
رياضةالجمعة  23  اكتوبر  2009   38

الجيش يحاصر بترول أسيوط واتحاد الشرطة في مواجهة المقاولون

جمال حمزة لم يجد ناديا حتى اآلن

صراع قوي بني العبي االحتاد وناغويا على الكرة

مع الالعب، واالستغناء النهائي 
عنه لثب���وت إدانته، حتى قبل 

امتام التحقيق.
من ناحية اخرى، نفت ادارة 
األهلي التقارير التي أشارت إلى 
تعاقد الن���ادي مع جمال حمزة 
العب الزمالك السابق واحملترف 
بصفوف نادي ماينتس األملاني 

ملدة ثالث سنوات.
 وكانت شائعة تعاقد األهلي 
مع حمزة قد انتشرت بشكل كبير 
عقب صدورها من قناة »مودرن 
سبورت« الفضائية التي أكدت 
تعاقد األهل���ي مع جمال حمزة 
ملدة ثالث سنوات رغم أن فترة 
الوقت احلالي  القيد مغلقة في 
ولن يسمح لألهلي بقيد العبني 
جدد قبل يناير املقبل موعد فترة 

االنتقاالت الشتوية.
جاء ذلك بعد ان أعلن النادي 
االملاني إلى توصله التفاق مع 
التعاقد  حمزة يقضى بفس���خ 
املبرم بينهما بالتراضي وذلك 
عقب فش���ل الالعب ف���ي إقناع 
اجلهاز الفن���ي بناديه بقدراته، 
وهو ما أدى إل���ى غياب حمزة 
عن املشاركة مع فريقه األملاني 

طوال املوسم احلالي.

عقب شعورهما بشد في العضلة 
اخللفية.

الثنائي  في ح���ني واص���ل 
هاني العجيزي ووائل ش���فيق 
أداء تدريباتهم العالجية، حيث 
مازال هاني العجيزي يعاني من 
التهابات منطقة احلوض، بينما 
يعاني وائل شفيق من شد في 

العضلة اخللفية.
في ش���أن آخر، شدد هادي 
خشبة مدير الكرة بالنادي األهلي 
في تعليماته على جميع الالعبني 
بع���دم التحدث ع���ن أزمة أمير 
عبداحلميد حارس مرمى الفريق 
في وس���ائل االعالم املختلفة، 
خاصة البرام���ج الرياضية في 
الى أن  الفضائي���ات، مش���يرا 
األمر أصبح في يد جلنة الكرة 

بالنادي.
وجاء هذا بعد ان حاول بعض 
النجوم الكبار بالفريق »األحمر« 
التدخل من أجل تقريب وجهات 
النظر وإنهاء األزمة بني اجلهاز 

الفني وامير.
الكرة برئاسة  وكانت جلنة 
حسن حمدي قد أحالت موضوع 
أمي���ر الى مجل���س اإلدارة، مع 
توصية م���ن اللجنة بالتحقيق 

للمس����ابقة، حيث يحتل احتاد 
السابع بجدول  الشرطة املركز 
الدوري برصيد 8 نقاط، في املقابل 
يحتل املقاول����ون العرب املركز 

الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

األهلي ينفى تعاقده مع حمزة

من جان���ب آخ���ر، يواصل 
الفريق االول لكرة القدم باالهلي 
تدريباته استعدا ملواجهة انبي 
املقرر له���ا االثنني املقبل ضمن 
منافسات االسبوع الثامن للدوري 
املصري، وكان مران االمس قد 
بدأ باجتماع بني حسام البدري 
املدير الفني لالهلي مع الالعبني 
لشرح األخطاء التي مت ارتكابها 
في مباراة املنصورة، والتأكيد 
على أهمية مباراة انبي املقبلة، 
وهو االجتماع الذي استمر ملدة 

