
عماد غازي

فتح االحت��اد الكويتي لكرة القدم، الباب 
أمام العربي، لتسجيل العبيه، وذلك بعد أن 
رفض االحت��اد الدولي »فيفا« التعقيب على 
رسائله في 13، و16 من الشهر اجلاري، بهذا 

اخلصوص.
وكانت اللجنة املعينة باحتاد كرة القدم، 
قد التزمت بقرار االحت��اد ال��دول��ي، وجلنة 
امل��ن��ازع��ات ب��ش��أن العقوبة امل��وق��ع��ة على 
األخضر باحلرمان من القيد ملدة عام، بسبب 
مستحقات ال��اع��ب إبراهيما س��ون��ا، إال أن 
االحت��اد الدولي خاطب العربي، بأن املعني 
بنتفيذ العقوبة هو االحتاد الشرعي برئاسة 
الشيخ طال الفهد، رافضا الرد على رسائل 
من اللجنة املعنية، في إشارة لعدم اعترافه 

بها.
وقال األمني العام لاحتاد، الدكتور محمد 
خليل، في تصريحات إعامية، إن اللجنة 
املعينة خاطبت الفيفا في مناسبتني 13، 16 
من الشهر اجل��اري، إال أن االحتاد الدولي لم 
يتجاوب مع الكتب ال��واردة إليه، وعليه فقد 
مت السماح للعربي بتسجيل العبني بناء 
على الكتاب الذي وصل إليهم في العاشر من 
الشهر اجلاري، والقاضي بأن املخول بتنفيذ 

العقوبة هو االحتاد الشرعي.
ول��ف��ت خليل إل���ى أن ال��ع��رب��ي سيكون 
مبقدوره تسجيل العبيه في املوسم اجلديد 
2017� 2018، سواء على مستوى الاعبني 
احملليني في جميع الفئات العمرية، أو على 
مستوى احملترفني في حدود القوانني املعمول 

بها في جلنة املسابقات.
جدير بالذكر أن العربي، الذي تلقى خبر 
السماح بتسجيل العبيه بارتياح شديدة، 
يضم في صفوفه في الوقت احلالي محترف 
واحد هو اإليفوراي إبراهيما كيتا، وحاول 
كثيرا جتديد مفاوضاته مع الاعب العراقي 

علي حصني، لكن دون نتيجة.

من جهة أخرى واصل األخضر تدريباته 
استعدادا للقاء وادي دجلة املنافس بالدوري 
املمتاز املصري، مساء اليوم  في ثاني لقاءاته 
التجريبية، في معسكره بالعاصمة املصرية 

بالقاهرة.

كما سيخوض األخ��ض��ر مواجهة ودي��ة 
أخ��رى ي��وم األرب��ع��اء أم��ام مصر املقاصة، 
وصيف بطل الدوري املصري املوسم املاضي.

ويواصل الفريق، تدريباته اليومية صباًحا 
وم��س��اًء، حتت قيادة امل��درب محمد إبراهيم 

ال���ذي يسعى خ��ال احل��ص��ص التدريبية 
للوقوف على األخطاء التي يقع فيها الاعبون 

وعاجها.
وم��ن املنتظر أن يواصل إبراهيم، الدفع 
بكافة العبي الفريق، باإلضافة إلى إمكانية 

إتاحة الفرصة، أمام بعض العبي فريق حتت 
19 عاًما، حال استدعى األمر.

وكانت تدريبات العربي األخيرة، شهدت 
عودة الثنائي إبراهيما كيتا، وأحمد الصراف 
اللذين غابا في أيام سابقة؛ بسبب تعرضهما 

لوعكة صحية.
كما انتظم في التدريبات اليومية مهاجم 
الفريق حسني امل��وس��وي، ال��ذي تخلَّف عن 
امل��غ��ادرة م��ع وف��د األخ��ض��ر ف��ي يومه األول 

باملعسكر.

