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احلارس أحمد العيدان طائرا في إحدى مباريات اجلهراء

محمد الغربللي أحد جنوم أزرق الشباب

تفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة 24 دولة

شباب اليد اختتم استعداداته لمواجهة قطر في كأس العالم
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تشهد الصالة الكبري باستاد القاهرة 
في السابعة والنصف مساء اليوم مراسم 
حفل االفتتاح الرسمي ملونديال الشباب 
لكرة اليد الذي يستمر حتى 14 اجلاري 
مبشاركة 24 دولة، وكانت اللجنة العليا 
للبطولة برئاسة رئيس االحتاد املصري 
لكرة اليد هادي فهمي قد وجهت دعوات الى 
كبار الشخصيات السياسية والرياضية 
س����واء في مصر أو ف����ي العالم العربي 
حلضور مراس����م االفتتاح في مقدمتهم 
الوزراء املصري د.أحمد نظيف  رئيس 
وم.س����امح فهمي وزير البترول وأنس 
الفقي وزير اإلعالم وزهير جرانة وزير 
السياحة وم.حسن صقر رئيس املجلس 
القومي للرياضة واألميرة سمية رئيسة 
احتاد كرة اليد األردني والش����يخ أحمد 
الفهد رئيس االحتاد اآلس����يوي للعبة 
وسلمان سديري رئيس االحتاد العربي 
وأحمد الشعيب رئيس االحتاد القطري 
الى جانب رؤس����اء االحتادات العربية 

واألوروبية.
وكانت أول الوفود وصوال املنتخب 
الوطني وليبيا وقطر والتشيك واألرجنتني 
واس����بانيا، ثم منتخبي إيران وجرين 
الند، وبعدها منتخبات ايسلندا وفرنسا 
وتونس والنرويج والسويد وسلوڤينيا. 
بينما تصل منتخبات استونيا والدمنارك 

وبيالروسيا واجلزائر اليوم قبل االفتتاح 
الرس����مي للبطولة بس����اعات، في حني 
س����يصل املنتخب املغربي غدا أي بعد 
موعد افتتاح البطولة بيوم واحد. وقد 
دخلت املنتخبات الس����تة التي وصلت 
الى القاهرة مبكرا في معس����كر تدريبي 

مشترك مع املنتخب املصري.

األزرق يختتم استعداداته

ويختتم املنتخب الوطني لكرة اليد 
في السادسة والنصف مساء اليوم بصالة 
احتاد الشرطة الرياضي استعداداته للقاء 
قطر املقرر إقامته غدا ضمن منافس����ات 
اجلولة األولى باملجموعة األولى. وكان 
األزرق قد اس����تعد جيدا لهذه البطولة 
عن طريق بعض املعس����كرات الداخلية 
واخلارجية، فضال عن احلضور مبكرا 
الى القاهرة والدخول في معسكر تدريبي 
املنتخب املصري للشباب،  مشترك مع 
وخوض بعض التجارب الودية مع عدد 
من املنتخبات التي حضرت للقاهرة مبكرا 

لتحقيق نفس الغرض.
ومن املقرر ان يشهد مران اليوم تدريبات 
خفيفة تفاديا حلدوث أي إصابات، لذلك 
سوف تقتصر على عمليات اإلحماء وفك 
العضالت، ثم إجراء تقسيمة بسيطة من 
مجموعتني هدفها حتفيظ الالعبني بعض 
اجلمل التكتيكية واالطمئنان على مدى 

استعداد الالعبني للمباراة، ومدى قدرتهم 
عل����ى تنفيذ الفكر اخلططي الذي ينوي 

اجلهاز الفني تطبيقه في لقاء الغد.
وكان األزرق ق����د أج����رى تدريبات 
قوية في مران األمس، وقد ركز خاللها 
اجلهاز الفن����ي للمنتخب على تدريبات 
الشق البدني وكيفية ارتداد الالعبني من 
الدفاع للهجوم والعكس بطريقة سريعة، 
وبأقل عدد من تنقل الكرة بني أياديهم، 
واختتمت التدريبات بإجراء تقس����يمة 
مكونة من مجموعتني اتس����مت بالقوة 
والندي����ة بني جميع الالعبني، وقد جنح 
اجلهاز الفني في حتفيظ الالعبني بعض 
اجلمل التكتيكية اجلديدة التي ستساعدهم 
على تخطى أول مواجهات املنتخب بنجاح 
والفوز على نظيره القطري بأكبر عدد 

من األهداف.