15 دقيقة فقط.
وشهد التدريب عودة ثالثي 
منتخب الش���باب محمد طلعت 
وأحمد شكري وش���هاب أحمد 
بعد ان تغيبوا عن املران السابق 
بسبب ارتباطهم مبباراة مع فريق 
الش���باب، كما اكتف���ى الثنائي 
أحمد حس���ن ومحم���د بركات 
بأداء تدريبات اجلري اخلفيف 

ويستضيف احتاد الشرطة 
فري����ق املقاول����ون العرب على 
ملعب عثمان احمد عثمان باجلبل 
االخضر، ويخطط الشرطة خلطف 
نقاط اللقاء على حس����اب ذئاب 
اجلبل للدخول في املربع الذهبي 

حيث يحتل فريق الغزل املركز 
الرابع عش���ر بج���دول الدوري 
برصي���د 5 نق���اط، فيما يحتل 
االحتاد السكندري املركز اخلامس 
عش���ر )قبل األخير( برصيد 4 

نقاط.

الدقهلي���ة املركز الثالث عش���ر 
برصيد 6 نقاط.

ويدخل فري���ق غزل احمللة 
اختب���ارا صعب���ا للغاية على 
أرضه ووسط جماهيره عندما 
يستضيف االحتاد السكندري، 

في املقابل يدخل ابناء اسيوط 
لقاء اليوم حت���ت قيادة جمال 
محمد على املدير الفني لفريق 
بترول اسيوط املباراة وال بديل 
أمامهم عن الفوز بنقاطها الثالث، 
خاصة أن البترول لم يذق طعم 
الفوز ط���وال مبارياته املاضية 
في ال���دوري، االمر الذي جعله 
يحتل املركز الس���ادس عش���ر 
االخير بجدول املسابقة برصيد 

3 نقاط فقط.
وعلى س���تاد بورس���عيد، 
يس���تضيف املص���ري فري���ق 
املنصورة ف���ي لقاء البحث عن 
الث���الث نقاط، حيث يس���عى 
املصري الى مواصلة مس���يرة 
انتصاراته وحتسني وضعه في 

جدول ترتيب املسابقة.
 ويحتل املصري املركز التاسع 

برصيد 8 نقاط.
على اجلانب اآلخر، سيقاتل 
أبن���اء املنصورة حت���ت قيادة 
املدير الفني محمد حلمي للفريق 
أمام  إيجابية  للخروج بنتيجة 
الفريق البورسعيدي على ارضه 
ووس���ط جماهيره، للوصول 
الى مركز افضل بجدول ترتيب 
البطولة ال���ذي يحتل به زعيم 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اليوم منافس���ات  تنطل���ق 
األسبوع الثامن من عمر مسابقة 
الدوري املص���ري املمتاز لكرة 
القدم باقامة اربع مباريات جتمع 
بني كل م���ن طالئع اجليش مع 
بت���رول اس���يوط، املصري مع 
املنصورة وغزل احمللة مع االحتاد 
الس���كندري وتقام جميعها في 
الساعة السادسة مساء بتوقيت 
الكويت، فيما تلعب آخر مباريات 
في الساعة الثامنة والربع وجتمع 
املقاولون  الش���رطة مع  احتاد 

العرب.
وتفتتح لقاءات اليوم مبباراة 
طالئع اجليش مع بترول أسيوط 
عل���ى س���تاد جه���از الرياضة 
العسكري، ويدخل طالئع اجليش 
اللقاء مبعنويات مرتفعة للغاية 
بعد ان جنح فاروق جعفر املدير 
الفني للجيش في اقتناص نقطة 
ثمينة من بني انياب االسماعيلي 
الذي جمع  الس���ابق  اللقاء  في 
بينهما بستاد االسماعيلية ضمن 
مباريات االسبوع املاضي ليرفع 
الطالئع رصيده من النقاط الى 
11 نقطة ويحتفظ باملركز الرابع 

بجدول ترتيب الدوري.

