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العنصر النسائي كان حاضرا في املدرجات لالستمتاع بأجواء البطولة ندية وإثارة في مباريات البطولة

اإلسماعيلي يوافق على إعارة الحضري لبالميراس البرازيلي بداية مخيبة للعين.. والشباب يكتفي بالتعادل مع أصفهان

الصيني من ملعب »هيروشيما« 
اخلاص مبضيفه سانفريش���ي 
هيروشيما بفوز ثمني 1-0. وفرض 
التعادل نفسه في افتتاح منافسات 
املجموعة السابعة بحيث تعادل 
سوون سامس���ونغ بلووينغز 
الكوري اجلنوبي مع ضيفه غامبا 
اوساكا وهينان جيان يي الصيني 
مع ضيفه اجليش السنغافوري 

بنتيجة واحدة 0-0.

جيفوركيان هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة 61.

وفي مجموعات شرق اسيا، 
استهل بوهانغ ستيلرز الكوري 
اجلنوبي حملة الدفاع عن لقبه 
اديالييد  امام مضيفه  بسقوطه 
االس���ترالي 0-1 عل���ى ملع���ب 
»هيندم���ارش س���تاديوم« في 
اديالييد ف���ي املجموعة الثامنة. 
وفي املجموعة ذاتها، عاد شاندونغ 

الب���ادئ  اصفه���ان  وكان 
بالتس���جيل عب���ر س���يد جالل 
حسيني )13(، قبل ان يعدل فيصل 

السلطان للشباب )69(.
وحق���ق العني االماراتي بطل 
نسخة 2003 بداية مخيبة لالمال 
بخسارته امام ضيفه باختاكور 
االوزبكي 0-1 على ستاد خليفة 

بن زايد في العني.
وسجل التركمانستاني ارتور 

انتزع الهالل السعودي فوزا 
كبيرا على الس���د القطري 0-3 
في الدوح���ة في اجلولة االولى 
من منافسات املجموعة الرابعة 
ضمن دوري ابطال اس���يا لكرة 

القدم.
وس���جل االه���داف ياس���ر 
القحطاني )9 و66( والبرازيلي 

تياغو نيفيز )90(.
املب���اراة كما كان  وخرجت 
متوقع���ا قوي���ة ومثيرة تفوق 
فيها الهالل بفارق اخلبرة الكبيرة 
لالعبيه ليحق���ق فريقهم بداية 

جيدة وقوية في البطولة.
وضم���ن ذات املجموعة، فاز 
ميس كرمان االيراني على ضيفه 

االهلي االماراتي 2-4.
وسجل مصطفى سيفي )20( 
ومهدي رج���ب زاده )76 و85( 
وعلي سامره )90( اهداف ميس 
كرمان، وس���الم خميس )45( 
وااليراني مهرزاد معدجني )57( 

هدفي االهلي.

 تعادل الشباب   

وفي املجموعة الثالثة، اكتفى 
الشباب الس���عودي بنقطة من 
مواجهت���ه مع ضيف���ه اصفهان 
االيران���ي بالتع���ادل مع���ه 1-1 
على س���تاد امللك فه���د الدولي 

بالرياض.

»الفراعنة« يختتم تدريباته األولية اليوم استعدادًا إلنجلترا الهالل يحطم »السد« بثالثية في دوري أبطال آسيا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يختتم املنتخب املصري األول لكرة القدم 
اليوم تدريباته األولية التي يجريها على امللعب 
الفرعي لستاد القاهرة، والتي استمرت ملدة 
يومني فقط على ان يدخل الفريق في معسكر 
مغلق في اخلامسة مساء غد السبت اى قبل 
يوم واحد من السفر الجنلترا، واملقرر له بعد 
غد خلوض مباراته الودية الدولية امام منتخب 
اجنلترا، املقرر إقامتها يوم االربعاء املقبل بستاد 

