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»ودية« الفحيحيل والتضامن نقلت األرملي إلى العناية 
51 جوادًا تتنافس في فروسية األحمدي على كأس األمير

انطالق بطولة القفز في »الصيد«

األنصاري يتدرب منفردًا ومجيد مع الالعبين

أبوحردوب يقصي الشعلة من »المغتربين السوريين«

تتجه أنظار جماهير رياضة سباقات 
اخلي���ل الى مضمار املغفور له الش���يخ 
عبداهلل اجلابر بفروسية األحمدي ملتابعة 
مهرجان كأس صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد في الثالثة عصر اليوم.
وسيش���تمل االجتماع ال���� 20 على 4 
أش���واط قيد فيها 51 جوادا وفرس���ا من 

مختلف الدرجات.
وتعتبر جميع األشواط ال� 4 في غاية 

األهمية.
وق���د بلغ عدد اخليول املش���اركة 20 
رأس���ا يراود مالكها األمل بالفوز بأغلى 

الكؤوس.
م���ن جانبه، قال هاي�����ف احلويل���ة 
رئي��س فروس���ية األحمدي ان السباق 
يعتب���ر مناسب��ة غالية للجميع يبذلون 
قص���ارى جهدهم للفوز به���ذه الك���أس 

الغالي��ة.
وفيما يلي االجتماع بالكامل:

الش���وط األول جلياد مختلط جميع 
الدرجات على مسافة 2000 متر وقيد فيه 

تسعة رؤوس:
»ش���راع« الس���طبل صالح العجمي، 

»شارد« »عادل الطيب« السطبل االنصاري، 
»اجلابرية« الس���طبل الفراج، »تستاهل 
اخلير« السطبل خالد العتيبي، »املعطي 
اهلل« السطبل اخلالد والسالم، »مشعل 
امليدان« الس���طبل الش���مالي، »شواش« 
السطبل املخلد، »موعود« السطبل فهد 

الدبوس.
الش���وط الثاني جلياد مختلط جميع 
الدرجات على مسافة 1000 متر وقيد فيه 

10 رؤوس:
»القري���ن« الس���طبل فه���د الدبوس، 
»صدوق« الس���طبل اله���ادي »مراجل«، 
الس���طبل احلذران، »يتهور« الس���طبل 
احلمود، »االمبراطور« السطبل االنصاري، 
»ظهران« السطبل العذاب، »غرام« السطبل 
طامي الهاجري، »اخيل« السطبل الفراج، 
»صيال« الس���طبل الرويس، »رس���ام« 

السطبل الثويران.
الثالث جلياد مختلط جميع  الشوط 
الدرجات على مسافة 1600 متر وقيد فيه 

12 رأسا:
»عروان« الس���طبل مسلط العتيبي، 
»فكاك« السطبل الشمالي، »خير الزين« 

السطبل الهاجري، »طراح اخلير« السطبل 
العتيبي، »متس���لل« و»طحان«  خال���د 
السطبل الفراج، »االبرز« السطبل العذاب، 
»الصريح« السطبل العقيلة والشويعر، 
الوحيص، »الغالي  »مستقيم« السطبل 
طالل« الس���طبل الهادي، »ش���انزلزيه« 
الس���طبل احلذران و»أوتاد« الس���طبل 

االنصاري.
الش���وط الرابع جلياد مختلط جميع 
الدرجات على مسافة 2400 متر وقيد فيه 

20 رأسا منها:
»طور« الس���طبل الف���راج، »مبلش« 
و»غ���الوي« و»طوي���ق« الس���طبل فهد 
الدبوس، »مزلزل« السطبل نايف الرويس، 
»الغالي علي« الس���طبل خالد العتيبي، 
»ذيبان« الس���طبل االحمر، »البرقاوي« 
السطبل الرويس، »طيف الهوى« السطبل 
البزيع، »احمليط الهادي« السطبل الهادي، 
»قيدوم« السطبل العاديات، »عالي الهمة« 
و»راعي الطوالت« السطبل اخلالد والسالم، 
»نعم الوفي« السطبل الهادي، »جزا خير« 
السطبل س���عدون العتيبي و»مسموح« 

السطبل الدماك.

