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رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد في اجتماع سابق

اللواء جاسم املنصوري يتوسط العبي الفريق البطل ووصيفه عقب التتويج

العب األهلي محمد فضل يتلقى التهنئة من أحمد السيد ووائل جمعة

كابنت فريق العاصمة يرفع الدرع بعد تسلمه من اللواء جاسم املنصوري

تأجيل مغادرة وفد اتحاد الكرة إلى جوهانسبرغ
عبداهلل العنزي 

م���ن املق���رر ان يغادر غ���دا او بعد غد وفد احت���اد الكرة الى 
ج����وهانس���برغ عاصم���ة جنوب افريقيا حلض���ور اجتماعات 
الكون�غ�����رس لالحتاد الدولي للكرة »فيفا«، وس���يرأس الوفد 
رئيس احت�����اد الكرة الشيخ طالل الفهد ويرافقه سكرتير االحتاد 
سهو السه������و ورئيس جلنة العالقات الدولية فيصل الدخيل 
وعضو اللجن�����ة د.محم���د مغربي ومدير عام املجلس االوملبي 

اآلسيوي حسني املسلم.
وكان من املفت���رض ان يغادر الوفد اليوم الى جنوب افريقيا 

اال ان السفر مت تأجيله لظروف خاصة. 
هذا ومن املق���رر ان يقابل الوفد رئيس »فيفا« السويس���ري 
جوزيف بالت�����ر للتباحث معه حول اغالق ملف الكويت نهائيا 
في املكتب التنفيذي ل� »فيفا« بعد ان مت االعتراف رسميا باملجلس 
املنتخب الحتاد الكرة وهذا هو االمر الذي اشترطه املكتب التنفيذي 

إلغالق ملف الكويت.
الى ذلك اعتمد مجلس ادارة احتاد الكرة خالل اجتماعه الذي 
عقد مساء امس االول القائمة االولية لالعبي االزرق التي اختارها 
مدرب املنتخب الصربي غوران توڤاريتش، كذلك مت اعتماد اسماء 
جلان احتاد الكرة بعد ان قدم رئيس كل جلنة قائمة باالس���ماء 
التي ستعمل معه خالل الفترة املقبلة ومن املقرر ان يتم االعالن 
عن اس���ماء اعضاء اللجان اليوم من قبل سكرتير االحتاد سهو 

الس���هو، وتضم جلنة املس���ابقات كال من:مانع احليان »رئيسا« 
وطالل املعصب »نائبا للرئيس« ود.احمد فرج ود.محسن العنزي 
وعباس دش���تي »اعضاء«، في حني تضم جلنة الصاالت كال من: 
جالي اجلريد رئيسا ود.احمد فرج نائبا للرئيس وكامل الشمري 
وخالد حبيب وصالح الش���مري وعادل الشطي اعضاء، وتضم 
جلنة احلكام كال من عبداللطيف الدواس »رئيسا« وسعد سكني 
»نائبا للرئيس« وعارف اب���ل وخالد ابل وفؤاد الردعان ومحمد 
باجيه وابراهي���م االنصاري »أعضاء«، وتض���م جلنة التطوير 
والتقييم للحكام كال من عبداللطيف الدواس »رئيسا« وعبداهلل 
ابل »مقررا« وعبدالعزيز الس���لمي وس���عد كميل ود.احمد فرج 

وعبداهلل الغريب »اعضاء«.
الى ذلك تعقد جلنة الصاالت والتي يرأسها جالي اجلريد اول 
اجتماعاتها اليوم على وقع انس���حاب نادي الكويت من مسابقة 

كأس الصاالت لعدم االعتراف بشرعية احتاد الكرة.
من جانبه، قال اجلريد ان اللجنة ستناقش تقرير مراقب املباراة 
عن اسباب االنسحاب ولن نس���تعجل في اتخاذ القرارات حيث 
سنضع كل االحداث امامنا اوال ومن ثم نقرر ما نراه مناسبا ونرفع 

االمر بعدها الى مجلس ادارة االحتاد التخاذ االجراءات االزمة.
هذا وقد علمت »األنباء« ان جلنة الصاالت ستوقع عقوبة مقدارها 
200 دينار على نادي الكويت بس���بب االنسحاب مع حرمانه من 

املشاركة في مسابقة الكأس للموسم املقبل.

