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ضاري برجس

املصري رامي عاشور اكتسح املكسيكي جورج فيريرا

 )محمد ماهر(الشيخ جابر البندر وفهيد العجمي مع الالعبني في قاعة التشريفات

الشيخ مشعل األحمد مكرما أحد املتميزين

المزين يودّع بطولة العالم لإلسكواش

العازمي يهدي الكويت الميدالية الثانية وأزرق القدم يتأهل للدور الثاني
ڤيتنام ـ وفد جمعية الصحافيين 
سطام السهلي ومشعل العبكل

تواصل����ت منافس����ات دورة 
األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت 
لليوم الثالث حيث حقق الالعب 
الفضية  امليدالية  العازمي  محمد 
وهي الثانية للكويت بعد امليدالية 
البرونزي����ة التي حققها جاس����م 
درويش في البولينغ وقد حصل 
الثاني في  العازمي على املرك����ز 
سباق 800 متر بعد منافسة قوية 
حيث فاز باملرك����ز االول الالعب 
اإليراني الذي دخل بتكتيك خاص 
مع زميله مما صعب املهمة على 
العازمي لتواجد العبني من إيران 
بالنهائي، يأتي ذلك على الرغم من 
خروج معظم العبينا من التصفيات 
التمهيدية أللعاب القوى اذ وصل 
وفد منتخب العاب القوي من دون 
مدرب ومدلك مما اضطر العبينا الى 
إجراء التدليك عند مدلك املنتخب 
االماراتي لكن ان يصل الالعبون 
وسط غياب رئيس الوفد واإلداري 
اللذين ل����م يحضرا وحضر مدير 
الفريق متأخرا بعد بدء املنافسات 
لتكون الرؤية واضحة منتخب من 
دون مدربني أكفاء وغياب إداريني 
وسط استعدادات متواضعة في 

معس����كر اقيم ملدة ستة ايام في 
بانكوك لتك����ون معادلة النتيجة 

هي اإلخفاقات.
وخس����ر منتخبن����ا لكرة قدم 
الصاالت امام أوزبكستان 1-4 في 
اللقاء الذي اقيم مساء أمس ليحتل 
املركز الثان����ي ويتأهل الى الدور 
الثاني حيث ب����دأ منتخبنا اللقاء 
بتشكيلة مكونة من سالم الصميعي 
في حراسة املرمى وسالم امان وفهد 
الطريجي واحمد العصفور وعمر 
اجلاس����ر لكن املنتخب األوزبكي 
املباراة  س����يطر على مجري����ات 
واستطاع ان ينهي الشوط األول 
لصاحله بثالثة أهداف نظيفة وسط 
عدم فاعلية هجمات األزرق وسط 
التنظيم الدفاعي للفريق اخلصم، 
ولم يكن الشوط الثاني افضل حاال 
ملنتخبنا حي����ث واصل املنتخب 
األوزبكي الضغط املتواصل وسجل 
الهدف الرابع واس����تطاع الالعب 
س����الم املكيمي تس����جيل الهدف 

الشرفي الوحيد.

بطولة زوجي البولينغ

ويدخل منتخبن����ا للبولينغ 
الفرق  منافس����ات بطولة زوجي 
اليوم حيث سيكون جاسم درويش 

وباس����ل العنزي بفري����ق وخالد 
الدبيان ومحمد كامل في فريق اخر 
واآلمال معلقة عليهم للمنافس����ة 

وحتقيق امليدالية الذهبية.
وعبر العب منتخب للبولينغ 
جاس����م دروي����ش عن س����عادته 
بحصوله على امليدالية البرونزية 
بلعب����ة الفردي عل����ى الرغم من 
املنافس����ة القوية من أبطال أسيا 
وطموحه هو حتقيق الذهبية التي 
ذهبت الى العب منتخب االمارات 
واحتل املركز الثاني الالعب الكوري، 
وأهدى درويش هذه امليدالية الى 
صاحب الس����مو األمير والشعب 
الكويتي وال����ى االحتاد الكويتي 
للبولينغ الذي يرأسه الشيخ طالل 
احملمد حيث كان خلف كل صغيرة 
وكبيرة ودعمنا كالعبني بقوة في 

جميع البطوالت.

