
رياضةاالحد  1  نوفمبر  2009   50

نهير الشمري يقطع الكرة من البرازيلي ساالس

الفرنسي هنري ميشيل مدرب الزمالك سيكون حتت متابعة اللجنة الفنية الثالثية

د.عبد املجيد البناي في حديث مع حسني فاضل بحضور أحمد عجب ومحمد راشد

القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
نقل مدافع منتخ���ب الكويت الوطني 
لكرة القدم حسني فاضل الى مستشفي 6 
أكتوبر الجراء اشعة مقطعية علي ساقه 
بعد تعرضه لالصابة التي جاءت نتيجة 
تصادمه مع زميله طالل نايف خالل تبادلهما 
االماكن في امللعب وهما يجريان بسرعة 
كبيرة خالل التدريب الصباحي ليوم امس 
في معس���كر القاهرة الذي يقام استعدادا 

للقاء منتخب كينيا بعد غد الثالثاء.
واطمأن اجلهاز الطبي بقيادة د.عبداملجيد 
البناي ود.علي الشمالي على اصابة الالعب 
الذي ع���اد للفندق حيث اتضح من خالل 
االش���عة املقطعية والضوئي���ة ان كدمة 
قوي���ة على الفخذ اليمني التي تعاني من 
اصابات قدمية جعلته���ا تتورم بصورة 
كبيرة وسريعة وقد منح راحة من تدريبات 

هذا اليوم فقط.
كما منح اجلهاز الطبي الالعبني محمد 
راش���د ويوسف ناصر راحة من التدريب 
املسائي يوم امس بسبب تقلصات عضلية 
لراشد وتخوف من معاودة اصابة ناصر 
الذي شارك في التدريب الصباحي املخصص 

للتمارين التكنيكية اخلاصة بالتسديد على 
املرمى من مختلف اجلهات ونقل الكرات 
عل���ى االجنحة وكذلك ايص���ال الكرة من 

منتصف امللعب للمهاجمني.
في حني شعر الالعب محمد جراغ بآالم 
ف���ي الظهر فطلب من���ه اخصائي العالج 
الطبيعي اجراء بعض التمارين في حوض 
السباحة وقد شعر بتحسن خالل حتركاته 
في املاء وقد غادر الالعب وزميله شهاب 
كنكوني املعسكر مساء امس عائدين للبالد 
لالنضم���ام لفريقهما العربي في البطولة 

اخلليجية.
وأوضح الصربي غوران مدرب منتخبنا 
ان الفترة املقبلة ستكون خاصة للتكنيك 
واالمور الفنية قبل خوض مباراتي كينيا 
3 والصني 8 الشهر اجلاري لذلك سيسعي 
لترس���يخ الفنيات في ذهن الالعبني من 
خالل التدريب���ات املكثفة بالوقت احلالي 

وادائها في املباراتني.
وعن تخوفه من االصابات، قال غوران 
ان هذا االم���ر وارد في كرة القدم ففي اي 
حلظة يتع���رض الالعب لالصابة ولكننا 
في الوقت احلالي مطمئنون على العبينا 

بجهود اجلهاز الطبي املتعاون معنا الذي 
يزودنا حلظة بلحظة مبدى جهوزية كل 
العب وحتى اآلن االمور تسير في الطريق 

الصحيح.

استدعاء الطاهر

في غضون ذلك، اجريت صباح امس 
اتصاالت مكثفة الستدعاء الالعب يعقوب 
الطاهر بالتنس���يق مع اللجنة االنتقالية 
وادارة نادي الكويت التي في حال سماحها 
س���يكون الالعب انضم لالزرق في ساعة 

متأخرة من مساء امس.

موقف محرج

تعرض الالعب���ان بدر املطوع ومحمد 
جراغ ملوقف محرج في حوض السباحة 
فقد طلبا من احد عم���ال الفندق احضار 
الزيت اخلاص بالوقاية من الشمس فاحضر 
لهما العامل نفس العلبة اخلاصة بالزيت 
فأخذا يرش���ان جس���ميهما منها اال انهما 
ش���عرا برائحة غريبة تخرج من العلبة 
فاتضح ان محتواها صابون خاص لتنظيف 

الزجاج.

