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اعرب سفيرنا في القاهرة د.رشيد احلمد عن تقديره الهتمام 
وفد جمعية الالعبن املصري���ن القدامى وحرصهم على ان 
تكون الكويت احملطة االولى النطالق نشاطهم لدعم الالعبن 
الرياضين في الدول العربية تقديرا لدورهم ومسيرتهم التي 

اسعدت املالين.
وثمن احلمد دور اجلمعية والغرض من اشهارها ووصفها 
بالفكرة الرائدة واملتميزة، موجها ش���كره لرئيس اجلمعية 
اللواء ابراهيم بينو وكابنت مصر جمال عبداحلميد والناقد 
الرياضي صالح دندش لتأسيسهم لتلك اجلمعية ملا لها من 

جانب انساني كبير.
من جهته، استطرد ربيع يس املدير الفني ملنتخب مصر 
للناشئن وعضو مجلس ادارة اجلمعية: من احالمنا االنطالق 
بفكرة اجلمعية الى العال���م العربي لتعريف اجليل اجلديد 
من الشباب العربي باالجيال الذهبية من موهوبي كرة القدم 
العرب، وس���أكون اكثر سعادة لو لعبنا امام فيصل الدخيل 
وحمد بوحمد وسمير سعيد وعبيد الشمري واسماء كثيرة 
قدمت للكويت والعرب بطوالت وامتعت أجياال كثيرة لكنها 

ليست في ذاكرة جيل الشباب احلالي.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

د.رشيد احلمد يتسلم هدية من وفد »جمعية القدامى«  )ناصر عبدالسيد(

احلمد يلتقي وفد اجلمعية 
العربية لتكرمي القدامى

»البحري« ينظم برنامج »أرابكس«

معتوق أفضل العب لبناني

»السوري« يقرر استئناف
 الدوري من جديد

اعلن النادي البحري عن تنظيم برنامج »ارابكس الرياضي« 
للنساء مبشاركة املدربة الكورية لي هاي وان، وهي الرياضة 
التي تشتمل على متارين رياضية متنوعة تنظم بشكل مرن 
وشيق دون اي ارهاق جس���دي وتساهم في تعزيز وظيفة 
القل���ب والروتن وفي تقوية العض���الت ومنحها املزيد من 
املرونة الى جانب مس���اهمتها في تخفي���ف الوزن وتعزيز 

مستوى الرشاقة.
ووجه النادي الدعوة العضائه من النساء لالشتراك في 
البرنامج الذي يقام في صالة مغلقة باشراف نسائي متكامل 
فيما مت حتديد مواعيد التدريب خالل الفترة الصباحية فقط 

من الساعة 11 الى 12 ايام االحد والثالثاء واخلميس.

فاز مهاجم العهد حسن معتوق بجائزة افضل العب لبناني 
للموسم الكروي املنتهي ونال جائزة »كرة املنار ال� 15«، في 
االس���تفتاء الذي نظمته املجموع���ة اللبنانية لالعالم »قناة 
املنار«. حضر احلفل اخلتامي وزير الش���باب والرياضة في 
حكومة تصريف االعمال د.علي عبداهلل والنائبان سيمون 
أب���ي رميا وبالل فرحات واملدير العام للقناة عبداهلل قصير 
ورئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر وعدد من 

اعضاء اللجنة العليا.
ونال محمد عطوي )االنصار( جائزة اجمل هدف، وشادي 
سكاف )االصالح البرج الشمالي( جائزة افضل العب ناشئ، 
واحلكم الدولي هادي كسار جائزة افضل حكم مساعد، واحلكم 

الدولي بشير اواسي جائزة افضل حكم.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

قرر املكتب التنفيذي لالحتاد الرياضي العام )اعلى سلطة 
رياضية س���ورية( اس���تئناف دوري كرة القدم اعتبارا من 

االحد املقبل. 
وكانت البطولة توقفت بعد انتهاء املرحلة اخلامسة عشرة 
منذ نحو شهرين بسبب ارتباط االندية السورية مبسابقة 

