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القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
ص��رح محمود طاهر عضو مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة 
الق��دم والذي رأس بعثة املنتخب املصري ف��ي اجنلترا بان االحتاد 
االجنليزي وافق على إقامة مباراة ودية أخرى بني املنتخبني، سيتم 

حتديد موعدها بعد انتهاء بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا. 
وقال طاهر: س��نعقد اجتماعا مع املسؤولني في اجنلترا لتحديد 
مب��اراة ودية اخرى تق��ام في القاهرة، بعد النظ��ر لألجندة الدولية 
لكال املنتخبني«. وأضاف »املس��ؤولون في اجنلت��را أعربوا لنا عن 

انبهارهم بأداء املنتخب املصري، قبل وبعد املباراة«. 
وخسرت مصر بثالثية أمام اجنلترا بعد ان كانت متقدمة بهدف 
محمد زيدان في الشوط األول، في اللقاء الودي الذي جمع املنتخبني 

األربعاء املاضي على ستاد وميبلي بلندن. 
م��ن ناحية أخرى، أك��د طاهر ان لقاء اس��بانيا الودي الذي كان 
مقررا له في يونيو املقبل مت إلغاؤه، مش��يرا الى ان منتخب اسبانيا 
كان قد وجه دعوة رس��مية للفراعنة قبل ان يتراجع عنها. الفتا الى 
ان املنتخ��ب يدرس ع��دة عروض من منتخبات أخ��رى للعب معها 

خالل الفترة املقبلة.

منصور وشوبير

ف��رض مرتضى منصور س��يطرته املطلقة عل��ى حلقة برنامج 
»حصاد األس��بوع« الذي يقدمه مدحت ش��لبي عل��ى قناة مودرن 
س��بورت من أجل الرد على أحمد ش��وبير بعدما حتدث ملدة ساعة 
ونص��ف الس��اعة متواصل��ة دون مقاطعة من ش��لبي وطلب عدم 

استقبال مداخالت هاتفية سوى من شوبير »إذا أراد الرد«.
وحل منصور ضيفا على احللقة إلعطائه حق الرد عقب استضافة 
القناة لش��وبير في برنامج »كورة أون الي��ن« على خلفية الصراع 
الدائ��ر بني الطرفني ف��ي اآلونة األخيرة. واس��تغل مرتضى احللقة 
في الرد على جميع ما قاله ش��وبير في وسائل اإلعالم عقب صدور 
حكم قضائي بإيقاف برامجه على قناة »احلياة« بسبب تطاوله على 

منصور قبيل انتخابات مجلس إدارة الزمالك.

واس��تعرض منصور خالفات ش��وبير مع زمالئه اإلعالميني 
والسياس��يني والرياضيني مش��يرا إلى أن غرميه ميتلك سجال 
حاف��ال من املش��اكل ألنه »لي��س مالكا كما يدعي« على حس��ب 

وصفه.
ووافق منصور في نهاية احللقة على مبادرة وليد دعبس رئيس 
القناة بالصلح مع ش��وبير في حال اعتذر عما بدر عنه جتاهه قائال 

»التسامح فضيلة، واالعتراف باحلق أيضا فضيلة«.

األهلي بطل الطائرة العربية

فاز األهلي املصري بكأس األمير فيصل بن فهد لألندية العربية 
األبطال للكرة الطائرة بتغلبه على الهالل الس��عودي 1/3 في املباراة 
النهائية التي أقيمت مساء اخلميس بصالة 2 مبجمع الصاالت بستاد 
القاهرة وج��اءت نتائ��ج األش��واط 25/23 و16/25 و21/25 و16/25 

لصالح األهلي.
قدم الفريقان عرضا قويا ومثيرا من البداية للنهاية وثأر األهلي 

لهزميته في نهائي البطولة املاضية من الهالل وفاز عليه.
وبعد مباراة مثيرة اس��تغرقت 125 دقيقة فاز النجمة البحريني 
باملرك��ز الثالث ف��ي البطولة وامليدالية البرونزي��ة بتغلبه على أهلي 

طرابلس الليبي 2/3.
وحصل كاظم��ة على املركز اخلامس في مباراة حتديد املركزين 
اخلامس والس��ادس بف��وزه على قطر القط��ري 0/3 وجاءت نتائج 
األش��واط 22/25 و22/25 و21/25 لصالح كاظمة ليحصل قطر على 

املركز السادس.

