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االحتاد العربي للسلة 

يطلب ضمانات من كاظمة

أغويرو يدعم مارادونا 
في البطولة اخلليجية

دعوة بريطانية ملشاركة 
سعوديات في األوملبياد

السيد: العيد السادس 
لإلعالميني العرب في فلسطني

اجلزيرة يستضيف األهلي 
في »أبطال آسيا«

بطل الشطرجن خسر جولة 
في بطولة العالم

يحاول مجلس ادارة نادي كاظمة التمسك بحقه في تنظيم 
بطولة األندية العربية ال� 25 في كرة الس����لة في شهر سبتمبر 
املقبل على الرغم من قرار االحتاد العربي بنقل البطولة الى ليبيا 
إلقامتها اواخر الشهر املقبل مبدئيا. وطلب االحتاد العربي للعبة 
من احتادنا تقدمي ضمانات رسمية إلقامة البطولة في سبتمبر. 
وكان االحت����اد العربي قد قرر مبدئيا اول من امس نقل تنظيم 

بطولة االندية الى ليبيا لتقام بضيافة نادي اهلي بنغازي.
وفي حال مت نقل البطولة الى ليبيا فإن كاظمة لن يشارك في 
البطولة وقد تقتصر مشاركة انديتنا على الكويت بطل الكأس 

في املوسم قبل املاضي.
يحيى حميدان  ٭

حضر االرجنتيني س����يرخيو اغويرو مهاجم مان س����يتي 
بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم تدريبات الوصل االماراتي 
الذي يستعد للقاء اخلور القطري غدا االربعاء في نصف نهائي 

بطولة االندية اخلليجية السابعة والعشرين.
ويتواجد اغويرو زوج ابنة االسطورة االرجنيتنية دييغو 
مارادونا مدرب الوصل في االمارات منذ 15 احلالي وذلك لقضاء 
اجازة قصيرة بدعوة من مدرب الوصل بعد انتهاء منافس����ات 
الدوري االجنليزي التي قاد خاللها فريقه للفوز باللقب للمرة 
االولى منذ 44 عاما بتسجيله هدف الفوز في مرمى كوينز بارك 

رينجرز )3-2( في اللحظات القاتلة من املرحلة االخيرة.
وشاهد اغويرو تدريبات الوصل وحتدث الى العبيه وذلك 
دعما ملارادونا الذي يسعى لقيادة فريقه الحراز اللقب اخلليجي 
النقاذ موسمه. وقدم الوصل موسما سيئا على الصعيد احمللي 
وخرج من كافة البطوالت بخفي حنني، كما فش����ل في احتالل 
أحد املراكز االربعة االولى في الدوري املؤهلة للمش����اركة في 
دوري ابطال آسيا املوسم املقبل، لذلك فإن البطولة اخلليجية 

تشكل آخر أمل له حلفظ ماء الوجه.

قال السفير البريطاني لدى السعودية انه حتدث إلى مسؤولني 
في اململكة عن احتمال اشتراك رياضيات سعوديات للمرة األولى 
في أوملبياد لندن معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك رغم أن البعثة 
األوملبية السعودية الرسمية ال تضم سوى رجال. وكان رئيس 
جهاز الرياضة السعودي قال في أبريل املاضي إن البعثة الرسمية 
للسعودية إلى أوملبياد لندن لن تضم أي نساء لكنه ترك الباب 
مفتوحا أمام مشاركة نساء سعوديات في األوملبياد بصفة مستقلة. 
وستوجه دعوة من اللجنة األوملبية الدولية إلى رياضية مستقلة 
لالشتراك في املنافس����ات باسم السعودية لكن دون أي مساندة 

رسمية من اململكة وال عضوية في البعثة الرسمية.

