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 دورات  رمضانية 

 في انطالق الدوري السعودي

 االتحاد «فتح» الحملة بفوز 
  بدا االحتاد حملة الدفاع عن لقبه بطال للدوري السعودي لكرة القدم 
بنجاح بعد فوزه على مضيفه الفتح الوافد اجلديد الى دوري االضواء 
٢-١ على ملعب االمير عبداهللا بن جلوي مبحافظة االحساء في افتتاح 
املرحلة االولى. وتقدم االحتاد بهدفني نظيفني، االول في الدقيقة ١٣ عبر 
صالح الصقري الذي تابع تســــديدة زميله املغربي هشــــام ابو شروان 
(١٣) والثانــــي في الدقيقة ٤١ من محمد نور بعدما تلقى الكرة من نايف 

الهزازي وانفرد باملرمى قبل ان يضعها في الشباك.
  وفي الشــــوط الثاني، جنح الفتح في تقليص الفارق من ركلة جزاء 
نفذها احمد ابو عبيد بنجاح في الدقيقة ٤٦ بعدما ملس مشعل السعيد 
الكرة بيده داخل املنطقة. وأحدث هذا الهدف بعض االرتباك في صفوف 
االحتاد، واســــتغل الفتح الوضع وكاد أن يسجل التعادل من فرصتني، 
االولى عندما تهيأت الكرة للتونسي رمزي بن يونس أمام املرمى (٥٠) 
والثانية لالعب ذاته اثر ركنية لكنه اطاح بالكرة خارج املرمى من مسافة 
قريبة (٥١). وعلى ستاد األمير عبداهللا الفيصل في جدة، خطف األهلي 
فوزا صعبا على ضيفه الرائد بهدف وحيد سجله البديل أحمد درويش 
في الدقيقة االخيرة. وكان الرائد االفضل في الشوط األول، بينما سيطر 
األهلي على مجريات الشــــوط الثاني لكــــن هجماته حتطمت على أقدام 

ورؤوس املدافعني ومن خلفهم احلارس املتألق محمد اخلوجلي.
  وعندما اعتقد اجلميع ان الفريقني سيخرجان بتعادل خالف البديل 
درويش التوقعات وخطف الفوز لالهلي بعد تلقيه كرة متقنة من مالك 

معاذ سددها على يسار احلارس محمد اخلوجلي. 

 مارادونا: متعطشون للفوز على البرازيل 

 األردن وماليزيا ودياً في سبتمبر 

 اكد مدرب املنتخب االرجنتيني لكرة القدم دييغو مارادونا ان بالده 
لــــن تهزم امام البرازيل في اللقاء املنتظر بينهما في ٥ ســــبتمبر املقبل 
ضمن تصفيات اميركا اجلنوبية املؤهلة الى نهائيات مونديال ٢٠١٠ في 

جنوب افريقيا.
  وقال مارادونا في مؤمتر صحافي في روزاريو «ال افكر اال بالفوز. ال 

افكر ابدا بالهزمية. اننا متعطشون الى الفوز اكثر من البرازيل».
  ويحتل املنتخب االرجنتيني املركز الرابع في تصفيات اميركا اجلنوبية 
قبل ٤ جوالت مــــن نهايتها برصيد ٢٢ نقطة من ١٤ مباراة، وهو املركز 
االخير املؤهل مباشرة الى جنوب افريقيا، فيما تتصدر البرازيل الترتيب 
برصيد ٢٧ نقطة امام تشيلي (٢٦) وبارغواي (٢٤). ويعتبر اللقاء حاسما 
بالنســــبة الى املنتخبني خصوصا االرجنتني، وبنسبة اقل املواجهة مع 
بارغواي بعد ٣ ايام من االولى، بينما ال تشكل املباراتان االخيرتان ضد 
بيرو صاحبة املركز االخير واوروغواي السادســــة خطورة كبيرة على 
رجال مارادونا. وقال النجم االرجنتيني السابق الذي بدأ االشراف على 
منتخــــب بالده في نوفمبر ٢٠٠٨، «كل منتخــــب البرازيل يخيفني النه 
منتخب رائع لكن كاكا وروبينيو هما افضل عناصره. اكن احتراما كبيرا 
للمدرب كارلوس دونغا، فهو يقوم بعمله على اكمل وجه». وختم قائال 
«نحن جميعا ارجنتينيون وسنلعب بكل ما اوتينا ضد اكبر منافس لنا. 