معركة بين شباب األهلي والزمالك

اش��تبك العبو األهلي والزمالك في قمة الش��باب حتت 18 سنة 
باألي��دي عقب نهاية مباراتهما اول من امس بفوز االهلي 1 - 0 على 
ملعب حلمي زامورا. وهش��م بعض العب��ي األهلي أجزاء من غرف 
املالبس اخلاصة بهم قبل أن يرد بعض من العبي الزمالك باالشتباك 

باأليدي معهم. 

أسامة حسين لـ »األنباء«: اللجنة االنتقالية تكفّلت بعالج خلف في الخارج
عبدالعزيز جاسم

قال مدير املنتخب الوطني اسامة 
حس���ن ان اللجنة االنتقالية املكلفة 
الكرة برئاسة  بادارة ش���ؤون احتاد 
الشيخ احمد اليوسف تكفلت بعالج 
مهاجم العربي خالد خلف الذي تعرض 
لكسر في رجله أثناء مباراة االزرق مع 
عمان احلاسمة في تصفيات آسيا والتي 
تأهل من خاللها االزرق الى النهائيات، 
وسيغادر خلف خالل اليومن املقبلن 
اما الى لندن او املانيا ملواصلة العالج، 
مؤكدا ان هذا ليس بغريب على اعضاء 
االنتقالية ويأتي تقديرا جلهود الالعب 
وحتامله على االصابة وتكملة املباراة 

الى النهاية.
واضاف حس���ن ان ادارة املنتخب 
كانت ق���د اوصت بالتعاقد مع املدرب 
الصربي غوران توڤاريتش قبل مباراة 
عمان وهي اآلن على موقفها بس���بب 
ارتياح الالعب���ن اليه وكذلك جناحه 
في املهمة خالل الفترة املاضية، لكن 
يبقى القرار النهائ���ي بيد االنتقالية 
والت���ي يتوقع ان تنه���ي االمر خالل 
اليومن املقبل���ن باملوافقة، الفتا الى 
ان اجلهازين االداري والفني سيقدمان 

تقريرا الى االنتقالية عن مباراة عمان 
االسبوع املقبل.

وعن خطة االعداد، اش���ار حسن 
الى انه ارتأى ف���ي الوقت احلالي ان 
يخضع املنتخب الس���تراحة ثم يبدأ 
العمل بعدها بس���رعة ووضع خطة 
واضحة واستراتيجية العداد االزرق 
خير اعداد، وسنحاول اقامة مباريات 
ودية خالل أيام ال� »فيفا دي« وكذلك 
ضم العب���ن جدد في ح���ال احلاجة 
اليهم او ممن يظهرون مبستوى مميز 
ف���ي الفترة املقبل���ة ألن الباب مازال 
 مفتوحا النضمام اي العب، لكن ايضا
 يجب احلف���اظ عل���ى العناصر التي

كانت س���ببا للتأهل ألن االس���تقرار 
مطلوب.

وبن حسن ان استبعاد محمد جراغ 
كان فنيا ولي���س اداريا كما يتصور 
اجلميع، ألن غوران اكد بنفسه انه ال 
يحتاج جراغ في مباراة عمان وليس 
من املعق���ول ان يجلس العب بحجم 
جراغ في املدرجات، ورمبا تشاهدون 
جراغ في اول مباراة ودية لالزرق ألن 
االمر بيد املدرب وحده وال يوجد حتفظ 

على انضمام اي العب.

