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ضاري الهاجري يؤدي إحدى احلركات

أحرز فريق البوكمال لقب بطولة املغتربني 
السوريني الكروية الرابعة بعد فوزه على أسود 
الفرات بركالت الترجيح )4-2(، اثر تعادلهما 
ف���ي الوقت األصلي 2-2. بع���د مباراة مثيرة 
على ملعب النصر بحضور السفير السوري 
بس���ام عبد املجيد ورئيس اجلالية السورية 
دانيال بولس ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 

بشير األمني.
وكان املركز الثاني من نصيب أسود الفرات، 

بينما ظفر فريق ابوحردوب باملركز الثالث.
وأعرب الس���فير عبداملجيد عن س���عادته 
حلضوره املباراة في أجواء أخوية تس���ودها 
الروح الرياضية العالية واملنافسة الشريفة، 
مهنئا الفائزين، ومعتبرا ان مثل هذه البطوالت 
تقوي التعاون بني الالعبني املشاركني من كل 
الفرق، السيما انها تأتي في خضم أفراح الكويت 

بأعيادها الثالثة، موضحا ان العالقات الطيبة 
التي جتع البلدين الكويت وس���ورية تعتبر 
منوذج���ا لكل أواصر التعاون بني أبنائهما في 
كل احملافل والنشاطات اجتماعية او رياضية 

او اقتصادية.
واعتبر الس���فير عبد املجي���د ان البطولة 
تأتي في اطار تشجيع أبناء اجلالية والتواصل 
معهم ألن العقل الس���ليم في اجلسم السليم، 
موجها شكره إلدارة نادي النصر على تعاونها 
وتأم���ني امللعب واحتضان أبن���اء اجلالية في 

هذه البطولة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
بشير األمني ان البطولة ستستمر بفضل جهود 
العاملني في اللجنة ودعم اجلالية وتش���جيع 
السفير بسام عبداملجيد، موجها شكره إلدارة 
نادي النصر، مهنئا الفائزين باملراكز الثالثة.

)سعود سالم( السفير السوري بسام عبداملجيد يسلّم الكأس للفائز باملركز األول 

البوكمال بطل »املغتربني السوريني«
وعبداملجيد يهنئ الفائزين الثالثة

وفد »الفراعنة« إلى جوهانسبرغ 
تص���ل الي���وم بعثة املنتخ���ب املصري 
لكرة القدم التي يترأس���ها سمير زاهر الى 
جوهانسبرغ، اس���تعدادا للمباراة املرتقبة 
التي س���يخوضها املنتخب املص���ري أمام 
نظيره اجلنوب أفريقي، واملقرر إقامتها مساء 
السادس والعشرين من الشهر اجلاري في 
جنوب أفريق�ي�ا في إطار منافسات اجلولة 
الثالثة م���ن التصف�يات االفريق��ية امل�ؤهلة 
لنهائيات كأس األمم اإلفريق��ية املقبلة بغينيا 
 االستوائية والغابون مطلع العام املقبل على ان
يؤدي »الفراعن���ة« 5 تدريبات اس���تعدادا 

للمباراة.
وكان اجلهاز الفني ملنتخب الفراعنة بقيادة 
املدير الفني حسن شحاتة قد أعلن عن قائمة 
أسماء الالعبني املختارين للمباراة، وشهدت 
القائمة استبعاد جنم األهلي وقائد املنتخب 
أحمد حسن، ومهاجم الزمالك عمرو زكي لعدم 
تعافيه من اإلصابة بالركبة، في حني عاد العب 
األهلي محمد شوقي، وحارس املرمى عصام 
احلضري احملترف في صفوف نادي املريخ 