وميبلي في العاصمة االجنليزية لندن.
ويبلغ عدد الالعبني املشاركني في مران اليوم 
 20  العبا ، حيث س���يغيب الالعبون اخلمسة 
احملترفون الذي م���ن املقرر ان ينضموا قبل 
املباراة ب�  3  أيام وفقا لالئحة االحتاد الدولي 
لكرة القدم  ،   ومن املتوقع ان ينضم حس���ام 
غالي وحسني عبد ربه إلى معسكر املنتخب 
في القاهرة ابتداء من الغد ،   في حني يس���افر 
احملترفون في أوروبا إلى اجنلترا مباشرة من 

أنديتهم ، وهم عمرو زكي وحسام غالي.
وم���ن جهة أخ���رى، أكد رئي���س النادي 
اإلسماعيلي نصر أبواحلسن ان مجلس اإلدارة 
اتفق فيما بين���ه على احتراف حارس مرمى 
الفريق واملنتخب املصري عصام احلضري إلى 
نادي بامليراس البرازيلي، وذلك بعد ان رفع 
اجلانب البرازيلي القيمة املالية للعرض الى 
مليون دوالر، مشيرا الى ان ادارة »الدراويش« 
س���تطلب أن تتم الصفقة على سبيل اإلعارة 
وليس البيع من أجل حف���ظ حقوق النادي 
إذا ما تألق احلضري م���ع النادي البرازيلي 
وجنح في لفت األنظار إليه مبا يساعد على 

ارتفاع سعره.

يذكر أن باملي���راس كان قد تقدم بعرض 
رسمي لشراء احلضري مقابل مليون دوالر 
تسدد على مرتني األولى عند التوقيع والثانية 

بعد أربعة شهور.
وفي س���ياق مختلف، وفى تطور سريع 
لألحداث داخل النادي املصري البورسعيدي 
هدد رئيس النادي كامل أبوعلي اللواء محافظ 
بورس���عيد مصطفى عبداللطي���ف، بتقدمي 
استقالته من منصبه في حالة عدم االستجابة 
للمذكرة التي تقدم بها لتعيني ثالثة أعضاء 
جدد، هم عادل داود وإبراهيم الزيني وحسام 
بيومي، يأتي هذا في الوقت الذي تتردد فيه 
أنباء قوية داخل بورسعيد عن أن تهديد أبو 
على باالس���تقالة مجرد ورقة للضغط على 
الباسلة لالستجابة ملطالبه،  املدينة  محافظ 
خاصة بعد أن وصلته أنباء عن رفض احملافظ 

مذكرته.

إحالة شمس للتحقيق

ومن جهة أخرى، من املنتظر أن ميثل املدير 
الفني للمنتخب املصري لكرة اليد جمال شمس 
للتحقيق خالل الساعات القليلة املقبلة أمام 
املستش���ار القانوني لالحتاد املصري للعبة 
ملواجهته بالتصريحات التي أدلى بها لوسائل 
اإلعالم دون إذن مس���بق م���ن مجلس إدارة 

االحتاد .
وأكد رئيس االحتاد هادي فهمي أن االتهامات 
التي وصلت إلى حد التجريح من قبل املدير 
الفني ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى 
أن االحتاد وضع إمكانياته بالكامل من أجل 
تنفيذ اخلطة املوضوعة والبرنامج الذي أعده 

اجلهاز الفني للمنتخب للفوز باللقب االفريقي ، 
الذي سبق جلمال شمس ان وعد بتحقيقه في 
تقريره الرسمي املقدم لالحتاد، حيث أكد فيه 
الف���وز بالبطولة األفريقية التي أقيمت على 

أرض مصر ووسط جماهيرها.
وأبدى فهمي دهشته من تصرفات املدير 
الفني جتاه مسؤولي االحتاد،  مشيرا إلى أن 
هناك قرارات حاسمة سيتم اتخاذها من قبل 
مجلس إدارة االحتاد خالل الساعات القليلة 

املقبلة .
في شأن آخر كان رئيس املجلس القومي 
للرياضة مهندس حس���ن صقر قد استقبل 
جمال ش���مس مبكتبه ظه���ر األول من امس 
لسماع وجهة نظره حول تدني أداء املنتخب 
املصري، وفش���له في الدف���اع عن لقبه بعد 
خس���ارته في املب���اراة النهائية أمام تونس 
عل���ى كأس البطولة، إال أن صقر في النهاية 
قام باالتصال برئيس االحتاد التخاذ ما يراه 

