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26 العباً يستعرضون في »ريد بل ستريت« 
أقيمت اجلولة التأهيلية األولى من املس���ابقة 
العاملية لكرة القدم احلرة ريد بل ستريت ستايل 
اخلميس املاض���ي، وقد حضر 26 العب كرة قدم 
حرة الستعراض مواهبهم أمام الناس واحلكام، 
واجلميع كان جاهزا ومتحمسا، فبعض الالعبني 
سبق أن شاركا في مسابقة العام املاضي، والبعض 

اآلخر كان ينتظر املسابقة منذ مدة.
وأعطي كل مش���ترك 3 دقائق إلظهار مهاراته 
الكروية ولتنفيذ احلركات التي يتقنها، وتفاوتت 

املهارات بني املش���تركني وفي النهاية مت اختيار 
5 مش���تركني ليتأهلوا إل���ى النهائي وهم: محمد 
الصراف، محمد احلماد، علي عبداهلل، علي يوسف 

ومحمد أشرف.
أما باقي املشتركني فيمكنهم احملاولة مرة جديدة 
في اجلولة التأهيلية الثانية التي ستقام في سليل 
اجلهراء في 12 اجل���اري أو في اجلولة التأهيلية 
الثالثة التي س���تقام في املارينا )مالعب السلة( 

في نفس التوقيت.

عماد بهبهاني يتوسط الالعبني املشاركني في البطولة

تدريبات املنتخب املصري تكتمل بوصول احملترفني في أوروبا

 يبدأ منتخب البحرين لكرة القدم اليوم معسكرا 
في استراليا يس���تمر حتى اخلميس املقبل ينتقل بعده 
الى نيوزيلن���دا للقاء منتخبها في اياب ملحق آس���يا � 
اوقيانيا املؤهل الى موندي���ال 2010 في جنوب افريقيا. 
وكان املنتخبان تعادال 0-0 في املنامة في العاش���ر من 

الشهر املاضي.
 فش��ل العني في استعادة الصدارة من اجلزيرة وفقد 
نقطت��ني ثمينتني بع��د تعادله مع ضيفه الظف��رة 1-1 وحقق 
الش��ارقة فوزا كبيرا على عجمان 4-1 في اجلولة السادس��ة 

من الدوري االماراتي لكرة القدم.
وش��هدت املبارات��ان مفارقة غير مس��بوقة ف��ي تاريخ 
الدوري االماراتي عندما س��جلت خمس��ة اهداف من اصل 

سبعة من ركالت جزاء.
 اس���تعاد مولودي���ة اجلزائر الص���دارة اثر فوزه 
الساحق على ضيفه مولودية وهران 1-4 في ختام املرحلة 
الثانية عش���رة من مس���ابقة دوري »جنمة« اجلزائري 

لكرة القدم.
وفي بقية املباريات، تعادل احتاد عنابة مع مضيفه احتاد 
البليدة الرابع عشر بدون أهداف. وتعادل وداد تلمسان 

الثالث مع جمعية اخلروب السادس عشر 1-1.
وتغلب مولودية العلمة السادس على مضيفه نصر 
حسني داي السابع عش���ر 2-1، وبنفس النتيجة تفوق 

شبيبة القبائل التاسع على مولودية باتنة املتذيل.
 حق��ق النجمة حامل اللقب ف��وزه الرابع على التوالي 
على ضيف��ه املبرة 4–0 في املباراة الت��ي جرت بينهما على 
ملعب بيروت البلدي، ليبقى متربعا على الصدارة بعدما رفع 
فارق االه��داف الذي يفصله عن العهد ال��ى ثالثة بعد فوز 

األخير على األهلي صيدا 2 – 0.
وعل��ى ملعب بلدية ب��رج حمود، حق��ق اإلصالح البرج 
الشمالي فوزه الثاني في بطولة الدرجة األولى على مضيفه 

احلكمة 1-2.
 توج فريق مازميبي الكونغولي بلقب دوري ابطال 
افريقيا لكرة القدم بفوزه على هارتالند النيجيري 0-1 

في اياب الدور النهائي أمس في لوبومباشي.
وسجل فيكتور ازورويكي هدف املباراة الوحيد خطأ 

في مرمى فريقه في الدقيقة 74. 

