كان متعاق���دا مع البرتقالي ملدة عام 
وكان العقد ينص على أحقية كاظمة في 
التجديد معه بعد انتهاء مدة العقد.

 وحدثت وقته���ا أزمة كبيرة بني 
القادسية وكاظمة بعد ان اثبت األخير 
ان لديه عقدا س���اريا مع الالعب ملدة 
موسم آخر وال يحق ألي ناد آخر ان 
يتعاقد مع الالعب، اال ان القادس���ية 
حينها تعاقد م���ع ميالدين واملدافع 
البحريني محمد حسني ومدرب كاظمة 
ايض���ا في نفس املوس���م البرتغالي 
جاريدو وهو ما دفع كاظمة الى اللجوء 

الى احملاكم احمللية والدولية. 
من جانبه قال عضو مجلس ادارة 
كاظمة جهاد الغربللي ان احلكم جاء 
منصفا لكاظمة ال���ذي لم ييأس من 
طول امل���دة بل كان ي���درك ان حقه 
سيصله عاجال او آجال وفي النهاية 
فاالحتاد الدولي أنصفه، مشيرا الى ان 
القادسية عليه تطبيق القرار في زمن 

ال يتعدى 30 يوما 
ودفع الغرامة املالية 
واال س���تتضاعف 
الغرامات من  عليه 

قبل »فيفا«. 
الغربللي  وبني 
ع���اد  احل���ق  أن 
لكاظم���ة وان هذا 
الق���رار س���يكون 
مبنزل���ة عبرة ألي 
فريق يتجاوز حقه 
ف���ي التعاقدات مع 
العبي اي ناد آخر 

دون وجه حق. 
من جانب آخر وعلى صعيد معسكر 
كاظمة الذي يقيمه بالنمسا استعدادا 
للموسم اجلديد تلقى البرتقالي خسارة 
ثقيلة على يد قيصر سبور التركي 
1-5، وسجل الهدف الوحيد لكاظمة 
ناصر شافي، وسيخوض الفريق بعد 
يومني مواجهة امام احد فرق دوري 
الدرجة الثانية من أملانيا لم يتحدد 

اسمه حتى اآلن. 
وتعتبر مباراة األمس بالنس���بة 
لنادي س���بور الترك���ي التجريبية 
األخيرة ودخلها بق���وة بينما فضل 
التش���يكي ميالن ماتش���اال  املدرب 
جترب���ة العديد من الالعبني رغم انه 
يدرك قوة الفريق التركي اال انه أراد 
الوقوف على مستوى العبيه أكثر من 
االهتمام بنتيجة املباراة وعدد األهداف 
خصوصا أنه يسعى جاهدا لتحديد 
مصير البرازيليني الثالثة خاصة انه 
سيقوم بإرسال اسمي اثنني منهم الى 
ادارة النادي الي���وم للتعاقد معهما 
وسيكون بال ش���ك املهاجم الكسندر 

من ضمن االسمني.

نواف الظفيري

جهاد الغربللي

صورة زنكوغرافية من قرار االحتاد الدولي لكرة القدم


