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م العهدة المالية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة  »الهيئة« تسلِّ
مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي 

تسّلم نائب رئيس مجلس 
الك���رة هايف  احت���اد  ادارة 
املطيري ظه���ر امس العهدة 
االنتقالية  اللجنة  املالية من 
املدير  الس���ابقة بحض���ور 
املالي مب���ارك النزال وحتت 
اشراف الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ممثلة بنائب املدير 
العام لشؤون الرياضة عصام 
الهيئات  ادارة  ومدير  جعفر 
الرياضية احمد عايش وعدد 
م���ن احملاس���بني املاليني في 

الهيئ���ة واالحت���اد.
وجرت عملية تسليم العهدة 
دينار  املليون  تتجاوز  التي 
مالية ومستندات  مبالغ  من 
وشيكات ظهر امس واستغرقت 

نحو الساعتني.
وأكد مصدر في »الهيئة« ان 
تسليم الهيئة العهدة املالية 
للمجلس اجلديد ليست سابقة 
اولى فاللجنتان الس���ابقتان 
العهدة  الكرة سلمتا  الحتاد 
معينتان  أصال  املالية وهما 

من قبل االحتاد الدولي للكرة 
»فيف���ا« وبذلك نحن لم نقم 
مبخالفة القانون بل اش���رنا 
في محضر التس���ليم الى ان 
هذا املجلس هو املعترف به 

من »فيفا«.
وبني املصدر ان تس���ليم 
ليس  املالية لالحتاد  العهدة 
بالض���رورة هو اعتراف من 
الهيئة بشرعية احتاد الكرة 
ولكن في الوقت ذاته ليس من 
املعقول ان نعرقل عمل جهة 
رياضية مهمة مثل احتاد الكرة 
ولدينا العديد من االستحقاقات 
املقبلة للمنتخبات الوطنية، 
مضيفا نحن قمنا بدورنا كما 
اللجنتني  مع  به سابقا  قمنا 

االنتقاليتني السابقتني.
اختيار  ع���ن  وبس���ؤاله 
التوقي���ت والتكتم اإلعالمي 
لعملية التسليم قال املصدر: 
أردن���ا أن نعمل من دون أي 
حشد جماهيري كما جرى في 
للهيئة  األخيرتني  الزيارتني 
ان  قررنا  كذلك  االحتاد،  الى 

تكون عملية التسلم والتسليم 
ظهرا وم���ن دون اي صخب 

إعالمي. 
من جانبه، ش���كر هايف 
املطيري ممثلي الهيئة وعضو 
الس���ابقة  االنتقالية  اللجنة 
تعاونهم  على  النزال  مبارك 
مع مجلس ادارة احتاد الكرة 
املالية،  للعهدة  وتس���ليمهم 
مضيف���ا ان هذا التعاون من 
الهيئة سيكون له اثر كبير في 
عمل مجلس ادارة االحتاد من 
املالية  السيولة  توافر  خالل 
املعس���كرات  اقامة  لترتيب 
للمنتخب���ات  اإلعدادي���ة 

الوطنية.
الهيئة  ب���ادرت  ذلك،  إلى 
مبنح التفويض الالزم باعتماد 
التوقيع اخلاص برئيس احتاد 
الكرة الش���يخ ط���الل الفهد 
تسهيال إلجراءات االحتاد نحو 
مخاطبة الهيئات واملؤسسات 
احلكومية خصوصا املتعلقة 
بصرف الشيكات واالعتمادات 

املالية.

