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إبراهيم حسن ينفي وجود خالفات مع سراج

األهلي إلى نهائي كأس  ولي العهد السعودي

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
نفى املنس����ق العام للكرة بالزمالك إبراهيم حسن حقيقة اخلالف 
الذي نشب بينه وبني عضو مجلس ادارة النادي صبري سراج مؤخرا، 
وذلك لعدم اتس����اع فجوة اخلالف بينهما، مبا يضر مبصلحة الفريق 
االول لكرة القدم بالنادى، بينما أكد كرمي حسن شحاتة مقدم برنامج 
»كورة إف إم« في إذاعة »الش����باب والرياضة« ان التصريحات التي 
أدلى بها إبراهيم حسن فيما يتعلق باألزمة التي نشبت عبر برنامجه 
بني املنسق العام للكرة بالزمالك وعضو مجلس إدارة النادي األبيض 
صبري س����راج بس����بب التعقيب على أزمة العب االحتاد السكندري 
واملهاجم الدولي محمد ناجي »جدو« الذي وقع للنادي األبيض ويرفض 
حالي����ا تفعيل عقده معه، وذلك عقب مداخلة قام بها صبري س����راج 
عضو املجلس، حيث س����خر املنس����ق العام للكرة من األخير، وقال 
نصا »مني اللي كان بيهلفط ده«، وجاءت س����خرية حسن من مداخلة 
س����راج، بعدما أكد األخير انه ال يعرف شيئا عن أزمة »جدو« ولم ير 
قط العقد الذي وقعه مع الزمالك، غير أن ابراهيم حس����ن عاد ليؤكد 
احترامه الشديد ملجلس الزمالك ولسراج حتديدا، متعلال بأنه لم يكن 

يعرف بهوية املتحدث.
 وفي سياق مختلف، يخوض املنتخب املصري في التاسعة من مساء 
اليوم بتوقيت الكويت بالصالة الكبرى مبجمع صاالت ستاد القاهرة 
الدولي مواجهة مصيرية أمام منتخب املغرب تأتي كثاني مبارياته بالدور 

الثاني لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة اليد التاسعة عشرة.

بلغ االهلي املباراة النهائية من مسابقة كأس ولي العهد السعودي 
لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الشباب بركالت الترجيح 3-1 )الوقتان 
االصلي واالضافي 2-2( على ستاد االمير فيصل بن فهد في الرياض.  
وسجل معتز املوسى )26( وعبد الرحيم جيزاوي )86( هدفي االهلي، 
وفيصل الس����لطان )55( ووليد اجليزاني )68( هدفي الشباب. وكانت 
البداية حذرة من الفريقني وانحصر اللعب في وسط امليدان مع أفضلية 
لهجوم االهلي نظرا لسرعة حسن الراهب ومهارات مالك معاذ، وسنحت 
لألول فرصة اولى عندما لعب كرة ضعيفة بجوار القائم )25(، وبعد ذلك 
مرر مالك معاذ بذكاء كرة الى معتز املوسى انهاها في املرمى هدفا جميال 
مستغال تقدم احلارس وليد عبداهلل )27(. وفي الشوط الثاني، حترر 
الفريقان وكاد معاذ يسجل هدف التعزيز لوال تدخل مدافع الشباب ماجد 
املرحوم في اللحظة االخيرة )55(، واستغل السلطان متريره كاماتشو 
وجتاوز حارس االهل����ي ووضع الكرة في املرمى اخلالي )56(. وخرج 
ثنائي هجوم االهلي معاذ والراهب وحل مكانهما عبد الرحيم اجليزاوي 
وياسر الفهمي في محاولة من املدرب البرازيلي فارياس لتعزيز الوسط 
واحلد من خطورة الشباب، ومن هجمة مرتدة مرر كاماتشو كرة جميلة 
للسلطان الذي لعبها عرضية لوليد اجليزاني سجل منها الهدف الثاني 
للشباب )68(. وعلى عكس مجريات املباراة، ادرك االهلي التعادل بعدما 
تخطى عبد الرحيم اجليزاوي مبهارته اكثر من العب وواجه احلارس 
وليد عبداهلل ووضع الكره في املرمى )86(. وخاض الفريقان شوطني 
اضافيني لم يشهدا هجمات خطيرة فلم تتبدل النتيجة احتكم بعد ذلك 

الفريقان لركالت الترجيح التي ابتسمت لألهلي.

