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الشيخ أحمد الفهد خالل مشاركته في أحد أنشطة التحضير للدورة اآلسيوية

العبو املنتخب املصري أدوا تدريباتهم بجدية وحماس ملواجهة النيجر اليوم

فواز عباس باق مع الصليبخات

عالمية متفرقات

نفى ديت���ر هوندت رئيس مجلس اإلش���راف على 
نادي ش���توتغارت األملاني في تصريح نشرته صحيفة 
»شتوتغارتر ناخريشنت« األملانية أن يكون املجلس ناقش 
مستقبل املدرب السويسري كريستيان غروس مع الفريق. 
ولدى سؤاله عن إمكانية عودة املدرب كريستوف داوم 
لقي���ادة الفريق، قال هوندت »هذا االمر من ش���أن إدارة 

النادي. املجلس اإلشرافي سيكون له رأيه بالطبع«.
أعلن نادي ريال مدريد االسباني أن العب خط وسطه 
فرناندو غاغو سيغيب عن املالعب ملدة شهر آخر. ولم يلعب 
غاغ��و )24 عاما( منذ تعرضه إلصابة ف��ي األربطة الداخلية 
للركبة اليسرى خالل مباراة ودية أمام بينارول في أغسطس 

املاضي ضمن استعدادات ريال مدريد للموسم.
قررت جلنة الطوارئ التابعة لالحتاد الدولي لكرة 
الق���دم ان ترفع وبصورة مؤقتة عقوبة تعليق عضوية 

االحتاد النيجيري للعبة.
فازت بنما على الس��لڤادور 1-0 في مباراة دولية ودية 
أقيمت على ملعب روميل فرنانديز في بنما. وس��جل بالس 

بيريز هدف املباراة الوحيد )61(.
فازت كولومبيا على االكوادور 1-0 وديا على ملعب 
»نيويورك ريد بول أرينا« في نيوجيرسي في الواليات 
املتحدة االميركية. وسجل راداميل »فالكاو« غارسيا مهاجم 

بورتو البرتغالي هدف املباراة الوحيد )88(.
فازت البيرو على ضيفتها كوس��تاريكا 2-0 وديا على 
ملعب »أليخاندرو فيالنويفا« في العاصمة ليما. وسجل لويس 

راميريز )3( وهرنان رنخيفو )6( هدفي البيرو.
تعادل���ت أوكرانيا مع ضيفتها كندا 2-2 في كييڤ 
في مباراة دولية ودية. وس���جل ارتيم ميليفسكي )59( 
واناتولي تيموتش���وك )80( هدفي اوكرانيا، وساميون 

جاكسون )12( واتيبا هاتشنسون )29( هدفي كندا.
حققت األوروغواي رابعة مونديال 2010 فوزا س��احقا 

على مضيفتها اندونيسيا 7-1 في جاكرتا.
تعرض ريك كاراليل مدرب داالس مافريكس حلالة 
اغماء خالل متارين فريقه ومت نقله الى املستشفى للمعاجلة. 
ولم تكن حالة كاراليل )50 عاما( خطرة ويتوقع ان يعود 
غدا الى مباراة داالس التحضيرية للموس���م املقبل في 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.

شڤتشينكو يعتزل عام 2012

إبراهيموڤيتش يهدي ميالن نجمًا

أعلن جنم كرة القدم األوكراني أندريه شڤتشينكو أنه يعتزم االعتزال 
وإنهاء مس����يرته مع اللعبة عقب انتهاء كأس األمم األوروبية )يورو 
2012(. وصرح شڤتشينكو لصحيفة »سبورت إكسبريس« قائال »كما 
يقولون في مثل هذه احلاالت، القرار نهائي وغير قابل للجدل«. وذكرت 
وسائل اإلعالم األوكرانية أن شڤتشينكو بحث مع إدارة نادي دينامو 

كييڤ مسالة توليه منصبا تدريبيا بعد إنهاء مسيرته كالعب.

اكتشف النجم السويدي الدولي 
زالتان إبراهيموڤيتش في الفناء 
اخللفي ملنزله النجم املقبل لفريق 
ميالن كان جيسلي كريستيانسون 
حيث كان يعرف إبراهيموڤيتش 
منذ بعض الوقت، بعد أن ساعده 
في تنفيذ التجديدات في منزله.

