
رياضةالسبت  29  اغسطس  2009   38

عالمية متفرقات

أكدت وكالة األنباء الصربية )بيتا( أن 12 شخصا 
على األقل أصيبوا في مباراة اإلياب في آخر مراحل 
التصفيات املؤهل���ة إلى دور املجموعات ببطولة دوري 
أوروب���ا لكرة القدم بني فريقي النج���م األحمر الصربي 

وسالفيا براغ التشيكي بالعاصمة بلغراد.
أعل��ن ادواردو الرا م��درب منتخ��ب كولومبيا لكرة 
القدم تش��كيلة فريقه اس��تعدادا ملواجه��ة االكوادور 
واوروغواي الش��هر املقبل في التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2010.
اس���تدعى مدرب املنتخب التشيكي ايفان هاسيك 
الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس االحتاد 
احمللي لكرة القدم، العب الوسط توماس روزيكي واملهاجم 
املخضرم يان كولر للتشكيلة التي ستواجه سلوڤاكيا 
وس���ان مارينو في اوائل الشهر املقبل ضمن التصفيات 

املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010.
لم يستدع مدرب املنتخب الفرنسي رميون دومينيك 
العب وس��ط انتر ميالن االيطال��ي باتريك ڤييرا الى 
التش��كيلة الت��ي س��تواجه رومانيا وصربيا ف��ي اخلامس 
والتاس��ع من الش��هر املقبل على التوالي ضمن التصفيات 

األوروبية املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010.

إنجليزية متفرقات

اعلن مانشس���تر سيتي االجنليزي لكرة القدم انه 
واف���ق على بيع مدافعه االيرلن���دي وقائد الفريق 

ريتشارد دان الى استون ڤيال.
واصب���ح مبقدور دان االنتقال الى فريق اخر بعدما ضم 
امل���درب مارك هيوز املدافع���ني العاجي كولو توريه من 

ارسنال وجوليان ليسكوت من ايڤرتون.
اعلن وست هام االجنليزي لكرة القدم في موقعه على 
شبكة االنترنت انه تعاقد مع مهاجم ليفورنو االيطالي 

اليساندرو ديامانتي ملدة خمسة اعوام.
وتألق ديامانتي )26 عاما( املوسم املاضي في دوري الدرجة 
الثانية االيطالية بتس��جيله 16 هدفا ف��ي 36 مباراة، ليلعب 

دورا اساسيا في عودة ليفورنو الى دوري االضواء.
استكمل بالكبيرن اإلجنليزي لكرة القدم إجراءات 
التعاقد مع املدافع الفرنسي باسكال شيمبوندا )30 
عاما( ليكون بديال لالعب س���تيفن وارنوك الذي انضم 
ألستون ڤيال اإلجنليزي في، وقال سام أليرديس املدير 
الفني لفريق بالكبيرن »أبرمنا العقد، حصلنا على العب 

صاحب خبرة يسعى جاهدا للعب الكرة مجددا«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يبدأ املنتخب املصري لكرة القدم في الثالثة 
من عصر اليوم تدريباته مبعسكره املغلق مبدينة 
6 أكتوبر، والذي يستمر حتى موعد السفر الي 
رواندا يوم 2 سبتمبر على منت طائرة خاصة حيث 
يؤدي الفريق مرانني اثنني فقط بالعاصمة كيجالي 
قبل خوض املباراة يوم 5 سبتمبر على ان تعود 
البعثة الى القاهرة بعد املباراة مباش����رة. وكان 
اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاتة قد 
منح الالعبني راحة سلبية امس اللتقاط األنفاس 
قبل الدخول في أجواء التدريبات الصعبة باملعسكر 

احلالي، حيث يعتبر اجلهاز الفني للفراعنة مباراة 
رواندا هي عنق الزجاجة، وان اجتياز هذه املباراة 
هو النس����بة األكبر من مشوار التصفيات، وأن 
املنتخب يكون قد حصل على دفعة معنوية كبيرة 
من أجل التقدم بشكل كبير، خاصة أن املسؤولني 
ف����ي رواندا تعمدوا تصعيب األمر على املنتخب 
املصري بإقامة املباراة في الساعة الثالثة ظهرا 
مع معرفتهم بصيام الالعبني في هذا التوقيت، 
إضاف����ة إلى ارتفاع درجة احل����رارة، إضافة إلى 
محاولة نقل املباراة من »اماورو« ملعب العاصمة 
الرواندي����ة إلى أحد مالع����ب النجيل الصناعي، 

