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الحسيني: بطولة الخليج أفضل إعداد للتصفيات األولمبية
»الهيئة« تواجه مأزقًا إداريًا جديدًا

أكد أن الباب مفتوح لالنضمام إلى صفوف األصفر

انتهاء والية إدارات األندية المعينة اليوم 

النبهان: هدفنا الحفاظ على دوري الناشئين

مبارك الخالدي
بنهاية ساعات الدوام الرسمي لالندية اليوم، 
تنتهي الوالية القانوني���ة ملجالس ادارات اندية 
القادسية والنصر والصليبخات والساحل واجلهراء 
والتضامن واليرموك وخيطان، والتي س���بق ان 
اصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاريخ 5 ابريل املاضي، قرارا بتشكيلها محددا مدة 
عملها بثالثة اشهر تنتهي في نهاية دوام اليوم.

وتواجه الهيئة مأزقا في حال عدم اجتماع مجلس 
ادارتها اليوم، التخاذ ق���رار بالتجديد للمجالس 
املذكورة ضمانا لتوفير الغطاء القانوني الستمرار 

هذه املجالس على رأس عملها.
وكانت الهيئة ممثلة مبديرها العام باالنابة عصام 
جعفر، قد بذلت جهودا االسبوع الفائت للترتيب 
له���ذا االجتماع، في ظل غياب املدير العام د.فؤاد 

الفالح املتواجد خارج البالد في اجازة طبية، حيث 
حصل جعفر على دعم وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي الذي منحه تفويضا 
شفويا بالدعوة الى عقد االجتماع الستصدار قرار 
بالتجديد ملجالس ادارات االندية للخروج من ازمة 
منتظرة، تتمثل ف���ي الفراغ االداري لهذه االندية 
في حال عدم اتخاذ القرار بالتجديد لها او تعيني 

مجالس بديلة لها.
وكان مجلس ادارة الهيئة السابق برئاسة فيصل 
اجلزاف، قد اصدر قرارا بتاريخ 4 ابريل املاضي، 
شكل مبوجبه مجالس ادارات لالندية املذكورة من 
موظفي الهيئة، وحدد مدة عملها بثالثة اشهر على 
ان تتولى الدعوة الى عقد اجتماعات للجمعيات 
العمومية لهذه االندية، الجراء انتخابات تكميلية 

خالل 30 يوما من صدور القرار.

عبدالعزيز جاسم
أكد مشرف فريق الناشئني في نادي القادسية 
سالم النبهان أن تدريبات الفريق ستنطلق في 
5:30 من مساء اليوم كما كان محددا لها مسبقا 
قبل عطلة الصيف حتت قيادة املدرب الوطني 

ظاهر العدواني ومساعده نواف جابر.
 وأش���ار الى أن جمي�����ع الالعب��ني أك��دوا 
حضورهم تدريب��ات الي�����وم بع��د الع���ودة 

من اإلج��ازة.
 وقال النبهان ان اجلهازين اإلداري والفني 
للفريق وضعا خط���ة متكاملة إلعداد الالعبني 
من أجل احلفاظ على لقب الدوري الذي حققه 
الفريق في املوس���م املاض���ي، الفتا الى أن هذا 

الفريق يجب أن يجد كل الدعم واالهتمام ألنه 
يضم أغلب عناصر منتخب ناش���ئي األزرق، 
وبالتال���ي الفائدة لن تك���ون لألصفر فقط بل 
لألزرق أيضا، ما يجعل مهمتنا مضاعفة من اجل 

تطوير مستوى الالعبني إلى األفضل.
 واض���اف أن الباب مفت���وح لالنضمام الى 
صف���وف االصفر خصوص���ا املوهوبني الذين 
س���يزيدون من قوة الفريق، موضحا ان الذي 
يريد االنضمام يجب أن يكون من مواليد 1994 
و1995، وهي الس���ن التي حددها احتاد الكرة 
لفئة حتت 16 سنة الناشئني. ومتنى النبهان أن 
يجمع الفريق لقبي الدوري والكأس ألنه يثق 

بقدرات اجلهاز الفني والالعبني.