علينا ان نبقى موحدين واال فإن البرازيل قد تطيح بنا».   

 أعلـــن االحتاد األردني لكـــرة القدم عن إقامة 
مبـــاراة ودية بني منتخبي األردن وماليزيا في ٥ 

سبتمبر املقبل في العاصمة عمان.
  وقال االحتاد االردني في موقعه على اإلنترنت ان 
املباراة تأتي في اطار االستعدادات ملواجهة منتخب 
إيـــران املقررة في ١٤ نوفمبر املقبل في تصفيات 

كأس أمم اسيا املقررة في قطر في ٢٠١١.
  ويتذيل منتخـــب األردن ترتيـــب املجموعة 
االسيوية اخلامسة برصيد نقطة واحدة من تعادل 
وخسارة، فيما تتصدر إيران املجموعة برصيد ٤ 
نقاط وحتتل سنغافورة املركز الثاني برصيد ٣ 

نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة على تايلند.

 بيروت ـ ناجي شربل
  اختار املدير الفني االملاني ملنتخب لبنان للرجال 
فــــي الكرة الطائرة بيتر نوننبروخ ١٥ العبا متهيدا 
لتصفيتهم الى ١٢، للمشاركة في بطولة األمم اآلسيوية 
التي تستضيفها الفلبني بني ٢٦ سبتمبر و٥ أكتوبر 

املقبلني.
  والالعبون هم: ايلي أبي شديد (كابنت الفريق)، 
أالن سعادة، جان أبي شديد، مازن حكم، جوزف نهرا، 
روني ضو، ايلي النار، لؤي الشــــريف، أمني القص، 
وسام احلصري، مخايل االحمر، رواد احلسن، اسطفان 
«ستيف» عواد، الصربيان ميلوس ايفانوڤيتش (معد) 

وبيتر توراجنانني (على املركز رقم ٣).
  ويضم اجلهاز الفنــــي مدير املنتخبات الوطنية 
عضو االحتاد ايلي موسى، ومساعد املدرب عصام 
ابو جودة، والفرنســــي كريســــتوف جاكوب ممرنا 
للياقة البدنية، واحمــــد الرفاعي معاجلا فيزيائيا، 

وجون ابو جودة لالحصائيات.
  ويخوض املنتخب معسكرا داخليا مع املنتخب 
الســــوري في ملعب غزير، يتخلله مباريات ودية 

يوميا السادسة مساء.
  ثم يتوجه الى تركيا في االول من سبتمبر خلوض 
معسكر تدريبي يتخلله سبع مباريات مع عدد من 
الفــــرق التركية، قبل التوجه الى الفلبني في ١٩ منه 
خلوض معســــكر تدريبي أخير حتضيرا للبطولة 

اآلسيوية.
  وكان رئيس االحتاد اللبناني للكرة الطائرة جان 
همام سلم الالعبني الصربيني ايفانوڤيتش وتوراجنانني 
جوازي سفر لبنانيني، بعد اجناز االجراءات اخلاصة 

بذلك مع السلطات الرسمية اللبنانية.
  يذكر ان االحتاد اللبناني للكرة الطائرة، كان أعلن 
في وقت ســــابق ضم العبني برازيليني بعد منحهما 

جوازي سفر لبنانيني.
  اال انه تعذر ضم الالعبني بعد االتفاق معهما على 
نيل مبلغ ٤٠ الف دوالر خلوض البطولة اآلسيوية 
والتحضير لها، بسبب مشاركة الالعبني املذكورين 
مــــع فرق أوروبية طليعية، وبالتالي رفض االحتاد 
الدولي للكرة الطائرة قيدهما كالعبني لبنانيني في 

سجالته. 

