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4 برونزيات 
للمعاقين في تونس

 ريال مدريد يتعاقد مع دي ماريا

درويش يطالب برئاسة 
اتحاد الكرة المصري

تعاقد نادي ريال مدريد االسباني مع الدولي 
االرجنتيني أنخل دي ماريا العب وسط بنفيكا 
بطل الدوري البرتغالي بحسب ما ذكر األخير 
وموقع النادي االسباني.  ووقع دي ماريا )22 
عاما( على عقد ملدة ستة أعوام مع النادي امللكي، 
بحسب ما جاء في بيان للنادي االسباني الذي 
لم يكش����ف عن قيمة الصفق����ة: »توصل ريال 
مدري����د وبنفيكا إلى اتفاق يقضي بانتقال دي 

ماريا. سيحمل الالعب الوان النادي في األعوام 
الس����تة املقبلة«.  وذكرت الصحف االسبانية 
واالجنليزية ان قيمة الصفقة بلغت 25 مليون 
يورو، واختير دي ماريا الذي يلعب في مركز 
اجلناح األيسر أفضل العب في الدوري البرتغالي 
خالل املوسم املنصرم، وأحرز مع بنفيكا لقب 
الدوري مرة واحدة والكأس مرتني منذ انتقاله 

الى العاصمة البرتغالية عام 2007.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
من املقرر أن يحس����م املجل����س القومي 
للرياضة برئاسة حسن صقر خالل الساعات 
القليلة املقبلة مصير رئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم س����مير زاهر، بعد صدور احلكم 
القضائي ببطالن ترشيحه في الرئاسة خالل 
االنتخابات التي أقيم����ت نهاية عام 2008، 
وكان حس����ن صقر قد عقد جلسات مكثفة 
مع مستش����اريه القانونيني ووكيل الوزارة 
باملجلس القومي محمود اجلراحي، لتناول 
األمر بش����كل دقيق، خاصة أن احلكم الذي 
صدر ضد زاهر نهائي وغير قابل لالستئناف 

وال مفر من التنفيذ.
في نفس الس����ياق كان كم����ال درويش 
الرئيس الس����ابق لن����ادي الزمالك قد تقدم 
مبذكره رسمية للمجلس القومي للرياضة 
يطالب فيها بأحقيته برئاسة االحتاد املصري 
لكره القدم، بعد تأييد احلكم الصادر ضد عدم 

مشروعية دخول سمير زاهر لالنتخابات، 
مؤكدا انه تقدم بهذه املذكرة بعد ان استشار 
الكثير من رجال القانون، وأكدوا له جميعا 
عل����ى انه من حقه تولى رئاس����ة اجلبالية 
كون����ه حل في املركز الثاني خلفا لزاهر في 

االنتخابات املاضية. 
من جهة أخرى فجر رئيس جلنة احلكام 
باالحتاد املصري لكرة القدم محمد حس����ام 
الدين مفاجأة من العيار الثقيل حينما تقدم 
باستقالته من منصبه بداية من الشهر اجلاري، 
وذلك لظروف خاصة به مكتفيا بالفترة التي 

قضاها كرئيس للجنة احلكام املصرية.

منصف في الجونة رسميًا 

النادي  الزمال����ك وافق مس����ؤولو  وفي 
على انتق����ال حارس مرم����ى الفريق محمد 
عبداملنصف لنادى اجلون����ة مقابل مليون 

و750 ألف جنيه.

 كونيه إلى لخويا القطري

حقق العبو والعبات نادي املعاقني 
4 ميدالي���ات برونزية في اليوم االول 
من منافسات امللتقى الدولي الرياضي 
الذي انطلق في تونس ويستمر حتى 
االول من يوليو، وذلك عن طريق حمد 
العدواني وعب���داهلل الصالح واحمد 
املطيري والالعبة خلود املطيري في 
لقاءات الع���اب القوى للجري والرمح 

واجللة.
 فيما جنح الالعبان جاسم الكندري 
وعبدالرحمن الكندري في التأهل لبطولة 
العالم بع���د حتقيقهما ارقاما تأهيلية 

جديدة.