كأس االحتاد اآلسيوي، ثم االحداث اجلارية في البالد.
واعلن املكتب التنفيذي ان البطولة ستستكمل بشكل مكثف 
من خالل اقامة مرحلتن اسبوعيا يومي االحد واالربعاء في 
3 مدن حصرا وهي دمش���ق وحلب واحلسكة على ان تدعم 
االندية ماديا مببلغ 1.5 مليون ليرة لكل منها )نحو 30 الف 

دوالر( او يتكفل بنفقات االقامة واجور احلكام واملراقبن.
ف���ي غضون ذلك، لوح املدرب ن���زار محروس باالعتذار 
عن قبول مهمة تدريب منتخب سورية لكرة القدم في حال 
استئناف بطولة الدوري، وعزا االمر لعدة اسباب منها ارتباطه 

بتدريب نادي الوحدة متصدر البطولة.

جانب من متارين األرابكس مبشاركة املدربة لي هاي وان

حسن معتوق يتسلم اجلائزة من د.علي عبداهلل )عدنان احلاج علي(

لع���ب رئيس مجل���س إدارة 
شركة الوصل لكرة القدم مروان 
بن بيات دورا محوريا في إمتام 
التعاقد مع االس���طورة  صفقة 
أرماندو  االرجنتين���ي دييغ���و 
مارادونا لتولي مهمة املدير الفني 
للفريق األول لكرة القدم بنادي 
الوصل االماراتي بداية من املوسم 

املقبل وملدة موسمن.
وف���ي تصريح���ات خاصة 
وحصرية لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(، أكد بن بيات أن مارادونا 
س���يعود إلى دولة اإلمارات في 
األسبوع األول من شهر يونيو 
املقبل، قادما م���ن مدينة مدريد 
االس���بانية حيث يعيش حاليا، 
ليعقد مؤمترا صحافيا في النادي 
اإلماراتي »حتضره جميع وسائل 
اإلع���الم العاملي���ة لتقدميه الى 
اإلعالم بشكل يليق باسم النادي 

واملدرب«.
وعن إلزام مارادونا بضرورة 
احلص���ول عل���ى درع دوري 
احملترفن االماراتي املوسم املقبل، 
قال بن بيات »لقد حتدثنا معه في 
هذه النقطة، قال: انه ال يعترف إال 
باملركز األول واملركز الثاني عنده 
يساوي األخير، بل طالب بضرورة 
بذل اجلهد من أجل الوصول الى 

الصدارة«.

حقق الريان حامل اللقب فوزا 
ساحقا على اجليش بطل الدرجة 
الثانية 5 - 0 وبلغ املباراة النهائية 
من مسابقة كأس امير قطر لكرة 
القدم. وسجل البرازيلي رودريغو 
تابات����ا )11( ويون����س علي )59( 
وعبدالرحمن طارق )72( ومحمد 
صالح )83 و90( االهداف. ويلتقي 
الريان مع الغرافة في املباراة النهائية 

بعد غد على ستاد خليفة.
واعتمد البرازيلي باولو اوتوري 
مدرب الري����ان على مجموعة من 
الش����باب بعد اس����تبعاد مواطنه 
ايتمار بس����بب تراجع  املهاج����م 
مس����تواه، ولم يجد حامل اللقب 
اي صعوبة في مواجهة احلصان 
االسود للبطولة الذي اطاح بثالثة 
فرق من الدرجة االولى هي االهلي 
واخلريطيات والعربي وصيف بطل 

كأس ولي العهد ورابع الدوري.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من جمال النفيسي وحسن 
ابواحلسن عضوي مجلس ادارة 
نادي القادسية، وذلك لوفاة ابن 
ع���م األول ووالدة الثاني، تغمد 
الفقيدين بواس���ع رحمته  اهلل 
وألهم اهلهم���ا وذويهما الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

