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عالميةمتفرقات 

أجرى اجلزائري الدولي مراد مغني العب التسيو 
االيطالي عملية جراحية ناجحة في الركبة ستبعده عن 
املالعب حتى نوفمبر املقبل. وذكرت اإلذاعة اجلزائرية 
أن مغني خض���ع لعملية بإحدى العي���ادات اخلاصة 
بالعاصمة الفرنس���ية باريس عل���ى يد طبيب ايطالي 

يشتغل مبركز »اسبيتار« القطري.
أعلن ريال سرقس��طة االسباني أن خوسيه غاي 
سيظل في منصب املدير الفني املوسم املقبل. وجنح غاي 
)44 عام��ا(، في إنقاذ ريال سرقس��طة من الهبوط لدوري 
الدرجة الثانية في املوسم املاضي بعدما تولى املنصب خلفا 

ملارسيلينو غارسيا الذي أقيل في يناير املاضي.
يحتاج ميالن االيطال���ي إلى مدرب جديد بعد 
رحي���ل البرازيلي ليوناردو، ف���ي الوقت الذي أكد فيه 
نائب رئيس النادي أدريانو غالياني أن ماسيميليانو 
اليغري هو املرشح األبرز لتولي املهمة وسيتم التعاقد 

معه بعد أن يفسخ عقده رسميا مع كالياري.
اقترب يوڤنتوس اإليطالي من التعاقد مع الالعب 
اإليطالي الدولي س��يموني بيبي الذي توصل إلى اتفاق مع 
ناديه أودينيزي حول رحيله، حسب ما ذكرته وكالة األنباء 
اإليطالية )أنسا(. ويستعد يوڤنتوس ملهمة صعبة بعد موسمه 
املخيب لآلمال حيث أنهى املوسم في املركز السابع بالدوري 
اإليطالي وس��يصارع اآلن من أجل املش��اركة في الدوري 

األوروبي )كأس االحتاد األوروبي سابقا(.
أعلن أتلتيكو مدريد االسباني أنه اشترى العبه 
السابق ماريو سواريز من ريال مايوركا، مستغال بند 
استعادة العب خط الوسط الذي أعير إلى مايوركا قبل 
عام���ن. وذكرت تقارير اإلعالم االس���باني أن أتلتيكو 
سيدفع ملايوركا حوالي 1.8 مليون يورو )2.20 مليون 

دوالر(، الستعادة الالعب الواعد سواريز.
أفادت صحيف��ة »بيلد« األملانية ام��س بأن نادي 
بوروسيا دورمتوند األملاني مستعد لبيع مهاجمه الباراغواني 
الدولي ل��وكاس باريوس مقابل 30 ملي��ون يورو، يرتبط 

باريوس بعقد مع النادي األملاني حتى عام 2014.

نادال يواجه سودرلينغ
بنهائي روالن غاروس

فوز هولندا على المجر بسداسية

هيدينك يرفض ليڤربول

األهلي يبدأ الموسم الجديد
من ألمانيا والنمسا

تأهل االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا الى املباراة النهائية 
من بطولة روالن غاروس الفرنسية، بفوزه على النمسوي يورغن 
ميلتسر الثاني والعش���رين 6-2 و6-3 و7-6 )8-6( في نصف 
النهائي .ويلتقي نادال، بطل 2005 و2006 و2007 و2008، في املباراة 
النهائية اليوم مع الس���ويدي روبن س���ودرلينغ املصنف خامسا 
ووصي���ف بطل العام املاضي الذي تغلب على التش���يكي توماس 

برديتتش اخلامس عشر 6-3 و3-6 و5-7 و6-3 و3-6.

ف���از منتخب هولندا على نظيره املجري 6-1 في مباراة دولية 
ودية أقيمت أمس على ستاد ارينا في أمستردام امام 50 ألف متفرج 
في اطار استعدادات االول لنهائيات مونديال جنوب أفريقيا 2010. 
وسجل روبن ڤان بيرسي )21( وويسلي سنايدر )56( وارين روبن 
)64 و78( ومارك ڤان بومل )71( وايليرو ايليا )74( أهداف هولندا، 
ودشودشاك )6( هدف املجر. وفي مباراة ثانية فازت جنوب افريقيا 

على الدمنارك بهدف كاتليغو مافيال )76(.

