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البطل علي الزنكوي يتسلح بالعزمية في برلني العداء محمد العازمي يخوض معترك بطولة العالم للمرة الثالثة

آالم في رقبة األملاني مايكل شوماخر دفعته للتراجع عن العودة الى الفورموال واحد

رضائي إلى األهلي القطري
إقالة كاربيجياني

من تدريب ڤيتوريا

وصول جثمان جاركي إلى إسبانيا

عُمان تواجه السعودية في »السعادة« مارادونا: كاكا صفقة كبيرة
لريال مدريد

انضم املدافع اإليراني رحمان رضائي رسميا الى صفوف االهلي 
القطري لكرة القدم ملدة موس���م واحد، وسيلعب رضائي كمحترف 
آسيوي اعتبارا للنظام اجلديد الذي يطبقه االحتاد القطري هذا املوسم 
)3 محترفني +1  آسيوي(. ورضائي هو احملترف الثالث في صفوف 
الفريق، حيث س���بق لالهلي جتديد عقد العاجي اوليفييه والتعاقد 
مع البرازيلي فرناندو امليدا. ويبقى محترف واحد قد يكون الغاني 
جونيور الذي يخضع لالختبار حاليا في معسكر الفريق في تونس. 
وس���بق لرضائي اللعب لعدة اندية ايطالية هي بيروجيا وميسينا 

وليڤورنو، ثم انتقل للعب بصفوف بيروزي اإليراني.

أقيل مدربو أندية ڤيتوريا وبوتافوغو وكوريتيبا من منصابهم 
بعد النتائج السيئة التي حققتها الفرق الثالثة في اجلولة ال� 18 من 

الدوري البرازيلي التي أقيمت يومي السبت واألحد املاضيني.
فقد اقيل باولو س���يزار كاربيجياني من تدريب ڤيتوريا، بعد أن 

سقط الفريق في فخ التعادل أمام ضيفه فلومينينزي 2 � 2.
وقبل هذا التعادل، كان الفريق قد مني ب� 3 هزائم متتالية، بينها 

خسارتان 4 � 0 أمام بارويري وأفاي الصاعدين هذا املوسم.
وكان كاربيجياني قد تولى مسؤولية تدريب ڤيتوريا قبل 4 أشهر 
فق���ط، قاد خاللها الفريق إلى حصد لقب دوري والية بائيا والتأهل 

إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس البرازيل.
وحتى يتم تعيني خليفة لكاربيجياني، سيتولى تدريب ڤيتوريا 

مؤقتا املدرب املساعد ريكاردو سيلفا.
وأعلن كوريتيبا بدوره إقالة مديره الفني رينيه س���يمويس إثر 

فشل الفريق في حتقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات.
كما أق���ال بوتافوغو ني فرانكو، ال���ذي كان يتولى املنصب منذ 
يوليو العام املاض���ي، وقاد الفريق إلى نهائي دوري والية ريو دي 
جانيرو، وراح فرانكو ضحية هزميتني متتاليتني مني بهما الفريق 

ليهبط إلى املركز 15.

وصل جثمان قائد نادي إس���بانيول االسباني لكرة القدم داني جاركي  
إلى برشلونة امس، ونقل إلى »كورنيال« الستاد اجلديد للنادي، برفقة أفراد 
أسرة الالعب الراحل. وقام رئيس نادي إسبانيول دانييل سانشيز ليبري 
بإجراءات نقل اجلثمان من بلدة كورفيرتشانو اإليطالية حيث لفظ الالعب 
أنفاس���ه األخيرة يوم الس���بت املاضي إثر أزمة قلبية. وأنزل اجلثمان من 
الطائرة وسط أجواء من الصمت املهيب، ملسؤولي النادي. وأعرب ليبري، 
الذي بدا عليه اإلنهاك والتأث���ر، عن امتنانه »للدعم الذي تلقاه من جميع 
املؤسسات السياسية« في إجراءات إعادة اجلثمان. كما بث تعازيه لعائلة 

الالعب »التي أصيبت بحالة صدمة، فما من أحد كان ينتظر أمرا كهذا«.