لجنة الصاالت تجتمع غدًا لبحث انسحاب الكويت من الكأس

»العاصمة« بطل دوري اإلطفاء

اختتمت أمس االول تصفيات دوري اإلطفاء األول لكرة القدم حيث 
أقيمت املباراة النهائية بني فريقي العاصمة والعمليات )أ( وتوج فريق 

العاصمة بطال للدوري بعد فوزه 1-2. 
وأقيم حفل بهذه املناس����بة برعاية وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
ال����وزراء روضان الروضان وبحضور مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاس����م املنصوري ونائب املدير العام لش����ؤون الوقاية العميد 
أمني عابدين ونائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية العميد خالد 
التركيت، وعدد من قيادات اإلطفاء. وقال مدير العالقات العامة واإلعالم 
باإلنابة الرائد ناصر االنصاري ان هذه البطولة التي تقام ألول مرة تأتي 
ضمن البرامج االجتماعية والرياضية التي حتقق التواصل والتنافس 
بني رجال اإلطفاء باإلضافة إلى أهميتها في رفع مستوى اللياقة البدنية 
لرجال اإلطفاء والت����ي هم بحاجة إليها دائما. وفي ختام اللقاء وزعت 
دروع للمساهمني في إجناح الدوري وهم: عميد متقاعد نبيل احلسينان 
� مدير العالقات العامة سابقا، وعقيد متقاعد إبراهيم األنصاري � رئيس 
اللجنة الرياضية س����ابقا، ود. أحمد فرج � نائب رئيس جلنة الصاالت 

وكرة القدم الش����اطئية، ووزارة الكهرباء واملاء، ممثلة بحامد الصراف 
ووزارة الصحة ممثلة بجابر دشتي، واحتاد الكرة .

ودروع تكرميي����ة للمديرين املتقاعدين: عمي����د متقاعد احمد علي 
بوفتني، وعميد متقاعد خالد ش����هاب احمد، وعميد متقاعد احمد علي 
عثمان س����ند، وعميد متقاعد عادل محمد الفيل����كاوي، وعميد متقاعد 
حس����ن محمد األنصاري، وعميد متقاعد نبي����ل عبداللطيف العليوي، 
وعمي����د متقاعد احمد محمد املهنا، وعقيد متقاعد علي حس����ني صقر، 
وعقيد متقاعد عادل سالم النافع، وعقيد متقاعد ناصر محمد العبيدي، 

وعقيد متقاعد احمد عيسى املذن.
واخيرا توزيع جوائز البطولة: كأس أفضل حارس مرمى ليعقوب 
عبدالهادي املال من فريق العاصمة، كأس افضل العب حلس����ني كلندر 
من فريق اجلهراء، كأس افضل هداف لفيصل ثويني السعيد من فريق 

العمليات، وكأس افضل اداري لعباس شمسان من فريق حولي.
وم����ن ثم كأس املرك����ز الثاني لفريق العملي����ات )أ(، وكاس ودرع 

البطولة لفريق العاصمة.

4 مدربين معروضون 
على »سلة« الساحل

يحيى حميدان
اكد مدير لعبة كرة الس���لة 
بنادي الساحل يوسف اليوسف 
ان ادارة اللعبة لم ترس حتى 
اآلن على اس���م امل���درب الذي 
س���يقود الفريق في املوس���م 

املقبل.
واض���اف ان ادارة الن���ادي 
معروض عليها اربع سير ذاتية 
ملدربني اجانب من جنس���يات 
امي���ركا وصربيا  مختلفة من 
وكرواتيا وذلك ليخلفوا مدرب 
الوطني سالم  السابق  الفريق 
الداود ال���ذي فضل������ت ادارة 
الن���ادي تكليفه مبهمة تدريب 
فريق الش���اب حتت 18 س���نة 

بالنادي.
اليوس���ف: نس���عى  وقال 
للتعاقد مع مدرب اجنبي ميتلك 
خبرة واسعة وطويلة في سبيل 
الى منصات  الفري���ق  ايصال 
التتويج واملنافسة بقوة على 
بطولتي الدوري وكأس االحتاد، 
مضيفا ان ادارة النادي تأمل في 
ان يكون الفريق احد املنافسني 
الرئيسيني على املركز االول في 

املوسم املقبل.
وذكر اليوسف انه سيكون 
هناك معسكر تدريبي خارجي 
للفريق بعد انتهاء شهر رمضان 
وذلك لضمان توفير افضل إعداد 
ممكن وبعد ان يتم االنتهاء من 
مسألة التعاقدات مع احملترفني 
والذين سيتكفل باختيارهم اي 

مدرب يتم التوقيع معه.