وفي ذلك الوقت استغل ايريك 
العب كرة القدم الشاب، وهو جنل 
كريستيانس����ون، وقبل عرض 
التدريب على  إبراهيموڤيت����ش 
الكرة في احلديقة اخللفية  ركل 
أثناء انش����غال األب ف����ي أعمال 
التشطيبات، وعلى الفور كشف 
النجم السويدي عن مهارات ايريك 

البالغ من العمر 16 عاما.
وبع����د عدة دقائ����ق من ركل 
الكرة أخذ إبراهيموڤيتش قسطا 
من الراحة وأجرى مكاملة هاتفية 
إلى إيطاليا. وقال كريستيانسون 
»زالتان خرج وقال: هل ترغب في 
محاولة اللع����ب مع ميالن؟ ولم 
نصدق االمر ف����ي البداية وقلنا: 
ه����ل أنت متزح؟ لكن����ه قال انها 
ليس����ت مزحة«. واستقل ايريك 
الطائرة متوجها إلى إيطاليا في 
اليوم التالي للمشاركة في برنامج 

تنمية مهارات ناشئي ميالن.
وأعرب األب جيسلي عن فخره 
بابنه، لكن الرحلة السريعة اليريك 
من ش����واطئ ماملو إلى واحد من 
أجنح األندية في القارة األوروبية 

كان من الصعب استيعابها.
وأوضح جيسلي ملوقع »لوكال« 
على االنترنت »األمر أشبه بخرافة. 
انني متوتر بعض الشيء، لكن 
كرة القدم هي حياة إيريك وكأب 
كيف ميكنني أن أقول ال لفرصة 
مثل هذه«. وحتى اآلن لم يحصل 
ايريك عل����ى تذكرة ع����ودة من 
إيطالي����ا، في الوقت الذي حصل 
فيه على مساندة زمالئه في فريقه 
احلالي، ماملو ليمهامن بونكيفلو. 
وأوضح النادي الس����ويدي عبر 
موقعه االلكتروني »نقدم التهنئة 
إلى ايريك ونبأ وجوده مع فريق 
ميالن هو خبر مذهل للفريق ككل، 
نرحب جميعا به����ذه اخلطوة«. 
وأعرب ايريك عن أمنيته أن تؤدي 
نبوءة ابراهيموڤيتش إلى أشياء 
أخرى كبي����رة، وقال »كرة القدم 
هي حياتي. انها فرصة العمر. ال 
أعرف موعد عودتي إلى وطني، 

لكن أمتنى أال أعود«.

رابطة الدوري اإلنجليزي 
توافق على صفقة بيع ليڤربول

اكدت رابطة الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم موافقتها على 
صفقة بيع ليڤربول الى مجموعة 
»نيو انغلند سبورتس فنتشرز« 

االميركية.
واش���ار بي���ان ص���ادر عن 
ان االخيرة اعطت  الى  الرابطة 
الض���وء االخضر لعملية البيع 
التي ال يقف حائال دون ابرامها 
س���وى معارضة مالكي النادي 
االميركيني توم هيكس وجورج 
جيليت اللذين يعتزمان اللجوء 
الى القضاء من اجل منع عملية 

البيع.
انها اعطت  الرابطة  وذكرت 
موافقتها بعد مطالعتها للتفاصيل 
املتعلقة باملجموعة التي ستشتري 
العريق  الفري���ق االجنلي���زي 
وللطريقة التي س���يتألف فيها 
مجلس االدارة اجلديد، مشددة 
على انها س���تواصل العمل مع 
ليڤربول في هذه املس���ألة دون 
ان تعط���ي اي معلومات اخرى 
النه، وبحسبها، من غير الالئق 
القي���ام بذلك في الوقت احلالي 
الن املش���اكل العالقة لم حتسم 
حتى اآلن. ام���ا مدير ليڤربول 
مارتن براوتن فاعرب عن ثقته 
بامتام الصفقة رغم جلوء هيكس 
وجيليت ال���ى القضاء من اجل 

ايقافها.
وتراكمت ديون ليڤربول منذ 
وصول هيك���س وجيليت قبل 
ثالث سنوات، وقد اتخذ البنك 
البريطاني »ار بي اس«، الدائن 
الرئيسي، زمام االمور في النادي 
منذ ابريل عندم���ا قرر هيكس 

وجيليت أخيرا بيع النادي.

