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ماتشاال: تأهلنا لنهائي كأس األمير عن جدارة

دشتي: ضياع الفرص و»ياسر« وراء اخلروج

تونسي يبكي »على الهواء« بسبب فوز فريقه

افتتاح مميز للبطولة العربية للجمباز

»األهرام« ترعى األهلي لـ 3 سنوات مقابل 141 مليون جنيه

دخل رئيس ن���ادي الوحدة 
الس���عودي جمال تونسي في 
نوب���ة بكاء حادة عل���ى الهواء 
مباشرة قبل أن يسقط مغشيا 
عليه ويدخل في غيبوبة وذلك 
عندما استضافته إحدى القنوات 

الرياضية املتخصصة للتعليق 
على فوز فريقه على االتفاق ضمن 
مباري���ات دور الثمانية لكأس 
خادم احلرمني الشريفني لألندية 
األبطال. وكان تونسي يعيش 
حالة ضغط نفسي شديدة بعد 

أيام من قرارات االحتاد السعودي 
لكرة القدم التي أدت إلى هبوط 
الوحدة لدوري الدرجة األولى، 
وهو الذي أكد ل� »العربية.نت« 
قبيل لقاء االتفاق بساعة واحدة 
بأن مجلس إدارته سيلجأ لالحتاد 

الدولي لكرة القدم )الفيفا( إذا لم 
ينصفه االحتاد السعودي.

ويقول ري���ان زمزمي مدير 
الوحدة  املركز اإلعالمي بنادي 
بأن »تونسي كان يحاول متالك 
املراس���ل  نفس���ه بعد وصول 

التلفزيوني إليه وحاول رفض 
احلديث قبل أن يجهش بالبكاء 
بعدها انهار وس���قط مغش���يا 
عليه«، ويضيف زمزمي أنه فور 
سقوط رئيس الوحدة مت نقله 

إلى املستشفى.

عّبر مدرب فريق نادي كاظمة 
التشيكي ميالن ماتشاال عن سعادته 
الغامرة ببلوغ فريقه نهائي كأس 
صاحب السمو األمير بعد ان تخطى 
القادس����ية 1 � 0 في الدور نصف 
النهائي للبطولة، وقال ماتش����اال 
لقد تأهلنا الى النهائي عن جدارة 
واستحقاق وسنقاتل للظفر بالكأس 
بصرف النظ����ر عن هوية الطرف 
اآلخر للنهائي، فالعبونا يستحقون 
الفوز بالكأس كتتويج جلهودهم 
الكبيرة خالل املوس����م، الفتا الى 
ان بعض العب����ي الفريق وصلوا 
ال����ى مرحلة من النض����ج بداللة 
األداء املتميز للعناصر الشابة في 
الفريق. وأضاف ان الفوز على فريق 
كبير بحجم القادسية له طعم آخر 
فاألصفر فريق بطوالت وكان ندا 
قوي����ا اال اننا جنحن����ا في فرض 

إيقاعنا الذي حقق لنا املطلوب.
واشتكى ماتشاال من االرهاق 
الذي صاحب الالعبني اثناء املباراة 
وقال ان املوس����م الكروي طويل 
ودخلنا في أجواء حارة جدا تستهلك 
جهد الالعبني بشكل مضاعف وهم 
مرهقون اصال من كثرة املباريات 
لكننا سنعمل على إعادة تأهيلهم 
لضمان جاهزيتهم الكاملة للمباراة 
النهائية حيث نطمح لطي صفحة 
البطوالت احمللية باللقب الغالي.

م����ن جانب آخر قال مس����اعد 
مدرب القادس����ية أحمد دشتي ان 
هناك عدة أسباب خلروج األصفر 
البطولة أهمها عدم استغالل  من 
املهاجمني للفرص التي س����نحت 
لهم طوال ال����� 90 دقيقة، وكذلك 
أخطاء احلكم املساعد ياسر أحمد 
باحتس����اب التسلل على مهاجمي 
القادسية في كرات انفرادية أكثر 
من مرة لم تكن في محلها ساهمت 
في ضياع فرص محققة للتسجيل. 
ودافع دشتي عن تبديالت املدرب 

إلى ثالثة أس���ابيع لإلصابة في 
عضالت الس���مانة، إال أن فرص 
حلاقه مبب���اراة الزمالك مازالت 
قائمة، بحسب سيد عبد احلفيظ 

