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الهالل يواجه القادسية والنصر مع الحزم
المحرق بعيد عن »العين«

الرياض ـ خالد المصيبيح
تستكمل اليوم مواجهات اجلولة األولى من الدوري السعودي وتتطلع فيها 
الفرق الثمانية الى تس���جيل بداية جيدة تساعدها في املباريات املقبلة، فانتقل 
الهالل ثاني ترتيب املوس���م املاضي الى الدمام اس���تعدادا ملالقاة القادسية بطل 
اندية الدرجة األولى املوس���م املاضي والعائد للدرجة املمتازة هذا املوسم وكان 
الفريقان قد أنهيا استعدادهما للموسم اجلديد بإقامة معسكري اعداد كان الهالل 
في النمس���ا ولعب عدة لقاءات مع اندية أوروبية اس���تطاع معها مدربه اجلديد 
البلجيكي جورج ليكنز التعرف على العبيه ومدى امكاناتهم كذلك احلال ملدرب 
القادسية اجلديد األرجنتيني نادال الذي استطاع دعم الفريق بعدد من الالعبني 
الشباب وان كان س���يتأثر كثيرا بغياب هدافه املوسم املاضي محمد السهالوي 
الذي انتقل الى النصر، كما ان الفريقني دعما صفوفهما بعدد من الالعبني األجانب 

الذين سيشكلون تأثيرا على اداء الفريقني.
ورحل الشباب ثالث ترتيب املوسم املاضي الى جنران ملواجهة فريقها تاسع 
الترتيب املوسم الفائت وايضا جاء استعدادهما للموسم اجلديد كالبقية من خالل 
معسكرات خارجية كان الشباب قد اختار البرتغال ثم شارك في بطولة النخبة 
في أبها وقدم خاللها اداء جيدا بعد ان شارك العبوه الدوليون في األدوار األولى 
فقط قبل ان يخرج من البطولة متأثرا بغيابهم، بينما أقام جنران معسكرا اعداديا 
في األردن لعب خالله عدة لقاءات كانت نتائجها جيدة ويلعب جنران املوس���م 
احلالي للمرة الثالث���ة في الدرجة املمتازة اال انه ظل في املراكز املتأخرة ويأمل 
ان يظهر هذا املوس���م بشكل أفضل ويعتبر لقاء اليوم هو األول لالعب الشباب 
اجلديد واألهلي املصري س���ابقا األنغولي فالڤيو الذي تعاقد معه الشباب لقاء 
اربعة ماليني يورو كذلك الالعب األسترالي آدم جريفتس الذي كلف الشباب 1.2 
مليون دوالر فيما سيكون البرازيلي كماتشو األقدم في املالعب السعودية حيث 

هذا هو املوسم الثالث له مع الشباب وقبلها موسمان مع الهالل.
وفي الرياض ووسط اس���تعداد جيد من الفريقني النصر واحلزم حيث اقام 
االول معس���كرا اعداديا في اس���بانيا ودعم الفريق بالعبني محليني مثل حسني 
عبدالغني والسهالوي وأجانب الكوري سو لي شي واألرجنتيني فيغارو وجنح 
الرباعي مع فريقه اجلديد اثناء لقاءات املعس���كر االعدادية كذلك ستشكل عودة 
مهاجمه سعد احلارثي الى الفريق دعامة قوية خلط هجومه بينما جاء استعداد 
احلزم الذي حقق األس���بوع املاضي لقب بطول���ة النخبة الدولية وضم الفريق 
ال���ى صفوفه الالعب املغربي صالح الدي���ن عقال الذي نال لقب افضل العب في 
البطولة ويعتبر احلزم ثالث فريق يلعب له عقال بعد الطائي واالتفاق ويشارك 
احلزم للموسم الرابع في الدوري املمتاز اال انه لم يستطع جتاوز املركز السابع 
ويسعى هذا املوسم الى التقدم الى مركز افضل بينما كان النصر املوسم املاضي 
خامس الترتيب ويستعد ايضا خلوض بطولة اندية مجلس التعاون التي ستبدأ 