آخر، استقبل   من جانب 
من  وفدا  الفهد  الشيخ طالل 
س���لطنة عمان الشقيقة في 
مكتبه مبقر االحتاد بالعديلية 
وقدموا له هدية تذكارية عبارة 
عن »بوم كبير« عنوان محبة 
وتقدير نيابة عن مش���جعي 
ن���ادي القادس���ية في عمان 
واعتزازا بقيادة الفهد للقادسية 

واحتاد كرة القدم.
وأع���رب الوف���د العماني 
عن متنياتهم الصادقة للفهد 
الكرة  للسير قدما في قيادة 
الكويتي���ة إل���ى الطموحات 

املنشودة.
وشكر الفهد، الوفد العماني 
على ما قدموه من تذكار وما 
عبروا عنه من مشاعر اخوية 
صادقة جتسد االخوة واحملبة 
بني ابناء األس���رة اخلليجية 
الواحدة، كما حملهم حتيات 
وشكر اخوانه أبناء الكويت 
عل���ى هذه املب���ادرة الطيبة 
والتي س���تظل محل اعتزاز 

وتقدير اجلميع. 

اعتماد توقيع الفهد في مخاطبة الهيئات والمؤسسات الحكومية

الشيخ طالل الفهد مستقبال الوفد العُماني

اإلسماعيلي يطلب هاني سعيد
وعبدالمنصف بين الزمالك وبتروجيت 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
كثف النادي االسماعيلي جهوده الستعادة 
مدافعه الدولي هاني س���عيد من الزمالك حيث 
أكد حماد موس���ى نائب رئي���س مجلس إدارة 
النادي اإلس���ماعيلي أنه قطع شوطا كبيرا في 
املفاوضات مع سعيد وانه ينتظر املوافقة النهائية 

للزمالك.
وقال موس���ى »دخلنا في مفاوضات جادة 
مع الالعب نفسه ولكن نترقب املوقف النهائي 
 له مع الزمالك فهل س���يبقى أم س���يرحل كلها

أس���ئلة س���تجيب عنه���ا الس���اعات القليلة 
القادمة«.

وواصل نائب رئيس النادي اإلس���ماعيلي 
تصريحاته قائال »ما يقوي من موقفنا أن هاني 
سيحق له التوقيع ألي فريق في يناير القادم 
ألن عقده مع الزمالك سيكون متبقيا به حينها 

6 أشهر فقط«.
وفي صفقات الزمالك، لم يصدر أي تعليق 
عن احتماالت رحيل سعيد، فيما تفرغ إبراهيم 
حسن املنسق العام للفريق األول بنادي الزمالك 
للرد على عضو مجلس الزمالك ابراهيم يوسف 
الذي اعتبر ان الصفقات التي يسعى لها اجلهاز 

الفني بقيادة حسام حسن غير ذات قيمة، حيث 
ق���ال ان هذه الصفقات س���تمثل إضافة كبيرة 

للفريق في املوسم القادم.
وف���ى اطار الصفقات اجلدي���دة رد الزمالك 
على طلب بتروجيت بشراء محمد عبداملنصف 
وهاني سعيد وش���ريف أشرف مببادلتهم مع 
وليد س���ليمان والسيد حمدي ومحمد شعبان 

جنوم النادي البترولي.
وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك 
»وصلنا خطاب رسمي من بتروجيت يطلب ضم 

العبينا عبداملنصف وسعيد وأشرف«.
واقترب رحي���ل عبداملنصف حارس مرمى 
األبي���ض والذي ميل���ك عروضا م���ن اجلونة 

وبتروجيت واملقاولون العرب.
فيما فشل أشرف في احلصول على فرصة 
أساسية في قائمة حس���ام حسن املدير الفني 
لألبيض مثلما كان احلال مع قلب الدفاع هاني 

سعيد.
وأضاف إمام »لم نرد بتحديد املقابل املادي 
للثالثي وإمنا طلبنا بح���ث إمكانية احلصول 
على خدمات س���ليمان وحمدي وش���عبان في 

املقابل«.

تشكيل أول منتخب لبناء األجسام

بدر بودي الشيخ طالل اخلالد

حضور فاق الـ 800

ش��هدت البطولة حض��ورا جماهيريا غير مس��بوق على 
 مس��توى األلع��اب الفردية حيث امتأل املس��رح الذي يتس��ع
ل� 800 ش��خص قبل بدء املنافسات بنصف ساعة، في الوقت 

ذاته تواجد عدد كبير خارج املبنى من الراغبني في الدخول.