ليون يقترب من ريال مدريد

حمودي يرفض تحديد »فيفا«
مكان انتخابات االتحاد العراقي

عاشور: لقب الدوري  من أولويات يد األخضر

القادسية يعتمد الجهاز الفني للمبارزة

نادال يواجه برديتش بنهائي ويمبلدون

تعيين الودروب مدربًا لمايوركا

كرويف يستقيل من منصبه في برشلونة

 ماركاريان مدربًا لبيرو

يس����تعد ريال مدريد االس����باني لكرة القدم لش����راء الالعب بدرو 
ليون من خيتافي االسباني، حسبما ذكرت صحيفتا »آس« و»ماركا« 
األسبانيتان الرياضيتان أمس.  وذكرت الصحف الرياضية أن رئيس 
نادي خيتافي آنخل توريس التقى مدير عام نادي ريال مدريد خورخي 
فالدانو أمس األول في ستاد »سانتياغو برنابيو« واتفقا على انتقال 
الالعب مقابل عشرة ماليني يورو )12.54 مليون دوالر(. ولكن أيا من 
الناديني لم يعلن بش����كل رس����مي عن امتام صفقة انتقال ليون جنم 

املنتخب االسباني للشباب سابقا.

اعرب رئيس اللجنة االوملبية العراقية رعد حمودي، رفضه اختيار 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( مدينة اربيل الجراء انتخابات احتاد 

كرة القدم في 24 اجلاري.
وذكر حمودي في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية ان »اللجنة 
االوملبي����ة العراقية ترف����ض اختيار فيفا مدينة اريي����ل مكانا الجراء 
االنتخابات، وهذا االمر يعود الى الهيئة العامة اكثر مما يتعلق باالحتاد 
الدولي«. واضاف »نستغرب هذا التدخل وعلى عمومية احتاد كرة القدم 

ان تؤكد متسكها بخياراتها وال تسمح للفيفا بفرض رأيه عليها«.
وكان مص����در موثوق قد ذكر ان االحت����اد الدولي يصر على اقامة 
االنتخابات في اربيل وليس ف����ي بغداد، كما تريد احلكومة العراقية 

وذلك لعدم توافر االمن في العاصمة.

أكد مدير لعب���ة كرة اليد في النادي العربي 
حسني عاشور انه تكفل بقيمة عقد العب الفريق 
األول عل���ي مراد هذا املوس���م كهدية للجمهور 
العرب���اوي الذي يس���تحق كل الثناء والتقدير 
على مؤازرته للنادي ليس في كرة اليد فحسب 
بل في جميع االلعاب حتى أصبح مثاال يحتذى 
في الوفاء واالخالص. واضاف عاش���ور خالل 
حفل العشاء الذي أقامه بحضور أعضاء رابطة 
اجلمهور العرباوي واجلهاز االداري للفريق األول 
لكرة اليد: ان هناك تغييرات جذرية ستكون في 
استراتيجية التعامل االداري ستشهدها اللعبة 
عل���ى ان يكون مبدأ الثواب والعقاب هو النهج 

الذي سيتبعه في ادارته للعبة، واضعا بطولة 
الدوري ضمن األولويات التي يسعى للحصول 
عليها خاصة ان الفريق األول كان قاب قوسني 
وأدنى بالظفر باللقب في املواسم الثالثة األخيرة. 
مؤكدا ان الدعم واالهتمام لن يقفا عند الفريق 
األول فقط بل سوف يشمل جميع الفئات السنية 
للعبة في القلعة اخلضراء. واشار عاشور الى 
انه واجلهاز االدراي يدرسون العديد من السير 
الذاتية ملدربني على مستوى عال الختيار األفضل 
منهم لقيادة الفريق األول للوسم املقبل، وكذلك 
احلال بالنسبة لالعبني احملترفني ملشاركة األخضر 

في البطولة اآلسيوية.

