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محمد الصراف يتدرب مع وليد علي

الشيخ أحمد الفهد

أّبنت احلركة الرياضي���ة الكويتية والعائلة 
األوملبية اآلسيوية رئيس اللجنة االوملبية الدولية 
األسبق االسباني انطونيو خوان سامارانش الذي 
توفي عن عمر يناهز 89 عاما بنوبة قلبية بأحد 

املستشفيات اإلسبانية.
وقال رئيس اللجنة االوملبية الكويتية ورئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد ل� 
»كونا« ان الرياضة العاملية فقدت أحد أبرز قادتها 
الفذة ممن ترك���وا بصمتهم على الكيان األوملبي 
الدولي وأرسوا دعائم احلركة الرياضية العاملية 
ومفاهيمها السامية بعد مسيرة رياضية للفقيد 

حفلت بالعطاء واإلجناز.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد ان سامارانش الذي 
تولى سدة رئاسة اللجنة األوملبية الدولية منذ 
1980 وحت���ى 2001 ثم اختير باإلجماع رئيس���ا 
فخريا لها جنح في عهده بإحداث نقلة نوعية في 
عالم األوملبياد احلديث وأسس برنامج التضامن 
األوملبي ملساعدة اللجان األوملبية الوطنية وكان 

أول من أدخل نظام التسويق الرياضي.
وتطرق إلى دور س���امارانش ومساهمته في 
تعزيز املفاهيم السامية للحركة األوملبية الدولية 
حيث لعب دورا كبيرا في إجناح دورات األلعاب 

األوملبية في العصر احلديث باعتباره املهندس 
األول للحركة األوملبية القوية واملوحدة بفضل 

رؤيته الثاقبة وموهبته وحنكته في القيادة.
وقال ان الكويت وش���عبها لن ينسيا مواقف 
سامارانش املتمثلة في إدانة الغزو العراقي على 
الكويت وهو أول من اتخذ قرار إيقاف الرياضة 

العراقية بسبب االعتداء على الكويت.
وأشار إلى ان سامارانش كان صديقا شخصيا 
وحميما للكويت وللش���هيد الشيخ فهد األحمد 
وحرص على زيارة الكويت في الكثير من املناسبات 
وش���ارك في افتتاح مبنى مقر اللجنة األوملبية 

الكويتية واالحتادات الرياضية الكويتية احلالي 
في منطقة حولي.

وأعرب الش���يخ أحمد الفهد نيابة عن أسرة 
الرياضة الكويتية والعائلة األوملبية اآلسيوية عن 
حزنه الشديد لفقدان هذه الشخصية الرياضية 
القيادية، مؤكدا ان هذا القائد س���يظل في ذاكرة 

التاريخ الرياضي.
يذكر انه كان لس���امارانش دور أساس���ي في 
التاريخ األوملبي وجنح في قيادة اللجنة األوملبية 
الدولية من الناحية التجارية لتصبح اكبر منظمة 

حتقق أرباحا طائلة.

الصراف يغادر إلى جنوب أفريقيا
استعدادًا لنهائيات البطولة العالمية لكرة المهارات لجنة المنشطات السعودية ترفع العقوبة عن غالي

التونسي أمني الشرميطي ينطلق بالكرة مبراقبة مدافعي الشباب نايف القاضي وماجد املرحوم       )رويترز(

أجرى العب كرة املهارات محمد الصراف الفائز 
ببطولة »ريد بل ستريت ستايل« تدريباته األخيرة 
مع العب نادي الكويت وليد علي استعدادا لنهائيات 
البطول���ة العاملية لكرة املهارات التي س���تقام في 
مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. وقد تدرب علي 
والصراف في س���تاد الكويت حوالي ساعة، وقدم 
االول نصائح للثاني عن كيفية مواجهة خصومه 
في النهائيات العاملية لريد بل س���تريت س���تايل، 
وكيفية التفاعل مع اجلمه���ور الكبير. وقال علي: 
»لقد طور محمد الصراف مهاراته بشكل كبير منذ 
أن فاز بالبطولة احمللية، وكما شاهدت فقد أضاف 
العديد من احلركات املبتكرة. أتوقع أن يحقق مركزا 
متقدما في جنوب أفريقيا. لقد مترنا معا وتكلمنا عن 
املنافسات وأعطيته بعض النصائح التي تساعده 