)هاني الشمري(مشجع قدساوي يتدحرج في مرمى القادسية فرحا والشرطة تالحقه

محلية متفرقات

عاد الى الب���الد وفد نادي املعاقني اللعاب القوى 
قادما من االمارات بعد ان شارك في بطولة فزاع الدولية 
الثانية والتي جرت مبدينة العني مبشاركة 120 العبا. 
وترأس الوفد امني الس���ر ش���افي الهاجري وكان في 
استقباله رئيس مجلس االدارة مهدي العازمي والرئيسة 
الفخرية للنادي الش���يخة شيخة العبداهلل والشيخ 
مشعل طالل الفهد، وقد حقق ابطال النادي اجنازات 
رائعة متثلت بحصولهم على اربعة كراسي تأهيلية 
لبطولة العالم ف���ي نيوزيلندا 2011 وميدالية ذهبية 

حققها عبداهلل الصالح في دفع اجللة.
دخلت فرق قطاع الناشئني لكرة اليد بنادي الكويت 
معسكرا تدريبيا داخليا ملدة 11 يوما استعدادا ملا تبقى من 
الدوري، خصوصا بعد تصدرهم ومنافستهم بقوة على 
االلقاب، ويتدرب الالعبون في الصالة الرئيسية بالنادي 
على فترتني صباحية ومسائية ملدة 11 يوما مبرافقة مستمرة 
م��ن مدير اللعبة قايد العدواني ومبتابعة من نائب رئيس 

مجلس االدارة خالد الغامن.
تصدر الساحل منافس���ات فئة الشباب لبطولة 
كأس احتاد العاب القوى لفئتي الش���باب واالشبال 
برصي���د 18 نقطة، فيما تصدر كاظمة فئة االش���بال 
برصيد 13 نقطة. وحل ثانيا في فئة الشباب القادسية 
برصيد 16 نقطة وجاء ثالثا كاظمة برصيد تسع نقاط، 
وفي فئة االشبال جاء في املركز الثاني الكويت برصيد 
عش���ر نقاط فيما حل ثالثا في الفئة نفسها الساملية 

بسبع نقاط.
افتتحت اول من امس مبركز عبداهلل الس��الم العداد 
القادة التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة دورة االسعافات 
االولية لالصاب��ات الرياضية التي ينظمه��ا مركز الطب 
الرياضي خالل الفترة م��ن 14 الى 18 اجلاري برعاية د.

حم��ود فليط��ح نائ��ب املدير الع��ام لش��ؤون الرياضة 
بالهيئة.

تقيم جلنة املرأة والرياضة باش���راف الش���يخة 
نعيمة االحمد بطول���ة العيد الوطني وعيد التحرير 

غدا على مالعب نادي فتيات القرين.
تعق��د اللجنة املنظمة العلي��ا لبطولة الكويت الدولية 
لكرة الطاولة كأس سلوى مؤمترا صحافيا في اخلامسة 
من مس��اء اليوم بفندق النخي��ل بحضور رئيس اللجنة 
الشيخ طالل الفهد ونائبه رئيس احتاد كرة الطاولة محمد 
املعتوق ومدير البطولة سند العجمي وذلك لالعالن الرسمي 

عن موعد انطالق البطولة في 23 اجلاري.
قام رئيس أركان قوات الس����لطان املسلحة 
رئيس االحتاد العماني للرماية الفريق الركن احمد 
النبهاني واملقدم ركن جوي احمد الهطالي، بزيارة 
الى مجمع ميادين الش����يخ صباح االحمد األوملبي 

للرماية.

