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اتحاد الكرة يشطب 56 حكمًا من سجالته

»البحري« يشارك في بطولة البارح للشراع 
ش���كل النادي البحري وفد املنتخب الوطني 
للشراع الذي سيشارك في بطولة البارح الدولية 
ال�18 التي سينظمها االحتاد البحريني للعبة حتت 
رعاية الش���يخ فواز بن محمد رئيس املؤسس���ة 
العامة للش���باب والرياضة في الفترة من 23 إلى 
26 اجلاري على مياه نادي الشراع البحريني في 
منطقة بالج اجلزائر ومبشاركة عدد من املنتخبات 

اخلليجية والعربية واألجنبية.
ويرأس الوفد أمني السر العام ورئيس جلنة 
الش���راع والتجديف في الن���ادي البحري خالد 
الف���ودري، ويضم كال من نائ���ب رئيس اللجنة 
محمود أبوالقاسم مديرا للفريق واملدربني الوطنيني 
راشد اخلطاف ومحمد احلمدان، إضافة الى 7 العبني 
من بينهم عدد من الدوليني وهم أحمد الفيلكاوي 
وسالم الفهد ونايف الهده وعبداهلل جوهر وعلي 

اسحاق وسالم قلي وسالم عبداملجيد.
وأعرب الف���ودري عن ثقته بتحقيق املنتخب 
نتائج متقدمة ومش���رفة في البطولة تتوافق مع 
اإلجنازات العديدة التي حققها املنتخب، وتعكس 
أيضا حقيقة امكانات العب���ي الكويت وقدراتهم 
املتميزة في مجال الرياضات البحرية عامة والشراع 

خاصة.

 ق���رر اتحاد كرة القدم ش���طب 56 حكما من 
الفئات »أ.ب.ج« من سجالت االتحاد، وذلك لعدم 
انتظامه���م في ال���دورات وورش العمل الهادفة 

لالرتقاء بمستوياتهم.
 كما قام االتحاد بالتعميم على ادارات األندية 
للتنبي���ه على األجهزة الفني���ة واالدارية بعدم 

التعامل مع الحكام المشطوبين.
الجدير بالذكر ان لجنة الحكام التابعة لالتحاد، 

قد قررت وف��ق برنامج متكامل لرفع مس���توى 
الحكام العاملين، ت�نظيم سلس���لة من الدورات 
وورش العم���ل للمحافظة على س���معة الحكم 

الكويتي.
كما تدرس اللجنة ترش���يح عدد من الحكام 
للحصول على الشارة الدولية، تحفيزا لهم على 
أدائهم المتميز خالل المباريات التي أشرفوا على 

ادارتها في الموسم المنقضي.

لعدم انتظامهم في الدورات التدريبية

خالد الفودري

جاجنير خان متحدثا في املؤمتر الصحافي ويبدو الزميل خالد العدواني وعلي الرندي ووليد األنصاري

العبو الفحيحيل يرفعون الكأس حتت أنظار الشيخ طالل الفهد وعصام جعفر ووليد الفليج

الفحيحيل بطاًل لكأس االتحاد لـ »كرة الصاالت«

ت����وج فريق الفحيحيل بطال لكأس االحتاد لكرة القدم 
للصاالت بعد فوزه العريض على الساملية 10-4 في املباراة 

النهائية التي أجريت على صالة نادي اليرموك.
وكان الشوط االول قد انتهى بتقدم الساملية 3-2، اال ان 
الفحيحيل ظهر بشكل مغاير في الشوط الثاني، وسيطر 
على مجريات املباراة، واستطاع ان يقلب تخلفه الى فوز 
عريض، ولم يقدم العبو الس����ماوي ما يشفع لهم في هذا 

الشوط. ويعد املباراة، قام رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد بتسليم الكأس لالعبي الفحيحيل، بحضور نائب 
رئيس االحتاد هايف املطيري وعضوي مجلس االدارة مانع 
احلي����ان وعبداللطيف الدواس ونائب املدير العام للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة لقطاع الرياضة عصام جعفر 
ورئيس جلنة الصاالت جال����ي غامن. كما قلد الفهد فريق 
الساملية امليداليات الفضية، وميداليات تذكارية الى ممثلي 

الوزارات املختلفة الذين ساهموا في إجناح البطولة.
 من جهة اخرى، أشادت اللجنة املنظمة لبطولة كأس 
آس����يا للصاالت التي اس����تضافتها ايران مؤخرا، باحلكم 
الدولي للصاالت محمد احلداد، حيث متكن احلداد بلياقته 
العالية وإملامه بالقانون في ادارة مباراتي الدور ربع النهائي 
ونصف النهائي التي جمعت البطل ايران مع اوزبكستان 

بكل جدارة.

