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 ناجي مجرشي مطلوب في أولسان الكوري اجلنوبي

 محمد أبوتريكة يسدد الكرة على مرمى الترسانة

 األصفر يتوج رسميًا بلقب «ممتاز السلة»

 يحيى حميدان
  تلقى القادسية خسارة موجعة من الكويت 
٩٢-١٠٧ في اجلولة الـ ١٥ واالخيرة من الدوري 
املمتاز لكرة الســـلة التي أقيمت اول من أمس 
في صالة نادي الكويت، وشـــهدت أيضا فوز 
كاظمة على العربي ٨٥-٧٠، والســـاحل على 

اجلهراء ٨٨-٧٦.
  وفي ختام املباريات توج األصفر رســـميا 
بلقب البطولة بعد أن أصبح رصيده ٢٨ نقطة، 
أمام الكويت ٢٧ نقطة، واجلهراء ثالثا ٢٢ نقطة، 
وكاظمة رابعا ٢٢ نقطة، والســـاحل خامسا ٢١ 
نقطة، فيما هبط العربـــي الى الدرجة األولى 
بعد أن احتل مؤخرة الترتيب برصيد ١٥ نقطة 

من ١٥ هزمية.

  وقام نائب رئيس احتاد السلة خليل ابراهيم 
وامني سر االحتاد ضاري برجس ونائب مدير 
قطاع الناشئني بنادي القادسية الشيخ مشعل 
طـــالل الفهد بتقدمي كأس البطولة وامليداليات 
الذهبية الى القادسية حامل اللقب في املواسم 
اخلمسة األخيرة، في حني توج الكويت بامليداليات 

الفضية واجلهراء بالبرونزية.
  وبالعودة الى مباراة الغرميني القادســـية 
والكويت، لم يرتق املستوى الفني ملا هو متوقع 
من قطبي اللعبة، حيث فضل املدربان املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف (القادسية) واألملاني 
بيتر شومرز (الكويت) باعطاء الفرصة لالعبني 
الشباب السيما ان املباراة خالية من احلسابات 
بعد ضمان األصفر احلصول على لقب البطولة 

قبل اجلولة اخلتامية.
  وضـــرب األبيض بقوة منـــذ بداية املباراة 
وحاول مبكرا توســـيع الفارق وسط مقاومة 
نسبية من القادسية لينتهي الربع األول لصالح 
الكويت ٢٦-٢١، وواصل االبيض افضليته في 
الربـــع الثاني من خـــالل األداء اجليد لالعبيه 
في الدفاع لينهي الربـــع الثاني ٥٤-٣٩، ومع 
اصرار جوردانكو على الزج بالعناصر الشابة 
والبديلة متكن األبيض من توسيع الفارق في 

الربع الثالث ٨٧-٦١.
  وتأثر القادسية كثيرا في الربع األخير بعد 
خروج فهاد السبيعي وعبداهللا الصراف لألخطاء 
اخلمســـة الشخصية وغياب صقر عبد الرضا 
وأحمد سعود األمر الذي قلص كثيرا من حظوظ 

األصفر لتقليص الفارق على أقل تقدير وسط 
تألق الفت لالعبي الكويت راشـــد علي وراشد 
رياض في التسجيل حيث سجل األول ٢٤ نقطة 
منها ٦ رميات ثالثية، وأضاف الثاني ٢٣ نقطة 
منهـــا ٦ رميات ثالثية، فيمـــا أضاف املصري 
اسماعيل أحمد ٢٢ نقطة، وسالم الهذال ١٢ نقطة، 

واألميركي بوني واتسون ١١ نقطة.
  وفي القادســـية، بـــرز عبـــداهللا الصراف 
بتسجيله ٣١ نقطة، وسجل األميركي دميتريك 
شـــاو ٢٢ نقطة، والليتواني توماس ناجز ١١ 
نقطة، ومصعب محمود ٩ نقاط، ومحمد ساملني 

وعبدالعزيز احلميدي ٦ نقاط.
  قاد اللقاء احلكام عبدالرحمن العنزي ومحمد 

العميري وعبدالعزيز العجيمان. 