فوز سلة الرجال

السلة  خس����ر منتخبنا لكرة 
للس����يدات من منتخ����ب ڤيتنام 
بنتيج����ة 34-4 حي����ث حاولت 
العبات منتخبنا مجاراة العبات 
املنتخ����ب الڤيتنام����ي لكن فارق 
اخلبرة واللياقة البدنية كان لصالح 
املستضيف ويلتقي االزرق اليوم 

مع منتخب األردن في لقاء لتحديد 
بطاق����ة التأهل للدور الثاني. كما 
فاز منتخب سلة الرجال على قطر 
33-17 ليقت����رب من حجز احدى 

بطاقتي التأهل.
من جانبه قال الش����يخ طالل 
احملمد رئيس احتاد البولينغ ان 
امليدالية  حتقيق جاسم درويش 
البرونزية »فال خير« على الرغم 
من عدم توفيق زمالئه خالد دبيان 

ومحمد كامل وباسل العنزي.

دورة شباب آسيا

اعلن املجلس االوملبي اآلسيوي 
ان مملكة البحرين تقدمت بطلب 
رسمي الستضافة دورة االلعاب 
اآلس���يوية الثانية للشباب في 
عام 2013 الت���ي تعد احدى اهم 
الدورات الت���ي ينظمها املجلس 
فيما س���تتولى تركمانس���تان 
تنظيم الدورة اآلسيوية الرابعة 
داخل الصاالت بعد دمج الدورة 
اآلسيوية لأللعاب القتالية معها 

عام 2013 ايضا.
اللجن����ة االوملبية  وتقدم����ت 
البحرينية بطلب استضافة النسخة 
الثانية من دورة االلعاب الثانية 
للشباب التي تقام مرة كل 4 اعوام 

وكانت الدورة االولى قد اقيمت في 
سنغافورة يونيو املاضي مبشاركة 
1400 العب والعب����ة ميثلون 42 

دولة.
وقال حسني املسلم مدير املجلس 
االوملبي اآلسيوي ان البحرين تتمتع 
بامكانيات تؤهلها الحتضان هذا 
احلدث الشبابي، مشيرا الى الدور 
البحريني االيجابي في مس����يرة 
املجلس االوملبي اآلس����يوي منذ 
تأسيس����ه في مطلع الثمانينيات 
وما تضم����ه العائل����ة الرياضية 
في البحرين م����ن كفاءات ادارية 
وفنية متخصصة الدارة الشؤون 

الرياضية وتنظيم البطوالت.
وعلى جانب آخر رشح املجلس 
ادراج  اليوم  االوملبي اآلس����يوي 
لعبة الكريكت في دورات االلعاب 
االسيوية الول مرة ابتداء من الدورة 
السادسة عشرة املقبلة في مدينة 

)غوانزو( الصينية 2010.
وأوضح مدير عام املجلس عقب 
ال����ذي عقدته  املؤمتر الصحافي 
اللجنة املنظمة لاللعاب االسيوية 
ان لعبة الكريكت تعد احدى االلعاب 
الرياضية الشعبية في آسيا وهي 
رياضة قدمية في الهند وفي شبه 

القارة الهندية.

ودع جنم االسكواش الكويتي 
عبداهلل املزين بطولة األمير الوالد 
املغفور له الشيخ سعد العبداهلل 
)بطولة العالم( من الدور األول 
بعد خسارته أمام املصري عمر 
مس���عد 2-3 في املب���اراة التي 
استغرقت 62 دقيقة، وشهدت ندية 
كبيرة بني الالعبني وجاءت نتائج 
األشواط 12-10 و11-9 للمزين 

و11-9 و11-6 و11-8 ملسعد.
وتنطل���ق اليوم منافس���ات 
النهائي على مالعب  الدور ربع 
نادي الساملية وامللعب الزجاجي 
باجلزيرة اخلضراء، بعد أن أقيمت 
مرحلتا دور ال���� 32 وال� 16 في 

اليومني املاضيني.
وباس���تثناء خروج املزين، 
ضرب بطل العالم املصري كرمي 
درويش بقوة في الظهور األول 
بتغلبه على الباكستاني منصور 
زمان بثالثة أشواط نظيفة 15-17، 
11-4، 11-7. وتخط���ى املصنف 
االول الفرنسي غريغوري غولتير 
منافسه الن كالني بثالثة اشواط 
الثالث  نظيفة، وف���از املصنف 
املصري عمرو شبانة على شون 
لي ركس بثالثة اشواط نظيفة 

11-6، 11-5، 11-6، وحافظ رامي 
التفوق  عاش���ور على مسلسل 
املصري الكاسح في اليوم االول 
للبطول���ة بف���وزه على جورج 