بفوزه الكبير على السالمية في المباراة النهائية

بوسطن يعادل ليكرز في »بالي أوف« إعالن تشكيلة قطر لـ »الخليج األولمبية«

ليڤركوزن يرغب في إعادة باالك غيريتس وفيلهلمسون األفضل في السعودية

جنح بوسطن سلتيكس في معادلة لوس اجنيليس ليكرز 2-2 
بعد فوزه عليه 96-89 في املباراة الرابعة من الدور النهائي للدوري 

االميركي في كرة السلة.
ويحرز اللقب الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع مباريات 
من أصل 7. اقيمت املباراة على ملعب »تي دي غاردن« في بوسطن 
الذي سيش���هد ايضا املواجهة اخلامس���ة االحد غدا، قبل ان ينتقل 

الفريقان الى ملعب »ستيبلز سنتر« اخلاص بليكرز.
وجتنب بوسطن بادراكه التعادل موقفا محرجا الن تقدم ليكرز 
3-1 كان سيعزز حظوظ االخير باحراز اللقب اذ لم يسبق ألي فريق 
تأخ���ر بهذه النتيجة ان عاد وتوج بطال في تاريخ نهائيات الدوري 

االميركي للمحترفني حتى االن.
يذكر ان ليكرز كان احرز اللقب في املوس���م املاضي بفوزه على 
اورالندو ماجيك 4-1 في الدور النهائي، في حني انه كان سقط في نهائي 

املوسم الذي سبقه )2007-2008( امام بوسطن بالذات 4-2.

اعلن الهولندي كو ادريانسي مدرب منتخب قطر االوملبي القائمة 
التي ستش���ارك في معس���كر هولندا من 7 حت���ى 23 يوليو املقبل 
اس���تعدادا لبطولة اخلليج للمنتخبات االوملبية في الدوحة من 28 

منه حتى 7 اغسطس.
وتقرر ب���دء جتمع الالعبني في 30 اجلاري الج���راء االختبارات 

البدنية في اكادميية اسباير.
وضمت القائمة 27 العبا هم: خالد مفتاح وأحمد سفيان وسعود 
مبارك )الوكرة( وعبد الغفور عبداهلل ومحمد صالح وحمد العبيدلي 
وعبداهلل عفيفة وعبد الكرمي سالم ومراد ناجي ودانيال جوما )الريان( 
وناصر سعد ومهدي علي وعبدالعزيز راشد وذياب العنابي وسعد 
الشيب وعلي أسد )السد( وعبدالعزيز حامت وأحمد خلفان وعبداهلل 
مبارك )العربي( ومحمد حارس ومؤيد حسن )الغرافة( ومحمد سالم 
وفضل عمر )قطر( وخالد عب���د الرؤوف )اخلور( وتامر جمال )أم 

صالل( وسعود خميس )خلويا( وعادل أحمد )األهلي(.

كش���ف رودي ڤولر مدير الكرة في نادي باير ليڤركوزن األملاني 
عن محاوالت يبذلها النادي إلعادة مايكل باالك قائد املنتخب األملاني 

إلى صفوف الفريق، ولكن بسعر مناسب.
وصرح ڤولر لصحيفة »إكسبريس« قائال »لن تكون لدي أسرار 
بهذا الشأن: فإذا طرح أمامنا العب مثل مايكل باالك مبسيرته احلافلة، 

فسنفكر في التعاقد معه«.
ولعب ب���االك لفريق ليڤركوزن بني عام���ي 1999 و2002 وأحرز 
معه املرك���ز الثاني في الدوري األملاني مرت���ني، كما وصل معه إلى 
الدور النهائي في كل من بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس أملانيا 
عام 2002. وبعدها انتقل باالك إلى بايرن ميونيخ ثم إلى تشلس���ي 

اإلجنليزي.