السوداني، والذي عاد للمشاركة من جديد بعد 
انتهاء فترة إيقافه التي تعرض لها من جانب 
االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« بسب أزمته 
مع ناديه السابق االهلي وضمت القائمة: في 
حراسة املرمى: عصام احلضري وعبدالواحد 
الس���يد ومحمد صبحي. وف���ي خط الدفاع: 
أحمد فتحي وأحمد احملمدي وسيد معوض 
واحمد س���مير فرج ووائل جمعة ومحمود 
فتح اهلل ومحمد جنيب وحسام غالي. وفي 
خط الوسط: حسني عبدربه ومحمد شوقي 
وإبراهيم صالح وعمرو الس���ولية ومحمد 
أبوتريكة ومحمود عبدالرازق »ش���يكاباال« 
ووليد س���ليمان. وفي خط الهجوم: محمد 
زيدان والسيد حمدي وأحمد علي ومحمد ناجي 
»جدو« وأحمد بالل. يذكر أن املنتخب املصري 
يتذيل املجموعة السابعة بالتصفيات االفريقية 
 املؤهلة ألمم 2012 برصيد نقطة واحدة، في حني
تتصدر جنوب افريقي���ا املجموعة برصيد 

4 نقاط. 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح   ٭

البرازيلي رونالدينيو والذي 
تألق إلى ج����واره في صفوف 
برشلونة قبل االنتقال إلى ميالن 
اإليطال����ي ومنه إل����ى الدوري 

البرازيلي.
وأوضح ميسي أن رونالدينيو 
كان من بني العناصر األساسية 
التي ساعدته على االندماج مع 
الفريق األول لبرشلونة. وأضاف 
»نصائحه )رونالدينيو( كانت 
مهمة مثل نصائح سيلفينيو 
وموتا. ساعدوني كثيرا وجعلوا 
مهمتي سهلة في االندماج مع 
باق����ي النج����وم احملترفني في 
الفري����ق. لم يكن من الس����هل 
حتقيق النجاح وفرض نفسك 
العديد من  على فريق يض����م 

النجوم«.
أكد  الوقت نفس����ه،  وف����ي 
ميس����ي أن عالقته بالبرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد »عالقة طبيعية« 

وأن كال منهم����ا يقدر ويحترم 
العالقة بينهما ال  اآلخر ولكن 

تصل ألكثر من ذلك.

برش����لونة  جن����م  أك����د 
األرجنتيني ليونيل ميس����ي 
أنه يرغب في إنهاء مس����يرته 
الرياضية ضمن صفوف فريقه 
احلال����ي ولكنه يحل����م أيضا 
بتحقيق حلمه »في اللعب في 

الدوري األرجنتيني«.
وقال ميس����ي، ف����ي مقابلة 
مع شبكة »سكاي سبورتس« 
التلفزيونية البريطانية، »هدفي 
هو البقاء مع برشلونة دائما. 
أود إنهاء مسيرتي الكروية ضمن 
صفوف برشلونة. وبعدها، قد 
أحقق حلمي في اللعب بالدوري 

األرجنتيني«.
واعترف ميسي )23 عاما( 
بأنه »لن ينتقل إلى ريال مدريد 
على اإلطالق« وأنه يرغب في أن 
تشهد مسيرته بأوروبا تطورا 
كبيرا من خالل برشلونة نفسه. 
وأكد ميس����ي ارتباطه بعالقة 
الس����ابق  ليونيل ميسيوطيدة م����ع زميله 

ميسي يحلم باللعب في الدوري األرجنتيني

متفرقات عربية
٭ حقق البقع����ة فوزا صعبا على ضيفه 
كفرسوم 1-صفر على ستاد البتراء في عمان 
في إطار املرحلة الثامنة عش����رة من الدوري 

األردني لكرة القدم.
٭ فاز الفيصلي على القادسية، والتعاون على 
االهلي بنتيجة واحدة 2ـ  1 في املرحلة العشرين 
ــعودي لكرة القدم. في املباراة  من الدوري الس
ــتاد األمير سلمان بن عبد العزيز  االولى على س
الرياضية، سجل االلباني ميجني ميميلي )75 و90( 
ــعباني )55( هدف  هدفي الفيصلي، ومعني الش
ــية. وفي املباراة الثانية على ستاد مدينة  القادس
امللك عبداهلل الرياضية، سجل بدر اخلميس )63 
من ركلة جزاء و88( هدفي التعاون، والبرازيلي 

مارسينيو دا سيلفا )58( هدف األهلي.
٭ أكد رئيس االحتاد السوري لكرة القدم 
فاروق س����رية أنه لم يتم التعاقد رسميا مع 
املدرب الفرنسي كلود لوروا لتدريب منتخب 

سورية.
وأضاف س����رية في تصريح صحافي أن 
املدرب الفرنس����ي الذي زار دمشق قبل ايام 
غادر الى بالده حامال معه العقد لدراسته مع 
مدير أعماله على ان يعود الى دمشق مطلع 

ابريل القادم.