يلتقي املنتخب العماني مع نظيره السعودي في مباراة دولية ودية 
على ستاد السعادة مبحافظة ظفار الذي يحتضن اول مواجهة رسمية 
قبل افتتاحه رسميا في نوفمبر املقبل ضمن احتفاالت السلطنة بالعيد 
الوطني. ويندرج اللقاء ضمن املباريات الودية التي يخوضها املنتخب 
العماني اس����تعدادا ملباراته املرتقبة مع اس����تراليا في أكتوبر ونوفمبر 
املقبلني ضمن تصفيات كأس آس����يا، بينما يستعد املنتخب السعودي 
ملباراتي امللحق اآلسيوي املؤهل الى كاس العالم والتي ستجمعه باملنتخب 
البحريني. ووضع املدربان الفرنس����ي كلود لوروا )عمان( والبرتغالي 
جوزيه بيسيرو )السعودية( في اعتبارهما اهمية املباراة من الناحية 
الفنية واالستفادة القصوى منها، خاصة ان عناصر املنتخبني مكتملة 
ولن يكون هناك اعذار امامهما من اجل تقدمي مستوى فني يليق بكونهما 
افضل منتخبني في املنطقة كون ان املباراة تعتبر اعادة لنهائي »خليجي 

19« الذي حصدت عمان لقبه. 
ويأمل املنتخب العماني الذي لم يتجمع سوى اياما قليلة في صاللة، 
م����ن اجل تقدمي عرض فني جيد، خاصة ان عناصره مكتملة ولن يكون 
هناك تغيير في الطريقة واالسلوب الذي يعتمد عليه لوروا الذي استعان 
بجميع احملترفني. من جهته، يتطلع املنتخب الس����عودي الى االستفادة 
من ه����ذه التجربة التي يعتبرها مبنزلة بروڤ����ة قبل مواجهة املنتخب 

البحريني ولهذا سيلعب املدرب بيسيرو بالتشكيلة االساسية.

اعرب األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا عن اعتقاده أن ريال 
مدريد االسباني سيصبح أقوى بكثير بعد ضم النجم البرازيلي كاكا 
لصفوفه، وقال مازحا ان منزلة جنم النجوم ليونيل ميسي جعلت 

من الصعب الوصول اليه.
وس���ئل مارادونا عن رأيه حول االنتق���االت الصيفية في أوروبا 
وخاصة حجم اإلنفاق لريال مدريد، وما يحدث في الدوري اإليطالي، 
فأكد انه رغم اإلنفاق الباهظ يعتقد أن كاكا سيثبت أنه صفقة كبيرة 

لريال مدريد، لكنه غير سعيد الستبعاد أحد العبيه.
وق���ال مارادونا للموقع االلكتروني لالحت���اد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( »ريال مدريد سيتغير كثيرا مع كاكا«.
وأضاف »س���يمنحهم أبعادا إضافية، وبرغم ذلك ال أتفهم ملاذا ال 
يلعب االرجنتيني )فرناندو( غاغو؟! يجب أن يشركوه، لكنه اليزال 

أحد اختياراتي األساسية بني الالعبني«.
وفي معرض رده على سؤال حول الفرق والالعبني الذين أعجب 
بهم، قال مارادونا »الفرق كما هي، ميالن يتعثر وإنتر يحافظ على 
صفوفه، فيليبي ميلو اكتش���اف رائع للبرازيل، هالك العب بورتو 
ترك أثرا كبيرا«. وأوضح مارادونا »أنا معجب برونالدينيو أيضا، 
لقد استعاد لياقته مجددا، لكنه فقد قوته املتفجرة التي كان يتمتع 
بها، أحب أن أشاهده يقوم بأالعيبه مجددا، أمتنى أن يعود ملستواه 

املعهود، لكن بعد أن يواجهنا أوال«.

بادور بدالً منه في جائزة أوروبا للفورموال واحد 

شوماخر تراجع عن قرار العودة 

أعل����ن فريق في����راري امس ان س����ائقه 
االحتياطي لوكا بادور س����يخلف البرازيلي 
فيليبي ماسا في سباق جائزة اوروبا الكبرى، 
املرحلة ال����� 11 من بطولة العالم لس����باقات 

الفورموال واحد.
وجاء قرار فيراري في بيان له عقب اعالن 
االملاني مايكل شوماخر بطل العالم 7 مرات، 
على موقعه في شبكة االنترنت تراجعه عن 
قرار عودته الى حلبات س����باقات الفورموال 
واحد خالل س����باق جائزة اوروبا الكبرى، 

