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سمير زاهر يتحدث إلى وسائل اإلعالم ويبدو الشيخ أحمد اليوسف

بدر الذياب وحامد العمران وجاسم الذياب مع فريق الكويت املتوج 

طالل جاسم البحر متوسطا الالعبني قبل املباراة النهائية

عبداهلل عجيز في إحدى مبارياته

الجزاف يشكر زاهر لموافقته
 على المواجهة الودية بين األزرق والفراعنة 

3 مباريات في دوري الدمج»الهيئة« ترفض رد 8 آالف دينار لعضو في »السلة«

مجموعة »إيڤا« تختتم دورتها األولى لكرة القدم

عجيز موهبة إسكواش منتظرة

بالرغم من صغر س���نه إال ان إجنازاته الش���خصية املتواصلة 
تنبئ عن موهبته املنتظرة انه العب نادي خيطان الواعد عبداهلل 
عجيز املولود في 1997 والذي بدأ لعب االسكواش في سن مبكرة 
لم تتعد الس���نوات األربع على يد املدرب أحمد جول اال ان عجيز 
لفت األنظار اليه مبوهبته التي أهلته للفوز بتسعة ألقاب وصيفا 
ف���ي البطولة العربية الثانية عش���رة ألبطال الدوري التي اقيمت 

في القاهرة.
وتوج عجيز ألقابه بالفوز مؤخرا ببطولة الناش���ئني حتت 13 
سنة التي نظمها احتاد االسكواش مبشاركة 30 العبا حيث حقق 
املركز األول بجدارة واستحقاق بعد ان تغلب في املباراة النهائية 

على العب الساملية حسن ابراهيم 2 � 0.

يحيى حميدان
ارسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابا 
رس���ميا الحتاد السلة تبلغه فيه رفضها حتملها 
أي تكالي���ف اضافية ع���ن امليزانية التي حددتها 
للمعسكرات اخلارجية، وذلك بعد ان طالب أحد 
اعضاء االحتاد الذي كان رئيسا لوفد أحد املنتخبات 
بإعادة 8 آالف دينار اليه بعد ان صرفها من جيبه 

اخلاص على املعسكرات اخلارجية.
وكان عضو االحتاد ق���د طالب الهيئة بإعادة 

املبل���غ اليه متعلال بأن جمي���ع هذه املصروفات 
صرفها على الالعبني.

وكانت الهيئة قد طالبت س���ابقا احتاد السلة 
بضرورة ارجاع مبل���غ 1900 دينار اليها بعد ان 
تبني لها وجود خلل في الفواتير التي قدمها رئيس 
الوفد اليها، وستقوم الهيئة على اثر ذلك بخصمها 
من امليزانية السنوية املخصصة الحتاد السلة.
اجلدير ذك���ره ان العضو ال ميلك أي فاتورة عن 

هذا املبلغ الكبير الذي دفعه.

تقام اليوم 3 مباريات على صالة الش����هيد فهد 
األحمد في الدعية ضمن مباريات األس����بوع قبل 
األخير لدوري الدم����ج لكرة اليد حيث يتقابل في 
اللق����اء االول خيطان )9 نقاط( مع كاظمة )7( في 
الرابعة والنصف فيما يتقابل في اللقاء الثاني العربي 
)18( مع التضامن )2( في السادسة مبباراة متيل 
كفتها باجت����اه األخضر الذي يحاول جهازه الفني 
بقيادة الشاذلي القايد اشراك بعض العبي الصف 
الثاني الى جانب تطبيق بعض اجلمل التكتيكية 
السيما ان العربي ضمن التأهل الى دوري الكبار 

وخسارته ال تعني شيئا.
وفي اللقاء الثالث س����يلعب الساملية )16( مع 
الساحل الذي ال ميلك اي نقطة في مباراة استعراضية 
للسماوي الذي ايضا ضمن التأهل الى دوري الكبار 
وهذا ما يجعل الفريق يلعب دون ضغوط وسيحاول 
املدرب اجلزائري عمر ع����ازب اعطاء فرصة اكبر 
لالعبني الناشئني لالحتكاك فيما يريد الساحل اثبات 
وجوده واستغالل حالة التراخي التي قد تصاحب 
الساملية لتحقيق نتيجة ايجابية وستنطلق صافرة 

البداية في السابعة والنصف.