تنطلق في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم مبيدان نادي الصيد 
والفروس���ية الدولي بطولة الكويت الوطنية للقفز على احلواجز 
خالل الفترة من 4 الى 6 مارس اجلاري برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، ويشارك فيها اكثر من 
280 فارسا وفارسة ميثلون مركز الكويت للفروسية ونادي املسيلة 
ووزارة الداخلية واالحتاد الرياضي العسكري باالضافة الى نادي 

الصيد والفروسية.
وقد أعرب رئيس نادي الصيد ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
الشيخ ضاري الفهد عن س���عادته لتزامن البطولة مع االحتفاالت 

باألعياد الوطنية.

وش���كر راعي البطولة الش���يخ احمد الفهد على جهوده ودعمه 
الالمحدود من اجل االرتقاء باحلركة الرياضية، كما ش���كر الهيئة 

العامة للشباب والرياضة على دعمها للبطولة ورعاية الفرسان.
وأضاف الفهد انه يتأسف لفرسان الكويت بسبب ايقاف البطولة 
الدولي���ة نتيجة قرار اللجنة األوملبية الدولية واصراره على اقامة 
البطولة الوطنية بدال منها التاحة الفرصة ألبطال الكويت للمشاركة 
وكس���ب االحتكاك والتألق مع رياضة اآلب���اء واألجداد، مضيفا ان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة تفهمت دور رياضة القفز ووجود 
الكثير م���ن املواهب املطلوب رعايته���م ودعمهم ووعدت بتحقيق 
الكثير له���ذه الرياضة العربية األصيلة ومتن���ى التوفيق جلميع 

الفرسان والفارسات.

  عبدالعزيز جاسم 
دخل العب وسط القادسية فهد االنصاري تدريبات 
فريقه منفردا بعد ان غاب ملدة 16 يوما عن التدريبات 
بسبب االصابة التي أملت به مؤخرا وهي عبارة عن 
جرح في الغضروف ادى الى متزق بسيط في الرباط 
اجلانبي ما استدعى راحته ملدة اسبوع على االقل 
حت����ى يتمكن من الدخول في تدريبات االصفر مع 
زمالئه. كما انضم الى التدريبات مجيد طالل بعد ان 
غاب في الفترة السابقة الصابته بالعضلة الضامة 
وش����عوره بآالم في احلوض كما دخل التدريبات 
السوري فراس اخلطيب بعد ان غاب لفترة طويلة 

عن مباريات القادسية وتدريباته. 
من جانبه قال مدير الفريق االول بنادي القادسية 
جمال مبارك ان االصفر بدخول االنصاري التدريبات 
االنفرادية واخلطيب ومجيد مع الالعبني بات االن 
مكتمل الصفوف وال يعاني من اي اصابات، مشيرا الى 

ان الغيابات تتمثل في الالعبني املنضمني للمنتخب 
الوطني والذين سيدخلون التدريبات غدا باالضافة 
الى السوري جهاد احلسني املتواجد حاليا مع منتخب 
بالده.  وبني مبارك ان تدريبات الفريق يقودها في 
الوقت احلالي مس����اعد املدرب البوركيني س����يدو 
تراوري ومدرب احلراس احمد دشتي حتى عودة 
املدرب محمد ابراهيم الذي يتواجد في لندن للعالج، 
ومن املتوقع ان يصل غدا او بعد غد ليقود التدريبات 
ويكون على رأس اجلهاز الفني في الدور ربع النهائي 
من مس����ابقة كأس سمو ولي العهد الثالثاء املقبل، 
الفتا الى ان طموح االصفر هذا املوس����م احلصول 
على الثالثية التاريخية مرة اخرى بتحقيق لقبي 
كأس سمو االمير وسمو ولي العهد وبطولة الدوري 
املمتاز، متمنيا اال تعاود االصابات العبي القادسية 
م����رة اخرى والتي عادة ما تكون باجلملة ما يؤثر 

على نتائج الفريق. 