في سبتمبر املقبل.
وآخر مباريات اليوم جتمع االتفاق والوحدة ويتساوى الفريقان في السنوات 
األخيرة في الدوري الس���عودي كونهما من فرق الوسط كمراكز ثابتة لهما دون 
ان يدخال في املنافسة على اللقب كما يظالن بعيدين عن مخاوف الهبوط وجاء 
استعداد الفريقني للموس���م احلالي عبر معسكرات اعداد داخلية وأداء عدد من 
اللقاءات مع فرق الدرجة األولى اال ان اس���تعدادهما ال يوحي بأنهما س���يكونان 
من بني الفرق التي تطمح الى الوصول الى مراكز املقدمة فيما سيكون األهم هو 
الثالث نقاط وسيش���كل األرض واجلمهور دعما للوحدة في محاولة استغالله 

ملصلحته.

9 نقاط لسلة
األردن دوليًا

أضاف املنتخب األردني 
لكرة السلة تسع نقاط كاملة 
التصنيف  إلى رصيده في 
الدولي الذي يصدره االحتاد 
الدولي للمنتخبات، بحسب 
الدولي على  موقع االحتاد 
االنترنت من بني 74 دولة.

وتقدم املنتخب األردني 
في مرتبة منتخبات آسيا، 
حيث أصبح في املركز الثامن 
بني 21 منتخبا آسيويا الذي 
املنتخ���ب الصيني  واصل 
تربعه على قمته رغم فقدانه 
لثالث نقاط بع���د حلوله 
باملركز الثاني في كأس آسيا، 
حيث ميل���ك 254.7 نقطة 
ويأتي باملركز التاسع على 

املستوى العاملي.

خلف يستقيل
من تدريب العربي

الفني لفريق  املدير  قدم 
النادي العربي األردني لكرة 
الق���دم العراقي كاظم خلف 
اس���تقالته ملجلس اإلدارة. 
وقال خلف ان سبب االستقالة 
يعود الختالف وجهات النظر 
م���ع االدارة، إلى جانب عدم 
قيام اداري الفريق بواجباته 
من حيث توفير مستلزمات 
التدريب وحجوزات املالعب، 
وكل ما يخص اجناح احلصة 
التدريبي���ة، وب���ني ان هذه 
املطال���ب مت عرضه���ا على 
اإلدارة من���ذ تولي���ه مهامه 

التدريبية.

الجيش يحاصر حرس الحدود
وغزل المحلة مع المصري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تعود اليوم مسابقة الدوري العام املصري للحياة من جديد بإقامة منافسات 
األسبوع الثاني به، بعد فترة توقف دامت أسبوعني كاملني بسبب جتمع املنتخب 
املصري االول لكرة القدم ألداء مواجهته الودية امام منتخب غينيا والتي أقيمت 
مؤخ���را على ملعب الكلية احلربية بالقاهرة وانتهت بالتعادل االيجابي )3 � 3(، 
وهى املباراة التي جاءت ضمن استعدادات »الفراعنة« ملواجهته املصيرية خارج 
ملعبه امام نظيره الرواندي، واملقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر املقبل ضمن مباريات 
اجلولة الرابعة بالتصفيات االفريقية املؤهلة ملونديال كأس العالم 2010 بجنوب 

افريقيا.
ويس���تهل االس���بوع الثاني للدوري منافس���اته اليوم باقامة 6 لقاءات هامة 
ومرتقبة، تقام 5 مباريات منها في توقيت واحد هو ال� 7:15 مساء، فيلتقي االنتاج 
احلربي مع بترول أسيوط على ملعب االنتاج احلربي مبدينة السالم واجلونة مع 
املنصورة مبلعب االول بالغردقة وغزل احمللة مع املصري بستاد احمللة واالحتاد 
الس���كندري مع املقاولون العرب بستاد املكس باالسكندرية وطالئع اجليش مع 
حرس احلدود بس���تاد جهاز الرياضة العسكري، بينما يقام لقاء احتاد الشرطة 

مع االهلي في ال� 9:30 مساء بستاد املقاولون العرب باجلبل االخضر.
وتختتم منافسات هذا االسبوع غدا )اخلميس( بإقامة لقاءين آخرين يجمعان 
الزمالك مع بتروجيت بس���تاد اجلبل االخضر واالس���ماعيلي مع انبي بس���تاد 