 ١٠ ماليين ريال 
  من خادم الحرمين ألندية الممتاز

  
  كشـــف األمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب ان 
خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز منح مبلغ ١٠ 
ماليني ريال (نحـــو ٢٫٧ مليون دوالر) لكل ناد مـــن أندية الدوري 

املمتاز لكرة القدم.
  كما شـــملت املنح اندية الفئات االخرى بواقع ٥ ماليني ريال لكل 
ناد من أندية الدرجة األولى، ومليوني ريال لبقية األندية الرياضية 
املسجلة رسميا «ما ســـيتيح لألندية الرياضية االرتقاء مبستواها 
وسيزيد من حضورها ومنافساتها محليا وخارجيا وسيستفيد منها 

آالف الشباب والرياضيني».
  من جهة أخرى، أصدر االمير نواف بن فيصل قرارا «بالعفو عن كل 
الرياضيني املوقوفني (العبني أو إداريني أو حكام)»، ورفع العقوبات 

اإلدارية واملالية عن جميع األفراد واألندية واجلهات االعتبارية.
  ويشمل العفو القضايا املطروحة أمام طاولة االحتادات الرياضية 
املختلفة وجلانها، حتى تاريخ صدور هذا القرار، حيث اســـتفاد من 

القرار ١٢٧ ناديا وأكثر من ٢٤٠ العبا صدرت بحقهم عقوبات. 

 اإلمارات تدعم الفهد 
  في رئاسة «األولمبي اآلسيوي»

  
  أعلنت اللجنة االوملبية اإلماراتية دعمها ترشـــيح الشيخ احمد 
الفهد لوالية جديدة على رأس املجلس االوملبي اآلسيوي في اجلمعية 

العمومية املقررة في الرابع عشر من يوليو املقبل في طوكيو.
  واكدت اللجنة في بيان لها أمس على «ان ترشيح الفهد يعود الى 
ما قدمه من جهود مخلصة كان لها بالغ األثر في اجناح عمل املجلس 

االوملبي اآلسيوي وما وصل اليه من مكانة مرموقة».
  واكد يوسف السركال نائب رئيس االوملبية اإلماراتية: «الشيخ 
احمـــد بن محمد آل مكتوم رئيس اللجنـــة االوملبية اإلماراتية وجه 
بتسخير كافة إمكانياتنا لدعم جهود وبرامج احمد الفهد، ألن استمراره 
فـــي قيادة دفة العمل االوملبي اآلســـيوي يعني مواصلة النجاحات 

الرياضية التي حتققت لقارة آسيا».
  وانضمت االمارات الى عشـــر جلان اوملبية عربية كانت أعلنت 
دعمها للفهد وهي ســـورية والعراق واليمن وفلسطني والسعودية 

واألردن ولبنان والبحرين وعمان، فضال عن الكويت.
  وكان الفهد قدم قبل ايام ترشيحه لوالية جديدة في رئاسة املجلس 

االوملبي اآلسيوي الذي يتوالها منذ عام ١٩٩١. 

 الديحاني بطل أكاديمية موهوب
  

  اختتمت اول من امس بطولة الناشـــئني لكرة القدم التي نظمتها 
أكادميية موهوب الرياضية التابعة ملركز أجيال الرياضي على مالعب 
جمعية اإلصالح االجتماعي فـــي منطقة الروضة ضمن االحتفاالت 
باألعياد الوطنية برعاية الشيخ تركي اليوسف الذي ناب عنه الشيخ 

ماجد محمد اليوسف.
  من جانبه قال عبداهللا األنصاري مدير مركز أجيال الرياضي ان هذه 
البطولة اقيمت حتت شعار «أحلى وطن» وجاءت ضمن االحتفاالت 
الوطنية مبرور ٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ 

أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
  وقبيل املباراة النهائية أقيمت مباراة استعراضية لقدامى منتخبي 
الكويت ومصر حيث شارك العب القادسية واملنتخب حمد الصالح 
والعب النصر واملنتخب تركي الشـــايع والعـــب الصليبخات حمد 
جنم وغيرهم كما شارك ضمن الفريق املصري بعض العبي األندية 
ومنتخب مصر السابقني. أما املباراة النهائية للبطولة فتنافس عليها 
فريق املرحوم عبد احملســـن الديحاني وفريق جنوم الروضة حيث 
استمتع اجلمهور بأداء الالعبني، وانتهت املباراة بفوز فريق املرحوم 

عبد احملسن الديحاني بكأس البطولة. 