االتحاد يفترس ناغويا ويضع قدماً في النهائي
الرياض ـ خالد المصيبيح

اقترب االحتاد الس����عودي بطل عامي 
2004 و2005 م����ن نهائ����ي دوري ابطال 
اسيا لكرة القدم باكتساحه ضيفه ناغويا 
غرامبوس الياباني 6-2 على ستاد االمير 
عبداهلل الفيصل في جدة في ذهاب نصف 

نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم.
 وس����جل العماني احم����د حديد )25( 
ومحمد نور )66 و77 و91( واالرجنتيني 
لوسيانو )83 من ركلة جزاء( والتونسي 
امني الش����رميطي )93( اه����داف االحتاد، 
واالسترالي جوشوا كينيدي )15( وناغوشي 

ناكامورا )34( هدفي ناغويا غرامبوس.
 ورغم بداية االحتاد القوية إال أن الفريق 
الياباني كاد يفاجئه بهدف مبكر لوال براعة 
احلارس مبروك زايد الذي حول الكرة الى 

ركنية )3(.
 ومن هجمة احتادية منس����قة، واجه 
التونسي أمني الشرميطي مرمى ناغويا قبل 
أن يتعرض إلعاقة من املدافع أكيرا الذي 
كان نصيبه الطرد في الدقيقة السادسة، 
وخالفا للمجريات، استفاد املهاجم االسترالي 
جوشوا كينيدي من متريرة عرضية اثر 
هجمة مرتدة فلم يتوان في إيداع الكرة داخل 

املرمى على يسار مبروك زايد )15(.
 وبعد ع����دة محاوالت احتادية، متكن 
العماني احمد حديد من إدراك التعادل اثر 
كرة وصلته من محمد نور فأرسلها قوية 

على ميني احلارس الياباني )25(.
 وفوت مناف أبو شقير فرصة إلضافة 
اله����دف الثاني حيث عل����ت كرته القوية 
العارضة )28(، ث����م كانت هفوة دفاعية 
فادحة جنح منها تاغوش����ي ناكامورا في 
إضافة الهدف الثاني لناغويا حيث سدد كرة 

قوية على يسار مبروك زايد )34(.
ونزل االحتاد مهاجما بقوة في الشوط 
الثاني على أمل خطف هدف التعادل بسرعة، 
واثمر الضغط االحتادي هدفا ثانيا عبر 

املتألق محمد نور، فمن هجمة من اجلهة 
اليمنى مرر مناف ابو شقير كرة عالية الى 
اجلهة املقابلة حضرها الشرميطي برأسه 
الى محمد نور الذي ارتقى وتابعها برأسه 
ايضا على يسار احلارس الياباني )66(.

 وكان التصمي����م واضحا على جميع 
الالعبني االحتادي����ني باضافة هدف ثالث 
نتيجة اندفاعهم القوي الى االمام، فشهدت 
الدقيقة 77 ارتباكا دفاعيا يابانيا اثر وابل 
من الكرات املتواصلة الى ان حسم محمد نور 

املوقف مجددا بكرة قوية في الشباك.
 وعزز االرجنتيني لوسيانو النتيجة 
باضافة الهدف الراب����ع حني تعرض الى 
العرقلة من احلارس الياباني داخل املنطقة 
فاحتسب احلكم االماراتي علي حمد ركلة 
جزاء نفذها لوسيانو نفسه واضعا الكرة 

في الزاوية اليسرى )83(.
 وضرب محمد نور مجددا حني تلقى 
كرة من الش����رميطي من اجلهة اليسرى 
فتابعها فارتطمت بالقائم االمين لترتد اليه 
وهو مستلق على االرض فتابعها برأسه 
ببراع����ة في املرمى في الدقيقة االولى من 

الوقت الضائع.
 وانهى الش����رميطي مهرجان االهداف 
على طريقته حني وصلته كرة طويلة من 
لوسيانو فتقدم ملتابعتها وخدع بها احلارس 
الذي خرج للتصدي له قبل ان يضعها في 

املرمى اخلالي بعد دقيقتني.