أكد أن إدارة األزرق أوصت بالتجديد لغوران قبل مباراة عمان

مدير األزرق أسامة حسني مع املدرب غوران في حصة تدريبية سابقة

»اليوم الجديد« بطل كأس األمير بجدارة

برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الذي ناب عن سموه محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج وبحضور جماهير غفيرة تتقدمهم الشيخة 
انتصار بدر الصباح ود.هايف احلويلة رئيس فروسية 
األحمدي وامن السر سلطان السويري واملدير محمد 
القحطاني متكن اجلواد »اليوم اجلديد« لطامي الهاجري 
بقيادة محمد روميل من الفوز بأغلى الكؤوس كأس 
س����مو األمير بجدارة وبزمن 2.29.91 دقيقة ملسافة 
السباق 2400 متر وبفارق 2 طول عن »الغالي علي« 
الس����طبل خالد العتيبي وج����اء »األلباني« للعذاب 
بقيادة جيفري في املرك����ز الثالث و»طور« للفراج 

بقيادة كون رابعا.
وقام الشيخ د.ابراهيم الدعيج بتسليم الكأس إلى 
بدر الطامي وهنأه بالفوز واعرب عن تشرفه باإلنابة 
عن صاحب السمو األمير بحضور املهرجان الكبير، 
مضيفا ان فروسية االحمدي كانت السباقة في االهتمام 
برياضة سباق اخليل وان سمو االمير الوالد وسمو 
ولي العهد من الرعيل األول حملبي رياضة الفروسية 
وحريصن على االهتمام بها واالرتقاء بهذه الرياضة 

العربية االصيلة.
كما اعربت الشيخة انتصار الصباح عن سعادتها 
حلضور سباقات اخليل بفروسية االحمدي والتنافس 
على كأس صاحب السمو األمير واالستمتاع برياضة 
اآلباء واألجداد. ومن جهة اخرى اعرب رئيس فروسية 
االحمدي د.هايف احلويلة عن سعادته بنجاح اغلى 

املهرجانات لسباقات اخليل، ورعاية صاحب السمو 
األمير لها اس����عد اجلميع، وشكر الشيخ د.ابراهيم 

الدعيج على حضوره وتكرمي الفائزين.
وم����ن جانب آخر اكد فهد الدبوس مدرب اجلواد 
»الي����وم اجلديد« لطامي الهاجري انه كان واثقا من 

فوز احلصان بأغلى الكؤوس.
وفي بقية األش����واط فاز اجلواد تستاهل اخلير 
السطبل خالد العتيبي بقيادة حسن الصفار باملركز 
األول واملعطي اهلل خلالد والسالم بقيادة كامو باملركز 
الثاني وعادل الطيب لألنصاري بقيادة مايك باملركز 
الثالث وقام الشيخ د.ابراهيم الدعيج بتسليم الكأس. 
كما فاز اجلواد رسام للثويران بقيادة حمود بالشوط 
الثاني املفتوح جلميع الدرجات على مسافة 1000 متر 
واقتنص كأس األمير برقم قياس����ي 56.43ث وجاء 
اخيل للفراج بقيادة كون في املركز الثاني وصدوق 

للهادي بقيادة لورد في املركز الثالث.
وفي الشوط الثالث املفتوح جلميع الدرجات على 
مس����افة 1600 متر فاز اجلواد طراح اخلير السطبل 
املرحوم خالد العتيبي بقيادة مورغن بكأس س����مو 
األمير الثالث بزمن 1.37.38 دقيقة وجاء شانزاليزيه 

للحذران بقيادة يوسف في املركز الثاني.
وفي اخلتام قام د.هاي����ف احلويلة بتقدمي درع 
تذكارية الى الشيخ د.ابراهيم الدعيج وشكره على 
حضوره وتك����رمي ابطال كؤوس صاحب الس����مو 

األمير.