 تلقى خسارة موجعة من األبيض

 أولسان يطلب مجرشي 

 الهالل ضيف ثقيل على الفتح
 الرياض ـ خالد المصيبيح

  يأمل الهالل املتصدر في احملافظة على فارق النقاط 
الكبير مع اقرب منافسيه قبل ان يدخل في اجلوالت 
املقبلة لقاءاته معها عندما يحل في الـ ٨ مساء اليوم 
ضيفا في االحساء ملواجهة الفتح تاسع الترتيب في 
لقاء لن يجد فيه الهالل صعوبة في كســــبه بالرغم 
من مساندة االرض واجلمهور للفتح بسبب فوارق 

كبيرة بني الفريقني ترجح كفة الهالل.
  وفي الدمام يلتقي الشباب الثالث مع القادسية 
احلادي عشر ويسعى الشباب الى التمسك بحظوظه 
ضمن الفرق االربعة االوائل بعد ان فقد فرصة احلصول 
على اللقب بحسب تأكيد رئيس النادي نظرا للفارق 
الكبير في النقاط مــــع الهالل املتصدر، فيما اليزال 

القادسية يبحث عن نفسه في الوصول الى مركز آمن 
او الوصول الى احد املراكز الثمانية االولى املؤهلة 
ملسابقة كأس االبطال. ويتجه االتفاق اخلامس الى 
جنران ملواجهة فريقها جنران الذي يحل في املركز 
الثالث عشر وقبل االخير واكثر ما يخشاه االتفاق ان 
يقع ضحية لنجران الذي سيحاول اعادة االستفادة 
من اســــتغالل ملعبه وجماهيره والتقدم الى مركز 
افضل فيما يبحث االتفاق عن التمسك بفرصته في 
بلوغ احد املراكز االربعة االولى التي غاب عنها عدة 
ســــنوات. وفي بريدة لقاء مــــن نوع خاص وهو ما 
يشكل «دربي» املنطقة بني طرفيها الرائد والتعاون 
حيث البحث عن الفوز واسعاد اجلماهير فقط دون 

النظر الى موقع الفريقني في الترتيب. 

 العربية.نت: تلقى نادي الشباب السعودي عرضا 
رسميا من أولســـان هيونداي الكوري اجلنوبي 
يطلب فيه ضم املهاجم ناجي مجرشي ملدة ستة 

أشهر على سبيل اإلعارة.
  وذكـــرت إدارة النادي الســـعودي عبر املركز 
اإلعالمي أنها ســـتقوم بدراسة العرض الكوري 
والرد عليه خالل األيام املقبلة، فيما أكدت بعض 
التقارير اإلعالمية أن اإلدارة الشـــبابية ستوافق 
على العرض في ظل عدم مشاركة الالعب بصفة 
أساسية ومستمرة مع النادي، رغم املردود املالي 
الضعيف حســـب بعض التقارير التي أكدت أنه 

٢٠٠ ألف دوالر فقط.
  من جانبه، أعرب مجرشي عن سعادته الغامرة 
بهذا العرض القادم من كوريا اجلنوبية، حيث أبدى 
مهاجم الشباب موافقته على العرض، متمنيا أن 

يغادر األسبوع املقبل لبدء جتربته االحترافية.
  ويتميز مجرشـــي بسرعته الكبيرة ومهاراته 
املميـــزة مما جعل العديد من النقاد يتوقعون له 
مســـتقبال كبيرا، إال أن اإلصابـــات العديدة التي 
تعرض لها ساهمت في انخفاض مستواه تدريجيا 
مما أدى لفقدانه املركز األساســـي في فريقه في 

أحيان كثيرة. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  جنــــح األهلي في حتقيق فــــوز كبير على ضيفه 
الترسانة ٤-١ في أولى املباريات الودية التي يخوضها 
األحمر خالل فترة توقف النشاط الكروي املصري بعد 
الثورة املصرية التي اندلعت منذ ٢٥ يناير املاضي.