 جان همام يسلم الالعبني الصربيني ميلوس ايفانوڤيتش (٩) وبيتر توراجنانني (١٢) جوازي سفر لبنانيني 

 استعداداً للمشاركة في البطولة اآلسيوية 

 تجنيس صربيين في «طائرة» لبنان 

 الزمالك يلتقي بتروجيت.. وإنبي ضيف ثقيل على اإلسماعيلي 
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  تختتـــم اليـــوم منافســـات 
االســـبوع الثاني للدوري العام 
املصرية لكرة القدم بإقامة لقاءين 
مهمني، حيث يلتقي الزمالك مع 
بتروجيت في التاسعة والنصف 
مساء على ســـتاد عثمان احمد 
عثمان باجلبل االخضر، ويسبق 
هذا اللقاء مباراة االسماعيلي مع 
انبي في السابعة والربع مساء 

باستاد االسماعيلية. 
  وتعـــد مبـــاراة الزمالك مع 
بتروجيت صاحبة النصيب االكبر 
من حيـــث االهتمام اجلماهيري 
نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع 
بها النادي االبيض، باالضافة الى 
الندية الشديدة واملنافسة القوية 
الفريقني.  التي تشهدها لقاءات 
لذلك ستتابع اجلماهير البيضاء 
هذا اللقاء بترقب شديد، متمنية 
فوز فريقهـــا واقتناص نقاطها 
الثالث ملواصلة الزمالك صحوته 
الفنية الكبيرة التي يشهدها هذا 
املوســـم والتي بدأت بفوز كبير 
على انبـــي في لقاء االســـبوع 
االول بثالثيـــة مقابل هدف، مما 
بث في نفوس محبي ومشجعي 
القلعة البيضاء شيئا من األمل 
في عودة البطوالت واالجنازات 

مجددا لناديهم.
  وتعقد جماهير الزمالك آماال 
كبيرة على الثنائي اخلطير احمد 
حسام (ميدو) وعمرو زكي اللذين 
عادا هذا املوسم للزمالك. ويدخل 
ابناء القلعة البيضاء مباراة اليوم 

ورصيدهم ٣ نقاط.
الفني للزمالك    وكان اجلهاز 
بقيادة السويسري ميشيل دي 
كاســـتال املدير الفني قد فرض 
سياجا من السرية على تدريب 
الفريق األخير الذي اجراه امس 
اســـتعدادا ملباراة اليوم، وأصر 
كاستال على منع اجلمهور ورجال 
اإلعالم من مشاهدة املران، والذي 
حرص خالله اجلهاز الفني على 
عدم أداء أي جمـــل خططية أو 

تكتيكية. 
  امـــا بتروجيت فقد اســـتهل 
منافساته باملوسم اجلديد بفوز 
عريض على االحتاد السكندري 
٣-١ في االسبوع االول بالدوري 
ليحتل املركز األول بجدول ترتيب 
الدوري، وهي العادة التي تعود 
عليها الفريـــق البترولي خالل 

منافسات املوســـمني املاضيني، 
اال ان االنهيار دائما يصيبه في 
الثاني باملسابقة ويهوي  الدور 

الى مراكز اخرى اقل تقدما.
  ويعتمد مختار مختار املدير 
الفنـــي لبتروجيـــت فـــي لقاء 

اليوم على مجموعة من العبيه 
فـــي مقدمتهم  املتميزين، يأتي 
اســـامة محمد وعـــالء ابراهيم 
ومحمد كوفي ومحمود عبداحلكيم 
ومحمد الفكهاني واحمد شعبان 
ووليد سليمان والوافد اجلديد 

ايريك ابيكوي باإلضافة الى احمد 
فوزي حارس املرمى املتميز.

