
رياضة
االربعاء 7 نوفمبر 2012

38

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون

)أسعار خاصة(

الذي تالعب بالدفاع وس����ددها 
قوية في الشباك.

وقام فونسيكا بسحب حيدر 
والدفع بالطويل في مركز حراسة 
املرمى مع الزج بحمد العوضي 
من أجل االس����تفادة من وجود 
5 العب����ن ولتش����كيل زي����ادة 

عددي����ة على املرم����ى الصربي 
وهو ما ش����كل خطورة بالغة 
على مرمى منتخبنا من خالل 
الكرات العكسية املباغتة. ووسع 
»الصرب« الفارق الى هدفن بعد 
تس����ديدة قوية من كوسيتش 
سكنت في س����قف املرمى قبل 

نهاية الشوط األول بدقيقتن.
وزادت أوضاع األزرق سوءا 
قبل الذهاب بن الش����وطن الى 
غرفة تبديل املالبس بعد تسجيل 
املنتخب الصربي للهدف الثالث 

عن طريق فالدميير الزيتش.
الثاني، حاول  وفي الشوط 
العبو األزرق تقليص النتيجة 
ورموا ب����كل ثقلهم على املرمى 
الصربي وجنحوا في ذلك بعد 
الفارسي هدف  أن سجل احمد 
منتخبنا األول من متريرة متقنة 

وصلت اليه من املسبحي.
ول����م يدم تقلي����ص الفارق 
طويال، حيث س����جل الزيتش 
هدف منتخبه الرابع وسط ضياع 
تام من مدافعي األزرق. وأضاف 
الهدف اخلامس عن  »الصرب« 
طريق سلوبودان راسيفيتش، 
وج����اء الس����ادس م����ن فيدان 
بويوفيتش بتسديدة قوية لم 
يتمكن هاني حيدر من ابعادها 

عن مرماه.
وهدأت وتيرة اللعب بعد ذلك، 
اذ مال العبو املنتخب الصربي 
لتهدئة اللعب والعودة الى تأمن 
منطقتهم الدفاعية، ليقوم العبو 
األزرق بتسجيل الهدف الثاني 
عن طريق الفارسي بعد تسديدة 
قوية من الطويل نحو املرمى. 
وعاد الفارق الى س����ابق عهده 
بتسجيل بويان بافيسيفيتش 
لله����دف الس����ابع واألخير في 

املباراة.
أدار اللقاء احلكمة البرازيلية 
ريناتا ليتي وعاونها االنغولي 
خوس����يه كاتيمو واملوزمبيقي 

ادواردو ماهوماني.

املرمى، وتبعها الوادي بفرصة 
اكثر خطورة اال أنه س����دد في 
جسم احلارس الصربي ميودراغ 

اكسينتيفيتش.
واهتزت شباك حارس مرمى 
األزرق حيدر بعد مرور 7 دقائق 
عن طريق ميالدين كوسيتش 

تلقى منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت هزمية كبيرة من صربيا 
2 � 7 ضمن اجلولة الثانية في 
املقامة  العال����م  بطول����ة كاس 
حاليا ف����ي تايلند وتختتم في 
18 اجلاري. وأحرز هدفي األزرق 

احمد الفارسي.
وزج مدرب األزرق، االسباني 
لويس فونس����يكا، في البداية 
بتشكيلة مكونة من هاني حيدر 
في حراسة املرمى، وعبدالرحمن 
الوادي  املسبحي وعبدالرحمن 
وحم����د حي����ات وعبدالرحمن 

الطويل.
وكان منتخب كولومبيا فاز 

على جزر ساملون 3-11.
وق����دم العب����و األزرق أداء 
منضبطا وهادئ����ا في الدقائق 
اخلمس األولى وخلقوا عدة فرص 
متاحة للتسجيل، بيد أن احلظ 
حال دون ترجمتها الى أهداف 
حيث أضاع حيات فرصة افتتاح 
التسجيل لعدم تعامله اجليد مع 
الكرة الطويلة التي وصلت اليه 
ولعبها بشكل طائر مرت بجانب 

