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الريان والسد القطريان يتصارعان على حسن

غريب يؤكد صعوبة المهمة أمام جنوب أفريقيا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعرب املدرب الع����ام للمنتخب املصري 
لكرة القدم شوقي غريب عن صعوبة مباراة 
جنوب افريقيا مؤكدا ان مواجهته في الظروف 
العادية أمر صعب وهو أمر ازداد صعوبته 
في الوقت احلالي بعد توقف الدوري املصري 

وعدم جاهزية الالعبني.
وأبدى غريب ثقته الكبيرة في الالعبني 
املصريني واجليل احلال����ي بخبراته وهو 
اجليل الذي حقق ثالث بطوالت ألمم افريقيا 
متتالية في ظ����روف مختلفة، موضحا ان 
اجلهاز الفني على اتصال بالالعبني احملترفني 
ويتابع حال����ة احملليني من خالل املباريات 
االفريقية ومن خالل عالقاته باألجهزة الفنية 

في مختلف الفرق.
وأكد غري����ب صعوبة جم����ع الالعبني 
وخوض معسكر مغلق قبل مباراة جنوب 
افريقيا نظرا ألن اغلب الفرق تخوض حاليا 
فترة إعداد نظرا لطول فترة توقف الدوري 
وهو األمر الذي مينع جتميع الالعبني مع 

املنتخب.
وأوضح غريب انه يعلم الوضع احلالي 
والظروف القهرية التي متر بها الكرة وهو 
أمر يجب التعامل معه دون أي أعذار، مشددا 
على ان اجلهاز الفني س����يركز على خبرة 
الالعبني وحماس����هم وذكائهم خالل مباراة 

جنوب افريقيا املصيرية.
وتابع غريب موضحا موقف اجلهاز الفني 
من الالعبني احملترف����ني مثل محمد زيدان 
واحمد احملمدي والعب الهالل الس����عودي 
احمد علي وعصام احلضري حيث يتصل 
بهم بصفة مستمرة خاصة زيدان الذي أكد 
انه س����يصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه 
في املباراة املقبلة باالسبوع املقبل بالدوري 

األملاني.
وأعلن غريب عن اجتماع جمع بني اجلهاز 
الفني للمنتخب الوطني ورئيس احتاد الكرة 
سمير زاهر أعلنوا فيه استعدادهم لتأجيل 
صرف رواتبهم لظروف تأخر مس����تحقات 

االحتاد لدى اجلهات األخرى بينما لم يتطرقوا 
لتخفيض األجور.

 أسرار االعتداء على حسام

من جهة أخرى، ذكر مدير الكرة بنادي 
الزمالك إبراهيم حسن تفاصيل واقعة اعتداء 
مجموعة من الش����باب على توأمه حسام 
حس����ن رفقة املدرب العام للفريق األبيض 

طارق سليمان.
حي����ث قال إبراهيم: ما حدث كان عبارة 
عن حادث س����ير حيث تعرضت مجموعة 
من الشباب بدراجتهم النارية إلى السيارة 
التي كانت تقل حسام حسن وطارق سليمان 
حيث اعترض����وا طريقهم وقاموا بتحطيم 

زجاج السيارة والتعدي عليهم.
وتابع إبراهيم: انه نظرا لالنفالت األمني 
الذي تعاني منه البالد احتك الشباب بحسام 
وطارق ودخلوا في مشاجرة عنيفة غير أن 
الشرطة العسكرية تدخلت وقامت بالقبض 
على الشباب والذي كان أحدهم يحمل سالحا 

ناريا.
وأضاف إبراهيم: توجه اجلميع لتحرير 
محضر بالواقعة غير أن الش����باب تقدموا 
باالعتذار حلس����ام وه����و االعتذار الذي مت 
قبول����ه وتنازل عن احملض����ر، وال أظن أن 
الواقعة لها عالق����ة بالثوار غير أن احلالة 
تعيشها البالد حاليا قد تدفع البعض ممن 

يكرهوننا للقيام بفعل هذا.
وقال إبراهيم: حدث إطالق للنار بالفعل 
في املنطقة ويجب أن يعود الهدوء وأن يزول 
االحتقان بني املصريني ولقد تلقيت مكاملة 
هاتفية من الكابنت مدحت ش����لبي ود.وليد 
دعبس في محاولة لتقريب وجهات النظر 

وإذابة اخلالفات بيننا.
وتابع إبراهيم: لقد ضربت جماهير الزمالك 
املثل في لقاء ستارز الكيني وهو ما أمتنى 
أن أراه من جماهير األهلي أن تشجع فريقها 
دون التعرض لنا مثلما حدث في لقاء وادي 

دجلة.

