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 محمد أبوتريكة وأحمد حسن يقودان منتخب مصر أمام غينيا

 املنتخب اللبناني تغلب بصعوبة على قطر 

 عبدالوهاب البناي مترئسا االجتماع الثاني للجنة 

 (عادل يعقوب)  صالح العصفور يرتب أوراقه مع اجلهراء قبل بداية املوسم 

 مصر تلتقي غينيا في البروڤة األخيرة قبل مواجهة رواندا بتصفيات كأس العالم مصر تلتقي غينيا في البروڤة األخيرة قبل مواجهة رواندا بتصفيات كأس العالم
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

املنتخــــب املصري    يخــــوض 
األول لكــــرة القــــدم جتربة ودية 
مهمة في التاســــعة والربع مساء 
اليوم بستاد الكلية احلربية امام 
املنتخب الغيني، حيث يأتي اللقاء 
ضمن برنامج استعدادات املنتخب 
امام  ملباراته املصيرية واملرتقبة 
رواندا ٥ ســــبتمبر املقبل برواندا 
بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم 

٢٠١٠ بجنوب افريقيا.
  ويسعى اجلهاز الفني ملنتخب 
مصــــر بقيادة حســــن شــــحاتة 
املدير الفني من خالل لقاء اليوم 
لالطمئنان على حالة العبيه الفنية 
والبدنية، وكذلك تقييم املجموعة 
اجلديدة بالفريق سواء التي عادت 
من جديد لصفوف املنتخب او التي 
تشهدهم الصفوف الدولية للمرة 
الى  األولى. كما يســــعى شحاتة 
دخول الالعبني في االجواء العامة 
للمنافسة بالتصفيات، والوقوف 
على التشــــكيلة الرئيســــية التي 
سيعتمد عليها في الفترة املقبلة 
حيث يعتبر اجلهاز الفني جتربة 
اليوم هي البروڤــــة األخيرة قبل 
لقاء رواندا املرتقب. وكان سمير 
زاهر رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم وعدد من اعضاء مجلس ادارة 
االحتاد قد قاموا بزيارة املنتخب 

أعضاء مجلس احتاد الكرة الحتواء 
أزمة اســــتقالة هاني ابوريدة من 
عضويــــة مجلــــس ادارة االحتاد 
حيث تقدم باستقالته من عضوية 
املجلس الى رئيس املجلس القومي 
للرياضــــة، وتــــرددت العديد من 
املبررات حول اسباب االستقالة، 
منها خالفاته مــــع بعض اعضاء 
املجلس الذين يصــــرون على ان 
تكون لهم أدوار رئيسية في اللجنة 
املنظمة لبطولة كأس العالم للشباب 
التي يرأسها ابوريدة ومت تشكيلها 
بالفعل من خــــارج مجلس ادارة 
االحتاد لتفادى تدخالتهم خاصة 
مجدي عبدالغني وأمين يونس، 
وايضا املوقف املتعارض بني وضع 
ابوريدة كمستشار للجنة السباعية 
املسؤولة عن ملف البث الفضائي 
مع أمين يونــــس عضو املجلس 
واملسؤول بقناة مودرن سبورت، 
ونفس احلال بالنسبة لعبدالغني 
الذي يضغط بقوة لصالح  ايضا 
القنوات الفضائية وليس لصالح 

األندية واحتاد الكرة.
  وقــــال أبوريدة فــــي حيثيات 
مقتضبة الســــتقالته إن ظروفه 
اخلاصة «واألجواء العامة لم تعد 
مواتيــــة خاصة مع الثقة الكبيرة 
التي أولتها له اجلمعية العمومية 

لالحتاد املصري». 

