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»األولمبي« اختتم معسكره بالنمسا ويتجه إلى الدوحة غداً
يستعد ألولى مواجهاته في البطولة الخليجية أمام السعودية

مبارك الخالدي
الوطني  يختتم منتخبن���ا 
االوملبي اليوم معسكره اإلعدادي 
املقام في النمسا حيث يستعد 
للسفر غدا مباشرة إلى العاصمة 
القطري���ة الدوح���ة خل���وض 
الثانية  منافس���ات املجموعة 
من بطولة اخلليج للمنتخبات 
الت���ي س���تنطلق  االوملبي���ة 
األربعاء املقبل مبدينة اسباير 

الرياضية.
وأق���ام األزرق معس���كره 
في وقت مبكر ف���ي العاصمة 
النمس���اوية حيث ركز اجلهاز 
الفني للمنتخب بقيادة الوطني 
ماهر الشمري ومساعده خالد 
اخلميس على زيادة االنسجام 
ب���ني الالعبني ورف���ع معدالت 
البدني���ة قبل خوض  اللياقة 
املواجهات املرتقبة للمنافسات 

اخلليجية.
ولعب األزرق أربع مباريات 
ودية مع فرق منس���اوية كان 
الفكر  الهدف منها اس���تيعاب 
التدريبي للم���درب واخلطط 
املراد تطبيقها خالل املباريات 
الرسمية السيما املواجهة األولى 
لألزرق أمام املنتخب السعودي 
حامل لقب النس���خة املاضية 
الذي يخضع لبرنامج إعدادي 

متواصل على مدار العام.
وال يعاني املنتخب من أي 
إصابات تذكر بعد متاثل ناصر 
يوسف وعادل مطر للشفاء بعد 
تعرضهما الى كدمات مختلفة 
في املب���اراة قبل األخيرة التي 

خاضها األزرق.
وقد استعد املنتخب خلوض 
أول���ى مواجهات���ه باملجموعة 
الثانية التي تضم الى جواره 
الس���عودية واإلم���ارات حيث 
س���يلتقي األزرق املنتخ���ب 
السعودي في ديربي خليجي 
مبكر وتعتبر املباراة غاية في 
الصعوبة على العبينا خاصة 
املنتخب السعودي يحظى  ان 
بدعم فني ومادي وإعالمي كبير 
واستعد للبطولة مبكرا بإقامة 
معسكر إعدادي طويل كما ان 
األخضر يهم���ه احملافظة على 
لقبه كبطل للنس���خة املاضية 

من البطولة.
ويلتقي منتخبنا في املباراة 
الثانية مع اإلمارات وهو بطل 
آسيا 2008 واملشارك في نهائيات 
كأس العالم للشباب انذاك وال 
شك ان عبور االزرق ملباريات 
الدور التمهيدي يعتبر خطوة 
كبي���رة للمنافس���ة على لقب 

محمد دهش في لقاء سابق مع األردنالبطولة.

األزرق يواصل
تدريباته بالقاهرة

يستأنف املنتخب الوطني الرديف تدريباته 
اليوم على فترة واحدة مس���اء في معسكره 
التدريبي الذي يقيمه مبدينة 6 أكتوبر مبصر، 
وذلك استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها 
األردن خالل الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني. وذل���ك بعد ان اص���ر الصربي غوران 
توڤاريتش مدرب األزرق على مواصلة الفريق 
تدريباته، عل���ى الرغم من خوضه مباراة قوية 
وصعبة باألمس على ملعب 6 أكتوبر امام فريق 
مصر املقاصة الصاع���د حديثا للدوري املمتاز، 
والتي تأتي كأول���ى مباريات األزرق الودية في 

معسكره بالقاهرة.
 ومن خالل هذه التجربة جنح اجلهاز الفني 
للمنتخب بقيادة الصربي غوران توڤاريتش في ان 
يقف على قدرات الالعبني املستدعني الى صفوف 
االزرق، بعد ان قام غوران مبشاركة معظم الالعبني 
املستدعني قبل ان يختار التشكيلة األنسب في 
اللق���اء الودي الثاني الذي س���يكون امام فريق 

طالئع اجليش في 28 اجلاري ايضا. 
ومن املقرر ان يخضع العب الوسط طالل العامر 
للراحة من مران اليوم ايضا بسبب االصابة التي 
تعرض لها مؤخرا، في حني سيواصل الالعب تدريباته 
اخلاصة التي يقوم بها منفردا حتت اشراف اجلهاز 

الطبي لالزرق بقيادة د.ماهر احللوة.

