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 جعفر: انتخابات األندية المنحلة تحتاج إلى مراجعة
مجلس الوزراء صادق على توقيع الفالح

االنشاءات مستمرة في مجمع »فوروم الشياح« الرياضي

مبارك الخالدي
قال نائب المدير العام للهيئة العامة للش���باب والرياضة 
لشؤون الرياضة عصام جعفر، ان مجلس الوزراء وافق صباح 
ام���س، على اعتماد توقيع المدير العام للهيئة د.فؤاد الفالح 
ل���دى الجهات الحكومية واالهلية، بم���ا فيها البنك المركزي 
تسهيال للمعامالت االدارية االجرائية التي تحتاجها الهيئة في 
اتصالها اليومي مع الجهات الرسمية، فيما يخص المعامالت 
المتعلقة بالش���أن الرياضي والالعبين واالعتمادات المالية 

الخاصة بها.
وأضاف جعفر في تصريح ل� »األنباء«: ان موافقة مجلس 
الوزراء على صحة توقيع الفالح، هي ضوء اخضر للبدء في 
العمل الفعلي، لالدارة الجديدة للهيئة بقيادة د.الفالح الذي 
عاد الى منصبه بموجب حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، 
اال ان الكثير من االج���راءات االدارية الالزمة للعمل اليومي، 
والتي منها مخاطبة الجهات الرسمية في البالد، تحتاج الى 
صحة ونفاذ توقيع الفالح عليها، باعتباره مديرا عاما للهيئة، 

وهذا ما اعتمده مجلس الوزراء.
وأوضح ان الهيئة التزال تبحث العديد من الملفات المتداولة، 
ابان االدارة السابقة للهيئة، قائال: ان الكثير منها يحتاج الى 
مراجع���ة وتقييم لتتم اعادة االمور ال���ى نصابها الصحيح، 
وفق الرؤية التي تحمله���ا االدارة الجديدة، ومنها موضوع 
الدعوة الى انتخابات االندية المنحلة، والتي س���بق ان دعت 

اليها االدارة السابقة.
وبين جعفر ان اسناد مهمة ادارة االندية ال� 8 المنحلة الى 
لجان مؤقتة، ربما يحتاج الى اعادة نظر، ألن االصل في ادارة هذه 
االندية، هو لمجالس ادارات منتخبة عبر الجمعيات العمومية 
لهذه االندية، اال ان الظروف في تلك المرحلة أدت الى تواجد 
هذه اللجان، على رأس ادارات هذه االندية، والشك ان مجلس 
ادارة الهيئة في اجتماعه المرتقب، سيدرس جميع االحتماالت 

التي تعيد االعتبار الى الجمعيات العمومية لالندية.

بيروت ـ ناجي شربل
على مدخل ع���ن الرمانة من جهة ما يعرف 
ب� »متثال الرص���اص«، يطالعك مجمع، تخاله 
للوهلة االولى ومن بعيد بناء جتاريا أو سكنيا، 
وخصوصا ان املنطقة مرغوبة وتشهد اسعار 
العقارات واملباني فيها ارتفاعا مضطردا. لكن 
سرعان ما يتبن ان الشكل الهندسي ال يشير اال 
الى مجمع رياضي، وخصوصا ان سرعة العمل 
اظهرت مدرجات دائرية، تشير الدالئل كلها الى 

انها على جانب من االناقة.
«فوروم الشياح« اسم املجمع الرياضي، وقد 
عرض رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس ل� 
»األنباء« للمشروع املقدرة كلفته االجمالية ب� 9 
مالين دوالر، توزعت بن شراء االرض في عام 
2004، وبلغ ثمنها 3 مالين دوالر بس���عر 600 
دوالر للمتر املربع )تبلغ املس���احة 5 آالف متر 
مربع(، فيما رصدت 6 مالين دوالر العمال البناء 
والتجهيز، والالفت ان العملية حتملتها كاملة 
بلدية الش���ياح، في غياب اي متويل خارجي، 
»ولم نوفق في احلصول على متويل، ومضينا 
في العمل على مشروع للشباب، وهي تستحق 
منا ذلك على االقل«. ويتابع غاريوس متحدثا 
ع���ن املرافق التي يضمها املجم���ع ومنها قاعة 
رياضية تتسع ل� 1800 كرسي، »هي الثانية من 
حيث احلجم بعد قاعة بيار اجلميل في مدينة 
كميل شمعون الرياضية. وسيكون مجمعنا في 
تصرف أندية املنطقة، اي سيس���تخدم امللعب 
اكثر من قاعة الحتضان النشاطات الرياضية. 
كذلك حلظنا تش���ييد قاعة لالحتفاالت الكبرى 
تتس���ع أللف شخص، الى مسرح مجهز ب� 600 
كرس���ي، فضال عن قاع���ات لاللعاب الرياضية 
البدنية وكافيتيريا  الفردية وصالة للتربي���ة 
ومكتبة وحديقة خارجية«. ويختصر غاريوس 
املشروع قائال: »انه االول بهذا احلجم في ساحل 