أوبريت »دار السالم« في افتتاح بطولة الشرطة الدولية للرماية

حتت رعاية س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد، وبحضور 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 
تفتتح اليوم بطولة الشرطة الدولية 
للرماية في نسختها االولى وسط 

حضور عاملي وجماهيري. 
وتبدأ مراسم االفتتاح باستقبال 
ممثل راع���ي احلفل ثم الس���الم 
الوطني، وآيات من الذكر احلكيم 
يلقي بعدها رئيس اللجنة العليا 
املنظم���ة للبطولة وكي���ل وزارة 
الفري���ق احم���د الرجي���ب كلمة 
باملناسبة، ثم كلمة لرئيس االحتاد 
الرياضي الدولي للشرطة الفريق 
املتقاعد عبداحلميد حجي يلقيها 
نيابة عنه العمي���د خالد العطية 
رئيس االحتادين العربي والقطري 
الرياضي للشرطة ونائب رئيس 
االحتاد الرياضي الدولي للشرطة، 
ثم يعلن وزي���ر الداخلية افتتاح 
البطولة رسميا، يعقبها بدء عرض 

اوبريت »دار السالم« يستمر نحو 
ساعة واحدة. 

ورحب اخلالد بضيوف الكويت 
املشاركني في البطولة، مشيرا الى ان 
الكويت تبقى ثرية برجالها وفتية 
بجه���ود ابنائها وتضيف كل يوم 
مزيدا من الصروح الش���امخة في 

سجل تاريخها الرياضي. 
وأشاد بالرعاية السامية لسمو 
ولي العهد الش���يخ نواف االحمد 
للبطولة، مش���يرا الى ان رعايته 
لهذه البطولة الوليدة سيكون لها 
ابلغ االثر في اكتسابها املزيد من 
اجلماهيرية والنجاح على املستوى 
احمللي واالقليمي والدولي. واكد 
اخلالد اهمية هذا امللتقى الرياضي 
النه يقام في شهر افراح الكويت 
واحتفاالتها بعيدها الوطني وذكرى 

التحرير املجيد. 
وتب���دأ اجتماع���ات اجلمعية 
العمومية لالحتاد الدولي للشرطة 

في ال� 9 صباح غ���د االربعاء في 
فندق الراية � الكورت يارد، يسبقها 
اجتماعات املكتب التنفيذي ملجلس 
ادارة احتاد الشرطة. ويستعرض 
االجتماع تقري���ر رئيس االحتاد 
الدولي للش���رطة الفريق متقاعد 
عبداحلمي���د حج���ي، وس���يقدم 
الپولندي فالدميير سياس التقرير 
العامة لالحتاد  االداري لألمان���ة 
الدولي للش���رطة بصفته االمني 

العام لالحتاد. 
وسيكون احلدث األبرز للجمعية 
العمومية تولي اللواء الشيخ أحمد 
النواف رئاس���ة االحت���اد الدولي 
للشرطة من الرئيس السابق حجي، 

تعقبها كلمة للنواف باملناسبة.
من جانبه، أكد رئيس االحتاديني 
العربي والقطري الرياضي للشرطة 
ونائب رئي���س االحتاد الرياضي 
الدولي للشرطة العميد خالد العطية 
وقوف جميع االحتادات الرياضية 

العربية للشرطة وتأييدها للشيخ 
اللواء احمد النواف في ترش���حه 
الرياضي  ملنصب رئيس االحتاد 

الدولي للشرطة.
وق���ال ان املكتب التنفيذي في 
احتاد الشرطة العربي اتخذ القرار 
وعرضه على اجلمعية العمومية 
والتي وافقت عليه باالجماع، وهو 
ان يكون الشيخ احمد النواف مرشح 

العرب لرئاسة االحتاد الدولي. 
واضاف ان هناك بعض املناصب 
التي نس���اندها ايضا ونقف معها 
ابن���اء اخلليج دوليا  حتى يبرز 
ويثبتوا قدرته���م وعطاءهم في 
انتخاب���ات اجلمعي���ة لعمومية 
لالحتاد الرياضي الدولي للشرطة 
وهم اللواء عبداهلل بن ناصر من 
االمارات ملنص���ب نائب الرئيس، 
واملقدم نبيل الشطي من الكويت 
ملنصب امني السر املساعد وبعض 

املناصب في اللجان الفنية.

