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انطالق كأس جاسم اليوم

تنطلق اليوم مباريات مســـابقة كأس الشـــيخ جاسم، أولى 
بطـــوالت االحتاد القطري لكرة القدم في املوســـم اجلديد والتي 
تعد مبثابة استعداد رسمي للدوري الذي ينطلق في ١٢ سبتمبر 

املقبل مبشاركة ١٢ فريقا للمرة االولى.
ويلتقي اليوم في اجلولة االولى، الغرافة بطل الدوري وكأس 
األمير مع الوكرة والسيلية مع املرخية ضمن املجموعة االولى، 
والسد وصيف الدوري مع اخلريطيات والعربي حامل اللقب مع 

الشحانية في املجموعة الثانية.

مهارة شيكاباال لم تسعف الزمالك أمام بتروجيت

العّداء اجلامايكي اوساين بولت يجلس بالقرب من رقمه اجلديد في سباق ٢٠٠ متر                                                                                                                                                                                                                        (ا.پ)

سجل رقمًا جديدًا في سباق ٢٠٠ متر ويقترب من ثالثية تاريخية

بولت... «الرجل الخارق»

من آالم في اخلصر وأســــفل الظهر بفعل تلك اإلصابة التي أثرت على 
مســــار تدريبه اإلعدادي لبطولة العالم. وفي سباق ٥ آالف م، ستكون 
االثيوبية ميسيريت ديفار مدعوة الى الدفاع عن لقبها وتعويض خيبة 

أملها في سباق ١٠ آالف م عندما حلت خامسة.
وتلقت اثيوبيا ضربة موجعة بانسحاب تيرونيش ديبابا بطلة اوملبياد 
بكني ٢٠٠٨ في ســــباقي ٥ آالف م و١٠ آالف م، من سباقي ١٠ آالف م و٥ 
آالف م، فضاع املعدن األصفر في السباق االول، وقد يكون احلال ذاته 
في سباق اليوم. واستعاد الروسي سيرغي كيرديابكني لقبه بطال للعالم 
في ســــباق ٥٠ كلم مشيا باحرازه امليدالية الذهبية. وقطع كيرديابكني 

بطل العالم في هلسنكي عام ٢٠٠٥، بزمن ٣٫٣٨٫٣٥ ساعات.
واستعادت الكرواتية بالنكا فالســــيتش اعتبارها عندما احتفظت 
بلقبها بطلة للعالم في مسابقة الوثب العالي. ومنح العداء راين براذويت 
بالده بربادوس امليدالية األولى في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم 
أللعاب القوى بعدما نال ذهبية ســــباق ١١٠ م حواجز. وقطع براذويت 
مسافة السباق بزمن ١٣٫١٤ ثانية بفارق جزء واحد في املئة من الثانية 
امام األميركيني تيرينــــس ترامل وديڤيد باين. وأحرز األميركي تيري 

هاردي ذهبية مسابقة العشارية بعدما جمع ٨٧٩٠ نقطة.
وتوزع اليوم ايضا ذهبية مسابقة رمي املطرقة سيدات حيث تبدو 
حظوظ األملانية بيتــــي هايدلر حاملة اللقب كبيرة في الدفاع عن لقب 
اوســــاكا ٢٠٠٧ بعدما حققت افضل رقم في التصفيات (٧٥٫٢٧ م)، وفي 
ظل غياب البيالروســــية اكسانا ميانكوفا حاملة اللقب االوملبي والتي 

فشلت في تخطي الدور االول.

وتتواصل املنافســــة اجلامايكية ـ االميركية في ســــباقات السرعة الى 
سباق التتابع ٤ مرات ١٠٠ م سيدات واملقرر اليوم، وفي الوثب الطويل، 
لــــن يخرج اللقب العاملي عن حامله بطل اوملبياد بكني البنمي ايرفينغ 
ساالدينو واألميركي دوايت فيليبس صاحب برونزية النسخة االخيرة. 
وفي القفز بالزانة، يسعى االســــترالي ستيف هوكر الى اضافة اللقب 
العاملي الى االوملبي في ظل انســــحاب بطل النسخة األخيرة األميركي 
براد ووكر. وفي املاراثون، سيغيب املغربي جواد غريب، وصيف بطل 
أوملبياد بكني ٢٠٠٨ وحامل اللقب العاملي عامي ٢٠٠٣ في باريس و٢٠٠٥ 
في هلسنكي، بسبب عدم تعافيه من االصابة التي ظل يعاني منها بعد 
مشــــاركته في ماراثون لندن في ٢٦ ابريل املاضي حيث اليزال يشكو 