 زاكيروني: الثقة سبب فوزنا على األرجنتين 

الالعبون في أداء واجبهم.
وقال ماسكيرانو »أعتقد أن الفريق لم يفتقد 
اإلصرار. حاولنا تقدمي العرض القوي الذي جئنا 
من أجله وأن نقدم عرضا كرويا جميال.. ولكن 
وبدون إب���داء أعذار، لم تكن الظروف في أفضل 
حاالتها. عانينا من طول رحلة السفر ومن الفارق 

في التوقيت«.
وأضاف: »هذه الظروف ليست عادية باإلضافة 
إلى فق���دان ثالثة العبني خالل املباراة بس���بب 
إصابتهم )دييجو ميليتو وإستيبان كامبياسو 

وماريو بوالتي«.

امل���درب اإليطالي  أعرب 
املدير  ألبرت���و زاكيرون���ي 
الياباني  الفني للمنتخ���ب 
عن سعادته البالغة بالفوز 
الثمني 1-0 لفريقه على ضيفه 
األرجنتيني في املباراة الودية 
التي جرت بينهما على ستاد 

مدينة سايتاما.
وق���ال زاكيروني »كانت 
مب���اراة مهمة ف���ي ظل قوة 
املنافس الذي واجهناه. أبلغت 
العبي فريقي قبل املباراة أن 
بإمكاننا حتقي���ق الفوز إذا 

حتلينا بالثقة«.
وهذه هي املرة األولى منذ 
أبريل 2004 التي يتغلب فيها 
الياباني على أحد  املنتخب 
املنتخب���ات التي حتتل أحد 
املراكز العشرة في التصنيف 
العامل���ي ملنتخب���ات اللعبة 
والصادر عن االحتاد الدولي 

للعبة )فيفا(.
من جهته، ناشد خافيير 
ماس���كيرانو، قائد املنتخب 
األرجنتيني، مسؤولي االحتاد 

األرجنتيني لكرة القدم في بالده بسرعة حتديد 
موقف املدرب سيرخيو باتيستا من االستمرار 
في منص���ب املدير الفني وال���ذي يتواله حاليا 

بشكل مؤقت.
وقال ماسكيرانو جنم خط وسط برشلونة 
األسباني »يؤدي باتيستا عمله على أكمل وجه. 
واألفضل هو حسم القرار سريعا بشأن استمراره 

من عدمه«.
وقلل ماسكيرانو من حجم الهزمية التي مني 
بها أمام مضيفه الياباني مش���يرا إلى أنه يعتقد 
أن الفريق بذل جهدا كبيرا في املباراة ولم يقصر 

ماسكيرانو يطالب بسرعة حسم مصير باتيستا

الصليبخات يغادر إلى دبي للمشاركة
في بطولة الشعب لكرة اليد

حامد العمران
وافقت الهيئة العامة للش����باب والرياضة على 
طلب الصليبخات بتلبية الدعوة املقدمة من االحتاد 
اإلماراتي لكرة اليد للمش����اركة في البطولة الودية 
التي ينظمها نادي الشعب اإلماراتي مبشاركة فرق 
مسقط العماني والشارقة اإلماراتي الى جانب الشعب 
وفريق خليجي آخر س����يتحدد الي����وم بعد اعتذار 

الريان القطري.
هذا، وقد شكل الصليبخات الوفد الذي سيغادر 
اليوم الى دبي ويتكون من مساعد احلشاش رئيسا 
وسليمان السلطان مديرا للفريق وخالد غلوم مدربا 
وعباس طه مساعدا للمدرب و16 العبا هم مشاري 
عباس، خالد مدوه، شاكر محمد، عبدالوهاب السبع، 
عمران حاجيه، مشعل دويسان، احمد القطان، مبارك 
صالح، حامد الصليلي، خالد السعدي، راشد السعدي، 
حسني جابر، محمد سامي، فهد العنزي، على السعيد 

وفواز عباس.

