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 «األولمبية» تطالب اتحاد اإلسكواش بإعادة قيد الرندي في سجالته
 حامد العمران

  فاجأت اللجنة األوملبية احتاد االسكواش بإرسال كتاب رسمي 
يرغمه على اعادة قيد مدير لعبة االسكواش في نادي القادسية 
علي الرندي الذي مت شـــطبه من سجالت االحتاد في منتصف 
املوسم املاضي بحجة تعدي الرندي على بعض اعضاء مجلس 
االدارة بالشـــتم وجتريح حكام املباراة التي جمعت فريقه مع 

كاظمة في دوري حتت ١٩ سنة.
  وكان القادســـية قد تقدم بكتاب رســـمي الى الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة يطعن فيه بقرار الشطب مستندا الى عدم 
وجود مادة في الالئحة تعطي احلق لالحتاد بشطبه ولكن الهيئة 
لم تتجاوب مع كتاب القادســـية مما دفع النادي لرفع األمر الى 
اللجنة األوملبية التي بدورها خاطبت االحتاد مستفســـرة عن 
اســـباب الشطب واملواد التي اســـتند عليها مجلس االدارة في 
الالئحـــة، ولكن االحتاد لم يتجاوب مـــع الكتب فطلبت اللجنة 
األوملبية الالئحة واطلعت على بنودها ولم جتد فيها مادة تؤيد 
القرار، مما أدى الى اتخاذ قرار برفع العقوبة والطلب من االحتاد 

إعادة قيد الرندي.
  من جانبه، قـــال الرندي لـ «األنباء» انه لن يتنازل عن حقه 
وســـيوكل محاميا لرفع قضية على االحتاد، مطالبا بتعويض 
معنوي ومادي، مؤكدا ان قرار االيقاف كان جائرا وأحلق ضررا 

بسمعته في الوسط الرياضي.
  وأكد الرندي انه لم يشك حلظة واحدة في اعادة اللجنة األوملبية 
احلق ألصحابه، مشـــيرا الى انه يفقه في الئحة املسابقات وال 
يتخذ اي خطوة اال بعد الدراسة املتأنية وهذا ما دفعه ملخاطبة 

الهيئة واللجنة األوملبية رسميا والفصل في األمر.
  وعلمت «األنباء» ان مجلس ادارة احتاد االسكواش سيجتمع 
خالل األيام القليلة املقبلة لعرض كتاب اللجنة األوملبية والبت 

 علي الرندي.. اللجنة األوملبية أنصفتهفي األمر. 

 سعد عناد مع الالعبني البرازيليني الثالثة
 (محمد ماهر)  مشاري العازمي محاصرا بني العبي كاظمة 

 املدرب شوقي غريب مع حسن شحاتة في تدريب سابق للمنتخب املصري 

 القادسية استأنف التدريب بعد العودة من العين

 تأهل «األنباء» في «الصحافيين»

 عبدالعزيز جاسم
  استأنف القادسية تدريباته مساء اول من امس 
االحد بعد العودة من االمارات اثر مشـــاركته في 
بطولة العـــني الدولية الودية، وحل وصيفا بعد 
العني املستضيف. وشـــارك في التدريب معظم 
الالعبني باســـتثناء بدر املطوع ونهير الشمري 
لظروف خاصة، ومحمد راشـــد الذي يعاني من 
اصابة بالركبة ســـتظهر نتائجها خالل اليومني 

املقبلني.
  من جهته، قال اداري الفريق جمال مبارك ان 

اجلهازين الفني واالداري، اتفقا على اقامة مباراة 
ودية واحدة مع النصر في ١٩ اجلاري اســـتعدادا 
لكاس الســـوبر امام الكويت في ٢٥ منه، مشيرا 

الى ان البحث جار عن مباراة اخرى.
  وعن بطولة العني، اوضـــح انها كانت مفيدة 
جدا، وســـاهمت في استعادة املصابني مستواهم 
ولياقتهم البدنية، كما ادت الى زيادة االنســـجام 
بني الالعبني واحملترفني السوريني اجلديدين فراس 
اخلطيب وجهاد احلســـني اللذين قدما مســـتوى 

مميزا في البطولة.