اختتمت ش���ركة االستشارات املالية الدولية 
)إيڤ���ا( دورتها األولى لك���رة القدم حتت رعاية 
رئيس مجلس االدارة طالل جاسم البحر، مبشاركة 
جميع الشركات التابعة للمجموعة ممثلة بالفرق 
التالية: فريق شركة االستشارات املالية الدولية 
)ايفا(، فريق شركة إيڤا للسياحة والسفر، فريق 
ش���ركة إيڤا للفنادق واملنتجعات، فريق شركة 
الديرة القابضة، فريق مجموعة يونفست، فريق 
هرمز إيڤا للوساطة املالية، فريق الشركة الدولية 
للتمويل، فريق الش���ركة الدولية للمنتجعات، 
فريق صناعات البحر، فريق ش���ركة دريك أند 
سكل، فريق شركة األولى للتأمني التكافلي، فريق 
فاست تلكو، فريق شركة عقارات الكويت، فريق 
ش���ركة الكويت القابضة وفريق ش���ركة كويت 

انفست القابضة.
وتأت���ي رعاية ايفا لهذه ال���دورة اميانا منها 
بأهمية األنشطة الرياضية وتفعيل روح املنافسة 

الشريفة بني موظفي الشركات.
وزعت الفرق املشاركة على ثالث مجموعات 
وضم���ت في املجموع���ة األولى: فريق ش���ركة 

االستشارات املالية الدولية )إيڤا( وفريق شركة 
فاست تلكو، وفريق ش���ركة الديرة ومجموعة 
يونفست وفريق الشركة الدولية للتمويل. بينما 
ضمت في املجموعة الثانية فريق الشركة الدولية 
للمنتجعات وفريق هرمز إيڤا للوساطة املالية 
وفريق صناعات البحر وفريق إيڤا للس���ياحة 
والسفر، وضمت املجموعة الثالثة فريق شركة 
األولى للتأمني التكافلي وفريق ش���ركة عقارات 
الكويت وفريق شركة دريك أند سكل وفريق شركة 

كويت القابضة وكويت انفست القابضة.
وتوج فريق ش���ركة األولى للتأمني التكافلي 
بطال للدورة بعد فوز صعب على فريق ش���ركة 
ايفا بضربات الترجيح حيث تسلم مدير الفريق 
الكأس من البحر وحل فريق شركة ايفا في املرتبة 
الثانية وفاست تلكو في املرتبة الثالثة، وفريق 

شركة الدولية للمنتجعات في املركز الرابع.
كم���ا مت تكرمي كل من محم���د أبوالرب هداف 
الدورة وهو موظف في ش���ركة ايفا، بينما كرم 
عبداللطيف ع���وض كأفضل حارس مرمى وهو 

موظف في شركة الديرة القابضة.

اس����تقبل رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
في مكتبه بالهيئة رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم سمير زاهر بحضور رئيس اللجنة االنتقالية 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة القدم الشيخ 
أحمد اليوسف وعبد الوهاب البناي نائب رئيس 
مجلس ادارة الهيئة ود.حمود فليطح نائب املدير 
العام للشؤون الرياضية ود.جواد خلف وطليان 
على اعضاء مجلس االدارة، حيث مت بحث االمور 
املتعلقة بالعالقات املميزة بني االحتادين املصري 
والكويتي ومناقشة ترشيح زاهر ملنصب نائب 
رئيس االحتاد العربي في االنتخابات التي ستجرى 

في نهاية ابريل املقبل.
كما تطرق اجلانبان إلى التسهيالت التي يقدمها 

االحتاد املصري للفرق واألندية الكويتية التي 
تقيم معسكراتها في القاهرة باالضافة الى تفعيل 
اتفاقية التعاون الثنائي بني البلدين على املستوى 

الرياضي خاصة في مجال كرة القدم. 
وعبر اجل����زاف عن ش����كره ملوافقة االحتاد 
املصري إلقامة املباراة الودية الدولية التي ستجمع 
منتخبنا الوطني ونظي����ره املصري التي تأتي 
ضمن خطة اع����داد األزرق لكأس اخلليج ال� 20 

ونهائيات كأس امم آسيا 2011 بالدوحة.
وأعرب زاهر عن ش����كره للجزاف حلس����ن 
االستقبال مش����يرا إلى أن اللقاء جاء مثمرا بني 
اجلانب����ني خاص����ة وان اللقاء تن����اول التطرق 
الى العدي����د من الش����ؤون الرياضية التي تهم 

البلدين. 