األهلي يلحق بالحرس  إلى نهائي كأس مصر

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أنقذ محمد فضل االهلي وسجل هدفني قاد بهما 
فريقه إلى الفوز على اإلنتاج احلربي 2-1 في ستاد 
القاه����رة الدولي، بعد ان كان متأخرا في الدور قبل 

النهائي ببطولة كأس مصر لكرة القدم.
وتأهل األهلي بذلك للق����اء حرس احلدود الذي 
تأهل بفوزه على اإلس����ماعيلي 2-1 بخطأ فادح من 
قبل حارس مرم����ى الدراويش عصام احلضري في 
املباراة األولى بالدور قبل النهائي والتي أقيمت على 
ملعب املكس باإلس����كندرية في وقت سابق، ليكون 
النهائي املقرر االثنني القادم بني حامل اللقب وبطل 
الدوري هذا املوس����م، واملواس����م اخلمسة السابقة، 
مما يضع املدربني حس����ام البدري وطارق العشري 
في حلم مش����ترك بإضافة بطولة جديدة لكل منهما 
في سجله التدريبي، والتميز ني باقي زمالئهم من 

مدربي جيلهما.
من جهته، أشاد املدرب العام للفريق األول لكرة 
القدم بالنادي األهلي ع����الء ميهوب بفريق اإلنتاج 

احلربي عقب الفوز عليه.
وقال ميهوب في املؤمت����ر الصحافي ان املباراة 
كانت قوية وشهدت ندية كبيرة بني الفريقني بدليل 
تقدم االنتاج في البداية وبالتالي خرجت بشكل يليق 

بلقاء الدور قبل النهائي.
وأشار ميهوب الى أن وصول األهلي للدور النهائي 
من البطولة سيمثل دافعا قويا إلنهاء املوسم بالفوز 
بكأس مصر رغم االرهاق الشديد الناجت عن تالحق 

املباريات.

وأشار ميهوب الى أن مستوى الفريق في الشوط 
األول شهد اندفاعا هجوميا من جانب الالعبني خاصة 
في ظل تقدم االنتاج بهدف ولكن الشوط الثاني شهد 

عودة التوازن والهدوء لالعبني.
أم����ا املدير الفني لإلنت����اج احلربي طارق يحيي 
فقال إنه يش����كر الالعبني على املس����توى الرجولي 
طوال املوسم، مشيرا الى أنه لن ينسى هذا املوسم 
طوال حياته. وأش����ار يحيى الى أن االنتاج احلربي 
له ضربة جزاء في نهاية الشوط األول لم يحتسبها 
احلك����م بعدما تعرض العيدروس للدفع والكرة في 
الهواء وأش����ار الى أنه حتدث مع حكم اللقاء حول 

الكرة ولكن األخير أشار الى أنه لم ير شيئا.
وكاد األهلي أن يتقدم بعد 12 دقيقة فقط من بداية 
املباراة عندما مرر سيد معوض عرضية رائعة إلى 
محمد فضل الذي سدد الكرة برأسه لكنها اصطدمت 
بالعارضة. وفي الدقيقة 15 تصدى حارس مرمى األهلي 
شريف إكرامي لكرة خطيرة لكنها اصطدمت بالعارضة 
وارتدت إلى سامح العيدروس الذي تابعها بتسديدة 

في الشباك معلنا عن تقدم اإلنتاج احلربي.
وكاد األهل����ي أن يتعادل خالل ثوان لكن حارس 
مرمي اإلنتاج احلربي مصطفى كمال تألق في التصدي 