اعتصام عمالي

دخل املس��رح عدد من رجال األمن واملباحث مستفسرين 
عن سبب هذه احلشود املتجمهرة معتقدين ان هناك اعتصاما 

في مبنى نقابة العمال.

شعلة من النشاط

ق��دم بدر بودي رئي��س اللجنة العليا باق��ة ورد الى جابر 
بوصخر مدير البطولة الذي كان شعلة من النشاط طوال األيام 

املاضية وحتى اليوم اخلتامي من اجل اجناح احلدث.

لقطات جتاوزت رياضة بناء األجسام 
في الكوي����ت محنتها وعادت مرة 
أخرى إل����ى املنظومة الدولية اثر 
حتقيقها اخلطوة األولى بتشكل 
أول منتخب وطني رسمي ميثلها 
في االستحقاقات القارية والعاملية 
املقبلة، وذلك بفوز 6 من أبطالها 
في بطولة الكوي����ت األولى التي 
نظمه����ا بدر ب����ودي نائب رئيس 
االحتاد اآلس����يوي للعبة ومدير 
معهد اوكسجني الصحي مساء أول 
أمس وملدة يوم واحد مبشاركة 31 
العبا كويتيا قدموا أفضل عروضهم 
البدنية على مسرح نقابة العمال 
مبيدان حولي حتت رعاية وحضور 
الشيخ طالل اخلالد العضو املنتدب 
للعالق����ات احلكومية والبرملانية 
والعالق����ات العام����ة واإلعالم في 
مؤسس����ة البترول ورئيس جلنة 
بناء األجسام املنبثقة عن اللجنة 
االوملبية الكويتية. وأسفرت نتائج 
الساعة  التي بدأت من  املنافسات 
السابعة والنصف عن فوز كل من 
حمد الشطي ونادر سمير باملركزين 

األول والثان����ي في وزن حتت 75 
كغم ورضا القبندي واحمد عسكر 
في وزن حتت 85 كغم ويوس����ف 
الطبيخ وطارق الشخص في وزن 

فوق 85 كغم.
وبه����ذه النتيجة حصل الفائز 
األول في كل وزن على مبلغ 3000 
دوالر باإلضافة إلى كأس وميدالية 
ذهبية وف����ي حني حصل صاحب 
املرك����ز الثاني عل����ى 2000 دوالر 

على العكس متاما في وزن حتت 75 
حيث كان العارضان حمد الشطي 
ونادر سمير قد ارتضيا بتمثيلهما 

وميدالية فضية والثالث على 1000 
دوالر وشهادة تقدير.

البطولة منافس����ة  وش����هدت 
قوية في مختلف األوزان السيما 
وزن حتت 85 بني العارضني رضا 
القبندي وأحمد عسكر واستطاع 
العارض القبندي حسم املركز األول 
ملصلحته بفارق نقطة واحدة عن 
منافسه الذي نال احلظ األوفر من 
التصفيق والتشجيع اجلماهيري 

املنتخب من دون إعطاء املركزين 
األول والثاني أي اهتمام واستقبال 

النتيجة النهائية باألحضان.

أرسنال يرفض التخلي عن فابريغاس
 رفض ارس���نال االجنليزي 
الع���رض الرس���مي املق���دم من 
برشلونة بطل الدوري االسباني 
لكرة القدم الى النادي للحصول 
على خدمات صانع العابه الدولي 

االسباني سيسك فابريغاس.
ف���ي بيان  وق���ال ارس���نال 
»فابريغ���اس مرتبط بعقد معنا 
حتى 2015، وهو عنصر مهم في 
التشكيلة ويشكل جزءا مهما من 

مخططات النادي املستقبلية«.
واضاف »اننا نتابع الشائعات 
املتعلقة برحليه عن النادي، لكن 
ليس هناك اي شيء رسمي وما 
مت حتى االن ه���و تبادالن غير 
رس���ميني اكدنا ف���ي كل منهما 
اننا لس���نا مهتمني ابدا بانتقال 