أحمد الفارسي يحاول إيقاف الصربي مالدين كوسيتش

)ا.ف.پ( الكولومبي بيفري دو فرحا بهدفه  

حمد العوضي يسعى إليقاف الصربي بويان باڤيسيڤيتشحمد حيات يراقب الصربي ڤيدان بويوڤيتش

مدرب املنتخب االسباني فونسيكا غير راض

4 مباريات في »سلة املعاقني«

خطف شقيقة هولك في البرازيل

توقيف 80 مشجعاً كرواتياً

الكومب يقترب من تدريب الوصل

تعرضت الشقيقة الصغرى لالعب الدولي البرازيلي هولك 
للخطف في البرازيل، بحسب ما ذكرت الصحف احمللية أمس. 
وكانت اجنليكا اباريس���يدا فيي���را )22 عاما( »مبفردها في 
السيارة« أمام مطعم في كامبينا غراندي في والية باراييبا 
)شمال-ش���رق( عندما خطفها »مسلحون« بحسب ما ذكر 
ش���رطي لصحيفة كوريو اليومية. ولم يجر اخلاطفون اي 
اتصال مع العائلة التي طالبت الش���رطة عدم التدخل خوفا 
على حياة اجنليكا، بحسب كوريو. وقالت ماريا دي سوكورو 
والدة الضحية: »ننتظر اتص���اال، لكن لغاية اآلن يفضلون 
الصمت«. وكان هولك )26 عاما( انتقل الصيف املاضي من 
بورتو البرتغالي الى زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 
60 مليون يورو، ويتقاضى راتبا س���نويا يبلغ 6.5 مالين 
يورو. وهذه ليست احلادثة االولى خلطف أحد أقارب العبي 

كرة القدم في البرازيل بحثا عن طلب فدية.

أوقفت الش����رطة الفرنسية نحو 80 مشجعا لنادي دينامو 
زغرب الكرواتي في فندق باريسي أمس، قبل ساعات على مواجهة 
األخير مع باريس س����ان جرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم. وكان وزير الداخلية مانويل فالس منع انتقال مشجعي 
زغرب عبر احلدود الفرنسية تخوفا من حدوث شجارات عنيفة 
وحفاظا على االرواح واملمتلكات. وقال مصدر قريب من التحقيق 
لوكالة فرانس برس: »دخل قرار وزير الداخلية حيز التنفيذ، وال 
سبب لتواجد هؤالء املشجعن على األراضي«. وكانت اشتباكات 
في محيط ساحة الباستيي في باريس أسفرت عن التحقيق مع 

24 شخصا، وعن تعرض مشجع كرواتي إلصابة خطيرة.

اقترب الوصل س���ادس الدوري االماراتي لكرة القدم من 
التعاقد مع املدرب الفرنسي غي الكومب ليخلف مواطنه برونو 

ميتسو الذي اعتذر عن تكملة مهامه بسبب مرضه.
وقررت إدارة الوصل بعد اجتماع لها أول من أمس املوافقة 
على التعاقد مع الكومب )57 عاما( على ان يتم االنتهاء من 

االجراءات الرسمية في الساعات القليلة املقبلة.
ويأت���ي التعاقد مع الكومب بتوصية من ميتس���و الذي 
كان أعلن اعتذاره عن تكمل���ة مهامه في 26 أكتوبر املاضي 
بسبب مرضه، وعن مساعده الفرنسي جيل موريسيو بديال 

مؤقتا له.