لكرة صاروخية.
وواصل األهلي محاوالته حتى أدرك التعادل في 
الدقيقة 27 بهدف س����جله محمد فضل الذي واصل 
تألقه ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة 
رأس إثر ضربة ركنية في الدقيقة 41 ويهدي األهلي 

بطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

غيريتس يبحث عن منزل في المغرب

األهلي اإلماراتي يطارد دل پييرو

فليتشر ينضم إلى ولڤرهامبتون

ميهايلوڤيتش مدربًا لفيورنتينا

قام املدرب البلجيكي ايريك غيريتس بزيارة »س����رية« للمغرب من 
اج����ل بحث امكانية اش����رافه على املنتخب املغربي لك����رة القدم، وذلك 
بحسبما كش����ف مسؤول مغربي لوكالة »الصحافة الفرنسية«.واضاف 
املسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه »قام ايريك غيريتس بصحبة 
الفرنسي دومينيك كوبيرلي، مساعد املدرب في لنس ومرسيليا سابقا، 
بزيارة الى الرباط االسبوع املاضي«. واكد مصدر آخر الزيارة التي قام 
بها غيريتس، مشيرا الى ان املدرب البلجيكي قام بجولة في احد شوارع 
العاصم����ة من اجل حتديد اين س����يكون منزله. ورفض وزير الرياضة 
املغرب����ي واالحتاد املغربي لكرة القدم التعلي����ق على هذا املوضوع في 

اتصال مع »الصحافة الفرنسية«.

رددت وسائل اإلعالم دخول النادي األهلي اإلماراتي في صفقة جديدة 
لضم اإليطالي اليس����اندرو دل پييرو، بعد تعاقده مع املدافع اإليطالي 
الدولي فابيو كاناڤارو األربعاء املاضي ملدة موس����مني. وذكرت صحيفة 
»ال غازيتا ديللو س����بورت« اإليطالية اول من امس أن النادي اإلماراتي 
يح����اول اآلن التعاقد مع دل پييرو ملدة ثالثة مواس����م، يحصل الالعب 
مبقتضاه على راتب س����نوي يبلغ مليوني يورو، باإلضافة إلى نصف 
مليون يورو مقابل كل 20 مباراة يخوضها. ويذكر أن الالعب اإليطالي 
يفاضل بني العرض اإلماراتي وآخر من نيويورك ريد بولز األميركي، وإن 

كانت مصادر تؤكد رغبته في البقاء في يوڤنتوس ملوسم آخر.

قال نادي ولڤرهامبتون االجنلي���زي مبوقعه على االنترنت إنه 
تعاقد مع س���تيفن فليتشر مهاجم اس���كوتلندا ونادي بيرنلي في 
صفقة قياسية. وتوصل فليتشر )23 عاما( الذي سجل ثمانية أهداف 
في الدوري املمتاز في املوس���م املاضي التفاق لتوقيع عقد ملدة أربع 
س���نوات مع ولڤرهامبتون بعد ان امضى 12 شهرا فقط مع بيرنلي 

الذي هبط من الدوري املمتاز في املوسم املاضي.

عني فيورنتينا االيطالي سينيس���ا ميهايلوڤيتش مدربا ليخلف 
سيزاري برانديلي الذي سيتولى تدريب منتخب ايطاليا بعد نهائيات 
كأس العالم.وترك الصربي ميهايلوڤيتش تدريب كاتانيا في األسبوع 
املاضي بعدما جنح بس���هولة في قيادة الفريق املتواضع للبقاء في 

دوري األضواء وقال إنه يريد حتديا جديدا مع ناد أكبر.