الصليبخات يعيد موقوفيه ويستعد للسفر إلى القاهرةكابو يؤكد قرب التوقيع مع المحترفين البرازيليين

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
من املنتظر ان يخوض الفريق 
االول لك����رة القدم بنادي العربي 
في اخلامسة والربع عصر اليوم 
جتربة ودي����ة جديدة امام فريق 
املقاص����ة الذي يعد م����ن الفرق 
املصرية الطموحة، حيث يبحث 
الفريق لنفسه عن مكانة كروية 
متميزة بالدوري املمتاز الذي صعد 

ملنافساته هذا املوسم..
املباراة ضمن برنامج  وتأتي 
معسكر االعداد الذي يقيمه األخضر 
مبدينة 6 اكتوبر استعدادا للموسم 
اجلديد، ال����ذي من املقرر ان يبدأ 
الدوري 20 اغسطس  مبنافسات 

املقبل.

وكان العربي قد استعد للقاء 
اليوم مب����ران خفيف على ملعب 
الفن����دق الذي يقي����م فيه، حتت 
البرازيلي����ة الول مرة  القي����ادة 
مبعسكر القاهرة، واشتمل املران 
عل����ى تدريبات تنمي����ة املهارات 
الالعبني وحتفيظهم  الفنية عند 
بعض اجلمل التكتيكية واخلططية 
التي ينوي اجلهاز الفني للفريق 
بقي����ادة البرازيلي »كابو« املدير 
الفن����ي تطبيقها في املنافس����ات 

الرسمية.
واش����ار كابو الى انه س����وف 
يستغل لقاء اليوم في جتربة معظم 
الالعبني بالفريق، وفي مقدمتهم 
الالعب����ون البرازيليون االربعة، 

الذين اقتربوا ج����دا من التوقيع 
لالخضر، وذلك لالطمئنان على 
احلال����ة الفنية والبدنية عندهم، 
وكذلك لزيادة التفاهم والتجانس 

بينهم وبني زمالئهم بالفريق.
في شأن آخر، اكد رئيس بعثة 
العربي ومدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع انه في حالة الغاء مباراة 
اليوم سيستمر االخضر في تنفيذ 
برنامج التدريب اخلاص به كاملعتاد 
على فترتني صباحا ومساء، مع 
االكتفاء باملباريات الودية االخرى 
التي سيخوضها العربي ايام 28 
و31 من الشهر اجلاري امام بني 
سويف والشرطة، و3 و6 اغسطس 

املقبل امام الداخلية وسموحة.

مبارك الخالدي
اعتمدت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة امليزانية املقترحة لسفر 
الفريق األول بنادي الصليبخات 
الى معسكره في القاهرة واملقدرة 
بنحو 38 ألف دينار، ومن املقرر 
ان تغ����ادر بعثة الفريق األربعاء 
املقبل إلقامة معسكر إعدادي حتى 
املقبل برئاسة أمني  10 أغسطس 

الصندوق نواف الظفيري.
وكان مجل����س اإلدارة املؤقت 
للنادي قد خاطب الهيئة س����ابقا 
بشأن املعسكر على ان يتم صرف 
املبل����غ املقرر م����ن صندوق دعم 
ال����ذي لم متانعه  الالعبني األمر 
الهيئ����ة ش����ريطة ان يتم صرفه 

في نطاق أوجه الصرف املعتمدة 
قانونا في مثل هذه احلاالت. وقد 
ثمن املجلس موقف الهيئة ودعمها 
لفرق النادي، السيما الفريق األول 

لكرة القدم.
ويباشر الفريق متارينه بقيادة 
مدربه ثامر عناد ومساعديه احمد 
حسني للياقة البدنية وفالح دبشة 
حلراس املرمى بحضور عدد كبير 
من الالعبني مبن فيهم الالعبون 
الذين اتخذ مجلس اإلدارة السابق 
قرارا بإيقافهم وهم القائد فيصل 
دش����تي والش����قيقان بدر وفهد 