فوز قاس للكويت والقادسية »قلَبها« على كاظمة
»تعادالن« بين النصر والعربي والسالمية والتضامن في الجولة الـ 14 للدوري الممتاز

)عادل يعقوب(العب الصليبخات حمود ملفي يالحق البرازيلي روجيرو

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي 
عبداهلل العنزي - عبدالعزيز جاسم

عاد القادس���ية إل���ى حالته 
الطبيعية وحقق فوزا مثيرا على 
كاظمة بهدف���ني مقابل هدف في 
اجلولة ال� 14 من الدوري املمتاز 
بعدما كان متأخرا وزاد من حالوة 
الفوز ان هدفيه جاءا في أوقات 
قاتلة من املواجهة التنافس���ية، 
وبذلك رفع االصفر رصيده الى 
29 نقطة في املركز الثاني خلف 

الكويت املتصدر. 
وش���هدت املب���اراة اعت���زال 
العب كاظمة عبداهلل الدويسان 
كما شهدت حادثة غريبة عندما 
اندفع مشجع قدساوي إلى داخل 
مرمى القادسية فرحا بعد تسجيل 

الهدف الثاني.
وتش���بث الكويت بصدارته 
بعد فوز قاس على الصليبخات 
األخير بهدف وحيد ملهاجمه علي 
الكن���دري 96 ورفع رصيده إلى 

30 نقطة.
وبقي النصر في املركز الثالث 
برصيد 27 نقطة بعد تعادله مع 
العربي 18 نقطة، وسجل لألخضر 
اجلزائري أمير سعيود وتعادل 
للعناب���ي البرازيلي مارس���يلو 
س���يلفا. كما تعادل الساملية مع 
التضام���ن 1-1، وس���جل لألول 
اميانوي���ل وللثان���ي عب���داهلل 

عثمان وأصبح للساملية 17 نقطة 
والتضامن 5 نقاط.

الكويت والصليبخات

اختصر الش���وط االول من 
مباراة الكوي���ت والصليبخات 
ف���ي الدقائق اخلم���س االولى، 
التي شهدت تسديدة قوية من 
العب وسط الصليبخات عفاس 
مفرح تصدى لها احلارس خالد 
الفضلي بصعوبة، ثم رد عليه 
البرازيلي روجيرو بتسديدة من 
داخل منطقة اجلزاء مرت بجوار 

القائم االمين.
ومتيز الصليبخات بالتنظيم 
الدفاع���ي فلم يس���مح للكويت 
االخت���راق من جمي���ع اجلهات 
بسبب استسالم البرازيلي كاريكا 
وروجيرو والعماني اسماعيل 
العجمي للرقاب���ة، مع تواضع 
مستوى بش���ار عبداهلل وعدم 
تقدميه ألي متريرة حاسمة، حتى 
ان حارس الصليبخات علي طالب 

لم يخرج أي كرة خطرة.
ف���ي الش���وط الثان���ي ل���م 
يتغي���ر احلال لك���ن مع بعض 
االفضلية للكويت بسبب تراجع 
الصليبخات، وبع���د 10 دقائق 
اجرى مدرب االبيض البرازيلي 
تبديال باخراج بش���ار وادخال 
وليد علي، لك���ن لم يحدث أي 

جديد عدا العرضية اخلطرة من 
روجيرو ابعدها احلارس الكندري 
الى رأس كاريكا الذي ارس���لها 