لقاء مصر وأيسلندا

م����ن ناحية أخرى، يخوض املنتخب 
املصري أول����ى مواجهاته ف����ي الثامنة 
والنصف من مساء اليوم امام ايسلندا، 
وكان املنتخب قد دخل في معسكر مغلق 
قبل ايام من موعد انطالق املنافس����ات 
الرس����مية بالبطولة بأحد فنادق مدينة 
نصر القريبة من الصالة املغطاة باستاد 
القاهرة خلتام برنامج إعداد الفريق. وقد 
اختار عاصم الس����عدني املدير الفني 16 

العبا مت اختيارهم من بني 18 العبا شملتهم 
قائمة املعسكر قبل موعد انطالق املونديال 
بيومني وهم: عمرو عبدالس����الم واحمد 
ش����حاتة وكرمي هنداوي وكرمي حلمي 
وإسالم حسن وعمر الوكيل ومصطفى 
عوني ومحمود فايز ومحمد هاشم وعمر 
مختار وعمر ياسني ومحمد عالء ومحمود 
عبداهلل واحمد زيدان وعمر يحيى واحمد 
رفاعي واحمد عص����ام الدين وابراهيم 
املصري ومصطفى السيد وحامت اشرف 

ويسري عماد الدين وعمار سعد.
وأكد الس����عدني ان ه����ذه التصفية 
متت حس����ب رؤية اجلهاز الفني وطبقا 
للمستوى الفني والبدني لالعبني وأيضا 
حسب قدرة هؤالء الالعبني على تنفيذ فكر 
اجلهاز الفني في املباريات أثناء البطولة 
واستطعنا كجهاز فني ان نكتشف قدرات 
العبينا وأبرز األخطاء املوجودة لعالجها 

قبل انطالق البطولة.
وكان املنتخب قد عاد مؤخرا من آخر 
بطولة احتكاك خارجي لعب خاللها امام 
البرتغال مباراتني فاز في مباراة وخسر 
أخ����رى، ثم توجه الى التش����يك ولعب 
مبارات����ني فاز على املنتخب التش����يكي 
وخسر من سلوڤينيا، ويسعى املنتخب 
املصري ال����ى الفوز بلقاء اليوم لضمان 
استمرار املؤازرة واملساندة اجلماهيرية 

للفريق طوال البطولة.

بدء التشغيل التجريبي لمدينة جابر أزرق الشباب إلى تركيا

فالنتين يقود مواجهة األزرق وإندونيسيا

شباب السلة يلتقي الزمالك والجيش

الوقيان عاد من رحلة العالج

بدأت الهيئة العامة للش���باب والرياضة التش���غيل التجريبي 
ملدينة جابر األحمد الرياضية متهيدا لتدشينها بالكامل استعدادا 
الفتتاحها مطلع العام املقبل. وقال مدير إدارة اإلعالم والنشر في 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة توفيق العيد في بيان صحافي 
امس ان هذا التشغيل سيشمل كل مرافق املدينة من مكاتب إدارية 

وفنية ومالعب رياضية وشاشة الكترونية وغيرها من املرافق.
وأضاف ان جهات عدة ش���اركت مثل الهيئات الشبابية التابعة 
للهيئة وإدارة الطوارئ الطبية والدفاع املدني وممثلني عن وزارتي 

الداخلية واألشغال إضافة إلى بعض اجلهات املعنية في الدولة.
وأوضح العيد انه سبق عملية التشغيل عدة جتارب هندسية 
شارك فيها مسؤولون ومهندسون ميثلون الوزارات املعنية، مشيرا 
إلى ان النية تتجه إلقامة مباريات جتريبية أسبوعية على امللعب 
الرئيسي للمدينة، مشيرا إلى انه تقرر ان جتري عملية التشغيل 

التجريبي يوم االثنني من كل أسبوع.