يســــعى العداء اجلامايكي «اخلارق» اوســــاين بولت الى الثالثية 
التاريخية العاملية بعد االوملبية العام املاضي عندما يخوض مع منتخب 
بالده غمار الدور النهائي لسباق التتابع ٤ مرات ١٠٠ م اليوم في اليوم 
الثامن قبل االخير من منافســــات بطولة العالم أللعاب القوى الثانية 

عشرة املقامة في برلني.
وفرض بولت نفسه جنما مطلقا للبطولة من خالل لقبيه العامليني 
ورقميه القياســــيني اخلرافيني في سباقي ١٠٠ م (٩٫٥٨ ثوان) و٢٠٠ م 
(١٩٫١٩ ثانية)، وبات على بعد خطوة واحدة من تكرار اجنازه التاريخي 
فــــي دورة األلعاب االوملبية في بكني عندما حقــــق ٣ ذهبيات بأرقامها 

القياسية في سباقات ١٠٠ م و٢٠٠ م والتتابع ٤ مرات ١٠٠ م.
وفي حال جنح بولت في تكرار اجنازه االوملبي على امللعب االوملبي 
في برلني فسيعيد الى أذهان العالم بأسره واألملان على وجه اخلصوص 
اجناز األميركي جيســــي اوينز الذي أحرز ٣ ذهبيات على امللعب ذاته 
قبل ٧٣ عاما (١٠٠ م و٢٠٠ م والوثب الطويل) وحتديدا في دورة األلعاب 
االوملبية عام ١٩٣٦، بيد ان اجناز اجلامايكي سيكون أروع النه يتضمن 

حتى اآلن رقمني قياسيني عامليني ومرشح لتسجيل الثالث اليوم.
وقال بولت «بالتأكيد أمتنى حتطيم الرقم القياســــي العاملي الثالث 
لكني ال أعرف ظروف زمالئي في املنتخب اجلامايكي، ســــنتحدث في 

املوضوع وسنرى مدى استعداداتنا وامكانياتنا في الدور االول».
يذكر ان بولت بات على بعد فوز واحد ملعادلة ثالثية منافسه األميركي 
تايسون غاي في النسخة األخيرة، وهو متكن حتى اآلن من جتريده من 
لقبيه العامليني في سباقي ١٠٠ م و٢٠٠ م، ويبقى امامه سباق التتابع. 

البحرين يستعد لكينيا ١٣٥ مليون دوالر 
لشراء برمنغهام

قطر تستعد
لـ «قوى الصاالت»

إعالن تشكيلة روسيا

الدوري اإلماراتي
٢٥ سبتمبر 

٣٢ حكمًا أردنيًا
في سورية

تدخل حكومي إلنقاذ 
الدوري األرجنتيني

المنامة ـ ناصر محمد
عاد منتخب البحرين لكرة القدم 
الى البحرين بعد معسكره التدريبي 
الذي أقيم بالنمســــا ولعب خالله 
ثالث مباريات ودية خسرها جميعا 
مبا فيها لقاء انترميالن االيطالي ١ 
ـ ٠ ضمن استعداده ملباراتي امللحق 
اآلســــيوي لتصفيات كأس العالم 
بجنوب افريقيا ٢٠١٠ حيث سيلتقي 
مع املنتخب السعودي يومي ٥ و٩ 
سبتمبر املقبل. وسيعود املنتخب 
لتدريباته اعتبــــارا من الغد فيما 
سيصل اليوم املدرب ميالن ماتشاال 
لالشــــراف على تدريبه استعدادا 
امام كينيا  الوديتــــني  للمباراتني 
٢٦ اغســــطس اجلاري وايران ٣١ 
منه وقد اســــتدعى ماتشاال ثالثة 
العبني لالنضمام للمنتخب وهم 
محمد حسني وجيسي جون واحمد 
عبــــداهللا. من جانــــب آخر، أعلن 
الرفاع عن تعاقده مع العب املالكية 

واملنتخب الوطني علي عيسى.