مدير الكرة.
وقال عبداحلفيظ إن األشعة 
أثبتت حاجة أبو تريكة للراحة من 
أسبوعني إلى ثالثة لتجدد اإلصابة 
في املكان نفسه الذي أبعده عن 

املالعب الفترة املاضية.
وأضاف عبداحلفيظ »سنحاول 
استعادته في وقت أسرع من ذلك 
ب���دون أن يعاني أي مضاعفات، 
لكن فرص حلاق���ه بالقمة غير 
بعي���دة خاصة أنها بعد ش���هر 
كامل«. ويواجه األهلي منافسه 
التقليدي الزمالك وكالهما ميتلك 
46 نقطة يوم 29 يونيو املقبل، أي 
قبل نهاية الدوري املمتاز بثالث 
مراحل. إلى ذلك، أبدى عبداحلفيظ 
تخوف���ه من املواجهات الس���بع 
الفرق صاحبة  املقبلة، وخاصة 

املراكز املتأخرة.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

حسن مدير الكرة في نادي الزمالك 
على إعالن النادي األهلي عن قيمة 
املزايدة اجلدي����دة حلقوق رعاية 
النادي والتي بلغ����ت 141 مليون 
جنيه. وقد حتدث إبراهيم حسن في 
مداخلة هاتفية مع قناة »مودرن« 
بنب����رة أظهرت عالمات التأثر من 
قيمة عقد الرعاية التاريخي الذي 
حصل عليه النادي األهلي مما دفعه 
للحديث حول نقاط غير منطقية 
النفسي جراء عقد  أظهرت تأثره 

األهلي اجلديد. 
ابراهيم حسن )ساخرا(  وبدا 
مقابل املجه����ود الكبير الذي بذله 
حسن حمدي رئيس مجلس إدارة 
النادي األهلي ف����ي التفاوض مع 
حسن حمدي رئيس وكالة األهرام 
لإلعالن للوص����ول إلى هذا العقد 
الذي يخدم ب����كل تأكيد مصلحة 

املؤسستني.

أبوتريكة يبتعد 3 أسابيع

يغيب محمد أبو تريكة العب 
وس���ط األهل���ي من أس���بوعني 

الصربي غوران ماتكوفيتش واصفا 
إياها بالواقعية فاملدرب ال ينتظر أن 
يتعرض الفريق لهدف لكي يجري 
تبديالته حتى وان كان في الشوط 
األول، مشيرا إلى أن التبديل الوحيد 
الذي كان اضطراريا هو إشراك خالد 
القحطاني بدال من عامر املعتوق 
املصاب. وبني دشتي أنه ال يعرف 
مصيره مع الفريق حتى اآلن وهو 
رهن إشارة األصفر إذا أراد بقاءه 

للموسم املقبل.
مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم  ٭

مزايدة عام 2008 مقابل 76 مليون 
جنيه، ولكن جناحات النادي األحمر 
رياضيا وتسويقيا وإعالنيا ضاعفت 

قيمة حقوق الرعاية.
وفسر باجنيد: »العقد يتضمن 
إقامة ثالثة معسكرات خارجية في 
أي بلد أوروبي يتضمن سفر 40 
فردا على طي����ران الدرجة األولى 
باإلضافة لإلقامة في فنادق خمسة 
جنوم«. م����ن جهته، علق إبراهيم 

أو املوقع الرسمي كما سيتم تسويق 
الالعبني بش����كل منفرد بعيدا عن 
العقد الكامل مما مينحنا الفرصة 
لزيادة م����وارد النادي«. وعلم أن 
منافسة شديدة دارت بني الوكاالت 
املصري����ة س����بورتس إيجيب����ت 
واألهرام مع »ليد« و»جي دبليو تي« 
العامليتني حتى وصلت املناقصة إلى 
141 مليون. وكانت وكالة األهرام 
قد فازت برعاي����ة األهلي في آخر 

كشف محمود باجنيد املستشار 
املالي لألهلي ورئيس جلنة حقوق 
الرعاية التفاصيل في عقد الرعاية 
اجلديد مع وكالة األهرام، وجنحت 
وكالة األهرام لإلعالن في احلصول 
على حق رعاية األهلي ملدة ثالث 

سنوات مقابل 141 مليون جنيه.
وقال باجنيد إن العقد اجلديد 
تاريخي ليس فقط بسبب القيمة 
املالية ولكن بسبب املزايا األخرى 