فّجر فريق ابوحردوب مفاجأة من العيار الثقيل 
بعد بلوغه الدور نصف النهائي في بطولة املغتربني 
السوريني في نسختها الثانية على حساب الشعلة 
احد الفرق املرش����حة للحصول على اللقب بعدما 
تغلب عليه 3-2 ضمن مباريات الدور ربع النهائي 

للبطولة.
وفي بقي����ة لقاءات الدور رب����ع النهائي، متكن 
الطليعة من الفوز بصعوبة على ركان الشام 2-3 
بعد جلوء الفريقني الى ضربات الترجيح اثر تعادلهما 
1-1 في الوقت األصلي بعد مب����اراة مثيرة وندية 
من اجلانبني واستطاع الطليعة حسمها من خالل 

ضربات الترجيح.
وفاز درعا على الكرامة 5-2 في مباراة تسيدها 
الفائز من أولها الى آخرها وتألق العبوه في تسجيل 
االهداف رغم احملاوالت املس����تمرة من قبل الكرامة 
للتعديل ولكن دون جدوى بعدما اصطدموا بخط 

دفاعي منظم من قبل درعا.
واستطاع فريق حوران ان يقصي فريق اجلالية 
االرمنية من البطولة بعدما تغلب عليه 1-0 وبشق 
األنفس وبعد مباراة دفاعية وحذرة من اجلانبني، 
اال ان فريق حوران متكن من حس����مهما لصاحله 
بهدف يتيم مس����تغلني بذلك هفوة دفاعية من قبل 

اجلالية االرمنية.
ويلعب اليوم في نصف النهائي الطليعة مع درعا، 

وحوران مع ابوحردوب مفاجأة البطولة.
من جهته، اعلن مسؤول البطولة مهند الصحن ان 
اللجنة املنظمة رصدت هدايا تذكارية الفضل العب 
وحارس مرمى في البطولة يتم اختيارهما بعناية 
من قبل اللجن����ة املنظمة للبطولة وذلك كنوع من 
التشجيع جلميع الالعبني العطاء أقصى ما لديهم 
في املباريات لكي يدخلوا في املنافس����ة على هذه 

اجلوائز الفردية.

مبارك الخالدي
الودية بني  املباراة  حتولت 
التضامن والفحيحيل التي جرت 
مساء اول من امس على ملعب 
التضامن الى معركة كروية اعتدى 
فيها العب التضامن مشعل نايف 
الفحيحيل عبداهلل  على العب 
االرملي بالضرب ما اسفر عن 
نقل االرملي الى العناية املركزة 
مبستش���فى الفرواني���ة. وقد 
اشارت التقارير الطبية االولية 
التي اجريت لالعب الى تعرضه 
الفك وسقوط ثالث  لكسر في 
اس���نان وتهشم في اللثة وهو 
ما اس���تدعى التدخل اجلراحي 
العاجل اليق���اف النزيف، وقد 
نق���ل امس الى اجلن���اح االول 

باملستشفى.
وكانت املباراة، التي انتهت 
بفوز الفحيحيل 4-1 وقبل ان 
تلفظ انفاسها، تسير سيرا حسنا 
باعتبارها مباراة ودية إال ان احد 
الالعبني خرج عن النص وقام 
باالعتداء عل���ى زميله االرملي 
دون مب���رر ضارب���ا باالخالق 
الرياضي���ة ع���رض احلائ���ط 
ليحول ملعب املباراة الى حلبة 
مصارعة، وذلك في غياب عن 
رقابة اللجنة االنتقالية املكلفة 
بادارة ش���ؤون االحتاد وجلنة 
احلكام التابع���ة لها حيث قام 
بادارة اللقاء احد االداريني التابع 
لفريق التضامن االمر الذي يعني 
ان جلنة املسابقات لن تتخذ أي 
عقوبة بش���أن الالعب املعتدي 
لعدم وجود تقرير رسمي من 

حكم معتمد.