كرويةمتفرقات

الساحل يفوز باختراق الضاحية

استعدادات النطالق بطولة 
تأجيل الكويت والساحل في »اليد«الخليج لإلسكواش

الصليبخات يفوز على السد 
اللبناني في »آسيوية اليد« فاز العب نادي التضامن فهد الشمري باملركز األول في بطولة 

اخت���راق الضاحية بتس���جيله 24.48.5 دقيق���ة، فيما حل العب 
نادي الساحل عبداهلل املطيري باملركز الثاني بتسجيله 25.08.6 

دقيقة.
كما اسفرت نتائج مسابقة الفرق في الفئة نفسها عن فوز الساحل 
باملركز األول برصيد 17 نقط���ة فيما حل كاظمة ثانيا برصيد 20 

نقطة والقادسية ثالثا برصيد 25 نقطة. 
وفي فئة األشبال )3 كيلومترات(، حل العب كاظمة عبداهلل جابر 
أوال بتس���جيله 9.59.8 دقائق وحل العب اجلهراء خالد اجلميعان 

في املركز الثاني مسجال 10.35.9 دقائق. 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أرسل االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( خطابني متشابهني لالحتادين 
املصري واجلزائ����ري لكرة القدم 
يذكر فيهما ضرورة التأكيد على 

مظاهر اللعب النظيف.
الذي  وقال »فيفا« في خطابه 
نشر االحتاد املصري لكرة القدم 
نسخة منه أنه ومع اقتراب املباراة 
األخيرة في تصفيات أفريقيا املؤهلة 
ل����كأس العال����م 2010، فقد علمنا 
مباشرة ومن خالل االعالم ببعض 
التوتر نحو هذا اليوم احلاس����م، 
حيث سيواجه منتخب مصر نظيره 
اجلزائري السبت املقبل على ستاد 
القاهرة في مباراة حاسمة للتأهل 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا.
وواصل فيفا في خطابه يقول: 
إنه وفي هذا الشأن نحن نشعر بأن 
الوقت املناسب لتذكيركم أن فيفا 
يراقب عن قرب كل األنشطة حول 
املباراة األخيرة، ويؤكد مرة أخرى 
أنه يرغب أن تنتهي تصفيات كأس 
العالم 2010 كما بدأت بروح اللعب 
النظيف من خالل التعاون الالزم 

جلميع األطراف.
وق����د ارس����ل فيف����ا فريقا من 
املراقبني للمباراة بطلب من االحتاد 

اجلزائري.
الفني  الى ذلك، رفض اجلهاز 
ملنتخب مصر تأكيد إمكانية حلاق 
العب الوسط حسني عبدربه بلقاء 

اجلزائر من عدمه.
وكان حمادة صدقي قد صرح 

بأن الصورة ستتضح السبت املقبل 
فيما يخ����ص إصابة عبدربه التي 
تعرض لها أثناء مشاركته مع أهلي 
دبي اإلماراتي، لكن شحاتة رفض 
القطع، مكتفيا باإلعالن عن اجتماعه 
مع اجلهاز الطبي لوضع برنامج 
العالج ال����ذي انتظم فيه عبدربه 

بداية من اول من امس.
في االطار ذاته، انضم امس محمد 
شوقي العب ميدلزبره اإلجنليزي 
وعبدالظاهر السقا مدافع إسكيشهير 
سبور التركي الستعدادات مصر، 
ويلحق بهما محمد زيدان مهاجم 
بروسيا دورمتوند األملاني اليوم، 
على أن يشهد صباح غدا أول تدريب 

ل� »الفراعنة« بقائمة مكتملة.
ومتسك اجلهاز الفني للمنتخب 
أن يس����تمر املعس����كر مغلقا أمام 
أعني اإلعالم، حفاظا على س����رية 

االستعدادات للمباراة املصيرية.

