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»األسود« في »الثاني«.. انقّضوا على »الفراعنة«

)عادل يعقوب(العب اجلهراء عبدالعزيز ضاري مينع عبداهلل الصراف من التسجيل

املصري محمد عبدالشافي يحاول انتزاع الكرة من االجنليزي بيتر كراوتش             )رويترز(

كرس املنتخب االجنليزي تفوقه على 
املنتخب املصري بطل القارة االفريقية 
في النسخ الثالث االخيرة عندما تغلب 
عليه 3-1 على ملعب وميبلي الش���هير 
وامام 90 الف متفرج في اطار استعدادات 
االول لنهائيات كأس العالم في جنوب 

افريقيا الصيف املقبل.
وسجل بيتر كراوتش )56 و80( وشون 
اه���داف اجنلترا،  رايت فيليبس )75( 

ومحمد زيدان )23( هدف مصر.
وهو الفوز الثاني الجنلترا على مصر 
وديا بعد االول 4-0 عام 1986 في القاهرة، 
والثالث في تاريخ املواجهات بينهما بعد 
لقائهما في الدور االول من نهائيات كأس 
العال���م في ايطاليا عام 1990 عندما فاز 
االجنليز بهدف وحيد سجله مارك رايت 
في الدقيقة 64. وكان املونديال االيطالي 
املشاركة الثانية واالخيرة للفراعنة في 

العرس العاملي.
وكان���ت التجربة مفي���دة للمنتخب 
االجنليزي في افق مواجهته للجزائر التي 
ازاحت الفراعنة من التأهل الى املونديال. 
وستكون املباراة امام اجلزائر هي الثالثة 
االخيرة لالجنلي���ز في املونديال ضمن 
املجموعة الثالثة بعد مواجهة الواليات 

املتحدة وسلوڤينيا.
املباراة  وخاض املنتخب املص���ري 
بتش���كيلته الكاملة واالساس���ية التي 
ابلت البالء احلس���ن في نهائيات كأس 
امم افريقيا االخيرة وتوجت بلقبها للمرة 

الثالثة على التوالي.
اما اجنلترا فخاضت املباراة في ظل 
غيابات كثيرة ابرزه���ا لريو فرديناند 
واش���لي كول وغلني جونسون بسبب 
االصابة وواين بريدج الذي اعتذر عن 
املش���اركة مع املنتخ���ب، باالضافة الى 

ابتعاد ج���و كول واميل هيس���كي عن 
مستواهما.

وكان املنتخ���ب املصري االفضل في 
الش���وط االول وقدم اداء رائعا اربك به 
العبي املنتخب االجنليزي، واثمر ضغط 
الفراعنة هدفا رائعا عندما تلقى زيدان 
كرة عرضية م���ن منتصف امللعب من 
هاني سعيد فاستغل سقوط املدافع ماتيو 
ابسون وهيأها لنفسه بيمناه عند حافة 
املنطقة وسددها بيمناه ايضا على يسار 

احلارس روبرت غرين )23(.
ودفع كابيللو مبايكل كاريك وبيتر 
كراوت���ش مكان المب���ارد وديفو مطلع 
الشوط الثاني. وكان كراوتش عند حسن 
ظن مدربه وجنح في ادراك التعادل بعد 
هجمة منس���قة مرر على اثرها جيرارد 
ك���رة داخل املنطقة ال���ى باري املتوغل 
فهيأها الى كراوتش الذي تابعها بيمناه 

من مس���افة قريبة على يسار احلارس 
احلضري )56(.

وأشرك شحاتة محمد ناجي »جدو« 
وعمرو زكي مكان احمد حسن ومتعب 
)64(. وجنح ش���ون راي���ت فيليبس 
في منح التقدم لإلجنليز من تس���ديدة 
اخطأ احل���ارس احلضري في التصدي 
لها مباشرة بعد تصديه لتسديدة قوية 

جليمس ميلنر بديل جيرارد )75(.
واشرك شحاتة محمد ابو تريكة مكان 
زيدان )76( في اول مباراة له منذ املباراة 
الفاصلة املؤهلة الى مونديال 2010 امام 
اجلزائ���ر والتي تعرض على اثرها الى 
اصابة حرمته من املشاركة في نهائيات 

كأس االمم االفريقية.
وصنع فيليبس الهدف الثالث عندما مرر 
كرة عرضية داخل املنطقة تابعها كراوتش 

من مسافة قريبة داخل املرمى )80(.

