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 العشري احتفل بالبطولة الثانية ويعد بالمنافسة على الدوري

 حرس الحدود يقهر األهلي ويتّوج بكأس السوبر المصرية 
  «ميدو» يعود

   إلى ميدلزبره

 اعلن نادي ميدلزبره اإلجنليزي 
لكرة القدم، عودة مهاجمه املصري 
الدولي أحمد حسام «ميدو» إلى 

صفوف الفريق.
ــب «ميدو»، الذي قضى    وتغي
ــي صفوف ويغان  فترة إعارة ف
ــم املاضي، عن فترة  خالل املوس
إعداد ميدلزبره للموسم اجلديد في 
الشهر اجلاري، بجانب البرازيلي 

افونسو الفيس.
ــاد إلى  ــردد أن الفيس ع   وت
ــبوع واحد لكن  ــق بعد أس الفري
ــاب ميدو لتصل  طالت فترة غي

إلى ٣ أسابيع.
  وتعرض املهاجم املصري لغرامة 
قاسية من ميدلزبره، قبل أن يعود 
إلى لالنضمام إلى صفوف فريقه، 
ــارك في املعسكر  ولكنه لن يش
التدريبي في اسكوتلندا األسبوع 

املقبل.
ــو مدرب  ــتيف اجي   وقال س
ــدو االثنني  ــاد مي ــره «ع ميدلزب
املاضي، ومتت معاقبته من قبل 
ــاف «لقد عاد الينا  النادي».وأض
اآلن، لكنه لن يشارك في تدريبات 
ــث يخضع للبرنامج  الفريق حي
الذي اجتازه الالعبون خالل االيام 

العشرة األخيرة».
ــع برنامجا    وأوضح «انه يتب
خاصا حتى يصل ملستوى باقي 
الالعبني، ولكن ذلك لن يحدث على 
ــام، ألنه تأخر  األقل قبل عدة أي
ــى التعامل مع جميع  ويحتاج إل
ــك اختبارات  ــور مبا في ذل األم

اللياقة».
  ويغيب تونكاي شانلي والفيس 
ــكوتلندا،  ــكر في اس املعس عن 
والذي يتضمن مباراة ودية امام 

دومبارتون، بسبب اإلصابة. 

 العبو حرس احلدود يحتفلون بالكأس 

 (سعود سالم)  البرازيلي كاريكا متحدثا للزميل مبارك اخلالدي 

  القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  حقـــق حرس احلـــدود بطل 
كأس مصر البطولة الثانية في 
الســـوبر  تاريخه وخطف لقب 
املصري بعد تغلبه على األهلي 
بطل الدوري بهدفني نظيفني في 
اللقاء الذي جمعهما على ملعب 
الكلية احلربية. ومع فرحة العبي 
احلدود ومدربهم طارق العشري 
بالفوز والبطولة الثانية لهم هذا 
املوســـم بعد بطولة كأس مصر 
ووعودهم بأنهم سينافسون على 
بطولة الـــدوري، كانت خفقات 
قلوب اجلماهير االهالوية من حال 
فريقهم. أما املدير الفني حسام 
البدري فقد هـــرب من مواجهة 
االعـــالم وصدر عـــالء ميهوب 
للمهمة، الذي لم يجد شيئا يقوله 

سوى مهاجمة حكم اللقاء.
  انتهى الشـــوط األول بتقدم 
احلرس بهدف مبكر سجله أحمد 
الرابعة  الدقيقة  حسن مكي في 
وعزز أحمد عبدالغني في الدقيقة 
٦٠، ولعب األهلي بعشرة العبني 
أكثر مـــن ٥٥ دقيقة بعدما طرد 
احلكم حمدي شعبان الالعب أحمد 
السيد مدافع األهلي بسبب تعمد 
األخير ضرب العب احلرس احمد 

عيد عبدامللك.
  تفوق احلرس معظم فترات 
املباراة خاصة بعـــد أن أصبح 
يالعب فريقا بعشرة العبني بينما 
أصاب الهـــدف املبكر معنويات 
العبي األهلي وجهازه الفني بقيادة 
النتيجة  البدري، وبهذه  حسام 
يوقف احلرس تفوق األهلي في 
الفريق  البطولـــة ويحقق  هذه 
العسكري البطولة الثانية حتت 