كتاب احتاد الكرة املوجه للنادي العربي
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س�������������ت�������������وك س������ي������ت������ي 
ي������ف������اج������ئ أرس��������ن��������ال 
ب�����ه�����دف خ���ي���س���ي ف��ي 
ال��ث��ان��ي��ة من  اجل��ول��ة 

15»البرمييرليغ«

ب����������������داي����������������ة ق��������وي��������ة 
ل�����������ي�����������وف�����������ن�����������ت�����������وس 
مستهل  في  ونابولي 
بالدوري  مشوارهما 

14اإليطالي

بدأت ثورة تصحيح داخل فريق 
الزمالك لكرة القدم أسفرت عن ضم 
15 العبا جديدا في فترة االنتقاالت 
احلالية، واالستغناء عن العديد 
من الاعبني، لكن كل تلك التعاقدات 
تفتقد لقائد السفينة ال��ذي سيقود 
النادي املوسم املقبل، إذ لم يتعاقد 
»األب��ي��ض« إل��ى اآلن مع مدير فني 

جديد.
وأعلن الزمالك ضم صانع اللعب 
أحمد موسى »كابوريا« من املصري 
البورسعيدي، ليصبح الصفقة 15 
للنادي املصري املمتاز في غضون 

3 أشهر.
وق��ال الزمالك عبر حسابه في 
فيس بوك: »نرحب باعبنا اجلديد 
أحمد كابوريا، أها بك في صفوف 

نادي الزمالك«.
وأوض���ح ال��ن��ادي عبر موقعه 
اإللكتروني، أنه تسلم االستغناء 
اخلاص بكابوريا )29 عاما(، بعدما 
أبدى الاعب رغبته في االنتقال إلى 

صفوفه.
وتشير تكهنات إلى أن الصفقة 
تكلفت 8 م��اي��ني جنيه مصري 

)حوالي 445 ألف دوالر(، بخاف 
م��ا سيحصل عليه ال��اع��ب مقابل 

التوقيع على عقد ميتد ل�3 أعوام.
وفي يونيو، أعلن الزمالك تعاقده 
مع ثاثي أفريقي مؤلف من كابونغو 
ك��اس��ون��غ��و، وال��غ��ان��ي بنيامني 

أتشيمبونغ، ورزاق سيسي.
وت��وال��ت الصفقات بانضمام 
أحمد داوودا )من مصر للمقاصة(، 
وص��اح عاشور ومحمد الشامي 
وع���ب���د ال���ل���ه ج��م��ع��ة )إن���ب���ي(، 
وي��وس��ف إب��راه��ي��م )أوب���ام���ا( في 
صفقة انتقال حر، وأحمد مدبولي 
)النصر للتعدين(، ومحمد رمضان 
)ب���ت���روج���ي���ت(، وأح���م���د م��ج��دي 
)اإلنتاج احلربي(، ومحمود عاء 
)وادي دجلة(، إضافة إلى الثنائي 
ال��س��وري م��ؤي��د ال��ع��ج��ان وع��اء 

الشبل.
كما ع��اد امل��ع��ارون إبراهيم عبد 
اخلالق، ح��ازم إم��ام، محمد كوفي، 
وخالد قمر، لينضموا إلى تشكيلة 
الزمالك الذي لم يستقر على مدرب 
جديد حتى اآلن، بعد االنفصال عن 

البرتغالي أوغوستو ايناسيو.
الزمالك يسعى للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم خالي الوفاض

بعد جتاهل »فيفا« الرد على اللجنة املعينة في هذه القضية

»احتاد الكرة« يفتح الباب أمام العربي لتسجيل العبيه

الدوري املصري يفتح أبوابه 
للسوريني والفلسطينيني

رمب��ا يشهد ال��دوري املصري املمتاز لكرة القدم في املوسم 
املقبل مشاركة عدد كبير من الاعبني السوريني بعد أن فتحت 
لهم األندية املصرية أبوابها إثر قرار من احتاد الكرة بعدم معاملة 