فريرا.
وه���زم االجنلي���زي جيمس 
ويلستروب منافسه روبي تنبال 
بثالثة أشواط 11-13، 7-11، 0-11، 
كما تغلب تيري لينكو على ياسر 
بت 11-5، 11-7، 11-3. وفاز اليتر 
وكر على مارك كيجكساك بثالثة 
اشواط مقابل شوط 6-11، 6-11، 
6-11، 11-5 وتغلب االجنليزي 
ديڤيد باملر على جوليان بالبو 
11-5، 11-4، 11-6 في 39 دقيقة 

فقط.
وأفلت املصري وائل هندي من 
فخ ستيفاني جاليفي بالفوز عليه 
بثالثة أشواط مقابل شوطني في 
أكثر مباريات اليوم االول اثارة، 
وجاءت نتائج االش���واط 11-9، 
11-8، 11-3، 9-11، 11-6. وحلق 
ادريان غران���ت بركب املتأهلني 
بتخطيه منافس���ه كريز ريدار 
11-7، 11-6، 11-6، بينما حسم 
مثيوكاس���تجنات مواجهته مع 
سروف غوسال ملصلحته بثالثة 

اشواط مقابل شوط واحد 11-0، 
.5-11 ،8-11 ،6-11

ارتورو سالزر على  كما فاز 
جوناثن كيمب بثالثة اشواط 11-

7، 11-4، 11-5 في 25 دقيقة فقط، 
وتغلب ستورد بسول على سكون 
ارنولد 11-8، 12-10، 11-6، وفاز 
رينان ليغبجني على شاهس���ر 
رازق 9-11، 11-9، 5-11، 3-11، 
وفاز داريل سلبي على ستيڤن 

كومبنغر 8-11، 6-11، 6-11.
وفاز البط���ل املصري طارق 
مؤمن على بن فورد 9-11، 3-11، 
11-6، كما فاز مواطنه عمر سويلم 
على جوي برجنوتن 8-11، 10-12، 
11-9 وانضم لهما هشام محمد 
عاش���ور الذي فاز على كريس 
سيمبسون 11-6، 12-10، 6-11، 

.5-11 ،8-11
وف���از أول���ي تومي���ن على 
مارتن كنايت 6-11، 7-11، 9-11، 
والباكستاني خان على سيمون 
رس���نار امير 9-11، 9-11، 5-11 
وعمر عبدالعزيز على ميجويل 
ردري���دس 5-11، 6-11، 13-15 
وتأهل كامرون فيلي على حساب 
جو لي 11-6، 11-4، 12-10، في 

حني تغلب يان بيرين على ديڤيد 
بيان شتي 13-15، 6-11، 11-6، 

.2-11
وفاز توم رتشارد على ارثر 
جاسكن 7-11، 11-7، 2-11، 11-
0، وسحق بيتر باركر منافسه 
نيكوالس مولر 7-11، 2-11، 12-
10، وفاز لورن���س جان اجنيما 
على رس���موس نيلسن 13-15، 

.5-11 ،6-11
وف���از ارون فرنك كمب على 
محمد ازالن 11-6، 11-4، 11-2، كما 
تغلب محمد الشربجى على محمد 

عدنان 7-11، 5-11، 3-11.
وفاز ني���ك ملثيو على جون 
رون ومحمد علي رضا على اوجن 
باجن ب� 12-14، 11-6، 6-11، 8-11 
وكاشف شوجا على جوليان لينج 

ورث 5-11، 8-11، 10-12.

فادية: خدمة الرياضة هدفي

م���ن جانبها، اكدت رئيس���ة 
العليا الشيخة  اللجنة املنظمة 
فادية الس���عد دعمها املتواصل 
الكويت  للعبة االس���كواش في 
للوص���ول به���ا إل���ى العاملية، 
مش���يرة ال���ى ان الرياضة في 