قدم كارسون يونغ أحد رجال 
األعمال في هونغ كونغ عرضا 
لشـــراء نادي برمنغهام سيتي 
اإلجنليـــزي لكرة القـــدم مقابل 
٨١٫٥ مليون جنيه اســـترليني 

(١٣٥ مليون دوالر).
وسبق لشركة «غراندتوب» 
الدولية اململوكة ليونغ أن اشترت 
٢٩٫٩٪ من أسهم النادي في يونيو 

.٢٠٠٧

تســــعى قطــــر إلــــى االقتراب 
تدريجيــــا من حلمها السياســــي 
والرياضي الكبير، بأن تستضيف 
الدوحــــة دورة األلعاب األوملبية.

ولهذا فإن بطولــــة العالم أللعاب 
القوى داخل الصاالت يجب أن تكون 
دعامة أخرى تبني عليها خططها 

الطموح.
وسيستضيف «أسباير دوم»، 
الواقع  العمالق  الرياضي  املجمع 
مبدينة الدوحة، خالل الفترة من 
١٢ إلى ١٤ مارس املقبل بطولة على 
املالعب املغطاة يسعى منظموها 

إلى أن تكون «فريدة».

أعلن الهولندي غوس هيدينك 
مـــدرب منتخب روســـيا لكرة 
القدم امس تشـــكيلة مؤلفة من 

٢٣ العبا
لفريقـــه اســـتعدادا خلوض 
مباراتني في التصفيات االوروبية 
املؤهلة لنهائيـــات كأس العالم 

.٢٠١٠
مـــع  روســـيا  وســـتلتقي 
ليختنشتاين وويلز الشهر املقبل 
في املجموعة االوروبية الرابعة 

بالتصفيات.
اعلنت رابطة دوري احملترفني 
لكرة القدم في االمارات عن برنامج 
الدوري ملوسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ والذي 
يفتتحه االهلي حامل اللقب مبباراة 
قمة مع الوحدة الرابع في ٢٥سبتمبر 
املقبل. ويلعب في املرحلة االولى 
ايضا العني مع النصر، واجلزيرة 
مع الشباب، والوصل مع بني ياس، 
والظفرة مع عجمان واالمارات مع 

الشارقة.

خضـــع ٣٢ حكما مصنفني 
بالدرجـــات الدوليـــة واألولى 
والثانيـــة بـــاألردن لفحـــص 
اللياقة البدنية وذلك مع ختام 
أول معســـكر تدريبي خارجي 
يقام حلكام كرة القدم أقيم في 
مدينة الالذقية على الســـاحل 

السوري.

تدخلت احلكومة في األرجنتني 
حلل املشكلة املالية التي عطلت 
انطالق دوري كرة القدم احمللي، 
القدم  ودفعـــت الحتـــاد كـــرة 
األرجنتيني ١٥٥ مليون دوالر، 
مقابل حقوق بث املباريات، وهو 
ما ميثـــل أكثر من ضعف املبلغ 
الـــذي كانت تدفعه الشـــركات 

اخلاصة.

سقوط الزمالك واإلسماعيلي أمام بتروجيت وإنبي
منت طائرة خاصة ٢ سبتمبر 
املقبل قبل موعد لقاء منتخبها 
بثالثة ايام املقررة اقامته ٥ من 
نفس الشـــهر. على ان تكون 

العودة في اليوم التالي.
مـــن جانبه، أعلن حســـن 
شـــحاتة املدير الفني انه لن 
يجبر العبـــا على اإلفطار في 
رمضان وانه ســـيكتفي فقط 
مبا قرره العلمـــاء من جواز 
اإلفطار، وهو ما يعني وجود 
رخصة لديهم يستخدمونها 
متى يشاءون. مشيرا الى ان 
املنتخب لعب في وجود هذا 
اجلهاز ٦ مباريات في رمضان 
اتسمت كلها بالقوة واحلماس 
واحليوية، وانه كأب جلميع 
الالعبني يفتخر بهم وبإصرارهم 

على الصوم.

اإلسماعيلي عند نقطة واحدة 
حيث ســـبق أن تعادل خارج 
أمام املنصورة، بينما  ملعبه 
حصد إنبي أول ٣ نقاط وهو 
الذي خســـر أمام الزمالك في 
املرحلة األولى بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد.

