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تأهل السودان ومصر والمجلس األولمبي اآلسيوي والسنغال إلى الدور الثاني

السفير البريطاني »يهندس« الفوز على بنين في بطولة السفارات

جمهور من اجلالية املصريةالسفير املصري طاهر فرحات يسلم جائزة بحضور السفير الشيخ علي اخلالد

مشجعة بريطانية حتمل علم بلدها

أحمد اجلاركي

تواصلت املنافسات القوية في بطولة 
السفارات االولى لكرة القدم للصاالت لليوم 
الثالث على التوالي على صالة فجحان 
هالل املطيري في نادي القادسية، التي 
تنظمها اللجنة الرياضية برئاسة السفير 
الش���يخ علي اخلالد، وتقام حتت رعاية 
نائب رئي���س الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د. محمد الصباح.
وقد تأهلت فرق بريطانيا والسودان 
ومصر واملجل���س األوملبى اآلس���يوي 
والسنغال على حساب فرق بنني والهالل 
والصليب األحمر وإريتريا واجلزائر واألمم 
املتحدة. وتب���دأ اليوم اجلمعة مباريات 

الدور الثاني للبطولة في ال� 8 مساء.
وقد افتتح���ت مباريات اليوم الثالث 
بلقاء فريقي بريطانيا وبنني، حيث تقاسم 
الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، 
وبادر فريق بنني بالتسجيل عن طريق عبده 
أمان في حضور سفير بنني تنيرو عبده 
كباسي، بينما تواجد السفير البريطاني 
مايكل إيرون بامللعب بني صفوف فريقه، 

ليساهم في ادراك التعادل بتمريرة الكرة 
الى املهاجم لوسيانو الذي لعب كرة أرضية 
زاحفة استقرت في مرمى بنني. ثم تقدم 
الفريق البريطاني بهدف جميل جلون، 
وقبل انتهاء الشوط األول يستثمر العب 
بنني خطأ أحد املدافعني ويسدد كرة قوية 

مسجال هدف التعادل.
واكد السفير البريطاني متيزه كصانع 
ألعاب في الش���وط الثاني، الذي انتهى 
بإحراز هدفني رائعني ليفوز فريق السفارة 

البريطانية 2-4.
وفي املب���اراة الثانية، تفوق الفريق 
الس���وداني على فريق الهالل والصليب 
األحمر، وظهر فارق املس���توى واضحا، 
واحرز السودان ثنائية نظيفة في الشوط 

األول، إلى جانب اهدار عدة فرص.
وفي الشوط الثاني، اضاف السودان 
هدفا ثالثا لتنتهي املباراة بفوزه بثالثية 
بيضاء في حضور الس���فير السوداني 
إبراهيم ميرغني واملفوض اإلقليمى للهالل 

والصليب األحمر.

وفاز فريق مصر على فريق اريتريا 
بثالثية نظيفة النسحاب األخير بحضور 
السفير املصري طاهر فرحات ومجموعة 

كبيرة من اجلالية املصرية.
وفي أمتع اللقاءات بني فريق املجلس 
األوملبي اآلسيوي وفريق سفارة اجلزائر، 
ظهرت اجلمل التكتيكية واملستوى الرائع 
للمجلس األوملبي الذي أمتع اجلماهير، 
وش���كل خطورة واضحة طوال فترات 
املباراة الت���ي انتهت بفوزه 6-1. أحرز 
اهداف املجلس االوملبي س���الم املبارك 
ونواف عودة »هاتري���ك« ورضا كرمي 
)هدف���ني(، فيم���ا أحرز جن���م املباراة 
وأحسن العب أحمد شلبي هدف اجلزائر 

الوحيد.
وغاب عن فري���ق املجلس األوملبي 
اآلسيوي قائد الفريق الشيخ أحمد الفهد 
إلصابته في مباراة ودية بني احلكومة 
والنواب )1-6(، وينتظر مشاركته في 
املباراة االس���تعراضية في حفل ختام 

بطولة السفارات.