بنيتيز: ليڤربول لن يمشي وحيدًا

 ليكرز يفتتح مواجهات نهائي »NBA« بفوز على بوسطن 

اعترف مدرب ليڤربول السابق االسباني 
رافايل بنيتيز بأنه يشعر باخليبة بسبب 
رحيل���ه عن »احلمر«، مضيفا في تصريح 
ملوقع النادي على ش���بكة االنترنت: »من 
احملزن جدا بالنس���بة لي ان اعلن انني لن 
اكون م���درب ليڤربول بعد اليوم، اريد ان 
اشكر جميع اعضاء الطاقم الفني والالعبني 

على جهودهم«. 
وتابع بنيتيز املرش���ح ان يكون خلفا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو في انتر ميالن 
االيطالي، »سابقي في قلبي دائما اللحظات 
اجلميلة التي امضيتها هنا، والتشجيع القوي 
والوفي من املشجعني في االوقات الصعبة 

واحلب الذي لقيته من ليڤربول«.
وواصل »ال توجد كلمات كافية لتعبر 
عن شكري لكم على كل هذه االعوام، وانا 
فخور جدا النه بامكاني أن اقول اني كنت 
مدربكم، شكرا جزيال مرة اخرى وتذكروا 

دائما: لن متش���وا وحيدي���ن على االطالق 
)نش���يد جماهير ليڤربول: يو ويل نيفر 

ووك الون(«.
وكانت صحيفة »ذي تاميز« ذكرت ان 
ليڤربول عرض على بنيتيز مبلغ 3 ماليني 
جنيه اس���ترليني كتعويض لرحيله عن 
الفريق الذي قاده ال���ى لقب دوري ابطال 
اوروبا عام 2005، مش���يرة الى ان مجلس 
ادارة النادي عرض على االسباني صفقة 

للرحيل عن بطل أوروبا خمس مرات.
وسيتولى سفير ليڤربول كيني دالغليش 
الذي لعب واشرف على النادي سابقا، مهمة 
البحث عن مدرب جدي���د خلالفة بنيتيز، 
ويعتبر روي هودجسون من بني املرشحني 
لهذا املنصب بعد قيادته فوالم الى نهائي 
مس���ابقة »يوروبا ليغ«، اضافة الى مدرب 
استون ڤيال االيرلندي مارتن اونيل، ومدرب 

تركيا الهولندي غوس هيدينك.

افتتح لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
سلسلة مباريات نهائي الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة الس���لة الذي يجمعه 
بغرميه التقليدي بوسطن سلتيكس بفوز 
»عنيف« 102-89 على ملعب »ستايلبس 
سنتر« امام 18997 متفرجا يتقدمهم الكثير 

من جنوم هوليوود.
املدرب االسطوري فيل  وواصل فريق 
جاكس���ون تألقه في ملعبه خالل االدوار 
االقصائي���ة »بالي اوف«، مس���جال فوزه 
التاسع من اصل تس���ع مباريات خاضها 
بني جماهيره هذا املوسم والثاني عشر على 
التوالي امتدادا من نهائي املوسم املاضي 

الذي جمعه باورالندو ماجيك. 
وجاء الفصل االول من النهائي الثاني 
عشر بني الغرميني التقليديني قويا جدا من 
ناحية االندفاع البدني واالحتكاكات وذلك 
من���ذ الثواني ال���� 27 االولى حيث حصل 
جنم بوس���طن بول بيرس و »املشاغب« 
رون ارتس���ت على خطأين تقنيني بسبب 

تدافعهما. 
ويب���دو ان ليكرز اخذ العبر من نهائي 
2008 عندما تفوق عليه بوسطن 4-2 بفضل 
االندفاع البدني الكبير لالعبيه، ورد على 
الفريق االخضر باملثل في افتتاح معركة 
اللقب التي اصبحت متيل ملصلحة ليكرز 
»احصائيا«، الن الفريق االصفر والبنفسجي 
خرج فائزا من 47 سلسلة متتالية في البالي 

اوف بعد ان تقدم في املباراة االولى. 
ويأمل ليكرز ان يواصل تألقه على ارضه 
عندما يستضيف املواجهة الثانية غدا من 
اصل س���بع ممكنة. ويدين ليكرز بفوزه 
الى جنمه كوب���ي براينت والعب االرتكاز 
االس���باني باو غاسول، اذ سجل االول 30 
نقطة والثاني 23 نقطة مع 14 متابعة في 
مباراة شهدت 54 خطأ من قبل الفريقني.  
جتدر االشارة الى ان براينت وصل الى 
ثالثني نقطة او اكثر للمرة الثانية عشرة 
في املباريات التي خاضها فريقه في بالي 

اوف هذا املوسم حتى االن.

هودجسون وأونيل مرشحان لخالفته