الهالل يخشى مفاجآت الفتح
من جه����ة أخرى تختتم اليوم اجلولة 
السادس����ة من الدوري السعودي بأربعة 
لقاءات، فيرحل الهالل الى االحساء بقرار 
من جلن����ة االنضباط تنفيذا لعقوبة على 
جماهي����ره وما حدث منها في لقاء االهلي 
االخير ويستعد ملالقاة الفتح الذي حقق 
في اجلولة املاضية فوزا مس����تحقا على 
الشباب سيلقي بظالله اليوم على الهالل 

الذي يخشى مفاجأة ثانية.
ويتص����در الهالل حالي����ا ترتيب فرق 
الدوري ب� 13 نقط����ة بعد غياب املتصدر 
السابق االحتاد )12 نقطة( عن املشاركة في 
جولتني. بينما الفتح يحل رابعا ب� 7 نقاط 
وتظل مهمته اليوم صعبة للحفاظ على 

مركزه أمام خبرة وتفاهم العبي الهالل.
وفي الدوحة يلتقي القادسية واالهلي 
وس����ط ظروف صعب����ة للفريق����ني بعد 
خس����ارتهما في اجلولة املاضية ويأمالن 
اليوم في تعويضه����ا والتقدم الى مركز 
افضل. وفي جنران يحل النصر ضيفا على 
فريقها جنران ويطمع النصر في النقاط 
الثالث من اجل التقدم الى مركز افضل من 
وضعه احلالي السادس )5 نقاط( رغم ان 

له لقاء مؤجال امام احلزم.
وآخر لقاءات اليوم في الدمام ايضا يجمع 
االتفاق واحلزم وس����ط ظروف متشابهة 
للفريقني حيث يعيشان وضعا غير مستقر 
السيما من جانب االتفاق الذي يحتل املركز 

قبل االخير.

االتحاد يطير إلى طوكيو

تغادر جدة اليوم متوجهة الى اليابان 
بعثة فريق االحتاد استعدادا ملالقاة فريق 
ناغويا غرامبوس األربعاء املقبل في إياب 
الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بعد 
ان قطع االحتاد نسبة كبيرة من آمال بلوغ 

النهائي بعد الفوز القوي ذهابا 2-6.
ويأتي املعسكر االحتادي ايضا للبقاء 
في اليابان اس����تعدادا للنهائي املقرر يوم 
7 نوفمب����ر املقب����ل في ح����ال تأهله امام 
الفريق اآلخر بوهانغ الكوري او أم صالل 

القطري.
وكانت ادارة االحتاد قد قررت منح كل 
العب 40 ألف ريال )3200 دينار( في حال 
التأهل للنهائي ووعود مبكافآت تصل الى 

100 ألف ريال في حال الفوز بالبطولة.

بانكوك ـ موفد »األنباء« سمير بوسعد
اختتم املنتخب الوطني لهوكي اجلليد معسكره 
امس استعدادا للبطولة اآلسيوية التاسعة املفتوحة 
للهوكي مبش���اركة 32 منتخبا وفريقا في 4 فئات 
وذلك في صالة امبريال الدولية للتزلج في العاصمة 
التايلندية بانكوك التي تقام حتت اشراف االحتاد 

اآلسيوي للعبة.
وكان معسكر ازرق الهوكي انطلق في بانكوك 
في 12 من الشهر اجلاري على ان يخوض املنتخب 
الوطني مباريات الدور االول والتصفيات التمهيدية 
ملدة 10 ايام يواجه خاللها منتخبات وفرق من تايلند 
كانس���تار وبانكوك ومنتخب هونغ كونغ وتقام 
البطولة بنظام الدوري من مرحلتني على ان يتأهل 
االول والثاني الى النهائي بانتظار نتائج الفريقني 
اآلخرين في مجموعة الكويت »للمنتخبات والفرق 