إدارة نادي  اعتمد مجل���س 
القادسية اجلهاز الفني واإلداري 
للعبة املبارزة للموسم الرياضي 
2011/2010 إذ أسندت إدارة اللعبة 
إلى عباس أشكناني واملسؤول 
اإلداري والفن���ي زياد املطيري، 
العام حسني اخلياط  واملشرف 
ومشرف البراعم صالح بوطالب، 
ومدرب اإليبيه يونس املشموم 
ومدرب الفلوريه فارس عبدالكرمي 
ابيس���يوري، ومدرب  وزوراب 

الس���ابر نيوكوالي لباس���كو، 
ومدرب البراعم بيتر ديڤيد، وفني 

األسلحة عبداهلل عبداجلليل.
ومن جهته، أعلن أمني السر 
الع���ام وليد األنصاري ان لعبة 
املب���ارزة بالنادي م���ن األلعاب 
الت���ي تتمتع بب���اع طويل وان 
العبي املبارزة بالنادي هم الرافد 
األساسي ملنتخباتنا الوطنية، وقد 
شارك فريق املبارزة في بطولة 
األندية العربي���ة والتي أقيمت 

بجمهورية مصر العربية مؤخرا 
وكان لفريق املب���ارزة بالنادي 
ش���رف احلصول عل���ى املركز 
األول وامليدالية الذهبية في هذه 
البطولة من بني 8 اندية عربية 
عريقة في اللعبة قد شاركت في 
هذه البطولة، واشاد االنصاري 
باملجهود االداري والفني الذي بذل 
خالل املوسم الرياضي والذي كان 
له االثر الطيب في احلصول على 

كأس التفوق العام للمبارزة.

تأهل االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا الى املباراة النهائية من 
بطولة وميبلدون االجنليزية، ثالث البطوالت األربع الكبرى للتنس، اثر 
فوزه على البريطاني اندي موراي الرابع 6-4 و7-6 )8-6( و6-4 في 
نصف النهائي. ويلعب نادال، بطل 2008، في النهائي اليوم مع التشيكي 
توماس برديتش ال� 12 الذي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث 
6-3 و7-6 )11-9( و6-3. وبل����غ نادال النهائي في وميبلدون للمرة 
الرابعة على التوالي وتوج مرة واحدة قبل عامني لكنه لم يس����تطع 
الدفاع عن لقبه العام املاضي بسبب اإلصابة التي أرغمته على االبتعاد 

فترة طويلة أجرى خاللها عمليتني في الركبة.

عني نادي مايوركا االسباني لكرة القدم، الدمناركي ميكايل الودروب 
مدربا لفريقه ملدة موسمني، دون ان يذكر قيمة الصفقة.

وأمض����ى الودروب )46 عاما( الذي دافع ع����ن ألوان قطبي الكرة 
االس����بانية برشلونة وريال مدريد كالعب، موسما واحدا في اسبانيا 
كمدرب مع خيتافي )2007 – 2008( وقاده الى نهائي مس����ابقة الكأس 

وربع نهائي كأس االحتاد األوروبي )الدوري األوروبي حاليا(.

استقال أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف من منصبه 
كرئيس فخري لنادي برش���لونة االس���باني، حسبما ذكر النادي 

الكاتالوني.
وقدم كرويف استقالته في مؤمتر صحافي عقده الرئيس اجلديد 
للنادي ساندرو روسيل، بعد اعالن مجلس االدارة ان مركز الرئيس 

الفخري للنادي »ليس موجودا في النظام األساسي للنادي«.
وقال روس���يل: »ال يريد أي ش���خص احلصول على لقب غير 

موجود، ال مكان له في أنظمة النادي.كنت سأقوم باألمر ذاته«.
لكنه اعتبر ان مجلس االدارة يخطط للتصويت عما اذا كان سيعتمد 

هذا املركز وهوية الشخص الذي سيشغله في املستقبل.
ونقل عن كرويف في الصحافة االسبانية ان هذا القرار »يصعب 
تقبله«، وقال كرويف حسب صحيفة »ماركا«: »يبدو أنني مصدر 

ازعاج«.

