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عالميةمتفرقات

 استدعت الش����رطة املهاجم البرازيلي ادريانو من اجل 
التحقيق معه بتهمة التورط مع احدى العصابات املروجة 

للمخدرات واملتورطة بقتل رجال شرطة.
  أعلن نادي سان باولي هامبورغ املتأهل الى دوري الدرجة 
األولى األملاني أن املهاجم األملاني جيرالد أسامواه وقع معه عقدا 

مدته عامان لينضم إلى صفوفه قادما من شالكه.
 يواصل يوڤنتوس االيطالي اعادة بناء صفوفه من اجل 
املستقبل بعد موسم سيئ وأعلن انهاء ارتباطه باملدير روبرتو 

بيتيغا بعدما أمضى خمسة أشهر فقط في منصبه.
 تقرر بقاء املهاجم الپوس��ني إدي��ن دزيكو هداف الدوري 
األملاني بصفوف ناديه ڤولفس��بورغ بعدما لم يقدم أي فريق 
على تس��ديد مبلغ 40 مليون يورو )42.9 مليون دوالر( قيمة 
البند الذي يسمح له باالنتقال من الفريق قبل انتهاء صالحية 

هذا البند.

  رد برشلونة االسباني بقوة على انتقادات عنيفة وجهها 
وكيل أعمال املهاجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش مينو 
رايوال وقال النادي ان االدالء باملزيد من االنتقادات قد يؤدي 

الى االستغناء عن الالعب.
 أعل��ن االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أنه ال ميتلك أي 
أدل��ة على حدوث تالعب في نتيجة مب��اراة الدور قبل النهائي 
لبطولة كأس االحتاد األوروبي عام 2008 التي جمعت بني بايرن 

ميونيخ األملاني وزينيت سان بطرسبرغ الروسي.
 يأمل رئيس انترميالن االيطالي ماسيمو موراتي أن ينهي 
املدرب االيطالي فابيو كابيللو ارتباطه مع منتخب اجنلترا 

بعد كأس العالم ليتولى تدريب بطل أوروبا.
 أع��رب النجم األميركي الش��هير توم ك��روز عن ثقته في 
مشاركة صديقه االجنليزي ديڤيد بيكام في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم في البرازيل عام 2014.

عودة »جودو الشرطة« من منغوليا

يوسف يستقيل من »كرة الزمالك«

حظي منتخب وزارة الداخلية للجودو باستقبال 
حافل لدى وصوله الى صالة الوصول في مطار 
الكويت الدولي قادما من منغوليا بعد مش���اركة 
ناجحة في بطولة الشرطة الدولية للجودو والتي 
أقيمت في منغوليا خ���الل الفترة من 26 الى 31 
الش���هر الفائت حيث حقق النقيب غنام الديكان 

املركز الثالث وامليدالية البرونزية.
ووصل بقية افراد الفريق للدور نصف النهائي 
في مس���ابقات الفردي وكان في اس���تقبال الوفد 
العقيد عبدالرحمن احلق���ان نائب رئيس احتاد 
الشرطة الرياضي والعقيد وليد الغامن أمني السر 

واملقدم عبداهلل علي العبداهلل مدير االحتاد باإلنابة 
والنقيب علي الكندري رئيس قسم الشؤون الفنية 

في االحتاد واحلكم الدولي السابق سعد كميل.
م���ن جانبه، أكد العقي���د عبدالرحمن احلقان 
أن جتربة املش���اركة في بطولة الشرطة الدولية 
للجودو كانت مفي���دة بكل املقاييس خاصة بعد 
املنافسة الكبيرة بني الدول املشاركة ذات السمعة 
الطيبة في رياضة اجلودو وهي اليابان وكوريا 
اجلنوبية والصني وتركيا وروسيا وكازاخستان 
باإلضاف���ة الى منتخب ش���رطة الكويت والدولة 

املضيفة منغوليا.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يعقد اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة 
جديدة مع التوأم حس���ام وإبراهيم حسن لبحث 
األمور من جديد في التفاصيل الكروية اخلاصة 

بالفريق.
 وكان عض���و مجل���س إدارة الزمالك إبراهيم 
يوسف قد غادر اجتماع جلنة الكرة بالنادي مع 
املدير الفني للفريق حسام حسن واملنسق العام 
للكرة إبراهيم حس���ن، بعد نش���وب خالف حاد 

بينهم، ليعلن يوسف بعدها استقالته من جلنة 
الكرة بالزمالك.

من جهة أخرى أكد املدير الفني حلرس احلدود 
طارق العشري أنه يتشرف بتدريب فريق كبير 
ل���ه ش���عبية جماهيرية عريضة مث���ل املصري 
البورسعيدي كاشفا عن تلقيه عروضا من أندية 
عربي���ة هي أهلي بن���ي غازي الليب���ي والنجمة 
البحريني، وأيضا عروض تونسية من األفريقي 

والصفاقسي.