 تأهل فريق «األنباء» الى الدور الثاني من بطولة 
الصحافيــــني االولى التي تنظمها جريدة «احلرية» 
حتت رعاية الهيئة العامة للشــــباب والرياضة في 
ملعب مركز مشــــرف للشــــباب، بعد ان تأكد عدم 
حضور الفريق املنافس والطرف الثاني في املباراة 
جريدة «عالم اليوم»، وقرر حكام املباراة منح الفوز 
لـ «األنباء» وبنتيجة ٣ - ٠، ليصعد الى الدور الثاني 
وليواجه «القبس» في مباراة نارية. من جهته، قال 
نائب رئيس االحتاد الدولــــي للصحافة الرياضية 
وأمني سر جمعية الصحافيني الزميل فيصل القناعي 
ان فكرة اقامة هذه البطولة ممتازة ومميزة ونشكر 

الهيئة العامة للشباب والرياضة لتبنيها هذه الفكر 
التي تخلق جوا مليئا باحملبة واملودة بني الصحافيني 
في هذا الشهر الفضيل ونتمنى تطورها واستمرارها 
في السنوات املقبلة عبر اقامة بطوالت أللعاب اخرى 
ومسابقة املشي عبر ماراثون يحمل شعارات توعوية 
للشباب. ولقن فريق «احلرية» نظيره «أوان» درسا 
في فنون كرة القدم وفاز عليه بثالثة اهداف مقابل 
هدفني. وجــــاء الفوز بفضل مدرب الفريق ورئيس 
القسم الرياضي في جريدة «احلرية» محمد سليمان 
بانزال صخرة الدفاع خالد روديي الذي حاول الدفاع 

عن مرمى فريقه مرات عدة. 

 مبارك: مباراة مع النصر ١٩ الجاري

 السالمية تغّلب على كاظمة

  عبدالعزيز جاسم
  فاز الساملية على كاظمة ٢ - ١ في مباراة ودية على ستاد الصداقة 

والسالم ضمن استعدادات الفريقني للموسم اجلديد.
  وكانـــت املباراة متكافئة بـــني الطرفني مع افضلية نســـبية لـ 
«البرتقالي»، بيد ان الســـاملية افتتح التسجيل بهدف عبر عبداهللا 
البريكـــي (٢٠)، وبعد ١٠ دقائق اضاف فـــرج لهيب الهدف الثاني، 
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني قلص طارق الشمري الفارق من ركلة 

جزاء.

  وتعتبر هذه اخلســـارة االولى لكاظمة في املباريات الودية بعد 
تعادله مع الســـاحل ٢ - ٢ وفـــوزه على التضامن ٢ - ٠، فيما هو 
الفوز الرابع للســـاملية بعد تغلبه على اليرموك ٤ - ٠ والســـاحل 
٤ - ١ والتضامن ٢ - ١، وخســـارة واحدة امام الصليبخات ٢ - ٦، 
علما ان الساملية وكاظمة وقعا في مجموعة واحدة في كأس االحتاد، 
ولم يشارك في صفوف الساملية حتى اآلن احملترف العماني سعد 
السعدي بســـبب االصابة، وفضل املدرب البلجيكي وليام توماس 

اراحته حتى يشفى متاما.

 الصليبخات قّدم محترفيه البرازيليين الثالثة
 يحيى حميدان

  أكد امني سر نادي الصليبخات 
سعد عناد ان إدارة النادي تدعم 
الفريق األول لكرة القدم بجميع 
الوسائل، وتوفر له اإلمكانات التي 
الظهور مبستوى  تساعده على 
يليق باســـم النـــادي في دوري 

الدرجة املمتازة.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته إدارة النادي لتوقيع 
عقد احملترفني البرازيليني الثالثة 
وهم املدافع ماركوس (٢٦ عاما) 
والعب الوسط دانيلو (٢٥ عاما) 

واملهاجم برونو (٢٤ عاما).
  وأضـــاف عنـــاد: اننـــا نثق 
بجميـــع الالعبني وبإمكانياتهم، 
الفني واالداري لذا  وباجلهازين 
منحناهمـــا حرية اختيار العبي 
الفريـــق االول، حتى نتمكن من 
تطويره واملنافســـة على جميع 