ناق���ش االحتاد العربي للصحافة الرياضية في اجتماعه 
الذي عقد على هام���ش ملتقى اإلعالميني الرياضيني العرب 
في مدينة رام اهلل بفلس���طني عددا من املوضوعات املدرجة 

على جدول األعمال.
وصرح نائب رئيس االحتاد العربي الزميل عدنان السيد 
بأنه تقرر عقد العيد الس���ادس لإلعالميني العرب في شهر 
أكتوبر املقبل مبدينة رام اهلل الفلس���طينية، كما تقرر عقد 
املؤمتر الرابع للمصورين الرياضيني العرب مبدينة أغادير 
املغربية، كما تقرر ايضا عقد اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد 
العربي للصحافة الرياضية في شهر يونيو املقبل على هامش 

امللتقى الرابع للمصورين الرياضيني العرب.
من جهة أخرى، التقى السيد بالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في رام اهلل والذي أكد ان الكويت وفلس���طني شعب 
واحد تربطهما عالقات تاريخية متينة كذلك بالنسبة للرياضة 
الفلس���طينية حيث يعود الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى 
الى دور الشهيد فهد األحمد الذي دعم الرياضة الفلسطينية 
منذ عام 1980 عندما وجه الشيخ فهد األحمد بصفته رئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي دعوة للجنة األوملبية الفلسطينية 
للمش���اركة في الدورة األوملبية الشتوية في اليابان ودورة 
األلعاب االوملبية في موسكو، حيث متكن الشهيد فهد األحمد 
من ضم 12 احتادا فلس���طينيا لالحت���ادات الدولية متهيدا 

النضمامها للجنة االوملبية الدولية.

يتطلع اجلزيرة الس����تكمال مسيرته الناجحة والتأهل الى 
الدور ربع النهائي عندما يستضيف االهلي السعودي اليوم في 
ستاد محمد بن زايد في ابوظبي في الدور الثاني من منافسات 
دوري ابطال آس����يا لكرة القدم. وكان اجلزيرة تأهل الى الدور 
الثاني للمرة االولى في تاريخه بعدما تصدر ترتيب املجموعة 
االول����ى برصيد 16 نقط����ة ودون أي خس����ارة، في حني احتل 
االهلي املركز الثاني في املجموعة الثالثة. ويقام الدور الثاني 
من مباراة واحدة، لذلك فان اجلزيرة ميلك أفضلية اللعب على 
ارضه وامام جمهوره لتحقيق طموحه بإنقاذ موس����مه بعدما 
فقد لقبيه في الدوري والكأس احملليني وخرج من نصف نهائي 

كأس الرابطة.

وجه االسرائيلي بوريس غيلفاند ضربة الى بطل العالم احلالي 
للشطرجن الهندي فيسواناتان اناند بفوزه بجولة االحد املاضي 
بعد التعادل في ست جوالت في اطار بطولة العالم للعبة التي 
تقام منذ 11 مايو في موسكو. وانتهت اجلولة التي استمرت نحو 
اربع ساعات باول خسارة للهندي في مواجهة بوريس غيلفاند. 
وتستضيف موسكو بطولة العالم للشطرجن للمرة االولى منذ 
اللقاء االسطوري في 1984-1985 بني غاري كاسباروف واناتولي 
كاربوف. والالعب الذي س����يتوج بطال للعالم في ختام املباراة 
التي قد تس����تمر حتى 30 مايو سيحصل على مبلغ 1.5 مليون 

دوالر في مقابل مليون دوالر للخاسر.

ميسي سبب عدم انتقال 
ڤان بيرسي إلى برشلونة

روني يغيب أمام النرويج

»فيفا« يحتفل مبيالد أشهر الالعبني

بيسكارا إلى »الكالتشيو«

روسيا بطلة كأس العالم للهوكي

دي بوير يرفض ليڤربول

أكد والد روبن ڤان بيرسي جنم فريق أرسنال االجنليزي ان 
ابنه لن يرحل الى صفوف برشلونة املوسم املقبل بسبب وجود 
النجم األرجنتيني املوهوب ليونيل ميسي. وأوضح والد الالعب 
انه ال معنى النتقاله الى برشلونة في ظل وجود ميسي. ويعتبر 
مان سيتي االجنليزي األقرب للتعاقد مع الالعب عقب مفاوضات 

النادي اللندني للحصول على جتديد ڤان بيرسي.

أعلن املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي لكرة القدم روي 
هودجسون أن واين روني يعاني من »إصابة خفيفة« ولن 
يشارك في املباراة الودية املقررة أمام املنتخب النرويجي في 
29 مايو اجلاري. وصرح هودجسون لصحيفة »تلغراف« 
قائال »إنه يعاني من إصابة خفيفة. ولن أكشف عن تفاصيل 
ألن السير أليكس فيرغس���ون )املدير الفني لفريق ملان 
يونايتد( لم يقل أي شيء بهذا الشأن، وكذلك أنا. وتأتي 
املباراة ضمن االستعدادات ل� )يورو 2012( التي تقام في 
پولندا وأوكرانيا بني الثامن من يونيو وأول يوليو. ولم 
يكشف هودجسون أيضا عن مدى إمكانية مشاركة روني 
في املباراة الودية التالية أمام املنتخب البلجيكي واملقررة 

في الثاني من يونيو.