اثناء ادائه لتدريباته باألمس.
  ومن جانبه، أكد حسن شحاتة 
على العبيه ضرورة خوض لقاء 
اليــــوم مبنتهى القــــوة واجلدية، 
مشيرا الى ان اجلهاز الفني مضطر 
لالعتماد على الهيكل األساسي الذي 
لعب مع املنتخب في بطولة كأس 
العالم للقارات وكذلك لقاء رواندا 
في اجلولة الثالثة من التصفيات 
املؤهلة ملونديال كأس العالم ٢٠١٠. 
مؤكــــدا لهم ان عامل ضيق الوقت 
اجبــــر اجلميع على عدم املجازفة 
او املخاطرة باختيــــارات وجوه 
جديدة خالل هذه املرحلة، خاصة 
أن موقف املنتخب بالتصفيات في 
منتهى اخلطــــورة، ولم يتبق له 
ســــوى ٣ لقاءات ال تقبل القسمة 
على اثنني أو التفريط في اي نقطة 

من نقاطها.

  ورغم الســــرية الشديدة التي 
يفرضها حسن شحاتة ومعاونوه 
على تشكيلة املنتخب في لقاء اليوم 
اال ان جميع املؤشــــرات تؤكد ان 
تشــــكيلة مصر ســــتضم: عصام 
احلضري في حراسة املرمى وأمامه 
هاني ســــعيد (ليبرو) ومحمود 
فتــــح اهللا (احمــــد ســــعيد اوكا) 
ووائل جمعة (مســــاكني) واحمد 
فتحــــي (ميينا) وســــيد معوض 
(يسارا) ومحمد شوقي وحسنى 
عبدربه (ارتكاز) بوســــط امللعب 
واحمد حسن (شيكاباال) ومحمد 
ابوتريكــــة واحمد رؤوف (محمد 

زيدان) مهاجمني.

  أزمة استقالة أبوريدة

  بدأ م.حسن صقر رئيس املجلس 
القومي للرياضــــة اتصاالته مع 

 اإلسماعيلي يهزم ليرس البلجيكي
 فاز اإلسماعيلى على فريق ليرس البلجيكي ١ـ  ٠ في اللقاء الودي 
الذي جمع الفريقني مؤخرا ببلجيكا، مبناســـبة افتتاح ملعب وادي 
دجلة اململوك للمصري ماجد سامي صاحب نادي ليرس البلجيكي. 
أحرز هدف اللقاء عبداهللا الســـعيد العب اإلســـماعيلي، وشارك في 
املباراة مع فريق ليـــرس املصريان محمد عبدالواحد العب الزمالك 

السابق ودودي اجلباس العب املصري السابق. 

 بفارق ضئيل عن الهولندي أوديت  

 بيروت ـ ناجي شربل
  خسر املنتخب الوطني لكرة السلة امام 
منتخب اليابان ٧٨-٥١، في بطولة آسيا 
املؤهلة لنهائيات كاس العالم في تركيا 
٢٠١٠ واملقامة حاليا في الصني حتى ١٦ 
اجلاري، وكانت نتيجة األرباع «٠-١٧، 
١٧-٢٥، ٢٠-١٩، ١٤-١٧» ولم يظهر العبو 
األزرق باملستوى املأمول منهم خاصة بعد 
الهزائم الثالث األخيرة أمام إيران وتايوان 
وكوريا اجلنوبية، وظهر واضحا الفروق 
الفنية واخلططية بني العبي املنتخبني 
لدرجة ان األزرق في الشـــوط األول لم 
يسجل سلة واحدة حيث انتهى الشوط 
١٧-٠ لصالح اليابان، ويلتقي األزرق اليوم 

مع الفلبني في الرابعة عصرا.
  من جانب آخر وعلى صعيد املنتخب 
اللبناني  أركان االحتاد  اللبناني يواجه 
لكـــرة الســـلة حرجـــا إزاء األداء الفني 
غير اجليد الذي ظهر عليه املنتخب في 