على تخطي عامل الضغط من اجلمهور«. ويغادر 
الص���راف البالد متوجها إلى جن���وب أفريقيا غدا 
السبت، وفي اليوم التالي سيتوجه الصراف مع باقي 
املنافسني جللسات التصوير الفوتوغرافي، ومن ثم 
يشارك في احلصة التدريبية. وفي جنوب أفريقيا 
سيتم تقسيم املش���تركني ال� 60 إلى 8 مجموعات، 
حيث سيتنافسون على مقعدين في كل مجموعة. 
وتبدأ التصفيات يوم االثنني 26 اجلاري عند الساعة 
الثامنة صباحا، وتنتهي في الس���اعة ال� 6 مساء. 
وتستمر التصفيات يوم الثالثاء 27 منه مع تصفيات 
املجموع���ات. أما النهائيات العاملية فس���تقام يوم 
األربعاء 28 أبريل حيث سيتنافس أفضل 16 مشتركا 
متأهال من التصفيات التأهيلية على لقب بطل العالم 

في »ريد بل ستريت ستايل«.
الرياض ـ خالد المصيبيح

انه���ى االحت���اد مهمته على ملعب���ه وامام 
جماهيري بفوز يعتبر جيدا في ذهاب الدور 
نصف النهائي امام الشباب عندما انهى اللقاء 
معه بالفوز 2 � 0 والنتيجة ستصعب من مهمة 

الشباب في لقاء االياب يوم 3 مايو املقبل.
وكان االحتاد االفضل واالخطر في الشوط 
االول وتهيأت له عدة فرص للتسجيل اهدرت 
للرعونة واخرى تألق حارس مرمى الشباب وليد 
عبداهلل في التصدي لها بينما جاء الشوط الثاني 
مغايرا حيث فرض االحتاد س���يطرته بفضل 
هدفني مبكرين كان االول منهما في الدقيقة 50 
عن طريق مناف ابوشقير والثاني في الدقيقة 

56 بواسطة اجلزائري عبدامللك زياية.

وحاول الش���باب بعدهم���ا كثيرا الوصول 
ملرمى االحتاد ولو بهدف يساعده كثيرا في لقاء 
االياب اال ان متاسك مدافعي االحتاد وحارس 
مرماه حالوا دون ذلك، فيما اعتمد االحتاد على 
هجمات معاكس���ة كانت تشكل خطورة على 

مرمى الشباب.
من جهة اخرى بعثت جلنة املنشطات باالحتاد 
السعودي لكرة القدم خطابا الدارة النصر تفيد 
فيه بامكانية عودة الالعب املصري حسام غالي 
ملشاركة فريقه بقية هذا املوسم بعد ثبوت براءته 
من تهمة تناوله املنشطات، وكان غالي يواصل 
تدريباته مع فريق االهلي املصري وسيعود الى 
الرياض من اجل االستعداد ملشاركة فريقه في 

لقائه امام الهالل يوم 2 مايو املقبل.

برعاي����ة طارق امليل����م، تقام 
في الرابعة من بعد عصر اليوم 
مبيدان ن����ادي املس����يلة بطولة 
القفز على احلواجز مبش����اركة 
150 فارس����ا وفارس����ة من نادي 
الصيد والفروسية ومركز الكويت 
للفروسية ووزارة الداخلية ونادي 
املسيلة، يتنافسون على االرتفاعات 
املختلفة 100س����م و115/110س����م 

125/120س����م 140/130سم للفئة 
املبتدئة واملتوس����طة واملتقدمة. 
وينتظر ان تكون البطولة مثيرة 
بعد ارتفاع مس����توى البطوالت 
األخيرة واشتداد املنافسة فيها، 
وأكد مدير عام نادي املسيلة حسام 
رجب ان البطوالت التي تنظمها 
األندي����ة املتخصصة في رياضة 
القف����ز على احلواجز س����اهمت 

املواهب  العديد من  في اكتشاف 
الصاعدة، وكسب الفرسان للثقة 
واالحتكاك، وأض����اف ان رئيس 
نادي الصيد والفروسية الشيخ 
ضاري الفهد يلعب دورا مهما في 
االرتقاء بهذه الرياضة، وان أسرة 
رياض����ة القفز تدعو اهلل ان يتم 
عليه الشفاء والصحة بعد العملية 

التي أجراها مؤخرا.