وهو ما أدى إلى قرار شحاتة بنقل املعسكر إلى 
6 أكتوبر والتدريب عل����ى مالعب الهدف والتي 
تضم مالعب م����ن النجيل الطبيعي والصناعي، 
إضافة إلى أن وجود املعسكر بعيدا عن القاهرة 
سيحقق للجهاز الفني والعبي املنتخب مزيدا من 

االستقرار والتركيز.
من جانبه أكد ش����وقي غري����ب املدرب العام 
للمنتخب املص����ري لكرة القدم أن اجلهاز الفني 
بقيادة الكابنت حس����ن ش����حاتة اختار مجموعة 
من افضل الالعبني ليخوض بها مواجهة رواندا 
املصيرية. مش����يرا الى ان اجلهاز الفني بقيادة 

حس����ن ش����حاتة ال توجد لديه أي مجامالت في 
االختي����ارات التي جمعت ب����ني عناصر اخلبرة 
الدائمة املوجودة في صفوف املنتخب والشباب 

والوجوه اجلديدة.
من جهة أخرى تعثرت املفاوضات التي يجريها 
نادي االحتاد السكندري مع حلمي طوالن لقيادة 
الفريق األول لكرة الق����دم باالحتاد، بعد إصرار 
طوالن على تقاضي 75 ألف جنيه شهريا، ومتسكه 
بوضع شرط جزائي مينحه احلصول على قيمة 
راتب 4 شهور في حال االستغناء عنه في منتصف 

املوسم.

شحاتة ينفي وجود مجامالت في اختيار التشكيلة

العب الكويت فهد عوض ينطلق بالكرة بني العبي العربي

رقصة كروية بني العبني من كاظمة والساحل

مدرب منتخب مصر حسن شحاتة ال يجامل في التشكيلة

عبدالعزيز جاسم
اقناع  لم يس���تطع كاظم���ة 
انصاره بعد ان تعادل وديا مع 
الساحل 2-2 على ستاد الصداقة 
والس���الم اول من امس بسبب 
تقدميه مستوى متواضعا طوال 
ش���وطي املباراة ولم يظهر بأي 
حملات فني���ة او تكتيكية وكان 
البرتقالي البادئ بالتسجيل عن 
طريق محترفه البرازيلي ساالس 
بعد متريرة من مواطنه فيريرا 
وم���ع انطالقة الش���وط الثاني 
متك���ن فهد الفهد م���ن مضاعفة 
النتيجة لكاظمة ولكن مع مرور 
الوقت متكن الساحل من تعديل 
النتيجة وسجل هدفني سريعني 

في منتصف الشوط الثاني.
وبع���د انتهاء املب���اراة تذمر 
بعض اجلمهور احلاضر ملؤازرة 
البرتقالي من مستوى احملترفني 
خصوص���ا س���االس والع���ب 
االرت���كاز مواطنه تياغو اللذين 
ظهرا مبستوى سيئ بينما كان 
االخران املدافع ساندرو وصانع 
اللعب فيري���را مميزين وقدما 
اداء جي���دا ورغم انه���ا املباراة 
االولى الودية لكاظمة محليا بعد 
العودة من معس���كر القاهرة اال 
ان عليه مراجعة االمور بسرعة 
خصوصا في مسألة احملترفني 
انهم���ا لن يفيدا  واللذين يبدو 
الفريق اذا ما اس���تمرا على هذا 
ايجابية في  االداء وكانت هناك 
املباراة هي ظهور العب الوسط 
طارق الشمري مبستوى مميز 
ال���ى مهارته املعهودة  وعودته 
بعد غياب ملوسمني على فترات 

متقطعة بسبب االصابة.

سقوط السماوي 

اكتس����ح الصليبخات مرمى 
الساملية 6-2 في املباراة الودية 
التي جمعتهما على ستاد ثامر 
وسجل للفائز سامي عناد ومشاري 
عناد وش����عل ذياب والبرازيلي 

كاظمة يتعادل مع الساحل وديًا
والصليبخات يكتسح السالمية بسداسية

)هاني الشمري(

ارثر ومحم����د الهاجري وحمود 
ملفي بينما سجل للسماوي احمد 
البلوشي وعبدالعزيز العيد وظهر 
العبو الصليبخات مبس����توى 
مميز واثبتوا انهم قادمون الى 
ال����دوري املمتاز بق���وة بفضل 
الكبير الذي ظهروا  املس���توى 
به خالل املباراة وامكنهم انهاء 
الشوط االول لصاحلهم برباعية 
نظيفة ولوال التبديالت الكثيرة 
في الشوط الثاني لكانوا ضاعفوا 
النتيجة وف���ي املقابل لم تعن 
اخلس���ارة أي مشكلة للساملية 
حيث لعب بالصف الثالث الذي 

كان يريد منه املدرب البلجيكي 
وليام توماس ان يصفي الالعبني 
ليس���لم القائمة املكونة من 30 
العبا الى ادارة النادي العتمادها 
في س���جالت احتاد الكرة ولم 
يش���ارك في صفوف السماوي 
أي العب من االساسيني ونصف 
االحتياطيني وكذلك احملترفون 
وعلمت »األنب���اء« من مصادر 
الالعب���ني  موثوق���ة ان اح���د 
املستبعدين سيكون العب وسط 
العربي السابق محمد اشكناني 
والذي يتواجد حاليا في صفوف 

السماوي.