٭ يلتقي النصر القابع في املركز األخير )13 
ــع الطليعة الثامن )17 نقطة( في املرحلة  نقطة( م

الثامنة عشرة للدوري العماني.
٭ حقق خلويا املتصدر فوزا صعبا على 
مضيفه االهلي صاح����ب املركز االخير 2 � 1، 
واكتسح الغرافة حامل اللقب ضيفه اخلريطيات 
5 � 1 في املرحلة الثامنة عش����رة من الدوري 

القطري لكرة القدم.
ــب اليمني خطوة مهمة نحو  ٭ قطع املنتخ
ــي بعد فوزه على نظيره  التأهل الى الدور الثان
السنغافوري 2ـ  0 على ستاد خليفة بن زايد في 
مدينة العني اإلماراتية في ذهاب الدور األول من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى نهائيات مسابقة 

كرة القدم في اوملبياد لندن 2012.
٭ يلتقي اجلزيرة مع الش����باب اليوم في 
الدور نصف النهائي من مسابقة كأس اإلمارات 

لكرة القدم.
٭ تقدم مجلس إدارة العني اإلماراتي بطلب إلى 
االحتاد اآلسيوي بنقل املباراة أمام ناغويا غرامبوس 
الياباني إلى الصني حيث رفضت إدارة العني املوعد 
اجلديد الذي حدده االحتاد اآلسيوي ملباراة اجلولة 
الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا بتأجيلها بعد 

الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.

عالم دين سعودي يطالب  بطرد رادوي لتقبيله الصليب 
طالب عالم دين س���عودي 
املسؤول عن الرياضة في اململكة 
األمير نواف بن فيصل بطرد 
اله���الل الروماني  العب نادي 
ميريل رادوي النه قام بإظهاره 
الصلي���ب ال���ذي وضعه على 
يدي���ه وتقبيله أمام اجلماهير 

السعودية.
وشن األس���تاذ املشارك في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 
د.رياض املس���يميري هجوما 
عنيف���ا عل���ى رادوي وطالب 
مبحاكمته إلساءته إلى زمالئه 
الالعبني وخاصة ما بدر منه جتاه 
زميله العب نادي النصر حسني 
عبدالغني وتلفظه عليه بالسب 
والشتم وسلوكياته غير املقبولة 
وإظهاره الصليب وتقبيله أمام 
اجلماهير. وطالب املسيميري 
الرئيس العام لرعاية الشباب 
األمير نواف بن فيصل بإحالة 
إلى احملكمة  الروماني  الالعب 
الشرعية للنظر في تصرفاته 
ب���در منه جت���اه زمالئه  وما 
الالعبني من س���لوكيات غير 
مقبولة دينيا وخلقيا وإبعاده 
عن السعودية »كفا ألذاه ودفع 
لشره وحتى ال يغتر بتصرفاته 

أبناء املسلمني وشبابهم«.
وق���ال املس���يميري ف���ي 
تصريحه الذي نشر في الصحف 
االلكترونية السعودية إن تعليق 

املدروسة واحملاضرات النافعة 
وحتذير اجلماهير من التعصب 

واملبالغة في التشجيع.
العرب���ي  االحت���اد  وكان 
الس���عودي لكرة القدم أوقف 
رادوي مبارات���ني رس���ميتني 
وغرامة مالي���ة قدرها 20 ألف 
ري���ال بعد أن قال في تصريح 
له أن العب نادي النصر حسني 
عبد الغني »يتحرش بي ويفضل 

الرجال على النساء«.