وف���ور دخ���ول الالعب الى 
املستش���فى اتخذت االجراءات 
القانوني���ة بتس���جيل قضيه 
الواقعة من قبل  واثبات حالة 

ذوي الالعب املجني عليه.
من جانبه قال عبداهلل االرملي 
انه مصر على تسجيل قضية 
ولن يتنازل عنها، مؤكدا ان ما 
تعرض له ال مي���ت بأي صلة 

لألخالق الرياضية، خصوصا ان 
املباراة كانت ودية ال تستدعي 
ما حدث، الفتا الى ان ما تعرض 
له وضعه في صورة محرجة 

أمام أهله وذويه.
وأض���اف انه من���ذ دخوله 
املستشفى والى االن لم يتناول 
اال السوائل فقط كما ان االطباء 
حددوا له عملية جراحية في الفك 

ستجرى له في االيام املقبلة.
اجلدي���ر بالذك���ر ان عددا 
من مس���ؤولي التضامن ابدوا 
استنكارهم للواقعة البعيدة عن 
االخالق الرياضية حيث تدرس 
ادارة الفريق كتابة تقرير مفصل 
باالعتداء ورفعه ملجلس االدارة 
لتوقيع العقوبة الالزمة بشأن 

الالعب املعتدي.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يعود الفريق االول لكرة القدم باالهلي الى 
تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها 
اجلهاز الفني للفريق ملدة 24 ساعة فقط اللتقاط 
االنف����اس، عقب املباراة الودي����ة التي خاضها 
»الفريق االحم����ر« امام احلامول اول من امس 
وانتهت ملصلحة االهلي 8 - 1 وذلك استعدادا 
ملواجهته املقبلة امام املصري البورس����عيدي، 
واحملدد لها يوم 10 اجلاري ضمن منافس����ات 

اجلولة ال� 20 للدوري املصري املمتاز.
وأح����رز أه����داف األهلي كل م����ن مصطفي 
ش����بيطة)4 أهداف( ومحمد س����مير وعفرتو 
ومحمد طلعت وعبداهلل فاروق، بينما س����جل 

هدف احلامول الوحيد ياسر أوسكار.
من جهة اخرى، نفى مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الزمالك سيد مسعد وجود خالفات 
مع املدير الفني للفريق حسام حسن، مشيرا إلى 
أن سبب حزنه أثناء تبديله في مباراة تكرمي 
تامر عبداحلميد هو حرصه على املشاركة مع 
الفريق من أجل إثبات وجوده واحلصول على 
فرصه ليعود للمشاركة ضمن الصفوف األساسية 

في املباريات املقبلة، مؤكدا أنه تقدم باعتذاره 
للجميع عما بدر منه موضحا موقفه، ومطالبا 
في الوقت ذاته جماهير الزمالك بالوقوف بجانب 
الفريق في الفترة املقبلة والتي ستحدد بشكل 

كبير املنافسة على بطولة الدوري العام.
ومن املنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة 
أزمة بني القلعة البيضاء واالحتاد املصري لكرة 
القدم حول موعد مباراة بتروجيت، خاصة أن 
املنس����ق العام للكرة بالزمالك إبراهيم حسن 
اكد في وقت سابق أن فريقه لن يلعب مباراة 
بتروجيت إذا ما لم يتم تأجيلها ملدة 24 ساعة 
على األقل، إلتاح����ة الفرصة لالعبيه الدوليني 
التدري����ب مع زمالئهم قبل املب����اراة بعدة أيام 

واالشتراك في اللقاء بكل قوتهم.
في حني اكد رئيس جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة املصري عامر حس����ني انه لن يتم إجراء 
أي تعديالت ف����ي مواعيد مباريات األندية في 
الدوري العام بناء على اجلدول املعد مس����بقا 

من جانب اللجنة.
وجاء ذلك كرد صريح بالرفض على رغبة 
مسؤولي نادي الزمالك في تأجيل مباراتهم أمام 

بتروجيت، والتي من املقرر إقامتها يوم األحد 
املقبل واملؤجلة من األسبوع ال� 17 للمسابقة.