وأكد مدرب الفريق خالد غلوم ان النادي خاطب 
االحتاد بشان املشاركة في البطولة التي تستمر 10 
أيام وسيتم تأجيل مباريات الفريق في أول أسبوعني 
من البطولة التنشيطية التي تنطلق الثالثاء املقبل، 
مش����يرا الى بقاء العب التضامن ف����واز عباس مع 
الصليبخات موسما جديدا باإلعارة، الى جانب عودة 
الشقيقني خالد وراشد السعدي بعد انتهاء إعارة األول 
الى الفحيحيل، مؤكدا ان خالد الس����عدي يعتبر من 
الالعبني املميزين ووجوده مع الفريق يشكل إضافة 
جديدة. وأشار غلوم الى ان البطولة الودية جاءت 
في الوقت املناسب بعد ان انضمام 3 العبني جدد الى 
الفريق لم يتسن لهم اللعب في املباريات الودية في 
معسكر القاهرة، ويحتاجون الى الدخول في جتارب 
عملية مع بقية الالعبني حتى يزيد االنسجام لذلك 
تعتب����ر البطولة مهمة للفريق واجلهاز الفني حتى 
يصل الفريق الى مس����توى فني جيد في البطوالت 

احمللية.

شيبوب لزيارة القاهرة وتصفية األجواء بين تونس ومصر

 الفراعنة في مهمة صعبة أمام النيجر

البيضاء برئاسة املستشار جالل 
إبراهيم مس����اء االول من امس، 
انه لن يتحدث  واكتفى بالقول 
عن أسباب حضوره لالجتماع، 
واألمر مت����روك لرئيس النادي 
ليتحدث فيه. ولم يستمر وجود 
اكثر من  مرتضى في االجتماع 
20 دقيقة فقط، ثم غادر بعدها 

االجتماع.
ق����د حضر  وكان منص����ور 
اجتماع مجل����س إدارة الزمالك 
بصحبة جنله أحمد وصعد ملقر 
االجتماع، وقد تردد أن مرتضى 
سيقدم مساعدات مادية ومعنوية 
اإلدارة لتيسير شؤون  ملجلس 
النادي في ظل األزمة املادية التي 
يعاني منها، وهو ما دفع جالل 
إبراهيم رئيس النادي لتوجيه 
الدعوة له حلض����ور االجتماع 
املجلس. وأثار حضور منصور 
الجتماع مجلس اإلدارة اندهاش 
البعض داخ����ل النادي، وهو ما 
جعل الكثيرين يؤكدون ما يتردد 
أن مرتضى يتدخل في قرارات 

مجلس اإلدارة.

بني أقاربهم.
ووعد شيبوب جماهير النادي 
األهلي بحسن املعاملة في تونس، 
فصرح: سأعمل علي تسخير كل 
اإلمكانيات من أجل ضمان سالمة 
املصريني منذ دخولهم للملعب 
إلى حلظ����ة عودته����م للقاهرة 

ساملني.

منصور يحضر اجتماع الزمالك

الزمالك، رفض رئيس  وفي 
الزمالك األسبق مرتضى منصور 
التعليق على أسباب حضوره 
اجتم����اع مجل����س إدارة القلعة 

ش����يبوب أنه سيسافر للقاهرة 
بصفة شخصية كرئيس شرفي 
لنادي الترجي التونسي وصديق 
للمس����ؤولني املصريني من اجل 
تلطيف االجواء املشحونة بسبب 
أحداث الشغب التي شهدها ستاد 
القاهرة من مشجعي الترجي اثناء 
مباراة الذهاب التي جمعت بني 
الفريقني مؤخرا، كما سيحاول 
الترجي  أزم����ة مش����جعي  حل 
احملبوس����ني على ذمة التحقيق 
في النياب����ة املصرية خاصة أن 
استمرار حبسهم يزيد من التوتر 
في الش����ارع التونسي وخاصة 

بنتيجة طيبة وليس أمامنا سوى 
حتقيق الفوز فقط .