البطوالت.
  من جهته، اكد املدافع ماركوس 
ان سبب اختيار نادي الصليبخات 
النه نـــاد متطور، وميلك العبني 
مميزين لذا فضلنـــاه عن بقية 

االندية.
  وأعرب عن سعادته بخوض 

جتربته االولى في الكويت، وانه 
قطـــع عهدا مع زميليـــه دانيلو 
وبرونو، ان يبذلوا كل ما بوسعهم 
لتقدمي مســـتوى يساعد الفريق 
على حتقيق البطوالت حتت قيادة 

املدرب ثامر عناد.
  من جهة، اكد مدير كرة القدم في 

النادي طالب حسني ان االدارة لم 
تقصر في توفير احتياجات الفريق 
االول من معسكر ومحترفني، وأننا 
اخترنا الثالثي البرازيلي لينضموا 
الى زميلهم ارثر الذي جددنا له 
بعد تقدميه مســـتوى جيدا في 

املوسم املاضي.

  وأضاف : مجموعتنا في كأس 
االحتاد صعبة، ولكننا قادرون 
على املنافسة، وستكون استعدادا 
للدوري للوقوف على مستوى 
العبينـــا اكثـــر، والتعرف على 
أخطائنـــا ومعاجلتها في الوقت 

املناسب. 

 عناد: منحنا الجهاز الفني حرية اختيار الالعبين

 مصر تتمسك باألمل.. وغريب يعترف بصعوبة مواجهة زامبيا 
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

  تضاءلت فرصة املنتخب املصري لكرة القدم 
في التأهل الى نهائيات كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب 
افريقيا، بعد فوز منتخب اجلزائر على زامبيا ١-٠، 
في مباراة اجلولة الرابعة، وهو الفوز الذي رفع 
رصيد اجلزائر الى ١٠ نقاط، وبفارق ٣ نقاط عن 
منتخب الفراعنة، وممـــا زاد من صعوبة موقف 
الفريق املصري انه ســـيلعب املباراة القادمة مع 
منتخب زامبيا في لوساكا، بينما يستضيف منتخب 
اجلزائر فريق رواندا، اضعف فرق املجموعة، مما 
يعني ان اجلولة اخلامسة ستكون صعبة جدا على 
املصريني، وانهم يحتاجون الى معجزة لتحقيق 
نتيجة ايجابيـــة امام منتخب زامبيا العنيد، في 
نفس الوقت الذي يحقق فيه فريق رواندا مفاجأة 
املجموعة امام اجلزائر، وذلك حتى يلتقط شحاتة 
والعبوه انفاسهم وأملهم في التصفيات مرة أخرى.. 
وكانت آمال شـــحاتة ان ينجـــح منتخب زامبيا 
في التعادل على األقل مع اجلزائر، وكاد بالفعل 
ينجح في ذلك.. ولكن من خطأ دفاعي واحد جنح 
منتخـــب اجلزائر في انتـــزاع الفوز بهدف، فيما 
أهدر العبو زامبيـــا العديد من الفرص للتعادل، 

ورمبا الفوز.
  شـــوقى غريب املدرب ملنتخب مصر اعترف 
بصعوبة املوقف في املجموعة بعد الفوز اجلزائري 
األخير، ووصف اجلولة اخلامســـة القادمة التي 
تقام يوم ١٠ اكتوبر املقبـــل بأنها االصعب على 
االطالق، وأكد اننا لن نفقد األمل في منتخب مصر 
وسنواصل اللعب والفوز حتى النهاية.. يذكر ان 
خسارة رواندا امام منتخب مصر قد أكدت تأهل 
منتخبات مصـــر واجلزائر وزامبيا الى نهائيات 
بطولة كاس األمم ٢٠١٠ في انغوال ويبقى السباق 
في املجموعة على بطاقة التأهل للمونديال، ويذكر 
ايضـــا ان منتخبا غانا وكـــوت ديڤوار قد تأهال 
لنهائيات مونديال جنوب افريقيا عن املجموعتني 

الرابعة واخلامسة. 
  وقال شوقي غريب املدرب العام ملنتخب مصر 
إن اجلهاز الفني للفريق يدرس لعب مباراة ودية 