اإلسماعيلي يحدد موعد مباراة سوفابكا

حدد النادي االسماعيلي املصري يوم 18 
اجلاري موعدا للمباراة أمام سوفابكا الكيني 
في ذهاب دور ال� 32 من بطولة كأس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم بعد أن كان من املقرر 
إقامتها يوم 19 والذي يتزامن مع االستفتاء 

على تعديل الدستور املصري.
وأرسل اإلس����ماعيلي كتابا رسميا إلى 
االحتاد االفريقي لكرة القدم إلخطاره بتقدمي 
املباراة، وذلك ليقوم بإخطار النادي الكيني 

رسميا.
يذكر أن النادي األهلي املصري قرر هو 
اآلخر تقدمي موعد مباراته أمام سوبر سبورت 
اجلنوب أفريقي لتقام 18 اجلاري على ستاد 
القاهرة بدال من 19 من نفس الش����هر أيضا 

بسبب االستفتاء.

عروض قطرية لحسن

أفادت وسائل إعالمية مصرية أمس بأن 
ناديي السد والريان القطريني يتنافسان من 
أجل ضم جنم الكرة املصرية أحمد حسن 
في الفترة املقبلة في ظل الصعوبات املالية 

الكبيرة التي مير بها ناديه األهلي.
وأوضحت أن حسن تلقى بالفعل عرضا 
من الناديني خالل تواجده في الدوحة قبل 
فترة للعالج في مستشفى اسبيتار وحصل 
تقارب في وجهات النظر وقد تلقى بالفعل 
عرضا ماديا قيمته 800 ألف يورو من أجل 
إبرام التعاقد معه ولكنه أجل احلس����م في 
العرضني إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر 

فيما يتعلق مبصيره مع األهلي.
وأعرب أكثر من ناد قطري في فترة ماضية 
عن رغبته في التعاقد مع حسن خاصة بعد 
املس����توى املتميز الذي قدمه في صفوف 
منتخب الفراعنة ولكن التزاماته مع النادي 
األهلي ورغبة إدارة ناديه في االستفادة من 
خدماته جعل����ت رحيله أمرا صعبا للغاية 
ولكن قد يتغير الوض����ع حاليا مع وجود 

أزمة مالية خانقة مير بها األهلي.

كأس دورة »اجلابرية« في قبضة كابنت فريق اجلابرية بويز

توقف الدوري املصري يقرب أحمد حسن من االنتقال إلى قطر

جانب من اجتماعات اللجنة املنظمة للرالي

العب الرياضي جوزف فوغل يصد كرة لالعب الشانفيل مازن منيمنة

مهيار: ترتيبات انطالق رالي الكويت شبه منتهية 

»بويز« أبطال دورة »الجابرية« 
ف���از فريق اجلابرية بويز ب���كأس دورة جمعية 
اجلابرية األولى لش���باب الكرة بجدارة واستحقاق 
بعدما تغلب في املباراة النهائية على فريق اوكرانيا 
3-0 ف���ي اللقاء الذي جمعهم���ا على مالعب ثانوية 
جابر األحمد وسط حضور جماهيري كبير استمتع 
بأداء الفريقني خاصة الفريق البطل الذي قدم العبوه 

عرضا رائعا.
وعقب املب���اراة قام نائب رئي���س مجلس ادارة 
اجلمعية يوسف دشتي بتسليم الكأس وشيك املركز 
األول وقيمته 3 آالف دوالر لقائد الفريق الفائز نيابة 
عن سعيد حسني اسيري رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
بحضور سليمان محسني عضو مجلس االداراة وقاسم 
البالن املدير العام ومحمد عيسى مدير املشتريات، كما 
سلم دشتي كأس املركز الثاني لقائد فريق اوكرانيا 
اضافة لشيك املركز الثاني البالغ قيمته ألفي دوالر، 
وحرص مسؤولو اجلمعية على تسليم أعداد كبيرة 
من اجلماهير اجلوائز والكوبونات التي مت السحب 

عليها في املهرجان اخلتامي.