بطولة قفز المسيلة اليوم

فوز مهم لالتحاد على الشباب في »األبطال«

عالمية متفرقات

المونديال اخبار

 عادت فضيحة »كالتشيوبولي« التي عصفت بالكرة 
االيطالية عام 2006 بسبب التالعب بنتائج املباريات، 
الى الواجهة مجددا، اذ كشف االحتاد االيطالي للعبة 
انه سيفتح حتقيقا جديدا في القضية سيتواله مدعي 

عام االحتاد ستيفانو باالتزي.
 أكد نادي بورتس��موث املتأهل لنهائي كأس االحتاد 
االجنليزي لكرة الق��دم أن ديونه بلغت 119 مليون جنيه 
استرليني )183.2 مليون دوالر( مع إصدار احلارس القضائي 
على النادي تقريرا في 70 صفحة يتضمن تفاصيل املتاعب 

املالية للنادي الذي تأكد هبوطه من الدوري املمتاز.
 قال االحتاد الصيني لكرة القدم إن الصني سترسل 
عددا قد يصل إلى 500 ناشئ للتدريب في أندية اوروبية 
كبرى خالل السنوات اخلمس املقبلة. وتهدف اخلطة 
املقدمة من وي دي الرئيس اجلديد لالحتاد الصيني 
لكرة القدم لتطوير مستوى أبرز الالعبني املوهوبني 
في البالد في املرحلة العمرية بني 15 و17 عاما ويتوقع 
أن يقضي الالعبون عامني أو ثالثة أعوام في العديد 
من األندية االوروبية في مجموعات تضم كل واحدة 

خمسة أو ستة أفراد.
  أعلن احتاد الكرة املالي ان االن جيريس العب وسط 
منتخب فرنس��ا الس��ابق عني مدربا للمنتخب الوطني. 
وقال االحتاد عبر موقعه على االنترنت إن الهدف قصير 
األمد امام املدرب الفرنسي لقيادة الفريق لنهائيات كأس 
األمم االفريقية 2012 مضيفا ان بعض بنود العقد التزال 

بحاجة الى التفاوض.
 طلبت الشرطة الفرنسية من املهاجم الدولي كرمي 
بنزمية ان يدلي بش���هادته حول فضيحة ممارس���ة 
اجلنس مع إحدى فتيات الهوى القاصرات، بحس���ب 
ما اعلن مس���ؤول قضائي، ليصبح جنم ريال مدريد 
االس���باني ثالث العب من منتخب فرنسا يزج اسمه 
في هذه الفضيحة بعد فرانك ريبيري وسيدني غوفو. 
ورفض االحتاد الفرنسي لكرة القدم حتى االن التعليق 

رسميا على هذه القضية.
 اعلن فريق الكمار حامل لقب بطل الدوري الهولندي 
ان غيرتيان فيربيك س��يكون مدربه اجلديد اعتبارا من 
يوليو املقبل وذلك خلفا لديك ادفوكات. ويشرف فيربيك 
)47 عاما( حاليا على هيراكليس امليلو وس��يترك االخير 
في نهاية املوسم من اجل تسلم تدريب الكمار ملدة ثالثة 
اعوام الن ادفوكات سينتقل في يوليو املقبل الى تدريب 

املنتخب الروسي.