  اإلسماعيلي وانبي

  وعلى ملعبه باالســــماعيلية 
انبي في  يستضيف االسماعيلي 

مباراة لن تقل ندية وقوة عن لقاء 
الزمالك مع بتروجيت، السيما ان 
الفريقني لديهما الطموح املشترك 
في احراز الفــــوز باللقاء وحصد 
نقاطه الثالثة.. فاالسماعيلي يدخل 
مباراة اليوم ورصيده نقطة واحدة 
جمعها من تعادل بطعم الهزمية امام 
املنصورة الصاعد حديثا للدوري 
مــــا جعل الصربي  املمتاز، وهو 
نيبوشا املدير الفني للفريق يقرر 
اجراء عدة تغييرات في تشكيلة 
الفريق أمام إنبي اليوم، خاصة بعد 
عودة املوقوفني واملصابني إبراهيم 
يحيى وعبداحلميد سامي وعبداهللا 
الشحات العائد من إجراء عملية 

في الرباط الصليبي.
  في املقابل يحاول انبي الفوز 
باملباراة واقتناص نقاطها الثالث 
مهما كانــــت الصعوبات التي من 
املمكن ان يواجههــــا اثناء اللقاء، 
التي  الثقيلة  لتعويض خسارته 
تعرض لها في افتتاح املســــابقة 
امام الزمالك، وهو حتديدا ما طالب 
به ضياء السيد املدير الفني النبي 
والذي تسلم القيادة الفنية خلفا 

ألنور سالمة. 

 في ختام األسبوع الثاني للدوري المصري  

 يد ألمانيا بطلة العالم للشباب ومصر في المركز الرابع
 توج املنتخب األملاني للشباب بكأس العالم 
لكرة اليد مســــاء امس بعدما تغلب في املباراة 
النهائية على الدمنارك ٣٢ـ  ٢٤. وحصلت أملانيا 
على كأس العالم للشباب للمرة األولى في تاريخها 
بعدما خاضت منافسات صعبة في النسخة ١٧ 
من املسابقة التي احتضنتها مصر. جاء الشوط 
األول متكافئا بني الفريقني وانتهى بتقدم أملانيا 
بنتيجة ١٣ـ  ١١، إال أن املاكينات ضاعفت سرعتها 
في الشوط الثاني ووسعت الفارق إلى ثمانية 

أهداف.
  واحتفل أعضاء املنتخب األملاني بكأس البطولة 

في الصالة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي وسط 
حضور حسن مصطفى رئيس االحتاد الدولي 
لكرة اليد. بينما لقي منتخب مصر لشباب كرة 
اليد خســــارة ثقيلة في مباراة املركزين الثالث 
والرابع أمام سلوڤينيا بنتيجة ٣٥ ـ ٢٤ انتهى 
الشوط األول ملصلحة منتخب سلوڤينيا بنتيجة 
١٨ـ  ١١، ولم تتجاوز نسبة التهديف من تسديدات 
منتخــــب مصر ٤١٪ خالل الشــــوط األول. وبدا 
اإلرهاق واضحا على العبي منتخب مصر وعدم 
التركيز وهو ما تســــبب في إهــــدار العديد من 

تصويباتهم على مرمى سلوڤينيا. 

 دورة «الهندسة والبترول» تنطلق غداً 

 سحب قرعة دورة الراشد 

 مؤتمر صحافي لدورة السفارات 

 جوائز قيمة في دورة بوخمسين 

 بدء التسجيل لدورة العتيبي 

 أجرت جلنة الشــــؤون الطالبية والبحث 
العلمي في جمعية املهندسني قرعة دورة طلبة 
كلية الهندسة والبترول الرمضانية لكرة القدم 
مساء أمس االول، التي تقام على ملعب جمعية 
املهندسني، خالل الفترة من ٢١ الى ٢٣ اجلاري، 

مبشاركة ١٣ فريقا.
  وجرت مراسم سحب القرعة في مقر جمعية 
املهندسني ببنيد القار، بحضور رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني وجميع الفرق املشاركة في 
الدورة، ومقرر جلنة الشؤون الطالبية والبحث 

العلمي م.عبدالعزيز الكندري.
  وأشاد طالل القحطاني بالدور الذي تقوم 
بــــه اللجنة املنظمة من أجل جنــــاح الدورة، 
متمنيا أن تكون الدورة عند مستوى طموحهم 