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي 
عبداهلل العنزي

تصدر القادسية مجموعته 
األول���ى في كأس االحتاد لكرة 
الق���دم برصي���د 10 نقاط بعد 
فوزه الكبير على كاظمة 3-5 
في مباراة األهداف املثيرة، حيث 
س���جل خلف السالمة هاتريك 
لالصفر )19 و44 و58( وعمر 
بوحمد )25( وفيصل العنزي 
)48( وس���جل أهداف كاظمة 
الفرج  املتأل���ق ناصر  الثالثة 
)57 و60 و80( وبقي البرتقالي 
على نقاطه السبع، وفي املباراة 
الثانية حقق النصر فوزا مطلوبا 
على اجله���راء بهدف مقابل ال 
شيء سجله البرازيلي باتريك 
في الدقيق���ة 11 ورفع العنابي 
رصي���ده الى 6 نق���اط، وبقي 
اجلهراء على نقاطه السبع.  وفي 
اليرموك  املباراة األخرى، فاز 
الس���املية 2-1 وس���جل  على 
البرازيلي جونيور اثر تسديدة 
من خارج املنطقة )8( ومواطنه 
ريدريغو )12( اثر ارساله كرة 
من فوق احلارس الس���لماوي 
حميد القالف وسجل للساملية 
املغربي صافي عبدالفتاح )25(. 
أدار املباراة ثامر العنزي، وانذر 
عبداهلل وليد وعبداهلل الطاهر 
من اليرم���وك وفرج لهيب من 
الساملية وبذلك أصبح لليرموك 

4 نقاط وللساملية 4 نقاط. 

سيطرة قدساوية

 أطبق األصف���ر على خصمه 
الش���وط األول متاما  كاظمة في 
ودك مرماه بثالثة أهداف كفيلة 
ب���أن تصرع كل آماله في حتقيق 
الفوز، وتوالت االهداف تباعا عن 
طريق خلف السالمة بعدما استغل 
خطأ املدافع ناصر الوهيب )18( 
وعمر بوحمد من تسديدة مباغتة 

داخل منطقة اجلزاء لم يستطع 
احلارس أحمد الفضلي صدها )26( 
ثم عاد الس���المة وسجل الهدف 
الثالث اثر متريرة طويلة متقنة من 
كيتا بعدما تخلص من آخر مدافع 
كظماوي وهو عبداهلل دشتي )44(. 
ولعب األصفر بتشكيلة مكونة من 
علي جواد وعامر املعتوق ونهير 
الشمري وعلي النمش ومجيد طالل 
وعمر بوحمد وكيتا وجهاد احلسني 
ومحمد القطان وخلف الس���المة 
وفيصل العنزي واستغل األصفر 
فرصه على أكمل وجه األمر الذي 
منحه تفوقا كبيرا فعندما يسجل 

النصر واليرموك يهزمان الجهراء والسالمية في الجولة الرابعة لكأس االتحاد

األصفر يعتلي الصدارة بخماسية كاظمة

أي فريق هدف���ني في أول نصف 
ساعة فإن ذلك مينحه استقرارا 
وثقة فما بالك باضافة هدف ثالث 
عند نهاية الش���وط وهذا ما كان 
عليه القادس���ية الذي »ربط« كل 
خطوط امللعب بأحذية العبيه وراح 
يتناقل الكرة ويقطع املسافات في 
ظل صمت رهيب لكاظمة حتى خيل 
لنا أنه يلع���ب بحارس ومهاجم 
فق���ط. ولعب كاظمة بتش���كيلة 
مكونة من أحمد الفضلي وناصر 
الوهيب وساندرو وعبداهلل دشتي 
البن���اي وطارق  وعبدالرحم���ن 
الشمري ونواف احلميدان وتياغو 

وارنستو وساالس وناصر الفرج، 
ولم يكن البرتقالي في حاله متاما 
وكان ممرا سهال خلصمه واختفى 
العبوه متاما وفي املرة الوحيدة 
التي حص���ل فيها عل���ى فرصة 
حقيقية المست كرة ناصر الفرج 

القائم وخرجت.

انقالب في الشوط الثاني

وش���هد الش���وط الثاني 5 
أه���داف مثي���رة وكان مبثابة 
الش���وط األول  انق���الب على 
وأظهر كاظمة وجهه احلقيقي 
في الهجوم وسجل ثالثة أهداف 

عن طريق املتألق ناصر الفرج 
»هاتريك« في الدقائق )56 و61 
و79( فيم اسجل القادسية هدفني 
بواسطة فيصل العنزي وخلف 
السالمة )49 و57( وكان للتغيير 
الذي اجراه املدرب بيالتش���ي 
بإدخال���ه ناص���ر العويه���ان 
اثره في  الظفي���ري  وعبداهلل 
احياء الهجوم الى جانب تألق 
الفرج. أدار املباراة احلكم وليد 
الشطي وعاونه فارس الشمري 
ويعقوب املطيري وأجاد احلكم 
في ادارة املب���اراة وانذر جهاد 

احلسني وارنستو.