غادر البالد صباح امس وفد املنتخب الوطني للشباب حتت 
19 س����نة لكرة القدم إلى مدينة بورص����ة في تركيا وذلك إلقامة 
معس����كره التدريبي اخلارج����ي في الفترة م����ن 4 � 20 اجلاري 
اس����تعدادا للمش����اركة في تصفيات املجموعة الثالثة للبطولة 
اآلسيوية للشباب والتي تضم منتخبات سلطنة عمان، العراق، 

السعودية، أفغانستان والهند إلى جانب الكويت.
وترأس الوفد بدر عبداجلليل مدير التطوير باالحتاد ويضم 
حسني اخلضري مديرا ومبارك العجمي مشرفا وأحمد حيدر مدربا 
وطارق البناي مدربا حلراس املرمى باإلضافة إلى 24 العبا هم: 
عبدالعزيز فتحي كميل، سلمان عبدالغفور، خالد البلوشي، عبداهلل 
سامي، عدنان السلمان، سعود األنصاري، فهد الهاجري، محمد 
املاص، فهد احملمد، طالل مصطفى، بسام املطيري، فهد بودريد، 
براك بورسلي، عادل مطر، تركي املطيري، عمر قمبر، عبدالعزيز 
السليمي، فيصل زايد، عبداهلل البديوي، حامد الرشيدي، عبداهلل 

العجمي، زبن العنزي، يوسف يعقوب، وحمد حربي.
من املقرر ان يخوض أزرق الشباب ثالث مباريات جتريبية 
خالل معس����كره أمام فرق تركية للشباب ومن املرجح ان يلعب 
منتخبنا الوطن����ي مباراة ودية أمام نظيره القطري في ش����هر 

أكتوبر.
اجلدير بالذكر أن االحتادين الكويتي والعراقي تقدما الستضافة 
منافس����ات املجموعة والتي ستقام مبارياتها في نوفمبر املقبل. 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وسيقرر الحقا البلد املضيف.
تلقت اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون احتاد الكرة خطابا من االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم يتضمن أسماء الطاقم التحكيمي املعني من قبل 
جلنة احلكام باآلسيوي ملواجهة منتخبنا الوطني ونظيره اإلندونيسي 
في إطار اجلولة الثالثة من املجموعة الثانية املؤهلة إلى نهائيات كأس 
أمم آس����يا 2011 التي س����تقام في العاصمة القطرية الدوحة. وسيقود 
مواجهة األزرق وإندونيس����يا التي س����تقام في 14 من نوفمبر املقبل 
احلكم األوزبكي كوفالينكو فالنتني فيما س����يعاونه مواطنيه كال من 
املساعد األول الياسوف رفائيل واملساعد الثاني ميرونوف اليكسي فيما 
سيكون حكم املباراة الرابع هو األوزبكي أغيشيف فاردمي. وسيراقب 
املباراة القطري محمد املهندي. يذكر أن منتخبنا الوطني قد خسر في 
املب����اراة األولى من التصفيات مع نظيره العماني في الكويت )1 � 0( 

وفاز على مضيفيه األسترالي بهدف وحيد في كانبيرا.

اكد مدرب منتخب الشباب لكرة السلة فيصل بورسلي ان االجواء 
في معس����كر القاهرة تسير كما رس����مها اجلهازان الفني واالداري، 
حيث يخوض الالعبون التدريبات على فترتني صباحية ومسائية، 
مؤك����دا انهم مصممون على حتقيق مركز متقدم في بطولة اخلليج 
للش����باب لكرة السلة. وقد التحق باملنتخب اول من امس الالعبون 
عبدالعزيز ريحان وخالد الغيص وسالم القفيلي واحمد بوطيبان 
فيما تأخر عن احلضور عبدالرزاق البلوش����ي لكي يكمل تسجيله 
في الكلية العسكرية وسيلتحق بالوفد عند انتهاء تسجيله. وذكر 
بورسلي ان املنتخب سيخوض عددا من املباريات الودية وستكون 
اول����ى املباريات 9 اجلاري مع فريق اجليش ث����م الثانية مع نادي 

الزمالك في 11 منه.