  وفي الشوط األول جنح األحمر في فرض سيطرته 
على الضيوف مبكرا عندما جنح أبوتريكة في إحراز 
الهدف األول عندما استقبل الكرة العرضية اليسارية 
من ســــيد معوض بتسديدة مباشــــرة داخل الشباك 
الزرقاء معلنا عن هدف التقدم لفريقه. وفي الدقيقة ٣٨ 
ومن ضربة حرة مباشرة جنح عمرو بسيوني مدافع 
الترسانة من إحراز هدف التعادل لفريقه بعدما انبرى 
للضربة احلرة املباشرة وسددها يسارية رائعة على 

يسار أحمد عادل محرزا هدف التعادل.
  ورغم وصول الشوط األول للدقيقة األخيرة، إال 
أن بركات تسلم التمريرة البينية بعد وسط امللعب 
بقليل وانطلق منفردا باجتاه مرمى الترسانة وتوغل 
داخل منطقة اجلزاء قبل أن ينجح في تسديد الكرة 
بثبات على يســــار رافائيل حارس الضيوف محرزا 
الهدف الثاني لألهلي، لينتهي الشــــوط األول بتقدم 

األهلي على الترسانة بنتيجة ٢-١.
  وفي الدقيقة ٦٨ جنح عماد متعب مهاجم األهلي في 
إدراك الهدف الثالث لفريقه بعدما قابل كرة أحمد فتحي 

العرضية بتسديدة متقنة داخل شباك الضيوف.
  وفي الدقيقة ٨٠ يكلل دومينيك دا سيلفا مجهوده 
الكبير خالل الشوط الثاني وينجح في إحراز الهدف 
الرابع لألهلي بعدما تســــلم متريرة معوض الرائعة 

وسدد كرة متقنة داخل مرمى الترسانة محرزا الهدف 
الرابع للفريق األحمر.

  من جهة أخــــرى، قررت جلنة التظلمات باالحتاد 
املصري لكرة القدم التصديق على التظلم املقدم من 
محمد عبد املنصف حارس مرمى نادي الزمالك املصري 
السابق ونادي اجلونة حاليا ضد ناديه السابق الزمالك 
بشــــأن عدم احلصول على مستحقاته املتأخرة لدى 
الزمالك. وطالبت جلنة التظلمات مسؤولي الزمالك 
بسداد مبلغ ٢٦٠ ألف جنيه لالعب ليسدل بذلك الستار 
نهائيا على األزمة التي تفاقمت بني الطرفني في الفترة 
املاضية. أما بخصوص التظلم املقدم من الثنائي أمين 
عبدالعزيز وسيد مســــعد فقد قررت اللجنة تأجيل 
القرار إلى جلســــة ٢٣ مارس الستكمال البحث حتى 
يتم اتخاذ قرار مناسب. من جانبه، قال رئيس النادي 
جالل إبراهيم ان النادي أصبح ملتزما بدفع مستحقات 
منصف في الفترة القادمة وسنسعى لتوفير املبلغ، 
خاصة ان الزمالــــك يعاني من أزمة مالية في الوقت 

احلالي وخزينة النادي خاوية.
  في غضون ذلك، يواصل الزمالك تدريباته اليومية 
حتت إشراف املدير الفني حسام حسن استعدادا للقاء 
االياب مع ستارز الكيني بعد غد االحد في دور الـ ٦٤ 
لبطولة االندية االفريقية، وقد وصل باألمس الفريق 
الكيني الــــى القاهرة وأدى مرانه األول مبلعب نادي 
الشمس والقريب جدا من فندق اإلقامة وستاد احلربية 

الذي ستقام عليه مباراة االحد املقبل.
  يذكــــر ان الزمالك فاز في لقــــاء الذهاب ٤-٠ في 

نيروبي، مما يؤكد تأهله إلى الدور التالي. 