الى االحتراف احلقيقي.  حاجة 
املواهب موجودة لكنها  وقالت: 
لن تنبت وتزدهر من دون دعم 
ومؤازرة وإعداد جيد يتمثل في 
إقامة معسكرات وتوفير لقاءات 
على مستوي متميز، وهو ما نقوم 
به اآلن مع الالعب عبداهلل املزين 
الذي نراه نواة لبطل عاملي متميز 
اذا توافرت ل���ه عوامل النجاح 
وبالفعل هناك اتفاق مع شركة 
الالعب الس���يما  عاملية لرعاية 
ان مس���تواه يتقدم من بطولة 
ألخ���رى، وهو م���ا كان واضحا 
أمام الالعب املصري عمر مسعد 
املصنف 24 عل���ى العالم حيث 
جاءت خسارته بصعوبة وبفارق 
بسيط من النقاط. وأوضحت انها 
ال تسعى ألخذ مكان احد وأيضا ال 
تنافس احدا وإمنا هدفها هو خدمة 
الكويت إميانا منها بأهمية رياضة 
االسكواش. وأبدت الشيخة فادية 
رضاها عن سير البطولة في يومها 
األول، وقال���ت ان التنظيم كان 
جيدا ولم تكن هناك أي صعوبات، 
واستطاعت وسائل اإلعالم وكذلك 
اجلماهير من الوصول ألماكنها 

بكل سهولة.

تألق الفت لنجوم مصر وإنجلترا في الظهور األول وربع النهائي ينطلق اليوم

في اليوم الثالث من دورة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت

البندر: ما قدمه هوكي الجليد 
فخر للشباب الكويتي

األحمد يكّرم فرق الحرس الوطني برجس يشارك في »تنفيذية العربي«

الشباب يواجه االتفاق
يسعى الشباب الثاني الى مضاعفة أحزان االتفاق عندما يستضيفه 
في ال� 7:40 مساء اليوم في ختام مباريات املرحلة الثامنة من الدوري 
السعودي املمتاز لكرة القدم. ويلعب اليوم ايضا الوحدة مع االهلي 
في نفس التوقيت. والشباب الثاني )16 نقطة( مازال متمسكا بفرصته 
في املنافس���ة على املركز االول، حيث ال يفصله عن الهالل املتصدر 
س���وى ثالث نقاط، فيستضيف اليوم االتفاق صاحب املركز االخير 

والذي يعيش حاليا وضعا صعبا برصيد نقطتني فقط.

وشكر النائب األول لرئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة السلة عضو املكتب 
التنفيذي باالحتاد الدولي الشيخ 
طالل الفهد ورئيس احتاد اللعبة 
الشيخ حمد السالم على دعمهما اياه 
في االنتخابات مشددا على أن ذلك 

»ليس بغريب عليهما أبدا«.

أكد مرشح الكويت في انتخابات 
االحتاد العربي لكرة السلة وأمني 
اللعبة ضاري برجس  سر احتاد 
انه س����يعمل مع اعضاء االحتاد 
العربي على تطوير ورفع كفاءة 
أداء هذه اللعبة وايصالها للعاملية 

بصورة اكبر.
وقال برج����س لوكالة االنباء 
الكويتية انه سيتوجه إلى القاهرة 
اليوم للمش����اركة ف����ي انتخابات 
اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي 
التي  العامل����ة باالحتاد  واللجان 
ستجري غدا. وأكد أن وفد الكويت 
املشارك في االنتخابات الذي يضم 
اضافة اليه عض����و احتاد اللعبة 
سعد مبارك العجمي سيسعى الى 
تقدمي العون في هذه االنتخابات 
ملصلحة اللعبة وقال »سنسخر كل 
امكاناتنا وخدماتنا االدارية والفنية 
خلدمة كرة الس����لة العربية عبر 
مش����اركتنا في هذه االنتخابات«. 

االتحاد العربي للتجديف يجدد الثقة بالفودري 

»الفراعنة« من دون الدوليين أمام تنزانيا

سمير بوسعد
عاد اول من امس وفد املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد من تايلند بعد ان احرز املركز الثالث في 
البطولة اآلسيوية التاسعة لهوكي اجلليد والتي 
اس���تضافتها العاصمة التايلندية بانكوك من 20 
اكتوبر حتى االول من نوفمبر اجلاري مبشاركة 
32 منتخبا، حيث ظفر باملركز االول منتخب تايلند 
وحل ثانيا منتخب هونغ كونغ بينما كان املركز 

الثالث من نصيب الكويت.
وكان في استقبال الوفد في قاعة التشريفات 
الرئيس الفخري لهوكي اجلليد الشيخ جابر البندر 
وعدد من اعضاء جلنة الهوكي وجمع من االهالي 

واملتابعني للعبة.
وقال البندر في تصريح ل� »األنباء« ان املشاركة 
االولى للمنتخب الوطني للهوكي في ظل الرئاسة 
الفخرية يعتبر بداية جديدة للعبة، الس���يما ان 
الالعبني جنحوا في حتقيق املركز الثالث والفوز 
بجائزة افضل العب وهو احمد العجمي، مضيفا 