بحثا العالقات المميزة بين االتحادين الكويتي والمصري 

الكويت يتوج بطاًل لدوري شباب اليد
حامد العمران

متكن فريق كرة اليد بنادي 
الكويت حتت 18 سنة بجدارة 
من الفوز ببطولة الدوري العام 
ليقترب من إحراز كأس التفوق 
الذي أحرزه الفحيحيل املوسم 
املاضي، وقد رفع األبيض رصيده 
الى 12 نقطة بف����ارق 6 نقاط 
عن اقرب منافسيه على كأس 

التفوق العربي والساملية.
وق����د خ����اض الكويت آخر 
مبارياته ف����ي دوري حتت 18 
سنة بالصف الثاني أمام العربي 
إلراحة العبيه األساسيني للقاء 
الش����باب »املصيري« غدا في 
اجلولة قبل األخيرة من بطولة 
الدرجة  الع����ام لفرق  الدوري 
األولى، ألن هذا اللقاء حاس����م 
في حجز بطاقة التأهل للدوري 

املمتاز مع ال� 6 الكبار.
وقد فاز الفحيحيل باملركز 
الثاني وامليدالية الفضية وحل 
ثالثا الش����باب، وقام أمني سر 
الذياب بتس����ليم  االحتاد بدر 
قائد الكويت حس����ن الرشدان 
الكأس وقلد الالعبني امليداليات 
الذهبية وسلم عضو مجلس 
اإلدارة حامد العمران الفحيحيل 
امليداليات الفضية وقلد مدير 
املنتخبات جاسم الذياب العبي 
الشباب امليداليات البرونزية في 
ختام البطولة التي جرت على 
صالة مركز الشهيد فهد األحمد 

بالدعية امس األول.
من جانبه، هنأ الذياب الفرق 
ال� 3 األولى لوصولهم الى منصة 
التتويج بعد عناء ومش����قة، 
متمني����ا ان يرتفع املس����توى 
البدن����ي والفني في مس����ابقة 
كأس االحتاد، ومشيدا باملستوى 
الفني اجليد الذي قدمته الفرق 

في بطولة حتت 18 سنة.
وأكد مدرب الكويت رياض 
أوطان ان فريقه فرض نفسه 
على منصة تتويج الذهب دون 
هزمية تذكر بفضل املستوى 
الفني والبدني املميز وتركيز 

الالعبني على خطط اللعب.
وأضاف أوطان: لم يخيب 
الالعبون ظنوننا وتوقعاتنا 
فكانوا كما عاهدونا قبل بداية 
املوسم كلهم رغبة في االنتصار 
وإص����رار على الصع����ود الى 

منصة تتوي����ج الذهب، وكان 
الواقع يرجح كفة الفريق وكان 
املنطق ميي����ل ألصحاب الزي 

األبيض.

تفوق واضح

اجلدير بالذكر ان جميع فرق 

جدارة واستحقاق لذلك تصدر 
الن����ادي كأس التفوق برصيد 

12 نقطة.
وحتسب هذه اإلجنازات التي 
حققتها فرق كرة اليد هذا املوسم 
جلهود ومساندة مجلس اإلدارة 
في تنفي����ذ متطلبات األجهزة 

الكويت  الس����نية في  املراحل 
وقفت على منصات التتويج، 
حي����ث أحرز فري����ق حتت 12 
سنة امليدالية البرونزية وفاز 
فريق حتت 14 سنة بامليدالية 
الفضية وتوج فريقا حتت 16 
و18 سنة بامليداليات الذهبية عن 

اإلدارية والفنية.