مناسبا في اجتماعه.
وكان مجلس إدارة احتاد كرة اليد برئاسة 
هادي فهمي قد قرر حتويل جمال شمس إلى 
التحقيق أمام املستش���ار القانوني لالحتاد 
محمد أبوزيد  بسبب ما أثاره املدير الفني من 
ادعاءات واتهامات لرئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االحتاد في وس���ائل اإلعالم وحتميله 
الحتاد اليد املسؤولية عن أسباب الفشل في 
الفوز بكأس األمم األفريقية،   وهو األمر الذي 
اعتبره االحتاد تهربا من املسؤولية واتهامات 
غي���ر صحيحة من املدير الفني الذي وفر له 
جميع االمكانات الفنية واإلدارية خالل فترة 

عمله للفوز باللقب األفريقي.

األوروبيون يتسيدون منافسات طاولة سلوى في ختام الدور التمهيدي
األوملبيني واملصنفني األوائل على 
العالم وخصوصا بطل بكني الالعب 
مالني البالغ م����ن العمر 28 عاما. 
واضاف ان����ه لدى اجلميع اصرار 
كبير على الف����وز باملراكز األولى 
ومواصلة االجنازات في البطولة، 
والص����ني دائما تش����ارك بأفضل 
الالعبني وخصوصا األوملبيني.واكد 
ليو ان املنتخ����ب الكوري يعتبر 
الفريق املنافس القوي للصني وذلك 
بعد فوز الكوري ريو سينغ ميم 
ف����ي اوملبياد 2004 عندما اقتنص 
امليدالية الذهبية من الالعب وانغ 

هاو.

ديمتري: جئنا الكتساب الخبرة

الروس���ي مازونوف  وأعرب 
دميتري املدي���ر الفني للمنتخب 
القطري املشارك في البطولة عن 
س���عادته لوجوده للمرة االولى 
كمدرب حيث تولى املهمة التدريبية 
ملنتخب قطر منذ ثمانية ش���هور 
فقط بعد ان اعتزل اللعب الدولي 
حيث كان محترفا في املانيا ملدة 
15 عاما وشارك معهم في العديد 

من البطوالت حول العالم.
وأض���اف ان���ه يعل���م حجم 
االهتمام الرياضي املنصب عليه 
من مس���ؤولي الرياضة القطرية 
ومدى حتديدهم لألهداف الكثيرة 
ولديه���م الطموحات الس���ريعة 
الطاولة،  للنهوض بلعبة ك���رة 
مؤكدا ان املنتخب القطري متواجد 
حاليا في البطولة للمشاركة فقط 
الكتس���اب اخلبرات الدولية من 

الالعبني العامليني املشاركني.

البطولة قائال: مشاركتنا مع اخواننا 
الكويتيني والعرب في هذه البطولة 
مصدر فخ����ر واعتزاز، متمنيا ان 
يحققوا نتائج مرضية ويتقدموا 

في التصنيف العام.

ليو: مصرون على المراكز األولى

وأكد مدير املنتخب الصيني ليو 
ان الوفد الصيني يشارك هذا العام ب� 
18 فردا: 6 العبات و6 العبني والباقي 
الطاقم الفني واالداري، مؤكدا ان 
الفريق ب����ه العديد م����ن االبطال 

الكم الهائل من نخبة العبي العالم 
واملصنفني دوليا. ومن الرائع ان 
تتزامن هذه البطولة مع مناسبات 
وطنية في الكويت وهي املناسبة 
الرابعة لتولي صاحب السمو االمير 
مقاليد احلكم ف����ي الكويت كذلك 
السنة الرابعة لتولي سمو الشيخ 
نواف االحمد والية العهد واحتفال 
الكويت بأعياد االستقالل والتحرير 
وهي مناسبات طيبة نشارك اهلنا 
في الكويت فيها. وتطرق فرحات 
الى مشاركة املنتخب املصري في 

اي��ون ي����اجن ه����ا 4 � 1، في حني 
الكورية ج����وجن ها على  تغلبت 
اليابانية ميساكي 4 � 2 والروسية 

اناستاسيزي 4 � 0.