نال البلجيكي اريك غيريتس الذي قاد الهالل الى لقب بطل الدوري 
السعودي لكرة القدم جائزة افضل مدرب في السعودية هذا املوسم 

في االستفتاء السنوي لصحيفة »الرياض«.
شارك في االستفتاء 153 شخصا من فني واداري واعالمي ورياضي 
الختيار االفضل في املوسم. حصل غيريتس على 133 صوتا، بفارق 

كبير عن االرجنتيني انزو هكتور مدرب االحتاد )11 صوتا(.
وذهبت جائزة افضل العب اجنبي الى الس���ويدي كريس���تيان 

فيلهلمسون من الهالل الذي نال 100 صوت.
جائزة افض���ل مهاجم ذهبت الى ياس���ر القحطاني )85 صوتا( 
وافضل العب وسط الى رادوي )48 صوتا(، وافضل مدافع الى اسامة 
الهوساوي )143 صوتا(، وافضل حارس الى وليد عبداهلل من الشباب 

)65 صوتا(، وافضل حكم لفهد املرداسي )80 صوتا(.

بطولة شيخة السعد الدولية لإلسكواش تنطلق اليوم
تنطلق في اخلامسة من مساء 
اليوم بطولة الش����يخة شيخة 
الس����عد املفتوحة لإلسكواش 
للس����يدات على مركز االس����ير 
يوس����ف املش����اري ف����ي نادي 
القادسية برعاية الشيخة فادية 
السعد، باقامة عدة مباريات ضمن 
الدور الثمن نهائي من البطولة 
والبالغ قيم����ة جوائزها 8000 
التي  النقاط  الى  دوالر، اضافة 
تدخل ضمن التصنيف العاملي 
لالعبات ال� 16 املش����اركات في 
البطولة اللواتي ميثلن 9 دول 
هي هونغ كونغ والهند ومصر 
واليابان وس����لوڤاكيا وفرنسا 
وجن����وب افريقيا وباكس����تان 

اضافة الى الكويت.
الكويت  وستخوض العبتا 
عائشة احلمد ومرمي دشتي اولى 
لقاءاتهما، مبواجهة نونان وير 
افريقيا والفرنسية  من جنوب 
سيليا اال مارغوث على التوالي، 
بينما س����يتعني عل����ى العبتي 
الكويت االخريني حصة الشعيبي 
الراشد خوض مباراة  وشيماء 
تأهيلية على ان تواجه الفائزة 
منهما الفرنس����ية االخرى لورا 
بومبورتر ضمن دور ال� 16، وفي 
باقي املباريات تلتقي اني او من 
هونغ كونغ مع الباكس����تانية 
زويا خال����د، واملصرية كنزي 
اخل����وري مع الهندية س����ربي 
ميسرا، والسلوڤاكية ليندا مع 
الباكستانية مقدس أشرف، فيما 
تواجه الباكستانية االخرى ماريا 
اليابانية ميس����اكي  بكي طور 

»كاس« تعيد فضية 
وبرونزية إلى بيالروسيا

أصب����ح م����ن ح����ق الالعب����ني 
البيالروسيني فادمي ديفياتوفسكي 
وإيفان تسيكان استعادة ميداليتيهما 
الفضية والبرونزية على الترتيب 
واللتني فازا بهما في منافسات رمي 
املطرق����ة دورة األلع����اب األوملبية 
في بكني ع����ام 2008، حيث وافقت 
الرياضي )كاس(  التحكيم  محكمة 
على االس����تئناف املقدم منهما ضد 

جتريدهما من امليداليتني.
وذكرت »كاس« في بيان لها أن 
معمل بكني لم يلتزم بقواعد االختبار 
في حتليله للعينات التي أخذت من 

الالعبني.
وأدين الالعبان بعد انتهاء األوملبياد 
بتعاطي عقار »تيستوس����تيرون« 
املنش����ط وتعرض����ا للتجريد من 
امليداليتني من قبل اللجنة األوملبية 

الدولية.
وتقدم الالعبان باستئناف للحكم 
إلى )كاس( ضد قرار اللجنة األوملبية 

الدولية.
وذك����رت )كاس( أنها لم تبرئ 
الالعبني ولكن اخلط��أ في تط�بيق 
إج����راءات وقواعد حتليل العينات 
يجعل نتيجتها باطلة وملغاة لكل 

من الالعبني.