أم���ا املباراة األخي���رة، فجمعت بني 
السنغال واألمم املتحدة، وانتهت بفوز 
االول 4-1، وسجل أمادو شيان »سوبر 
هاتريك«، بينما س���جل الهدف الوحيد 
لألمم املتحدة ماجد التمري بعد مجهود 

فردي.
وحضر املباريات عدد من الس���فراء 
يتقدمهم عميد الديبلوماسيني في الكويت 
عبداألحد امباكي سفير السنغال والسفير 
املصري طاهر فرحات والسفير البريطاني 
مايكل إيرون والسفير السوداني إبراهيم 
ميرغني والسفير البنيني تنيرو عبده 
كباسي واملفوض اإلقليمي للهالل والصليب 
األحمر برجس البرجس واملمثل املقيم 
لألمم املتحدة في الكويت وحشد كبير 
من الديبلوماسيني واجلاليات، كما حضر 
السفير البنغالديشي وأعرب عن سعادته 
بالتواجد في جو رياضي مليء باحلب 
والود، ووجه الش���كر للجنة املنظمة، 
الرياضية  وطالب باملزيد من األنشطة 

واالجتماعية بني الديبلوماسيني.

مدرب صربي لحراس مرمى األزرق

أزرق الناشئين خسر من السعودية

كاراسي مدربًا لليرموك مقابل 5 آالف دوالر

عبداهلل العنزي
علمت »األنباء« ان اللجنة االنتقالية املكلفة 
ادارة شؤون احتاد الكرة وافقت على اقامة مباراة 
دولية ودية لألزرق مع املنتخب الس���وري في 
أكتوب���ر املقبل، يحدد موعده���ا في وقت الحق 
استعدادا ملباراتي اندونيسيا في تصفيات كأس 

آسيا عام 2011 في الدوحة.
الى ذلك، تدرس اللجنة الفنية والتطوير السيرة 
الذاتية ملدرب حراس مرمى صربي، للتعاقد معه 
ملدة عامني لالشراف على حراس مرمى األزرق، 
وسبق للمدرب الصربي ان درب في العديد من 
األندية األوروبية، ولكن لم يسبق له العمل في 

املنطقة.
 من جانب آخر، سمحت ادارة النادي العربي 
للمنتخب االوملبي التدريب على س���تاد صباح 
السالم، بعد مغادرة االخضر الى حمص خلوض 
مباراة الذهاب ف���ي الدور ربع النهائي من كأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أمام الكرامة السوري 
15 اجلاري.

 وكان من املقرر ان يتدرب االوملبي على ملعب 
الساحل في الفترة املقبلة استعدادا للمشاركة في 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي في ايران.
من ناحية ثانية، اكد مصدر في اللجنة االنتقالية 
ل� »االنباء« عدم ورود أي كتاب من االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« يتعلق باألزمة اإلدارية الحتاد 
الكرة، والرد على االستفس���ارات التي سبق ان 
أرسلتها اللجنة االنتقالية، حول خارطة الطريق 

اجلديدة التي ستتبعها في اجراء االنتخابات.
وكان »فيفا« قد ارسل كتابا الى اللجنة االنتقالية 
بضرورة اجراء بع���ض التعديالت على النظام 
األساس���ي، حس���بما أقرت اللجنة العمومية ل� 
»فيفا« في اجتماعها األخير بالباهاماس وحضره 
نائب رئيس اللجنة االنتقالية الس���ابقة فيصل 

الدخيل.

مبارك الخالدي
خسر منتحب الناشئني أمام نظيره السعودي 
1 � 2 مساء أول من امس ضمن املجموعة الثانية 
من بطولة كاس اخلليج والتي يستضيفها ستاد 

القطارة في مدينة العني في االمارات.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، وفى 
الشوط الثاني، جنح األخضر السعودي في إحراز 
هدفيه عبر املهاجمني فهد زاحم )56( وفهد املولد 
)72(، وقلص سعود العنزي الفارق في الدقيقة 

.83
وبهذه اخلسارة الثانية خرج ازرق الناشئني من 

املنافسة، وسيخوض لقاء حتديد املركزين اخلامس 
والسادس مع املنتخب القطري األحد املقبل.

