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شد وجذب بين أعضاء االتحاد أسفر عن التوصل إلى قرار إقامة المعسكر

يحيى حميدان
تراجع نائب رئيس احتاد كرة السلة خليل 
ابرهيم عن قراره الذي اتخذه بإلغاء معس���كر 
املنتخ���ب الوطني في الفلب���ن وقام على وجه 
السرعة بتجميع الالعبن ال� 12 امس والسفر بهم 
في احلادية عشرة مساء القامة املعسكر التدريبي 
الذي يخوضه منتخبنا استعدادا للمشاركة في 
بطولة كأس آسيا للمنتخبات ال� 25 التي ستقام 
في مدينة »تيان جن« الصينية من 6 وحتى 16 

من الشهر املقبل.
وشهدت الس���اعات االخيرة بعضا من الشد 
واجلذب بن أعضاء احتاد اللعبة حتى مت التوصل 
الى قرار بضرورة إقامة املعسكر التدريبي حسب 
التوجيه���ات التي أصدرها رئيس احتاد اللعبة 
الشيخ حمد السالم ألعضاء االحتاد وذلك ألهمية 

املعسكر قبل املشاركة في البطولة القارية.
هذا وترأس الوفد املغادر خليل ابراهيم وضم 
مدرب املنتخب الصرب���ي زوران كريكوفيتش 
ومس���اعده خالد القالف باالضافة الى 11 العبا 
هم: شايع مهنا، احمد فالح، احمد صفر، يوسف 
النوت، عبدالعزيز فالح، عبداهلل توفيق، محمد 
اش���كناني، محمد صالح، راشد رياض، حسن 

اخلباز وعبدالعزيز احلميدي.
 وتخلف عن السفر مدير املنتخب نوح اخللف 
وذلك حل���ن االنتهاء من إجراءات س���فر العب 
نادي الكويت سالم الهذال الذي مت استدعاؤه في 
اللحظات االخيرة لقائمة املنتخب بعد استبعاد كل 
من عبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي وعبداهلل 

الشمري واحمد سعود، حيث كان من املفترض 
ان يغادر مع الوفد قرابة ال� 15 العبا اال ان االحتاد 
قرر استبعاد الالعبن املذكورين لعدم التزامهم 

بالتدريبات خالل الفترة املاضية.
وكان اجتم���اع اعضاء االحت���اد امس األول 
قد أس���فر عن اتخاذ قرار مبغ���ادرة املنتخ���ب 
اخلم���يس او اجلمع���ة املقبل���ن الى الفل��بن، 
اال ان املتع����هد املسؤول عن إقامة املعسكر ابلغ 
مسؤولي االحتاد بأن قرارهم بتأجيل املعسكر 
س���يكلفهم مبال���غ باهظة حسب ما أكد بعض 
املقربن من املنتخب ل� »األنباء« وعلى اثر ذلك 
قرر رئيس الوفد خليل ابراهيم جتميع الالعبن 
على وجه الس���رعة واملغادرة في نفس املوعد 
السابق الذي كان مخططا له – يوم امس – وذلك 
كي ال يتحمل االحتاد اي خسائر مادية جراء قرار 

تأجيل إقامة املعسكر.
من جهته، اكد رئي���س الوفد ونائب رئيس 
االحتاد خلي���ل ابراهيم اهمية معاجلة الظروف 
التي حدثت في األي���ام املاضية اخلاصة بإقامة 
املعسكر التدريبي حيث قررنا التوجه الى الفلبن 
بعد التوجيهات التي أعطانا إياها رئيس احتاد 
اللعبة الشيخ حمد السالم من خالل االتصاالت 

التي أجريناها معه امس.
 وبن ابراهيم ان قرار إقامة املعسكر وإلغاء 
فكرة عدم إقامته جاء بعد اجتماع مثمر مع مقرر 
جلنة التدريب عبداهلل الكندري ومدير املنتخبات 
هيثم بارون باإلضافة الى أعضاء االحتاد الذين 

وجدنا منهم كامل الدعم والتعاون.