قيادة املدرب طارق العشري.
  ومع فقد هذه البطولة االولى 
التي فقدها البدري بعد ان كانت 
حكرا لالهلي في السنوات اخلمس 
األخيرة، غادر الفريق الى العاصمة 
البريطانية لندن للمشاركة في 

دورة وميبلـــي واختار اجلهاز 
الفني بقيادة حسام البدري قائمة 
ضمت ٢٣ العبا ليخوضوا بطولة 
وميبلي الودية املقرر اقامتها في 
لندن األسبوع املقبل وقد ضمت 
القائمة في حراسة املرمى: أمير 
عبداحلميد ورمزي صالح وأحمد 
عادل عبد املنعم، في الدفاع: وائل 

جمعـــة وأحمد الســـيد ومحمد 
سمير وعطية البلقاسي وأحمد 
صديق وأحمد علي وسيد معوض 

وجيلبرتو.
  في وسط امللعب: أحمد فتحي 
وحســـام عاشـــور ومعتز اينو 
وأحمد حسن ومصطفى شبيطة 
وعبداهللا فاروق وحسني ياسر 

ومحمد أبو تريكة. وفي الهجوم: 
أسامة حسني وأحمد بالل وهاني 
العجيزي وفرانسيس دو فوركي 

وعبد السالم بن جلون.
  وبذلك تكون القائمة قد خلت 
من محمد بركات املصاب باإلضافة 
حملمد خلف ووائل شفيق ومحمد 
فضل فيما مت ضم عطية البلقاسي 

املنتقل حديثا من صفوف األوملبي 
باإلضافة للثنائي األجنبي عبد 
الســـالم بن جلون وفرانسيس 

دو فوركي.
  اجلديـــر بالذكـــر أن األهلي 
سيخوض خالل دورة وميبلي 
مباراتـــني وديتـــني األولى أمام 
سيلتيك األســـكتلندي اجلمعة 

املقبل والثانية أمام برشـــلونة 
بطل أوروبا يوم األحد.

  وشـــهدت مباراة السوبر في 
نهايتها مشادة بني العب األهلي 
األنغولي جيلبرتو مع زميله في 
الفريـــق املعتز باهللا إينو وذلك 
عقب اللقاء مباشرة عقب فاصل 
من العتاب بـــني الالعبني عقب 

الهزميـــة، بدأ إينـــو في معاتبة 
جيلبرتو عقب توبيخ جيلبرتو 
له على أدائه أثناء اللقاء وعدم 
التمرير له عقب نزوله وهو األمر 
الذي تطور إلى مشـــادة كالمية 
أميـــر عبداحلميد  ولكن تدخل 
حارس املرمى منـــع من وجود 
تشابك بااليدي. وقد طلب البدري 
إياهم  الهدوء مهددا  من اجلميع 
بتوقيع عقوبات مالية قاســـية 
وهو األمر الـــذي تقبله اجلميع 
بهدوء شـــديد بينما طلب منهم 
الذهاب مع جنم الفريق محمد أبو 
تريكة لتحية جمهور االهلى في 
املدرجات والذي لم يترك مكانه 
في املدرجات عقب املباراة بل ظل 

يهتف لالعبني.

  الحضري: اخترت اإلسماعيلي 

لجماهيريته 

  أعلن عصام احلضري حارس 
مرمى منتخب مصر أن اختياره 
العودة إلى مصر واللعب لصالح 
اإلسماعيلي يرجع جلماهيريته، 
وقال إنه تعلم من جتربة احترافه 
في نادي سيون السويسري أن 
اللعب لنـــاد غير جماهيري وال 
البطـــوالت يهبط  ينافس على 

مبستوى حارس املرمى.
  ومن ناحية أخرى قال أحمد 
سليمان مدرب حراس منتخب 
إلى  مصر إن عـــودة احلضري 
بلـــده تضـــر باملنتخـــب ألنها 
تقلل مـــن قاعدة اختيار حراس 
املنتخب حيث سيدخل احلضري 
في منافســـة مع محمد صبحي 
الدولي  حـــارس اإلســـماعيلي 
مما يتطلب قيـــام أحدهم بدور 
احلارس األساسي، فيما يجلس 
اآلخر على مقاعـــد البدالء، وقد 
الوطني مؤخرا  اعتمد املنتخب 
على ثالثة حراس هم احلضري 
وصبحي وعبد الواحد الســـيد 

حارس مرمى الزمالك. 