رئيس الوصل: 
مارادونا ال يقبل 

املركز الثاني

الريان يبلغ نهائي 
كأس قطر

»يد« النصر يقبل 
هدية الفحيحيل

الفحيحيل فريق  أهدى العبو 
النصر نقطتي املباراة التي جمعتهما 
امس بعد ان تهاون أبناء بوطلب في 
املباراة ليقبل العنابي الهدية ويفوز 
26 � 23 )الشوط االول 11 � 12( في 
اللق����اء الذي جمع الفريقن ضمن 
اجلولة الثامنة للدوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة الشهيد فهد األحمد 
ف����ي الدعية. وبذل����ك رفع النصر 
رصيده إلى 9 نقاط ليحافظ على 
املركز الثاني فيما بقي الفحيحيل 

على رصيده السابق 14 نقطة.
ومن املخجل ان يظهر الفحيحيل 
بالصورة التي ال تتناسب مع هوية 
البطل فالتهاون كان عنوان بعض 
الالعبن، ولالنصاف البد من ذكر 
من تهاون وهم فهد ربيع وس����عد 
العازمي وحسن حبيب ومبارك 
دحل وسعد سالم الذي لعب حتى 
منتصف الش����وط األول، إال اننا 
نرفع القبع����ات احتراما حلارس 
الفحيحيل احمد املتروك، ونطالب 
رئيس ن����ادي الفحيحيل بوطلب 

مبحاسبة املقصرين.
اما النص����ر فلم يبذل مجهودا 
كبيرا لتحقي����ق الفوز الى درجة 
ان مدربه رشيد شريح لم يطلب 
وقتا مس����تقطعا حتى عندما كان 
متقدما بف����ارق 5 أهداف ثم تأخر 
بفارق هدف ما يدل على ان رشيد 

كان واثقا من الفوز.
وفنيا تألق فيصل واصل في 
الثاني من خالل اختراق  الشوط 
دفاع األحمر وكان اجلناح األمين 
عبدالعزيز املاجد جنم املباراة األول 
وأدى الباك األمين نواف الشمري 
الدور التكتيك����ي على أكمل وجه 
وبرز احلارس جابر العازمي. أدار 
اللقاء احلكمان صالح مراد وجاسم 
سويلم ووفقا في إدارتها لسهولتها 
الى درجة ان اجلماهير ظنت انها 

مباراة ودية.

خالص العزاء

رفض املدير الفني للفريق 
االول لكرة القدم بنادي الزمالك 
حسام حسن الرد على جماهير 
األهلي التي توجه الشتائم له 
هو وتوأمه إبراهيم مدير الكرة 
بالنادي االبيض والعب الفريق 
محمود عبدالرازق »شيكاباال«، 
مؤكدا انه حاليا يركز في عمله 
مع فريق���ه، مكتفيا بتوضيح 
انه لم يكن التوأم مسببا قلقا 
لهؤالء، فلم يكن سيهاجموهما، 
ويعملون لهما ألف حس���اب، 
مشيرا الى ان هذا االمر يحرص 
على إيصال���ه لالعبي الزمالك 

وعلى رأسهم شيكاباال.
وأكد ان مثل ه���ذه األمور 
تزي���ده إص���رارا على حتقيق 
نتائج جي���دة، ويبقى الزمالك 
على قم���ة الدوري حتى نهاية 

املسابقة.
يأتي هذا ف���ي الوقت الذي 
أبدى فيه مدي���ر الكرة بنادي 
الزمالك إبراهيم حسن استياءه 
الشديد من الهجوم الذي تعرض 
له هو وشقيقه حسام، موضحا 
أنه لن يقاضي هذه اجلماهير، 
إدارة  لكن���ه يطالب مجل���س 
الزمال���ك واحتاد الكرة باتخاذ 