احتفل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بذكرى ميالد عدد 
من الالعبني الدوليني والذي يحل خالل االسبوع اجلاري، 
من ضمنهم اجلناح االيسر للنادي االهلي ومنتخب مصر 

سيد معوض.
ووضع املوقع الرس���مي ل� »فيفا« قائمة تضم عددا من 
الالعبني على رأسهم الكاميروني روجيه ميال )60 عاما(، 
واجلنوب افريقي كونتني فورتون )35 عاما(، وااليطالي 
ارتورو في���دال )25 عاما(، والالعب الكويتي فتحي كميل 
)57 عاما(، االيطالي لوكا توني )35 عاما(، الفرنسي اريك 
كانتونا )47 عاما(، باالضافة الى سيد معوض )33 عاما(. 
وعرض موقع »فيفا« السيرة الذاتية لالعبني ومسيرتهم 
الكروية مع االندية واملنتخبات واالجنازات التي حققوها 

طوال فترة وجودهم باملالعب.

صعد فريق »دلفينو« بيس����كارا ال����ى دوري الدرجة األولى 
االيطالية لكرة القدم »الكالتشيو« اثر فوزه على سمبدوريا 1-3 
ف����ي املرحلة احلادية واألربعني قبل األخيرة من دوري الثانية. 
ولم يلعب بيسكارا في دوري النخبة اال 5 مواسم متقطعة آخرها 
في 93/92، ويدين بهذا الصعود الى حنكة مدربه احلالي والعب 
التسيو السابق األسطورة التشيكي زدينيك زميان. وكان نادي 
تورينو ضمن البطاقة األولى قبل 3 مراحل، فيما ستكون الثالثة 
من نصيب اح����د الفرق التي احتلت املراكز من 3 الى 6 بعد ان 

تخوض ملحقا فيما بينها.

احتشد عش���رات اآلالف في الش���وارع ملوحني باألعالم 
ومطلقني أبواق الس���يارات ومرددين »روسيا روسيا« في 

أعقاب فوز روسيا بلقب كأس العالم لهوكي اجلليد.
وأحرز املنتخب الروسي لقب بطولة كأس العالم لهوكي 
اجلليد التي جرت في فنلندا والسويد، بعد تغلبه على نظيره 
الس���لوڤاكي 6-2، ليحقق الدب الروسي فوزه العاشر على 
التوالي، وتقدم الرئيس الروس���ي فالدميير بوتني بالتهنئة 
إلى املدرب زينيتوال بيليالتدينوف عبر الهاتف بعد جناحه 

في قيادة الفريق نحو الفوز باللقب.

ذكرت صحيف���ة »دي تيليغ���راف« الهولندية ان مدرب 
اياكس أمس���تردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم فرانك 
دي بوير رفض عرضا من ليڤربول االجنليزي لتدريب فريقه 
خلفا لكيني دالغليش املقال من منصبه في 16 مايو اجلاري. 
وقال دي بوير الذي قاد اياكس الى الفوز بلقب الدوري في 
املوس���مني املنصرمني: »انا فخور بهذا االهتمام، لكني أريد 

مواصلة عملي مع اياكس«.

نادال وشارابوڤا بطال تنس روما

أحرز االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا لقب بطل دورة 
روما الدولية للتنس، خامس دورات االلف نقطة للماسترز 
والبالغة جوائزها 2.951 مليون يورو للرجال و2.050 مليون 
للسيدات، بعدما ثأر من الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش االول 
بالفوز عليه 7 - 5 و6 - 3 في املباراة النهائية امس. وضرب 
نادال اكثر من عصفور بحجر واحد فهو رد التحية الى الصربي 
وحرمه من اللقب الثالث في الدورة، وعزز تفوقه عليه ب� 18 

فوزا 32 مباراة، وتوج باللقب للمرة السادسة.
واستعاد نادال املركز الثاني عامليا من السويسري روجيه 
فيدرر بعدما فقده االس���بوع املاضي بخسارته امام مواطنه 