مسؤولية كبيرة

من جهته قال مدير اللعبة 
قاي����د العدوان����ي: املصادفة ال 
تصنع اإلجنازات والتسرع ال 
يقود الى انتصار، فقد انشغلنا 
منذ س����نوات بالبناء وتعديل 
املسار وتهيئة األجواء جلميع 
الفرق دون استثناء، فأي إجناز 
يحتاج الى وقت حتى يرى النور 
في ظل روح األس����رة الواحدة 

الذي هو شعارنا ودستورنا.
وأضاف ان ما حتقق وضعنا 
أمام مسؤولية كبيرة من اجل 
احملافظة عليه والسعي الدائم 
لتطوير فرق املراحل السنية ألن 
الوقوف على منصات التتويج 
ليس باألمر السهل، واحملافظة 
عليه أصعب، مش����يدا بنائب 
اإلدارة خالد  رئيس مجل����س 

الغامن وجهوده مع الفرق.

الفحيحيل يفوز بالمركز الثاني والشباب ثالثًا

الحكم سمير عثمان يتلقى تهديدات بالقتل
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يتوجه اليوم كل من املنسق 
الع���ام للكرة بالزمال���ك إبراهيم 
الفريق وليد بدر  حسن وإداري 
الى أملانيا في رحلة تستغرق 6 
أيام لالطالع على موقع املعسكر 
املزمع إقامته كفترة إعداد خارجية 
للفري���ق قبل بطولة الدوري في 

املوسم املقبل. 
هذا وستتحمل وكالة األهرام 
لالعالن والشركة الراعية للفريق 
تكاليف هذا املعس���كر بحس���ب 
الزمالك  التعاقد املبرم بني  بنود 
والوكالة، والذي ينص أحد بنوده 
على حتمل الوكالة تكاليف إقامة 
الك��رة  معسكر خارجي لفري�ق 
ب� »القلعة البيضاء« ملدة تترواح 
أسبوعني و20 يوما، وأن يتخلل 
املعسكر أداء ما ال يقل عن ثالث 
مباري���ات ودية مع بعض الفرق 
املعروفة بالدوري األملاني، على أن 
تقوم الشركة الراعية بتسويق تلك 

املباريات إعالنيا وفضائيا. 
وكانت األيام املاضية قد شهدت 
حالة من الشد واجلذب بني إدارة 
النادي وإبراهيم حس���ن بسبب 
رفض االخير لسفر املشرف على 

من جهة اخرى، كشف احلكم 
الدولي سمير عثمان انه تلقى عدة 
رسائل غاضبة عبر هاتفه احملمول 
بعد إدارته للق���اء انبي واألهلي 
اخلميس املاضي، أوضح أن منهما 
ثالث رسائل كانت تتوعده بالقتل 

وخطف أبنائه.
وقال عثمان ل���م أكن أتخيل 
ان األمور قد تصل لهذه الدرجة 
التي ال متت للرياضة وأخالقياتها 

إدارتي التسويق والعالقات العامة 
أشرف صبحي لعدم جدوى سفره، 
على اعتبار أن الهدف من السفر 
أملانيا، االط���الع على مكان  إلى 
املعس���كر واألجواء احمليطة به 
وفندق اإلقامة ومالعب التدريب 
وصالة االلعاب التي سيؤدي فيها 
اللياقة، والتي  الفريق تدريبات 
تعتبر من أهم متطلبات معسكر 

اإلعداد.

بأي صلة، وتابع »انزعجت متاما 
من هذه الرس���ائل أكثر من سيل 
االنتقادات الت���ي نالت مني بعد 

اللقاء«.
وكان عثمان قد تعرض لهجوم 
شرس من جانب وسائل اإلعالم 
املختلفة ومن مس���ؤولي ناديي 
انبي والزمال���ك بعد اللقاء الذي 
فاز فيه األهلي بهدفني مقابل هدف 
واحد للفريق البترولي واألخير لم 

يحتسب له احلكم هدفني صحيحني 
في املباراة بداعي التسلل. 