عناد.
ويعكف اجلهاز الفني للفريق 
حاليا على استعادة اللياقة البدنية 

لالعبني قبل السفر الى القاهرة، 
إذ م����ن املقرر ان يج����رب املدرب 
عددا من الالعبني احملترفني أثناء 
املباريات الودية قبل اتخاذ القرار 
بالتعاقد مع ع����دد منهم لتمثيل 

الفريق للموسم املقبل.
اجلدير بالذكر ان اجلهاز الفني 
أجرى اتصاالت مع البرازيلي ارثر 
للعودة الى صفوف الفريق نظرا 
للمجه����ودات الطيبة التي قدمها 
للصليبخ����ات املواس����م املاضية 
وساهم مع العبي الفريق بتحقيق 
إجناز الصعود الى الدوري املمتاز 
املوسم قبل املنصرم إال ان النتائج 
لم تخدم الفريق الذي عاد مجددا 

الى فرق دوري الدرجة االولى.

»الهيئة« اعتمدت 38 ألف دينار لمعسكرهوصل إلى القاهرة وقاد أول تدريب له مع األخضر 

ثامر عناد أعاد الالعبني املوقوفني إلى الفريقالعبو العربي في أحد التدريبات قبل معسكر القاهرة

برنامج تأهيلي للعنزي
وعرض طالل على طبيب »الفراعنة«

العجمي يقود الجهراء تحت 21 سنة

أكد مدرب القادس���ية محمد ابراهيم ان���ه ال توجد اي نية لدى اجلهاز 
الفني لوقف التدريبات خالل الفاصل بني مرحلتي اإلعداد التي ينوي 
اجلهاز تنفيذهما مع الفريق خالل معس���كره احلالي بالقاهرة حتى يكون 
األصفر جاهزا فنيا وبدنيا ملواجهة كأس السوبر واحملدد لها 16 أغسطس 
املقبل، كما أكد ابراهيم ان القادس���ية ليس بحاجة الى مباريات في املرحلة 
األولى لبرنامج اإلعداد الذي مت وضعه بعناية ش���ديدة حتى يأتي بثماره 
الطيبة على الالعبني. اما فيما يخص ثنائي الفريق املصاب فيصل العنزي 
ومجي���د طالل، فقد أكد محمد ابراهيم ان الالعبني يخضعان حاليا لبرنامج 
تأهيلي خاص بهما، ولم يدخال بعد ف���ي التدريبات اجلماعية مع الفريق، 
ب���ل قد يكون من الصعب حلاقهما بتلك التدريبات خالل معس���كر القاهرة 
احلالي، حيث ان فيصل العنزي مازال يعاني من بعض آالم اصابته بالرباط 
الصليبي، على الرغم من العملية اجلراحية الناجحة التي أجريت له بلبنان. 
اما مجيد طالل فننتظر عرضه على طبيب املنتخب املصري د.احمد ماجد، 
ليقوم بعمل االشاعات والتحاليل الطبية الالزمة معه، لتحديد نوع االصابة 

التي حلقت بالالعب مؤخرا.

مبارك الخالدي
أس����ند مجلس ادارة نادي اجلهراء املؤقت مؤخرا قيادة فريق الكرة 
بالنادي حتت 21 س����نة الى املدرب الوطني غلفيص العجمي الذي باشر 
مهامه مع الفريق وس����ط اقبال كبير م����ن الالعبني على التدريبات، كما 
اسند مجلس االدارة مهام االشراف على هذا الفريق الى االداري عيد هادي 
مش����رف الفريق االول للموسم املاضي. ويعتبر اختيار العجمي خطوة 
في االجتاه الصحيح السيما ان الالعبني الذين يشرف على تدريبهم هم 
من املتدرجني من املراحل السنية املختلفة وسبق ان أشرف العجمي على 
تدريب معظمهم. كما س����بق للعجمي ان تولى قيادة الفريق االول قبل 
موسمني وهو احد ابناء النادي الذين خدموا قطاعات الكرة في اجلهراء 
من مختلف املواقع ويحظى بقبول وتقدير االوساط الكروية في النادي. 
من جهة اخرى يواصل الفريق االول تدريباته اليومية بقيادة مس����اعد 
امل����درب احمد عبدالكرمي انتظارا لوصول املدرب البرازيلي دي س����يلفا 
االسبوع املقبل، اذ من املقرر ان يبحث اجلهازان الفني واالداري ملفات 

الالعبني احملترفني الذين ينوي اجلهاز الفني التعاقد معهم.