فرناندو فرداسكو في الدور ثمن النهائي من دورة مدريد.
كما انفرد نادال بالرقم القياسي في عدد االلقاب في دورات 
املاسترز رافعا رصيده الى 21 لقبا بفارق لقب واحد عن شريكه 

فيدرر الذي خرج من دور االربعة على يد ديوكوڤيتش.
واحتفظت الروسية ماريا شارابوڤا املصنفة ثانية بلقب 
بطلة دورة روما، بفوزها على الصينية نا لي الثامنة 6-4 

و6-4 و7-6 )7-5( في املباراة النهائية.

ماريا شارابوڤا حاملة الكأس

االحتاد اللبناني تلقى كتابًا يتضمن نقاط إجراءات السالمة

»فيفا« يسأل عن األمن في لبنان واحتمال نقل مبارياته إلى األردن

بيليه: نيمار سيقود البرازيل إلحراز ذهبية األوملبياد

البدري: اخلطيب أعادني لقيادة القلعة احلمراء

احتاد الطاولة ينهي موسمه بإجنازات خارجية جيدة

اللبناني لكرة  تلقى االحتاد 
القدم ظهر أمس كتابا رسميا من 
االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 
تضمن أس���ئلة تتعلق بالوضع 
األمني في لبنان، وأخرى خاصة 
بنقاط محددة ح���ول اجراءات 
الس���المة في محيط ملعب كرة 
القدم في مدينة كميل ش���معون 
الرياضية، حي���ث من املقرر ان 
يس���تضيف لبنان مبارياته في 
تصفيات الدور الرابع للبطولة 

اآلس���يوية للمجموعة االولى، 
العالم  واملؤهلة لنهائيات كأس 
ال� 20 التي تستضيفها البرازيل 

سنة 2014.
وعلمت »األنباء« بالرسالة من 
ناشط كروي قاري كبير رفض 
الكشف عن اسمه، فيما تكتمت 
دوائر االحتاد عل���ى مضمونها 

وصحتها.
وفي املعلومات ان الرس���الة 
تضمن���ت ع���ددا من االس���ئلة، 

وسيقرر االحتاد الدولي لكرة القدم 
في ضوء األجوبة اللبنانية تثبيت 
إجراء املباريات في امللعب املعتمد 

وتاليا في لبنان من عدمها.
وحتدث البعض عن احتمال 
نقل املبارات���ني االولى والثانية 
للبنان مع كل من قطر وأوزبكستان 
الى االردن وكانت بعثة املنتخب 
اللبناني غادرت أمس الى العاصمة 
العمانية مسقط خلوض معسكر 
تدريبي تتخلله مباراة ودية مع 

عمان في 27 اجلاري.
وحسمت عدم مشاركة الكابنت 
رضا عنتر املصاب في املباراتني 
االولى والثانية، ورمبا الثالثة 
أمام كوريا اجلنوبية في سيئول، 
وتردد ان اسبابا غير اإلصابة 
تقف وراء ق����رار غياب عنتر، 
وحت����دث البعض ع����ن رفض 
الالعب اخلضوع لكشف طبي 

لبناني!
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

أعرب أس���طورة كرة القدم 
البرازيل���ي بيليه عن ثقته في 
قدرة منتخب بالده على الفوز 
بامليدالية الذهبية ملسابقة كرة 
القدم بدورة األلعاب األوملبية 
املقبلة )لندن( لتكون الذهبية 
األوملبية األولى لبالده في كرة 

القدم عبر التاريخ.
وقال بيليه، س���فير بطولة 
كأس العال���م 2014 بالبرازيل، 
»البرازي���ل لديها كل املقومات 
إلحراز امليدالية الذهبية، »أعتقد 
أن نيمار س���يجلبها إلينا« في 
إشارة إلى النجم الشاب نيمار دا 
سيلفا مهاجم سانتوس البرازيلي 
والذي سيقود هجوم راقصي 

السامبا في أوملبياد لندن.
وأعرب بيليه، في تصريحات 
لصحيفة »أوستاديو دي سالو 
باولو« البرازيلية، عن اعتقاده 
بأن الشيء الوحيد الذي يفتقده 