بسبب آالم في رقبته.
واوضح فيراري »بعدما قرر ش����وماخر 
عدم عودته الى احللبات بديال ملاسا انطالقا 
من سباق جائزة اوروبا الكبرى، فان فريق 
فيراري يعلن ان س����يارته رقم 3 سيقودها 

لوكا بادور«.
وشارك بادور )38 عاما( في نحو 50 سباقا 
مع فرق صغيرة لكن مشاركته االخيرة في 
سباق للجائزة الكبرى تعود الى عام 1999. وهو 

منذ ذلك احلني سائق جتارب لفيراري.
وكان من املقرر ان يعود ش����وماخر الى 
احللبات بعد 3 سنوات من اعتزاله سباقات 
الفورموال واحد، وذلك لقيادة سيارة فيراري 
في سباق جائزة اوروبا الكبرى في 23 احلالي 
في ڤالنسيا بدال من البرازيلي فيليبي ماسا 
الذي تعرض حلادث خطي����ر في 25 يوليو 
املاض����ي خالل فترة التجارب ضمن س����باق 
جائزة املجر الكبرى، املرحلة العاش����رة من 

بطولة العالم.
وقال شوماخر في بيان له »ابلغت رئيس 

فيراري لوكا دي مونتيزميلو ومدير الفريق 
ستيفانو دومينيكالي االثنني انه ال ميكنني 

تعويض فيليبي«.
وأضاف »حاولت بكل ما في وس����عي ان 
تتحقق عودتي الى احللبات، لكن وبأسف كبير، 
ال ميكنني ان احقق ذلك. لم ننجح حتى اآلن 
في احلد من اآلالم التي أعاني منها في عنقي 
على الرغم من اننا بذلنا كل ما في وس����عنا 

على املستويني الطبي والعالجي«.
وكان شوماخر قد قام بتجارب على سيارته 
في����راري اف 60 ف����ي 31 يوليو املاضي على 
حلب����ة موغيلو، علم����ا ان اآلالم التي يعاني 
منها في عنقه س����ببها س����قوطه من دراجة 
نارية كان يقودها في حلبة في اسبانيا في 

فبراير املاضي.

العازمي والزنكوي يطمحان إلى ترك بصمة في بطولة العالم أللعاب القوى
سابقا )77.44م( محرزا املركز االول 
في بطولة دولية في املجر استعدادا 
ملونديال القوى، علما ان الزنكوي 
حطم رقمه الشخصي والكويتي 
مرتني خالل يوليو املاضي مسجال 
77.44م في اجلائزة الكبرى التي 
اقيمت في موسكو، ناسخا رقمه 

السابق 77.37م.
وأبدى بطل آسيا والذي حل في 
ال�12 في اوساكا، اغتباطه  املركز 
بتسجيله رقما جديدا اكسبه ثقة 
كبيرة للتألق في االس����تحقاقات 
املقبلة، وقال: »طموحي لن يتوقف 
قب����ل ان يتخط����ى حاج����ز ال�80 
مترا. وامتنى تسجيل رقم جديد 
خصوصا انني اشعر بقدرتي على 

التطور«.
وكان الزنك����وي انخ����رط في 
املعس����كر التدريبي قبل شهرين 
استعدادا لبطولة العالم، وخاض 
عددا من البطوالت الدولية، واحرز 
املرك����ز الثاني في لق����اء ريثمنو 
اليوناني ف����ي 22 يوليو املاضي 
مسجال 76.75م، رغم مشاركة بطل 
العالم املجري كريستيان بارش 
ابرز املرش����حني للفوز بالذهبية 
في برلني، والروس����ي اليكس����ي 
املنافس����ني على  اقوى  زاغورني 

الذهبية ايضا.
وشكل لقاء املجر محطة مهمة 
العالم،  للزنك����وي قبل بطول����ة 
وي����دل التطور الكبي����ر في رقمه 
إلى ارادة صلبة وارتفاع املستوى 
الفني بشكل مطرد بقيادة مدربه 
االوكراني اجلديد اندري سكفاروك، 
وحتدث الزنكوي عن مدربه اجلديد 
قائال: »دربني )س����كفاروك( على 
تكنيك معني وركز منذ البداية على 
تصحيح بعض االخطاء مما ادى 
الى تطور مستواي نحو االفضل 
فتراجعت نسبة االخطاء«، مضيفا 
»ان االمر يحتاج الى وقت طويل 
إلتقان تعليمات املدرب الذي رمى 
املطرقة 82.82م ما جعله احد افضل 