الزمالك وطالئع الجيش

من جهة اخرى، يخوض اليوم 
الفريق االول لك����رة القدم بنادي 
الزمالك جتربته الودية الثانية أمام 
طالئع اجليش عل����ى ملعب جهاز 
الرياضة العس����كري، في اعتزال 
عبدالناص����ر محمد قائد املنتخب 

العسكري السابق. 
الس����ياق نفس����ه، يغادر  في 
ابراهيم أيو العب وس����ط الفريق 
»االبيض« القاه����رة متوجها الى 
غانا بعد ان حص����ل على موافقة 
اجلهاز الفني  بالس����فر الى بالده 
النضمامه للمنتخ����ب الغاني في 
لقاء مالي في تصفيات كأس العالم   

2010، وكذلك لقاء انغوال الودي. في 
حني اجرى حسام عرفات مهاجم 
الفريق الصاع����د عملية جراحية 
باالمس لتعديل وضع عظمة األنف 
بعد االطمئنان على حالته الصحية 
الذي تعرض له  ومدى االرجتاج 
خالل املران الذي س����بق مواجهة 
الودي����ة، ومن  االنت����اج احلربي 
املنتظر ان يعود عرفات للمشاركة 
املباريات واملواجهات بعد 10  في 

أيام فقط. 

تمرد العبي إنبي

في س����ياق آخر، انتابت حالة 
من االس����تياء اجلماع����ي العبي 
الفريق االول لك����رة القدم بنادي 
إنبي البعيدين عن املشاركة منذ 
فترة طويلة، بعد أن حتولوا إلى 
البدالء،  ضيوف دائمني على دكة 
وطالب معظمه����م بالرحيل حتى 
يحصلوا على فرصة املشاركة في 

أي ناد آخر.
املتمردين  ويتص����در قائم����ة 
مصطفى جعفر مهاجم الفريق وأعلن 
حالة العصيان لرغبته في الرحيل 
لنادي املصري البورسعيدي، كما 
تضم القائمة كال من املهاجم محمد 
إبراهيم الذي زاد مترده بعد ان تلقى 
4 عروض في هذه األيام من أندية 
بتروجي����ت واجلونة واملقاولون 
والش����رطة، وتضم القائمة أيضا 
نادر العشري القادم من نادي غزل 
احمللة ب� 3 ماليني جنيه والعاجي 
ديفونيه ومعهما مهدي س����ليمان 
الثان����ي للفريق  ح����ارس املرمى 

البترولي.

يغادر الب����الد ظهر اليوم وفد 
منتخب����ي الناش����ئني والش����باب 
للكراتيه متوجه����ا الى العاصمة 
املغربي����ة الرباط للمش����اركة في 
بطولة العالم التي ستقام في الفترة 
من 12 الى 15 اجلاري، ويرأس الوفد 

نائب رئيس مجلس االدارة عماد 
بهبهاني ويضم محمد القطان اداريا 
وبدر العتيبي واالذربيجاني نور 
ابراهيم����وف مدرب����ني للكومتيه 
وامل����درب الوطني ع����الء احلواج 
مدربا للكاتا و14 العبا هم: محمد 

العسعوس����ي، عبداهلل البلوشي، 
ناصر حواء، بدر الدوسري، احمد 
صالح، سيد سلمان، سيد محمد، 
حسني رمضان، علي الشطي، حسني 
الرامزي، احمد املسفر، احمد البذالي، 

راشد املطيري وفهد العباسي. 

وقال رئيس الوفد عماد بهبهاني 
ان الالعب����ني اس����تعدوا للبطولة 
بعد نهاية شهر رمضان واكتفينا 
باالعداد احمللي لتعذر اقامة معسكر 
خارجي بس����بب ارتباط الالعبني 

الطلبة بالدراسة.