البرازيل���ي بقيادة  املنتخ���ب 
املدير الفني مانو مينزيس هو 

»القرار«.
أن���ه  وق���ال بيلي���ه »أرى 
م���ن الضروري وج���ود قرار« 
إلى ضرورة االستقرار  مشيرا 
على تش���كيل محدد للمنتخب 
والبدء في العمل على االرتقاء 

مبستواه.
ولدى س���ؤاله عن عدم فوز 
البرازي���ل بذهبية ك���رة القدم 
بالدورات األوملبي���ة من قبل، 
املع���روف بلقبي  أجاب بيليه 
»امللك« و»اجلوهرة السوداء« 
بأن ذلك كان لعدم مشاركته مع 

الفريق.
وألفت بيليه بذلك إلى عدم 
الس���ماح في املاض���ي لالعبني 
احملترفني باملشاركة مع منتخبات 
بالدهم في ال���دورات األوملبية 
حيث كانت املش���اركة قاصرة 

على الالعبني الهواة.
وعما يزعج بيليه بش���أن 
النجم  ق���ال  موندي���ال 2014، 
األسطوري إن أبرز ما يزعجه هو 
افتقاد القاعدة الرياضية ومشاكل 
التنظيم مثل تأخر العمل واجلدال 
واملناقشات العديدة التي تفجرت 
داخل البرازيل سواء بني األندية 
أو امل���دن أو الوالي���ات أو بني 
املسؤولني البرازيليني واالحتاد 

الدولي للعبة )فيفا(.
وس���بق لبيلي���ه أن عم���ل 
بشكل، وصفه هو نفسه بأنه 
مثل »رجل مطافئ«، فعال في 
تهدئة األوضاع بني املسؤولني في 
البرازيل ومسؤولي الفيفا حيث 
التي جرت قبل  املقابلة  حضر 
عدة أسابيع بني رئيسة البرازيل 
ديلما روس���يف والسويسري 

جوزيف بالتر رئيس الفيفا. 
وقال بيليه عقب هذه املقابلة 

»املضحك أن ديلما وجهت لي 
الدعوة ألكون سفيرا للبطولة، 
وهنا، أن���ا أعمل عل���ى إطفاء 
النيران، هن���اك أمور ال ميكن 
تفهمه���ا«. ورغم ذل���ك، أعرب 
بيليه عن ثقته بأن خبرة بالده 
في التنظيم ستس���اعدها على 
اجتي���از هذه العقب���ات مثلما 
جنحت الوالي���ات املتحدة في 
تنظيم مونديال 1994 وكوريا 
اجلنوبية واليابان في تنظيم 
مونديال 2002 وجنوب أفريقيا 

في تنظيم مونديال 2010.
وكشف بيليه )71 عاما( عن 
بعض القطع التي ستعرض في 
متحف بيليه الذي يجهز حاليا 
في نادي سانتوس، وأكد بيليه 
أن من بني هذه القطع ستكون 
اجلائزة التي حصل عليها لفوزه 
بلقب أفضل العب كرة قدم في 

القرن العشرين.

إلياسو وعبداهلل سيسيه وهو 
م����ا يعني أن اجلهاز الفني في 
طريقه لالس����تغناء عن اثنني 
منهم إليجاد مكان في القائمة 
البورس����عيدي  الثنائي  لقيد 
اللذين اقتربا بشدة من التوقيع 
للزمالك في ظل موافقة كامل 
أبو علي رئيس املصري علي 
انتقال 5 العب����ني للزمالك من 
بينهم الياسو وسيسيه نكاية 
النادي األهلي  في مس����ؤولي 
وجماهيره على خلفية أحداث 

بورسعيد.
 ٭القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وش���مل احلفل تكرمي جميع 
الفائزين في مسابقات  الالعبني 
االحتاد املختلف���ة وهي الفردي 
والزوجي والفرق جلميع املراحل 
السنية، علما أن نادي الفحيحيل 
توج بطال لكأس التفوق في هذه 
اللعبة متقدما على ناديي كاظمة 
والتضامن اللذين جاءا باملركزين 

الثاني والثالث على التوالي.