هذا الالع���ب صليب النصارى 
وتقبيله أمام جماهير املشاهدين 
أمر بالغ اخلطورة وفيه استهانة 

مبشاعر املسلمني وعقيدتهم.
وأضاف »علمنا أن الالعب لم 
يعلق الصليب أو يرسمه على 
يديه إال بعد قدومه السعودية 

واحتفاء اجلمهور به«.
العام  الرئيس  كما طال���ب 
لرعاية الشباب بأهمية العناية 
بالشباب دينيا من خالل البرامج 

محترف الهالل الروماني ميريل رادوي ويبدو وشم الصليب على يده

بن داخل
يترشح لرئاسة 

احتاد جدة
وافق أعضاء شرف نادي 
احتاد جدة السعودي على 

ترشيح محمد بن داخل 
لرئاسة مجلس اإلدارة خالل 

الفترة املقبلة بسبب الظروف 
الصحية التي يعيشها 

الرئيس املكلف ابراهيم 
علوان.

وأكدت جريدة الرياض 
السـعودية ان 90% من 

اعضـاء شـرف نادي االحتاد 
يـؤيــدون ترشــيح بن 

داخل من خالل جمعية 
عمومية مفتوحة وفي حال 

لم يوافق على الترشيح فإن 
البديل سيكون طلعت المي.
واستبعدت الصحيفة عودة 

منصور البلوي ملقعد الرئاسة 
العتبارات عدة منها انه ال 

يحظى بالقبول من الكثير من 
اعضاء الشرف.

املبرة عرقل العهد بإجباره على التعادل 

حه مطر »رالي الربيع« في عهدة فغالي ومالَّ

عرقل املبرة سلسلة انتصارات 
العهد العشرة املتتالية، وأسقطه 
في فخ التعادل 2 – 2 في املباراة 
التي أجريت بينهما على ملعب 
مدينة كميل شمعون الرياضية 

في بيروت.
ودانت السيطرة في الشوط 
األول للعهد وهدد مرمى املبرة 
بعدد وفير من الفرص، ومتكن 
من افتتاح التسجيل في الدقيقة 
14 عندما تبادل البيالروس���ي 
سيارهي كروت وهيثم فاعور 
الكرة  التمري���رات ووصل���ت 
الى حسن مزهر الذي عكسها 
عرضية داخل املنطقة الى كروت 
الذي حضرها بدوره للمندفع 
العلي فسددها زاحفة  محمود 
خادعة الى ميني حارس املبرة 
حس���ن بيطار. وتاب���ع العهد 
أفضليته وسدد عباس عطوي 
»أوونيكا« كرة قوية بالعارضة 

في الدقيقة 20.
وحتسن أداء املبرة في الشوط 
الثاني وسنحت الفرصة االولى 

احرز السائق روجيه فغالي 
ومالح���ه ج���وزف مط���ر على 
ميتسوبيشي النسر ايڤو 10 لقب 

رالي الربيع 
ال���� 27، املرحل���ة االولى من 
بطولة لبن���ان للراليات، والذي 
نظمه النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة في قضاء جزين. بلغ 
الرال���ي االجمالي 250.91  طول 
كيلومترا منها 61.35 كيلومترا 
مراحل خاصة بالسرعة وعددها 
ست، واقيمت املرحلتان اخلامسة 
والسادسة ليال مما اضفى اثارة 
على السباق الذي شهده جمهور 
كبي���ر. وفرض فغال���ي ايقاعه 
كالعادة منذ بداية الرالي وتصدر 
الترتي���ب العام حت���ى نهايته. 
واحتل نيقوال جورجيو ومالحه 
االستوني كريستو كراغ املركز 
الثاني وجيلبير بنوت ومالحته 
الفرنسية كاتي دوروسو املركز 