تعمل���ق النج���م االملان���ي 
ديرك نوڤوتسكي وقاد داالس 
مافريكس للتقدم على اوكالهوما 
س���يتي ثاندر 1 - 0 في نهائي 
املنطق���ة الغربية بتس���جيله 
48 نقط���ة في مباراة هجومية 
مفتوحة حسمها فريقه 121 - 
112 ضمن ب���الي اوف الدوري 
االميرك���ي للمحترفن في كرة 

السلة.
فعل���ى ملع���ب »اميركان 
ايرالينز س���نتر« وامام 20911 
متفرجا، بدأ داالس نهائي املنطقة 
الدور  انهى  الغربية من حيث 
نصف النهائي )اكتسح ليكرز 4 
- 0( وحسم مواجهته االولى مع 
ضيفه اوكالهوما سيتي بفضل 
تأل���ق نوڤوتس���كي الذي قدم 
مباراة رائعة بكل املعايير، حيث 

احلربي في إطار اجلولة 23 من 
الدوري يوم 25 اجلاري.

متعب يعقد قرانه السبت

في ش���أن آخر، اكد مهاجم 
األهلي عماد متعب أنه سيعقد 
قرانه يوم الس���بت املقبل في 
حفل صغير س���يحضره عدد 
من أصدقائه وأقاربه، مش���يرا 
الى أن أس���بوعا واحدا يفصل 
العودة للتدريبات  بينه وبن 
اجلماعية من جديد مع زمالئه 
بالفريق االحمر، حيث انه مازال 
مكتفيا ببعض تدريبات اإلحماء 

والتأهيل إلى اآلن.
وأفصح متعب عن رغبته 
القوية في اللحاق بلقاء املنتخب 
أمام نظيره اجلنوب  املصري 
إفريقي واملقرر إقامته في يونيو 
املقبل في تصفيات بطولة كأس 

األمم األفريقية 2012.
وكان متع���ب ق���د تعرض 
لإلصابة بكس���ر في الضلوع 
غاب عل���ى إثرها طوال الفترة 
املاضية عن خط هجوم األهلي 
ومن املنتظر عودته خالل األيام 

القليلة املقبلة.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

هيت الذي قد يواجهه مجددا في 
حال جن���ح االخير في تخطي 
عقبة شيكاغو بولز في نهائي 
املنطقة الشرقية، علما ان االخير 

يتقدم 1 - 0.
في املقابل، يسعى اوكالهوما 
س���يتي الذي برز في صفوفه 
راسل وس���تبروك ايضا )20 
نقطة(، الى بلوغ نهائي الدوري 
في مشاركته الثالثة فقط بعد ان 
حتول الفريق من مدينة سياتل 
الى اوكالهوما عام 2008، علما 
ان سياتل سوبر سونيكس بلغ 
نهائي ال���دوري 3 مرات اعوام 
1978 )خس���ر امام واش���نطن 
3 - 4( و1979 )ت���وج باللقب 
على حساب واشنطن بالفوز 
عليه 4 - 1( و1996 )خسر امام 

شيكاغو 2 - 4(.

املصري ونائبه هاني أبو ريدة 
عضو املكتب التنفيذي في ال� 

»فيفا«.
من جهة أخرى، قررت جلنة 
املسابقات باالحتاد املصري لكرة 
القدم تأجيل مب���اراة االحتاد 
السكندري ووادي دجلة والتي 
كان من املقرر إقامتها يوم السبت 
املقبل في س���تاد االسكندرية، 
ضمن مباريات اجلولة 22 من 
الدوري املمت���از لدواع أمنية، 
حيث أرس���ل جهاز االمن طلبا 
الحتاد الك���رة من أجل تأجيل 
املباراة قب���ل ان توافق جلنة 
املس���ابقات على طلب اجلهات 
االمنية. وبالفعل تقرر تأجيل 
املباراة لتلع���ب في 15 يونيو 
املقبل في ستاد االسكندرية بدال 

من موعدها األصلي.
وكان ستاد االسكندرية قد 
شهد احتكاكات عنيفة بن األمن 
وجماهير االحت���اد في مباراة 
اجلونة املاضية، مما تسبب في 
احداث شغب دفع مدير الكرة 
إلى  باجلونة أحمد الصحيفي 