الدوري  اعلن نادي مرس���يليا بطل 
الفرنسي على موقعه في شبكة االنترنت 
ان املهاج���م العاجي بكاري كونيه الذي 
دافع عن الوانه في املوسمني املاضيني، 
وقع عقدا مع نادي خلويا القطري الصاعد 

الى الدرجة االولى.
 ولم يوضح مرس���يليا قيمة صفقة 
انتقال كونيه )28 عاما( الذي انضم اليه 
عام 2008 مقابل 10 ماليني يورو بعد ان 
امضى 3 مواس���م مع نيس ثم موسمني 

مع لوريان.
 وتعرض كونيه في املوسم املنتهي 
الصابات عدة فلعب عددا اقل من املباريات 
عن املوسم السابق، ولم يسجل سوى 4 
اهداف مقابل 9 في موسم 2009-2008، 
لكنه ساهم في احراز مرسيليا لقب بطل 
الدوري وكأس رابطة االندية احملترفة.

فضية للرشيدي في ألمانيا

 السعدي يتوج بفردي الجمباز

فاز العب املنتخب الوطني أللعاب القوى عمر الرشيدي باملركز 
الثاني في س���باق األلف متر ضمن مش���اركته في بطولة دولية في 

أملانيا بتسجيله زمنا قدره دقيقتان و23 ثانية. 
 وامتدح أمني الس���ر املساعد الحتاد العاب القوى محمد العتيبي 
أداء الالعب، مؤكدا انه دأب على حتقيق نتائج ايجابية في مختلف 
البطوالت التي شارك فيها ما يؤكد حرصه على متثيل بلده بالصورة 

الالئقة واملطلوبة.
كما فاز العداء فواز دهش باملركز األول وامليدالية الذهبية خالل 
مشاركته في بطولة دولية في العاصمة البلغارية صوفيا في سباق 

110 امتار حواجز مسجال 14 ثانية. 
 وقال العتيبي ان دهش س���جل اجنازا طيبا في بطولة اجلائزة 
الكبرى اآلسيوية التي اقيمت في الهند خالل الفترة من األول حتى 
التاسع من الشهر اجلاري بتحقيقه ميدالية ذهبية وميداليتني فضيتني 
في سباق ال� 110 امتار حواجز محققا الرقم التأهيلي لبطولة العالم 

2011 التي ستقام في كوريا.
 وذكر ان دهش حقق ايضا املركز الثاني في البطولة الدولية التي 
اقيمت في تونس في ال� 19 من الشهر اجلاري في سباق ال� )110 امتار 

حواجز( بتسجيله 13.7 ثانية.
وقد غادر اول من امس وفد املنتخب متوجها الى ڤيتنام للمشاركة 
في البطولة اآلسيوية الرابعة عش���رة أللعاب القوى للشباب التي 

ستقام في الفترة من 1-4 يوليو في هانوي.
وقال العتيبي ان املشاركة في هذه البطولة جاءت بناء على دعوة 

من االحتاد اآلسيوي أللعاب القوى.

توج القطري محمود الس���عدي في مسابقة الفردي العام ضمن 
البطولة العربي���ة الثانية للجمباز على كأس الش���هيد فهد األحمد 
لفردي الرجال واملقامة على صالة النادي العربي مبشاركة عدد من 

الدول العربية.
وحقق الس���عدي مجموع نقاط بلغ 60 و83 نقطة على االجهزة 
الستة املعتمدة وهي احلركات االرضية واحللق وطاولة القفز وحصان 
احلل���ق واملتوازي والعقلة وبفارق ضئيل جدا عن الس���وري فادي 
بهلوان الذي اجن���ز 55 و83 نقطة فيما جاء محمد عمران ثالثا بعد 

ان حقق 60 و80 نقطة.
واكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة محمد عبدالرسول ان البطولة 
ش���هدت مس���تويات الفتة من العبي منتخبات قطر وس���ورية في 
املجموع���ة األولى فيما انحصر التنافس ف���ي املجموعة الثانية بني 
العب���ي الكويت واملغرب االمر الذي يبش���ر مبس���تويات اقوى في 

منافسات فردي االجهزة.
وقال عبدالرس���ول ان التنافس بني الالعبني العرب في منافسات 
اليوم كان قويا جدا بدليل النتائج احملققة والتي كانت متقاربة جدا 
حيث لم يحس���م اللقب إال في آخر جه���از موضحا ان قوة التنافس 
ه���ذه حتدث ألول مرة في تاريخ البطوالت العربية مما يبرهن على 

التطور الكبير للدول العربية في هذه اللعبة.
وع���ن احراز عمران املرك���ز الثالث في مس���ابقة اليوم اوضح 
عبدالرس���ول ان ما حققه عمران يعتبر اجنازا طيبا له وللجمباز 
معربا عن امله ان يحقق العبونا مستويات رفيعة في باقي املنافسات 
التي س���يوزع خاللها ست ميداليات ذهبية وان يحالفهم احلظ في 

اكثر من جهاز.