الاعب السوري كاعب أجنبي.
وقال عامر حسني رئيس جلنة املسابقات باالحتاد املصري إن 
االحتاد قرر السماح لألندية احمللية بضم العبني اثنني يحمان 

اجلنسية السورية أو الفلسطينية ومعاملتهما كمصريني.
وأض��اف حسني لرويترز: »قيد ثاثة العبني من الدولتني 
سيعني اعتبار أحدهم من الاعبني األجانب املصرح بقيدهم في 

القوائم وعددهم ثاثة العبني فقط.«
وجاء ذلك بعد رفض مجلس إدارة االحتاد املوافقة على قيد 
أربعة العبني أجانب بكل فريق والتمسك بأن يكون العدد ثاثة 
فقط إلى جانب العبني اثنني من سوريا أو فلسطني )أو العب واحد 
من كل جنسية(. وبالفعل تعاقدت بعض األندية ومنها الزمالك 
وسموحة واالحتاد السكندري مع العبني سوريني أو فلسطينيني.

رغبة الهالل تصطدم 
بطموح العني في أبطال آسيا
لم يظهر الهال بشكل مقنع في بداية دفاعه عن لقب دوري 
احملترفني السعودي لكنه ورغم غياب جنمه نواف العابد يبدو 
أكثر جاهزية من العني الذي لم يستهل موسمه بعد في اإلمارات 

قبل مواجهتهما في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويحل الهال ضيفا على العني في استاد هزاع بن زايد اليوم 

اإلثنني ثم تتكرر املواجهة إيابا في السعودية الشهر املقبل.
وف��از الهال، ال��ذي لم يحرز اللقب اآلسيوي منذ 17 عاما، 
بصعوبة في أول جولتني ب��ال��دوري السعودي على الفيحاء 
الصاعد لألضواء 2-1 ثم على التعاون 4-3 األسبوع املاضي 

بينما سينطلق دوري احملترفني اإلماراتي الشهر املقبل.
وخاض العني، بطل آسيا 2003 ووصيف بطل العام املاضي 
املدعوم بنجمه عمر عبد الرحمن )عموري( أفضل العب في آسيا 
2016، فترة إعداد في النمسا وبعد عودته لإلمارات واجه احملرق 

البحريني مرتني وديا ففاز -3صفر وتعادال 1-1.
لكن إسماعيل أحمد مدافع العني أكد أن فريقه سيكون في أمت 
استعداد للمواجهة بفضل أساليب املدرب زوران ماميتش رغم أن 

الهال بدأ املنافسات الرسمية بالفعل في باده.
وقال حلساب العني على تويتر: »منلك حافزا كبيرا خال هذه 
املواجهة وندرك أن املهمة ليست سهلة لكننا منلك كل املقومات 

التي تساعدنا على التفوق والتأهل للدور املقبل«.
وتوقع الكرواتي زالتكو داليتش الذي سبق له تدريب الفريقني 

مواجهة مثيرة بني اثنني من املرشحني للقب.
وق��ال داليتش ال��ذي ق��اد العني لنهائي العام املاضي ملوقع 
االحتاد االسيوي للعبة على اإلنترنت: »حان الوقت ألن يفوز أحد 
الفريقني باللقب. ميلك االثنان اخلبرة والطموح وستكون الفرص 
متساوية بينهما«. ومع تأكد خروج فريق عربي من هذه املواجهة 
سيطمح األهلي السعودي، الذي خسر نهائي 2012، لبلوغ املربع 
الذهبي بعد تخطي بيروزي اإليراني. ويعول األهلي كالعادة على 
مهاجمه عمر السومة هداف الدوري السعودي في املواسم الثاثة 
املاضية وصاحب أربعة أه��داف في خمس مباريات ب��دوري 
األبطال هذا املوسم. وستقام مباراة الذهاب في مسقط غد الثاثاء 
ويفترض أنها على ملعب بيروزي بينما تقام مباراة اإلياب في 

أبوظبي في سبتمبر  املقبل.
وفي مواجهة أخرى يلتقي جواجنزو إيفرجراند الصيني بطل 
نسختي 2013 و2015، ال��ذي فقد جنمه البرازيلي باولينيو 
املنتقل حديثا لبرشلونة، مع منافسه احمللي شنغهاي سيبج الذي 

يضم ثنائي البرازيل هالك وأوسكار غد الثاثاء.