التي تخدم النادي.
ومتت عملية فت����ح مظاريف 
املناقصة ب����ني الوكاالت اإلعالنية 
املتقدم����ة للحص����ول على رعاية 
نادي القرن ف����ي افريقيا من قبل 
اللجنة التي يترأسها محمود باجنيد 

املستشار االقتصادي للنادي.
ويتضمن عقد الرعاية مباريات 
الفريق األول وقمصان فرق النادي 
عل����ى مس����توي جمي����ع األلعاب 
باإلضافة إلى تكفل الوكالة برعاية 
معسكرات األهلي في أوروبا لثالث 
سنوات مقبلة«. وتابع »احلقوق ال 
تتضمن اإلعالنات على قناة النادي 

)هاني الشمري( فرحة العبي كاظمة مبتابعة احلكم املساعد ياسر احمد  

اخلطيب ثاني هدافي العالم

احملكمة الرياضية األفريقية بالقاهرة 

أعلن موقع االحتاد الدولي للتاريخ واالحصاء فوز مهاجم فريق 
بورتو فالكاو بلقب هدافي العالم بـ 11 هدفا، وجاء جنم القادسية 
احملترف السوري فراس اخلطيب في املركز الثاني بـ 9 أهداف 
واحتل الالعبون بدر املطوع وحمد العنزي املركز الـ 14 برصيد 

5 أهداف.

أعلن اجلزائري مصطفى براف نائب رئيس جمعية اللجان االوملبية 
األفريقية ورئيس جلنة متابعة حتضيرات املنتخبات األفريقية 

لالوملبياد انه مت اختيار القاهرة الحتضان مقر احملكمة الرياضية 
األفريقية. وكشف براف انه توصل التفاق مع املسؤولني املصريني 

خالل زيارته للبالد مؤخرا على إنشاء مركز اوليمبي أفريقي تدعمه 
اللجنة االوملبية الدولية حتت اسم »اوملب أفريكا«.

يصل البالد ظهر اليوم وفد املنتخب العراقي 
االوملبي ملالقاة األزرق وديا الس����بت املقبل على 
ستاد الصداقة والسالم ضمن استعدادات املنتخبني 
ملنافسات الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى اوملبياد لندن 2012 حيث يواجه األزرق 
اليابان يومي 19 و23 اجلاري بينما يواجه املنتخب 

العراقي ايران. 
وكان األزرق قد خسر من نظيريه البحريني 
والس����وري وبنتيجة واحدة 0 � 1، في جتربتيه 
األخيرتني حي����ث يأمل اجلهازان الفني واإلداري 
خوض املباراة امام املنتخب العراقي بتشكيل ثابت 
السيما بعد بدأ العد التنازلي للمواجهة املرتقبة 
ام����ام املنتخب الياباني والت����ي ال يفصلنا عنها 
سوى اقل من ثالثة أسابيع وهي ليست بالكافية 

لتحقيق االنسجام األمثل بني الالعبني. 
ومن املقرر ان تغادر بعثة األزرق في 9 اجلاري 
متوجهة الى سنغافورة للبدء في مرحلة اإلعداد 
الثانية تتخللها مباراة مع املنتخب السنغافوري 
وهي األخيرة لألزرق قبل التوجه الى اليابان على 
منت الطيران السنغافوري في رحلة مباشرة على ان 
تغادر بعثة املنتخب عائدة الى الكويت بعد املباراة 
مباشرة استعدادا ملواجهة االياب 23 اجلاري. وبدأ 
اجلهاز الفني لألزرق مبباشرة التدريبات اخلاصة 
في التعامل مع الكرات في منطقة املناورات ومتثلت 
في عدم االحتفاظ بالكرة والتخلص منها بتمريرة 
واحدة والتموضع السليم لالعبني تفاديا للسرعة 
التي يتمتع بها العبو منتخب اليابان إضافة الى 

مهاراتهم العالية. 
واليزال اجلهاز الفني غير مستقر حول هوية 
العبي االرتكاز إلصابة عادل مطر وعمر بوحمد 

أكد أمني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر 
ان مجل���س اإلدارة يتجه الى ع���دم التجديد 
حملترف���ي الفريق األول لكرة القدم النيجيري 
اوبينا والبرازيلي الكسندر، اما احملترف اآلخر 
البرازيلي ساندرو داسيلفا فلم يحسم موقفه 
انتظارا لقرار النهائي للجهازين الفني واإلداري 
بشأنه. وبني بوسكندر ان عقد املدرب التشيكي 
ميالن ماتشاال ساري املفعول مع الفريق حتى 
نهاية املوس���م، وكذلك ملوسم آخر، إال ان قرار 
فسخ العقد من عدمه سيحدد بعد نهائي كأس 
األمير الثالثاء املقبل، موضحا ان هناك بعض 
األمور قد تعيق التجديد معه ملوسم آخر، لكن 