أعل����ن رئيس االحت����اد البيروفي لك����رة القدم مانوي����ل براغا، ان 
االوروغوياني سيرخيو ماركاريان سيشرف على منتخب بيرو بهدف 
»الظهور اجليد« في كوبا امي����ركا 2011، وتأهيله إلى مونديال 2014.  
وأشرف ماركاريان )65 عاما( سابقا على منتخب پاراغواي وقاده الى 
ثمن نهائي مونديال 2002. وع����رف ماركاريان جناحا مع عدة أندية 
أميركية جنوبية وبالتحدي����د في بيرو، حيث توج بطال للدوري مع 
أونيفرسيتاريو )1993( ثم كريستال )1996( أو في پاراغواي مع أوملبيا 

)1983 و1985( وليبرتاد )2006 و2007(.

المنتخب األولمبي
 غادر أمس إلى النمسا

القاهرة  ـ سامي عبدالفتاح
الدول����ي عصام احلضري  تلقى احلارس 
توضيحا مبا يش����به اإلنذار من املدير الفني 
ملنتخب مصر حسن ش����حاتة، بان مكانه في 
صفوف املنتخب الوطني أصبح غير مضمون مع 
انتقاله للزمالك، ألنه سيغيب عن املالعب ملدة 4 
شهور، كما ان عبدالواحد سيلزمه مقاعد البدالء 

بعد ذلك، مما سيؤثر على مستواه كثيرا.
وعب����ر احلض����ري عن س����عادته الكبيرة 
باالنضمام لصفوف الفريق األبيض باعتباره 
نادي بطوالت وميتلك شعبية جماهيرية كبيرة. 
وق����ال: »الزمالك أحد قطب����ي الكرة املصرية، 
وقد تش����رفت من قبل باللعب لفريقي األهلي 
واالسماعيلي، وشرف كبير لي أن أنضم للزمالك، 
وبانضمامي للفريق أكون ق����د مثلت أكبر 3 

أندية في مصر«.
وأوضح ان هدفه هو املساهمة مع الفريق 
األبيض في حتقيق البطوالت »منذ انضمامي 
لألهلي وأنا معتاد على حتقيق البطوالت، وحتى 
عندما لعبت لس����يون ساهمت مع زمالئي في 
حتقيق بطولة كأس سويسرا رغم أن الفريق 

كان مستواه متراجعا«.
وأشار احلارس املخضرم إلى أنه كان يسعى 
لتحقيق بطولة مع االسماعيلي، ولكن الظروف 
في النادي الساحلي لم تساعده على ذلك بسبب 
تعرض العديد من العب����ي الفريق لالصابة، 
باالضافة لألزمة املالية التي كان مير بها النادي 

وأثرت على الالعبني بالسلب.
وحول عالقته بعبد الواحد السيد حارس 
مرمى الزمالك، قال »عبد الواحد زميلي داخل 
امللعب، وهو أخ وصدي����ق لي خارج امللعب، 

والعالقة بيننا رائعة حيث نتدرب سويا مع 
املنتخب منذ سنوات طويلة«.

شوقي وغالي للبيع

على صعيد آخر، أكد نادر ش����وقي وكيل 
الالعبني أن النجم محمد شوقي أصبح حرا في 
التعاقد مع الفريق الذي يريد اللعب له بعد أن 
مت فسخ تعاقده مع ناديه التركي، في الوقت 
الذي أش����ار فيه إلى أن حسام غالي سيصبح 
حرا هو اآلخر بعد فس����خ تعاقده مع النصر 

السعودي منتصف هذا األسبوع.
 وقال نادر »لقد أنهى محمد شوقي عالقته 
بنادي����ه التركي بعدما مت فس����خ التعاقد بني 
الطرفني وأصبح من حقه التعاقد مع الفريق 
الذي يرد اللعب له في ارتباط حر دون العودة 
إال لشوقي نفسه، أما عن غالي فهو في طريقه 
أيضا لفس����خ تعاقده مع النصر الذي يرتبط 
مع حاليا، ومن املتوقع أن يكون ذلك منتصف 