آخر كالم.. »أزرق السلة« يغادر إلى الفلبين استعدادًا لبطولة آسيا

هل يسعف الوقت »أزرق السلة« بعد ان أدار الالعبون ظهورهم للمشاركة في بطولة آسيا؟

الشيخ سلمان احلمود مكرما زيد املطيري في مناسبة سابقة

الزمالك قدم عرضا جيدا أمام شاختار دونيتسك األوكراني

خالد املضف أحد املكرمني

»الرماية« يكّرم رياضييه المتميزين

الزمالك يفوز على شاختار وحمص يؤكد رغبته في االحتراف بالوحدة
نظيف يتدخل لحل الصراع بين األندية والتلفزيون

أعلن أمن السر العام بنادي 
الرماي���ة عبي���د العصيمي ان 
مجلس ادارة النادي اعتمد في 
اجتماعه األخير الذي عقد مساء 
الثالثاء املاضي مكافأة وتكرمي 
رمات���ه املتميزين الذين قاموا 
بتحقيق اجنازات كبيرة خالل 
مشاركاتهم الدولية واإلقليمية 
األخيرة، مضيف���ا ان مجلس 
اإلدارة ق���رر مكاف���أة كل من: 
خالد املض���ف لتحقيقه املركز 
البرونزية  الثالث وامليدالي���ة 
في بطولة كأس العالم لرماية 
األطب���اق الطائرة التي أقيمت 
بالقاهرة وزيد املطيري احلائز 
على امليدالية الفضية في بطولة 
كأس العالم لرماية األطباق التي 
اقيمت في سان مارينو وشهد 
احل���وال كأول رامية كويتية 
النهائية  التصفيات  الى  تصل 
في رماية التراب ضمن افضل 
ست راميات على مستوى العالم 
في بطولة سان مارينو وحصة 
الزاي���د احلائزة عل���ى املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية في 
دورة األلعاب اآلسيوية االولى 
التي اختتمت مؤخرا  للشباب 
التي  في سنغافورة وللجهود 
بذلتها األجهزة الفنية واإلدارية 
لتحقيق أبطالنا وبطالتنا لهذه 
االجنازات، فق���د قرر مجلس 
اإلدارة تك���رمي األجهزة الفنية 
واإلدارية التي ساهمت في هذا 

الفوز.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الس����باعية  اللجنة  صعدت 
املمثل����ة لألندية واحت����اد كرة 
القدم املصري من مواجهتها مع 
التلفزيون املصري عندما أكدت 
رفضها الس����ماح للتلفزيون أو 
أي من القنوات الفضائية بنقل 
مباراة السوبر املصري بن األهلي 
وحرس احلدود 21 اجلاري على 
الهواء مباش����رة، بس����بب عدم 
اتف����اق مع احتاد  الى  التوصل 
االذاعة والتلفزيون بشأن بيع 
حقوق الب����ث للدوري املصري 
للموسم الذي أوشك على البدء، 
واختالف مواقف الطرفن حول 
السعر املناس����ب لهذا احلق، إذ 
يتمسك احتاد االذاعة والتلفزيون 
باحلصول على هذا احلق مقابل 
90 مليون جنيه سنويا، بينما 
تصر اللجنة السباعية على زيادة 
هذه القيمة الى 140 مليون جنيه 

سنويا بحد أدنى.
ه����ذه الوقف����ة م����ن اللجنة 
الس����باعية استدعت ان يتحرك 
رئيس املجلس القومي للرياضة 
م.حسن صقر بتعليمات حكومية، 
وان يجتمع أمس مع هاني ابوريدة 
مقرر اللجنة وبعض أعضائها في 
مقر احتاد الكرة لبحث التوصل 
الى نقطة اتفاق مناسبة وإنهاء 
هذا العناد بن الطرفن، حتى ال 
يحرم املواطن املصري البسيط 
من مشاهدة ومتابعة منافسات 