 كانتونا يشّبه  فيرغسون بغاندي
  

  يعتقد النجم الفرنســـي السابق ايريك كانتونا أن مان 
يونايتد اإلجنليزي سيواجه مشاكل بعد أن ينهي املدير الفني 

الشهير سير أليكس فيرغسون مسيرته التدريبية.
  ووصف كانتونا جنم مان يونايتد سابقا، املدرب فيرغسون 

بأنه «عبقري» وقارنه بالزعيم الهندي غاندي.
  وقال كانتونا لصحيفة ديلي ميل «أعتقد أن فيرغسون 
ســـيبقى على مقعد املدير الفني، بعد ذلك سيكون هناك 

مشاكل أكبر».  

 «القطري» ينذر مدرب الغرافة
  

  وجهت جلنة االنضباط في االحتاد القطري لكرة القدم 
انذارا الى البرازيلي كايو جونيور مدرب الغرافة بســـبب 
التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة فريقه امام خلويا 

في اجلولة الثالثة عشرة من الدوري.
  كما فرضت عليه عقوبة مالية قدرها ٣٥ الف ريال (اقل 
بقليل مـــن ١٠ االف دوالر). وكان جونيور اتهم التحكيم 
القطري مبجاملة خلويا وحمله مسؤولية اخلسارة وحرمانه 
من التعادل على اقل تقدير. وطالبت اللجنة مدرب الغرافة 
حامل اللقب بتقدمي االعتذار لألطراف املتضررة وهي االحتاد 
القطري لكرة القدم وجلنة احلكام ونادي خلويا، على أن 

يكون االعتذار عبر وسائل اإلعالم.
  وقدم كايو جونيور بالفعل اعتذاره عبر وسائل اإلعالم 
خالل مؤمتر صحافي ملا بدر منه من تصريحات جتاه طاقم 
التحكيم الذي ادار لقاء فريقه مع خلويا، وقدم أسفه ايضا 

جلميع االطراف التي تضررت جراء تلك التصريحات. 

  قطر ترفض «السوبر» الفرنسي 
  

  رفض االحتاد القطري لكرة القدم استضافة مباراة كأس 
السوبر الفرنسي نهاية املوسم احلالي بعد اخلطاب الرسمي 
الذي تقدم به احتاد الكرة الفرنسي لنظيره القطري يطلب 

فيه إقامة املباراة في الدوحة.
  وجاء الرفض بسبب ازدحام جدول أعمال االحتاد القطري 
في يونيو املقبل واستحالة احتضان تلك املباراة في التاريخ 

الذي طلبه االحتاد الفرنسي. 

 باتو على عالقة مع ابنة برلسكوني 
  

  ذكـــرت تقارير صحافية أن البرازيلي ألكســـندر باتو 
مهاجم ميالن اإليطالي دخل في عالقة مع ابنة رئيس النادي 
ومالكه ســـيلفيو برلســـكوني الذي يشغل أيضا منصب 
رئيـــس وزراء إيطاليا.وقالت صحيفـــة «كورييري ديلو 
سبورت»، إن العالقة بدأت بني باتو وباربيرا برلسكوني، 
بعد احتفال ابنة رئيس ميالن كثيرا بالهدف الذي أحرزه 

باتو أمام كييڤو في الدوري.
  وانفصل باتو عن زوجته املمثلة البرازيلية ستيفاني 
بريتو في ابريل املاضي، بعد سنوات طويلة من االرتباط 
العاطفي، ولذلك فإن احلديث عن دخول في عالقة جديدة 
ليس باألمر املستغرب، خاصة أنه يبلغ من العمر ٢١ عاما 

فقط. 

 األهلي يكتسح الترسانة في أولى مبارياته الودية خالل فترة التوقف

 االتحاد المصري يؤكد حقوق عبد المنصف 

 (هاني الشمري)  رغم الهزمية الكبيرة فان العبي القادسية احتفلوا باحلصول على اللقب للعام اخلامس على التوالي 