وأشار شحاتة الى أن اجلهاز 
الفني شاهد العديد من أشرطة 
الڤيديو للقاءات النيجر خاصة 
اللقاء األخير مع جنوب افريقيا ، 
حيث وضع اجلهاز الفني العديد 
من املالحظ���ات ، فالنيجر يضم 
ثالث���ة العب���ني محترف���ني من 
العناصر املميزة خاصة موسى 

مازدا مهاجم بوردو الفرنسي .
وظهرت معالم تشكيل املنتخب 
من خالل التدريبات األخيرة التي 
خاضها الفريق بالنيجر، ويضم: 
عصام احلضري في حراسة املرمي 
ومن امامه وائل جمعة ومحمود 
فتح اهلل وأحمد احملمدي ومحمد 
عبد الشافي وأحمد فتحي وحسام 
غالي ووليد سليمان »أحمد عيد 
عبد امللك« ومحمد أبوتريكة وأحمد 

علي »احمد حسن مكي«.

شيبوب في القاهرة

من ناحية اخرى، أكد رئيس 
اللجنة األوملبية التونسية سليم 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
املنتخ���ب املصري  يخوض 
ف���ي الي���وم مواجهت���ه الثانية 
بالتصفي���ات األفريقية املؤهلة 
لنهائيات أمم أفريقيا 2012 لكرة 
القدم والتي س���تقام في غينيا 
االس���توائية والغابون، حينما 
يلتقي مع منتخب النيجر على 
ستاد اجلنرال س���يبي كوتش 

بالعاصمة النيجرية نيامي.
ويس���عى املنتخب املصري 
إلى تعويض التعادل الذي جاء 
بطعم الهزمية امام س���يراليون 
إنذار شديد  بالقاهرة، وتوجيه 
أفريقيا  اللهجة ملنتخب جنوب 
الس���ابعة  املتصدر للمجموعة 
برصيد ثالث نق���اط، وذلك من 
خالل قهر مضيف���ه النيجر في 

مواجهة اليوم.
الفني للفراعنة  املدير  وكان 
حسن شحاتة حريصا على حتويل 
إلى »بروفة«  التدريب األخي���ر 
مصغ���رة لتفاصيل س���يناريو 
اللقاء بعدما جعل املهاجمني في 
مواجهة املدافعني، وكانت تعليماته 
صريح���ة وواضح���ة بضرورة 
مراعاة املالحظ���ات الفنية التي 
امليداني  التفوق  حتقق لالعبني 
في مواجهة سرعة العبي النيجر 

الذين يتميزون بها.
وأكد حس���ن ش���حاتة خالل 
اجتماعه مع الالعبني قبل مران 
االمس أن املباراة ال تقبل القسمة 
على اثنني وليس أمامنا س���وى 
حتقيق الفوز للعودة الى املنافسة 
واحتالل قم���ة املجموعة ولرد 
اعتبار املنتخ���ب عقب التعادل 

املفاجئ في لقاء سيراليون .
وأضاف شحاتة أنه لم يعد في 
القارة االفريقية فريق ضعيف 
وآخر قوي واملستويات أصبحت 
متقاربة ،   ولكنه متفائل بالعودة 

الفهد: »آسياد غوانزو« األكبر في تاريخ األلعاب اآلسيوية
في مراسم مهيبة اتخذت الطابع الصيني 
التقليدي وجرت بقطاع »جويونغقوان« من 
سور الصني العظيم، أوقدت صباح امس 
ش���علة بطولة األلعاب اآلسيوية )آسياد 
2010( إيذانا بدخول األعمال التحضيرية 
لتلك البطول���ة مرحلتها األخيرة قبل أن 
تنطلق رسميا في نسختها السادسة عشرة 
مبدينة غوانزو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ 
جنوب الصني خالل الفترة من 12 إلى 27 

نوفمبر املقبل.
وستتواصل مسيرة الشعلة شهرا كامال 
تب���دأ بالعاصمة بكني ومتر خاللها ب� 23 
مدينة صينية قبل أن تصل الى غوانزو 

في يوم انطالق منافسات الدورة.
وهذه هي املرة الثانية التي تستضيف 
فيها الصني دورة األلعاب اآلسيوية بعد 
الدورة األولى التي أقيمت في بكني 1990، 
ويتوقع املراقبون أن تكون الدورة القادمة 
حدث���ا رياضيا ال مثيل له خصوصا بعد 
إضافة عدد من الرياضات للمرة األولى الى 