من ناحية ثانية، يلتقي األهلي في السادسة 
مساء اليوم بتوقيت الكويت مع الهالل السعودي 
في نهائي بطولة األندية العربية للكرةالطائرة 

العربية.
على صعيد أخر، أصدر مجلس إدارة االحتاد 
املص����ري لكرة اليد قرارا بإقال����ة املدير الفني 
للمنتخب االول جمال شمس، والتفاوض معه 
حول منحه جزءا من مستحقاته لدى االحتاد، 
جاء ذلك خالل اجتم����اع مجلس إدارة االحتاد 
أمس، ورفض مسؤولو االحتاد اإلعالن رسميا 
عن إقالة شمس ملنحه الفرصة لتقدمي استقالته 
للمجلس حلفظ م����اء وجهه ومراعاة لتاريخه 

الكبير مع اللعبة.
وقرر املجلس تكليف جلنة الفرق القومية 
برئاسة سامي محمد علي بعرض تصور خاص 
بتشكيل اجلهاز الفني اجلديد للمنتخب املصري 
األول، وعرضه على مجلس اإلدارة في االجتماع 
املقبل احملدد له في السادس����ة مساء الثالثاء 

القادم.

كسر في الفك وتهشم 3 أسنان وتشققات باللثة

)محمد ماهر(عبداهلل األرملي في مستشفى الفراوانية أمس

مدافع األهلي احمد علي يحول كرة عرضية مبراقبة من العب احلامول

فريق الطليعة املشارك في البطولة

»المسابقات« ترفض تأجيل مباراة الزمالك وبتروجيت

األولمبي المصري يلتقي فلسطين في القدس 
أكد رئيس االحتاد الفلسطيني 
لكرة القدم جبري����ل الرجوب أن 
ترتيبات إقامة املباراة الودية بني 
منتخب فلسطني األوملبي ونظيره 
املصري في 30 اجلاري س����تكون 
فلسطينية بشكل كامل وال شأن 
للجانب اإلسرائيلي فيها، مشددا 
على أن منتخب مصر س����يحظى 
باستقبال ش����عبي ورسمي غير 
مسبوق حني وصوله قبل موعد 

املباراة بيومني.
وكان آخر لقاء جمع املنتخبني 

بالقدس عام 1934 في التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم، حيث أوقعت 
قرعة املونديال حينها الفراعنة إلى 
جانب منتخبي فلسطني وتركيا التي 
انس����حبت من التصفيات، وتأهل 
املنتخ����ب املصري إل����ى مونديال 
إيطاليا بالفوز على فلس����طني في 
مباراة الذهاب بالقاهرة 7-1، وإيابا 

4-1 في القدس.
الرجوب في تصريحات  وأكد 
ل� »العربية.نت« أن االستعدادات 
جارية على قدم وساق الستقبال 

املنتخب املص����ري وإقامة املباراة 
على ملعب الشهيد فيصل احلسيني 
في بلدة الرام قرب مدينة القدس، 
ونفى بشكل قاطع احتمال حصول 
البعثة املصرية على تأش����يرات 
إسرائيلية قبل الدخول إلى األراضي 

الفلسطينية.
وكان رئي����س احت����اد الك����رة 
املصري س����مير زاهر أعلن رفض 
احتاده دخول األراضي الفلسطينية 
عبر إس����رائيل أو احلصول على 
أي تأش����يرات بعيدا عن السلطة 