وصفها بلحظات »املوت«.
وسيلعب االحتاد السكندري 
ام���ام االنتاج  املقبلة  مباراته 

معرف���ة هوية الفري���ق الذي 
النهائي بسبب  سيواجهه في 
اضط���رار اوكالهوما س���يتي 
خلوض مباراة سابعة في نصف 
النهائي من اجل التخلص من 

عقبة ممفيس غريزليز.
ويأم���ل داالس ان يحق���ق 
فوزه السابع على التوالي بن 
جمه���وره عندما يس���تضيف 
الثانية اليوم، قبل ان  املباراة 
يستضيف اوكالهوما املباراتن 
الثالثة والرابعة. يذكر ان الفريق 
الذي يسبق منافسه للفوز في 
4 من اص���ل 7 مباريات يتأهل 

الى الدور التالي. 
ويأمل داالس ان تكون بطاقة 
نهائي الدوري من نصيبه للمرة 
الثانية في تاريخه بعد 2006 
عندما خسر حينها امام ميامي 

إجراء حاسم ضد جمهور األهلي 
الذي يحرص على سب التوأم 

باستمرار.
اما عن املطالبة مبعاقبة جنم 
الفريق االبيض شيكاباال بعد 
احتفاله مع اجلماهير البيضاء 
بالف���وز على س���موحة، فأكد 
ابراهيم حس���ن أن الالعب لم 
يهاجم األهلي، وقد ثبتت بالفعل 

براءته من هذه التهمة.
على صعيد آخ���ر، فوض 
أعضاء مجل���س ادارة االحتاد 
املصري لكرة القدم سمير زاهر 
رئي���س املجلس للس���فر إلى 
العاصمة السويسرية زيوريخ 
للتصويت في انتخابات االحتاد 
الدول���ي لكرة الق���دم )فيفا(، 
واملقرر له���ا األول من يونيو 
املقبل، ويتنافس عليها القطري 
محمد بن همام رئيس االحتاد 
اآلس���يوي ضد السويس���ري 
جوزيف بالتر الرئيس احلالي 

لل� »فيفا«.
ومن املق���رر أن مينح زاهر 
صوت مصر إلى بن همام بناء 
على اتفاق مسبق بن البلدين، 
إلى جانب العالقة القوية التي 
تربط بن همام ورئيس االحتاد 

سجل 10 سالت من اصل اول 11 
محاولة وجنح في ترجمة 24 
رمية حرة متتالية من اصل 24 
)بينها 13 في الربع الثالث فقط( 
محققا رقما قياسيا في االدوار 
االقصائية، وكان الرقم السابق 
باسم جنم بوسطن سلتيكس 
بول بيرس الذي سجل 21 رمية 
متتالية امام انديانا في ابريل 
2003، كما اصبح نوڤوتسكي 
اول العب في البالي اوف هذا 
املوسم يصل الى حاجز ال� 48 
نقطة، اضافة الى انه كان على 
بعد سلة واحدة من معادلة رقمه 
القياسي الشخصي في االدوار 

االقصائية.
ويبدو ان داالس اس���تفاد 
على اكمل وجه من راحة االيام 
التي نالها بانتظار  التس���عة 

مدرب الزمالك حسام حسن دافع عن املهاجم محمود عبدالرزاق »شيكاباال«

)أ.ف.ب( جنم داالس ديرك نوڤوتسكي يحاول التخلص من مضايقة العب أوكالهوما تابو سيفولوشا  

تفويض زاهر للتصويت في انتخابات »فيفا«

براءة »شيكاباال« من تهمة سب األهلي.. وإبراهيم حسن يحذر

العمالق نوڤوتسكي يسحق أوكالهوما في نهائي الغربية

تأجيل مباراة االحتاد 
ودجلة حتى منتصف 

يونيو لدواع أمنية