الدوري، وفي ذات الوقت احلفاظ 
على حقوق األندية واحتاد الكرة 
بعد ان زادت نفقات اللعبة بشكل 
رهيب. وعقب االجتماع أكد صقر 
ان األمور تسير في اجتاه ايجابي 
بن جميع األطراف، وانه سيرفع 
تقريرا بنتائج هذا االجتماع الى 

رئيس الوزراء د.احمد نظيف.
ولم يسفر االجتماع األخير 
بن اللجنة السباعية في حضور 
مس����ؤولي التلفزيون ومندوب 
املجلس القومي مصطفى عزام عن 
أي جديد، ولم يحقق االجتماع الذي 

استمر قرابة الساعتن ونصف 
الساعة أي تقدم في حل األزمة 
القائمة، نظرا لتزمت مسؤولي 
التلفزيون ومتسكهم بالعرض 
املقدم من جانبهم ويقدر ب� 90 
مليون جني����ه في العام الواحد 
نظير إذاع����ة املباريات أي 360 
مليون جنيه في 4 سنوات وهو ما 
يقل عن عرض الشركة اإلجنليزية 
التي تقدمت بعرض يقدر ب� 568 

مليونا في 4 سنوات.
م����ن جانب آخ����ر، نفى جنم 
اإلسماعيلي واملنتخب املصري 

محم����د حم����ص، ما ت����ردد عن 
وج����ود أزمة بين����ه وبن إدارة 
السماح  النادي بسبب رفضهم 
له باالحتراف في نادي الوحدة 

السعودي.
وقال حمص »اإلس����ماعيلي 
بيتي وصاحب الفضل األول علي، 
ولن أرحل منه إال برضا مجلس 
اإلدارة واجلماهير«، مشيرا إلى 
أن نادي الوحدة السعودي تقدم 
بعرض لإلسماعيلي لشرائه مقابل 
نحو 2 مليون دوالر، وأن األمر 

متروك لإلدارة.

ومتنى حمص أن تسمح له 
اإلدارة بخوض التجربة االحترافية 
لتأمن مستقبل أسرته، خاصة 
أنه في مرحل����ة عمرية متقدمة 
للعب الكرة والفرصة التي تأتي 
لن تتكرر. لكنه أكد أنه لن يترك 
اإلسماعيلي وينتقل لناد آخر إال 

مبوافقة مسؤولي النادي.
من ناحية أخرى، صرح رئيس 
نادي اإلسماعيل������ي م.نص��ر 
أبو احلسن بأنه مازال يدرس أمر 
شريف عبدالفضيل العب الفريق 
األول الذي يرغ����ب في الرحيل 

وقال العصيمي ان مجلس 
اإلدارة اعتمد في وقت س���ابق 
مكافأة رم���اة وراميات النادي 
من الش���باب والشابات الذين 
شاركوا في بطولة لقاء اإلخاء 
اخلليجي األول للرماية للشباب 
الت���ي عقدت في الكويت خالل 
ابريل املاضي، وتوج فيها كل 
من حصة الزايد وطيبه ارزوقي 
وبدر الطيار وفواز العازمي ومي 

رزوقي وغزالن الهندي وسلمان 
العنزي واحمد العبيدان وطالل 
الرش���يدي وفاطمة اخلضاري 
وفتوح ع���ادل باملراكز االولى 
ملسابقات رماية األطباق الطائرة 
وأس���لحة الرصاص، كما متت 
مكافأة الرماة والراميات الذين 
قاموا بتحقيق املركزين الثاني 
والثالث في هذه البطولة، وتأتي 
هذه البادرة في اطار السياسة 

الذي ارتسمه مجلس  والنهج 
اإلدارة في حتفيز هؤالء الرماة 
النجاح  والراميات ملواصل���ة 

والتفوق.
وقال ان هذه البادرة تنم عن 
مدى حرص مجلس اإلدارة بقيادة 
الشيخ س���لمان احلمود على 
حتفيز ابنائه وبناته الذين بذلوا 
اجلهد والعطاء من أجل رفعة 
علم وطنهم الغالي وتسجيلهم 