األهلي بنصف قوته أمام االتحاد
 في »أبطال أفريقيا«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض االهلي في التاس���عة من مساء اليوم بتوقيت 
الكويت بستاد 11 يونيو بطرابلس جولة جديدة في مشوار 
مشاركته القارية للموسم احلالي، حيث سيلتقي مع االحتاد 
الليب���ي في ذهاب دور ال� 16 ب���دوري ابطال افريقيا لكرة 

القدم.
ويس����عى األهلي إلى دخول لقاء اليوم مهاجما منذ أول 
دقيقة في اللقاء محاوال احراز هدف مبكر يربك به حسابات 
املنافس ويصعب من مهمته في املباراة، لذا فإن املدير الفني 
للفريق االحمر حسام البدري اعد قوته الضاربة للقاء، وحذر 
جميع العبيه من عدم استغالل الفرص التي ستتاح لهم في 
اللقاء وترجمتها الى اهداف تؤدي الى الفوز او حتقيق نتيجة 
مقبولة تسهل من مهمة الفريق في التأهل الى الدور التالي 
اثناء لقاء العودة الذي سيقام بالقاهرة بعد اسبوعني دون 

ان يكون هناك اي حسابات معقدة او مفاجآت.
وأكد البدري أنه على الرغم من ظروف األهلي التي يدخل 
بها املب����اراة، والتي تتمثل في بعض الغيابات املؤثرة، مثل 
أحمد فتحي وعماد متع����ب وجيلبرتو وأحمد علي ومحمد 
س����مير، اال ان الفريق مليء بالنجوم الكبار، لذلك يجب ان 
نعبر هذه اخلطوة بالشكل الذي يرضي طموح املارد االحمر 
كأفضل ابطال القارة السمراء. من جهة اخرى، قرر البرتغالي 
مانويل جوزيه املدير الفني السابق لألهلي حضور املباراة 
املقبلة لفريقه القدمي أمام املنصورة، واملؤجلة من االسبوع 
الثاني والعشرين ملسابقة الدوري العام املصري وسيشهدها 
س����تاد القاهرة الدولي في 29 اجلاري، وه����ي املباراة التي 
في حالة الفوز بها مين����ح األحمر لقب الدوري العام للمرة 

السادسة على التوالي.
سموحة يرفض بيع الحبيب

ومن ناحية اخرى، رفضت ادارة نادي سموحة العرض 
ال����ذي تقدم به وكيل الالعب الغان����ي احلبيب محمد مدافع 
الفريق من نادي العربي القطري لشراء الالعب مقابل 600 
ألف دوالر. وأكد رئيس النادي محمد فرج عامر أنه متمسك 
بجميع الالعبني الذين ساهموا في الطفرة الكروية للفريق 
والذي يحتاج لنقطة واحدة للصعود للدوري املمتاز، مشيرا 
إلي أن املدير الفني احلالي للفريق مش����ير عثمان س����يقود 
سموحة في املوسم املقبل في الدوري املمتاز، كما أنه سيتم 
تنفيذ طلباته ح����ول تدعيم صفوف الفريق بخمس العبني 

من أصحاب اخلبرة في الدوري املمتاز.

هوه يضع يديه على كأس العالم

وضع هوه غونغ مو مدرب منتخب كوريا اجلنوبية لكرة القدم 
يديه لفترة قصيرة على كأس العالم في س���يئول لكنه ال يتوقع 

أن يرفعها عاليا في جنوب افريقيا هذا الصيف.
واتخذ ه���وه وضع التصوير مع الكأس ف���ي عاصمة كوريا 
اجلنوبي���ة كجزء من جولة ينظمها االحتاد الدولي )فيفا( لكأس 
البطولة قب���ل النهائيات التي تقام في جنوب افريقيا في الفترة 

من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبل.

ايسيان قد يغيب حتى نهاية الموسم

اعلن تشلسي االجنليزي ان مايكل ايسيان العب وسط غانا 
قد يغيب عن صفوفه حتى نهاية املوس���م احلالي بس���بب عدم 
اكتمال شفائه من اصابة تعرض لها مع منتخب بالده في نهائيات 
كأس األمم االفريقية خالل يناير املاضي، وقال تشلسي مبوقعه 
على االنترنت »أصبحت مش���اركة ايسيان في اجلزء املتبقي من 
املوسم محل ش���ك االن مع تبقي اربع مباريات فقط للفريق من 
بينه���ا نهائي كأس االحتاد االجنليزي امام بورتس���موث يوم 15 
مايو املقبل«. وذكرت وس���ائل اعالم بريطانية ان اجلهاز الطبي 
لتشلس���ي يثق في حلاق ايس���يان بكأس العالم التي تنطلق في 