ناقش وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي مع جلنة دراسة اوجه التعاون 
مع القوانني االوملبية الدولية والقوانني احمللية، 
مسودة التعديالت واملواد املضافة الى القانون، 
الذي س���بق االتفاق عليه مع اللجنة االوملبية 

الدولية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان د.العفاسي 
استعرض الكتاب املرس���ل من رئيس اللجنة 
االوملبية الدولية جاك روغ الى س�����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واخلط���وات 
الت��ي متت دراستها مع املمثل القانوني للجنة 
االوملب���ي���ة الدولية في اجتماع لوزان يوم 23 
اكتوبر املاضي، مش���يرا الى انه مت ذلك خالل 
اجتماع عقده العفاسي مع جلنة دراسة اوجه 
التعاون مع القوانني االوملبية الدولية والقوانني 

احمللية.
وبحث د.العفاسي مع اعضاء اللجنة االجراءات 
خالل الفترة املقبلة والتي تعتبر حاسمة، متمنيا 
ان حتقق الرغبة االميرية السامية وطموحات 

الشعب الكويتي.
 وطالب د.العفاس���ي اعض���اء اللجنة ببذل 
املزيد م���ن اجلهد خالل الفترة املقبلة لتحقيق 
ما يتمناه اجلميع، واغالق هذا امللف شاكرا لهم 

ومقدرا جهودهم الكبيرة. 
حضر االجتماع رئيس مجلس االدارة واملدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف، والوكيل املساعد للشؤون القانونية 
جمال الدوسري،  ونائب رئيس مجلس االدارة 
في الهيئة عبدالوهاب البناي، ونائب املدير العام 

لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.

العفاسي ناقش تعديالت القانون المتفق عليه مع »األولمبية الدولية«

9 ميداليات للتضامن في »القوى العربية«

أبوظبي تستضيف ختام الفورموال واحد

فوز صعب للخريطيات على األهلي

احرز التضامن 9 ميدالي���ات متن���وعة )5 
ذه��بيات و3 فضي���ات وبرونزية واحدة( في 
بطولة االن�دية الع���ربي���ة الث���انية أللع���اب 
الق��وى للرجال والس���يدات التي يستضيفها 
نادي عّمان االردني. وانتزع فهد اخلضر ذهبية 
110 امتار حواجز مس���جال 14.60 ثانية، وفاز 
فهد الس���بيعي بذهبية الوثب الثالثي مسجال 
14.60 مترا، وابراهيم سيار بالبرونزية مسجال 

13.73 مترا. 
ون���ال عبدالرحمن الهاش���م ذهبية القرص 

مسجال 45.18 مترا، وتوج علي عبداملجيد بطال 
لرمي الرمح مسجال 50 مترا، وحل ثانيا زميله 

خالد خلف 49.12 مترا. 
وحصل فيصل العنزي على ذهبية املش���ي 
ملسافة 10 آالف متر، ونال مح���مد يعقوب فضية 
400 متر مس���جال 50.69 ثاني���ة، وجاء فريق 
الت��تابع 4 × 100 متر باملركز الث��اني مس���جال 
43.96 ثانية. ورف���ع التضامن رصيده الى 12 
ميدالية منها 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية 

واحدة.

ترحب العاصمة اإلماراتية أبوظبي بسباق 
سيارات فورموال  واحد األول على أرضها اليوم 
في ختام منافسات موسم 2009 لبطولة العالم، 
والذي لن يشهد صراعا على اللقب وإمنا سيشهد 
أكثر من وداع. وكان البريطاني جنسون باتون 
ضمن إحراز لقب بطولة العالم بفئة السائقني 
لهذا العام، في حني ضمن فريقه براون إحراز 
اللقب على مس���توى الصانعني )الفرق( قبل 
انطالق الس���باق األخير باملوسم على مضمار 
»ياس مارينا« اجلدي���د بأبوظبي البالغ طوله 
5554 مترا. وخالل سباق اجلائزة الكبرى في 
أبوظبي، ستتسابق س���يارات فورموال  واحد 
عب���ر فندق ويوجد نفق في حارة اخلروج من 