خارج املرمى.
ثم دخ���ل علي الكندري بدال 
من ناص���ر القحطاني، ليصبح 
اللعب كله في وسط الصليبخات 
بس���ب متركز الكندري اجليد. 
وفيما كان احلكم يتهيأ الطالق 
صافرة النهاية، متكن الكندري 
من انقاذ الكويت والصدارة، بعد 
العرضية من  الكرة  ان استغل 
جراح العتيق���ي اثر ركلة حرة 
وحولها برأسه على ميني احلارس 

مسجال الهدف الوحيد )96(.
وح���اول ع���دد م���ن العبي 
الصليبخات التهجم على احلكم 
عباس الشمري بعد نهاية املباراة 
بسبب عدم السماح لهم بتنفيذ 
الركلة الركنية، لكن تدخل رجال 

االمن واملدرب عبداهلل اليرموك 
حال دون ذلك، رغم سخط االخير 

على قرارات احلكم.

كاظمة والقادسية

كل ما في الش���وط االول من 
مباراة القادسية وكاظمة ان الكرة 
كانت تدور في امللعب وال جتد من 
يأخذ بيدها الى املرمى وش���حت 
الفرص احلقيقية للتهديف اال من 
كرتني للقادسية الطرف االفضل 
نوعا ما في الهجوم وسنحت كرة 
ثمنية لبدر املطوع س���ددها الى 
خارج املرمى وكرة رأسية اخرى 
خللف السالمة لم تستثمر جيدا، 
في ح���ني ان فرص كاظمة غابت 
متاما طوال الشوط. واجرى مدرب 
القادس���ية محمد ابراهيم بعض 
التغييرات في تشكيلته الرئيسية، 
وظه���ر االصفر افض���ل حاال من 

خصمه وبادر منذ البداية بالهجوم 
ووصلت كرته كثيرا الى منطقة 
اجل���زاء وانطلق الش���مالي من 
اجلهة اليمنى يتقدمه املش���عان 
ولكن لم تكن الهجمات القدساوية 
ذات فاعلي���ة وتهديد. ولم يظهر 
كاظمة مبستواه في الشوط االول 
ورمب���ا كان حتفظا م���ن املدرب 
الستكشاف نوايا اخلصم ثم قام 
بالتشي بادخال عبداهلل الظفيري، 
ويعتمد كاظمة عادة على حتركات 
العبه طارق الشمري في الوسط 
والذي واجه رصدا ومراقبة من 
العبي القادسية. وال ميكن أن يأتي 
شوط آخر مثل الشوط الثاني لهذه 
املباراة املثيرة فبعدما تقدم كاظمة 
بهدف لناص���ر الوهيب من كرة 
ثابتة سددها فهد الفهد )66( عاد 
األصفر وقلب »عاليها واطيها« في 
حلظات قاتلة عبر البديلني سعود 

املجمد وأحمد عجب فاألول سجل 
هدف التعادل من تسديدة داخل 
املنطقة اثر حتضير جيد من الشيخ 
89، ثم كان هدف الفوز املثير في 
الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد 
عجب من متريرة رائعة من جنم 
الفريق بدر املطوع سددها عجب 
برأسه في مرمى الفضلي )93(. 
وبالفعل كان الشوط الثاني مثيرا 
في أحداثه فكاظمة بدأ جيدا وكان 
قريبا من الفوز ولكن االصفر الذي 
كان يهاجم ايضا جنح بتغييرات 
مفيدة ملدرب���ه محمد ابراهيم ان 
يظفر بالنقاط الثالث ويحقق فوزا 
معنويا اعاده إلى مس���تواه بعد 
تعثر في أربع مباريات بالتعادل 

واخلسائر.
أدار املباراة احلكم علي محمود 
وعاونه عبداهلل مراد ويوس���ف 
اخلب���از ووجه احلك���م انذارات 

باجلمل���ة إل���ى الكس���ندر وفهد 
العنزي وساندرو وعبداهلل دشتي 
الظفيري وكيتا وفهد  وعبداهلل 
االنصاري وأحم���د عجب وطرد 
املباراة  بدر املطوع بع���د نهاية 

الحتجاجه.