املفتوحة« وهما ابوظبي وسنغافورة.
وق���ال رئيس الوفد ورئي���س احتاد الهوكي 
في االحتاد الدولي فهيد العجمي ان املعس���كر 
كان ثم���رة تعب وجهد اس���تحقه الالعبني رغم 
بعض الصعوبات الت���ي اعترضت طريقه بعد 
ان تفاجأ الالعب���ني بعدم وجود الصالة جاهزة 
النشغالها مبنافسات الرقص االيقاعي دون ابالغ 
الفرق املتدربة عليه���ا ومنها منتخبنا الوطني 
مما استعجلنا في تأمني صالة بديلة للمعسكر 
دون املستوى املطلوب من ناحية اخلدمات التي 
تشترط في الصاالت مضيفا ان الالعبني تأثروا 
بذل���ك القرار في البداية، لكنهم ضحوا وتابعوا 
معسكرهم للوصول الى املستوى املطلوب لتمثيل 
الكويت في البطولة اآلس���يوية التاسعة والتي 
حتظى بأهمية جيدة في القارة الصفراء وفرصة 

مهمة الزرق الهوكي لتحسني ترتيبه الدولي.
وتابع العجمي ان وجود املدرب التشيكي مايكل 
اندراسك كان مهما السيما انه يقود املنتخب للمرة 
االولى بعد اعتذار التش���يكي اآلخر يان بريش���تا 
اللتزامه مع فرق اخرى باالضافة الى عدم تلبيته 
للش���روط املطلوبة للتعاقد معه بش���ان اوراقه 

التدريبية.
من جانبه، قال نائب رئيس الوفد الشيخ نواف 
الصباح ان الالعب���ني مصرين على حتقيق كأس 
البطولة اآلسيوية املفتوحة ألنهم باتوا يعرفون 
اهميتها الس���يما انها جاءت في العام احلالي بعد 
اعتراف االحتاد الدولي ف���ي الكويت وانضمامها 
الى االسرة الدولية برقم عضوية »67« باالضافة 
الى تزكية الشيخ جابر بندر اجلابر رئيسا فخريا 
للجنة الهوكي على امل ان يش���هر النادي للهوكي 
قريبا وتكبر اللعبة وتبدأ برس���م معالم الهوكي 
بشكل اوضح بعد ان تلقى الدعم احمللي والدولي 

املطلوبني.

اندراسك: امتحاني مع الكويت 

بدوره قال املدرب التشيكي مايكل اندراسك ان 
االمتحان الذي يخوضه مع الكويت يعتبر مهما له 
على الصعيد التدريبي ويحمله مسؤولية كبيرة 
مضيفا ان التزام الالعبني جي���د ويأمل اذا ارادوا 
احراز الكأس التي ستس���جل اسمه معهم في اول 

لقب تاريخي للكويت في اللعبة.
واشاد املدرب بالدور الذي يقوم به رئيس الوفد 
وتوفي���ره كل ما يطلبه حتى ول���و كلفه ذلك من 
جيبه اخلاص متمنيا التوفيق له ولالعبني الحراز 

الكأس.

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

 يسعى الرفاع إلى مواصلة التربع على القمة عندما 
يالقي النجمة اليوم على ستاد البحرين الوطني في افتتاح 
منافسات املرحلة الرابعة من بطولة البحرين لكرة القدم. 
ويلتقي ايضا في االفتتاح املنامة مع احملرق حامل اللقب. 
ويدخل الرفاع املتصدر )9 نقاط( بطموح النقاط الثالث، 
وستكون مهمته سهلة عندما يالقي النجمة السابع )3 نقاط( 
في طريقه للحفاظ عل����ى صدارته واالبتعاد عن مطارده 

املباشر احملرق الذي تنتظره مهمة صعبة أمام املنامة.
من جهته، يبحث النجمة عن الفوز الثاني باملس����ابقة 
واس����تعادة نغمة االنتصارات بعد تعرضه خلس����ارتني 

متتاليتني.
 يبحث الس��ويق متصدر الدوري العماني لكرة القدم 
عن حتقي��ق الفوز الرابع على التوالي عندما يلتقي مس��قط 
اليوم في املرحلة الرابعة من الدوري. ويلعب اليوم ايضا عمان 