املنت اجلنوبي«. 

»األولمبية القطرية« 
 كرمت األفضل

في العام الحالي
 أعلنت اللجن���ة االولمبية 
الرياضيين  القطرية اس���ماء 
المتميزين في قطر لموسم 2010 
وتم تكريمه���م أمس، وحصل 
الفائز  العداء جيم���س كواليا 
العالم في  ببرونزية بطول���ة 
برلين في س���باق 3 االف متر 
على جائزة رياضي الموسم، في 
حين نالت الرامية بهية منصور 

جائزة رياضية الموسم. 
 وحصل الشيخ محمد بن عيد 
الرياضية،  الرواد  على جائزة 
والش���يخ حمد ب���ن ثامر على 
جائ���زة ش���خصية الموس���م 

الرياضية.
 وفي النتائج االخرى، اختير 
منتخب الدراجات بطل الخليج 
افضل منتخب على مس���توى 
الرجال، ومنتخب كرة الطاولة 
بطل الخليج ايضا االفضل لدى 
السيدات، ونال العب منتخب 
الغطس محمد شويطر جائزة 
الالعب الواعد والعبة المبارزة 
الالعبة  المناعي جائ���زة  هيا 

الواعدة.
 ون���ال الش���يخ خال���د بن 
حمد جائزة افضل رياضي في 
الرياضات الميكانيكية، وعبداهلل 
مبارك جائزة مدرب الموس���م 
الغرافة  للقطريين، وم���درب 
لكرة السلة العراقي قصي حاتم 
جائزة مدرب الموسم للمدربين 
المحترفين، والحكم الدولي في 
الكرة الطائرة ابراهيم النعمة 

جائزة افضل حكم.

9 ماليين دوالر لتشييد مجمع »فوروم الشياح« الرياضي
العب األهلي محمد فضل ورقة رابحة أمام حرس احلدود

األهلي في نهائي »ثأري« مع حرس الحدود في الكأس 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

سيكون عشاق الساحرة املستديرة في كل أرجاء مصر في الثامنة 
والنصف من مساء اليوم على موعد مع االثارة والندية واملتعة، عندما 
تب���دأ املواجهة »الثأرية« التي س���تجمع االهلي مع حرس احلدود في 

نهائي كأس مصر لكرة القدم على ستاد القاهرة.
ويبحث األهلي بقيادة املدير الفني حس���ام البدري عن الفوز بهذا 
اللقاء حتى يواصل مس���يرة حصد البطوالت واأللق���اب التي اعتاد 
عليها، ومما يزيد اللقاء قوة أيضا ان فريق احلرس هو نفس���ه الذي 
حرم )املارد االحمر( من االس���تمرار في مس���ابقة كأس مصر املوسم 
املاضي بعد ان جنح في الفوز عليه بس���تاد املكس بهدف نظيف في 
عهد البرتغالي مانويل جوزيه املدير الفني الس���ابق للفريق االحمر، 
وهو نفس���ه أيضا الفريق الذي حرم االهلي من لقب بطولة السوبر 
املصري بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة في عقر داره بس���تاد القاهرة 
وأمام جماهيره الغفيرة، وجاء ذلك مع أول ظهور رس���مي حلس���ام 