تواصل اللجان العاملة في رالي 
الكويت الدولي )اجلولة الثانية من 
بطولة الشرق األوسط للراليات( 
عملها وجهودها الكبيرة في مقرها 
الكائن في مجمع ميادين الش����يخ 
صب����اح األحمد االوملب����ي بنادي 
الرماية، لالنته����اء من الترتيبات 
استعدادا النطالق الرالي اخلميس 
املقبل من امام فندق هوليداي ان 

الساملية.
وأشاد املدير الفني للرالي وليد 
مهيار باجلهود الكبيرة التي يبذلها 
النادي الكويتي الدولي للسيارات 
الفنية  ال����ى األطقم  )KT( اضافة 
واالدارية وحرصهم على جتهيز 
جميع املتطلب����ات واالنتهاء منها 

قبل انطالق الرالي.
وأوضح مهيار الذي بدأ عمله 
ف����ي الراليات مالحا )مس����اعد 
سائق( في األردن منذ عام 1983 
حت����ى 1989، ان اللجنة املنظمة 
تس����عى الى اثبات وجودها من 
الدؤوب  العم����ل  خالل كثاف����ة 
ال����ذي تنتهجه، وقال: »ملس����ت 
إصرارا كبيرا من اللجنة املنظمة 
والعاملني، انهم يرغبون في ان 
يطوروا قدراتهم ويثبتوا أحقيتهم 
وجدارتهم بالتنظيم، والتفاعل 
والتجاوب الذي يبدونه سيقود 

تنطلق صباح اليوم الدورة 
الثاني��ة لرياضة امل��رأة بدول 
مجلس التع��اون لدول اخلليج 
العربي��ة في واح��دة من اكبر 
النسائية  الرياضية  التظاهرات 
التي تقام ألول مرة من نوعها في 
دولة اإلمارات العربية حتت رعاية 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيس��ة االحتاد النسائي العام 
الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية 
األسرية رئيس املجلس األعلى 
لألمومة والطفولة، وبرعاية من 
قبل شركة أبوظبي لالستثمار 
وبنك اش اس بي س��ي الشرق 
األوسط وأريج األميرات وذلك 
خ��الل الفت��رة م��ن 7حتى 12 
اجلاري. ويشارك في الدورة 350 
العبة ميثلن خمسة منتخبات 
خليجية هي )اإلمارات، البحرين، 
الكويت، قطر، س��لطنة عمان( 
في سبعة مس��ابقات رياضية 
هي )كرة الطائرة، التايكواندو، 
الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، 
ألعاب القوى لذوي االحتياجات 
البولين��غ(. وتنطلق  اخلاصة، 
اليوم منافسات الرماية مبسابقة 
مس��دس 25م وذلك في ميدان 
الشرطة  بنادي ضباط  الرماية 
بعد ان أج��رت جميع الراميات 
املشاركات في احلدث تدريباتهن 
وفق البرنامج الزمني ووفق نتائج 
االجتماع الفني ملنافسات الرماية 
والذي أوصى بخوض تدريب لكل 
مسابقة قبيل بدء املنافسة. فيما 
ستكون صالة خليفة للبولينغ 
على موعد مع رفع علم الدورة 
الثانية لرياضة املرأة اخلليجية 
إيذانا ببدء املنافس��ات بجميع 
املعتمدة،  الرياضية  املسابقات 
وبع��د ذلك تنطلق منافس��ات 
النس��ائي مبس��ابقة  البولينغ 
الفردي لستة أشواط في متام 
العاش��رة والنصف  الس��اعة 
صباح��ا فيما س��يكون موعد 
تتويج الفائزات باملس��ابقة في 
متام الساعة الواحدة والنصف 

ظهرا.

ووجه مدير الرالي صالح بن عيدان 
الشكر الى مدير العمليات باالدارة 
العامة للمطافئ مشاري العتيبي 
على س����رعة إجابته م����ع اللجنة 
املنظمة، وتأكيده على توفير جميع 
االحتياجات واملتطلبات التي من 
شأنها ان تسهم في إجناح الرالي. 
من جانب آخر، بات فندق هوليداي 
ان الس����املية جاهزا الس����تضافة 
املتسابقني الذي سيبدأون في التوافد 
غدا. وجرى تشكيل اللجنة املنظمة 
جلنة الستقبال الوفود املشاركة، 

يترأسها وليد الصقعبي. 

»زين« تشيد 

ادارة  أشاد وليد اخلشتي من 
العالقات العامة في شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« بدور النادي الدولي 
الكويتي للسيارات »KT« وحرصه 
على تنظي����م الرالي خلروجه في 
أجم����ل حلة، واهتمام����ه بتنظيم 
الراليات. كما اشاد اخلشتي بوزراة 
الداخلية وحرصها على االهتمام 
برياضة السيارات ومساهمتها في 
تأمني ممارسة الشباب لسباقات 
السيارات وفق الضوابط والنظم 
املعمول بها للتقليل من احلوادث، 
اضافة الى دورها الواضح للعمل 

على سالمة املتسابقني.