قد نتمكن من تفاديها خالل األيام املقبلة.
وأثنى بوسكندر على أداء العبي كاظمة أمام 
القادسية أول من أمس في الدور نصف النهائي 

قال الرئيس التنفي���ذي بالوكالة في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( عماد الثاقب إن العنصر 
البش���ري يعتبر الرافد األساسي في منظومة 
العمل لدى »بيتك«، ملا للموظف من دور مؤثر 
وفاعل داخل املؤسسة وإن رفع مستوى املهنية 
واألداء لديه ينعكس إيجابا في حتقيق العوائد 
واإلجنازات س���واء في القطاع االقتصادي أو 

غيره من القطاعات.
ومبناس���بة فوز فريق »بيتك« في املباراة 
النهائية لكأس مص���ارف الكويت على فريق 
بنك اخلليج بالركالت الترجيحية بعد تعادلهما 
في الوقت األصل���ي واإلضافي للمباراة 2 � 2، 

وفهد االنصاري وعدم ظهور س����عد سرور وفهد 
الهاجري بالصورة املقنعة بعد التجربة السورية 
إال ان ع����ودة جابر جازع رمبا تش����كل جزءا من 
حل املش����كلة لتميز األخي����ر بالنزعة الهجومية 
ولتفاهمه التام م����ع حمد امان الذي يعول عليه 
كثيرا في خط املقدمة. وفي سياق متصل يغادر 
مدرب االزرق ماهر الشمري االحد املقبل أي بعد 
املباراة مباش����ره متوجها الى الدوحة الرتباطه 
باملرحلة الثاني����ة من الدورة التدريبية املتقدمة 
التي انتظم بها الش����مري وكانت املرحلة األولى 
منها في فبراير الفائت في دبي وسيلتحق الشمري 
ببعثة االزرق في سنغافورة لقيادة األزرق امام 
املنتخب السنغافوري فيما سيتولى مساعده خالد 

احمد قيادة التدريبات اثناء غيابه.

»اآلسيوي« يحدد قرعة الدور الثالث

وفي سياق متصل، أعلن االحتاد اآلسيوي يوم 
امس قرعة الدور الثالث من التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لالوملبياد حيث جترى القرعة يوم ال� 7 من 
الشهر املقبل مبقر االحتاد في كواالملبور ومتتلك 
القارة 3 مقاعد ونصف املقعد في نهائيات كرة القدم 
ضمن االوملبياد علما بأن املنتخبات املتأهلة عن 
الدور الثاني وعددها 24 منتخبا ستقسم الى ثالث 
مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات وتقام 
منافسات الدور الثالث على نظام الدوري املجزأ 
اعتبارا من ال� 21 من س����بتمبر 2011 وحتى ال� 14 
من مارس 2012 ويتأهل كل متصدر ملجموعته الى 
النهائيات مباشرة وتتنافس املنتخبات احلاصلة 

على املركز الثاني ضمن امللحق.
مبارك الخالدي  ٭

لكأس سمو األمير والذي خطف من خالله العبو 
كاظمة بطاقة التأهل األولى للمباراة النهائية، 
مشيرا الى ان الالعبني قدموا مباراة كبيرة وكان 
دافعهم انهم أرادوا انقاذ موسمهم بلقب وهو ما 
لن يتحقق اال من خالل اتباع نفس األداء الذي 
ظهروا به خالل مباراتهم مع األصفر والتركيز 

طوال ال� 90 دقيقة.
وأشار بوسكندر الى ان سوء احلظ وعدم 
التوفيق في أغلب املباريات كان وراء احلصول 
على املركز الرابع في الدوري واخلروج املبكر 
من كأس سمو ولي العهد إال ان الفريق استعاد 
عافيته أوال بدوري أبطال اخلليج ثم كأس األمير 
الفتا الى ان مردود الفريق س���يكون بال شك 