فرحات: مصدر فخر

من جانبه، اشاد سفير جمهورية 
مصر العربية طاهر فرحات بالتنظيم 
الرائع للبطولة، وقال: انني سعيد 
أن ارى بطولة الكويت الدولية لكرة 
الطاولة »كأس سلوى« تصل الى 
هذا املستوى الكبير ومبشاركة هذا 

والبلغاري ستانيسالف 4 � 1.

إبداع ياباني

وفي منافسات السيدات تأهلت 
اليابانية ساياكا هيرانو الى دور ال� 
32 بعد فوزها على الهندية موماه 
داس والعب����ة تابيه ش����ني لي 4 � 
0 وحلقت به����ا الصينية يان ياو 
بعد فوزه��ا على الكورية س��ون 
م����ي كاجن 4 � 1 والعبة تابيه 4 � 
0، كم��ا ف�ازت النيوزالندي��ة جي 
ل�ي على الهندي��ة 4 � 0 والكوري��ة 

4 � 1 والهندي ديفيش كاريا 4 � 0 
فيما فاز التشيكي مايكل اوبيسلو 
على الياباني كينجي 4 � 2 والقطري 
ناصر محمد الولي����د 4 � 0، وفاز 
التش����يكي توماس تيليجلر على 
املص����ري محمود زغل����ول 4 � 2 

والسوالفاكي لوبومير 4 � 1.
وتخط����ى النمس����اوي دانيال 
هابيسن عقبة الالعب الكويتي سالم 
احلسن 4 � 1 واملجري دانيال كوسيبا 
4 � 2، كما فاز الياباني كوكي نيواه 
على الكويتي عبداهلل املكيمي 4 � 0 

أوليج فلينج 4 � 0، وحقق التشيكي 
دميتريج بروكوبكوف انتصارين 
متتاليني على الروسي الكسندر 4 
� 1 والهندي س����انيل 4 � 0، وتأهل 
اإليراني نوشهد العميان بعد فوزه 
على الفرنسي اميانيول ليبسون 4 � 

2 والكويتي علي احلسن 4 � 0.
الپولندي بارتوس����ز  وضرب 
بقوة بعد فوزه على املصري طارق 
الس����بكي 4 � 0 والهندي انيربان 
ناندي 4 � 1 وفاز البريطاني باول 
درينخال على االيراني مهران احادي 

اختتم الدور التمهيدي لبطولة 
الكويت الدولية لكرة الطاولة )كأس 
سلوى( بانتصارات كاسحة ألبطال 
اوروبا وحضور ضعيف لالعبني 
العرب فقبل س����اعات من انطالق 
دور ال����� 32 واص����ل األوروبيون 
الى دور  هيمنتهم وتأهل أغلبهم 
ال� 64 الذي أقيمت منافساته امس  
وتدخل البطولة مرحلة اجلد اليوم 
عندما يصطدم افض����ل 32 العبا 
على مستوى العالم في هذا الدور 
احلاس����م بحثا عن بطاقة العبور 

لدور ال� 16.
الس����يد الشني  وكان املصري 
الالعب العربي الوحيد الذي تأهل 
بج����دارة الى دور ال� 64 من خالل 
املنافسات حيث تغلب على الكويتي 
منصور العنزي وااليراني محمد 
مي����رزا 4 � 0 كما تأهل النيجيري 
مفاجأة البطولة سيجون توريوال 
بعد فوزه على املصري علي الشني 
41 واالملاني فيليب فلوريتز 4 � 2. 
وحلق بهما االيطالي بوبكيا ميهاي 
بعد فوزه على كل من املصري محمد 
النتيجة على  البيلي 40 وبنفس 