فابريغاس«.
وتابع »لقد تلقينا عرضا من 
برش���لونة وكان اجل���واب على 
الفور حاس���ما م���رة جديدة، ان 
ال ني���ة لدينا لبيع قائد الفريق. 
لكي نكون واضحني نقول اننا لن 
نقوم بعرض معاكس ولن ندخل 
في نقاش ح���ول هذا املوضوع. 
ويتعني على برشلونة ان يعلن 
للمأل انه يحترم موقفنا ويلتزم 

بكلمته«.
وفي السياق نفسه، يبحث مدرب 

برشلونة غوسيب غوارديوال عن 
مهاجم يحل محل الفرنسي تييري 
هنري في مركز اجلناح االيس����ر 
ويرغب في ان يرى الهولندي اريني 
روبن مهاجم بايرن ميونيخ االملاني 

يلعب مع فريقه في هذا املركز.
وذك����رت صحيف����ة »مون����دو 
ديبورتيفو« القريبة من برشلونة 

»هنري س����يذهب ال����ى الواليات 
املتحدة، وهذه هي على االقل نية 

النادي«.
ويب����دو اجلناح االيس����ر في 
ڤالنسيا خوان ماتا »احد املرشحني 
االوفر حظا« لش����غل هذا املركز،  
لكن غوارديوال يفضل روبن، العب 
ريال مدريد االسباني سابقا، بسبب 

موهبته وقدرته على اللعب في كل 
املراكز، حسب الصحيفة التي لم 

حتدد مصادرها.
وتبق����ى العقبة الوحيدة لضم 
روبن في الس����عر املرتف����ع الذي 
سيطلبه بايرن ميونيخ في حال قبل 
التفاوض بهذا اخلصوص ويصل الى 

»40 مليون يورو على االقل«.

عالميةمتفرقات 

  أفادت تقارير صحافية بأن األملاني 
برند شوس���تر اقترب من تدريب نادي 

بشكتاش التركي.
فقد ذك���ر تقرير لصحيف���ة »بيلد« 
األملانية امس، أن شوستر سيوقع خالل 

األيام املقبلة عقدا ملدة عامني.
ولم يكشف التقرير شيئا عن املقابل 

املادي الذي سيحصل عليه املدرب.
 أعل��ن نادي بورت��و تعيني املدرب 
الش��اب اندريه فيالس بواس لإلش��راف 
عل��ى فريق كرة القدم. وب��ات بواس )32 
عاما( أصغر مدرب يش��رف على تدريب 

بورتو، كما أشارت الصحف البرتغالية.
 عني نادي بارم���ا االيطالي لكرة 
القدم باسكوالي مارينو، مدرب اودينيزي 
في املواسم الثالثة املاضية، مدربا جديدا 

لفريق���ه ملدة عام خلفا لفرانشيس���كو 
غيدولني.

 خس��ر منتخب بيالروس��يا امام 
نظيره الس��ويدي 0- 1 ف��ي مباراة دولية 
ودي��ة ف��ي مينس��ك. وتع��ادل منتخب 
هن��دوراس مع نظي��ره االذربيجاني 0-0 
في مدينة تس��ل ام س��ي النمس��وية في 
اطار استعدادات االول للمونديال. وخسر 
املنتخب الروماني ام��ام نظيره املقدوني 
0-1. كما خس��ر املنتخب النرويجي امام 
نظي��ره االوكراني 0-1 في اوس��لو. وفاز 
منتخب ألبانيا على نظيره االندوري 0-1.

 تأهل االس���باني رافاي���ل نادال 
املصنف ثانيا الى الدور نصف النهائي من 
بطولة فرنسا املفتوحة، ثاني البطوالت 
االربع الكبرى للتنس، بفوزه على مواطنه 

نيكوالس املاغرو 7-6 )7-2( و6-7 )7-
3( و6-4 على مالعب روالن غاروس.