وتطلعاتهم.
  وأسفرت نتيجة القرعة عن لقاء فريقي 

معهد اخلرسانة األميركي، وجمعية املهندسني 
الكهربائيني وااللكترونيني، فيما يلعب فريق 
جمعية استكشـــاف الفضاء وتعميره مع 
الكيميائية، وفي  الهندســـة  جمعية طلبة 
املباراة الثالثة يلعب فريق جمعية العمارة 
مع جمعية مهندسني الكمبيوتر، ويتقابل في 
املباراة الرابعة جمعية مهندســـي البترول 
مع جمعية املهندسني الصناعيني، ثم لقاء 
اجلمعية األميركية ملهندسي التكييف والتبريد 
والتدفئة مع جمعية الهندســـة والبترول، 
وفي املباراة األخيرة يلعب فريق اجلمعية 
األميركية للمهندسني امليكانيكيني مع جمعية 

طلبة الهندسة الكهربائية.
  وابتسمت القرعة لفريق اجلمعية األميركية 
للمهندسني املدنيني الذي قطع تذكرة التأهل 

الى الدور الثاني بفضل القرعة. 

 أجريت أمس األول مراســــم قرعة بطولة 
املرحوم عبدالعزيز الراشد السابعة الرمضانية 
لكرة القدم التي ستقام خالل الفترة من ١٧ الى ٢٦ 
رمضان املقبل على صالة نادي كاظمة بحضور 
خالد جاســــم رئيس اللجنة املنظمة للدورة 
وأعضاء اللجنة حمد صادق وبسام الوهيب 
وجاسم بن شــــان واحمد بن شان ومنصور 
البالم ومندوبو الفرق املشاركة. ومت تقسيم 
الفرق املشــــاركة وعددها ٣٢ الى مجموعتني 
وجاءت القرعة متوازنة وأبدت جميع الفرق 
ارتياحها وعزمها على تقدمي افضل املستويات 
انطالقا من حرصها على جناح هذه الدورة التي 
تعتبر واحدة من أهم الدورات الرمضانية التي 

تقام سنويا بنجاح. وقد أوضح بسام الوهيب 
عضو اللجنة املنظمة ان القائمني على البطولة 
حريصون على توفير كل سبل النجاح لها ألن 
هذه الدورة تأتي تخليدا لذكرى رجل قدم كثيرا 
لوطنه وللرياضــــة وهو املرحوم عبدالعزيز 
الراشد. وأوضح الوهيب ان التخطيط اجليد 
كان احد اهم اسباب جناح البطولة خالل االعوام 
السابقة وان اللجنة حريصة على توفير املتعة 
للجماهير من خالل اجراء مسابقة يومية هي 
التســــديد على املرمى عقب انتهاء املباريات 
جائزتها االجمالية ١٠٠٠ دينار تقدم على مدار 
ايام البطولة العشرة، كما اشار ايضا الى توفير 

مجموعة قيمة من اجلوائز.

 تستعد اللجنة الرياضية بوزارة اخلارجية 
برئاسة الشيخ علي اجلابر النطالق بطولة 
السفارات لكرة القدم املقرر إقامتها في صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي القادسية في 
الفترة من ٦ الى ١٢ ســـبتمبر املقبل خالل 

شهر رمضان املبارك.

  حيث تبدأ املنافسات بني فرق ٢٢ دولة و٤ 
فرق متثل منظمات دولية وسيدير املباريات 

حكام من احتاد كرة القدم.
  وتعقد اللجنة املنظمة للبطولة مؤمترا 
صحافيا في الـ ١٢ ظهر اليوم في مقر وزارة 

اخلارجية للحديث عن البطولة.

العليا لدورة  املنظمـــة  اللجنة   رصدت 
بوخمسني الرمضانية الرابعة جوائز عدة 
للجماهير التي ستتابع منافسات البطولة 
التي ستنطلق ثاني ايام شهر رمضان املبارك 
وتســـتمر ١٠ ايام، اذ تشمل اجلوائز تذاكر 
سفر متعددة االجتاهات مقدمة من «الوطنية» 
للطيران، باالضافة الى شاشـــات تلفزيون 
بالزما بأحجام مختلفة، كما رصدت العديد من 
اجهزة «الالب توب» واشتراكات في النادي 
الصحي في فندق «كـــراون بالزا»، وكذلك 
العديد من االجهزة االلكترونية والتي تشمل 
اجهزة «دي في دي» واملسجالت، وستقدم 
هذه اجلوائز بشكل يومي الى اجلماهير عن 

طريق السحوبات.
  واتفقت اللجنة مع قناة «العدالة» على 
نقل مباريات البطولة حصريا يوميا حيث 
تبدأ املباريات في ٣:٣٠ عصرا وتستمر حتى 
٦ مساء بواقع ٤ مباريات يوميا، وضمن ذلك 
اســـتديو حتليلي يتم من خالله استضافة 
العديد من جنوم الكرة الكويتية، سعيا من 
اللجنة الخراج البطولة بشـــكل افضل من 

السنوات املاضية.