ملدة موسمني.
من جهة أخ����رى، حالة من 
الضيق والغضب بدأت تتفجر 
الزمالك وحتديدا  داخل نادي 
بني الثالثي األفريقي في صفوف 
الفريق الغاني كرمي احلس����ن 
والبنيني رزاق أتومويوسي 
والكاميروني أليكسيس مندومو 
وسط تهديد بأنهم سيرحلون 
بسبب تصرفات اإلدارة واجلهاز 
أبدوا  ال����� 3  الالعبون  الفني، 
اس����تياءهم الشديد من دخول 
ناديهم في مفاوضات رسمية 
مع ثنائي املصري البورسعيدي 

الرياضي األكبر في العالم.
وأكد ان هذه االجنازات الكبيرة 
ما كان���ت لتتحقق لوال التعاون 
املميز بني احتاد اللعبة واألندية 
ال� 13 املشاركة في أنشطته، منوها 
بال���دور الكبير للهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة في دعم جميع 
املشاركات اخلارجية للمنتخب 

جلميع مراحله السنية.

إدارة األهلي  اختار مجلس 
برئاسة حس���ن حمدي املدير 
الفن���ي الس���ابق لفريق الكرة 
إنبي  بالنادي واحلالي لنادي 
حسام البدري، لتولي مسؤولية 
الفنية للفريق األحمر  القيادة 
خلفا للبرتغالي مانويل جوزيه 
رسميا. وقد وقع اختيار البدري 
على كل من أسامة عرابي مدربا 
عاما وطارق س���ليمان مدربا 
حلراس املرم���ى، ملعاونته في 
اإلدارة الفنية للفريق األحمر. 
يأت���ي ه���ذا في الوق���ت الذي 
أبقى فيه الب���دري على محمد 
يوسف مدربا مساعدا، وسيد 
عبد احلفيظ في منصبه مديرا 

للكرة.
من جانبه، أكد املدير الفني 
اجلديد للنادي األهلي حس���ام 
البدري ان نائب رئيس االهلي 
محمود اخلطيب هو من طلب 
منه ان يستأذن من املسؤولني 
بنادي انبي ف���ي الرحيل قبل 
التعاقد م���ع األهلي، وبالفعل 
توجه البدري بالشكر ملسؤولي 
النادي البترولي برئاسة محمد 
بدر على مرونتهم في التعامل، 
مش���ددا على أن القادم أفضل 
بالنسبة للفريق األحمر، رافضا 
في الوقت نفس���ه ما يثار عن 
النادي،  توتر عالقاته بنجوم 
مؤكدا ارتباطه بعالقة قوية مع 
كل جنوم الفريق. وشدد البدري 
على ان اإلدارة احلمراء عندما 
اختارته ج���اء للمحافظة على 
مبادئ األهلي، لذلك سيحرص 
على عقد جلسة مع املدير الفني 
السابق مانويل جوزيه للنقاش 
معه فيما مضى، وكان البدري قد 
وقع على عقود تدريب الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهلي 

أشاد رئيس احتاد كرة الطاولة 
محمد املعتوق باملستوى الالفت 
الذي قدمته األندية املشاركة في 
مس���ابقات االحتاد هذا املوسم 
والتي أدت الى حتقيق املنتخب 
للعديد من االجنازات الكبيرة في 

مشاركاته اخلارجية.
وقال املعتوق ل� »كونا« عقب 
حفل ختام املوسم الرياضي للعبة 
الذي أقامه االحتاد في مركز شباب 
العارضي���ة ان اهتم���ام األندية 
أثمر حتقيق املنتخب  بالعبيها 
للمركز األول في البطولة العربية 
واخلليجية السابقتني اضافة الى 
تقدمي املنتخب ملستويات متميزة 
القارية والدولية  البطوالت  في 

هذا املوسم.
وأض����اف ان االجناز األبرز 
الذي حتقق هذا املوسم هو تأهل 
جنم املنتخب ابراهيم احلسن الى 
دورة األلعاب االوملبية املقبلة 
املقررة اقامته����ا في العاصمة 
البريطانية لندن الصيف املقبل 
بعد تتويجه بطال لبطولة غرب 

آسيا السابقة.
وكشف ان االحتاد سيعمد 
اقامة معسكرات تدريبية  الى 
قوية لالعب في الفترة املقبلة 
لتجهيزه على أعلى مس����توى 
خل����وض غم����ار ه����ذا احملفل 

حسام البدري خير خلف خلير سلف.. جوزيه

رئيس االحتاد محمد املعتوق مع األعضاء والالعبني