ويلتقي نادال ف���ي دور االربعة مع 
النمساوي يورغن ميلتسر الذي تغلب 
على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث 
2-6 و3-6 و6-2 و7-6 )7-3( و6-

.4
وخرجت األميركية سيرينا وليامز 
املصنفة اولى من ربع النهائي، بخسارتها 
امام االسترالية سامنتا ستوسور السابعة 
2-6 و7-6 )7-2( و6-8. وتلتق���ي 
ستوسور في دور االربعة مع الصربية 
يلينا يانكوفيتش الرابعة التي تغلبت 
على الكازخستانية ياروسالفا شفيدوفا 

7-5 و4-6.

أرسنال يتمسك باالسباني سيسك فابريغاس

»أبوظبي« تبث مباريات 
الدوري اإلنجليزي 3 مواسم 

كشفت شركة أبوظبى لإلعالم، عن تفاصيل القنوات الفضائية 
والبرامج املتخصصة التي س���تبث الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم ملدة 3 مواسم.
وقال محمد جنيب، مدير قنوات ابوظبى الرياضية، للصحافيني 
ان تغطية الدوري اإلجنليزي املمتاز »برمييير ليغ«، متثل نقلة 

حصرية خالل السنوات الثالث املقبلة.
وأضاف: نراهن بقوة على عناصرنا في القناة، خاصة بعد ان 
وفرت االدارة التنفيذية بشركة ابوظبي لالعالم تقنيات حديثة 

لنقل املباريات، والتعاقد مع عدد من احملللني املتميزين.
وأشار الى قيام القناة االماراتية ببث 20 أسبوعا من الدوري 
مباشرة من لندن من أصل 28 أسبوعا، وستكون لدينا قنوات 

باللغتني العربية واالجنليزية.
ونفى جنيب وج���ود أي خصوصية في التعامل مع فريقي 
ارسنال ومانشستر سيتي، نظرا المتالك االول مللعب االمارات 
في حني ميلك الثاني الشيخ منصور بن زايد آل نهيان )شقيق 
رئيس دولة االمارات(، مش���يرا الى اننا سنس���اوي بني جميع 
الفرق في التعامل من منطلق الرس���الة االعالمية والش���فافية 

املطلوبة.
وأكد أن حقوق بث مباريات )خليجي 20( في اليمن واملقرر 
لها نوفمبر املقبل، ستكون على حسب الدولة التي ستؤول لها 

البطولة في حال نقل احلدث من اليمن الى أي دولة أخرى.
يذكر ان قناة ابوظبي الرياضية ستوفر خدمة بث مباريات 
الدوري االجنليزي عبر 6 قنوات، 4 ستبث على مدار 24 ساعة، 
وستغطى القناتان املتبقيتان املباريات مباشرة من قلب احلدث، 
وفى حال بث أكثر من 6 لقاءات في وقت واحد، س���يتم توفير 

قنوات إضافية.

هونيس ينصح باالك باالعتزال

ليڤربول لفسخ عقد بنيتيز

استجواب أدريانو لعالقته
بعصابة اتجار في المخدرات

ميالن يهزم أمباكت دو مونتريال

نصح رئيس ن���ادي بايرن ميونيخ بط���ل الدوري األملاني 
لك���رة القدم ووصيف بطل دوري ابطال اوروبا، اولي هونيس 
قائد املنتخب االملاني والعب وسط تشلسي االجنليزي ميكايل 

باالك باالعتزال.
وقال هونيس في حديث نشرته صحيفة »بيلد« الرياضية 
»حتى لو كان األمر صعبا، يجب ان نعرف متى نتخذ القرار. ال 
أعتقد ان كأس أوروبا 2012 تشكل هدفا كبيرا مينعه من اتخاذ 

مثل هذا القرار«.
وأض���اف »لو كان االمر يتعلق بكأس العالم س���أتفهم ذلك. 
لكن املش���اركة في كأس أوروبا في پولندا واوكرانيا ليس���ت 
هدفا كبيرا ميكن القول انه احللم الذي مينع صاحبه من النوم 

طوال الليل«.
وكان باالك )33 عاما( قد تعرض إلصابة في الكاحل األمين 
ستحرمه من املش���اركة في املونديال، لكنه اكد بعدها ان يريد 

االستمرار في اللعب على أعلى مستوى.
وحظ���ي باالك بتأييد ودعم املدير الفن���ي للمنتخب اوليفر 
بيرهوف الذي اعتبر »ان كأس أوروبا 2012 في متناوله، والسن 

ال تلعب دورا كبيرا«.