»فيفا« يمنح مساعدة 
مالية للجزائر 

كش���ف رئيس االحتاد 
القدم  اجلزائ��ري لك�����رة 
محم���د روراوة أن االحتاد 
الدول���ي »في��ف���ا« من��ح 
اجلزائر مس���اعدة مال���ية 
بقيم���ة 2.3 مليون دوالر 
ملس���اعدته على إقامة مقر 

جديد خاص به.
وأوض���ح روراوة ف���ي 
مؤمتر صحافي مش���ترك 
مع محمد مشرارة رئيس 
الرابط���ة اجلزائرية لكرة 
القدم ورابح سعدان املدير 
الفني للمنتخب اجلزائري 
أن االحت���اد الدولي منحه 
أيضا أرضي���ة ملعب من 
أحدث ط���راز لتغطية أحد 
مالعب املدرس���ة الوطنية 
لكرة القدم في بلدة سيدي 
موسى بالضاحية اجلنوبية 

للعاصمة اجلزائر.
وقال أن االحتاد االفريقي 
لكرة الق���دم منح اجلزائر 
مبلغ 100 ألف دوالر لشراء 
حافلتني توضع حتت تصرف 

منتخبات الناشئني.

يعود إلى البالد في السابعة والنصف من مساء اليوم الزميل 
مبارك الوقيان قادما من لندن وذلك بعد رحلة عالج طويلة أجرى 
خاللها عملية جراحية تكللت بالنجاح، سالمات للزميل الوقيان، 

مع خالص األمنيات بعودته سريعا ملزاولة عمله بكل نشاط.

العيدان حارسًا لمرمى خيطان باإلعارة
مبارك الخالدي

واف����ق مجل����س ادارة نادي 
اع����ارة حارس  اجله����راء على 
مرمى الفريق االول احمد العيدان 
الى فريق خيطان ملدة موس����م 

واحد.

العيدان تدريبات  وقد دخل 
فريقه اجلديد اعتبارا من امس 
وكان����ت مفاوضات االدارتني قد 
بدأت باتصاالت قام بها مدير الكرة 
في خيطان جمال الفرحان بناء 
على توصية مدرب الفريق فوزي 

ابراهيم، األمر الذي لقي جتاوبا 
من ادارة اجلهراء نظرا للعالقات 
الوطيدة بينهم����ا وتقديرا منها 

خلدمات الالعب.
العيدان بالش����كر  وتوج����ه 
لالدارة اجلهراوية ملوافقتها على 

انتقاله وقال لقد عودتنا االدارة 
عل����ى وقوفها مع الالعبني وهذا 
ليس مبستغرب عنها كما انني 
الفني بنادي  اشكر ثقة اجلهاز 
خيطان الختي����اري، متمنيا ان 

اكون عند حسن الظن.

استبعاد نور من تشكيلة السعودية األيوبي: متفائلون بأزرق الطائرة في »الخليجية«

»الكيك بوكيسنغ« يوّدع األلعاب القتالية

»البولينغ« يغادر إلى جاكرتا

أكد احتاد الكرة الطائرة ثقته 
بقدرة العبي منتخب الشباب على 
حتقيق نتيجة ايجابية في البطولة 
اخلليجية املقررة في دبي السبت 

املقبل وتستمر 10 أيام.
وقال رئيس مجلس إدارة االحتاد 
كمال األيوبي ل� »كونا« ان املنتخب 
املنافسة على  القدرة على  ميتلك 
اللقب ملا ميتلكه من مجموعة كبيرة 
من الالعبني املميزين الذين قدموا 
أفضل املس����تويات طوال املوسم 

املاضي. وأضاف ان الالعبني قدموا 
أداء طيب����ا خالل مش����اركتهم في 
املعسكر االستعدادي للبطولة الذي 
أنهوه باألم����س بالقاهرة وحققوا 
أكبر االستفادة حسب  من خالله 
اجلهازين اإلداري والفني للمنتخب 
ومن خالل نتائجهم في املباريات 

التجريبية هناك.
وأوضح األيوبي انه ملس عزما 
من الالعب����ني على حتقيق أفضل 
النتائج خالل هذه البطولة واثبات 

قدرة الطائرة الكويتية على املنافسة 
على كل األصعدة واملستويات.

وتوقع أن تكون البطولة ذات 
مستوى عال ملا متتلكه املنتخبات 
اخلليجية املش����اركة من العبني 
صغار السن ذوي مستوى فني عال 
القاعدة األساسية للعبة  ميثلون 
في دولهم. مش����يرا إلى أن األزرق 
سيتدرب في البالد ملدة ثالثة أيام 
قبل سفره إلى دبي للمشاركة في 

البطولة.