االسماعيلية.
وبالتأكيد حتظى مباراة الشرطة مع االهلي باالهتمام االكبر من قبل اجلماهير 
املصرية ليس بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها االهلي فحسب، وإمنا نظرا 
ألن لقاءات الفريقني أصبحت تتصف بالندية الشديدة وقوة األداء. فاألهلي يبحث 
بشتى الطرق عن النقاط ال� 3 اخلاصة بهذا اللقاء ملواصلة زحفه نحو منصة التتويج 
باللقب السادس على التوالي، خاصة بعد املنافسة الشرسة التي اصبح الفريق 
االحمر امامها من فرق الزمالك الذي جنح في تعديل معظم صفوفه معلنا رفضه 
وجود األهلي منفردا على س���احات البطوالت، مؤكدا عودته وبقوة نحو العودة 
للبطوالت، وكذلك االسماعيلي الذي انتزع املارد األحمر لقب البطولة في املوسم 
املاضي من بني أنيابه عن طري���ق مباراة فاصلة انتهت لصالح األحمر، وتتدفق 

الدوافع القوية التي جتعل األهلي حريصا على اقتناص نقاط لقاء اليوم.
في املقابل فرض طلعت يوسف املدير الفني الحتاد الشرطة سياجا من السرية 
عل���ى تدريبات الفريق، وذلك قبل يومني فقط من خوض لقاء اليوم، وجاء إقدام 
يوس���ف على تلك اخلطوة حلرصه على االبتعاد بالعبيه عن أي أمور خارجية 
قد تش���تت أذهانهم قبل مواجهة املارد األحمر، وه���و ما جعله يكتفي باللقاءات 
الودية التي خاضها الفريق والتي كان آخرها أمام فريق العربي الكويتي وانتهت 
بفوز الش���رطة 2 � 1. كما حرص املدير الفني للش���رطة على عقد أكثر من جلسة 
م���ع الالعبني خالل اليومني املاضني، من أجل إزالة الرهبة من داخلهم، مؤكدا لهم 
أن لقاء األهلي مثله مثل أي لقاء آخر، وذكرهم بأنهم كانت لهم الغلبة في املوسم 
املاضي، حيث تغلب الش���رطة في مباراة الدور األول على األهلي بهدف نظيف، 

وتعادل الفريقان في مباراة الدور الثانية.

6 مباريات الليلة أهمها الشرطة واألهلي

بيكيلي يدخل التاريخ وجامايكا تسيطر على سباق 100م وإيسينباييڤا تفقد عرشها

دخل العداء االثيوبي كينينيسا بيكيلي تاريخ بطولة 
العالم اللعاب القوى من بابه الواسع بتتويجه بذهبية 
سباق 10 آالف متر ضمن النسخة الثانية عشرة التي 

حتتضنها العاصمة االملانية حتى 23 احلالي.
وقطع بيكيلي الذي أكد أنه ملك السباقات الطويلة، 
املسافة بزمن 26.46.31 دقيقة مسجال رقما قياسيا 
جديدا في بطولة العالم ماحيا الرقم السابق الذي 
كان بحوزته وهو 26.49.57 دقيقة وقد سجله في 
س���ان دوني الفرنسية عام 2003، علما بانه يحمل 
الرقم القياسي العاملي وهو 26.17.53 د وقد سجله 

في 26 اغسطس 2005 في بروكسل.
وهو اللقب العاملي الرابع على التوالي لبيكيلي 
صاحب 3 القاب اوملبية في 10 آالف متر في اثينا و5 
آالف متر و10 آالف متر في بكني و11 لقبا عامليا في 
سباقات اختراق الضاحية، بعد اعوام 2003 و2005 
و2007 فعادل اجناز مواطنه هايله جبريسيالسي 
)4 القاب في بط���والت العالم من 1993 الى 1999(، 
ووحده الكيني تش���الز كامارهي خرق الس���يطرة 
االثيوبية على الس���باق عندم���ا خطف الذهبيةفي 
ادمونتون الكندية عام 2001 من جبريسيالسي الذي 

اكتفى باملركز الثالث.
وعادت الفضية الى االريتري زيرسيناي تاديسي 
بزمن 26.50.12 دقيقة، والبرونزية للكيني موزيس 
ندييما ماساي بزمن 26.57.39 دقيقة. وجاء القطري 
احمد حسن عبداهلل في املركز احلادي عشر بزمن 

27.45.03 دقيقة.