ان ما قدمه الالعبون في البطولة اآلسيوية يعتبر 
فخرا للشباب الكويتي وحافزا مهما لهم ملواصلة 

عطائهم ونشاطهم دون توقف.
واكد البندر ان اللعب���ة في الكويت لن تكون 
لوحدها بل ستلقى املساعدة واملساندة في القريب 
العاجل من اجلهات املسؤولة ومن القطاع االهلي 
متمنيا التوفيق لالعبني واجلهازين االداري والفني 
مش���يدا مبا حققه املنتخب في البطولة رغم كل 

الصعوبات وعدم االعداد اجليد.
من جهته قال رئي���س الوفد ورئيس االحتاد 
الكويتي ف���ي االحتاد الدولي فهيد العجمي ان ما 
حققه الالعبون يعتبر مهما ويشكرون عليه النهم 
صارعوا الظروف وقهروها وحتدوا اجلميع وشاركوا 
في البطول���ة بامكانياتهم العادية من ضعف في 
االعداد وعدم توفر الصالة واملدرب الدائم وتوفير 
املستلزمات املطلوبة للعبة، مشيدا بكل العب في 
البطولة وما بذله من جهد وعرق في صالح متثيل 

الكويت ورفع علمها في احملافل اآلسيوية.

اقيم بالقاعة املركزية بالرئاسة العامة للحرس 
الوطني حفل تكرمي فرق احلرس الوطني احلائزة 
املركز االول في دوري وكأس الوزارات واملؤسسات 
احلكومية برعاية وحضور نائب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل االحمد.
وهنأ االحمد الفرق الفائزة على ما حققته من 
اجنازات باحلصول على كأس الوزارات واملؤسسات 
احلكومية، مؤكدا اهمية االهتمام بالرياضة بصفة 
عامة وبصفة خاصة بالرياضيني في القطاعات 

العسكرية، مشيرا الى اهمية رفع مستوى اللياقة 
البدنية ملنتسبي احلرس الوطني ملا لذلك من دور 
ايجابي في النهوض واالرتقاء مبستوى الكفاءة 

الذهنية واجلسدية.
حضر احلفل وكيل احل���رس الوطني اللواء 
ناصر الدعي ومدير الهيئة االدارية العميد عماد 
العنجري والعقيد الركن وليد النويف نيابة عن 
مدير الهيئة العسكرية وقادة وضباط احلرس 

الوطني.

 جددت اجلمعي���ة العمومية لالحتاد العربي 
للتجديف الثقة بأمني الس���ر العام ورئيس جلنة 
الشراع والتجديف في النادي البحري خالد الفودري 
في اختياره نائبا لرئيس االحتاد للفترة من 2009 
الى 2012، وذلك خالل االجتماع الذي عقده االحتاد 
في مدينة اإلس���كندرية بحضور 12 دولة عربية 
هي مصر وتونس واجلزائر واملغرب والسودان 
والعراق والكويت ولبنان والبحرين وقطر وسورية 
وفلسطني، ومت فيه من خالل االنتخابات جتديد 
الثقة أيضا برئيس االحتاد املستش���ار خالد زين 
الدي���ن لتولي منصب الرئاس���ة، كما مت انتخاب 
اجلمعية العمومية للكاياك وأسفر عن فوز حافظ 
الغندور من مصر مبنصب رئيس االحتاد العربي 

وفازت الكويت مبقعد في املكتب التنفيذي ممثل 
في نائب رئيس جلنة الشراع والتجديف بالنادي 

البحري محمود ابوالقاسم.
وقد صاحبت انعقاد اجلمعية العمومية إقامة 
البطول���ة العربية للكاياك الت���ي أقيمت ببحيرة 
مطار النزهة، ومبشاركة كل من: العراق ولبنان 
وتونس واجلزائر واملغرب والكويت والسودان 
وفلسطني ومصر، وعن نتائج املنتخب الوطني 
فقد فاز محمد العوضي باملركز االول في س���باق 
500 م فردي رجال واملركز الرابع في مسافة 1000م 
و200م، ومحمد محمود ابوالقاسم باملركز اخلامس 
في سباق 200م، كما حصل يوسف العطار على 