جتري االستعدادات باحتاد االسكواش على قدم وساق الزاحة الستار 
عن افتتاح بطولة اخلليج ال� 15 )ملرحلتي 19، 15 سنة( في الفترة من 
10 الى 14 اجلاري التي تقام برعاية كرمية من الشيخ أحمد الفهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون االسكانية والتنمية االدارية.
وف���ي هذا االطار اع���رب وليد الصميعي ع���ن تقديره للجهود 
املبذولة من قبل االحتاد وجلانه العاملة لتقدمي افضل صورة عن 
البطولة واخراجها بأبهى حلة تلي���ق مبكانة الكويت احلضارية 
والتي متثل املعقل الرئيس���ي اللعبة في منظومة مجلس التعاون 
اخلليج���ي حيث متلك الكويت ارثا تاريخيا في االس���كواش وقد 
وضعت اس���مها على لوحات الشرف لالبطال املتوجني منذ نشاط 

بطوالت اخلليج في االسكواش.

حامد العمران
قررت جلنة املس���ابقات باحتاد كرة الي���د تأجيل مباراة حتت 
18 س���نة التي جتمع الس���احل مع الكويت بعد ان ارسل الساحل 
كتابا رس���ميا للجنة يطلب فيه تأجيل مباراته بعد الفاجعة التي 
حل���ت بالفريق بوفاة العب النادي عذبي املطبقي صباح امس اثر 

حادث أليم.
وقد وافقت جلنة املسابقات على طلب التأجيل بعد اخذ موافقة 
الكويت الطرف الثاني في املباراة، وقد اكد مدير قطاع الناش���ئني 
ف���ي نادي الكويت قايد العدواني موافق���ة ادارة الكويت الفتا الى 
انه يجب مراعاة احلاالت اإلنسانية، ووفاة الالعب تعتبر فاجعة 
كبيرة لنا جميعا، وهو العب خلوق كان يحب ان يشاركهم املباراة 
امس، مش���يرا الى انه من عادات اهل الكويت الوقوف صفا واحدا 

مع بعضهم البعض في حاالت احلزن والشدة.

حقق فريق الصليبخات لكرة اليد اول من امس فوزه االول ضمن 
بطولة االندية اآلس����يوية ال� 12 لكرة اليد على حساب السد اللبناني 
35-30. وجن����ح الصليبخات بتحويل تاخره بالش����وط االول 17-15 
الى فوز مثير في الدقائق االخيرة من الشوط الثاني الذي شهد ندية 
كبيرة بني الفريقني. وكاد الس����د اللبناني يفجر اولى مفاجات الدور 
االول بتقدمه على الصليبخات احد ابرز الفرق املرشحة لتحقيق لقب 
البطولة والفوز باللقاء لوال تداركه لتأخره واستثماره ملهارة وخبرة 

العبيه الكبيرة التي رجحت كفته بالدقائق احلرجة.

»الكراتيه« إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم

تدريبات »الفراعنة« مكتملة غداً وغموض حول مصير عبدربه
»فيفا« يخاطب االتحادين المصري والجزائري بأهمية »اللعب النظيف«

أغاسي يعترف بمشاعر الرفض من جانب بيكر 
اعت����رف جنم التنس األميرك����ي املعتزل أندريه 
أغاس����ي أنه استش����عر »رفضا« من جانب منافسه 

القدمي األملاني بوريس بيكر. 
وذكر أغاسي خالل لقاء أجرته معه مجلة »دير 
شبيغل« األملانية األسبوعية ينشر في عددها الذي 
يصدر غدا أن ذلك »الرفض املتبادل أمر قد مر عليه 
وقت طويل«. وتذكر أغاسي كلمات سمعها من جنم 
التنس األملاني السابق بعد مباراتهما معا في الدور 
قبل النهائي لبطولة وميبلدون عام 1995 والتي انتهت 
بفوز األملاني: »قال لي ان الالعبني اآلخرين ال يحبونني، 
وانني متعال، وان مدي����ري البطوالت يعاملونني 