اجنازات باسم الرماية الكويتية 
لتضاف الى س���جل االجنازات 

السابقة للرماية.
وأك���د العصيم���ي ان هذه 
االجنازات تؤكد استمرار مجلس 
إدارة الن���ادي في دعم وتهيئة 
افض���ل الظروف للمنافس���ة 
الشريفة ألبطال الكويت ومبا 
التي  الطيبة  يليق بالس���معة 
حتظى به���ا الرماية الكويتية 

على الساحة الدولية.
واش���اد العصيمي بالدعم 
الكبير الذي تولية الهيئة العامة 
للشباب والرياضة لنادي الرماية 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
الع���ام فيصل اجلزاف  املدير 
واجلهاز التنفيذي بالهيئة العامة 
للش���باب والرياضة ملواصلة 
نادي الرماية اجنازاته ومسيرة 

النجاح والتفوق.

الزعابي يؤكد جاهزية إس.تي.إس 

المحرق يحرز كأس ولي عهد البحرين
فاز على الرفاع في النهائي وحقق الثنائية

العازمي إلى السالمية لموسم واحد

بلقاسم وّقع عقدًا لتدريب الشعب

أكد متسابق الس���يارات أحمد الزعابي اس���تعداد فريق )إس.
تي.إس( لرياضة احملركات خلوض منافسات املوسم املقبل في كل 
من قطر والبحرين، مبينا أن الفريق »ميتلك كل مقومات البطولة 

من جميع النواحي«.
وقال الزعابي الذي يتسابق ضمن فئة ال� »ستريت 8 سلندر« 
ل�»كون���ا« انه يس���عى الى حتقيق اجناز جدي���د ضمن هذه الفئة 
خصوصا انه يحمل لقب املوسم املاضي من خالل منافساته ضمن 

بطولة البحرين لسباق السرعة.
وأشار الى أنه سيتبع خطة جديدة خالل مشاركاته في املوسم 
املقبل ترتكز على توزيع مجهوداته على جميع س���باقات املوسم 
املقبل 2010 مؤكدا أن االس���لوب الذي سيتبعه في سباقات بطولة 
البحرين سيختلف عن بطولة قطر »حيث لكل سباق استراتيجية 

خاصة به بحسب املضمار املخصص لسباق السرعة«.
وأعرب الزعابي عن أمله في أن ينجح من خالل االستراتيجية 
التي وضعه���ا للمحافظة على لقبه ومواصلة مش���واره الناجح 
»وتأكيد ريادة املتس���ابقن الكويتين وأحقيته���م في نيل القاب 

مختلف البطوالت التي يشاركون فيها«.
وثمن الدور الكبير الذي يلعبه الشيخ باسل السالم من خالل 
سعيه الدؤوب الى عودة رياضة »الدراغ ريس« الى الكويت مجددا 

بعد انقطاع دام اكثر من 7 سنوات تقريبا.

احرز احملرق لقب بطل مس����ابقة كأس ولي عهد البحرين التاسعة 
لكرة القدم بفوزه على الرفاع 2-صفر على ستاد البحرين الوطني.

وسجل عبداهلل صالح )90( والبرازيلي لياندسون دياز دا سيلفا 
»ريكو« )95 من ركلة جزاء( الهدفن.

وهو اللقب الرابع على التوالي للمحرق واخلامس في تاريخ املسابقة، 
ففض الش����راكة مع الرفاع بالذات حيث كان كل منهما احرز اللقب 4 
مرات. وحقق احملرق الثنائية هذا املوسم بعد تتويجه بطال للدوري، 
وسيتواجه الفريقان مجددا في 17 اجلاري في املباراة النهائية لكأس 

البحرين ال� 32 )كأس امللك(.
وأنقذ حارس احملرق الدولي الس����يد محمد جعفر مرماه من هدف 
كاد يسجله محمد س����لمان بعد أن تلقى متريرة عرضية من شقيقه 
حسن لعبها وهي »طائرة« باجتاه املرمى فأبعدها احلارس إلى ركنية 
)25(. وبدأ احملرق الشوط الثاني بقوة، وكاد البرازيلي نفسه يفتتح 
التسجيل بتسديدة قوية أطلقها من خارج املنطقة تصدى لها احلارس 