كالديرون: تعيين مورينيو »الرصاصة األخيرة« لبيريز
بعد تقدميه رس����ميا إلى وسائل اإلعالم يس����ود في أسبانيا شعور 
بأن املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني اجلديد لفريق ريال 
مدريد األس����باني هو »الرصاصة األخي����رة« لفلورنتينو بيريز رئيس 
النادي امللكي. وإذا لم يحقق مورينيو النجاح املنش����ود مع فريق ريال 
مدريد في املوسم املقبل فلن يكون الشخص الذي ستوجه إليه السهام 

وخناجر االنتقادات وإمنا ستكون موجهة لبيريز نفسه.
ويتضح للجميع ف����ي كل أنحاء العال����م أن مورينيو تولى تدريب 
الفريق باختيار ش����خصي لبيريز ولم يش����اركه في الرأي األرجنتيني 
خورخي فالدانو مدير عام النادي أو ميغيل بارديزا مدير الكرة.كما أكدت 
استطالعات الرأي التي أجريت على مواقع االنترنت ومواقع »الدردشة« 
أن مشجعي ريال مدريد لم يكن لديهم رغبة عارمة أو حرص زائد على 
التعاق����د مع مورينيو. وكان أول ما فعل����ه فالدانو أن اعترف بأنه كان 
»عنيفا« قبل ثالث س����نوات في انتقاده ألس����لوب لعب مورينيو الذي 
يعتمد على الدفاع الصارم والهجمات املرتدة السريعة وذلك عندما كان 

فالدانو ناقدا ومحلال رياضيا. وقال فالدانو بعدها »حسمنا اختالفاتنا 
في اجتماع شخصي«. وطرحت فكرة »الرصاصة األخيرة« في وسائل 
اإلعالم األس����بانية من خالل رامون كالديرون الرئيس األسبق للنادي 
امللكي. وصرح كالديرون إلى إذاعة كاتالونيا قائال »ما فعله فلورنتينو 
بتعيني مورينيو هو اس����تخدام الرصاصة األخيرة التي بحوزته. وإذا 
فش����لت التجربة لن يلوم سوى نفسه«. وقال كالديرون »عندما يعتمد 
أناس في قراراتهم على الكراهية ومحاولة محو املاضي، يكون مصيرهم 
هو التعرض حليل وخداع اآلخرين. التفريط في ويس����لي سنايدر إلى 
انتر ميالن اإليطالي وآري����ني روبن إلى بايرن ميونيخ األملاني كان ألن 

انتقالهما لريال مدريد في عام 2007 بدا كخطأ«.
وذكرت صحيفة »آس« االسبانية الرياضية امس أن مورينيو سيصبح 
»صدمة« لبيريز الذي سيضطر للتخلي عن صالحياته في شؤون التعاقد 
ملورينيو وعدم التدخل في عمل املدرب البرتغالي. ولكن الس����ؤال هو 

»هل يتخلى بيريز بالفعل عن هذه الصالحيات؟«.

 القادسية بطاًل لكأس التفوق العام للمبارزة

وكاظمة، حيث أدت االجهزة الفنية 
واالدارية لهذه االندية دورا كبيرا 
في اجناح هذه البطوالت للحفاظ 
على املركز املتقدم ملبارزة الكويت 

اقليميا وعربيا وقاريا. 

وحصد ن����ادي الفحيحيل جائزة 
افضل ناد.

وهنأ السعيد الفرق احلاصلة 
عل����ى املراك����ز االول����ى، وقال ان 
االحت����اد قام بتنظي����م 24 بطولة 

خالل املوس����م منها اربع بطوالت 
تنشيطية مبشاركة اندية القادسية 
والعرب����ي والكوي����ت واجلهراء 
والصليبخات والنصر والساملية 
والشباب والفحيحيل والتضامن 

املثالي زياد املطيري من القادسية، 
كما حصل على جائزة افضل مدرب 
حسام طلعت من اليرموك وذهبت 
املثالي لالعب علي  اللعب  جائزة 
احلميدان من أش����بال القادس����ية 

مبارك الخالدي
أقام احتاد املبارزة حفال مميزا 
لتوزي����ع اجلوائز عل����ى االندية 
الفائزة بالترتيب العام ملسابقات 
املوسم 2009-2010 حيث حصل 
القادسية على كأس التفوق العام 
برصيد 39.5 نقطة، وحل اليرموك 
ثانيا برصي����د 39.5 نقطة، وجاء 
اجلهراء باملركز الثالث برصيد 28 
نقطة والساملية رابعا برصيد 13 
نقطة والعربي خامسا برصيد 8 
نقاط والكويت في املركز السادس 
السابع  برصيد 4نقاط والشباب 

بنقطتني.
وق����ام بتوزي����ع اجلوائز على 
املتفوقني رئيس االحتادين العربي 
والكويتي عبدالرحيم السعيد وأمني 
الس����ر العام حامد الشمري وأمني 
الصندوق شاكر سناسيري ورئيس 
اللجنة الفنية علي مال اهلل وعضو 

مجلس االدارة منذر النصار.
وشهد االحتفال تكرمي االداري 

االتحاد نظم 24 بطولة بمشاركة 11 ناديًا.. وقفزة نوعية لليرموك

رئيس وأعضاء احتاد املبارزة يتوسطون العبي القادسية أبطال كأس التفوق العام

د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 

لالإعــــــالن

يف �صفحــة دلــيـــل الأطـــبــاء
االت�صــــــــــــــــال:

24834356  -  24831168