األسبوع اجلاري«.
من جهة اخرى، يبذل نائب رئيس النادي 
االهلي محمود اخلطيب جهودا كبيرة إلقناع 
إدارة النادي بتعيني أحمد شوبير رئيسا لقناة 
النادي خلف����ا لإلعالمي خالد توحيد من أجل 
االستفادة من الشعبية الكبيرة لشوبير وخبرته 
اإلعالمية، في الوقت الذي وجد هذا االقتراح 

معارضة كبيرة من أعضاء مجلس اإلدارة.
وعقد شوبير جلسة مع مسؤولي النادي 
األهل����ي أكد له����م خاللها عل����ى صحة موقفه 
القانوني، وأنه لن يكون هناك أي ضرر على 
القناة لو متت املوافقة على توليه رئاستها أو 

ظهوره على الشاشة.

شوقي وغالي فسخا عقديهما.. والخطيب يرشح شوبير لرئاسة قناة األهلي

الحضري يتلقى إنذارًا من شحاتة 
باستبعاده من »الفراعنة«

محمد شوقي 
أصبح حرا في االنتقال إلى أي ناد

حامد العمران
بعد قرار اللجنة االوملبية الدولية وموافقة 
االحتاد الدولي لكرة اليد على مشاركة املنتخب 
الوطني للشباب في البطولة اآلسيوية املؤهلة 
لكأس العالم التي تقام في إيران من 23 يوليو 
الى 6 أغس����طس املقبل حتت العلم االوملبي، 
يغادر اليوم وفد ازرق الش����باب الى القاهرة 
إلقامة معس����كر تدريبي مل����دة 16 يوما يلعب 
خالله املنتخب ع����دة مباريات ودية مع فرق 

مصرية.
ويتكون الوفد من فيصل باقر رئيسا وناصر 
الهلفي إداريا وعبداهلل عبدالرس����ول وحسن 
علي مش����رفني ونبيل طه مدرب����ا والوطنيني 
مساعد الرندي ومحمد مبارك مساعدين للمدرب 
باإلضافة الى الالعبني حسن الرشدان وجابر 
العازمي وعلي حسن ومشعل الشطي ومبارك 
اخلالدي وحمد يالوس ومشعل املطيري وسعد 
احليدري وعبدالوهاب الس����يف وجراح علي 
واحمد سرحان وس����عود ضويحي وعبداهلل 
الغربللي وعبدالوهاب املزين وابراهيم االمير 
الهاج����ري وعلي  وعبداهلل احلج����رف وفهد 
البلوشي وعبدالرحمن البالول ووليد القالف 
وصالح الصالح ومطلق الدوسري وراكان تقي. 
واك����د املدرب طه ان املهمة غاية في الصعوبة 

وسيدخل اجلهاز الفني بسباق مع الزمن من 
أجل تنفيذ البرنامج املوضوع ومحاولة الدخول 
في الفورمة قبل البطولة، الس����يما ان األزرق 
سيدخل البطولة وهو بطل النسخة االخيرة 
وهذا ما يجعل املنتخب مس����تهدفا من جميع 
الفرق املشاركة ما يعني ان املهمة حتتاج الى 
مجهود مضاعف للوص����ول الى الهدف األول 
وهو احتالل احد املراكز الثالثة االولى املؤهلة 

الى نهائيات كأس العالم.
وأشار الى ان الفريق يعاني من الكثير من 
الغيابات س����واء لإلصابة او لظروف تتعلق 
باملستقبل الدراسي ولكن الالعبني املختارين 
ميلكون إمكانيات جيدة تس����اعد األزرق على 
حتقيق نتائج ايجابية تأخذ بيد املنتخب الى 
املونديال بشرط مضاعفة املجهود البدني من 
الالعبني في التدريبات للوصول الى اجلانب 
التكتيكي املناسب للفرق التي يواجهها األزرق 

في ايران.
وبني طه ان الوفد سيعود الى الكويت قبل 
البطولة ب� 5 أيام وستتم تصفية الالعبني الى 
16 العبا عل����ى ان يغادر األزرق الى العاصمة 
اإليرانية طهران قبل انطالق البطولة بيومني، 
متمني����ا ان يقدم الالعبون كل ما لديهم خالل 

املعسكر ليتم اختيار األفضل للبطولة.