المنتخب يستعد لرواندا

من املقرر ان يبدأ املنتخب 
املصري جتمعه في معسكره 
املفتوح يومي ٢٦ و٢٧ أغسطس 
اجلـــاري، علـــى ان يحصل 
الالعبون على راحة في اليوم 
التالي اللتقاط األنفاس قبل بدء 
املعسكر املغلق املقرر ان يدخل 
املنتخب فيه ابتداء من يوم ٢٩ 
ويستمر حتى موعد السفر الى 
رواندا، الذي تقرر ان يكون على 

بهدف لكل فريق، حيث وضع 
أحمد سمير فرج اإلسماعيلي 
في املقدمة في الدقيقة ١١ بضربة 
جزاء وتعادل إنبي عن طريق 
أحمد رؤوف في الدقيقة ٣٥. 
وفي الشوط الثاني وضع زيكا 
جوري إنبي في املقدمة (٥٥) 
وعاد نفس الالعب وعزز بهدف 
ثان شخصي له وثالث إلنبي 
في الدقيقة (٦٥) وقلص أحمد 
سمير فرج بضربة جزاء ثانية 

.(٨٢)
لم يقدم اإلسماعيلي العرض 
املنتظـــر بينمـــا واصل إنبي 
الفني  انتعاشـــته مع مديره 
اجلديد ضياء السيد. وبدا العبو 
اإلسماعيلي كأنهم تائهون في 

ملعبهم.
بهذه النتيجة يتجمد رصيد 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الزمالـــك  العبـــو  قـــدم 
واالســـماعيلي أجمـــل هدية 
لألهلي بعد هزميتهما في ليلة 
واحدة، وتركا له قمة الدوري 
املمتـــاز لينعـــم بصدارتها، 
ورمبا ليتشـــبث بهـــا طوال 
األسابيع املقبلة بعد ان يأخذ 
حسام البدري والعبوه الثقة 
في املســـابقة، على حســـاب 
الزمالك  التقليديني  منافسيه 

واالسماعيلي.
الزمالك في فخ  فقد سقط 
الهزمية أمام بتروجيت ١- ٢ في 
ختام منافسات األسبوع الثاني 
للـــدوري املصري ونال أبناء 
القلعة البيضـــاء أول هزمية 
لهم في املسابقة ليواصل بذلك 
الفريـــق البترولي مسلســـل 
انتصاراتـــه ويحصـــد ثالث 
نقاط أخـــرى ويرفع رصيده 
إلى ست نقاط وينافس األهلي 

على القمة.
تقدم الزمالك بهدف مبكر في 
الدقيقة (٢) عن طريق جنمه 
شيكاباال وتعادل بتروجيت في 
الشوط الثاني عن طريق سيد 
حمـــدي (٥٧)، وأحرز البديل 
وليد سليمان هدف الفوز القاتل 

في الدقيقة ٨٨.
قدم الزمالك عرضا قويا لكن 
املباراة هربت منه خاصة بعد 
أن أضاع ميدو فرصة التقدم 
بإهداره ضربة جزاء صحيحة 
احتسبها احلكم في وقت مثالي 
عندما كان اللقاء تعادال. وشهد 
اللقـــاء ظهور ميدو ألول مرة 
بينما لعب عمرو زكي املباراة 

بالكامل.
بهذه النتيجة يتجمد رصيد 
الزمالك عند ٣ نقاط بينما يرفع 
بتروجيت رصيده إلى ٦ نقاط 
في صدارة املســـابقة بفارق 

األهداف عن األهلي.
وحقق إنبـــي أول فوز له 
هذا املوســـم وتسبب في أول 
هزمية للدراويش ٣-٢ في لقاء 
الفريقني باإلسماعيلية ليواصل 
اإلسماعيلي نتائجه املتراجعة 
هذا املوســـم. وقـــد هاجمت 
جماهير االسماعيلي احلارس 
الدولـــي عصـــام احلضري 
وطالبت بعودة احلارس محمد 
صبحـــي، وذلك بعد ان تلقت 
شباك احلضري ٥ أهداف في 

مباراتني.
انتهى الشوط األول بالتعادل 

بولت في «سانتياغو برنابيو»
ــباني لكرة القدم امس أنه ال  أكد نادي ريال مدريد األس
ــأن زيارة يفترض أن يقوم بها العداء  يعلم «أي شيء» بش
ــتاد  ــباقات العدو إلى س ــني بولت بطل س اجلامايكي أوس
سانتياغو برنابيو في ٢٩ اجلاري حلضور مباراة «امللكي» 

أمام ديبورتيڤو في األسبوع األول للدوري االسباني.