البدري كمدير فني لألهلي.
ويعرف األهلي جيدا ان هذه املباراة هي اخلطوة األهم لكونها األخيرة 
نحو لقب البطولة، وبالتالي فالفوز بها اصبح ش���يئا حتميا يس���عى 
اليه ويصر عليه اجلميع داخل القلعة احلمراء، بينما أي نتيجة أخرى 
جتعل الصورة تهتز من جديد، لذلك عقد املدير الفني حس���ام البدري 
ومعه اجلهاز الفني املعاون عالء ميهوب ومحمد يوسف وأحمد ناجي 
اجتماعات مستمرة مع الالعبن وطلب منهم عدم التفريط في اللقب، 

بجانب تقدمي عرض كروي متميز وقوي.
أما فريق حرس احلدود فيدخل العبوه املباراة وأعينهم على لقب 
البطولة لتسطير اجناز جديد يضاف الى اجنازات الفريق العسكري 
املاضية، الس���يما ان هن���اك اهتماما بالغا بهذا اللقاء على املس���توى 

اجلماهيري.

حسام حسن يتسلم »الملكية« 

من جهة أخرى، حصل املدير الفني للزمالك حسام حسن على اجلائزة 
امللكية االفريقية وستقيم املنظمة احتفاليا ضخما غدا الثالثاء مبدينة 

جوهانسبرغ عاصمة جنوب افريقيا.

 وم���ن املقرر أن يحضر االحتفال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« السويس���ري جوزيف بالتر، ورئيس احتاد كرة القدم بجنوب 
افريقيا وعدد من رؤس���اء االحتادات األهلية بالقارة السمراء بجانب 
عدد هائل من وس���ائل اإلعالم العاملي���ة الرياضية وبعض العبي كرة 

القدم العاملين.
 وتعد اجلائزة امللكية االفريقية واحدة من أكبر اجلوائز التي متنح 
للش���خصيات االفريقية البارزة والتي أسهمت بدور حيوي لالرتقاء 
مبستوى القارة االفريقية في كل املجاالت، وفي مقدمتهم الزعيم اجلنوب 

افريقي نيلسون مانديال الذي يعد أول من حصل على هذه اجلائزة.
في شأن مختلف اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الالعب الغاني 
بسمارك )21 سنة( مهاجم نادي »كاسنب أف سي« ومنتخب غانا للمحلين، 
والذي من املتوقع أن يصل القاهرة بعد غد األربعاء، وذلك بعدما أبدى 
حسام حسن إعجابه بقدرات الالعب الفنية والبدنية من خالل أشرطة 
الڤيديو التي ش���اهدها له، ورحب بالتعاقد مع الالعب من أجل تدعيم 

خط هجومه الذي يعاني من نقص شديد في صفوفه.
 اجلدير بالذكر أن الالعب كان قريبا جدا من االنضمام لنادي املصري 
البورس���عيدي ووقع بالفعل لصاحله على عقود بالبريد اإللكتروني، 
إال أن تعاقد األخير مع العبن أفارقة هما تشيبامبو الزامبي وعبداهلل 
سيس���يه البوركيني، باإلضافة إلى استمرار العبه املالي إلياسو حال 

دون إمتام التعاقد بشكل رسمي.
 ويسعى حاليا وكيل الالعب منير حسن إلى الوصول لصيغة اتفاق 
مع رئيس نادي املصري كامل أبوعلي ليتنازل عن الالعب لصالح الزمالك 

دون أن يتمسك بحقه فيه ومبا ال يؤدي إلى أزمة بن النادين.
من ناحية أخرى، أرس���ل ن���ادي املقاولون العرب عرضا رس���ميا 
إلى الزمالك يطلب فيه احلصول على خدمات املهاجم الش���اب شريف 
أشرف بداية من املوسم املقبل، وينتظر نادي املقاولون الرد من جانب 
األبيض وحتديد املقابل امل���ادي مقابل إمتام صفقة انتقال الالعب إلى 

قلعة الذئاب. 
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه املدير الفني محمد عامر صرف 
نظ���ر الفريق عن التعاقد مع محمد عبداملنصف حارس مرمى الزمالك 
بعد اجللسة التي جمعت احلارس بأحد أعضاء مجلس إدارة النادي.

حسام حسن يتسلم الجائزة الملكية األفريقية في جوهانسبرغ غدًا

الهيئة العامة للشباب والرياضة تعيد النظر في صالحيات املجالس املعنية وفي اإلطار عصام جعفر