قائمة األلعاب اآلسيوية املعتمدة رسميا 
والتي يبلغ اجماليها 39 لعبة هي )القوس 
والس���هم وااللعاب املائية والعاب القوى 
وكرة الريش���ة والبيسبول وكرة السلة 
والبلياردو والس���نوكر وكمال االجسام 
والبولينغ واملالكمة والزوارق والشطرجن 
والدراجات الهوائية والفروسية واملبارزة 
والغولف واجلمباز وكرة اليد وهوكي امليدان 
واجلودو والكابادي والكاراتيه والتجديف 
والرغبي والقوارب الش���راعية والرماية 
وكرة القدم والكرة اللينة والسوفت تنس 
واالسكواش وتنس الطاولة والتايكوندو 
والتنس الثالثي احلديث والكرة الطائرة 
ورفع االثقال واملصارعة والووش���و، أما 
الرياضات اجلديدة فهي الكريكيت واملالكمة 
للسيدات ورياضة الرقص وقارب التنني 
والويجي، وتق���ام جميع األلعاب في 65 
منش���أة رياضية متنوعة جهزت إحداها 

لتكون املسرح الرئيسي للمنافسات.
وق���ال رئي���س املجل���س األوملب���ي 

اآلسيوي الش���يخ أحمد الفهد إنه يتوقع 
أن تكون األلعاب اآلس���يوية املقبلة هي 
األكبر في تاريخ األلعاب اآلس���يوية من 
التنظيمية  النواحي وخصوصا  مختلف 
والتكنولوجية واإلدارية وعدد املشاركني 
)نحو 10 آالف رياضي ميثلون 45 دولة( 
فضال عن البرامج التسويقية وذلك رغم 
الظروف االقتصادية التي مير بها العالم 

حاليا.
وأشاد الفهد ب� »القرية األوملبية« التي 
مت إنشاؤها مشيرا إلى أنها »قرية إعالمية 
ورياضية م���ن الط���راز األول لإلداريني 
الذين سيعيشون  والفنيني والرياضيني 
فيها طوال فترة األلعاب والتي تتضمن كل 
التسهيالت من مطاعم ومسابح ومدارس 

وأماكن للصالة«.
وأضاف »إن القرية األوملبية تتسع إلى 
ثمانني ألف نس���مة وستكون أكبر مدينة 
صينية خضراء في العالم والتي حتتضن 

حدثا رياضيا«.

من جانبه أشار ليو بينغ وزير الرياضة 
الصيني إلى أن بالده تشارك في تلك الدورة 
بوفد رياضي ضخ���م يضم حوالي 1500 
رياضي ومسؤول للمشاركة في 41 لعبة 

رئيسية.
وقال إنه مت اختيار ثالثة ألوان لألزياء 
التي ستكون لها جاذبية خاصة بالنسبة 
ملتابعي احلدث هي األخضر والبرتقالي 
واألزرق، فاللون األخضر خاص باملتطوعني 
ويرمز إلى الش���باب واحليوية وحماية 
البيئة، أما املوظف���ون فقد خصص لهم 
اللون البرتقالي وهو رمز للنشاط والقوة 
وضوء الشمس، بينما خصص اللون األزرق 
للحكام واملسؤولني وذلك لتمثيل العدالة 

واألمانة.
وأوضح املس���ؤول الصيني أن حفل 
اخلتام سوف يكون باحلروف الصينية 
وأن املركب »كوكاتشني« سيقطع طريق 
احلرير البحري الذي ربط أطراف القارة 

اآلسيوية منذ 800 عام.

إيقاد الشعلة على سور الصين العظيم

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
1غانا � السودان 

اجلزيرة الرياضية 32 جمهورية أفريقيا الوسطى � اجلزائر
اجلزيرة الرياضية 51توغو � تونس
النيل الرياضية5:30النيجر � مصر

7:30سيراليون � جنوب أفريقيا
ليبيا الرياضية9ليبيا � زامبيا

مدرب اليابان االيطالي البرتوزاكيروني