في مباراة خشنة شهدت حالتي طرد

الكويت يطمئن على نفسه ويهزم العربي المفكك بهدف

عطاءاتهم بحسب املراكز التي 
ارغب والتجربة كانت مفيدة 
لي ولالع��بني وليس ش���رطا 
ان تغيي���ر العاج���ي ديا�����را 
والنيجيري تشالز انهما سيئان 
لكن احلكم صعب عليهما من 
مجرد مب���اراة واحدة ومازال 
الوقت امامن���ا العادة ترتيب 

صفوفنا.

من العربي كما قام بطرد ناصر 
القحطاني من الكويت وعبداهلل 

الشمالي من العربي. 

سكوسيتش: مازلت
في مرحلة التقييم 

قال مدرب العربي الكرواتي 
دراغان سكوستيش: انني مازلت 
في مرحلة تقييم الالعبني وفق 

حاكم على رأس عبداهلل املرزوقي 
غير املراقب وضعها على يسار 

كنكوني.
اللق����اء احلك����م طالل  ادار 
محس����ن وعاونه عبداهلل مراد 
وعلي طالب وانذر كال من جراح 
العتيقي وروجيريو من الكويت 
واحمد عبد الغفور وفهد الفرحان 
وعلي اشكناني وعبداهلل احلداد 

الفرص في د.15  للفريق أولى 
بعد ان هي����أ روجيريو الكرة 
لعبدالرحم����ن العوضي داخل 
املنطقة ليسددها األخير وابعدها 
حارس العربي شهاب كنكوني 
الى ركني����ة كما قام روجيريو 
بتسديد قذيفة في د.48 ابعدها 
كنكونى بصعوبة ومن ضربة 
ركنية نفذها املتخصص حسني 

مبارك الخالدي
فاز الكويت على العربي بهدف 
مقابل ال شيء أحرزه عبداهلل 
املرزوقي د.52 في املباراة الودية 
التي جمعتهما مساء أمس على 
س����تاد نادي الكويت بحضور 
رئيسي وأعضاء مجلسي ادارة 
الناديني وجمهورهما غير القليل 
وش����هد اللقاء بعض اللمحات 
اخلشنة والتي قام على اثرها 
احلكم طالل محسن بطرد العب 
الكويت ناصر القحطاني د.45 
وعبداهلل الشمالي د.75 اال ان 
الالفت ان الالعبني املطرودين قد 
مت تعويضهما بآخرين باتفاق 
ادارة الفريق����ني ك����ون املباراة 

ودية.
وكان الكوي����ت هو االفضل 
املباراة وبدت  خالل ش����وطي 
خطوط����ه متماس����كة وظه����ر 
بحالة فني����ة مطمئنة بعكس 
العربي ال����ذي بدا مفككا خالل 
الش����وط االول ومعظم فترات 
الشوط الثاني وغابت االلعاب 
املرس����ومة بس����بب حالة عدم 
التجانس ب����ني الالعبني اذ قام 
مدرب الفريق الكرواتي باشراك 
احملترف����ني اجلديدين العاجي 
علي ديارا والنيجيري تشالز 
مويبي اللذين قام باستبدالهما 
الشوط الثاني لعدم تقدميهما 
ما يشفع لهما خالل اللقاء وبدا 
األخض����ر بالفعل يعاني غياب 
الالعب صانع األلعاب وكذلك 
املهاجم الذي باستطاعته تتويج 
جهود زمالئه ولم تفلح محاوالت 
البديل����ني عل����ي عم����ر واحمد 
موس����ى لضعف لياقتهما ولم 
تكن للعربي محاوالت تستحق 
الذكر خالل الشوطني بينما كان 
الكويت األفضل انتشارا واألخطر 
على مرمى خصمه وبرز العبه 
البرازيل����ي روجيريو وزميله 
القحطان����ي قبل طرده والحت 