أعلنت جلن����ة املنتخبات في 
االحتاد الس����عودي لك����رة القدم 
املنتخب السعودي  اسماء العبي 
االول املرشحني من مدرب املنتخب 
البرتغال����ي جوزي����ه بيس����يرو 
الى املعسكر اإلعدادي  لالنضمام 
اخلارجي الذي سيبدأ في محافظة 
صاللة بسلطنة عمان اعتبارا من 
8 اجلاري. ويستمر املعسكر حتى 
14 اجل����اري ضمن اعداد املنتخب 
السعودي ملواجهة نظيره البحريني 

ذهابا في 5 سبتمبر املقبل في املنامة 
وايابا، وفي 9 منه بالرياض ضمن 
ملحق التصفيات النهائية اآلسيوية 
املؤهلة لكأس العالم 2010 في جنوب 

افريقيا.
وشهدت القائمة استبعاد محمد 
نور من القائمة وعودة املدافع حمد 
املنتشري الذي غاب عن املشاركة 

منذ نهائيات كأس آسيا 2007.
وكان املنتشري قد حصل على 
لق����ب أفضل العب آس����يوي عام 

2005. كما ش����هدت القائمة عودة 
مناف أبوشقير ومت استبعاد عبده 
عطيف إلصابته بالرباط الصليبي 
حيث يحتاج ألكثر من 5 أش����هر 
للعودة مجددا للمالعب، في حني 
ضمت القائمة أيضا املهاجم مالك 
معاذ الذي تخلف عن املشاركة في 
املباراتني السابقتني للمنتخب بداعي 
اإلصابة. وقد ضمت قائمة الالعبني 
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العبا.

خرج املنتخب الوطني للكيك بوكسينغ من منافسات 
الدورة اآلسيوية االولى لاللعاب القتالية في بانكوك 
بعد إخفاق ثالثة العبني امس دفعه واحدة في حتقيق 
اي فوز.حيث هزم الالعب محمد القالف امام منافسه 
االوزبكستاني عبداالف ايشير فيما خسر عبدالرحمن 
الشمري امام خصمه الكازخستاني كبرينكوف وكذلك 

نايف قعيد امام السوري محمد احلريري.
كما ودع العب املنتخب الوطني للتايكوندو ناصر 
احلريص وزميلت����ه الالعبة ابرار الفهد منافس����ات 
التايكون����دو بع����د خس����ارة احلريص ام����ام العب 
صيني وخروج الفه����د بهزمية ثقيلة امام العبة من 

كازاخستان.
وواجه ناصر احلريص خصما عنيدا في وزن حتت 
62 كغم وخرج باجلول����ة االضافية بعد جناحه في 
حتقيق التعادل 1-1 في اجلولة االخيرة لكن الصيني 

حسم املنازلة في اجلولة االضافية احملتسبة.
وفي مقابلة غير متكافئة خرجت ابرار الفهد امام 
نظيرتها الكازخس����تانية ايتموث امبيزيفا 6-1 في 
منافس����ات وزن حتت 67 كغم وكان����ت الكفة متيل 
لصالح الالعبة امبيزيفا طوال زمن املنازلة بس����بب 
فارق املستوى الفني واخلبرة وانخفاض معدل اللياقة 

البدنية للفهد.

غادر البالد مس����اء امس وفد 
الذي  الوطني للبولينغ  املنتخب 
يضم الفئ����ات الث����الث الرجال � 
الشباب والناشئني للمشاركة في 
املفتوحة  الدولية  بطولة جاكرتا 
السابعة عشرة التي ينظمها االحتاد 
االندونيسي للبولينغ حتت اشراف 
االحتاد اآلسيوي للعبة خالل الفترة 
م����ن 7 إلى 15 اغس����طس اجلاري 

ويرأس الوف����د بدر النجدي مدير 
الوطني����ة واملدربون  املنتخبات 
االربعة آندرو فراولي وبول ديالني 
وفاضل املوسوي ومحمد درويش 
اضافة الى 18 العبا ميثلون الفئات 
الثالث )رجال � الشباب � الناشئني( 
وكان الشيخ طالل احملمد رئيس 
ن����ادي البولينغ ح����رص على أن 
يش����ارك املنتخب بأعداد اكبر من 