الثالث.
واحرز جوزيف نصر ومالحه 

معتوق بكرة س���اقطة »لوب« 
الى ركنية في  أخرجها بيطار 
الدقيق���ة 72 وحلت العارضة 
بدال من بيطار أمام تس���ديدة 
من معت���وق أيضا في الدقيقة 
81 وأدرك البرازيلي داس���يلفا 
التع��ادل للمبرة في الدقيقة 83 
اليسرى  الزاوية  برأسي��ة في 
البعي�����دة من مت��ناول حمود 
اثر ضربة ركن��ية نف���ذها علي 
االتات. لك���ن مع��توق اع���اد 
التق���دم لف��ريق�����ه بعد ثالث 
دقائ��ق عندم���ا تلقى متريرة 
أمامي�����ة طويل���ة من عطوي 
فانفرد واسكن الكرة في الزاوية 
اليس���رى ملرمى بيطار. اال ان 
املهاجم االحتياطي للمبرة غسان 
ش���ويخ أعطى لفريقه نقطة 
التعادل عندما سدد الكرة من 
ضربة حرة من مشارف منطقة 
اجلزاء، فاخترقت حائط الصد 
وس���كنت الزاوية اليسرى في 

الدقيقة 93.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

شادي نصر لقب فئة ال� 1600 
سم3 وباسل بوحمدان ومالحه 
فراس الياس لقب فئة ال� 2000 
سم3 ونيقوال اميوني ومالحه 
ش���ادي بيروتي لق���ب كأس 

التصنيف.
وكانت انطلقت 19 سيارة من 
امام نادي املشرف ظهر السبت 
وجاء الس���باق ف���ي ظل طقس 
ربيعي مشمس. ومساء السبت 
اقيم حف���ل تتويج الفائزين في 
نادي املشرف بحيث توج منسق 
اللجن���ة الرياضية الوطنية في 
الن���ادي املنظم ج���اك صاحلة 
وعضو اللجنة ميشال مهنا ومدير 
نادي املشرف عبدو جنيم ومدير 
اللجنة الرياضية الوطنية كابي 
كريكر ومدير السباق فادي عون 
ومسؤولو السباق الفائزين امام 
جمهور كبير.وسلم صاحله درعا 
تذكارية، باس���م النادي املنظم، 

الى جنيم.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

وسدد طارق العلي كرة زاحفة 
مرت جانب القائم األيسر ملرمى 
حمود في الدقيقة 72. ورد حسن 

الدقيقة 56 بتس���ديدة  له في 
البرازيلي جورج داسيلفا  من 
أمسكها احلارس محمد حمود. 

العب املبرة غسان شويخ يسجل في مرمى العهد 

تتويج روجيه فغالي في نادي املشرف

الهاجري بطل »ريد بُل وانا بانا«
حقق ضاري الهاجري الفوز على 63 مشتركا ليفوز بلقب 

أول »ريد بل وانا بانا« في الكويت بعد منافسة قوية في النهائي 
مع سعود الفيلكاوي انتهت بتعادل النتيجة في وقتها األصلي 

واإلضافي، واستطاع الهاجري بفنياته ومهاراته أن ينال اعجاب 
احلكام فوقع االختيار عليه باإلجماع. أما املركز الثالث فكان 
من نصيب الالعب علي مال اهلل.  وقال الهاجري بعد فوزه: 

»انه ألمر رائع أن أفوز بأول بطولة لـ »ريد بل وانا بانا«. لقد 
كانت املنافسة قوية خاصة في املراحل األخيرة حيث ارتفع 
مستوى اللعب. »ريد بل وانا بانا« قدمت كرة قدم بطريقة 

جديدة ومتطورة«. واقيمت البطولة في اجلهة اخلارجية ملجمع 
سوق شرق مستقطبة جمهورا غفيرا من محبي البانا وكرة 
قدم الشوارع. انطلقت بطولة »ريد بل وانا بانا« عند الساعة 

الثالثة ظهرا من خالل مرحلة التصفيات التي اشترك فيها 64 
العبا. وبعد 48 مباراة أقيمت على ملعبني مت حتديد الالعبني 

املتأهلني إلى دور الـ 16.  وأقيم دور الـ 16 على ملعب مستدير 
بقطر 6 أمتار وارتفاع 60 سنتم بداخل قفص حديدي. واتسمت 
املباريات بالقوة واملهارة وقد لعب املشتركون 16 مباراة لتحديد 

الفائزين باملراكز الثالث األولى الذين مت تتويجهم من قبل 
احلكام بكؤوس وميداليات.