اخلاصة بالرال����ي لتحديد مواقع 
الدولي  الس����باق لالحتاد  مراحل 

لتتبعها عبر األقمار الصناعية.

»بانشيات« المطافئ 

وفرت االدارة العامة للمطافئ 
دراج����ات ناري����ة رباعي����ة الدفع 
»بانشيات« ألفرادها العاملني في 
الرالي من اجل تس����هيل مهمتهم 
للتنق����ل ف����ي الط����رق الترابية، 
حرصا منها على ان تكون قريبة 
من موقع احلدث والتدخل بشكل 
افضل في حال حدوث اي طارئ. 

حتما الى ظهور الرالي بالصورة 
املطلوبة«.

السباق، تتركز  وقبل انطالق 
مه����ام املدير الفن����ي للبطولة في 
استطالع وتعيني مسارات السباق، 
جتهيز كتيب للمتسابقني، جتهيز 
التعليم����ات والقوان����ني، جتهيز 
دليل الس����باق، توظي����ف جميع 
الكوادر للرالي وتدريبها، يختص 
الدولي  باملخاطبات مع االحت����اد 
للسيارات، حتصيل موافقة االحتاد 
الدولي لتنظيم الرالي، إعداد جميع 
متطلبات الرالي جتهيز كل اخلرائط 

وفاة حارس مرمى لبناني في الدرجة الرابعة

19 نقطة، وعمر الترك 15 نقطة 
منها 3 ثالثيات من 6 محاوالت. 
وللش���انفيل ف���ادي اخلطي���ب 
31 نقطة بينه���ا 4 ثالثيات من 
8 مح���اوالت ال���ى 10 متابعات، 
واالميركيان جاسمون يونغ بلد 
22 نقطة بينها 5 ثالثيات من 10 
محاوالت، والري كوكس 13 نقطة 

الى 13 متابعة.
وفي صالة مدرس���ة راهبات 
القلبني االقدسني بزحلة، فاز أبناء 
انيبال زحلة على ضيفه هوبس 
62 � 54 )االرباع 10 � 13، 28 � 22، 

.)54 – 62 ،38 � 39
وفي صالة سنتر دميرجيان 
بالنقاش، خسر انترانيك بيروت 
امام ضيفه احلكمة بيروت 73 � 
81 )االرباع 23 � 22، 47 � 37، 63 

.)81 � 73 ،58 �

االرض، ومت نقله الى املستشفى، 
ثم ما لب���ث أن فارق احلياة اثر 

اصابته بنوبة قلبية حادة.

الرياضي يسحق الشانفيل

الس���لة، عزز  وف���ي دوري 
الرياضي بي���روت حامل اللقب 
موقعه في الص���دارة مع ختام 
مرحلة الذه���اب لدور الثمانية، 
بف���وزه عل���ى أق���رب مالحقيه 
الش���انفيل 96 � 74 )االرباع 19� 
 ،)74 � 96 ،56 � 63 ،39 � 45 ،15
في املباراة التي اجريت بينهما 
في صالة صائب سالم بالنادي 

الرياضي في املنارة.
وكان أفضل مس���جل للفائز 
االميركيان نايت جونسون 28 
نقطة ولوري���ن وودز 24 نقطة 
الى 23 متابعة، وجوزف فوغل 

بيروت ـ ناجي شربل
قلص النجمة الوصيف الفارق 
مؤقت���ا مع العهد املتصدر الى 3 
نقاط بفوزه الصعب الذي حققه 
على ضيفه التضامن صور 1 � 0 
في املباراة التي أجريت بينهما 
على ملعب مدينة كميل شمعون 

الرياضية.
وفي الدقيقة 38 اخترق كابنت 
النجمة عب���اس عطوي منطقة 
التضامن من اجلهة اليسرى ومرر 
كرة بالعرض الى أكرم املغربي، 
فش���تتها مدافع التضامن محمد 
مدني قبله وسقط املغربي على 
األرض ليحتسب احلكمة ضربة 
جزاء سددها عطوي في الزاوية 
اليس���رى ملرمى احلارس فضل 
مس���لماني، وبال���غ عطوي في 
االحتفال ثم تالس���ن مع إداري 
التضامن جنيب بسمة املتواجد 
على مقاعد البدالء، ما دفع احلكم 

