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محد يقود الفيصيل اىل الفوز ببطولة كأس الكؤوس األردنية
عمان  /املدى الرياضي
اطلقـت الليلـةقبل املـاضيـة اخلبـرة العـراقيـة لـتجــوب الــسحــاب بعــد ان فــرضـت سيـطــرتهــا
بقيـادة املـدرب عـدنـان حمــد ،نسـور الفيـصلي علـى ارض ملعب عـمان فقـد استهل الفـيصلي
م ــوسـم كـ ــرة القـ ــدم بفـ ــوز عل ــى
ش ــب ـ ـ ــاب االردن  0/2يف م ــب ـ ـ ــاراة
ك ـ ـ ـ ــأس الــك ـ ـ ـ ــؤوس سـجـلـه ــم ـ ـ ـ ــا
احملارمة ( )46والشبول ()82
وتـوج املـهنـدس نـضـال احلـديـد
نــائـب رئـيــس احتــاد كــرة القــدم
الفـيصلـي بطال وقلـد الـالعبني
املـيـ ــدالـيـ ــات وتـ ــسلـيــم الف ـ ــريق
اجلائزة املـالية وقـيمتها  8آالف
دينــار فيمـا انصـاع فـريق شبـاب
االردن ألوام ـ ــر رئ ـيـ ــس ال ـن ـ ــادي
سلـيـم خـي ــر ملغ ــادرة امللعـب دون
املشاركة يف مراسيم التتويج.
املـب ــاراة الـتـي ح ـض ــره ــا رئـيــس
اجملل ـ ــس األعلـ ـ ــى لل ـ ـش ـب ـ ــاب د.
عاطف عضيبات واملهندس عبد
الغـني طبـلت امني عــام اللجنـة
االوملبيـة وبشيـر الرواشـدة امني
عــام وزارة الـتنـميــة الــسي ــاسيــة
وبـكـ ـ ــر الع ـ ــدوان ن ـ ــائــب رئ ـيـ ــس
ال ــنـ ـ ـ ــادي الـفـ ـيـ ـ ـصـل ــي وفـ ـ ـ ــادي
زريق ـ ــات م ـ ــدي ـ ــر ع ـ ــام م ـ ــدي ـن ـ ــة
الفيصلي فرض سيطرته على شباب االردن احلسني شهـدت شغبا للجمهور

الذي خرج عن الروح الرياضية بشتمه رئيس
نـادي شبـاب االردن واستفـزه ملبـادلتهم بـالقاء
الـزجاجـات التي تطـايرت علـى جنبـات امللعب
واملنـصـة كــان للــدكتـور عـضـيبـات نـصيـب من
احدى الزجاجات وهي ترتطم برأسه.
اجلمهور يقـدر بنحو  4االف متفـرج األغلبية
من انصار الفيصلي.
وضع الفـريقـان اعصـابهمـا يف (ثالجـة) وكـأن
اللق ــاء ال يعـنـيهـمــا وان فـتــرة ال ـشــوط االول
مجـ ـ ــرد تـ ـ ــسخ ــني علـ ـ ــى خـ ـطـ ـ ــوط اجل ــبهـ ـ ــة
فــالفيـصلـي استحـوذ علــى الكــرة يف اكثــر من
محـور ولـكن بنـاءه الهجـومي جـاء يف منـاطق
متـأخـرة مـا مـنح شبـاب االردن تـشـكيل جـدار
دفـ ـ ــاعــي م ــتق ـ ـ ــدم صعــب م ــن مه ـمـ ـ ــة سـ ـ ــراج
واحملـارمـة ومن خـلفهمـا مـؤيــد.االقتحـام من
الـعمق .ورغم ان الـفيصـلي اعطـى دورا لسعـد
على ميمنة شبـاب االردن بهدف ايجاد ثغرات
يف الـدفـاع اال ان وسـيم والكـرنـز وعمـاد ورأفت
لـم تـن ـطـل علــيهـم احملـ ــاوالت لـيـ ـسـ ــدد قـي ــس
العـتـيـبـي ف ــوق الع ــارض ــة بعـ ــد ان تلق ــى ك ــرة
طـويلة من خميس  .ومع التحام الالعبني يف
منطقـة الوسـط ضاقت املـساحـات املؤديـة الى
املرمـى اضطر معهـا شباب االردن بتحـرك ابو
طـوق علــى ميـمنــة الفيـصلي وارسـال الكـرات
الطـويلـة لاليف وشحـدة ولكنـها احـتاجـت الى