نفس املركز في سباق 1000م.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وافق املدير الفني للمنتخب املصري لكرة 
القدم حسن ش���حاتة على السماح للجماهير 
األسوانية بحضور تدريب منتخب »الفراعنة« 
الي���وم بس���تاد أس���وان الرياضي ف���ي إطار 
االستعدادات للمواجهة احلاسمة أمام املنتخب 
اجلزائري في اجلولة السادس���ة األخيرة من 
التصفيات األفريقي���ة املؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وأبدى اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن 
شحاتة سعادة كبيرة باحلفاوة التي قوبل بها 
الفريق املصري في أسوان، مؤكدا أن ذلك يحفز 
الالعبني ويزيدهم إصرارا على الفوز إلسعاد 

املصريني بالتأهل الى النهائيات.
وقرر شحاتة قبل السفر إلى أسوان فرض 
السرية على التدريبات اخلاصة بنجوم املنتخب 
املصري، حيث يرى ش���حاتة أن حرصه على 
غلق التدريبات يأتي لس���ببني مهمني، أولهما 
احلفاظ على درجة التركيز القصوى لالعبني 
وثانيهما منع تس���رب أي معلومات للجانب 

اجلزائري.
وس���ادت حالة من االطمئن���ان بني أعضاء 
اجلهاز الفني للمنتخب املصري بعد التأكد من 
أن إصابة حسني عبدربه احملترف في صفوف 

أهلي دبي اإلماراتي بسيطة.
وتأكد عدم مشاركة الالعبني احملترفني خارج 
مصر في مباراة تنزاني���ا الودية واملقرر لها 
يوم اخلميس املقبل، ولن يتمكن أي العب من 
اللحاق باملباراة حي���ث يصل جميع الالعبني 

احملترفني األسبوع املقبل.

من جانب آخ���ر، ب���دأت إدارة الزمالك في 
التفاوض بش���كل س���رى مع الالعب الغاني 
صامويل كيرا العب وسط الفريق االول لكرة 
القدم باحتاد الشرطة لضمه الى صفوف الفريق 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية واملقرر لها يناير 
املقبل، استغالال للشرط اجلزائي في عقد الالعب 
مع ناديه وقيمته 200 ألف دوالر، والذي ميكنه 
من الرحيل عن الش���رطة في أي وقت، وذلك 
في اطار سعى مسؤولي الزمالك لضم عناصر 
جديدة لتدعيم خط وسط الفريق الذي يعاني 

من ضعف واضح خالل الفترة املاضية.
الى ذلك، نفى املدافع املصري احملترف بنادي 
ديار بكر التركي أمير عزمي مجاهد ش���ائعة 
قيام مسؤولي ناديه بفسخ عقده، مشيرا إلى 
أن هذا لو حدث فسيكون من جانبه هو، نظرا 
لعدم حصوله على مستحقاته املادية من ناديه 

البالغة 95 ألف دوالر.
 وأوضح الالعب أنه منح مس���ؤولي ديار 
بكر مهلة لصرف مس���تحقاته حتى اجلمعة 
املقبل، وهو اليوم الذي سيشهد إمتامه ثالثة 
اشهر، وهي املدة القانونية التي يحق له بعدها 
فسخ عقده مع ناديه، وذلك بعد أن قدم شكوى 
رسمية ضد ناديه في االحتاد التركي واالحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وتدرس اللجن���ة األوملبية املصرية التقدم 
بطلب رسمي ملسؤولي اللجنة األوملبية الدولية 
الس���تضافة أوملبياد 2020 وذلك بعد اش���ادة 
رئي���س االحتاد الدولي لك���رة القدم جوزيف 
بالتر بإمكانيات مصر وجنوب افريقيا تنظيم 

األوملبياد.

أشاد بحصول الالعبين على المركز الثالث في البطولة اآلسيوية

األسطى ثانية في جمباز موسكو
احتلت العبة اجلمباز االيقاعي نور االس���طى املرتبة الثانية في 

مسابقة دولية في موسكو.
وشاركت في املس���ابقة لنوادي اجلمباز االيقاعي املستقلة التي 
جرت في موس���كو اليوم 200 مشاركة تراوحت اعمارهن بني 7 و14 
عاما قسموا في مجموعات حسب اعمارهن. وحصلت نور االسطى 
على 39.250 نقطة أي بفارق بسيط للغاية عن الالعبة االوزبكستانية 
كولفوديكوفا التي احتلت املرتبة االولى بحصولها على 39.450 نقطة 

فيما شغلت الروسية يوليا غولوفانوفا املرتبة الثالثة.