 كاظمة يستقبل
العبي السباحة

يبدأ نادي كاظمة اعتبارا من اليوم 
اس���تقبال الالعبني اجلدد في لعبة 
الس���باحة، وذلك في حوض النادي 
بحضور مدير اللعبة واجلهاز الفني 

متهيدا الختيار الالعبني اجلدد.

فيما ابدى امني السر العام في 
نادي القادس����ية وليد االنصاري 
سعادته باس����تضافة النادي هذا 
احلدث العامل����ي، مؤكدا ان ابواب 
النادي امللكي مفتوحة دائما امام 
جميع االح����داث الرياضية، وهذا 
ما دعا اللجن����ة املنظمة الختيار 
القادسية مقرا للبطولة خاصة في 
وجود املنشات املتطورة واملتكاملة 
على احدث التقنيات العاملية في 

اللعبة.
الدولي  اما رئي����س االحت����اد 
لالس����كواش جاجني����ر خان فقد 
حتدث حول البطولة ونظامها مقدما 
شرحا وافيا عن جوائزها وجوائز 
بطولة جنى العقارية للرجال والتي 

ستنطلق بعد غد االثنني.

كوباياشي، ويجمع اللقاء االخير 
ضمن هذا الدور بني املصرية سارة 
النعماني والهندية ديبيكا على ان 
الفائزات غمار  الالعبات  تخوض 

الدور ربع النهائي غدا االحد.
وكانت اللجنة املنظمة للبطولة 
قد عقدت مساء أمس االول مؤمترا 
صحافي����ا اداره رئي����س اللجنة 
االعالمية الزميل خالد العدواني، 
مستهال حديثه بالترحيب باحلضور 
ومن ثم قام بشرح نظام البطولة 
اللجنة املنظمة  واهدافها، شاكرا 
العليا برئاسة الشيخة فادية السعد 
على ثقتها باختياره رئيسا للجنة 
االعالمية، مثمنا الدور الذي تقوم 
به وسائل االعالم لنجاح االحداث 

الرياضية التي تقام في البالد.

من جانبه، شكر املنسق العام 
الرن����دي جميع  للبطول����ة علي 
القائمني واملساهمني في البطولة، 
وخص بالشكر رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد على الدعم 
الالمحدود الذي قدمه في س����بيل 
البطولة، والشيخة فادية  جناح 

السعد راعية البطولة. 
واش����ار الرندي الى ان بطولة 
الشيخة شيخة السعد، ستكون 
مقتصرة على النساء سواء عبر 
البطولة  الالعبات املشاركات في 
او جلنة التحكيم وحتى احلضور 
متاشيا مع عادات وتقاليد املجتمع 
الكويتي، كما اقرت اللجنة املنظمة 
للبطولة، متمنيا ان حتقق البطولة 

اهدافها وغايتها املنشودة.

تبلغ قيمة جوائزها 8000 دوالر ويشارك فيها 16 العبًا من 9 دول

 زاهر يعترف لصقر بمخالفات في اتحاد الكرة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

ارسل نادي الزمالك االستغناء الرسمي 
اخلاص بكل من أحمد مجدي وأحمد امليرغني 
إلى نادي املصري، بعد ان تسلم النادي 
االبيض االستغناء اخلاص بعاشور األدهم 
الالعب السابق في الفريق البورسعيدي، 
في حني رفض مس���ؤولو الزمالك طلب 
إدارة املصري بتمديد إعارة امليرغني إلى 
موس���مني، بناء على رغب���ة املدير الفني 

للفريق األول لكرة القدم حسام حسن.
 في املقابل، غادر الغاني بسمارك إلى 
بالده، وذلك بعد فشل مفاوضات انتقاله إلى 
الزمالك بعد اجللسة الودية التي عقدت بني 
الالعب ومدير العالقات العامة والتسويق 
بالقلعة البيضاء أشرف صبحي في حضور 
وكيل أعمال الالعب الغاني منير حسن، 
وكان السبب الرئيسي في فشل الصفقة 
املغاالة املادية التي طلبها الالعب، باالضافة 
الى رفض وكيل أعماله الغاني الذي تربطه 
بالالعب صلة قراب���ة انضمامه للزمالك 
بسبب مشاكل النادي السابقة مع بعض 
الالعبني الغانيني مثل أغوغو وأيوا، وعدم 

منح النادي لهما مستحقاتهما املادية.