  واعدت اللجنة املنظمة الكثير من املفاجآت 
في اليوم اخلتامي، حيـــث من املنتظر ان 
يشهد احلفل مباراة استعراضية بني قدامى 
العربي والقادسية، باالضافة الى مشاركة 
العديـــد من الفنانني، إلضفاء جو من املرح 

واالثارة على البطولة.
  وتشهد البطولة في نســـختها الرابعة 
مشاركة ١٨ فريقا جميع العبيهم من احملترفني، 
من اصل ٤٠ فريقا مشاركا، ما سيضفي نوعا 

من االثارة والندية على منافساتها.
  وستسمح اللجنة لكل فريق بتسجيل ١٠ 
العبني في صفوفه، حيث يتواجد ٥ العبني 
داخل امللعب و٣ العبني على مقاعد البدالء 

واثنان في املدرج.
  يذكر ان اللجنة خصصت قمصانا لكل 
فريق من الفرق املشاركة في البطولة ستوزع 
عليهم يوم االفتتاح، واستحداث كأس جديدة 
للفريـــق الفائز باملركز االول باالضافة الى 
جائزة ألفضل العب وجائزة ألفضل حارس 
مرمى، كما يحصل املركز االول على جائزة 
مالية قدرهـــا ٢٠٠٠ دينار ويحصل املركز 

الثاني على ١٥٠٠ دينار. 

 اعلــــن رئيس اللجنة املنظمــــة لبطولة صباح العتيبي 
الرمضانية االولــــى لكرة القدم ثامر اخلالدي عن فتح باب 
التســــجيل في مقر اقامة البطولة مبلعب جمعية املعلمني 
بالفحيحيل في الـ ٧ مساء اليوم، مشيرا الى ان باب التسجيل 
سيغلق عند اكتمال العدد املطلوب وهو ٣٢ فريقا سيتنافسون 
بنظام خروج املغلوب. وأضاف ان الدعم الذي تلقاه اللجنة 
املنظمة من راعي البطولة صباح العتيبي ســــيجعلها من 
الدورات الرمضانية املتميزة هذا املوسم بسبب اجلوائز القيمة 
التي يقدمها راعي البطولة للفرق الفائزة وكذلك للجمهور 
الذي ســــيتواجد خالل منافسات الدورة التي ستنطلق في 
الثامــــن من رمضان حتى ١٥ منه. واشــــار اخلالدي الى ان 
اللجنة املنظمة اعدت العدة جلميــــع االجراءات من ملعب 
مجهز وكذلك حكام من احتاد الكرة وجلان عاملة في البطولة 

 صباح العتيبيمشيرا الى ان النهائي سيحفل باملفاجآت. 

 راعي البطولة انور بوخمسني في لقطة تذكارية مع فريق «بي ام دبليو» الفائز في النسخة السابقة 

 مواجهة الزمالك وبتروجيت تتجدد اليوم 

 مواسة مدرباً التحاد بليدة  
 عني نــــادي احتاد بليدة اجلزائري لكرة القدم املدرب كمال مواســــة 
مديرا فنيا له خلفا للمدرب البرتغالي فيكتور فرنانديز الذي أقيل األحد 
املاضي بســــبب خالفات مع اجلهاز اإلداري. وقدم مواســــة يوم السبت 
املاضي استقالته من تدريب احتاد العاصمة بسبب خالفاته مع الالعبني 
املخضرمني في النادي، علما أنه درب احتاد بليدة قبل ٤ مواسم، بينما 

عني احتاد العاصمة عبد القادر يعيش مدربا جديدا له. 