بطريقة متييزية وانني ال ميكنني الفوز في مالعب 
مفتوحة يوجد بها رياح أقوى.. كان أمرا ش����خصيا 

متاما وترك في نفسي أثرا عميقا للغاية«.
بيد أن زوج جنمة التنس األملانية السابقة شتيفي 
غراف أوضح: »انني أقدر بوريس«، واعترف أغاسي 
)39 عاما( مؤخرا في كتاب يتناول س����يرته الذاتية 
بأنه تعاطى في عام 1997 مخدر )كريس����تال ميث( 
وجتنب بفضل كذبة إيقافه من قبل االحتاد الدولي 
لالعبي التن����س احملترفني، إال أن بيك����ر انتقد هذا 
االعتراف، وقال األملاني املتوج في وميبلدون ثالث 

مرات »أغاسي يضر التنس فقط«. أحد املشاركني يستعرض بالكرة

فوزان كبيران للهالل واألهلي
حقق الهالل فوزا كبيرا على الش����علة 4-0 في 
املجموع����ة االولى من كأس االمي����ر فيصل بن فهد 

لكرة القدم.
وضمن املجموعة ذاتها، فاز الشباب على الرياض 

4-1، كما فاز الوطني على النصر 1-3. 
وسيطرت التعادالت على املجموعة الثانية، فتعادل 
االتفاق م����ع العدالة 0-0، والقادس����ية مع اخلليج 
1-1، وهج����ر مع الفتح بهدف خلال����د الرجيب )21( 
مقابل هدف ليوسف العويض )66(. وفي املجموعة 
الثالثة، اكتسح االهلي ضيفه احد ب� 8 اهداف مقابل ال 
شيء. وفي املجموعة الرابعة، فاز الرائد على الطائي 
3-0، والفيصلي عل����ى احلزم 1-0. وفي املجموعة 
اخلامسة، فاز جنران على حطني 3-0، وتعادل ابها 

وضمك 2-2.

»األخضر« يبدأ إعداده

من جهة اخرى انتظم العبو املنتخب السعودي 
األول في معسكرهم اإلعدادي في مدينة الدمام استعدادا 
ملالقاة منتخب بيالروسيا في 14 اجلاري ضمن لقاءات 

»أيام فيفا«.

واختار البرتغالي خوزيه بيرو مدرب املنتخب 
السعودي 28 العبا استعدادا للمباراة.

ومت استبعاد العبي نادي االحتاد اللتزامهم مع 
فريقهم في مشاركة خارجية، وضمت القائمة 6 العبني 
ألول مرة وهم خالد شراحيلي وجفني البيشي وخالد 
الدوسري  الس����فري وعبدالعزيز  الزيلعي ومحمد 
ومحمد الس����هالوي، فيما جاءت بقية العناصر من 
أس����ماء كانت متواجدة في السنوات األخيرة أمثال 
ياس����ر القحطاني ومحمد الشلهوب وأحمد عطيف 
وأسامة هوساوي وناصر الشمراني وكامل املوسى 
وس����عد احلارثي ووليد عبداهلل، كما ضمت القائمة 
عناصر يتم استدعاؤها للمرة الثانية، حيث شاركت 
ألول مرة في املعسكر اإلعدادي للقاء تونس في الشهر 
املاضي، امثال حسن شيعان وعالء ريشاني وحسن 

خيرات وابراهيم غالب ويحيى الشمري.
من جهة اخرى ت����درس ادارة النصر إلغاء عقد 
مدرب الفريق االوروغوياني خوزيه داس����لفا بعد 
تردي نتائج الفريق في كأس األمير فيصل وخسارته 
األخيرة من الوطني، كذلك عدم وجود قناعة مبا قدمه 

مع الفريق األول في لقاءاته.