محمود منصور وحولها إلى ركنية بصعوبة )47(.
وافتتح عبداهلل صالح التسجيل في الدقيقة األخيرة اثر كرة مرتدة 
من الدفاع س����ددها قوية في سقف املرمى دون أن يحرك لها احلارس 

محمود منصور ساكنا )90(.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، احتسب احلكم الدولي 
السعودي عبدالرحمن العمري ركلة جزاء للمحرق بعد أن اعاق احلارس 
محمود منصور املهاجم ريكو انبرى لها االخير بنفسه ووضعها على 

يسار احلارس مسجال الهدف الثاني لفريقه )95(.

فهد الدوسري
وافقت إدارة ن����ادي كاظمة على إعارة الع����ب الفريق األول لكرة 
القدم مش����اري العازمي إلى الس����املية وذلك ملدة موسم واحد ودون 

مقابل للصفقة.
وكانت إدارة الساملية قد أرسلت كتابا رسميا بهذا اخلصوص الى 
نظيرته����ا إدارة كاظمة تطلب فيه خدم����ات العازمي تدعيما لصفوف 

الفريق في املوسم املقبل.
وبانتقال العازمي على سبيل اإلعارة، يكون الالعب الثالث الذي ضمه 
السماوي رسميا للموسم املقبل بعد ان قدم أمس األول العباه اجلديدان 
عبدالرحمن املس����عد والعماني سعد السعدي، آمال من إدارة الساملية 

حتسن صورة الفريق في املوسم املقبل من خالل هذه التعاقدات.

أعلن مدرب نادي األوملبي الباجي التونس����ي فريد بن بلقاسم في 
تصريح����ات أدلى بها إلذاعة »موزاييك« اخلاصة توقيع عقد لتدريب 
نادي الشعب اإلماراتي، دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته املادية.

وقال بن بلقاسم لإلذاعة: »اتصل بي نادي الشعب اإلماراتي لتدريبه، 
وقد وقعت العقد الذي كان مهما، واتفقت مع إدارة الباجي على الرحيل 
عن الفريق«. وذكرت اإلذاعة في سياق متصل، ان إدارة االوملبي الباجي 
طلبت من بن بلقاسم مواصلة اإلشراف على الفريق لبضعة أيام إلى 

حن تعاقدها مع مدرب جديد. 

وتلق����ى عرضن رس����مين من 
ناديي األهلي والزمالك لشرائه، 
مؤكدا أن مجلس اإلدارة سيتخذ 
القرار الذي يحقق مصلحة النادي 
وجماهيره بعيدا عن الشعارات 
واملساومات والتالعب مبشاعر 

اجلماهير وأعضاء النادي.

تجربة زملكاوية ناجحة

أكد ابراهيم يوس����ف عضو 
الزمالك  ن����ادي  إدارة  مجل����س 
ورئي����س بعثة الفري����ق األول 
لكرة القدم في سويسرا، أن أداء 
الفريق أمام شاختار دونيتسك 
األوكراني بط����ل كأس االحتاد 
األوروبي، وفوزه بهدفن نظيفن 
انتزع إعجاب األوروبين.وجنح 
عمرو زكي في إحراز هدف التقدم 
للزمالك في الدقيقة 74 وبعد 3 
دقائق أضاف الوافد اجلديد سيد 

مسعد الهدف الثاني. 
وق����ال يوس����ف إن الزمالك 
استفاد من أخطاء املباراة األولى 
أمام سوش����و الفرنسي ووضع 
الفني يديه على مالمح  اجلهاز 
التشكيل األساسي للفريق وجاء 
الزمالك  األداء مش����رفا وانتزع 
إعجاب كل من تابع اللقاء وفي 
مقدمتهم املدرب الروماني الشهير 
ميرشا، الذي قال إنه ليس غريبا 
على الزمالك صاحب الس����معة 
الكبيرة في أفريقيا والبطوالت 

العديدة أن يحقق الفوز.