حظيرة كل فريق كما أن السباق، وللمرة األولى 
في تاريخ سباقات فورموال  واحد، سيجرى في 

ضوء النهار وينتهي مع غروب الشمس.
ويتماشى مشهد الغروب هذا كثيرا مع عدة 
أحداث أخرى ستشهدها ساحة سباقات فورموال  
واحد في نهاية هذا املوسم، حيث يسدل الستار 
على الفترة الثانية من التعاون بني الس���ائق 
االسباني بطل العالم السابق فيرناندو ألونسو 
مع فريق رينو الفرنسي عندما ينتقل لصفوف 
فريق فيراري اإليطال���ي، كما يرحل الفنلندي 
كيمي رايكونني عن صفوف فيراري، فيما ينتظر 
حدوث حركات تنقالت اخرى استعدادا للموسم 

املقبل.

انت���زع اخلريطيات فوزا صعبا ومثيرا على م���ضيفه االهلي 2-3 
في افتتاح املرحلة السادسة من الدوري القطري لكرة القدم.

وتقدم اخلريطيات بهدف العراقي عالء عبد الزهرة )21(، ورد االهلي 
بهدفي االيراني رحمن رضائي )40( والعاجي اوليفيه )41(.

وحقق الوكرة فوزا كبيرا على مضيفه السيلية بثالثة اهداف نظيفة 
سجلها املغربيان عادل رمزي )49( ويونس هواسي )68( وعلي قاسم 
)89(. من جهة أخرى، قرر النادي األهلي رسميا اقالة املدرب البرازيلي 
ريكاردو بعد قليل من خسارة الفريق امام اخلريطيات. واعلن االمني 
العام لالهلي خالد شبيب اقالة املدرب بسبب سوء ادارته للفريق وحتمله 
مسؤولية اخلسائر التي توالت عليه منذ تولي املهمة، موضحا »قرار 
االقالة اتخذ قبل مباراة اخلريطيات وكان سينفذ حتى لو فاز االهلي«. 
واضاف »املدرب لم يعرف كي���ف يتعامل مع الفريق والالعبني خالل 
املباراة واجرى تغييرات خاطئة منها اس���تبدال العب الوسط الغاني 
جون يونسني في الش���وط الثاني ما ادى الى انهيار الوسط والفريق 
بشكل عام«. واكد ان االدارة ستتعاقد مع مدرب جديد »نتمنى ان يكون 
البوسني جمال الدين موسيڤيتش« مدرب املنتخب القطري السابق. 

واسند االهلي املهمة مؤقتا الى املدرب الوطني عبد القادر املغصيب.

غوران: الفترة المقبلة ستكون للتكنيك واألمور الفنية

إصابة فاضل تربك الجهاز الفني لألزرق

اإلنتاج الحربي يهزم إنبي ويتقدم 3 مراكز في الدوري المصري

الزمالك يجدد الثقة بميشيل ويشكل لجنة لمتابعة عمله
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تراجع نائب رئيس نادي الزمالك وعدد من مؤيديه 
داخل املجلس عن إقالة املدرب الفرنسي هنري ميشيل 
من مهمة املدير الفني للفريق األول، وجدد املجلس 
باألغلبية الثقة في املدرب الفرنسي، ولكن املجلس 
ش���كل جلنة فنية تتابع عمل ميشيل وتكون على 
صلة دائمة به وحتى يس���تعيد الفريق اس���تقراره 

ونتائجه االيجابية.
وقال عضو مجلس ادارة الزمالك إبراهيم يوسف 
ان املجلس قرر جتديد الثقة في ميش���يل وجهازه 

املعاون بالكامل.
وق���اد ميش���يل الزمالك ف���ي 5 مباري���ات خلفا 
للسويسري ميشيل ديكاس���تال وفاز في مباراتني 

وتعادل مرة وتلقى هزميتني.
وترددت أصوات تطالب بإقالة ميشيل بعد فشله 
في دفع الفريق ملراكز متقدمة وعدم الرضا عن أداء 
الالعبني رغم ف���وزه في آخر مب���اراة على اإلنتاج 

احلربي 3 � 2.
ولكن يوس���ف أكد أن اإلدارة يهمها احلفاظ على 
استقرار الفريق مضيفا أن املجلس قرر تكوين جلنة 