 اإلنجليزي األول حسب تصنيف االتحاد الدولي للتاريخ واإلحصاء

 بعد خسارته من تونس في دور الثمانية

 الدوري السعودي في المركز الـ  الدوري السعودي في المركز الـ ١٦١٦ عالميًا والكويتي الـ  عالميًا والكويتي الـ ٤٨٤٨

 «شباب السلة» يودع البطولة العربية

 أزرق السلة يلتقي فريقاً فلبينياً 

  يحيى حميدان
  ودع منتخب الشباب لكرة السلة البطولة العربية 
الـ ١٩ في كرة الســــلة بعد خســــارته امام املنتخب 
التونسي حامل اللقب ٥٧ – ٩٩ في اولى مباريات الدور 
ربع النهائي التي اقيمت امس في صالة ابن ياسني 
ارينا في مدينــــة الرباط املغربية.وما قدمه العبونا 
الشباب يستحق التقدير والثناء بعد املجهود الكبير 
الذي بذلوه في سبيل مجاراة العبي املنتخب التونسي 
اصحاب اخلبرة ويتميزون ايضا بالطول، في املقابل 
تعتبر البطولة هي املشــــاركة االولى على الصعيد 
اخلارجي ألكثر من نصف العبي ازرق الشباب الذي 
شارك في البطولة بالعبي دون الـ ١٩ عاما حيث سبق 

لثالثة العبني فقط خوض بطوالت خارجية.
  وفرض املنتخب التونسي افضليته املطلقة على 
مجريــــات املباراة وحافظ علــــى تفوقه حتى نهاية 
املباراة بعد ان انهى جميع ارباع املباراة ملصلحته، 

حيث جاءت نتائج االرباع كالتالي: ١٩ – ١٤، ٤٧ – ٢٤، 
٧١ – ٣١، ٩٩ – ٥٧.وعمد املنتخب التونسي الى تغيير 
خطة اللعب فــــي اكثر من مرة طوال فترات املباراة 
واجبروا العبينا على التصويب من خارج القوس 
بعد اداء دفاعي عاٍل من قبل التونسيني ولم يحالف 
العبو منتخبنا التوفيق في التصويب من اخلارج.

  وتألق بشكل الفت من منتخبنا الالعبان سعود 
شعيب واحمد البلوشي وقدما مباراة كبيرة وظهرا 

مبستوى عاٍل ينبئ بنجوميتهم في املستقبل.
  وكان منتخبنا قد خسر آخر مبارياته في الدور 
التمهيدي امــــام املغرب ٥٥ – ٨٢ فــــي املباراة التي 
جمعتهما في ساعة متأخرة من مساء امس االول.من 
جهته، أكد مدرب منتخبنا للشباب فيصل بورسلي أن 
اخلسارة منطقية في ظل فارق االمكانيات واخلبرة 
بــــني الفريقني، مضيفا أن معــــدل اعمار العبينا هو 

االصغر في البطولة. 

  يحيى حميدان
  يخوض منتخبنا الوطني االول لكرة السلة اولى 
مبارياته التجريبية في اطار معسكره املقام في الفلبني 
عندما يالقي فريق اراس بيسي احد فرق املقدمة في 
الدوري الفلبيني للمحترفني.ويعتبر لقاء اليوم هو 
االول لــــالزرق بعد ان وصل الى العاصمة مانيال ١٦ 
اجلاري، وتتبقى ملنتخبنا ٤ مباريات جرى االتفاق 

عليها مع املتعهد املسؤول عن اقامة املعسكر.

  وأكد مدير املنتخب نوح خلف في اتصال هاتفي 
مع «األنباء» أن التدريبات تسير بصورة جيدة وعلى 
فترتني صباحية ومسائية وال توجد اي اصابات لدى 
الالعبني.وذكر خلف أن مدرب ازرق السلة الصربي 
زوران كريكوڤيتش ومساعده خالد القالف يعكفان 
حاليا على مشاهدة اشرطة ڤيديو ملنتخبات تايوان 
واوزبكستان وايران للتعرف اكثر على نقاط الضعف 

والقوة لديهما. 