خيبة إيسينباييڤا

وأحرزت الپولندية آنا روغوفسكا ذهبية مسابقة 
القفز بالزانة مسجلة روغوفسكا 4.75 م، فيما عادت 
الفضية الى كل من االميركية تشلس���ي جونسون 

والپولندية مونيكا بيريك )4.65 م(.
وجردت روغوفسكوفا التي تبقى افضل نتيجة لها 
في البطوالت الكبرى برونزية اوملبياد بكني 2004، 
الروسية ايلينا ايسينباييڤا حاملة الرقم القياسي 
للمس���ابقة )5.05 م( وبطلة العالم في النسختني 
االخيرتني ومثلهما في االلعاب االوملبية، من العرش 
العاملي بعدما فشلت االخيرة التي حققت 26 رقما 
قياسيا عامليا في املسابقة، في تخطي حاجز 4.75 

م مرة واحدة و4.80 م في محاولتني.

ثنائية جامايكية

وأكدت جامايكا سيطرتها املطلقة على سباق 100 م 
بعدما نالت شيلي-آن فريزر املركز االول بزمن 10.73 
ثوان مسجلة افضل توقيت هذا العام امام مواطنتها 
كيرون ستيوارت صاحبة 10.75 ثوان واالميركية 

كارميليتا جيتر التي سجلت 10.90 ثوان.
وجنح���ت فريزر في اضافة اللق���ب العاملي الى 
االوملبي الذي فاجأت به اجلميع في بكني 2008، علما 
بان الرقم الذي سجلته عادلت به ثالث افضل رقم في 

التاريخ والذي كان بحوزة الفرنسية كريستني ارون. 
واحتفظت الكوبية يارغيليس سافينيي بلقبها بطلة 
للعالم في مسابقة الوثبة الثالثية بتسجيلها 14.95 
م في محاولتها اخلامسة قبل االخيرة متقدمة على 
مواطنتها مابل غاي )14.61 م( والروسية آنا بياتيخ 
)14.58 م(، علم���ا بان االخي���رة احرزت البرونزية 
الثالثة على التوالي بعد هلس���نكي 2005 واوساكا 
2007. وحلت الروسية تاتيانا ليبيديفا بطلة العالم 
عامي 2001 و2003 سابعة بعدما وثبت 14.37 م، علما 
بانها تشارك في بطولة العالم للمرة السادسة، اما 
الكاميرونية فرانسواز مبانغو بطلة اوملبياد بكني 
فاعلنت انسحابها من التصفيات دون الكشف عن 
االسباب، وأحرزت العداءة االسبانية مرتا دومينغيبز 
ذهبية سباق 3 آالف متر. وقطعت دومينغيز، نائبة 
رئيس االحتاد االسباني اللعاب القوى، مسافة السباق 
بزمن 9.07.32 دقائق مانحة بالدها الذهبية االولى في 
بطولة العالم منذ نسخة اشبيلية عام 1999 عندما 
توجت نيوركا مونتالف���و بذهبية الوثب الطويل 

وابيل انطون بذهبية املاراتون.
وعادت الفضية الى الروس���ية يوليا زارودنيفا 
)9.08.38 د(، والبرونزية للكينية ميلكاه شيموس 

تشيوا )9.08.57 د(.
وحلت الروسية االخرى غولنارا غالكينا بطلة 
اوملبياد بكني وحاملة الرقم القياسي العاملي، رابعة 
بزمن 9.11.09 د، وجاءت التونسية حبيبة غريبي 

سادسة بزمن 9.12.52 دقائق.
الس���لوڤيني برميوز كوزموس ذهبية  وأحرز 
مسابقة رمي املطرقة فاضاف اللقب العاملي الى اللقب 
االوملبي الذي احرزه في بكني العام املاضي وعوض 
بالتالي فشله في نهائي عام 2007 في هلسنكي عندما 

اكتفى بالفضية.

خروج بنحسي

وفشلت املغربيتان حس���ناء بنحسي وحليمة 
حشالف في بلوغ الدور النهائي لسباق 800 م.