اعل����ن الهولندي غوس هيدينك م����درب منتخب تركيا انه ال يريد 
تدريب ليڤربول االجنليزي، في حن ان السويدي زڤن غوران اريكسون 
مدرب ساحل العاج اعتبر ان ذلك يشكل حلما له. وطرح اسم هيدينك 
خلالفة االسباني رافايل بنيتيز. وقال سيس ڤان نيوڤنهوتزن وكيل 
اعمال هيدينك »اثبت غوس انه يلتزم باالتفاقات التي يوقعها وال يوجد 
سبب اآلن لتغيير ذلك«.  لكن اريكسون الذي يشرف على ساحل العاج 
في مونديال جنوب افريقيا اعطى اشارات قوية الى رغبته في تولي 
املهمة في ليڤربول، مش����يرا الى انه كان مش����جعا للنادي االجنليزي 

عندما كان صغيرا.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أعلن مدير الكرة بالنادي األهلي هادي خشبة أن الفريق سيحصل 
على راحة عقب مباراته أمام حرس احلدود املقررة غدا في نهائي 
كأس مص���ر حتى يوم 20 من الش���هر اجل���اري، فيما أكد على أن 
معسكر إعداد الفريق س���يقام بن أملانيا والنمسا وسيبدأ في 26 

أو 27 اجلاري. 
وأضاف »إن الفريق يس���تأنف التدريب���ات في 20 اجلاري في 
القاهرة حتى يوم 26 أو 27 منه قبل أن يبدأ معس���كره اإلعدادي 
عندما يغادر الى أملانيا ملدة أس���بوع ثم التوجه إلى النمسا للبقاء 
بها أسبوع آخر«. وأشار خشبة إلى أن الفريق سيخوض 3 مباريات 
ودية خالل فترة اإلعداد ستكون متدرجة املستوى، فيما لن تكون 
هناك أي دورات مجمعة يخوضها الفريق خالل فترة اإلعداد على 
غرار الع���ام املاضي، وذلك حفاظا عل���ى الالعبن خاصة أنهم لن 

يحصلوا على فترة كبيرة من الراحة السلبية. 

»جابوالني« محط انتقادات من حراس المرمى
كرة املوندي����ال »جابوالني« محط 
اهتمام ح����راس املرمى ومصدر قلقهم 
حتى ان بعض املدربن انتقدوها ولم 
تسلم س����هامهم قبل انطالق احلدث، 
وألنها »جابوالن����ي« فاجلميع ينتظر 
ركله����ا بأناقة وبقوة وكيف س����ترى 
طريقها، هذا م����ا يحدده الالعبون في 

املباريات التي باتت على األبواب.
انتقدها حارس مرمى منتخب تشيلي 
كالودي����و برافو، معتبرا أنها تش����به 
تلك التي تستعمل في الكرة الطائرة 

و»مصنوعة لتعقيد مهمة احلراس«.
وقال برافو »إنها كرة مختلفة، لقد 
صنعوها لتعقيد مهمة حراس املرمى 
لكي يرتكبوا الكثير من األخطاء ويتم 
تسجيل عدد كبير من األهداف«، مضيفا 
»انه����ا كرة معقدة س����ريعة ويصعب 
الس����يطرة عليها«. بدوره قال حارس 
مرمى استراليا شوارزر »إنها كرة خاصة 
جدا شبيهة بالتي تستعمل في الكرة 
الطائرة، وعند ملس����ها لليدين نشعر 
بثقلها وبحركتها أكثر من الكرة العادية«، 
مشيرا إلى أن »قماشها مختلف يجعل 
اإلمساك بها صعبا في حال الرطوبة، 
كما أنه من الصعب حتديد مسارها«. 
الكرة الرسمية للمونديال )جابوالني( 
مصنوعة من شركة أديداس للتجهيزات 
الرياضية، وحتظى مبواصفات حديثة 
تضمن ثباتها والتحكم بها جيدا حسب 
الظروف املناخية في جنوب أفريقيا.

مارشان مدربًا لـ »نسور قرطاج«
اعل����ن نائب رئي����س االحتاد 
التونس����ي لكرة القدم انور حداد 
ان الفرنسي برتران مارشان عن 
التونسي  مدربا جديدا للمنتخب 

ملدة عامن.
واوضح حداد »وقع االختيار 
على مارشان لقيادة املنتخب لفترة 
عامن وس����يعاونه احمللي سامي 

الطرابلسي كمساعد للمدرب« دون 
ذكر الشروط املادية للعقد املوقع 

من قبل املدرب الفرنسي.
التونسي  وسيخلف مارشان 
فوزي البنزرتي في منصب املدرب، 
وس����يبدأ عمله خالل شهر يونيو 
اجلاري، وهو مطالب حسب حداد 
بقيادة تون����س الى نصف نهائي 

كأس االمم االفريقية 2012.
واض����اف حداد الذي يش����غل 
منصب الناطق الرس����مي باس����م 
االحتاد التونسي، ان عقد مارشان 
سيمدد لعام اضافي حتى كأس االمم 
االفريقية 2013 بناء على النتائج 
التي سيحققها في النسخة السابقة. 
ونقلت وكالة االنباء التونسية عن 

حداد قول����ه ان العقد الذي يربط 
القطري  مارش����ان بنادي اخلور 
سيفسخ بالتراضي بن الطرفن.