البطولة.
  وقد توجـــه املنتخـــب اللبناني الى 
تياجنني عبر الفلبني وقبلها الصني تايبيه 
حيث شارك في مسابقة «كأس جونز»، 
ويبدو اهتمام الشارع الرياضي اللبناني 
غير كبير بأخبار منتخبه، بعدما كانت 
عودة البعثة بكأس بطولة آسيا الى مطار 
رفيق احلريـــري الدولي في ١٧ اجلاري، 
السقف األدنى الذي حدده رئيس االحتاد 

اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا.
  وحتدث كاخيا الى «األنباء» من مقر 
اقامته مع البعثة فـــي مدينة تياجنني، 
وقال: «مازلت على تفاؤلي بتحقيق نتيجة 
كبيرة. وقـــد اعتاد املنتخب اللبناني ان 
يستهل البطوالت الكبرى بخسارات غير 
متوقعة، ثم التعويض الحقا». وهذا حصل 

معنـــا في املباراة االولـــى مع االردن، اذ 
كان الالعبون حتت ضغط معنوي كبير، 
مفاده ان اخلســـارة امام االردن مبنزلة 
الكارثة، ذلك انها ستصعب عليهم الطريق 
للوصول الى املباراة النهائية. وانا اعتقد 
أننا على مشارف مراحل مهمة ابتداء من 
الدور ربع النهائي. وسيرى اللبنانيون 
واملتابعون جميعهم، مدى قوة املنتخب 
اللبناني، الذي صرفنا عليه مئات آالف 
الدوالرات، وهو يقارع منتخبات كلفت 

ماليني الدوالرات».
  اال ان كاخيا يوافق الرأي على تراجع 
االهتمـــام احمللي مبشـــوار املنتخب في 
الصني، «ألن اخلسارة امام االردن الذي 
اعتدنا الفوز عليه، جعلت الناس يعتقدون 
ان املنتخب اللبناني متواضع االمكانات، 
وتوقعوا أال يكمل املشوار. وانا هنا اجدد 
القول اننا ال نطمح فقط الى انتزاع احدى 
البطاقات الثالث املؤهلة الى بطولة العالم، 
بل نسعى الى جلب كأس آسيا الى بيروت 
وهذه البقعة اجلغراقية من القارة للمرة 

االولى».
  كما كشف عن لقاءات جانبية عقدها 
مع الالعبني، داعيا املقيمني في لبنان الى 
تقبل مشاركة العبي االنتشار، بعيدا عن 
الدخول في مقارنـــات فردية قال انها ال 

جتدي نفعا.
  وختم كالمه بالقول: «اخلسارة امام 
االردن ليســـت نهاية العالم، والدليل ان 
فوزا واحدا كان يكفينا في الدور الثاني 
لتسهيل مهمتنا في ربع النهائي. اال اننا 
وضعنا كل شيء وراء ظهرنا، ألن الفوز 
بكأس آسيا يتطلب تخطي كل االقوياء 
في املراحل التي ال تلحظ منح اخلاســـر 

فرصة اضافية». 

 أزرق السلة يخسر أمام اليابان 
ويلتقي الفلبين اليوم

 كاخيا متفائل بانتزاع لبنان لقبه بطولة آسيا

 توبانغو: أطمح لتحقيق إنجاز مع الجهراء
 مبارك الخالدي

  قال احملترف البرازيلي في 
فريق نادي اجلهراء انطونيو 
توبانغو انني ســــأبذل ما في 
وســــعي لتحقيــــق اجناز مع 
فريقــــي اجلديد، الســــيما ان 
اجلمهور الرياضي في الكويت 
قد شاهد مستواي اثناء وجودي 
في صفوف الشباب املواسم 

املاضية.
  وأضاف توبانغو انه يشعر 
براحة كبيرة خالل الفترة التي 
قضاها فــــي الكويت وتعرف 
على طبيعة الالعب الكويتي 
الذي يتصف باملهارة والفكر 
وهناك تشــــابه في أســــلوب 
البرازيليـة  الكرة  اللعـب بني 