الت ــركيــز يف ال ــوقت الــذي عــاب علــى عـصــام
مبيـضني وشريف عدنـان والعتيبي البطء يف
بنـاء الهجمات كما تـراجع مؤيد للخلف دون
داع ألن حــامت كــان يلعـب يف وضع مــريـح ولم
يهدد مرمى لؤي بأي خطورة.
شعل الهـدف الذي سجله احملارمـة بعد مرور
الــدقيقـة االولـى علــى احلصـة الثـانيـة فـتيل
املـب ــاراة ومــنح الفـيــصلـي ال ـسـيـط ــرة بف ــرض
طوق علـى دفاع شبـاب االردن فقد نفـذ حامت
كرة ثانيـة اختار لها امـس مؤيد الـذي هيأها
للـمحــارم ــة ليـســددهــا يف الــشبــاك ويفــرض
اله ــدف عل ــى الف ــريقـني اداء مفـتــوحــا الــزم
امل ــدربـني ع ــدن ــان حـمـ ــد (الفـيــصلـي) ون ــزار
محـروس (شبـاب االردن ) بـاجـراء التبـديالت
شــملـت ق ـصـي والـ ـشـب ـ ــول مـك ـ ــان مـبـي ـضـني
ومحـ ــارم ـ ــة ويف اجله ـ ــة املق ـ ــابلـ ــة اخل ـطـيـب
ومـهنــد احملــارمــة محل حــازم جــودت واحمــد
الـداوود قـبل ان يحل يـوسف احلـنيـطي بـدال
من شحدة وابو كشك بدل العتيبي.
افـضـليــة الـفيـصـلي تــواصلـت عب ــر اكث ــر من
مح ــور وخ ــاص ــة مـن االط ــراف الـتـي وضعـت
دفـ ــاعـ ــات شـبـ ــاب االردن يف تـبـ ــاعـ ــد وسـ ــاعـ ــد
الـفيـصـلي يف اضـافــة الهــدف الثـانـي بعـد ان
اجنرف العبو شبـاب االردن بالتقدم للمواقع
االمـاميـة دون ان يأخـذوا باحلـسبـان سيـطرة

عودة رويب كني وآخرين اىل صفوف املنتخب االيرلندي
دبلن  /الوكاالت
استـدعـى املـدرب سـتيـف ستــاونتـون
املـديـر الفـني للـمنـتخب االيـرلنـدي
لك ــرة الق ــدم  23العـب ــا إل ــى ق ــائـم ــة
الفــريق اسـتعــدادا للـمـبــاراة املـبــاراة
أم ــام املـنـتخـب االمل ــانـي يف عق ــر دار
االخيــر يف التـاسـع من أيلـول املـقبل
يف بداية مسيرة الفريق بالتصفيات
امل ـ ـ ــؤهلـ ـ ــة ل ــنهـ ـ ــائ ـيـ ـ ــات كـ ـ ــأس االمم
ـ
االوروبية .2008
وشهـ ــدت الق ــائـم ــة ع ــودة الـنجـمـني
الكبيـرين روبي كـني مهاجم تـوتنهام
االجنلـيزي وداميـان داف العب خط
وســط نـيـ ــوكـ ــاسـل االجنلـيـ ــزي إلـ ــى
صف ـ ــوف الف ـ ــريـق بع ـ ــد مت ـ ــاثـلهـم ـ ــا
للشفاء من االصابة.
كمـا شهـدت القـائمـة عودة عـدد آخر
مـن النجـوم خلت مـنهم القـائمـة يف
مـباراة الـفريـق الوديـة أمام املـنتخب

الهـولندي التـي انتهت بفوز هـولندا
/4صفر.
وق ــال ست ــاونتــون "أشعــر بــالــسعــادة
لوجود الالعبني معي بعد متاثلهما
للــشف ــاء من االصــابــات .إنـهم ــا من
الالعـبـني االس ــاسـيـني ب ــانـتـظ ــام يف
الفـ ــريق .ومـن ال ـضـ ــروري أن يـكـ ــون
جـ ـمـ ـيـع الـالعـ ـب ــني مـع ــن ـ ـ ــا يف ه ـ ـ ــذا
االختبار الصعب".
وتقـام املبـاراة بني املنـتخبني االملـاني
وااليــرلنــدي علــى استــاد "جــوتلـيب
داميلر" مبديـنة شتوجتـارت االملانية
ضـ ـم ــن اجمل ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرابـعـ ـ ـ ــة يف
التـصفيـات املـؤهلــة لنهــائيـات كـأس
االمم االوروبـي ــة (ي ــورو  )2008الـتـي
تقام يف سويسرا والنمسا.
وتـ ـضــم اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابع ـ ـ ــة مع
الفـ ـ ــريقــني م ـن ــتخ ـبـ ـ ــات ال ـت ـ ـش ـيـك
وسل ــوف ــاكـي ــا وويل ــز وقـب ــرص وس ــان