حلت بنحسي حاملة فضية النسخة االخيرة في 
اوساكا 2007، رابعة في املجموعة االولى بزمن 2.00.06 
دقيقة، فيما انسحبت حشالف من املجموعة الثانية بعد 
500 م بسبب االعياء حيث اغمي عليها وسقطت على 

املضمار قبل ان يتدخل رجال االسعاف لعالجها.
وخرج���ت أيضا الكينية بامي���ال جيليمو بطلة 
اوملبياد بكني 2008 النسحابها من املجموعة الثالثة 

بسبب االصابة وتوقفت قبل 250 م من النهاية.
وضمن خمس���ة عدائني عرب تأهلهم الى الدور 
النهائي من س���باق 1500 والعداؤون اخلمس���ة هم 
املغاربة امني لعلو ومحمد مس���تاوي وعبدالعاطي 
ايغيدير والبحرينيان يوس���ف س���عد كامل وبالل 
منصور علي، فيما كان اجلزائري توفيق املخلوفي 
اكبر اخلاسرين وودع البطولة. ويقام الدور النهائي 

اليوم االربعاء.

العداء اإلثيوبي يتوج بالميدالية الذهبية في 10 آالف متر ببطولة العالم أللعاب القوى

اجلامايكية شيلي آن فريزر بطلة سباق 100م               )رويترز( الپولندية آنا روغوفسكا أحرزت املركز األول بالقفز بالزانة               )أ.ف.پ(

خروج مصطفى من سباق 200م

الغزالي لنهائي رمي القرص

سرعة بولت »44.72 كلم/ ساعة«

جمال لنصف نهائي 1500 م

سوداني وليبي لنصف نهائي 400 م

خرج املصري عمر مصطفى بطل العرب من الدور االول لسباق 
200م. وحل مصطفى حامل ذهبيتي الدورة العربية في سباقي 100م 
و200م عام 2007، س���ابعا واخيرا في املجموعة الثانية بزمن 21.44 
ثانية علما انه خفف من سرعته في األمتار االخيرة بسبب االصابة 

في فخذه اليمنى.

بلغ املصري عمر الغزالي الدور النهائي ملس���ابقة رمي القرص، 
وحل في املركز الس���ادس للمجموعة االولى والعاشر في الترتيب 

العام بعدما سجل 62.84م فحجز بطاقته بني ال� 12 االوائل.
في املقابل، خرج القطري احمد محمد ذيب من الدور االول بحلوله 
في املركز الثاني عش���ر للمجموعة الثانية والرابع والعش���رين في 

الترتيب العام بتسجيله 59.16م.

أكدت احصائية لالحتاد الدولي أللعاب القوى ان س���رعة العداء 
اجلامايكي اوساين بولت بلغت في حدها األقصى 44.72 كلم/ ساعة 

خالل حتطيمه الرقم القياسي العاملي لسباق 100م )9.58 ثوان(.

بلغ���ت البحرينية مرمي جمال حاملة اللقب الدور نصف النهائي 
لسباق 1500 م. وتصدرت جمال املجموعة االولى بسهولة مسجلة 4. 
8.76 دقائق امام االسبانية نوريا فرنانديز )4. 8.79 د( واالثيوبية 
ميس���كرمي اس���يفا )4. 8.86 د( واملغربية مرمي العلوي السلسولي 
)4. 8.86 د( واالوكرانية ايرينا ليشتش���نكا صاحبة البرونزية في 

النسخة االخيرة )4. 8.95 د(.
وتتأهل العداءات الست االوليات الى نصف النهائي مباشرة الى 
جانب 6 عداءات حتققن اس���رع توقيت ف���ي املجموعات الثالث من 

التصفيات بعد املراكز الستة االولى.
وبلغت نصف النهائي ايضا املغربية االخرى ابتس���ام خلواض 
والبحرينية االخرى ميمي بيليتي بعدما جاءت االولى سادس���ة في 
املجموعة الثانية بزمن 4. 8.21 دقائق، والثانية سابعة في املجموعة 
ذاتها بزمن 4. 8.36 دقائق وتأهلت باعتبارها احدى 6 عداءات حققن 

اسرع توقيت بعد املراكز الستة االولى.
في املقابل، فشلت املغربية االخرى سهام الهياللي في التأهل الى 
الدور املقبل بحلولها عاش���رة في املجموع���ة الثالثة بزمن 4.10.57 

دقائق.