آخر كالم.. غدار في األهلي 

المنيع يتأهل في دورة الرومي

أغلق مساء اول من امس باب االنتقاالت في مصر على تطورات 
لم تكن في احلسبان حيث تعاقد االهلي مع املهاجم اللبناني محمد 
غدار ملدة اربعة اعوام، بعد فش����ل مساعيه للحصول على خدمات 
العراقي مصطفى كرمي. وكان االهلي صرف النظر عن فكرة التعاقد 
مع غدار وذلك رغم الثقة التي حظي بها من قبل املدير الفني حسام 
الب����دري بعد فترة اختبار ملدة 10 ايام انهاها بتألق في مباراة ودية 

امام فريق كفر الشيخ سجل خاللها هدفني.
وكان االهل����ي اتخذ قراره بعدم التعاقد مع غدار الثالثاء املاضي 
بعدما تلقى اتصاال من محمد شيحة وكيل اعمال مصطفى كرمي اخبره 
مبوافقته على االنضمام الى االهلي حيث اضطر مسؤولو االخير الى 
االعتذار لالعب اللبناني. لكن مدير الكرة في االهلي هادي خشبة علم 
امس بحجز بطاقة كرمي من جانب السيلية القطري، ما دفع خشبة 
الى االس����راع في فتح ملف غدار ال����ذي كان عاد الى لبنان. واتصل 

االهلي بغدار ليعلمه بأنه يرغب في التعاقد معه فوافق االخير.

واصل فريق املنيع عروضه القوية في دورة املرحوم احمد بن حسني 
الرومي اخلامسة لكرة القدم للصاالت بعد فوزه على فريق سفريات 
الفوز 6-3 في الدور ال� 32 للبطولة التي تقام على صالة الشهيد فهد 

األحمد بالدعية بحضور حسني الرومي مختار منطقة الدعية.
كما واصل فريق ديوانية الشامس����ي زحفه الى النهائي بعد فوزه 
على يوسف حسني 5-3 في مباراة صعبة جنح الشامسي في التأهل 
بعد العرض املثير الذي قدمه العبوه عن طريق مهاجمه علي ورودي، 
في حني حقق فريق املدلج فوزا س����هال على فريق الزيدان 7-3 ضمن 

به التأهل الى دور ال� 16. 
وبصعوبة وبشق األنفس، جنح فريق الشامية في التأهل بعد فوزه 

على فريق السبيعي، 3-1، في لقاء جاء مثيرا بني الفريقني.
وقام سامي اجلدعان أمني صندوق الساملية بتوزيع جوائز افضل 
الالعبني في كل مباراة، وحصل عليها كل من مش����اري النكاس العب 
املنيع، وس����الم املشايخي العب السبيعي، وعلي ورودي العب فريق 

املرحوم يوسف حسني، وسعد الشمري من فريق املدلج.

خارطة الفورموال واحد في طريقها للتغيير
يس���تعد عالم فورموال واحد لتبني 
سلس���لة من »التعديالت اجلذرية« التي 
قد تبدل خارطة بطولة العالم بشكل كبير 
في املواسم القليلة املقبلة وتتراوح تلك 
»التعديالت« بني عودة دول الى الساحة 
بعد فترة غياب، وإم���كان اختفاء أخرى 
عن املش���هد العام، واقتراب ظهور أخرى 

في اخلارطة للمرة األولى.
في أواخر مايو املاضي، أعلن البريطاني 
بيرني ايكليستون، مالك احلقوق التجارية 
لس���باقات فورم���وال واح���د، ان مدينة 
اوسنت، عاصمة والية تكساس األميركية، 
ستستضيف إحدى جوالت السلسلة عام 
2012. ونقل موقع فورموال واحد على شبكة 
االنترنت عنه قول���ه: »للمرة األولى في 
تاريخ الفئة األولى في الواليات املتحدة، 
سيتم تشييد منشأة من طراز عاملي متهيدا 
الستضافة احلدث«. وأشار املوقع نفسه الى 
ان اوسنت ستنظم السباق حتى عام 2021. 
واعتبر ايكليستون ان حلبة انديانابوليس 
األميركية متثل املكان املثالي الستضافة 
احلدث مجددا لكنه أكد في الوقت نفسه 
انه جرى مقاربة املسألة بطريقة مختلفة 
عن الس���ابق نتيجة عدم مباالة اجلمهور 

احمللي برياضة الفئة األولى.
وغابت جائزة الواليات املتحدة الكبرى 
التي كانت تقام على حلبة انديانابوليس 
منذ 2000، ع���ن رزنامة البطولة اعتبارا 
من 2008 بعد ان فشل القيمون عليها في 
التوصل الى اتفاق مع ايكليستون الذي 
رأى األخير ان حجم األموال التي ستدفع 
من اجل متديد عقد االستضافة يعكس مدى 

اهتمام األميركيني بهذه الرياضة امليكانيكية 
التي تعتبر بالنسبة لهم »هامشية«.