القطري محمود السعدي

وليد الصميعي يسلم الكأس لعقيل أشكناني في إحدى املناسبات

رؤساء مجالس إدارات األندية املعينة ينتظرون قرار التجديد وفي اإلطار عصام جعفر

مجلس إدارة »الهيئة« يجتمع للتمديد إلدارات األندية المعينة
مبارك الخالدي

يعق���د مجل���س ادارة الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة اجتماعا ظهر غد او 
األحد املقبل على ابعد تقدير التخاذ قرار 
بالتمديد ملجال���س إدارات األندية املعينة 
القادس���ية والصليبخات والنصر  وهي: 
واجلهراء والس���احل واليرموك وخيطان 
والتضامن، والتي ستنتهي واليتها االثنني 
املقبل بانتهاء املدة القانونية ألعمالها حسب 

القرار الصادر بها.
وعلم���ت »األنباء« ان وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل سيوجه بعقد اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة برئاس���ة نائب املدير 
العام عصام جعفر في حال لم يقطع رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام د.فؤاد الفالح 
إجازته الدورية حيث يتواجد خارج البالد. 
وتبذل اإلدارتان القانونيتان بوزارة الشؤون 
والهيئة اجتماع���ات مكثفه إليجاد مخرج 
قانوني لتوجيه العفاسي جلعفر لترؤس 
االجتماع املذكور في حال عدم متكن الفالح 
من قطع إجازته واحلضور الى البالد لترؤس 

االجتماع.
وس���يركز اجتماع مجلس اإلدارة على 
مناقشة بندين أساس���يني هما التفويض 
لرئيس مجلس اإلدارة املدير العام باتخاذ 
القرارات ذات العالقة بصالحيات املجلس، 
السيما ان هناك العديد من القرارات املجمدة 
ل���م تأخذ طريقها ال���ى التنفيذ منذ عودة 
الف���الح الى منصبه وذل���ك لعدم عقد اي 
اجتم���اع ملجل���س اإلدارة، علما ان الفالح 
قد بذل مس���اعي حتى تعقد جلسة طارئة 

ملجل���س اإلدارة إال ان األحداث الرياضية 
التي رافقت قرار عودته الى الهيئة حالت 

دون ذلك.
كما سيبحث مجلس اإلدارة قرار التمديد 
ملجالس إدارات األندية املعينة على ان يكون 
التمديد غي���ر محدد مب���دة معينه ريثما 
تنتهي محكم���ة التمييز من اتخاذ قرارها 
بشأن القضايا املعروضة أمامها واملتعلقة 
بالطعن على قرار مدير عام الهيئة السابق 
فيصل اجلزاف بحل مجالس إدارات األندية 
املذكورة الصادر بتاريخ 14 نوفمبر املاضي. 
وايضا ألن محكمة التمييز قد تأخذ وقتا 
أطول حتى تنظر في الطعون املاثلة أمامها، 
وحتى ينأى مجلس ادارة الهيئة بنفسه عن 
الضغط الذي متثله املدد القانونية لوالية 

هذه املجالس.
الهيئة تطلب تحري الدقة

من جهة أخرى أهاب���ت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بكل وسائل اإلعالم الى 
حتري الدقة لدى نشر التصريحات اخلاصة 
الرياضية  مبسؤولي ومش���رفي األلعاب 
واملتضمنة نش���ر مستندات تخص هيئة 
الش���باب وأهابت باجلمي���ع الى ضرورة 
مراجعة ادارة العالق���ات العامة واإلعالم 

والنشر بالهيئة للتحقق مما ينشر.
ومن ناحية اخ���رى، قطع نائب املدير 
العام للشؤون الفنية يوسف الثاقب إجازته 
الدورية ليباشر مهامه كنائب للمدير العام 
لشؤون الشباب اثر خروج نائب املدير العام 

جاسم يعقوب في إجازة دورية.