)عادل يعقوب(

فهد الدوسري
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة بنادي 
التضامن ان نادي الشارقة االماراتي قدم عرضا 
ش���فويا يضم املهاجم الدولي فهد الرش���يدي 
لصفوفه للموسم املقبل مقابل 400 ألف دوالر، 
وأفادت املصادر ذاتها بأن مجلس ادارة التضامن 
ال ميانع في انتقال جنمه الى صفوف الفريق 
االماراتي ولكن يفضل ان يكون ذلك وفق القنوات 
الرسمية من خالل الكتب الرسمية بني الطرفني. 
بدوره اكد الوسيط ان نادي الشارقة جاد في 
عرضه لكنه كان يح���اول معرفة مدى قبول 
مجلس ادارة التضامن للفكرة من عدمه ومن 
املنتظر ان تتضح الصورة بشكل اكبر خالل 

اليومني املقبلني.

جترى يوم الثالثاء املقبل 1 س���بتمبر ف���ي مبنى احتاد الكرة 
بالعديلية قرعة مس���ابقة كأس االحتاد بحض���ور ممثلي األندية 
ال����14، ومن املق���رر ان تنطلق البطولة في 27 من الش���هر املقبل، 
حيث س���توزع الفرق على مجموعتني يتأهل األول والثاني منها 

الى الدور قبل النهائي.

أك���د العب نادي الكويت وليد علي في اس���تديو حتليل دورة 
الشايع الرمضانية ان معسكر فريقه في سويسرا كان ناجحا بكل 
املقاييس فنيا وبدنيا حيث اس���تفاد جميع الالعبني حتت اشراف 
املدرب األرجنتيني كالوس���ن اورتيغا الذي يعتبر مكس���با كبيرا 

للفريق وسوف تظهر بصماته في املوسم اجلديد.

مبارك الخالدي
قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة الغاء الفقرات املوسيقية 
املصاحب���ة لالحتفال باليوم االوملبي الرياض���ي املقررة اقامته 

منتصف شهر رمضان املبارك.
وعلمت »األنباء« ان توجيهات املدير العام للهيئة فيصل اجلزاف 
قد صدرت للجنة املنظمة العليا وملخرج احلفل بضرورة استبعاد 
اللوحات الفنية الراقصة او التعبيرية املصحوبة باملوس���يقى 
وذلك مراعاة للمشاعر السائدة اثر حريق اجلهراء املؤسف الذي 

راح ضحيته العشرات من نساء واطفال الكويت.
وتفاعال مع ه���ذه التوجيهات تتجه النية لدى مخرج احلفل 
الى االستعاضة عن الفقرات املعدة سلفا بلوحة عرض يتم من 
خاللها تسليط الضوء على االجنازات الرياضية للشباب الرياضي 
تسبقها كلمات مأثورة لصاحب السمو االمير ذات عالقة بالشباب 

ودورهم الريادي.

قرعة كأس االتحاد 1 سبتمبرالرشيدي يقترب من الشارقة

وليد علي: أورتيغا مكسب كبير لألبيض

إلغاء الفقرات الموسيقية باألولمبي شباب السلة يواجه عمان في بطولة الخليج
يحيى حميدان

يبدأ منتخب شباب السلة مشواره في 
البطول���ة ال� 12 ملنتخبات الش���باب بدول 
مجلس التعاون لكرة السلة التي انطلقت 
منافساتها امس في البحرين عندما يالقي 
املنتخب العماني في ال� 9 مساء اليوم السبت 
وذل���ك في صالة أم احلصم التي حتتضن 
منافسات البطولة حتى الرابع من الشهر 
القادم. ويش���ارك في البطولة اخلليجية 
6 منتخبات هي عمان وقطر والسعودية 
واإلمارات والبحرين إضافة الى منتخبنا 
الوطني، وتلعب مباريات البطولة بنظام 
الدوري من دور واح���د وأكثر املنتخبات 
حصوال على النقاط يتوج بلقب البطولة 

التي يحمل لقبها املنتخب السعودي الذي 
حققه في عام 2007. 

وخدم جدول البطول���ة احلالية ازرق 
ش���باب الس���لة كثيرا عندما وضعه امام 
املنتخب العماني في افتتاح مبارياته في 
البطول���ة وذلك لضعف املس���توى الفني 
للمنتخ���ب العماني ال���ذي دائما ما تكون 

مشاركاته رمزية.
ولدى مدرب منتخب الش���باب فيصل 
الالزمة للذهاب  بورسلي جميع األسلحة 
بعيدا في البطولة وحتقيق لقب البطولة من 
خالل تواجد عدد من الالعبني املميزين. هذا 
وسيقام اليوم لقاء آخر يجمع بني املنتخبني 

اإلماراتي والبحريني في ال� 10:30 مساء.