غريب يرجع الهزيمة للعامل البدني.. وميدو لم يحلم بهذا األداء
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعرب اإليطال���ي فابيو كابيللو 
الفني للمنتخب اإلجنليزي  املدير 
عن سعادته باألداء اإلجنليزي خالل 
الشوط األول من مباراة مصر الودية 
رغم تأخر اإلجنليز بهدف، مشيرا 
إلى أن التغييرات التي قام بها أعطت 

الفوز لفريقه.
وقال كابيلل���و، في تصريحات 
أبرزها املوقع الرسمي الحتاد الكرة 
اإلجنليزي عقب اللق���اء، »لم أكن 
مستاء من األداء في الشوط األول، 
الحت لن���ا فرص عدي���دة لكن لم 
نسجل لذا قمت ببعض التغييرات«. 

من ناحيته، ص���رح املدرب العام 
للمنتخب املصري ش���وقي غريب 
بأن سبب اخلسارة وديا أمام اجنلترا 
هو الهبوط البدن���ي وعدم متركز 
الالعب���ني في الش���وط الثاني من 
املباراة. وأضاف »االجنليز متكنوا 
من استغالل الفرصة القليلة التي 
سنحت لهم في الشوط الثاني بنسبة 
100% على الرغم من ان فرصهم في 
الشوط األول كانت أكثر وأخطر«.

وأكد غريب ان املنتخب املصري 
استفاد بشكل كبير من هذه املباراة، 
معربا عن رضائه عن األداء بشكل 
عام، وقال »اخترنا ان نواجه منتخبا 

قويا بعد امم افريقيا لنستفيد منه، 
افضل من منتخب ضعيف نحتفل 
أمامه بالبطول���ة«. من جهته، أكد 
املهاجم املصري احمد حسام »ميدو« 
املعار إلى نادي وست هام يونايتد 
اإلجنلي���زي أنه ما م���ن أحد كان 
يحلم بأن يلعب املنتخب املصري 
أمام نظيره اإلجنليزي على ملعب 
»وميبلي« مبثل ه���ذا األداء. وقال 
ميدو، في تصريح���ات عقب لقاء 
مصر وإجنلترا، إنه س���عيد بأداء 
الفارق  أن  إلى  »الفراعنة«، مشيرا 
البدن���ي ظهر بوض���وح ملصلحة 

اإلجنليز في الشوط الثاني.

جدو وجه إعالني لـ »اتصاالت مصر«

أعلنت شركة »اتصاالت« املصرية عن إمتام التعاقد 
مع هداف افريقيا محمد ناجي »جدو« جنم هجوم 
نادي االحتاد الس���كندري لينضم الى نخبة جنوم 
الكرة واملجتمع املتعاقدة معهم الش���ركة، ليشارك 
في احلمالت اإلعالنية والتجاري���ة التي تقوم بها 
الشركة مع النش���اط االجتماعي الكبير الذي تهتم 
وتقوم به »اتصاالت« خلدمة املجتمع املصري. وكان 
م.جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة اتصاالت 
وم.صالح العبدولي الرئي���س التنفيذي والعضو 
املنتدب وم.حازم متول���ي رئيس القطاع التجاري 
بالشركة قد شهدوا توقيع عقود االنضمام، باالضافة 
الى مجموعة كبيرة من قيادات إدارات التس���ويق 
واإلع���الم والرعاية الرياضية، كما حضر مراس���م 

التوقيع محمد مصيلحي رئيس نادي االحتاد.

الجهراء »يصفع« القادسية في »السلة«
كاظمة أبقى على حظوظه في التأهل للمربع الذهبي للدوري

يحيى حميدان
حسم اجلهراء موقعته مع 
القادس���ية 75-68، و»خلبط« 
كاظم���ة االوراق من جديد بعد 
ان تغلب على الس���احل 85-
ال�  72 ضمن مباريات اجلولة 
31 لدوري الس���لة التي اقيمت 
امس االول، وارتق��ى اجلهراء 
الى املرك���ز الثاني بعدما رفع 
رصيده ال���ى 37 نقطة من 20 
مباراة، في حني اصبح القادسية 
ثالثا برصيد 36 نقطة من 20 