العفاسي يفوض جعفر في ترؤس االجتماع

اإلسكواش يستعد لبطولتي العالم و»العربية« في القاهرة

للمنتخبات الوطنية ان الكويت 
تعتبر متقدمة ف���ي اللعبة على 
املستويني العربي واآلسيوي، هذا 
ما يجع���ل العبء ثقيال من اجل 
إيجابية وخاصة  حتقيق نتائج 
في البطولة العربية املقبلة التي 
يش���ارك فيها ما يق���ارب 9 دول 
للم���رة األولى، مش���يرا الى ان 
منصة التتويج دائما هي الهدف 

املنشود.

سيش���ارك ب� 4 العب���ني صغار 
نس���بيا وهم: حسن عبداجلادر 
وتقي ونزار وغريب وهؤالء يحق 
لهم املش���اركة في البطولة التي 
تليها وهذا يؤكد بعد نظر االحتاد 
لتجهيز منتخب قوي للمستقبل 
يستطيع حتقيق إجنازات جديدة 
لالسكواش الكويتي على املستوى 

العاملي.
ومن جانبه، أكد املدير الفني 

في هاتني البطولتني تعتبر صعبة 
وسبق ان تأهل الكويت الى دور ال� 
16 في البطولة السابقة وسيكون 
الهدف محاولة حتقيق إجناز جديد 
بالتأه���ل الى الدور ربع النهائي 
وهذا يتوقف على اإلعداد القوي 
خالل معس���كر القاهرة وابتعاد 
ش���بح اإلصابات ع���ن الالعبني 
الى جان���ب توفيق الالعبني في 
ان األزرق  الى  البطولة، مشيرا 

حامد العمران
يغ���ادر اليوم وف���د املنتخب 
الوطني لالسكواش الى القاهرة 
لالنتظام في معس���كر تدريبي 
استعدادا للبطولة العربية وبطولة 
العالم للناشئني حيث يتكون الوفد 
األول من فايز رئيسا وعبداهلل 
السبيعي إداريا وعبداهلل العنزي 
مديرا للفرق وبدر الرامزي وعمران 
خان مدربني الى جانب 18 العبا 
وهم حتت 13 سنة خالد اجلنيدل، 
محم���د عبدالعزيز، محمد دليم، 
عيس���ى غلوم، محمد العتيبي، 

محمد الشاهني.
فريق حتت 17 سنة وهم علي 
عبداجلادر، فهد الكندري، عيسى 
اشكناني، يوسف السجاري، عذبي 

خالد، عبداهلل الكندري.
والفري���ق األول يتك���ون من 
عبداهلل املزين، سالم فايز، فالح 
فايز، تامر الرامزي، احمد الرندي 

وعمار التميمي.
وس���تنهي املنتخب���ات فترة 
املعس���كر في 20 من يوليو على 
ان يعود الوفد الى الكويت ليمكث 
4 أيام على ان تتم بعدها تصفية 
الالعبني الى 12 العبا ليغادروا الى 
السعودية للمشاركة في البطولة 

التي تنطلق في 27 يوليو.
فيما يتكون الوفد الثاني من 
وليد الصميعي رئيسا ومنصور 
العدوان���ي إداريا وناصر زهران 
مديرا فنيا الى جانب 6 العبني وهم 
الراشد وعقيل اشكناني،  ناصر 
حسن عبداجلادر، يوسف نزار، 

يوسف الغريب وحسن تقي.
وذكر الصميعي ان املشاركة 

عالميةمتفرقات

أكد نادي برشلونة بطل اسبانيا انه مستعد للتخلي 
عن خدمات الدوليني الفرنسي تييري هنري والعاجي يحيى 
توريه. وقال مدير النادي جان أوليڤر ان اإلجراءات »متقدمة 
للغاية« لكن يتعني اآلن عل����ى الالعبني القيام باخلطوة 
األخيرة. وقال أوليڤر انه يتوقع ان يعلن هنري رحيله 
عن النادي الكاتالوني »في األيام القليلة املقبلة«. وذكرت 
تقارير سابقة ان قائد منتخب فرنسا السابق يأمل انهاء 

مسيرته في الواليات املتحدة مع نيويورك ريد بولز.
يب��دو نادي ليڤربول االجنلي��زي قريبا من التعاقد مع 
املدرب روي جودجس��ون املدير الفني لفريق فوالم ليتولى 
قي��ادة الفريق في املوس��م املقبل، حس��بما افادت وس��ائل 
االعالم. واش��ارت تقارير الى ان فوالم س��مح لهودجسون 
بالدخول ف��ي مفاوضات مع ليڤربول الذي فس��خ عقده مع 
املدرب االسباني رافاييل بينيتيز مطلع الشهر اجلاري بعدما 
انهى املوسم املاضي في املركز السابع بالدوري االجنليزي.