العربي والنصر

وفي مباراة العربي والنصر 
فعل محترف االخضر اجلزائري 
امير سعيود كل شيء اال ان فريقه 
»ادمن« التعادالت وخرج الفريقان 
متعادلني 1-1، ففي الشوط االول 
من اللقاء كانت االفضلية للعربي 
عبر حتركات س���عيود ومحمد 
جراغ قبل ان يخرج االخير في 
الدقيقة 24 وحل مكانه عبداهلل 
احل���داد. اما النصر فلم يكن في 
يومه، ولم يقدم العرض املتوقع. 
واستطاع سعيود افتتاح التسجيل 
لفريق����ه في الدقيق����ة 50 بعد ان 
تلقى كرة جميلة من علي مقصيد 
ووضعها سعيود مبهارة قبل ان 
يراوغ العبني من النصر ويودعها 
قوية في ش����باك حارس العنابي 
محمد الصالل، وبعد الهدف حاول 
العب����و النصر االندفاع الى االمام 
بحثا عن هدف التعادل معتمدين 
على الك����رات الطويلة للبرازيلي 
باتريك الذي وجد نفسه وحيدا بني 
مدافعي العربي، والحت لباتريك 

بعض الفرص اخلطرة كان اخطرها 
في الدقيقة 61 عندما راوغ باتريك 
السلوڤيني روك  العربي  مدافعي 
واحمد عبدالغفور قبل ان يسقط 
امام املرمى قبل ان يدرك البرازيلي 
اآلخر مارس����يلو التعادل لفريقه 
من تس����ديدة قوية خارج منطقة 

اجلزاء79.

السالمية والتضامن

وخطف الساملية نقطة ثمينة 
عن طري���ق محترفه النيجيري 
اميانوي���ل في الدقيق���ة الرابعة 
من الوق���ت بدل الضائع ليخرج 
التضامن  السماوي متعادال مع 
بعد مباراة متكافئة بني الفريقني 
في الشوط االول دون تهديد فعلي 
الفريقني، في حني جنح  ملرميي 
الغيني عبداهلل عثمان في الشوط 
الثاني في اح���راز هدف التقدم 
للتضامن )52( من تسديدة داخل 
التضامن  املنطقة بعدها تراجع 
بغية احملافظة على هدفه معتمدا 
عل���ى الهجمات املرتدة. وضغط 
الس���املية بغية تعديل النتيجة 
النيجيري اميانويل  حتى جنح 
في خطف هدف التعادل بحسن 
ارتقائه للركني���ة املرفوعة في 
الدقيقة االخيرة من الوقت بدل 
الضائع ليس���كنها على يس���ار 

احلارس وليد وارد.

استقالة محمد إبراهيم قرعة كأسي األمير وولي العهد غدًا
فاج��أ املدرب محمد إبراهي��م املتابعني بعد نهاية املب��اراة وأعلن اعتذاره عن 
تكملة املش��وار مع القادسية وسيتقدم بكتاب استقالته اليوم، وقال مدير الفريق 
جمال مبارك ان اجلميع يرفض اس��تقالة ابراهيم وس��نجلس معه لثنيه عن هذا 
القرار والعدول عنه، وهو من املدربني املشهود لهم بالكفاءة خصوصا ان الفريق 

في أمسّ احلاجة إليه.

أعلن��ت اللجن��ة االنتقالية املكلف��ة بإدارة 
ش��ؤون احتاد الك��رة أنه تقرر إج��راء قرعة 
كأس صاحب السمو األمير وكأس سمو ولي 
العهد غدا في السادسة والنصف مساء مبقر 

االحتاد  بالعديلية.

الشيخ احمد النواف في استقبال خالد العطية في قاعة التشريفات باملطار
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