الالعبني في العالم«.
وتاب����ع »لدي ش����عور بانني 
قادر على حتقيق املزيد وتطوير 
رقمي، واشعر ايضا ان هناك طاقة 
اخرى في داخلي لم تنفجر بعد، 
وامتنى االستمرار في هذا االرتقاء 

في بطولة العالم«.
الزنكوي ان برنامج  واوضح 
مش����اركاته يس����تمر الى ما بعد 
بطولة العال����م، ويطمح خلوض 
منافسات نهائيات كأس العالم في 
اثينا في سبتمبر املقبل ويتطلب 
املشاركة فيها احلصول على عدد 
من النقاط، علما انه يحتل املركز 
الس����ادس عامليا، وهو سيشارك 
في لقاءات دولية في س����لوڤاكيا 
وكرواتيا واملج����ر بعد املونديال 

لزيادة رصيد نقاطه.

الذهبية في لقاء أوس���لو ضمن 
الدوري الذهبي عام 2007 مسجال 

زمنا قدره 1.44.56 دقيقة.
كما شارك في لقاء اثينا الدولي 
وحقق الفضي���ة، وبطولة مكاو 
للصاالت املغلقة واحرز الذهبية 

بزمن 1.49.62 دقيقة.

رقم جديد للزنكوي

اما الزنكوي فهو جنل بطل آسيا 
السابق في مسابقة الكرة احلديد 
واملدرب الوطني محمد الزنكوي، 
وي����درك ايضا ان املنافس����ة على 
احدى امليداليات الثالث صعبة جدا 
لوجود نخبة من االبطال العامليني 
واالوملبيني، يتفوقون عليه خبرة 
واعدادا، بيد انه لن يرمي املنديل 
ويتسلح بالعزمية والروح املعنوية 
العالية لتحقيق رقم شخصي جيد 
بعد ان سجل رقما كويتيا جديدا 
78.49م ناسخا الرقم املسجل باسمه 

خلف البحريني سعد كميل الفائز 
بامليدالية الذهبية بزمن 1.45.74 

دقيقة.
كما توج بامليدالية الذهبية في 
لقاء دولي أقيم في مدينة تورينو 
اإليطالية بتسجيله 1.46.10 دقيقة 

استعدادا الوملبياد بكني.
امليدالية  وحصل ايضا على 

ف���ي اثينا، وبطول���ة العالم في 
هلسنكي 2005.

وميلك العازمي اجنازات عدة 
الفضية  ابرزها فوزه بامليدالية 
ف���ي دورة االلعاب اآلس���يوية 
في العاصم���ة القطرية الدوحة 
عام 2006 بعدما قطع مس���افة 
الس���باق بزمن 1.46.25 دقيقة 

رقما كويتيا قياسيا للصاالت بلغ 
1.50.58 دقيقة، واحرز الذهبية 
في لقاء الدوحة الدولي مع رقم 
كويتي جديد بلغ 1.44.62 دقيقة، 
ثم حسن رقمه الى 1.44.13 دقيقة، 
اضافة الى مشاركته في بطولة 
اجلائ���زة الكبرى ف���ي زيوريخ 
وروما، ودورة االلعاب االوملبية 

باسم العداء السابق جنم مطلق 
سويلم بتسجيله 1.48.95 دقيقة 
في لق���اء دولي في اجلزائر عام 

.2004
وشارك في عدة بطوالت منها 
لقاء الزيتونة الدولي في تونس 
وبطولة العالم للصاالت املغلقة 
في برمنغهام في اجنلترا وسجل 

الصني 1.48.72 دقيقة، وفي هونغ 
كونغ 1.51.62 دقيقة.