كاظمة يضم البرازيلي 
ألفيس رسمًيا

بدر املطوع ينضم ملعسكر القادسية في تركيا

ال��ت��ح��ق جن��م ال��ق��ادس��ي��ة ب���در امل��ط��وع، 
بتدريبات فريقه، خ��ال معسكره الدائر 
حاليا في تركيا، استعدادا ملنافسات املوسم 

اجلديد.
وت��خ��ل��ف ال��ف��ت��ى ال��ذه��ب��ي ل��ألص��ف��ر عن 

املعسكر، بدون أسباب واضحة.
وح����رص ن��ائ��ب رئ��ي��س ج��ه��از ال��ك��رة 
ف��ي القادسية سامي ب��وي��اب��س، واملنسق 
اإلعامي زياد الشطي على استقبال املطوع، 

والترحيب به، حيث من املقرر أن يخوض 
ال��اع��ب أول ت��دري��ب ل��ه م��ع الفريق أمس  

األحد.
وتتواصل تدريبات القادسية في تركيا 
على فترتني، صباحية ومسائية، كما يتم 
التنسيق خلوض مباريات ودي��ة، لتجهيز 
الفريق بالصورة املثالية، ملواجهة السوبر 

احمللي، املقررة 7 سبتمبر  املقبل.
وك��ان اجل��ه��از الفني بقيادة الكرواتي 

داليبور، قد خصص تدريبات منفردة لاعب 
أحمد الظفيري، الستعادة لياقته البدينة، 
التي تأثرت من فترة ابتعاده عن املاعب، 

إثر فسخ عقده مع الشباب السعودي.
جدير بالذكر أن احلارس نواف اخلالدي، 
ومحمد الفهد، وطال العامر، لم يباشروا 
تدريباتهم مع األصفر حتى اآلن، وهو ما 
يضعهم خارج حسابات اجلهاز الفني في 

املوسم اجلديد.

الشطي وبويابس خال استقبالهما للنجم بدر املطوع
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جانب من تدريبات العربي

وقع الاعب البرازيلي فيليبي ألفيس رسمًيا على عقود انضمامه 
لكاظمة الكويتي، ليدافع عن أل��وان البرتقالي اعتبارا من املوسم 

اجلديد.
ووقع الاعب املتواجد حاليا مع البرتقالي في معسكره بتركيا، 
على عقده مع كاظمة في حضور رئيس جهاز الكرة منصور التنيب، 

وقائد الفريق مشاري العازمي.
ومن املنتظر أن يعلن كاظمة تعاقده مع الاعب التيموري جوليانو 
مينيرو، إلى جانب العب الوسط البرازيلي جورجي، بعد أن أنهت 

إدارة النادي اتفاقها معهما.
من جهة أخ��رى يخوض كاظمة غ��دا أول��ى جتاربه ال��ودي��ة في 

معسكره بتركيا، حيث سيواجه فريق العروبة السعودي.
وتعتبر مواجهة العروبة اختبارا جادا إلمكانات البرتقالي في 
بداية املوسم، مع مدربهم املخضرم البرتغالي أوليفيرا، الذي من 
املنتظر أن يدفع بأغلب الاعبني في محاولة لتجهيزهم، وإدخالهم في 

أجواء املوسم اجلديد.

البرازيلي فيليبي ألفيس خال التوقيع

»ثورة التصحيح« في الزمالك تفتقد ل� »قائد السفينة«