أفضل حاال في املوسم املقبل عن سابقه.
عبدالعزيز جاسم  ٭

وبحضور مساعد املدير العام لقطاع اخلدمات 
املساندة في »بيتك« عبدالعزيز عبداهلل اجلابر 
وأمني سر نادي مصارف الكويت ممثل »بيتك« 
أسامة رشيد ورئيس أعضاء مجلس إدارة النادي، 
أوضح الثاقب أن تنظيم األنشطة االجتماعية 
املختلفة بأكثر من أس���لوب يخلق بيئة عمل 
متميزة بني املوظفني من خالل االلتقاء املستمر 
داخل العمل وخارجه، مشيرا إلى أن ما حققه 
موظفو »بيتك« يس���تحق الشكر والثناء على 
اجلهد املبذول خالل موسم رياضي كامل تكلل 
بتحقي���ق إجناز جديد ضمن إجنازات »بيتك« 

االجتماعية.

)هاني الشمري( جنم األوملبي جابر جازع قوة لألوملبي  

عماد الثاقب يسلم كأس املصارف لفريق »بيتك«

الشمري يتوجه للدوحة حلضور دورة تدريبية

األوملبي يجرب جازع في االرتكاز أمام العراق

بوسكندر: كاظمة لن يجدد حملترفيه

»بيتك« يفوز بكأس احتاد املصارف 

العداءة مرمي بطلة »هينجلو«
تتوج���ه البطلة البحرينية مرمي جمال في 
سباقات العدو وزميلتها ميمي سالم إلى الواليات 
املتح���دة األميركية للمش���اركة في لقاء ايغن 
الدولي 4 اجلاري ثم لقاء نيويورك الدولي 11 
اجلاري وذلك في إطار التحضير للمشاركة في 

بطولة العالم. وأبرزت وكالة انباء البحرين فوز 
البطلة البحرينية مرمي جمال باملركز األول في 
سباق 1500 متر ضمن ملتقى هينجلو الهولندي 
إحدى جوالت بطولة التحدي العاملي الذي أقيم 

الليلة املاضية في هولندا.

افتتح���ت البطولة العربية 
الثالثة للجمباز الفني للرجال 
على كأس الشهيد فهد االحمد 
والتي تقام في صالة عبدالعزيز 
العربي  الن���ادي  اخلطيب في 
على م���دى اليوم���ني املقبلني 
وبحض���ور ممثلي وف���ود 15 

منتخبا عربيا.
وأكد الش���يخ فه���د االحمد 
نيابة عن راعي حفل االفتتاح 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ أحمد الفهد ان استضافة 
الكويت له���ذا التجمع العربي 
وللمرة الثالث���ة على التوالي 
يجسد ريادة الرياضة الكويتية 
وسعيها الدائم الى جمع االشقاء 
العرب في مثل هذه امللتقيات 

الكبيرة.
من جانبه قال رئيس االحتاد 
العربي للعبة سيف ابو عدل ان 
االحت���اد العربي حريص على 
اقامة البطوالت الهميتها البالغة 
الالعبني  في رفع مس���تويات 
واكتسابهم خلبرات مهمة تكون 
البطوالت  ف���ي  لهم زادا مهما 
الدولية مثمنا الرعاية الكرمية 

للشيخ احمد الفهد للبطولة.

واش���ار ال���ى ان اجتم���اع 
اجلمعية العمومية لالحتاد الذي 
عقد بحضور امني عام اللجان 
االوملبية العربية عثمان السعد 
اعتمد اقامة مس���ابقة اجلمباز 
االيقاعي للفتيات ضمن دورة 
املقرر  املقبلة  العربية  االلعاب 
اقامتها في قطر نوفمبر املقبل 
اضافة الى تعديل بعض بنود 

النظام االساسي لالحتاد.
بدوره اعرب رئيس احتاد 
اجلمباز يوسف بوعباس عن 
تش���رف اس���رة اجلمباز في 
الكويت باستضافة هذه البطولة 
ملا حتمله من اس���م عزيز على 
الكويت  الرياضيني في  جميع 
والذي كان له الدور البارز في 

تطور الرياضة الكويتية.
وكان حفل االفتتاح الذي اقيم 
بفندق كروان بالزا اشتمل على 
عدد من الفقرات اهمها عرض 
تلفزيوني ملناقب وسيرة الشهيد 
الى تقدمي  فهد االحمد، اضافة 
فق���رات اس���تعراضية للعبة 
اجلمباز وتقدمي اوبريت فني 
مبشاركة عدد من الكورال والتي 

حظيت بإعجاب احلضور. الشيخ فهد األحمد يتسلم درعًا من ضيوف البطولة