مع اخلابورة، والعروبة مع ظفار، والسيب مع الشباب.
ويتصدر السويق برصيد 9 نقاط، وهو الوحيد الذي فاز 
في مبارياته الث��اث االولى، يليه اخلاب��ورة بفارق نقطتني، 
ثم الس��يب )6 نقاط( وصحم )5(. وس��تكون الفرصة سانحة 
للس��ويق ملواصلة انتصاراته، اال اذا ارتأى مس��قط اخلامس 

بأربع نقاط عكس ذلك للدخول في مزاحمة فرق الصدارة.
 اعلن نائب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم ناجح 
حمود ان االحتاد قرر تأجيل موعد انطالق بطولة الدوري 
العراقي املقرر انطالقها اليوم الى إشعار آخر بعد التشاور 

مع اللجنة االوملبية العراقية.
وق����ال حمود في تصريح لوكال����ة »فرانس برس« ان 
»االحتاد فضل تأجيل موعد بدء بطولة الدوري الى اشعار 
آخر بعد التش����اور في ذلك مع رئي����س اللجنة االوملبية 
العراقية رعد حمودي«. واضاف ان »جلنة املسابقات في 
االحتاد هي اجلهة االولى واالخيرة املعنية بتحديد موعد 

جديد النطالق املسابقة ونأمل ان يكون قريبا«.
 يش��كل لقاء الفيصلي وضيفه اجلزي��رة اليوم على 
س��تاد مدينة امللك عبداهلل الثاني في القويسمة بعمان اقوى 

اختبارات املرحلة الرابعة من بطولة االردن لكرة القدم.
ويرى املراقبون ان املباراة تش��كل منعطفا هاما في بداية 
البطولة بالنسبة الى الفريقني، فالفيصلي يخوضها مبعنويات 
عالي��ة وإصرار كبير على حتقيق الف��وز الرابع على التوالي 
وتعزيز حظوظه باس��تعادة اللقب. في املقابل، يس��ود القلق 
أوساط اجلزيرة الذي سيخوض املواجهة في غياب 7 من أبرز 
العبيه حلصولهم على بطاقات ملونة في اجلولتني السابقتني. 
وال تقل مباراة ش��باب األردن وصيف البطل والبقعة أهمية 

عن سابقتها. كما يلعب احلسني مع كفرسوم.

عربيةمتفرقات 

العجمي: هوكي الجليد اختتم معسكره في بانكوك
المدرب أنهى تحضيراته قبل المشاركة في البطولة اآلسيوية

املدرب مايكل اندراسك يتحدث لاعبني قبل التدريب

إصابات وغيابات
وق��ال اخصائ��ي العاج 
الطبيعي عب��داهلل النومان ان 
عددا من العبي ازرق الهوكي 
تعرض��وا لعدد من االصابات 
والغيابات القسرية عن بعض 
بعدها  املعسكر وما  تدريبات 
ومنهم الهداف احمد العجمي 
بسبب االنفلونزا حيث تلقى 
املستشفى  في  مخففة  حقنة 
وامضى يوم��ان راحة حيث 
وبات��ت  حالت��ه  اس��تقرت 
مطمئنة كم��ا تعرض الاعب 
والاع��ب  العجم��ي  س��الم 
محم��د الدعيج ال��ى االجهاد 
وش��عورهما بآالم قوية في 
اس��فل الظه��ر لكنهما دخا 
التدريبات امس، كما يواصل 
الرحيم  عب��د  ف��واز  الاعب 
تدريباته رغ��م اصابة قدمية 

في عضات املعدة.
ال��ى ذلك يواص��ل ازرق 
الهوكي تدريباته اليومية على 
فترت��ني صباحية مبكرة ملدة 
3 ساعات على الثلج ومسائية 
ملدة س��اعتني تعن��ى باللياقة 
السويدية  والتمارين  البدنية 
الواجب  العضلية  وامله��ارات 

توافرها في العب الهوكي.