الكوري هايون دوجن كيم.
وس����ار على نهجهم الفرنسي 
ادريان ماتينت بع����د فوزه على 
االيراني افش����ني نوروزي والعب 
تابيه 4 � 0، في حني فاز البرتغالي 
مارك����وس فريتاس على املصري 
عمر عصر 4 � 0 والسينغافوري 

جي أوكسيبنج 4 � 1.
الروس����ي كريي����ل  وتغل����ب 
الس����عودي  سكاش����يكوف على 
عبدالعزيز العباد 4 � 2 واألوكراني 

السفير المصري يشيد بالتنظيم الرائع للبطولة

عبداهلل العنزي
اكتس���ح منتخبنا الوطني ش���قيقه 
البحريني 4 � 1 ف���ي اللقاء الودي الذي 
جمعهما مساء امس على ستاد القطارة 
مبدينة العني اإلماراتية، في إطار استعداده 
للق���اء عمان في 3 م���ارس املقبل ضمن 
اجلولة األخي���رة لتصفي���ات نهائيات 
آسيا لكرة القدم 2011 واملقرر إقامتها في 
العاصمة القطري���ة الدوحة، ولعل هذا 
الفوز الكبير ه���و أفضل ما كان يتمناه 
اجلهازان الفني واإلداري للمنتخب في هذه 
الفترة التي تسبق لقاء عمان املصيري 

بأقل من أسبوع.
وظهر األزرق في هذه املباراة مبستوى 
فني ممتاز جدا واس���تطاع تسيد اللقاء 
وتس���جيل 4 أهداف ملعوبة في شباك 
البحرين، وما يزيد من حالوة الفوز هو 
تقدم البحري���ن أوال في الدقيقة 13 عبر 
العبه محمود عبدالرحمن »رينغو«، إال 
ان األزرق س���رعان ما رتب أوراقه بحثا 
عن التعادل وكان له ما أراد عبر املتألق 
في الفترة األخيرة احمد عجب الذي عدل 
الكفة في الدقيقة )31( قبل ان يس���جل 
هدف السبق لألزرق قبل نهاية الشوط 

وحتديدا في الدقيقة )41(.
مثل األزرق في هذا الش���وط كل من 
نواف اخلالدي في حراسة املرمى ويعقوب 
الطاهر، حسني فاضل، احمد العيدان، فهد 

عوض في خط الدف���اع وطالل العامر، 
صالح الشيخ، وليد علي، عبداهلل البريكي 
في الوسط وحمد العنزي وحمد عجب 

في املقدمة.
وقام مدرب »األزرق« الصربي غوران 
توفاريتش بإجراء تغيير وحيد في هذا 
الشوط بإخراجه لطالل العامر وإدخاله 

لطالل نايف.
وفي الشوط الثاني، قام غوران بتبديل 
اغلب الالعبني منذ بداية الشوط واشرك 
شهاب كنكوني وعبداهلل الشمالي ويوسف 
ناص���ر وخال���د القحطاني وحمد امان 
وخالد خلف، وشهد هذا الشوط تسجيل 
األزرق لله���دفني الث��الث والرابع، حيث 
عزز يوس������ف ناصر النتيجة لألزرق 
بالهدف الثالث بالدقيقة 65، فيما أضاف 
عب���داهلل الب���ريكي اله���دف الرابع في 

الدقيقة 77.

إصابة نايف

ومت نق������ل طالل نايف باإلس���عاف 
الى املستش�����فى لالطمئنان عليه بعد 
أثناء املباراة، وأظهرت  إصابته باالنكل 
التحاقه  الفحوصات األولي���ة صعوبة 
بتش���كيلة األزرق ملباراة عمان، فيما لم 
يشرك اجلهاز الفني بدر املطوع حتسبا 
لتفاقم إصابته خصوصا انه بدأ يتماثل 

للشفاء منها.

)أ.ف.پ( صراع هوائي بني العب السد خلفان إبراهيم والروماني رادوي العب الهالل  

أحمد عجب تألق وسجل هدفني في مرمى البحرين أمس

رباعية للمنتخب أظهرت جاهزيته قبل »موقعة مسقط«

األزرق يكسب البحرين ويخسر نايف