وكان العازم���ي قد ملع جنمه 
مبكرا منذ مشاركته في بطولة 
القوى  العالم للناشئني أللعاب 
التي اقيمت في پولندا عام 1999 
واحرز امليدالية البرونزية بجدارة 
في أول مش���اركة عاملية له في 
مضمار »ام األلعاب« ثم متكن في 
امليدالية  العام نفسه من احراز 
الفضية في بطولة آسيا للشباب 

في سنغافورة.
البطولة  وسطع اس���مه في 
العربية في س���ورية عام 2000 
الفضية، ثم  امليدالي���ة  وخطف 
ترب���ع عل���ى القم���ة اخلليجية 
للكبار ف���ي البطولة التي جرت 

في الكويت.
وعاد العازمي الى املضمار من 
جدي���د بعد انقطاع ليس طويال 
الكويتي املسجل  الرقم  ليحطم 

ستكون مشاركة الكويت رمزية 
في بطولة العالم أللعاب القوى 
التي تستضيفها برلني من 15 الى 
23 اغسطس اجلاري، وستقتصر 
على الع���داء محمد العازمي في 
سباق 800 متر، وبطل آسيا في 
مسابقة رمي املطرقة علي الزنكوي 
في محاولة مزاحمة االبطال على 
مركز مشرف وترك بصمة جيدة 

في العاصمة االملانية.
العازمي والزنكوي  ويشكل 
حالة فريدة واستثنائية في »ام 
االلعاب« الكويتية التي تعاني مثل 
بقية االلعاب من قلة الدعم املادي 
واالهتمام واالستعداد اخلجول 
ملقارعة نخبة من االبطال العامليني 

في احملافل الدولية.
واستعدادا لبطولة العالم يقيم 
العازمي معس���كرا تدريبيا في 
املغرب، وهو اعتاد على التدريب 
فيه وحتديدا ف���ي مدينة افران 
عندما يكون مقبال على املشاركة 

في بطولة خارجية.
ويطمح العازم���ي في برلني 
الى تعويض خيبتيه في بطولة 
العالم االخيرة في مدينة اوساكا 
اليابانية ع���ام 2007 عندما بلغ 
الدور نص���ف النهائي ثم اخفق 
في التأهل الى ال���دور النهائي، 
فيما تدخل���ت االصابة وحرمته 
من التأهل الى النهائي في دورة 
االلع���اب االوملبية في بكني عام 
2008، بعد ان تعرض جلرح عميق 
في ساق قدمه اليمنى في سباق 
الدور نصف النهائي تسبب في 
ابعاده عن دائرة املنافسة قاطعا 
مسافة الس���باق بزمن 1.47.65 
دقيقة وهو اكثر من الرقم الذي 
التمهيدية  التصفيات  حققه في 

االولى والبالغ 1.46.94 دقيقة.
العازمي بصعوبة  ويعترف 
املهمة التي تنتظ���ره في برلني 
بقوله: »الش���ك في ان املنافسة 
ف���ي بطول���ة العالم ستتس���م 
بالصعوبة البالغة نظرا لتواضع 
مرحلة االستعداد مقارنة مع بقية 
العدائني املشاركني، ولكن امل ان 
احقق نتيجة مرضية والتأهل الى 
الدور النهائي وتعويض ما فاتني 
في اوساكا قبل عامني، وتطوير 
رقمي الشخصي وان اثبت للجميع 
ان الش���باب الكويتي قادر على 
الوصول الى العاملية اذا ما وجد 

الرعاية واالهتمام«.
العازم���ي بطولة  ويخوض 
العالم للمرة الثالثة في تاريخه 
بعد هلسنكي عام 2005 واوساكا 
2007، بروح معنوية عالية بعد ان 
احرز 3 ميداليات ذهبية في بطولة 
اجلائزة الكبرى اآلسيوية التي 
اقيمت في الصني وهونغ كونغ 
في مايو املاضي، حيث سجل في 

األول يقيم معسكراً تدريبياً في المغرب والثاني سجل رقماً جديداً في المجر

اتحاد ألعاب القوى يطالب باستخدام ستاد جابر
غادر عضو مجلس إدارة احتاد ألعاب 
القوى سيار العنزي البالد متوجها الى 
برلني لتمثيل االحتاد في مؤمتر االحتاد 
الدولي أللعاب القوى الذي سيعقد من 
11 الى 23 اجل����اري على هامش بطولة 

العال����م. من جانب آخر، قال امني س����ر 
االحتاد خليفة ابوشيبة ان االحتاد خاطب 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن 
اس����تغالل امللعب اجلانبي لستاد جابر 
الدولي الستخدامه في إقامة البطوالت 

الرس����مية نظرا حلاجة مضمار كيفان 
للصيانة واس����تبدال الترتان، حيث إن 
امللعب اجلانبي لستاد جابر مت تصميمه 
بالترتان وباملواصفات القانونية لالحتاد 

الدولي أللعاب القوى.