أمله في  الفلسطينية، معربا عن 
أن تتم الرحلة »في أجواء هادئة 

مبا يحقق الهدف منها«.
ولف����ت زاهر إل����ى أن االحتاد 
املصري حصل على وعد من الرجوب 
بإنهاء جميع ترتيبات الزيارة عن 
الفلسطينية، في  طريق السلطة 
حني نفى اجلهاز الفني ملنتخب مصر 
األوملبي ما تردد عن إلغاء املباراة، 
وأكد طارق السعيد املدرب املساعد 
أن اجلهاز لم يتلق أي إخطار من 

احتاد الكرة بإلغاء املباراة.

السودان: العربي يسعى 
الستعادة روح الود

براعم األزرق 
يهزم البحرين

بحريني بطل الخليج 
للدراجات الهوائية

أكد صقر السودان نائب رئيس 
املكلفة بإدارة  اللجنة املؤقت���ة 
الن���ادي العربي ان الهدف األول 
واألكبر الذي تسعى اليه اللجنة 
النادي  إع���ادة ترتيب  اآلن هو 
وتصفية النفوس وتوفير أرضية 
القياديني واألعضاء  أفضل لكل 
للتعاون من أجل استعادة روح 
الود واحملبة والتنسيق إلخراج 
العربي من املأزق الذي حتم على 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املبادرة الى حل مجلس اإلدارة 

وتعيني اللجنة.
وق���ال الس���ودان ان اللجنة 
املؤقتة برئاس���ة الشيخ سلمان 
احلمود ليست بديال عن مجلس 
إدارة منتخب بإرادة أبناء النادي، 
لذلك فإن اللجنة ال تعتبر نفسها 
في حالة خصومة مع اي طرف 
سواء من مجالس اإلدارات السابقة 
التي تعد  القوائم اجلدي���دة  او 
خلوض االنتخابات وهي بالتالي 
مستعدة وترحب بالتعاون مع 
كل أبناء النادي في اي مجال فيه 

اخلير للجميع.

فاز براع���م األزرق في أولى 
مبارياته على نظيره البحريني 
3 � 0 في مهرجان االحتاد اآلسيوي 
للبراعم حتت 14 سنة في الدوحة 
افتتح  على ملعب اسباير، وقد 
التسجيل الالعب راشد املاجد في 
الدقيقة األولى ثم استمر األداء 
اجليد حتى متكن راكان العنزي 
من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 
السابعة من الشوط الثاني وبعده 
بدقيقة واحدة متكن األزرق من 
تسجيل الهدف الثالث عن طريق 

ناجي العجمي.

أحرز املتسابق البحريني سيد 
خليل املركز األول ضمن منافسات 
الفردي لفئة الكبار ضد الس����اعة 
ملس����افة 35 كيلومت����را للبطولة 
اخلليجي����ة ال� 12 للش����باب وال� 
12 للكبار والناش����ئني للدراجات 

الهوائية املقامة في الكويت.
وح����ل ثاني����ا اإلماراتي محمد 
املروي، فيما جاء ثالثا السعودي 

أمين احلبرتي.
وقال رئي����س جلنة الدراجات 
الهوائية ف����ي احتاد ألعاب القوى 
محمد علي ل� »كونا« ان البطولة 
التي يش����ارك فيها العبان من كل 
دولة خليجية، شهدت تنافسا شديدا 
بني املشاركني عكس املستوى الفني 
الكبير ال����ذي وصلت إليه اللعبة 
في املنطق����ة، وأعرب عن أمله في 
أن تشهد املنافس����ات املقبلة أداء 

مماثال من املتسابقني.

األهلي يهزم الحامول.. واتحاد كرة اليد يقيل شمس

بحضور بن همام وزاهر وبترتيبات فلسطينية

البوركيني سيدو تراوري واحمد دشتي يقودان تدريبات االصفر