بعد قرار اللجنة األولمبية الدولية السماح له بالمشاركة

»شباب اليد« يغادر إلى القاهرة استعدادًا لـ »اآلسيوية«

مبارك الخالدي
غادر البالد في ساعة متأخرة من مساء امس، وفد املنتخب االوملبي 
متوجها الى معس���كره في النمسا الذي يستمر ملدة 3 أسابيع، يتوجه 
بعدها الى الدوحة للمشاركة في البطولة اخلليجية الثانية للمنتخبات 
االوملبية والتي تنطلق في 28 اجلاري، حيث سيلعب األزرق في املجموعة 

الثانية أمام منتخبي السعودية حامل اللقب واالمارات.
ويرأس وف���د األزرق عضو مجلس ادارة احتاد الكرة مانع احليان، 
وعضوية املدير االداري امين احلسيني واملشرف احمد العتيبي واجلهاز 
الفني املكون من املدرب ماهر الش���مري ومساعده خالد اخلميس و23 
العبا، وتخلف عن الس���فر سعد س���رور لظروف خاصة، وسيلتحق 

باملعسكر خالل اليومني املقبلني.
وأشاد مدير املنتخب امين احلس���يني بجهود احتاد الكرة والهيئة 
العامة للش���باب والرياضة في توفير املعسكر، وقال: ان القائمني على 
املنتخب االوملبي يعولون كثيرا على املعسكر، حيث سيلعب املنتخب 
من 4 الى 6 مباريات ودية مع فرق منساوية سيراعي فيها التدرج من 

حيث املستوى انسجاما مع البرنامج اإلعدادي لألزرق.
واضاف: ان املش���اركة في بطولة اخلليج تأت���ي ضمن إطار إعداد 
املنتخب للمشاركة في التصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 2012، خصوصا 
ان لدينا نخبة من الالعبني املتميزين ومعدل أعمارهم مناسب ملعايير 
املش���اركات االوملبية، لكنهم بحاجة الى خبرة املباريات الدولية، وهذا 

ما سنحاول االستفادة منه في البطولة اخلليجية.
وتابع احلس���يني: ان مهمة األزرق ف���ي البطولة اخلليجية صعبة 
لكنها ليس���ت مستحيلة، فكلنا يعلم تطور مستوى منتخبي االمارات 
والسعودية، وما يتمتع به املنتخبان من دعم من االحتادات الوطنية في 
بلديهما ألن هذه املنتخبات هي نواة للمنتخب األول، فاملنتخب السعودي 
حامل اللقب ويضم العبني مميزين، واملنتخب اإلماراتي جل العبيه من 
الفريق الذي شارك في كأس العالم للشباب في العام املاضي. وبالنسبة 
لألزرق نأمل ان نحقق الفائدة لالعبينا الذين يحتاجون خبرة املباريات 
الدولية، وهذا لن يأتي إال عبر املشاركة في الدورات التي حتقق ذلك او 

املباريات الرسمية التي تزيد الالعبني ثقة في أنفسهم.
وخت���م: ان طم���وح العبينا كبير في حتقيق نتائج تعيد البس���مة 
جلماهير األزرق، فنحن ندرك ان جمهورنا تواق لالنتصارات وشاهدنا 
فرحة اجلماهير بتأهل األزرق الى نهائيات كأس آسيا، بعد غياب ومدى 

انعكاس ذلك على الرياضة بشكل عام.

راكان تقي أحد نجوم منتخب كرة اليد