العدد الذي سيشارك نظرا الهمية 
هذه البطولة ومشاركة عدد كبير 
من ابطال العالم واملصنفني االوائل 
ولكن ظروف الالعبني الطلبة حالت 
دون ذلك فمنهم من لديه دراسات 
أو اختب����ارات باالضافة  صيفية 
الى ان هناك عددا من الالعبني لم 
توافق جهات عملهم على سفرهم 

إلى اخلارج.

عالمية متفرقات الالعبين انتقاالت

رفض الفريق البريطاني »وليامس« 
خالفا لباقي الفرق املش���اركة في 
بطولة العالم لسيارات الفورموال واحد 
السماح لسائق »فيراري« األملاني ميكايل 

شوماخر جتربة سيارته »اف 60«.
أش��اد نائب رئيس االحت��اد الدولي 
للس��يارات اإلمارات��ي محم��د ب��ن 
س��ليم بتوقي��ع اتفاقية »كونك��ورد« مع 
الفرق املش��اركة في بطولة العالم لسباقات 
فورم��وال واحد التي ج��ددت االرتباط بني 

الطرفني حتى 2012.
عثرت الشرطة املاليزية على جثة 
عداء كان يشارك بسباق ماراثون 
ولم يعد إلى منزله بعد انتهاء السباق.

أكد عم ومدرب جنم التنس اإلسباني 
رافاييل نادال، طوني نادال، لإلذاعة 
اإلس��بانية أن رافاييل سيعود إلى املالعب 
من خالل بطولة مونتريال لألس��اتذة التي 
جترى األس��بوع املقبل  بعد ابتعاده أكثر 

من شهرين.
اس���تبعد بارك جي س���ونغ جنم 
مان يونايتد اإلجنليزي من قائمة 
منتخب كوريا اجلنوبي���ة، ملنحه وقتا 
إضافيا لالس���تعداد للجولة األولى من 

مباريات الدوري املمتاز.

أكد نادي بالكبيرن االجنليزي تعاقده مع األرجنتيني فرانكو 
دي سانتو مهاجم تشلس���ي، على سبيل اإلعارة حتى يناير 

املقبل، على أقل تقدير.
وأوضح النادي االجنليزي عب���ر موقعه االلكتروني ان بالكبيرن 
»سيكون له اخليار األول لتمديد العقد حتى نهاية املوسم، في حال 

عدم رغبة تشلسي في استدعائه لصفوف الفريق«.
أعلن نادي ريال سرقس��طة االس��باني على موقع��ه االلكتروني 

تعاقده مع بابلو امو، مدافع ديبورتيڤو الكورونا.
وانضم امو )31 عاما( الى سرقس��طة في صفقة انتقال حر، وسيشارك 

مع فريقه اجلديد في معسكره االعدادي بهويلفا.
تعاقد نادي ملقة االسباني مع مدافع فريق امليريا خوانيتو.

وكان عقد خوانيتو ميتد لعام آخر مع امليريا، ولكنه توصل 
التفاق مع ناديه للرحيل دون مقابل.

ذكرت ش��بكة »س��كاي س��بورتس« االخبارية ان اس��تون ڤيال 
االجنليزي ف��ي طريقه لتدعيم صفوفه مبوهب��ة جديدة، بعد ان 
توصل التفاق مع مواطنه ليدز يونايتد لضم جنم خط الوسط الصاعد 

فابيان ديلف.
وح��از ديلف، جن��م املنتخب االجنليزي حتت 21 عام��ا، اهتمام العديد 
من اندية الدوري املمتاز، وبينها ايڤرتون ومانشستر سيتي وتوتنهام 

باالضافة الى ڤيال.
أنهى نادي هيرنيفني الهولندي صفقة ضم العب خط الوسط 
األرجنتيني هرنان لوس���ادا من صفوف أندرخلت البلجيكي، 

على سبيل اإلعارة ملدة عام.
كما تعاقد هيرنيفني مع احلارس مارتني ليسال، على سبيل اإلعارة، 

ملدة عام واحد من برنو.