القدم  ويعرف مارش����ان كرة 
التونسية جيدا، حيث سبق ان درب 
النادي االفريقي )2006( والنجم 
الساحلي )2007( وقاد االخير الى 

احراز دوري ابطال افريقيا.

الشيخ جابر البندر والشيخ مشعل طالل الفهد يتوسطان اللجنة املنظمة والالعبني

الشيخ أحمد الفهد في افتتاح المجلس 
األولمبي اآلسيوي في الكويت


 



""










""


""


""




 








""

 ""

)أ.ف.پ( رسم غرافيكي يوضح مميزات »جابوالني« 

البندر احتفى باللجنة المنظمة
ومنتخب هوكي الجليد

أقام الشيخ جابر بندر اجلابر الرئيس الفخري 
للجنة هوكي اجلليد املنبثقة من اللجنة االوملبية 
حفال بفندق الشيراتون تكرميا للجنة املنظمة 
لبطولة كأس اخلليج األولى ومنتخبنا الوطني 
حلصوله عل���ى املركز الثاني، وكان في مقدمة 
احلضور الشيخ مش���عل طالل الفهد والشيخ 

نواف احلمد وفهيد العجمي.
واهدى البندر االجناز الى القيادة السياسية 
وإلى الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة االوملبية 

والى محبي اللعبة.
واضاف ان االجناز يحس���ب للجنة هوكي 
اجلليد بقيادة فهيد العجمي وجهودهم الكبيرة 
بالرغم من قلة الدعم والالعبن االبطال الذين 

خاض���وا البطولة دون جهاز فني وجنحوا في 
ابراز اس���م الكويت في هذه اللعبة الش���توية 
وطالب البندر بإنش���اء صال���ة خاصة لهوكي 
اجلليد واشهار احتاد للعبة وتوفير الدعم من 
اجل مواصلة العطاء واالرتقاء باللعبة آسيويا 

ودوليا.
واعرب رئيس اللجنة املنظمة ورئيس جلنة 
هوكي اجلليد فهيد العجمي عن سعادته ملبادرة 
الشيخ جابر البندر واالحتفاء باللجنة املنظمة 
واللج���ان العاملة والالعبن، مؤكدا ان اجلميع 
سيواصلون العطاء للنهوض باللعبة لتحقيق 
اجنازات مشرفة للكويت ولرفع علمها في احملافل 

الدولية.

»السلة« يكّرم »الميني باسكت« بعد االختبارات الدراسية
يحيى حميدان

ق���رر مجل���س ادارة احتاد 
الس���لة تكرمي العبي منتخب 
»امليني باسكت« حتت 12 سنة، 
بعد حل���ول الفريق في املركز 
الثالث في بطولة املوالي حسن 
التي اقيم���ت في املغرب خالل 
الفترة من 6 الى 11 مايو املاضي 

مبشاركة 10 فرق.
وس���يقوم االحتاد بتكرمي 
الالعب���ن عقب االنته���اء من 
الدراس���ية، في  االختب���ارات 
مب���اردة تش���جيع له���م على 
مواصلة العطاء، واحلفاظ على 
مستوياتهم التي حازت اعجاب 

املتابعن للبطولة.
عل���ى صعيد آخ���ر، اصدر 
مجل���س ادارة االحت���اد قرارا 
بايقاف الع���ب فريق حتت 16 
س���نة في نادي اجلهراء نايف 
املطيري موسمن بعد اعتدائه 
على أحد احلكام خالل مباريات 

فريقه.
من جهة اخرى، تلقى احتاد 
السلة دعوة من االحتاد اآلسيوي 
للعبة موجهة الى نائب رئيس 
االحتاد اآلسيوي االول الشيخ 
طالل الفهد حلض���ور اجتماع 
اللجن���ة التنفيذية وانتخابات 
املقررة  القاري  رئاسة االحتاد 
في يوم���ي 19 و20 اجلاري في 
املاليزية كواالملبور،  العاصمة 
ل���كل من  كما تلق���ى دعوتن 
رئيس احتاد السلة الشيخ حمد 
السالم، والشيخة نعيمة األحمد 
بصفتهما عضوي منطقة اخلليج 
في االحتاد اآلسيوي، حلضور 

اجتماع االدارة املركزية لالحتاد 
القاري في 19 اجلاري.