مباراة.
وبفوزه حافظ كاظمة على 
حظوظه في بلوغ املربع الذهبي 
بع���د ان ارتفع رصيده الى 36 
نقطة من 20 مباراة في املركز 
الرابع، واصبح للساحل الرصيد 
نفسه في املركز اخلامس، وكان 
كاظم���ة مطالبا بالف���وز أكثر 
من غي���ره الن تلقي�ه الهزمية 
اخلامس���ة يعني حسم االمور 
نهائيا بتأهل الكويت والقادسية 
واجلهراء والس���احل للمربع 
الذهبي ولكن استطاع كاظمة 
ان يبقي على حظوظه بالتأهل 
ويؤجل احلس���م الى اجلوالت 
الثالث املقبلة والتي س���تكون 
ملتهبة وقد تلجأ الفرق اخلمسة 
الى دورة خماسية، حيث من 
املمكن ان تتساوى في الرصيد 
نفس���ه من النقاط عند نهاية 

الدور التمهيدي.
ال���ى مب���اراة  وبالع���ودة 
القادسية واجلهراء التي اقيمت 
في صالة فجحان هالل املطيري 
بالقادسية، متكن الضيوف من 
حتقيق فوز مثير وصعب بعد 
مباراة مليئة بالشد العصبي 
و»النرفزة« من اجلانبني اللذين 
لم يقدما املستوى الفني املأمول 

منهما.
ومتكن اجله���راء من إنهاء 
الرب���ع االول ملصلحته 18-22 
بعد األداء الطيب ال�ذي قدم���ه 
العبه نايف الصندلي الذي سجل 
9 نقاط في هذا الربع، ومتكن 
الق����ادس���ية من اس���تع���ادة 
املبادرة بفض��ل التألق الكبير 
لالعب������ه االميرك���ي ج���ويل 
بوك���س دفاعي���ا وهجوم��يا 
بتس���جيله 12 نقطة ساهم��ت 
في تقدم فريق���ه عند نه����اية 
الربع الثاني 42-40، وك�ثرت 
حاالت االلتح�ام والتدافع من 
الف�ريق���ني في الرب���ع الثالث 
الذي لم يرق املس���توى خالله 
الى سمعة فريقني لديهما سجل 
ح��اف���ل باأللقاب والبط��والت 
القادسي����ة  وبصعوبة متكن 
من انه���اء الربع الثالث بفارق 

نقطة وحيدة 57-58.
وف���ي الرب���ع األخي���ر قاد 
الصندل���ي اجله���راء لإلطاحة 
بالقادس���ية في صالته بعد ان 
سجل 11 نقطة من اصل 35 نقطة 
س���جلها طوال فترات املباراة 
منها 7 ثالثيات ناجحة، وعاب 
التركيز  القادسية عدم  العبي 

محمد املطيري 14 نقطة واضاف 
عبدالعزي���ز ض���اري 10 نقاط 
واالميركي انتوني جونز كيو 

8 نقاط.
ومن جانب القادسية كان بوك 
االفضل ب� 26 نقطة وعبداهلل 
الصراف 15 نقطة واحمد سعود 
9 نق���اط. ادار اللق���اء احلكام 
عبداهلل السبتي وعابر العابر 

وحافظ احللبي.
وفي لقاءي���ن آخرين، فاز 
النصر على الشباب 56-113، 
ليرفع الفائ���ز رصيده الى 29 
نقطة من 20 مباراة في املركز 
السابع، واخلاسر الى 24 نقطة 
من 22 مباراة في املركز احلادي 

عشر.
وتغلب اليرموك على الساملية 
66-47 ليرتفع رصيد الفائز الى 
28 نقطة من 21 مباراة في املركز 
الثامن، والساملية الى 22 نقطة 

بهزميته في جميع مبارياته.

حرمهم من ذلك.
وبخالف تسجيل الصندلي 
35 نقطة، أحرز زميله املتألق 
كالعادة في مباريات القادسية 

في ثواني املب���اراة االخ���يرة 
ال�عديد من  حيث سنحت لهم 
الفرص لتعديل النتيجة لك��ن 
التألق الدفاعي لالعبي اجله�راء 

السالمية يخسر من األولمبي المصري

العدواني: صفوف النصر اكتملت

القناعي: نسير في طريق رأب الصدع 
بين اإلعالم في مصر والجزائر

تأجيل ختام بطولة »تنس الكويتية«
قررت اللجنة املنظمة لبطولة 
التنس املفتوحة املقامة برعاية 
اخلطوط اجلوية الكويتية في 
اليوم  اليرم���وك تأجيل  نادي 
اخلتامي للبطولة الذي كان مقررا 
امس االول الى االحد املقبل وذلك 

لسوء األحوال اجلوية.
وكان من املفترض أن تقام 3 
مباريات نهائية في اليوم األخير 
حيث يلعب عبدالعزيز محمد مع 
فيصل بوقريص في نهائي حتت 

12 س���نة وفي زوجي السيدات 
يلعب الثنائي س���ارة بهبهاني 
واملقدونية نورا مع نوف العمار 
والالعبة املقدونية دميجانا أما 
نهائي املاس���تر فيجمع هاشم 

عبدال ومحمد الشطي.
اليوم  وشهدت منافس���ات 
اخلامس عش���ر م���ن البطولة 
أبطال 4 فئات س���نية  حتديد 
حيث جنح الالعب ناصر أحمد 
في الفوز على ناصر أحمد 6-7 

و7-6 ليتوج بطال لفئة حتت 
16 سنة.

