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اليرموك بطاًل لكأس  األسطى ثالثة »تشادوف« للجمباز اإليقاعي

التفوق العام للتنس

كواريسما »نسر« 
في بشكتاش

التنس نشاطه  اختتم احتاد 
للموسم الرياضي 2010/2009 حيث 
الفئات  نظم 12 مسابقة ملختلف 
السنية من حتت 10 سنوات حتى 
السن العام مبش���اركة 10 أندية 
هي: اليرموك والكويت والساملية 
وكاظم���ة وخيطان والقادس���ية 
والصليبخات والساحل والشباب 
والتضامن وقد مت توزيع كؤوس 
وميدالي���ات كأس التفوق العام 
للموسم الرياضي املنقضي وتسلم 
نادي اليرموك كأس املركز  األول 
ونادي الكويت كأس املركز الثاني 
ونادي الساملية كأس املركز الثالث، 
حيث حصل اليرموك على 36 نقطة 
والكويت على 24 نقطة والساملية 
على 18 نقطة وكاظمة على 15 نقطة 

وخيطان على 3 نقاط.

أعلن نادي بش����كتاش التركي 
لكرة القدم أمس عن ضم املهاجم 
الدولي البرتغالي السابق ريكاردو 
كواريسما من انتر ميالن االيطالي 
بطل الثالثية )ال����دوري والكأس 

احملليان ودوري ابطال اوروبا(.
واكدت ادارة بشكتاش في بيان 
»اصبح كواريسما، الذي تفاوضنا 
مع انتر ميالن من اجل ضمه، منذ 
اآلن نسرا من نسور بشكتاش الذي 
احتل املوسم املاضي املركز الرابع 

في الدوري التركي«.
ولم يق����دم البيان اي تفاصيل 
حول مدة وقيمة عقد كواريس����ما 
)26 عاما( ال����ذي دافع عن ألوان 
البرتغالي  سبورتينغ لش����بونة 
وبرشلونة االس����باني ثم بورتو 
البرتغالي قبل االنتقال عام 2008 
الى انتر ميالن الذي اعاره في فبراير 
املاضي الى تشلس����ي اإلجنليزي 

حيث بقي احتياطيا.

األهلي القطري يتعاقد مع المدرب بيتكوڤيتش

نتائج طيبة فيها ورفع اسم بلدها 
عاليا في احملافل الرياضية.

 وثمن الدعم الكبير الذي قدمته 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في 
تسهيل هذه املشاركات في البطوالت 
العاملية، مش����ددا على ان تواصل 
هذه املشاركات سيؤدي الى تطور 
مس����توى الالعبة ما ميهد حلصد 
مزيد من البطوالت التي تس����جل 

باسم الكويت.

البطوالت اخلارجي����ة في الفترة 
املقبل����ة أهمها البطول����ة العربية 
املقررة بالقاهرة في اغسطس املقبل، 
وبطولة النمسا الدولية اضافة الى 

بطوالت دولية أخرى.
 وقال بوعباس ان نور ستنتظم 
مبعسكر خارجي ملدة شهر واحد في 
العاصمة الروسية موسكو الشهر 
املقبل استعدادا للبطوالت، معربا 
عن امله في ان تتمكن من حتقيق 

 أحرزت الالعبة نور االسطى 
املركز الثالث في بطولة تشادوف 
التي  الدولية للجمب����از اإليقاعى 
انطلقت في العاصمة التش����يكية 

براغ.
 وقال رئي����س الوفد الكويتي 
املشارك في البطولة ورئيس احتاد 
اجلمباز يوسف بوعباس في اتصال 
هاتفي مع »كونا« من براغ ان الالعبة 
الواعدة نور االسطى قدمت مستوى 
متميزا في ضوء مشاركة أكثر من 
35 العبة من 11 دولة تعد األفضل 
في هذا االختصاص مثل روس����يا 

واملانيا والتشيك وبلجيكا.
 واضاف بوعباس ان االسطى 
الت����ي لم تتجاوز ال� 10 س����نوات 
متكنت من حتقيق هذا املركز املتقدم 
في البطولة لفئة البراعم )حتت 12 
عاما(، رغم ان اغلب منافساتها في 
البطولة اكبر منها سنا بعام واحد 

الى عامني.
 واكد ان االحتاد سيواصل دعمه 
جلميع العبيه والعباته املميزين 
وبينهم االس����طى من أجل ضمان 
حتقيق االجنازات التي تسجل باسم 

رياضة اجلمباز الكويتية.
 واوضح ان نور التي تتدرب 
حتت اشراف املدربة الروسية نتاليا 
كريوكوفا ستش����ارك في عدد من 

أنهى االهلي القطري اجراءات تعاقده مع الصربي 
ايليا بيتكوڤيتش لتدريب فريقه في املسابقات الكروية 

ملدة موسمني.
وتعاق����د االهلي ايضا مع اجلهاز الفني املس����اعد 
لبيتكوڤيتش وضم الصربيني برانكو مدرب منتخب 
ش����باب صربيا دون 17 عام����ا وزوران مدرب حراس 

املرمى.
واكد بيتكوڤيتش خالل املؤمتر الصحافي لتوقيع 
العقد س����عيه لتطوير مس����توى االهلي في املرحلة 
القادمة، مش����يرا الى انه ميل����ك معلومات كافية عن 

الفريق ووضعه في املواسم املاضية.