قبل لقاء زامبيا.
  وأوضح غريب أن اجلهاز الفني بقيادة حسن 

شحاتة يريد لعب مباراة ودية خالل فترة توقف 
الدوري املمتاز في أثناء إقامة بطولة العالم للشباب 

في مصر.
  ويتوقف الدوري املمتاز ملدة تقترب من شهر 
تبدأ من يوم ٢٣ ســـبتمبر اجلاري ومتتد إلى ١٩ 
أكتوبر املقبل بسبب كأس العالم، وقد يلعب منتخب 
مصر مباراة ودية خالل الفترة من ٢٣ ســـبتمبر 

وقبل لقاء زامبيا الذي يقام يوم ١٠ أكتوبر.
  ورفعت اجلزائر رصيدها إلى ١٠ نقاط بفارق ثالث 
نقاط عن منتخب مصر الذي جاء في املركز الثاني، 
فيما حلت زامبيا في املركز الثالث وبرفقتها أربع 
نقاط، بينما تقبع رواندا في قاع املجموعة بنقطة 
واحدة، ورفع املنتخب اجلزائري فارق أهدافه إلى 
خمسة أهداف حيث سجل ستة أهداف ودخل مرماه 

هدف وحيد، بينما يبلغ فارق أهداف منتخب مصر 
هدفني بتسجيل ستة أهداف واستقبال أربعة.

  وجاءت النتيجـــة لتصعب من مهمة منتخب 
مصر إذ يتعني عليه الفوز على زامبيا في لوساكا 
يوم ١٠ أكتوبر املقبل لضمان البقاء في املنافسة 
مع اجلزائر التي تســـتضيف لقاء شبه مضمون 

النتيجة أمام رواندا.

  وتكمن خطورة املوقف علـــى آمال مصر في 
امكانية فوز اجلزائـــر على رواندا بفارق اهداف 
كبير يجعل من مهمة تعويض منتخب مصر في 

اجلولة األخيرة شبه مستحيلة.

  النصر لألهلي على «النصر»

  كشـــف إيهاب علي طبيب النادي األهلي عن 
تعرض حسام عاشور العب وسط الفريق جلذع 
في الرباط الداخلي للركبة خالل املباراة الودية 
التي أقيمت ضد فريق النصر والتي انتهت بفوز 
األهلي بهدف دون رد، ومن املقرر أن يخضع الالعب 
لفحوصـــات طبية اليوم لتحديـــد مدى إصابته 
والتأكد من قدرته على املشاركة في مباراة األهلي 
ضد طالئع اجليش في األسبوع الرابع من الدوري 

العام يوم اجلمعة املقبل
  وقد فاز النادي األهلي على فريق النصر بهدف 
دون رد أحرزه أسامة حسنى في الدقيقة ٤٤ من 
أحداث الشوط الثاني في إطار استعدادات األهلي 
ملباراته أمام طالئع اجليش يوم اجلمعة القادم ضمن 

منافسات األسبوع الرابع من الدوري العام.
  بدأ األهلي املباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل 
في حراسة املرمى وأحمد علي ومحمد سمير وأحمد 
الســـيد مدافعني وباسم عبدالعزيز الناشئ الذي 
شـــارك في املباراة كظهير أيسر وحسام عاشور 
ومعتز إينو في الوســـط وحسني ياسر احملمدي 
العجيزي والليبيري  وعبداهللا فاروق وهانـــي 

فرانسيس في الهجوم.
  بدأت املباراة مبستوى سيئ من األهلي حتى 
أشرك حسام البدري املدير الفني للنادي األهلي 
اجلزائري أمير سعيود ليظهر األهلي مبستوى 
أفضل مما ظهر عليـــه في بداية املباراة، وأجرى 
البدري عدة تغييرات في بداية الشـــوط بإشراك 
عطية البلقاسي بديال حلسام عاشور في الدقيقة 

٤٠ ورمزي صالح بديال ألحمد عادل.
  وفى الشوط الثاني يخرج فرانسيس ويشترك 
بدال منه أحمد بالل ويخـــرج العجيزي ويدخل 
مكانه أســـامة حسنى الذي استطاع إحراز هدف 
الفوز لألهلي في نهاية املباراة في الدقيقة ٤٤ من 

عمر الشوط الثاني. 

  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال 