تتواصل اليوم لقاءات بطولة السلة للملتقى الدولي في نادي 
املعاقن حيث تقام اربعة لقاءات، فيلعب املنتخب البحريني 
مع نظيره املصري في التاسعة والنصف صباحا، يعقبها لقاء 
منتخبنا الوطني مع منتخب الفلبن، وفي اخلامسة يلتقي 
منتخب س���لطنة عمان مع نظيره الياباني، وبعدها يلعب 
منتخب اململكة العربية السعودية مع املنتخب االماراتي في لقاء 
خليجي مثير من واقع مبارياتهما السابقة في اكثر من بطولة. 
وكانت البطولة قد انطلقت امس بأربعة لقاءات، بعد اجراء 
القرعة، بحضور مندوبي وممثلي املنتخبات املشاركة، وعددها 
ثمانية منتخبات خليجية وآسيوية ويستمر امللتقى الدولي 

للسلة حتى 10 اجلاري، حيث تقام املباراة النهائية.
من جانبه، اكد مدرب املنتخب الوطني حسام محمود ان 
هدفنا هو املنافسة بقوة على لقب امللتقى، على الرغم من ان 
املباريات س���تتميز بالقوة نظرا لتطور مستوى املنتخبات 
املشاركة كاليابان واالمارات والسعودية ومصر، حيث تصب 
الترشيحات الكثر من منتخب حاليا. وقال محمود ان العبينا 
جاه���زون للبطولة، ونأمل منهم الكثي���ر كونهم يتمتعون 

باخلبرة والتمرس ومت اعدادهم بشكل جيد.

الهاجري يحضر اجراءات القرعة

رئيس نادي املعاقن شافي الهاجري يلقي كلمته

يحيى حميدان 
موفد »األنباء« 

بانكوك 

حترص وسائل االعالم التايلندية 
واألجنبية على استطالع اراء 

العبي »أزرق الصاالت« حول آخر 
استعداداتهم أوال بأول ويقوم 
املنسق االعالمي الحتاد الكرة 

الزميل طالل احملطب في التنسيق 
مع املراسلني والصحافيني بهذا 

اخلصوص ويتولى الترجمة من 
االجنليزية للعربية في حال لزم 
األمر. وكان مالحظا في اليومني 

املاضيني التواجد االعالمي الكبير 
في تدريبات األزرق والتي أعقبت 

مباراته أمام التشيك باجلولة األولى.

 تتوافد مجموعة كبيرة من 
اجلماهير من مختلف اجلنسيات 

على املناطق املخصصة للجماهير 
بالقرب من الصاالت الرئيسية 

التي تقام عليها املباريات. ويقوم 
املشجعون بتشجيع منتخباتهم 
بحماس كبير دون اخلروج عن 
النص. ويترقب املنظمون توافد 

اجلماهير بصورة أكبر على 
مناطق املشجعني عند وصول 

البطولة الى مراحل خروج 
املغلوب بداية من دور الـ 16.

يضع مدرب »ازرق الصاالت« 
لويس فونسيكا قوانني صارمة 
على الالعبني من أجل مزيد من 
االنضباط مع اعطائهم احلرية 

في أوقات معينة. ويرفض 
فونسيكا استخدام املوبايالت 

في اثناء تنقل الفريق من الفندق 
للتدريب أو املباراة وأثناء 

الوجبات الثالث في الفندق. 
ويتجاوب الالعبون مع هذه 

األوامر بصدر رحب ويلبون 
مطالب املدرب دون مناقشة.

طلبت إدارة منتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت من اللجنة 

املنظمة توفير حافلة حديثة 
لنقل الفريق من الفندق الى 
صالة املباريات وذلك لوضع 

»سي دي« خاص بأغاني االزرق 
املعروفة كنوع من التحفيز 

لالعبني.

وسائل اإلعالم األجنبية  
تتهافت على العبي األزرق

حضور جماهيري
في الـ »فان زون«

قوانني صارمة من فونسيكا

»سي دي« أغاني
األزرق في احلافلة

في اجلولة الثانية من بطولة كأس العالم بتايلند

هزمية ثقيلة لـ »أزرق الصاالت« أمام صربيا