زاهر يعترف بمخالفات 

 على صعيد آخر، قدم رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم س���مير زاهر تقريرا 
مفصال عن رحل���ة الوف���د املصري إلى 
سويسرا )مقر االحتاد الدولي لكرة القدم(، 
حلضور مناقشات أزمة مصر واجلزائر، 
الى رئيس املجلس القومي للرياضة حسن 
صقر، خالل اجتماعهما في مكتب األخير، 
وتطرق االجتماع إلى املخالفات اخلاصة 
باحتاد الكرة التي حولها املجلس القومي 
إلى النياب���ة العامة، وحرص زاهر خالل 

تلك الزيارة على توضيح جميع األزمات 
التي نشبت مؤخرا، ووعد رئيس احتاد 
الكرة بتصحيح كل املخالفات التي وردت 
بالتقرير، ومبوجبها قام املجلس القومي 
بتحويله���ا للنيابة العامة، باإلضافة إلى 
اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية لضمان 
عدم تكرار هذه األخطاء مستقبال، ورغم 
ذلك رفض صقر س���حب ملف املخالفات 
اخلاصة باحتاد الكرة من النيابة أو تعديل 

إجراءاتها أو اتخاذ أي تصرف بشأنها.
 في نهاية االجتماع اتضح رضاء صقر 
عن اعتراف زاهر بوج���ود أخطاء داخل 
احتاد الكرة جنم عنها تلك املخالفات التي 
مت حتويلها للنيابة، خصوصا بعدما أكد 
زاهر عل���ى بذل مح���اوالت لتجاوز تلك 
املخالفات، من أج���ل احلفاظ على أموال 
الدولة، وكشف مصدر مطلع داخل املجلس 
القوم���ي للرياضة أن صقر لم يكن يريد 
مقابلة زاهر، واضطر لذلك بعد ضغوط 
عديدة م���ن جهات علي���ا للموافقة على 
استقباله لتهدئة األجواء داخل احتاد الكرة، 
وتخفيف حدة االنتقادات، وهو ما وضح 
بشكل كبير من خالل عدم احلميمية التي 
أظهرها صقر خالل اللقاء، وفق تأكيدات 

مصادر حضرت االجتماع.

معسكر لمنتخب الناشئين 

 من جهة أخرى، يدخل اليوم منتخب 
مصر للناش���ئني مواليد 94 بقيادة املدير 
الفني محمد عمر معسكرا مغلقا مبشروع 
الهدف في مدينة 6 أكتوبر استعدادا النطالق 
مبارياته الرس���مية أم���ام الصومال في 
تصفيات األمم األفريقي���ة برواندا 2011. 
وأكد عمر أنه استقر على اختيار 37 العبا 

للمعسكر.

 الزمالك يرسل االستغناء عن مجدي والميرغني إلى المصري 

وليد علي لفت أنظار نادي الشارقة اإلماراتي

الشارقة ينوي ضم وليد علي
مبارك الخالدي

تعكف ادارة نادي الشارقة االماراتي على دراسة التعاقد مع جنم 
االزرق ونادي الكويت وليد علي تعزيزا لصفوف الفريق للموس���م 

املقبل.
وكانت ادارة الشارقة قد اجرت مؤخرا عدة تغييرات في اجلهازين 
االداري والفني س���عيا منها لتطوير الفريق الذي يلعب في دوري 
احملترفني االماراتي، اال انه لم يحقق اي مركز في املوس���م املنقضي، 

وحل في املركز السادس.
ويأتي بحث التعاقد مع علي بناء على طلب العديد من مسؤولي 
النادي، بعد املستوى املميز الذي قدمه مع االبيض في املواسم الثالثة 
املاضية، ومع االزرق الذي تأهل الى نهائيات كأس آسيا املقررة في 

الدوحة في يناير املقبل.
ومن املتوقع ان تتقدم ادارة الشارقة بطلب رسمي الدارة الكويت، 
الستطالع رأيها حول امكانية االستغناء عن علي في املوسم املقبل، 
اال ان املؤش���رات تدل على اس���تحالة املوافقة على الطلب االماراتي 
لدور الالعب احملوري مع االبيض الذي يس���عى لترميم صفوفه هو 
اآلخر، الستعادة البطوالت التي خسرها، وفي مقدمتها بطولة الدوري 

وكأس االحتاد اآلسيوي.