في أغلى مهرجانات سباقات الخيل باألحمدي

الشيخ د.ابراهيم الدعيج يسلم كأس األمير إلى بدر الهاجري

بدرية اخلالدي تسلم الكأس للفريق الفائز

القادسية والكويت وكاظمة على موعد مع »اإلرهاق«
عبدالعزيز جاسم

يبدو ان االجهزة الفنية لكل 
من القادسية والكويت وكاظمة 
ستكون في وضع حرج بسبب 
الضغط الكبير الذي سيعيشونه 
خ���الل الفت���رة املقبل���ة، حيث 
سيجبرون على اللعب 4 مباريات 
في فترة ال تزي���د على 11 يوما، 
اذ سيش���اركون في »كأس ولي 
العهد وال���دوري املمتاز وكأس 
االحتاد اآلسيوي«، وهو ما يحتم 
عليهم وض���ع برنامج تدريبي 
معن للحفاظ على لياقة الالعبن 
وس���المتهم وهذا ما سيكون له 
عامل كبير في تراجع النتائج اال 
اذا لم حتدث اصابات لالعبن خالل 
الفترة واعتمدوا على مجموعة 

تفوق ال� 14 العبا.
فمثال القادس���ية س���يضطر 
ملواجهة احد املتأهلن من مباراة 
خيطان والفحيحيل 9 اجلاري في 
كأس سمو ولي العهد، ثم يلتقي 
الصليبخات 13 منه في الدوري 
املمتاز، قبل ان يشد الرحال الى 
دمشق ملواجهة االحتاد السوري 17 
اجلاري في كأس االحتاد اآلسيوي، 
وبعدها يعود الى الكويت ويلتقي 
التضامن في الدوري املمتاز في 20 
منه، وهو ما يعني ان املباريات 
االربع ستقام في فترة لن تتعدى 

11 يوما.
اما كاظمة ففت���رة املباريات 
االربع ستكون اقل وهي 10 ايام 
ألنه سيلتقي في كأس سمو ولي 
العهد الفائز من الساحل واجلهراء 
10 اجلاري، ثم يواجه التضامن 
13 منه قبل ان يستضيف العهد 
اللبناني 17 اجل���اري في كأس 
االحتاد اآلسيوي، ثم يعود الى 
الدوري املمتاز ليواجه العربي في 
20 منه. ورمبا يكون كاظمة اقل 

تأثرا من القادسية ألنه سيلعب 
مباراة العهد على ارضه.

وفيما يخ���ص الكويت فهي 
تعتبر حقا مشكلة ألنه في حال 
فوزه غدا على الساملية في كأس 
س���مو ولي العهد سيضطر الى 
اللعب في 10 اجلاري مع الفائز 

الفترة ب���ن مباراته في الدوري 
امام النصر ومباراة تشرشل ال 
تتعدى اليومن، ما يعني احقية 
الكويت في طلب التأجيل بسبب 
الضغط الكبير ورحلة الس���فر 
الطويلة الى الهند. وفي النهاية 
ستكون املهمة كبيرة ومجهدة على 

اليرموك والصليبخات، ثم  من 
يلتقي النص���ر بالدوري املمتاز 
في 14 من���ه، وبعدها يغادر الى 
الهند ملالقاة تشرشل في 16 منه، 
ثم يعود ال���ى الكويت ويلتقي 
الساملية بالدوري املمتاز في 21 
اجل���اري. والغريب في االمر ان 

الفنية للفرق  الالعبن واالجهزة 
الثالثة وال غرابة ان حدث هبوط 
النتائج  او تراجع في  اضطراري 
اال اذا طلبت االندية تعديل مواعيد 
مبارياتها في الدوري لكن بشرط 
ان توافق جلنة املسابقات باحتاد 

الكرة على ذلك.