 وجهان جديدان في الئحة حيدر
  لوالية ثالثة في اتحاد الكرة اللبناني 

 كاريكا في أول تدريب مع األبيض

 ٤١ العبًا في معسكر 
  «يد الكويت» بالقاهرة

 بيروت ـ ناجي شربل
  أعلـــن رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشـــم حيدر، الئحته 
التي ســـيخوض بها انتخابات اللجنة االدارية لالحتاد املقررة في ٧ 
أغسطس املقبل في قاعة «دبي» بفندق احلبتور في سن الفيل، لوالية 

ثالثة على التوالي، بعد اجتماع ألعضائها في منزله.
  وضمـــت الالئحة ٩ من اعضاء اللجنـــة االدارية احلالية هم الى 
جانب حيدر، احمد قمر الدين ورميون ســـمعان وسمعان الدويهي 
وهمبارسوميان ميساكيان ورهيف عالمة وجهاد الشحف وموسى 
مكي ومحمود الربعة. وحل كل من مازن قبيســـي بدال من مصطفى 

حمدان، وجورج شاهني بدال من رفيق عرموني.
  وحتظى الالئحة املذكورة بدعم القوى السياسية النافذة في البالد، 
وفـــي طليعتها حركة «أمل»، واحلزب التقدمي االشـــتراكي و«تيار 

املستقبل» و«حزب اهللا».
  ومنح حيدر صالحيات واســـعة في الواليـــة اجلديدة املرتقبة، 
وأفيد بأن اجلهات السياسية التي ترعى الالئحة، ستؤمن وصولها 
كاملة دون تنافس، مع التشديد على وقوفها على آراء االندية، خاصة 
الدرجة االولى، التي عرضت سلســـلة مطالب اثر اجتماعات دورية 

متكررة عقدتها.
  اال ان والدة هـــذه الالئحة القوية سياســـيا، ال يعني طي معركة 
تأكيد الرأي اآلخر، التي تعد لها شـــرائح واسعة بعيدا عن االعالم. 
اال ان هؤالء يجابهون باالحراج مع املرجعيات السياسية، التي بدأت 
تعطي اشارات فيها متني دعم الالئحة، مع التأكيد على األخذ مبطالب 

املعترضني عليها ومبالحظاتهم.

 مبارك الخالدي
  شهدت انطالقة تدريبات الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الكويت امس مشاركة 
احملترف اجلديد بالفريق البرازيلي كاريكا 
القادم من نــــادي النصر والذي حصل 
معه على لقب هداف الــــدوري املمتاز 
املوسم املاضي. وتعتبر مشاركة كاريكا 
فــــي التدريبات تأكيدا ملا ســــبق ان مت 
اإلعالن عنه من قبل إدارة نادي الكويت 
بصحة التوقيع مع الالعب. وأكد كاريكا  

في تصريح لـ «األنباء» انه قد وقع مع 
الكويت عقدا مدته ٣ مواســــم وانه لم 
يوقع ألي ناد اخر، نافيا كل ما صاحب 
الصفقة من إشاعات، مؤكدا أنه سعيد 
بوجوده مع فريقه اجلديد حيث وجد 
كل قبول واحترام.  وكانت صفقة كاريكا 
مع األبيض قد شهدت كثيرا من األقاويل 
حول توقيعه مع االتفاق السعودي وهو 
ما مت نفيه من قبل الالعب نفســــه في 

أكثر من مناسبة. 

 شكل نادي الكويت وفد كرة
  اليد للمعسكر اخلارجي في 
القاهرة والذي يبدأ ٣١ يوليو 
اجلاري وحتى ١٩ اغسطس 

املقبل.
  ويتكون الوفـــد من قايد 
العدواني رئيســـا وفيصل 
العنزي وناصر الدخيل ومحمد 
اخلليل مشرفني، ومصطفى 
موساوي مدربا لتحت ١٦ سنة، 
ورياض اوملان مدربا لتحت 
١٨ ســـنة واحمد نبيل مدربا 
لفريق حتت ١٤ سنة باالضافة 

الى ٤١ العبا. 