ثالثية للتنسيق مع اجلهاز.
وتابع يوسف »ستتش���كل جلنة ثالثية بقيادة 
حمادة إمام وعضويتي مع وجود حازم إمام للعمل 

كحلقة وصل بني ميشيل وجهازه واإلدارة«.
إلى ذلك، أعلن اجلهاز الفني للزمالك أن الفريق 
سيخوض مباراة ودية أمام فريق ليرس البلجيكي 
في 5 اجلاري، باالضافة الى مباراتني وديتني أخريني 

بخ���الف مباراة ليرس أم���ام كل من طالئع اجليش 
واملقاولون العرب يومي 8 و11 اجلاري على التوالي، 
وتأتي هذه املباريات الودية في إطار اس���تعدادات 
الفريق األبيض ملواجهته أمام غزل احمللة باألسبوع 

التاسع من الدوري املصري.
يذكر أن نادي ليرس البلجيكى يضم بني صفوفه 4 
العبني مصريني وهم دودي اجلباس وشريف البيلي 

وأحمد سمير ومحمد عبدالواحد.
من جه���ة أخرى، انتزع فري���ق اإلنتاج احلربي 
3 نق���اط غالية بفوزه على إنب���ي 3 � 1 امس األول 
وفي مباراة مؤجلة من املرحلة الرابعة من الدوري 

املصري لكرة القدم.
وتخطى اإلنتاج احلربي نادي الزمالك في جدول 
الدوري املصري بعد تقدمه 3 مراكز حيث رفع رصيده 

إلى 12 نقطة في املركز اخلامس في حني جتمد رصيد 
إنبي عند 10 نقاط. الحدود يعرض سعيد ونجاح للبيع
وفي سياق آخر، أكد املدير الفني حلرس احلدود 
طارق العشري أن استبعاد الثنائي عبدالسالم جناح 
وهاني س���عيد من التدريبات اجلماعية واملباريات 
الرسمية والودية للفريق قرار نهائي ال رجعة فيه، 
وأنه اتفق مع إدارة النادي العس���كري على جتميد 
مس���تحقاتهما املادية وعرضهما للبيع خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل ألي ناد يرغب 
في ضمهما واالستفادة من املقابل املادي من بيعهما 
بدال من رحيلهما في نهاية املوسم من دون احلصول 
عل���ى أي مقابل مادي. وأضاف العش���ري أنه وافق 
على رحيل الثنائي بعد أن وجدهما خارج التركيز 
منذ بداية املوس���م اجلاري النشغالهما باإلغراءات 
املعروضة عليهما من ناديي األهلي والزمالك، فضال 
ع���ن رفضهما جتديد عقدهما الذي ينتهي مع نهاية 
املوسم، وهو ما أثر بالسلب على مستواهما الفني، 
ومن ثم تراجع نتائج الفريق في البطولة حتى اآلن. 
وكانت الفترة املاضية قد ش���هدت كثيرا من اجلدل 
حول توقيع س���عيد وجناح لنادي الزمالك اعتبارا 
من املوسم املقبل، ثم تطور املوقف وترددت أقاويل 
أخرى حول توقيع سعيد على االستمارات املبدئية 
لالنتقال للنادي األهلي، وهو ما جعل األمر يتطور 
سريعا داخل النادي من أجل احلصول على توقيع 
الثنائي، إال أنهما رفضا ذلك لدرجة خروجهما على 
املأل على القنوات الفضائية ليعلنا انتهاء عالقتهما 

داخل احلرس مع نهاية املوسم اجلاري.

بني ياس يتابع مسلسل مفاجآته 
تابع بني ياس الصاعد حديثا مسلسل مفاجآته بعد فوزه على مضيفه 
عجمان 4-2 في املرحلة اخلامس���ة من الدوري االماراتي لكرة القدم. 
والفوز هو الثالث على التوالي لبني ياس الذي لم يتعرض ألي خسارة 
حتى االن، فارتفع رصيده الى 11 نقطة وصعد الى املركز الثالث مؤقتا 
بف���ارق نقطة واحدة امام اجلزيرة. وبقي عجمان في املركز االخير من 
دون أي نقطة بعدما تعرض خلسارته اخلامسة على التوالي. وصعد 

النصر الى املركز السادس بعد فوزه على ضيفه الوصل 1-3.
 ورفع النصر رصيده الى 6 نقاط، في حني اصبح الوصل تاس���عا 

بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.

)عادل يعقوب(