4 مباريات لكل فريق في فترة ال تزيد على 11 يوماً

األبيض في المركز  
115 عالميًا

عبدالعزيز جاسم 
هب��ط ن��ادي الكوي��ت 
3 مراك��ز ف��ي التصني��ف 
اجلدي��د لالحت��اد الدول��ي 
والتصني��ف  لالحص��اء 
لش��هر مارس ليصبح في 
املركز ال��� 115 على العالم، 
العربي ضمن  تواجد  بينما 
القائمة العاملي��ة ولكنه جاء 
في املركز ال��� 344 وهبط 
مركزا واحدا عن التصنيف 
السابق، ورمبا تزداد حظوظ 
االبي��ض ف��ي الصعود الى 
مراكز اعلى في حال حتقيقه 
نتائج ايجابية في مس��ابقة 
كأس االحت��اد اآلس��يوي، 
بينما ب��ات االخضر مهددا 
باخلروج م��ن القائمة لعدم 
خارجية  مشاركات  خوضه 
وهي التي تعتبر االس��اس 
الفرق. ووفقا  في تصنيف 
الكويت  يعتب��ر  للتصنيف 
اخلام��س عل��ى اس��يا بعد 
بوهان��غ الك��وري والهالل 
الس��عوديني  واالحت��اد 

والكرامة السوري. 

القادسية والكويت مطالبان بالكثير في زمن قصير

»الفراعنة« يلتقون إنجلترا في القاهرة وإلغاء مباراة إسبانيا
انسحابات في رالي 

الكويت أمس

مشاركة العراق
في كأس آسيا مهددة

شهد يوم املنافسات الفعلية 
األول لرالي الكويت الدولي امس 
انس���حابات عدد من املتسابقن 
املشاركن في الرالي بسبب أعطال 
فنية. ويأتي في مقدمة املنسحبن 
البطل الكويتي مشعل النجادي 
وزميل���ه ابراهي���م املضاحك���ة 
واملتسابقان القطريان جابر املري 

ومسفر املري.

أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم 
ان االحت����اد الدول����ي )فيفا( أرجأ 
اجتماعه املفترض ان يكون مع وفد 
عراقي في 11 اجلاري في زيوريخ 
الى اشعار آخر دون اعطاء أسباب. 
وذكر مصدر في االحتاد العراقي 
لوكالة الصحافة الفرنسية »يتوقع 
ترحيل مناقشة العقوبات املفروضة 
على العراق الى اجتماعات املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدولي املقررة في 
جنوب افريقيا في يونيو املقبل«. 
وفي حال ترحيل مناقش����ة أزمة 
الكرة العراقية الى اجتماعات جنوب 
افريقيا يعني ان العراق سيكون 
خارج قرعة نهائيات آسيا 23 املقبل 

بالدوحة.

ختام »قدم« مبارك التعليمية

نظم التوجيه الفني للتربية البدنية بنن باالدارة 
العامة ملنطقة مبارك التعليمية بطولة كرة الطائرة 
الش���اطئية الثانية وبطولة كرة القدم الشاطئية 
االولى ملنتخبات املناطق التعليمية على شاطئ 
املسيلة بحضور مدير عام منطقة مبارك الكبير 
التعليمية بدرية اخلال���دي واملوجه الفني العام 
للتربية البدنية بنن عبدالكرمي عبدالرضا ومدير 
التربوية عيس���ى بورحمة واملوجهن  االنشطة 

االوائل واملعلمن.
واشادت اخلالدي بالبطولة وطلبت االهتمام بهذه 
االلعاب الرياضية احلديثة، كما اشاد املوجه الفني 

االول للتربية البدنية بنن علي جنف باملشاركة 
واعتبر هذه البطولة بداية ملمارستها داخل االندية 

واالحتادات الرياضية.
وفي اخلت���ام، قامت بدرية اخلالدي بتكرمي 
الفرق الفائزة واحلكام واللجنة املنظمة للبطولة، 
حيث اسفرت البطولة عن فوز منتخب التعليم 
اخلاص على منتخب منطقة مبارك الكبير بكرة 
القدم الش���اطئية بالضربات الترجيحية، وفي 
 بطولة كرة الطائرة الش���اطئية فازت مبنطقة

حول���ي التعليمي���ة عل���ى منطق���ة العاصمة 
التعليمية.