ولم يكن األزرق سيئا خالل املباراة لكن غابت 
اللمس���ة االخيرة عن مهاجميه، في حني استغل 
املنتخب السعودي الفرصتني وخرج فائزا ليتصدر 

مجموعته.
املنتخبان السعودي والعماني  وبذلك يتأهل 
الى الدور نص���ف النهائي عن املجموعة الثانية، 
في حني تأهلت االمارات والبحرين عن املجموعة 
االولى، بالرغم من خسارة البحرين أمام االمارات 

.2 � 0

مبارك الخالدي
أكد أمني السر العام في نادي 
ان  اليرموك أحم���د اجلاركي 
النادي اختار احملاضر الدولي 
الصربي كاراسي لقيادة الفريق 
األول لكرة القدم للموسم اجلديد 
خلفا للتش���يكي ميروسالف 

ياردا.
واضاف ان كاراسي يتمتع 
بس���يرة ذاتية جي���دة أهلته 
ليصبح محاضرا دوليا في مجال 
كرة الق���دم اضافة الى قدرته 
التي  الفرق  ادارة  الفنية على 
تولى قيادتها خالل مسيرته 

التدريبية.
واوضح اجلاركي ان األسباب 
التش���يكي  الصحية للمدرب 
ياردا هي وراء عدم حضوره 

الى الكويت األم���ر الذي أدى 
الى اتخاذ االدارة قرارا بفسخ 
العقد اذ ان املدرب يعاني من 

س���رطان في احلنجرة أجبره 
على اجراء عملية جراحية ما 
يجعل عودته الى ممارسة مهامه 
كمدرب من األمور الصعبة في 

األشهر القادمة.
وبني اجلاركي ان اليرموك 
بدأ في اتخاذ االجراءات اخلاصة 
باستخراج التأشيرة لكاراسي 
الذي من املتوقع ان يصل الى 
املقبل لتولي  البالد األسبوع 

مهامه بشكل رسمي.
اليرم������وك  ويواص������ل 
املقبل  اس���تعداداته للموسم 
بقيادة مس���اعد املدرب فاضل 
مطر، فيما اليزال ملف الالعبني 
احملترفني مفتوح���اً بانتظار 

وصول املدرب اجلديد.

خاطر وجراغ 
في »سهرة الثالثة«

الجيش يحاصر األهلي 
في الحربية

يحل جنم الك����رة اإلماراتية 
سبيت خاطر ضيفا على القناة 
الثالثة الرياضية خالل استضافته 
في برنامج »سهرة الثالثة« الذي 
يعرض في ال����� 12:30 منتصف 
الليلة، ليتحدث عن مشواره مع 
الكرة، واهم احملطات في مسيرته، 
والتطرق الى القضايا التي تهم 
الكرة اخلليجية والعربية، وكذلك 
احلدي����ث عن مس����تقبل الكرة 
االماراتية. وسيستضيف برنامج 
السهرة ايضا جنم الكرة الكويتية 
وقائد العربي محمد جراغ والفنان 

محمود بوشهري.
البرنام����ج من إع����داد حمد 
الكندري،  الديحاني ويوس����ف 
وتقدمي ماه����ر العنزي واخرج 

احمد كرم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اليوم منافسات  تس����تكمل 
االسبوع الرابع للدوري املصري 
العام بإقامة 4 لقاءات غاية في 
االهمية، تقام في توقيت واحد 
هو ال� 9:30 مساء اليوم اجلمعة 
بتوقي����ت القاهرة، حيث يلتقي 
طالئع اجليش م����ع االهلي في 
ستاد الكلية احلربية، واجلونة 
مع بتروجي����ت بنجع حمادي، 
واحتاد الشرطة مع بترول اسيوط 
في س����تاد عثمان احمد عثمان 
باجلبل األخضر، واالسماعيلي 
مع املقاولون العرب في س����تاد 
االسماعيلية. دائما تتميز مباريات 
طالئع اجليش واألهلي بالقوة 
واإلثارة وكرة القدم احلقيقية، 
ولكن هذه املرة قد تختلف عن 
لقاءات الفريقني السابقة. فاألهلي 
حتت قيادة جهازه الفني بقيادة 
حسام البدري املدير الفني يبحث 
عن الفوز بهذا اللقاء حتى يواصل 
املس����يرة نحو الدرع، لذلك فإن 
املباراة س����تكون فوق صفيح 
ساخن. وفي الوقت نفسه يسعى 
طالئع اجليش الستكمال املسيرة 
الناجحة هذا املوس����م بتحقيق 
الفوز حتى يبتع����د نهائيا من 
البداي����ة عن الس����قوط في بئر 
الثاني،  الهبوط للقسم  ودوامة 
واملنافسة على احد املراكز األربعة 
األوائل. باختصار ميكنا القول 
ان مباراة اليوم ستكون مبثابة 
حوار كروي شامل بني البدري 

وفاروق جعفر.
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