في سياق متصل، أقر احتاد 
السلة ترشيح أمن السر العام 
ضاري برجس حلضور مؤمتر 
وانتخابات االحتاد اآلس���يوي 

من ناحية اخرى، ينتظر أن 
تعقد جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبن اجتماعا حاسما خالل 
األس���بوع احلالي، التخاذ عدة 
قرارات حول نظام اقامة مسابقة 
ال���دوري العام والت���ي أجلت 

ممثال لالحتاد، ورشح برجس 
وعضو احتاد اللعبة هيثم بارون 
حلضور املؤمتر العاملي لالحتاد 
الدولي املزمع عقده في مدينة 
اسطنبول التركية خالل الفترة 

من 4 الى 6 سبتمبر املقبل.

اللجنة البت فيها لوجود أكثر من 
اقتراح حول النظام، اضافة الى 
رغبة جلنة املسابقات في وضع 
أفضل نظ���ام لطريقة الدوري، 
يعود بالفائدة على األندية ال� 12 

املشاركة في نشاط االحتاد.

االتحاد يتلقى 3 دعوات من االتحاد اآلسيوي للفهد والسالم ونعيمة األحمد

الفهد: افتتاح آسياد غوانزو سيكون تحفة
أعلن رئيس املجلس االوملبي اآلس����يوي الش����يخ احمد 
الفهد انه يتوقع مشاركة 14 الف رياضي ورياضية في دورة 
األلعاب اآلسيوية املقبلة في مدينة غوانزو الصينية، مشيرا 

الى ان حفل االفتتاح سيكون حتفة.
وقال الفهد في تصريح الى وكالة الصحافة الفرنس����ية 
»نتوقع مشاركة 14 الف رياضي ورياضية في دورة األلعاب 
اآلس����يوية في غوانزو من جميع الدول ال� 45 املشاركة في 

منافساتها«.
يذكر ان اسياد الدوحة 2006 شهد مشاركة قياسية لنحو 
13 الف رياضي ورياضية. وتس����تضيف غوانزو االس����ياد 

املقبل من 12 الى 27 نوفمبر 2010.
وتابع رئيس املجلس االوملبي اآلس����يوي »كما ان عدد 
األلعاب في الدورة س����يرتفع من 39 ال����ى 41 بعد انضمام 
لعبتي الكريكيت ورياضة الرقص«، مشيرا الى ان »منافسات 
الكريكيت تعتمد للمرة االولى، فضال عن دخول منافسات 

اخرى ايضا كالشطرجن الصيني، واملالكمة للسيدات التي 
اعتمدها االحتاد الدولي للمرة االولى ايضا«.

وحتدث الفهد عن حفل االفتتاح بقوله »سيكون حتفة«، 
مؤكدا »ان عرض االفتتاح سيفوق ما حصل في كل األلعاب 
العاملية الس����ابقة النه سيخرج من اطار امللعب ليقام على 
ضفاف نهر اللؤلؤة في جنوب الصن على جزيرة مت انشاء 
اكبر مس����رح مائي فيها في العالم يتسع ل� 28 الف متفرج 

وسيكون بحجم ملعب لكرة القدم«.
وعن النش����اطات االخرى التي يش����رف عليها املجلس 
االوملبي اوضح الفهد »هناك ايضا دورة األلعاب اآلسيوية 
الش����اطئية التي ستقام هذا العام في سلطنة عمان، فنحن 
نتوقع ألعابا ممتازة وفخورون ايضا الن األلعاب الشاطئية 

ستقام في منطقة اخلليج وغرب آسيا«.
 وأضاف »تس����تضيف كازاخستان ايضا دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية للمرة االولى في وسط القارة في مدينة 

اس����تانة حيث مت بناء منشآت رياضية حديثة منها امللعب 
املغلق للهوكي على اجلليد الذي يتسع لنحو 45 الف شخص 
وميكن استعماله لرياضات متعددة، فنحن مسرورون الن 
القارة اآلسيوية باتت تضم افضل املنشآت في العالم سواء 

في األلعاب الصيفية او الشتوية«. 
وعن موضوع اللجنة االوملبية الكويتية وجتميد نشاط 
معظ����م االحتادات احمللية من قبل االحت����ادات الدولية قال 
الفهد »الكويت عضو في املنظمات الدولية في كل املجاالت، 
وقوانينها جزء ال يتجزأ من القوانن الدولية ولذلك يجب 

تعديل القوانن احمللية مبا يتماشى مع امليثاق االوملبي«.
وختم بالقول »وافق مجلس االم����ة في املداولة االولى 
على التعديالت التي تتماشى مع امليثاق االوملبي وقوانن 
االحتادات الدولية الرياضية، وهناك توجه للموافقة ايضا 
في املداولة الثانية املقررة قريبا، فالكويت لن ترضى بأن 

يكون ابناؤها خارج املنافسات الرياضية«.

المجلس األولمبي اآلسيوي يتوقع مشاركة 14 ألف رياضي وانضمام ألعاب جديدة

منتخب »امليني باسكت« وفي اإلطار ضاري برجس