مارينو.
ومن املنتـظر أن يعلن املـدرب يواكيم
لوف املدير الفني للمنتخب االملاني
ق ـ ــائ ـم ـ ــة ف ـ ــريـقه يف وقــت الحق مــن
االسبوع احلالي.
وتــضم ق ــائمــة املـنتـخب االي ــرلنــدي
الالعـبـني ش ــاي جــيفـن (نـي ــوكـ ــاسل
االجنل ـيـ ـ ــزي) ووايــن ه ـي ـنـ ـ ــدرسـ ـ ــون
(ب ــرايـت ــون) وب ــادي كـيـنـي (شـيـفل ــد
يـ ــونـ ــايـت ـ ــد االجنلـيـ ــزي) حلـ ــراسـ ــة
املرمى.
وآنـ ـ ــدي أوبـ ـ ــريـ ـ ــان (بـ ـ ــورتـ ـ ـس ـمـ ـ ــاوث
االجنـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي) وري ـ ــتـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــارد دان
(مـ ــانـ ـشـ ـسـتـ ــر سـيـتــي االجنلـيـ ــزي)
وستيفـن كار (نيـوكاسل االجنـليزي)
وس ـ ـت ـ ـيـف ف ـ ـيـ ـ ــن ـ ـ ـ ــان (ل ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــول
االجنـلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــزي) وس ـ ـت ـ ـيـفـ ــن ك ـ ـيـلـ ــي
(بـ ــرمـنـجهـ ــام االجنلـيـ ــزي) وجـ ــاري
(ن ـ ـ ـ ــوروي ــتـ ـ ـ ــش سـ ـيـ ـت ــي
دوه ـ ــي ـ ـ ـ ــرت ــي ـ

االجنليزي) للدفاع.
وك ـ ـيـفـ ــن ك ـ ـيـلـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــان (إيـفـ ـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـ ـ ــون
االجنليزي) وجون أوشيا (مانشستر
يـونــايتــد االجنليــزي) وستـيفن ريـد
(بالكـبـيـ ــرن االجنلـي ــزي) وج ــراه ــام
كافـاجنه (ويجـان االجنلـيزي) ولـيام
م ــيلـ ـ ــر (مـ ـ ــان ـ ـش ـ ـس ـتـ ـ ــر يـ ـ ــونـ ـ ــاي ـتـ ـ ــد
االجنلـيـ ــزي) وجـ ــونـ ــاث ـ ــان دوجالس
(بالكـبـي ـ ــرن االجنلـيـ ــزي) وسـتــيفـن
(م ـ ـ ــانـ ـ ـشـ ـ ـســتـ ـ ـ ــر س ـي ـتــي
ـأي ـ ـ ــرلـ ــن ـ ـ ــد ـ
االجنــلـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي) ودام ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داف
(نيوكاسل) للوسط.
وأدري ـ ـ ـ ــان ـم ـ ـ ـ ــاكـج ــيـ ـ ـ ـ ــدي (سـلـ ـتـ ـيــك
ـ
االسـك ــتل ـنـ ـ ــدي) وس ـت ــيفــن إل ـيـ ـ ــوت
(سنــدرالنــد االجنـليــزي) وروبـي كني
(تـ ـ ــوت ــنهـ ـ ــام) وك ــيف ــن دويل (ريـ ـ ــدجن
االجنلـي ــزي) وكلـيـنـت ــون م ــوري ـس ــون
(كـريستـال باالس االجنـليزي) وأالن
أوبريان (نيوكاسل) للهجوم.