وف���ي نهائ���ي فئ���ة فردي 
السيدات توجت مفاجأة البطولة 
املقدونية نورا باللقب بعد فوزها 
على الالعبة نوف العمار بنتيجة 
ساحقة 6-0 و6-0 وفي املباراة 
النهائية للزوجي املختلط جنح 
الثنائي جاهان ومالني في الفوز 
على أحمد الربيع وسارة بهبهاني 

6-4 و5-7.

عبدالعزيز جاسم
اختتم الس����املية معسكره في 
القاهرة بخس����ارة م����ن املنتخب 
االوملب����ي املصري 1 � 2 وس����جل 
للس����ماوي نواف املطيري، وكان 
االوملب����ي املصري تقدم بهدف في 
الشوط األول من ركلة جزاء وعادله 
الساملية مع بداية الشوط الثاني، 
إال ان املنتخب املصري سجل هدف 
الفوز في الدقائق االخيرة ونالت 
املباراة رضا واستحسان الالعبني 

واجلهاز اإلداري والفني للساملية 
لقوة املنافس واالستفادة الكبيرة 

التي حققها الالعبون.
وشهدت املباراة مشاركة املهاجم 
فرج لهيب في الشوط الثاني بعد 
ان غاب عن التدريبات فترة طويلة 
بسبب إصابته بتمزق في مباراة 
فريق����ه أمام كاظمة ف����ي الدوري 
املمتاز. وتعتب����ر مباراة االوملبي 
هي الثالثة في معس����كر الساملية 
بعد ان تعادل في املباراة السابقة 

مع احتاد الش����رطة 3 � 3 وسبقها 
الفوز على النصر 1 � 0.

الس����املية امس  وقد عاد وفد 
وس����يخوض أول تدريباته اليوم 
اس����تعدادا ملواجهة الكويت األحد 
املقبل في الدور األول من مسابقة 
كأس سمو ولي العهد، ومن احملتمل 
ان يغيب ناصر العثمان عن املواجهة 
بعد إصابته في التدريبات بالتهاب 
في احلوض س����يمنعه من دخول 
التدريبات ملدة ال تقل عن 3 أيام.

عبدالعزيز جاسم
أكد مدير الفريق األول بنادي النصر محمد العدواني 
ان صف����وف العنابي قد اكتملت ملواجهة العربي غدا 
في انطالق كأس س����مو ولي العهد بعد عودة املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو من اجنلترا وقيادته التدريبات 
وكذلك انضمام العبي املنتخب االوملبي احمد عادي 
وغازي القهيدي والعب املنتخب الوطني األول طالل 
نايف، باالضافة الى محمد راشد وجميعهم لم يكونوا 
مع العنابي في معسكر القاهرة. وأشار العدواني الى 
ان املعسكر كان مفيدا بالرغم من خوض الفريق مباراة 

واحدة إال ان التدريبات وكذلك جتمع الالعبني ساهم 
في زيادة االنسجام، مشيرا الى ان العربي من الفرق 
التي يجب ان يعمل له حساب كونه زعيم البطوالت 
احمللية، ولكن النصر هذا املوسم يختلف عن املواسم 
الس����ابقة وس����يكون له كلمة في كل بطولة يشارك 
فيها. وبني انه يعتب على جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة بسبب تداخل املسابقات، موضحا انه كان من 
املفروض ان تكون كل واحدة على حدة كما هو متبع 
في منطقة اخلليج العربي حيث يتم التركيز على كل 

بطولة دون تشتيت.

كش����ف نائب رئي����س االحتاد 
الدول����ي للصحاف����ة الرياضي����ة 
فيص����ل القناعي عن بدء اخلطوة 
األولى لتنفيذ مبادرة رأب الصدع 
بني اإلع����الم الرياض����ي املصري 
واجلزائري برعاية االحتاد العربي 
للصحافة الرياضية. وقال القناعي 
في بيان صحافي انه مت عقد اجتماع 
مشترك مساء امس األول في مقر 
نقابة الصحافيني العرب بالقاهرة 
ض����م الى جانبه كال رئيس احتاد 
الصحافي����ني العرب ابراهيم نافع 
ونقيب الصحافيني املصريني مكرم 
محمد احمد وصاحب املبادرة رئيس 

االحتاد العربي للصحاف����ة الرياضية األردني محمد 
جميل عبدالقادر. 