ونفى احلكم الدولي املصري من 
ناحية أخرى، األنباء التي تداولت 
في الفترة األخيرة عن قرار رئيس 
احتاد الكرة سمير زاهر بتحويله 
للتحقيق، وقال »بالعكس جمعتني 
جلسة بزاهر وكان يسودها روح 
املودة واحلب، ولم نتطرق إطالقا 

لهذا املوضوع«.
وعما اذا كان قد مت جتميده من 
جانب جلنة احلكام حتى نهاية 
املوسم، أوضح ان »هذا الكالم أيضا 
غير صحيح، ولكنني ألعب أربعة 
أسابيع متتالية في الدوري، ورمبا 
ال يتم تعييني في إدارة مباريات 

األسبوع املقبل«.
وفي ختام حديثه، أكد عثمان 
باقتضاب أنه لم يخطئ في الهدفني 
اللذين لم يحتسبا في لقاء انبي، 
مش���يرا إلى انه قادر متاما على 
حتمل املس���ؤولية ع���ن زمالئه 

املساعدين.

صالح يعتذر عن االستمرار

من ناحية اخرى، وفي تطور 
س���ريع لألوضاع داخل النادي 

املص���ري البورس���عيدي تقدم 
املستشار الفني للنادي محسن 
صالح باعتذار رس���مي عن عدم 
االس���تمرار في منصبه  بسبب 
محاول���ة رئيس الن���ادي كامل 
ابوعلي إعادة املدير االداري للنادي 
سابقا ياسر سالم إلى منصبه مرة 
اخرى، وهو ما اعتبره محس���ن 
صالح تدخال مباشرا في صميم 
عمله، باالضاف���ة إلى انه يفاجأ 
دائما باستقدام العبني جدد غير 
الذين مت ترشيحهم عن طريقه ، 
فضال عن االنتقادات التي توجه 
إليه دائما بس���بب عمله كمحلل 
على املباريات بالفضائيات وعدم 
حضوره املباريات التي يخوضها 
فريقه س���واء في بورسعيد أو 
خارجها، وهذا ما جعل  محسن 
صالح يتأكد من أن هناك أيادي 
خفية تعمل جاهدة لترك عمله 
البورسعيدي، وسوف  بالنادي 
يدرس كامل أبوعلي بعد العودة 
من اخلارج اعتذار محسن صالح 
وهناك بوادر تؤكد قبول االدارة 
العتذاره وبذلك يكون من املؤكد 
اس���تمرار بوكير مديرا فنيا في 

املوسم القادم . 

وفد من الزمالك إلى ألمانيا لبحث المعسكر في الصيف

شداد: لم أتحيز ضد مصر
استنكر مراقب مباراة اجلزائر ومصر التي 
اقيمت بالقاهرة رئيس االحتاد السوداني كمال 
شداد، اتهامات عضو االحتاد املصري محمود 
الشامي له بتحيزه ضد مصر ملصلحة اجلزائر 
في شهادته التي أدلى بها في جلسة االستماع 
التي عقدتها جلنة االنضباط التابعة لـ »فيفا«. 
وكانت جلنة االستماع قد عقدت في وقت سابق 
ــور رئيس االحتاد  ــهر اجلاري بحض من الش
املصري سمير زاهر ونظيره اجلزائري محمد 
روراوة بشأن الشكوى التي تقدم بها األخير 
على خلفية تعرض املنتخب اجلزائري للرشق 
ــرة إلى مطار  ــارة عقب وصوله مباش باحلج

القاهرة. ونفى شداد االتهامات التي حتدثت عن 
حتيزه للجزائر في شهادته حول تعرض حافلة 
املنتخب اجلزائري لالعتداء قائال لـ »العربية.

نت«: شهادتي كانت أمام سمير زاهر ومحامي 
االحتاد املصري، ولم يعترض أي منهما على 
تقريري عن حادث االعتداء«. وأضاف: »طلبت 
من زاهر وهاني أبوريدة إصدار بيان يستنكر 
ما حدث لبعثة اجلزائر بوصفي مراقبا للمباراة، 
ويؤكدا فيه أن االعتداء جاء من مجموعة مارقة 
ال متثل مصر، مؤكدا أن البيان كتب فعال لكن 
ــم يصدره االحتاد املصري ألن األمن كان له  ل

رأي آخر«.