يف بطولة العالم لكرة السلة

تأهل أمريكا وإيطاليا واليونان وتركيا إىل دور الـ16

طوكيو  /الوكاالت
حـقق املــن ــتخــب االمـ ـ ــريـكــي
انتـصـارا كـبيــرا علـى نـظيـره
الـ ــسل ـ ــوف ـي ـنــي وتـغلــب علــيه
 95/114لـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأهــل مــع
مـنتخبـات إيطـاليـا واليـونان
وتـركيـا إلـى دور الـستـة عـشـر
مـن بــطـ ــول ـ ــة العـ ــالـم لـكـ ــرة
ال ــسلـ ــة املقـ ــامـ ــة حـ ــالـيـ ــا يف
الـي ــاب ــان .وتــص ــدر املـنــتخـب

االمـريكي اجملمـوعة الـرابعة
الـتي جــرت مبـاريـاتهــا اليـوم
يف م ــديـن ــة س ــاب ــورو بع ــدم ــا
حقـق الفـ ـ ــوز يف مــبـ ـ ــاري ـ ـ ــاته
الـثالث بــال ــدور االول بيـنمــا
جاء املنـتخب السلـوفيني يف
امل ــرك ــز الـ ــرابع حـيـث ف ــاز يف
مــبـ ـ ــاراة واحـ ـ ــدة وخـ ــسـ ـ ــر يف
مـبــاراتـني .وسجل دوايـن واد
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جريارد يرفض ترك ليفربول
االنكليزي
لندن  /الوكاالت
ادعـى قـائـد نـادي لـيفـربـول االجنـليــزي ستـيفـن جيــرارد أنه
رفــض الف ــرص ــة للـت ــوقــيع مع ن ــادي م ــان ـش ـسـت ــر ي ــون ــايـت ــد
االجنليزي لـكرة القدم قـبل توقيعه عقـداً احترافـياً مع نادي
ليفربول.
يف سـيرتـه الذاتـية كـشف انه امتلـك فرصـة للتـوقيع مـع املان
بعد إثارة االعجاب أثناء جتربتني مع النادي االجنليزي.
و قــال جيــرارد ":لبــست قـميـص اليـونــايتــد يف مبــاراتني
جتـريبيتني و بعد تقـدمي عرض جيد عرض الـيونايتد
عقداً احترافياً لثالث سنوات".
و تـابع ":قــابلت مـدربهـم األسطــوري ومجمـوعـة
من الالعـبني اخلــاضعني لـلتجـربــة تعـشــوا مع
السيـد فيرغسون ،و كان من املفترض ان يكون
اوين معنا لكنه لم يحضر".
و مــا زال احلــديـث جليــرارد حـيث قــال
":جَلـ ـسـنـ ــا وأن ـصـتـنـ ــا إلـ ــى إحـ ــد
الـعظمـاء يف التـدريب  .سَمع
عني وأرادنـي أَن أوقع ،لَكني
لــم أكــن سـ ـ ــأوقـع لل ـمـ ـ ــان
أبداً".
و انهــى جـيــرارد حــديـثه
قائالً ":نَظرت الى أندية
أخ ـ ــرى لل ــضغ ــط علـ ــى
لــيفـ ــربـ ــول الع ـطـ ــائـي
عقداً احترافياً".

وأض ـ ـ ـ ــاف زمـ ـيـلـه ل ــي ــب ـ ـ ـ ــرون
جـيمس  19نقـطة كـما سجل
كريس بول تسع نقاط .وكان
امل ـنــتخــب االم ـ ــريـكــي ال ـ ــذي
يـ ــدربه مـ ــايك ك ــري ــزفـ ــسكـي
م ـ ـســي ــط ـ ــرا مــن الــن ـ ــاحــي ـ ــة
الدفاعية.
واحــتل املـنــتخـب االيــط ــالـي
املــرك ــز الثــانـي يف اجملمــوعــة
ال ــرابع ــة بع ــدم ــا ف ــاز 56/64
علـى نظيـره السنغـالي الذي
جـ ـ ــاء يف املـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ــسـ ـ ــادس
االخيــر ب ــاجملمــوعــة بعــدمــا
خــس ــر يف مـب ــاري ــاته الـثالث.
وكــان الف ــوز يف مب ــاراة اليــوم
ه ـ ـ ــو ال ــث ـ ـ ــال ــث لـل ــم ــنـ ـتـخ ــب
االي ــطـ ـ ــالــي أي ــضـ ـ ــا .وأحـ ـ ــرز
مـ ـ ــاتــيـ ـ ــو سـ ـ ــورانـ ـ ــا ومـ ـ ــاركـ ـ ــو
مورديـنتي  29نقـطة للـفريق
االيطالي.
ويف مبـاراة أخرى بـاجملمـوعة
ال ـ ـ ــرابـع ـ ـ ــة تـغـل ــب م ــنـ ـتـخ ــب
ب ــوي ــرتـ ــو ريك ــا عل ــى نـظـي ــره