يبدو أن أيام املدرب االسباني رافائيل بنيتيز في نادي ليڤربول 
االجنليزي صارت معدودة.وذكرت وسائل االعالم االجنليزية امس 
أن ليڤربول يحاول اغراء املدرب االسباني ب� 4 ماليني يورو لفسخ 

العقد املبرم بينهما حتى عام 2014.
وأضافت التقارير الصحافية أن نادي إنتر ميالن اإليطالي، بطل 
دوري أبطال أوروبا، بدأ مفاوضات للتعاقد مع بنيتيز خلفا للبرتغالي 

جوزيه مورينيو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد االسباني.
وتولى بنيتيز تدريب ليڤربول عام 2004 وحصل معه في العام 

التالي على بطولة دوري أبطال أوروبا.

اس���تدعت السلطات القضائية في ريو دي جانيرو املهاجم البرازيلي 
أدريانو الستجوابه حول ادعاءات بوجود صلة تربطه بعصابة اجتار في 
املخدرات. وأوضح ممثلو هيئ���ة اإلدعاء في ريو دي جانيرو أن أدريانو 
مثل بصحبة محاميه الستجوابه عن االشتباه بقيامه مبعامالت مالية مع 
عصابة »كوماندو فيرميليو« )أو القيادة احلمراء( التي يتزعمها فابيانو 
أتاناس���يو دا سيلفا وتفرض س���يطرتها على العديد من مناطق األحياء 

الفقيرة في ريو.
وأوضح مسؤول أن السلطات لديها »مؤشرات قوية« على أن الالعب 
الذي لم يتم ضمه إلى املنتخب البرازيلي املشارك في كأس العالم 2010 في 

جنوب أفريقيا دفع مبالغ مالية لدا سيلفا املعروف باسم إف بي.
ودعم ممثل االدعاء ألكسندري تيميستوكليس طلبا من الشرطة لرفع 

السرية عن حسابات أدريانو البنكية ولفحص مكاملاته الهاتفية.
وأشارت وس���ائل اإلعالم البرازيلية إلى أن دا سيلفا مطلوب القبض 
عليه أيضا لتورطه في حادث إسقاط مروحية تابعة للشرطة في 17 أكتوبر 

2009 حيث لقي 3 ضباط حتفهم في هذا احلادث.

فاز مي���الن االيطالي على 
أمباكت دو مونتريال الكندي 
4 � 1 في مباراة ودية في كرة 
القدم ضم���ن جولة األول في 
أميركا الش���مالية، في مباراة 
شارك فيها النجمان البرازيليان 
رونالدينو وباتو بعد إبعادهما 
ع���ن تش���كيلة بالدهما  التي 
ستخوض نهائيات كأس العالم 

.2010
على امللع���ب األوملبي في 
مونتريال وأمام 47.861 متفرجا، 
التس���جيل عن  افتتح ميالن 
طريق باتو بعد لعبة مشتركة 
ب���ني رونالدينيو والهولندي 

كالرنس سيدورف )12(. وبعد 
أقل من 5 دقائق، رد أمباكت عن 
طريق دافيد تس���تو الذي هز 
شباك احلارس روبتو كولومبو 
)17(. واستعاد ميالن تقدمه من 
خالل املخضرم فيليبو انزاغي 
الذي سدد في مرمى احلارس 

مات جوردان )25(.
النتيجة  وعزز سيدورف 
مليالن بتس���ديدة م���ن حافة 
املنطقة )58(، قبل أن يضيف 
رونالدينيو م���ن ركلة جزاء 
الهدف األخير في مرمى احلارس 
البديل سرديان دكيكانوفيتش 

.)81(