قال نادي ري����ال مايوركا املتعث����ر ماليا في دوري 
الدرجة األولى االس����باني إن مجموع����ة يتزعمها مدربه 
الس����ابق لورينك سيرا فيرير قررت شراء حصة أغلبية 
في النادي. وميضي مايوركا في إجراءات إلزامية لوضعه 
حتت احلراس����ة من أجل تصحيح أوضاعه املالية حيث 

يدين مببلغ 85 مليون يورو )104 ماليني دوالر(.
ذك��ر موقع »بيبل ت��ي ام زد« االميركي للمعلومات ان 
العبة التنس االميركية الس��ابقة جنيڤر كابرياتي ادخلت الى 
املستشفى لتناولها جرعة كبيرة من االدوية. واوضح املوقع 
ان كابرياتي )34 عاما( املصنفة اولى في العالم س��ابقا وجدت 
فاقدة الوعي في غرفتها في فندق ريفييرا بيتش في فلوريدا 
)جنوب شرق الواليات املتحدة(. وقال والد كابرياتي للموقع 

ان ابنته بدأت تستعيد وعيها تدريجيا.
عاد املهاجم البيروفي باولو غيريرو إلى اثارة املشكالت 
داخل ناديه هامبورغ األملاني، بتغيبه عن أول تدريبات 
للفريق استعدادا للموس����م اجلديد، لم يعد غيريرو من 
ليم����ا عاصمة بيرو في املوعد احمل����دد له، رغم أن حجة 
التغيير هذه املرة لم تكن خوفه املعتاد من الطيران، بل 
حادث تعرض ل����ه في طريقه إلى املطار بينما كان يقوم 
بنفسه بقيادة السيارة، وفقا ملا نشرته صحيفة »بيلد« 

األملانية.

معسكر لفرق الجهراء في التشيك

إغالق باب االشتراك 
في سباق الدراجات المائية

مبارك الخالدي
قرر مجلس ادارة اجلهراء املعني برئاسة احمد الظفيري املوافقة 
على اقامة معسكر خارجي لفرق كرة القدم من االشبال والناشئني 
والشباب في التش���يك في الفترة من 20 يوليو املقبل وملدة ثالث 
اسابيع جتري خاللها الفرق مباريات ودية مع نظيراتها في التشيك 

او الفرق العربية املعسكرة هناك.
وسيرأس البعثة عضو مجلس االدارة احمد مناحي ومن املتوقع 

ان يزيد الوفد على 80 العبا واداريا ومدربا.

يغلق في الثامنة مساء اليوم 
باب االشتراك في سباق اجلولة 
الدراجات  االولى من سباقات 
املائية للموسم احلالي والذي 
البحرية  اللجن���ة  س���تقيمه 
الس���بت  البحري  النادي  في 

املقبل.
وقد جددت اللجنة الدعوة 
ابط���ال وه���واة ومحبي  الى 
املائية في  الدراجات  سباقات 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي لالشتراك في السباق 
الذي س���يقام بنظام املضمار 
الربع فئات هي الستوك 1600 

والستوك مبتدئني 1600 والواقف 800 واالشبال.
وكان السباق من املفترض تنظيمه 19 اجلاري اال انه مت تغيير 
موع���ده بناء على طلب من رئيس النادي اللواء فهد الفهد ملراعاة 

ظروف امتحانات املتسابقني الطلبة.
من جانبه، اشار نائب رئيس اللجنة البحرية في النادي البحري 
فيصل القصير الى ان السباق سيقام في املنطقة البحرية احملاذية 
للبالجات في حني ستقام مراس���م التتويج في مقر النادي وبعد 
االنتهاء مباشرة من الس���باق، واضاف ان اللجنة البحرية وفرت 

كل االستعدادات للسباق.

فيصل القصير