بلغ السوداني رباح يوسف والليبي محمد عاشور خواجة الدور 
نصف النهائي لسباق 400.

وحل يوسف ثالثا في املجموعة االولى بزمن 45.55 ثانية خلف 
البريطان���ي روبرت توب���ني )45.50 ث( واالريت���ري ديڤيد جيليك 

)45.54 ث(.
اما خواجة فجاء خامسا في املجموعة السابعة بزمن 45.56 ثانية 
)رقم قياس���ي ليبي( وضمن تأهله باعتب���اره احد 3 عدائني حققوا 
اس���رع توقيت بعد املراكز الثالثة االولى عن كل مجموعة واملؤهلة 

مباشرة الى نصف النهائي.
في املقابل، خرج السوداني اآلخر جنم الدين علي ابوبكر بحلوله 
سادسا في املجموعة الثالثة بزمن 46.48 ثانية، والسعودي يوسف 
املش���رحي بحلوله خامس���ا في املجموعة السادس���ة بزمن 47.03 

ثانية.

المنامة ـ ناصر محمد
اختتم املنتخب البحريني مبارياته التجريبية الودية 
في معسكره التدريبي بالنمسا امس مع فريق ند ستشاد 
احد اندية الدرجة االولى بالنمس����ا، وهي املباراة الثالثة 
للمنتخب بعد خس����ارتني امام فريق مجري 2 � 0 وامام 
انتر ميالن االيطالي 1 � 0 في اطار االستعدادات للملحق 
اآلسيوي لتصفيات كأس العالم بجنوب افريقيا 2010، حيث 
سيلتقي مع املنتخب السعودي يومي 5 سبتمبر باملنامة 
و9 الشهر نفسه بالرياض، وسيعود املنتخب صباح غد 
حيث يستأنف تدريباته اعتبارا من السبت املقبل، وسيلعب 
خالل الفترة املقبلة مباراتني وديتني امام منتخب كينيا 

يوم 26 ومع منتخب ايران يوم 31 اجلاري.
من جانبه، اشار مدير املنتخب والالعب الدولي السابق 
حسن خلفان الى االرتياح التام من املعسكر واالستفادة من 
املباريات التي لعبها »االحمر« على الرغم من غياب بعض 
احملترفني الرتباطهم مع انديتهم، وقدم الشكر لناديي اخلور 
القطري والش����باب االماراتي للسماح مبشاركة الالعبني 
سيد عدنان وحسني بابا في لقاء االنتر الودي على الرغم 
من اقامته في غير ايام الفيفا، وقد حرص املدرب ماتشاال 
على جتهيز عدد من الالعبني البدالء حتسبا ألي مشكلة 

بخصوص الغياب من بعض الالعبني.
م����ن جهة اخرى، اعلن مجلس ادارة نادي احملرق عن 
جتديد الثقة في اجلهاز الفني واالداري لفريق كرة القدم 
للموسم الرياضي املقبل بعد االجناز التاريخي الذي حققه 
الفريق باحلصول على جميع بطوالت املوس����م املنصرم 

بقيادة املدرب الوطني الكابنت سلمان شريدة.
ويترأس اجلهاز عضو مجلس االدارة عبدالرحمن جمعة 
ويضم مدير الفريق فهد جالل واالداري محمد الش����مالن 
واملدرب سلمان شريدة ومساعده عيسى السعدون ومدرب 
اللياقة البدنية البرازيلي ڤييرا، ويسعى النادي لالتصال 
مبدرب حراس مرمى للتعاقد معه بعد انتهاء عقد املدرب 
املغربي عبدالكرمي ثابت وعدم رغبته في التجديد، ويدرس 

النادي عدة عروض الختيار االنسب منها.
واعتذر النادي عن املشاركة في بطولة العني الدولية 
باالمارات نظرا الرتباط عدد من العبيه مع املنتخب الوطني 
في امللحق اآلس����يوي وغياب الالعبني احملترفني، وحتدد 

يوم 22 اجلاري موعدا لبدء االعداد للموسم املقبل.
الى ذل����ك، وصل الى البحري����ن اول من امس املدرب 
الدمناركي ميك لالشراف على قيادة املنتخب االول لكرة 

اليد في املرحلة املقبلة.