والكويتـية.
  مشيرا الى ان فريق اجلهراء 
يلعب كرة جيدة ولكنه يحتاج 
الى الالعب الهــــداف لتتويج 
جهود زمالئه، كما ان الفريق 
بحاجة الى قلب دفاع قوي يقرأ 

امللعب جيدا.
  وكان اجلهــــراء قد واصل 
تدريباته مســــاء امس االول 
بقيادة مدربه صالح العصفور 
ومســــاعده احمد عبدالكرمي 
بحضــــور ٣١ العبــــا تقدمهم 
الدولي عــــادل حمود واحمد 
حواس ومحمد ســــعد واحمد 
حسن وصالح ندا وسعد نزال 

واورنس محمد.
  وقام العصفور بتقســــيم 
الالعبني الــــى مجموعتني قاد 

رائعــــا أضاع فيه الالعبون ٣ 
فرص محققة لناصر العجمي 
واحمد ونس وعادل سعيد كما 
تعادل فريق ١٩ مع األكادميية 

من دون أهداف.
  وسيلعب فريقا ١٧ و١٩ مع 
فريق سراييڤو اليوم في آخر 

جتربة لهما. 

هــــو املجموعة االولــــى فيما 
تفرغ عبدالكرمي لالشراف على 

املجموعة الثانية.
  من جهة اخرى واصلت فرق 
١٩ و١٧ سنة استعداداتها في 
معسكرها بالبوسنة إذ خسر 
انتر  أكادميية  مــــن  فريق ١٧ 
ميالن بهدف بعد ان قدم عرضا 

 شباب اليد يحقق «مفاجأة» بالفوز 
  على األرجنتين ويواجه إيران غدًا

 حقق منتخبنا الوطنـــي للشـــبــاب لكــــرة اليد «مفاجـــأة» 
بالفـــوز علــى االرجنتني ٢٦ - ٢٥ في اجلولة اخلامســــة ضمـــن 
املجمـــوعـــة االولـــى ببطولــة كأس العالم للشـــباب املقامــــة 

حاليـــا مبصـــر.
  وتقـــدم االزرق للمركز اخلامس برصيـــد نقطتني وبفــــارق 
االهـــداف عن قطر التـــي تراجعت للمركز الســـادس واالخيـــر 

باملجموعـــة.
  وبــذلــك، يلعـــب شبـــاب اليد على املراكــــز من ١٧ حتـــى ٢٠.
  ومن املقـــرر ان يواجه منتخبنا نظيــره االيراني غدا، بينما 

تلعب قطر مع تــونس لتحديد املراكز من ٢١ حتى ٢٤. 

 المرزوق يفوز بذهبية الناشئين 
  في «روخل الدولية» لقفز الحواجز

 فاز الفارس خالد املرزوق باملركز االول في منافســـات بطولة 
روخل الدولية لفروسية قفز احلواجز للناشئني على منت اجلواد 

«فاتوش زد» والتي اختتمت اول من امس في هولندا.
  وقــــال رئيــس مركز الكويت للفروســـية خليفة اخلرافـــي 
لـ «كونا» ان املـــرزوق متكن من جتاوز احلواجز التي تبلغ ١٢٠ 
ســــــم من دون اخطاء وبزمن قدره ٣٧٫٣٢ ثانية وبفارق ضئيل 
عن الفارس الهولندي اجيسن اوديت الذي حقق زمنا قدره ٣٧٫٣٥، 
فيما نال مواطنه اآلخر كوستر بوريس املركز الثالث وامليدالية 

البرونزية.
  واعرب اخلرافي عن ســـعادته بتحقيق الفرســـان الكويتيني 
ذهبيتـــني وبرونزية في البطولة في ظل مشـــاركة مجموعة من 
الفرســـان الكبار من ٧٠ دولة ميثلـــون مدارس مختلفة في عالم 

فروسية قفز احلواجز.
  واوضح ان اكثر ما اســـعده هو املستوى العالي الذي ظهر به 
الفرسان الشبان ومتكنهم من انتزاع ذهبية وبرونزية في منافسات 
البطولة مما يؤكد ان الكويت متلك ذخيرة وافرة من الفرســـان 
الواعدين القادرين على حمل مشـــعل فروسية قفز احلواجز في 

السنوات املقبلة. 