الى طردهما.
ودان���ت الس���يطرة للفريق 
اجلنوبي في الشوط الثاني مع 
تراج���ع النجمة للدفاع للحفاظ 
على النتيجة. وأبعد مدافع النجمة 
خالد حمية برأسه الكرة عن خط 
املرمى اثر تس���ديدة من نيازي 
شحيمي )55(. ومرر شحيمي كرة 
عرضية الى أحمد سبيتي الذي 
فشل في ايداعها املرمى عن بعد 
متر واح���د وأخرجها حمية الى 

ركنية في الدقيقة 56.

قاد فريقه للفوز وفارق الحياة!

ضمن بطول���ة أندية الدرجة 
الرابعة وفي مجموعة البقاع، فاز 
الشباب الروضة على الرياضي 
قب الياس 1 � 0 في املباراة التي 
اجريت بينهما على ملعب جمال 
عبد الناصر في اخليارة. ويدين 
الشباب الروضة بالفوز حلارس 
مرماه مصطفى عبدالرزاق )22 
سنة( الذي تصدى لضربة جزاء 
في الدقيقة األخيرة من املباراة.

وفي غمرة االحتفال بالفوز 
سقط احلارس عبدالرزاق على 

 الغانم: »الجمارك« حريصة 
على نجاح الرالي

أكد مدير اإلدارة العامة للجمارك إبراهيم الغامن حرص اإلدارة على 
املساهمة في إجناح الرالي، وتوفير اإلمكانات وتذليل كل املعوقات 
التي تقف في طريق حتقيق النجاح املنشود، خصوصا ان السباق 
يعتبر حدثا محليا وميثل حتديا يتطلب تضافر جميع اجلهود من 

اجل ظهوره بالشكل األفضل.
وأشار الغامن إلى ان اإلدارة رشحت رئيس مكتب العالقات العامة 
وخدمة املواطن مشعل اجلريد كضابط ارتباط في اللجنة املنظمة، 
وأصبح عض���وا في اللجنة بعد اجتماعه مع مدير الرالي صالح بن 

عيدان أول من أمس.

انطالق دورة المرأة 
الخليجية اليوم

الوكرة يتخطى العربي
تغلب الوكرة على العربي 3-1 ضمن اجلولة 
السادسة عشرة للدوري القطري لكرة القدم. 
وتقدم العربي بهدف االرجنتيني بيسكوالتشي 
)54(، وسجل للوكرة العراقي نشأت اكرم )56 

و63( والبرازيلي رينالدو كوستا )73(.
وانتعشت آمال الوكرة في العودة الى منطقة 
االمان وحتسن ترتيبه بهذا الفوز الكبير وبعد 
ان رفع رصيده الى 15 نقطة وتقدم الى املركز 
التاسع وحقق السد فوزا صعبا على االهلي 
القابع في القاع بهدف لالشئ سجله يوسف 

احمد )56(.
ورفع السد رصيده الى 26 نقطة لكنه ظل 
سادسا، كما ظل االهلي في املركز الثاني عشر 

برصيد 6 نقاط.
م����ن جهة أخرى، وصل����ت عالقة املغربي 
الدولي طالل القرقوري مع البرازيلي سيبستياو 
الزاروني املدير الفني لفريق قطر القطري إلى 

طريق مسدود بعد أن قام املدرب بطرد الالعب 
مساء امس األول من غرفة خلع املالبس قبل 
التدريب ومنعه من التدرب مع الفريق األول 
بس����بب اعتراضه على تغييره خالل هزمية 

الفريق أمام خلويا 0-1 في الدوري احمللي.
وتوترت العالقة بني الطرفني منذ مدة ليست 
بالقصيرة بسبب اختالف وجهات النظر بني 
املدرب والقرق����وري صاحب اخلبرة الكبيرة 
والذي يحمل شارة قيادة الفريق منذ سنوات، 
وحتولت إلى حالة من التناحر اخلفي وعدم 
احلديث معا في التدريبات واملباريات إلى أن 
تفاقم الوضع وحصل صدام بني الطرفني كان 

آخره خالل املباراة أمام خلويا.
واجرت وكالة االنباء األملانية اتصاال هاتفيا 
بالقرقوري ملعرفة تفاصيل األزمة األخيرة، إال 
أنه فضل الصمت في الوقت احلالي ووعد بكشف 

العديد من احلقائق في الفترة املقبلة.