ونادى ايكليستون بضرورة تخفيض 
أس���عار التذاكر ف���ي انديانابوليس التي 
تس���تضيف إحدى مراحل بطولة العالم 
للدراجات النارية )موتو جي بي( حاليا، من 

اجل استقطاب عدد اكبر من اجلمهور، 
خصوصا ان األس���عار مرتفعة وهو 
ما برر تواجد 100 ألف متفرج فقط خالل 
نسخة 2007 من س���باق فورموال واحد، 
في حني ان سباق »اندي 500« يستقطب 

ثالثة أضعاف هذا الرقم.
 وكانت جائزة الواليات املتحدة تقام 
في مدينة فينيك���س حتى 1991، ثم غاب 
البطولة حتى  األميركيون عن رزنام���ة 
2000 عندم���ا حتول الس���باق الى حلبة 
»انديانابوليس س���بيد واي« البيضوية 
التي تستضيف سباقات »ناسكار« و»اندي 
500« ايضا.  وكانت الرغبة الدائمة لدى 
املهندس االملاني الش���هير هيرمان تيلكه 
تتمثل في بناء مضمار يجمع بني الطرق 

العامة واحللبة الرسمية.
وكان���ت أول محاول���ة لتحقيق هذه 
الرغبة في أبوظبي بيد انها فشلت بسبب 
املخاوف األمنية الت���ي منعته من تنفيذ 
فكرته، ما اضطره الى إنشاء مضمار جديد 

بالكامل.
الكوريون حاليا في استغالل  ويأمل 
الس���باق من اج���ل إنع���اش الرياضات 
امليكانيكية ف���ي البالد وقد أقيم املضمار 
اجلديد كليا على بعد 400 كيلومتر جنوب 
العاصمة سيئول، حتديدا في إقليم جيوال 

املطل على احمليط الهادئ، ووقع ايكليستون 
عقدا مع املنظمني في البلد اآلسيوي يضمن 
إقامة 7 س���باقات على احللبة حتى عام 
2016. واملفاجأة الكبرى تفجرت في أوروبا 
ومتثلت في اإلع���الن األخير الذي أطلقه 
ايكليستون وحتدث فيه عن إمكانية إقصاء 
جائزة موناكو الكبرى الشهيرة عن رزنامة 

بطولة العالم.
ويبدو ان السباق الذي يقام في مونتي 
كارلو هو من سيدفع ثمن دخول الهند الى 
السلسلة في العام املقبل وعودة الواليات 
املتحدة في 2012 ورغبة القيمني على الفئة 

األولى في ولوج روسيا.
ومن املرجح ان تؤدي الرغبة في دخول 
أسواق جديدة، بعيدا عن »القارة العجوز«، 
الى اس���تبعاد موناكو. وكشفت صحيفة 
»اندبندنت« البريطانية ان املعدل الوسطي 
لبدل تنظيم سباق واحد ضمن البطولة 
يبلغ حوالي 31 مليون دوالر، وان القيمني 
عل���ى جائزة موناكو ال يدفعون اي مبلغ 

نظير تنظيم احلدث في االمارة.
وقال ايكليستون )79 عاما(: »سيوجب 
على األوروبيني دف���ع املزيد من األموال 
الستضافة السباقات، وإال سنضطر للبحث 
عن أماكن أخرى. وبعيدا عن مونتي كارلو، 
دخلت العاصمة الروسية موسكو السباق 
جديا الس���تضافة إحدى جوالت بطولة 
العالم. وكان ايكليستون كشف لصحيفة 
»اندبندنت« نفس���ها قبل ايام ان روسيا 
»يجب ان تدخل رزنامة السلسلة العاملية«، 
وان الس���باق سيقام في العام بعد املقبل 

في سوتشي.