كما اعل����ن بيتكوڤيتش عن س����عيه للتعاقد مع 
محترف����ني اكفاء يفيدون الفري����ق وكذلك مع العبني 
محلي����ني. وبيتكوڤيتش هو اول م����درب جديد يتم 
التعاقد معه هذا املوسم اذ توجد حالة من االستقرار 
في االجهزة الفنية لدى جميع الفرق، باستثناء انتقال 
االملاني اوفي شتيليكه مدرب العربي السابق لتدريب 
السيلية خلفا للبوسني جمال حاجي، ويبحث العربي 
عن بديل لش����تيليكه، كما يبح����ث اخلور ايضا عن 
بديل للفرنسي مارشان الذي انتقل لتدريب املنتخب 
التونس����ي. وكان بيتكوڤيتش مدربا ملنتخب بالده 

خالل كأس العالم 2006 في املانيا.

نور االسطى قدمت مستوى متميزا في بطولة تشادوف

متعب يوقع لستاندرلياج بمليون يورو لموسمين

ألوملبياد بكني 2012.  وأضاف رمزي 
أن املعسكر األول للمنتخب سيبدأ 
في 21 اجلاري وميتد ملدة يومني 
فقط وسيكون للتعارف بني الالعبني 
اجلدد والقدامى، السيما أن هناك 
أسماء جديدة ستنضم للمنتخب 
ألول مرة مثل عمرو السولية مدافع 
وسط اإلسماعيلي وأحمد فيلكس 
مدافع وسط بتروجت، مشيرا الى 
أن اجله����از الفني للمنتخب تابع 
جميع مباريات دوري 20 س����نة 
في املوسم املاضي، باإلضافة الى 
عدد من مباريات الدوري املمتاز 
وحدد بعض األس����ماء لالنضمام 

ملعسكر املنتخب.

في أمر بيع الالعب.

رمزي يجتمع بمدربي األندية

من جهة اخرى، أكد املدير الفني 
للمنتخب املصري األوملبي هاني 
رمزي انه سيعقد جلسة ودية مع 
املديري����ن الفنيني ألندية الدوري 
املمتاز قب����ل بداية فترات اإلعداد 
للموس����م اجلديد لبحث األسماء 
التي ستتركها األندية للمنتخب 
والتنسيق فيما بينهم حتى ال يحدث 
صدام بني املنتخب واألندية، خاصة 
أن الفت����رة املقبلة حتتاج تكاتف 
اجلميع حتى يستطيع املنتخب 
عبور التصفيات األفريقية املؤهلة 

أبوالسعود على مشارف االنتقال 
للنادي األهلي مع بداية من املوسم 
اجلديد، وذلك بعد ان انسحب 
ناديي الزمالك وحرس احلدود 

من الصراع علي الصفقة.
 وم����ن املنتظر ان حتس����م 
صفقة ابوالسعود رسميا خالل 
الساعات القليلة املقبلة، خاصة 
أن الزمالك أعلن متسكه بحارسه 
محم����د عبداملنص����ف وجنح 
احل����رس في تدعي����م صفوفه 
بح����ارس فلس����طيني وخرج 
الفريقان من الصفقة، ليصبح 
األهلي صاحب العرض الوحيد 
وسيجتمع املجلس اليوم للبت 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
وافق مهاجم األهلي واملنتخب 
املصري عماد متعب على عقد 
انتقاله لفريق س����تاندرلياج 
البلجيكي بعد أن قبل العرض 
ال����ذي قدم����ه رئي����س النادي 
الالعب  البلجيكي مؤخرا على 
في لندن بحضور وكيل أعماله 

نادر شوقي.
 وكان����ت اح����دى الصحف 
أعلن����ت أن  ق����د  البلجيكي����ة 
ستاندرلياج جنح في احلصول 
الالعب املصري  على توقي����ع 
مس����اء أمس االول ف����ي لندن 
التعاقدات  ليكون متعب ثاني 
التي يبرمها ستاندرلياج خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية 
بعد أن تعاقد النادي مع الالعب 

الكونغولي بوكانغا.
وأبرزت الصحيفة مسيرة 
الالع����ب صاحب ال����� 27 عاما 
راصدة عدد االهداف التي سجلها 
النادي األهل����ي خالل 186  مع 
مباراة وهو 94 هدفا كما سجل 
مع املنتخب 31 هدفا خالل 62 
مباراة دولي����ة، وهو بالتأكيد 
س����جل مميز لهداف املنتخب 

املصري.
وأكدت الصحيفة أن توقيع 
متع���ب مع س���تاندرلياج جاء 
ملدة عام���ني فقط م���ع وجود 
شرط يسمح للطرفني بالتمديد 
لعامني آخرين إذا أتفق النادي 
البلجيك���ي والالعب على ذلك، 
كما أش���ارت الصحيفة إلى أن 
متعب س���يحصل على مليون 
يورو خالصة الضرائب في العام 
الواحد ليفوق أي العب مصري 
احت���رف من قبل ف���ي الدوري 

البلجيكي ويكون هو األغلى.
يذكر أن عق���د عماد متعب 
الن���ادي األهلي قد  احلالي مع 
انتهى ويح���ق لالعب االنتقال 

مجانا ألي ناد يريده.
من ناحية اخرى بات حارس 
مرمي فريق املنصورة محمود 

عماد متعب أصبح أغلى العب مصري في بلجيكا

د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 
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