جنوب افريقيا.من جهته، اوضح احتاد الكرة الغاني ان منتخب 
البالد سيخوض مباراة ودية أمام التفيا في اجنلترا قبل املشاركة 
في النهائيات.وستقام املباراة في ستاد ام.كيه دونز في ميلتون 
كينز يوم اخلامس من يونيو قبل يوم واحد من س���فر منتخب 

غانا الى جنوب افريقيا 

اإلصابات تؤرق الجزائر

مع اقت���راب موعد انطالق املونديال، مازال ش���بح اإلصابات 
يلقي بظالله القامتة على استعدادات املنتخب اجلزائري. ويعاني 
املنتخب اجلزائري من إصابة عدد من العبيه األساس���يني منهم 
من شفي ومنهم اليزال يتابع العالج مبركز »اسبيتار« بالعاصمة 
القطرية الدوحة على نفقة احتاد الكرة اجلزائري مثل العب خط 
وسط التسيو االيطالي مراد مغني والعب بورتسموث االجنليزي 
نذير بلحاج ومهاجم بالكبول االجنليزي عامر بوعزة.  وتعرض 
عدد من ركائز املنتخب إلصابات متفاوتة اخلطورة فاملدافع مجيد 
بوقرة جنم غالسكو رينجرز تعافى من اإلصابة التي تعرض لها 
في ركبته وعاد لصفوف ناديه األحد املاضي بعد رحلة عالج دامت 
حوالي شهر، شأنه في ذلك شأن قائد املنتخب يزيد منصوري الذي 
عاد الثالثاء املاضي إلى التدريب مع ناديه لوريان الفرنسي بعد 

إصابة خفيفة في الركبة أبعدته عن املالعب لنحو أسبوع.

بطولة جابر األحمد 
للدراجات النارية تنطلق اليوم

تنطلق اليوم رسميا بطولة جابر األحمد الدولية للدراجات النارية 
ضمن اجلولة الثانية من البطولة العربية، والتي ينظمها نادي السيارات 

والدراجات اآللية حتت رعاية الشيخة نعيمة األحمد.
واكتمل أمس وصول الوفود املش����اركة، وقام املتس����ابقون بتجربة 
دراجاتهم على املسار احملدد من اللجنة املنظمة ومدير البطولة اإليطالي 
أليس����اندرو ديبتري وفريقه احملترف، واللجنة الفنية في النادي التي 
بذلت جهودا كبيرة خالل األشهر املاضية للتحضير لهذه البطولة العزيزة 
والتي حتمل اسم س����مو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد � طيب اهلل 
ثراه. وتبدأ البطولة بتجمع املش����اركني أمام أبراج الكويت في ال� 10:30 
صباحا إلجراء التوثيق النهائي للمتس����ابقني والفحص الفني وإعالن 
أسماء املتسابقني، وفي ال� 3:15 ينطلق املشاركون جتاه حلبة جابر األحمد 
الدولية على الطريق الدائري السادس، وسيتم تعريف املشاركني على 
وسائل اإلعالم، وتقدمي شرح كامل عن البطولة ومسار السباق والفئات 
املشاركة. من جهته، أعرب رئيس نادي السيارات ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للبطولة الشيخ أحمد الداود عن سعادته البالغة للنجاح الذي 
حتقق لهذه البطولة العزيزة حتى قبل ان تبدأ رسميا وذلك بشهادة كل 

الوفود املشاركة ومسؤولي االحتاد العربي للدراجات النارية.
وأضاف ان هذا ليس غريبا على أبناء الكويت الذين تفوقوا بجهودهم 
الذاتية وحماسهم لرفع اسم الكويت، وتقدم بالشكر اجلزيل الى الشيخة 
نعيمة األحمد التي ش����ملت هذه البطولة الغالية برعايتها الكرمية، كما 
تقدم بالش����كر الى رئيس مجلس اإلدارة واملدير الع����ام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف ومسؤولي الهيئة على تعاونهم مع 

ادارة النادي في تنظيم هذه البطولة الغالية.