وأضاف ان املبادرة وجدت ترحيبا كبيرا من اجلانب 
املصري، مشيرا الى انه مت االتفاق على ان يتم تنفيذها 
حتت مظلة احت����اد الصحافيني العرب على ان يقوم 

العربي للصحافة  رئيس االحتاد 
الرياضية مبواصلة حتركاته على 

اجلانب اجلزائري.
وأوضح ان����ه مت االتفاق أيضا 
على ان يتولى نقيب الصحافيني 
املصريني االتصال بأطراف اإلعالم 
الرياضي املصري في محاولة لعقد 
اجتماع مشترك بني اإلعالميني في 
مص����ر واجلزائر لتقريب وجهات 
النظر بني اجلانبني عقب األحداث 
التي أعقبت مباراة منتخبي البلدين 

في تصفيات كأس العالم. 
وأشار الى ان النقيب املصري 
اقترح اعالن ميثاق شرف لإلعالم 
الرياضي ودعوة الصحافيني واإلعالميني العرب لاللتزام 
األدبي ب����ه بهدف منع حتوي����ل الصحافة والقنوات 
الرياضية الى وسائل تثير الفتنة والفرقة بني الشعوب 
العربية بدال من س����عيها الى حتقي����ق التقارب بني 

الشعوب العربية.

غلوم الصليبخات 
موقوف

العمار: مستعدون 
ألبطال الدورات 

القادسية يستفسر 
عن مشاركته 

في »خليجية اليد«

نال امل��درب الوطني للفريق
الي��د بن��ادي  األول لك��رة 
الصليبخات خال��د غلوم انذارا 
في لقاء فريقه املؤجل مع اليرموك 
وبذلك يكون غلوم قد حصل على 
اإلنذار الثاني وهو ما سيمنعه من 
املشاركة في اللقاء املصيري الذي 
يجم��ع الصليبخات مع الكويت 
الثالثاء املقبل، مما قد يؤثر على 
فريقه حيث ان الصليبخات في 
حاجة الى غلوم الذي يعرف جيدا 
كيف يقرأ املباريات ولكن عزاء 
الصليبخ��ات الوحيد هو وجود 
مس��اعد املدرب عباس طه الذي 
ستوكل له املهمة الى حني انتهاء 

إيقاف غلوم.

للجنة  تستمر االستعدادات 
املنظم��ة العليا لبطول��ة أبطال 
الدورات الرمضانية التاسعة لكرة 
القدم النطالقتها في الرابع حتى 
الثامن من ابريل املقبل وتقام على 
مالعب مركز حسن ابل الرياضي 
بالدسمة مبشاركة 16 فريقا هم 
ابطال أقوى الدورات الرمضانية 
التي اقيمت خالل شهر رمضان 
املاضي. وناش��د فيصل العمار 
نائب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
الفرق املشاركة  للبطولة جميع 
التاس��عة سرعة  النس��خة  في 
تزوي��د اللجنة بقائمة كل فريق 
مصدقة من قبل اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة التي حقق الفريق 

لقبها.

حامد العمران
القادسية بكتاب  بعث نادي 
رسمي إلى احتاد اليد يستفسر 
خالله عن مدى قانونية مشاركته 
في البطول��ة اخلليجية لألندية 
الت��ي تنطلق  الك��ؤوس  ابطال 
في مدينة مس��قط العمانية 20 
اجلاري، حي��ث اخطر االحتاد 
القادس��ية بعدم جواز املشاركة 
في ه��ذه البطولة نظرا إليقاف 
جميع مشاركات االحتاد الكويتي 
على املستوى اخلارجي من خالل 
كتاب االحت��اد الدولي الذي مت 
ارس��اله في وقت سابق. وبذلك 
سيعتذر القادس��ية رسميا من 
اللجن��ة التنظيمية خالل االيام 
املقبلة، وكانت اللجنة التنظيمية 
قد اجرت القرعة الشهر املاضي 
ووقع القادس��ية في املجموعة 
الثانية مع املس��تضيف مسقط 
والش��ارقة االمارات��ي والنور 

السعودي.

جدول المباريات المتبقية
الصالةالتوقيتالمباراةالتاريخ
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فيصل القناعي