 صنف االحتاد الدولي للتاريخ واالحصاء، الدوري السعودي 
فــــي املركز الـ ١٦ بني الئحة أفضل الدوريات العاملية في كرة 
القدم. وحصل الدوري السعودي على ٢٨٨ نقطة، وكان 
أول الدوريــــات العربية أمام مصر صاحبة املركز الـ ٢٣ 

برصيد ٢٥٢ نقطة، وليبيا الـ ٢٨ برصيد ٢٤٤ نقطة.
  وجاء الدوري السعودي في املركز الثاني بني الدوريات 
اآلســــيوية، خلف اليابان صاحبة املركــــز الـ ١٢ برصيد 

٢٩٤ نقطة.
  وبحســــب االحتاد الدولي للتاريــــخ واالحصاء، فإن 
الدوري السعودي تقدم على بطوالت هولندا (املركز الـ 

١٨) والبرتغال (٢٠) واسكوتلندا (٢٤).
  وشــــهد الدوري السعودي تطورا كبيرا في السنوات 
االخيرة، بعد تعديل مســــمى ونظام املسابقة الى دوري 
احملترفني، وحتديد احلســــم بالنقاط بــــدال من الطريقة 

السابقة، بتأهل ٤ فرق الى املربع الذهبي.
  واستقطب الدوري الســــعودي أسماء كبيرة أضافت 
له قوة وإثارة أمثال السويدي كريستيان ويلهيلمسون 
والروماني ميريل رادوي وعدد من الالعبني البرازيليني 
واالرجنتينيني واالفارقة باالضافة الى عدد من املدربني 
البارزين أمثال البلجيكي اريك غيريتس مدرب مرسيليا 

الفرنسي السابق والهالل احلالي.
  وتصدر الدوري االجنليزي الترتيب برصيد ٦١٦ نقطة، 
امام البرازيل (٦٠٢) واالرجنتني (٥١٥) وأملانيا (٤٩٣)، فيما 

جاء الدوري االسباني في املركز اخلامس برصيد ٤٨٨ نقطة، 
وااليطالي في املركز السادس برصيد ٤٠٨ نقاط، والفرنسي 

في املركز السابع برصيد ٣٩٦ نقطة.
  وعلق رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم االمير سلطان 
بن فهد على التصنيف قائال «انه اجناز جديد للكرة السعودية، 
وجاء من خالل جهد وعمل متواصل من هيئة دوري احملترفني»، 
مضيفا «االجناز اجلديد يزيد من حجم املسؤولية امللقاة على 
عاتقنا، ويحتم على الكرة السعودية التأهل الى كأس العالم 
للمرة اخلامسة على التوالي، حتى نتقدم ايضا في التصنيف 

الدولي للمنتخبات».
  يذكر ان تصنيف الدوري الســــعودي العام املاضي كان 

في املركز ٦٥.
  وهنا تصنيف العشرة االوائل:

  ١ـ  اجنلترا ٦١٦ نقطة،٢ـ  البرازيل ٦٠٢، ٣ـ  االرجنتني ٥١٥، 
٤ ـ أملانيا ٤٩٣، ٥ ـ اسبانيا ٤٨٨، ٦ ـ ايطاليا ٤٠٨، ٧ ـ فرنسا 

٣٩٦، ٨ ـ تشيلي ٣٢٨، ٩ ـ أوكرانيا ٣٢٤، ١٠ ـ پارغواي ٣١٢
  تصنيف الدوري في الدول العربية:

  ١٦ ـ السعودية ٢٨٨، ٢٣ ـ مصر ٢٥٢، ٢٨ ـ ليبيا ٢٤٤، ٣٤ 
ـ اجلزائــــر ٢١٦٫٥، ٣٥ ـ ســــورية ٢١١، ٣٨ ـ تونس ٢٠٢، ٤٢ ـ 
لبنــــان ١٨٧٫٥، ٤٤ ـ االمارات ١٨٥٫٥، ٤٨ ـ الكويت ١٨٢٫٥، ٤٩ ـ 
البحرين ١٧٩، ٥٨ ـ املغرب ١٦٤، ٦٠ ـ قطر ١٦٢٫٥، ٦٥ ـ األردن 
١٥٣٫٥، ٦٧ ـ اليمن ١٤٧٫٥، ٦٨- الســــودان ١٤٦٫٥، ٨٠ ـ عمان 

١٣٢، ٨٢ ـ العراق ١٢٨. 

 القناعي يغادر
   إلى روما اليوم

 يتوجه نائب رئيس االحتاد 
الدولــــي للصحافــــة الرياضية 
الزميل فيصل القناعي اليوم الى 
روما للمشــــاركة في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
التي تعقد في العاصمة االيطالية 
خالل الفترة من ٢٣ الى ٢٦ يوليو 

اجلاري.
  وتعقد االجتماعات على هامش 
بطولة العالم الـ ١٣ للسباحة التي 

تقام في روما. 