 مبارك الخالدي
الفنيـــة  اللجنـــة    عقـــدت 
املشـــكلة بقرار وزير الشؤون 
االجتماعيـــة والعمل د.محمد 
العفاسي واخلاصة ببحث اوجه 
التعارض بني القوانني الرياضية 
احمللية وامليثاق االوملبي الدولي 
الثاني صباح امس  اجتماعها 
العامة للشـــباب  الهيئة  مبقر 
والرياضة برئاسة نائب رئيس 
مجلس ادارة الهيئة عبد الوهاب 
البنـــاي وبحضـــور اعضائها 
د.جواد خلف وطليان الطليان 
وجمال الدوسري واحمد عايش 

وسليمان العدساني.
  وبعد االنتهاء من االجتماع 
اعلن البناي ان اللجنة واصلت 
بحث ونقاش مـــا توصل اليه 
االعضاء من دراســـة واقعية 
ومتأنية لقانون ٥\٢٠٠٧ وامليثاق 
الدولـــي، وكان قرار  االوملبي 
اللجنـــة باجماع اراء اعضائها 
انه ال يوجـــد اي تعارض بني 
القانون احمللي وامليثاق االوملبي 
الدولي وبالتالي سترفع اللجنة 
الشـــؤون  توصيتهـــا لوزير 
باخطار اللجنة االوملبية الدولية 
مبا توصلـــت اليه اللجنة من 
نتائج اعمال ومن ثم ســـوف 
تتوقف اجتماعاتها انتظارا لرأي 
اللجنة االوملبية الدولية حول 
الرســـالة التي سترسل خالل 

اليومني املقبلني.
البنـــاي ان تأجيل    وبـــني 
الرسالة املقترحة جاء ملزيد من 
الدراسة والتأني، لكننا توصلنا 
عن قناعة فـــي اجتماع اليوم 
«امس» الى أنه ال تعارض لدينا 
امليثاق االوملبي، والسؤال  مع 
االن موجه لهم ان كان لديهم اي 
حتفـــظ على اي مادة من مواد 
القانون احمللي فعليهم ابالغنا 

به لدراسته.
لـــن نتردد  اننا    وأوضـــح 
بالذهاب الى لـــوزان او دعوة 
اعضاء اللجنة االوملبية الدولية 
لزيارة الكويت في حال اصرار 
اجلانب االوملبـــي على وجود 

تعارض.
النقاب عن  البناي    وكشف 
الرســـالة املوجهة من رئيس 
الدوليه جاك  اللجنة االوملبية 

العفاســـي االسبوع  الى  روغ 
املاضي، وقال ان اجلانب االوملبي 
عرض خالل الرسالة مساعدة 
اللجنة، كما طلب منح اجلمعيات 
العمومية لالحتادات املزيد من 
احلريـــة في عملها عالوة على 
مقترح أن يعمل كل احتاد وفق 
لوائح ونظم خاصة به منسجمة 

مع امليثاق االوملبي.
  واضاف انه ال مشكلة لدينا 

في هذا الشأن اذ ان احتاداتنا 
املنضوية حتت امليثاق االوملبي 
تعمل منذ زمن طويل بالتناغم 

مع اللوائح الدولية.
اللجنة  ان  البنـــاي    وأعلن 
لـــن تدعو احدا لالســـتئناس 
برأيه مكتفية بتواجد سليمان 
الطويلة  العدســـاني خلبرته 
ولتواجد الكفاءات بالهيئة العامة 

للشباب والرياضة. 
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