حبيب يولم للقائمين على دوري الصاالت
حقق العربي فوزا كبيرا على 
التضامن 8 � 2 على صالة نادي 
اليرموك، ليؤكد األخضر جدارته 
بالتأهل إلى الدور ربع النهائي في 

دوري الصاالت لكرة القدم.
من جانبه، يولم مقرر جلنة 
الصاالت في احتاد كرة القدم خالد 
حبيب ألعضاء اللجنة ومديري 
الفرق واحلكام املش���اركني في 
دوري الص���االت، قب���ل خوض 
ال���دور ربع النهائ���ي، وتعزيز 
الثقة باحلكام قبل ادارة اللقاءات 
املقبلة احلاسمة. ويولم حبيب غدا 
السبت لرؤساء األقسام الرياضية 

في الصحف احمللية والش���خصيات الرياضية والقنوات الرياضية 
التلفزيونية، تقديرا للتغطية اجليدة التي يلقاها دوري الصاالت.

وأثنى حبيب على جميع األندية التي شاركت في دوري الصاالت، 
اضافة ال���ى األندية التي لم يحالفها احلظ ف���ي بلوغ ربع النهائي، 

متمنيا لها حظا أوفر في بطولة الكأس.

خالد حبيب

جدد روما املوعد مع انتر ميالن بعدما 
بلغ نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم 
رغم خسارته أمام مضيفه اودينيزي 0 � 1 
في إياب الدور نصف النهائي، وذلك لفوزه 
ذهابا في العاصمة 2 � 0. وسجل التشيلي 
اليكسيس سانشيز هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 81، إال ان ذلك لم يكن كافيا ليتأهل 
فريقه الى النهائي األول له منذ 1922 عندما 
خسر أمام فادو. وضرب فريق العاصمة الذي 
مني بهزميته االولى بعد 24 مباراة متتالية 
دون خسارة، ضرب موعدا في النهائي الذي 
س���يقام على امللعب االوملبي في روما في 
اخلامس من الش���هر املقبل، مع انتر ميالن 
الذي تأهل على حساب فيورنتينا بالفوز 

عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة )1 � 0(.
وس���يكون روما الذي يتصدر الدوري 

احمللي، امام فرصة االنفراد بالرقم القياسي 
من حيث عدد األلقاب، وهو يتشارك حاليا 
مع يوڤنتوس )9 لكل منهما(، ويأتي بعدهما 
فيورنتينا )6 آخرها 2001( وإنتر وتورينو 

وميالن والتسيو )5 لكل منها(.
وروما هو أكثر الفرق وصوال الى النهائي 
ايض���ا )16( امام تورينو )13 آخرها 1993( 
ويوڤنتوس )13 ايضا آخرها 2004( وميالن 

)12 آخرها 2003( وانتر )12 ايضا(.
وميلك روما أفضلي���ة على انتر ميالن 
حلسم اللقب ملصلحته كون املباراة النهائية 

ستكون على ملعبه.

إنجلترا

دخل أس���تون ڤيال الصراع على املركز 
الرابع املؤهل الى مسابقة دوري أبطال اوروبا 

املوسم املقبل بعد فوزه على مضيفه اجلريح 
هال سيتي 2 � 0 في الدوري االجنليزي في 
مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة والعشرين. 
وسجل غابرييل اغبونالهور )14( وجيمس 
ميلن���ر )76 من ركلة ج���زاء( هدفي فريق 

املدرب االيرلندي مارتن اونيل.
الفوز بلقب دوري  وضمن نيوكاس���ل 
الثانية االجنلي���زي قبل جولتني  الدرجة 
من نهاية املسابقة بعد تغلبه على مضيفه 

بليموث ارغايل بهدفني دون مقابل.

ألمانيا

تفتتح في املرحلة ال���� 32 من الدوري 
األملاني في التاسعة والنصف مساء اليوم 
عندما يحل شتوتغارت الساعي الى املشاركة 

في »يوروبا ليغ«، ضيفا على بوخوم.

روما يضرب موعدًا مع إنتر في نهائي الكأس

الفهد مؤبنًا سامارانش: العائلة األولمبية  
فقدت أحد أبرز قياداتها الفذة