ال ـ ــص ــي ــن ــي  87/90لـ ـيـحـ ـتـل
االول املــرك ــز الثــالـث ويحـتل
امل ـنــتخــب ال ـص ـي ـنــي امل ـ ــرك ـ ــز
اخل ـ ــامـ ــس .وأح ـ ــرز إلــي ـ ــاس
أي ــوس ــو وك ــارل ــوس أروي ــو 52
نقطـة ملنتخـب بويـرتو ريـكو.
وكــانت الهـزميـة هـي الثــالثـة
للمـنتخب الـصينـي يف الدور
االول.
أما اجملموعـة الثالثـة امللقبة
ب ـ ــاس ــم "مجــم ـ ــوع ـ ــة امل ـ ــوت"
والتي جـرت مبـارياتـها الـيوم
يف هــامــامــاتـســو فقــد احـتل
املنتخـبان الـيونـاني والتـركي
املــركــزيـن االول والثــانـي بهــا
بعدما حقق كل منهما الفوز
يف مـبــاري ــاته الـثالث بــالــدور
االول ليتأهال إلى دور الستة
عـ ـ ــشـ ـ ـ ــر .وتـغـل ــب امل ــنـ ـتـخ ــب
الــيـ ـ ــونـ ـ ــان ــي علـ ـ ــى نـ ـظــيـ ـ ــره
االستــر ـ ــالي ـ 69,/72وأح ـ ــرز
دميـيتــريـس ديــامــانـتيــديـس
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بـيـنـمـ ــا سـجل زمـيـله أنـ ــدرو
بـ ــوج ـ ــوت  18نقــطـ ــة .وقـ ــال
ديـ ــامـ ــانـتـيـ ــدي ــس "تـ ــوقعـنـ ــا
مبــاراة صعبـة أمــام املنـتخب
االسـت ـ ــرالـي .وق ـ ــد ارتـكـبـن ـ ــا
بعــض االخــطـ ــاء وجـعلـ ــونـ ــا
ندفع ثمنها".
وحقـق املنتخب التـركي فوزه
الـث ــالـث أيــض ــا حـيـث تـغلـب
الـيوم علـى نظيـره البـرازيلي
 71/73ل ـ ـيـح ـ ـتـل الـفـ ـ ـ ـ ـ ــريـق
الــت ـ ـ ــركــي امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الــث ـ ـ ــانــي
بــاجملمـوعـة وتـأتـي البــرازيل
يف امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ــرابـع بع ـ ــدم ـ ــا
ح ـقــق ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا وم ـ ــن ـ ــي ـ ــت
بهـ ــزميـتـني يف الـ ــدور االول.
ويف مباراة أخـرى باجملمـوعة
الــثـ ـ ــالــثـ ـ ــة تـغلــب املــن ــتخــب
الل ـيــت ـ ــوان ــي عل ـ ــى نـ ـظــي ـ ــره
الق ــطـ ـ ــري  65/106ل ــتح ــتل
لـيـتـ ــوانـ ــا املـ ــركـ ــز اخلـ ــام ــس
وتـ ـ ـ ــأت ــي قـ ــطـ ـ ـ ــر يف املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
السادس االخير.

الفـيـصلـي علــى مـنـطقــة الــوسـط
التـي افرغوها بالكامل فقد قطع
ابــو ك ـشـك الكــرة لـيـمــررهــا الــى
قصـي الذي بـدوره ملح الشـبول يف
الــوقـت واملك ــان املنــاسـبني ويــضعه
يف وضـع انـف ـ ـ ــراد بـع ـ ـ ــد ان تـق ـ ـ ــدم
االخيــر نحــو مــرمــى عبــدالــستــار
ويرسلها زاحفة يف الشباك()82
ولكـن اله ــدف اسـتف ــز اليف عـن ــد
تــنفـيـ ــذ الـكـ ــرة يف وســط املـلعـب
عقب التـسجيل ويلقـي بشـريف
عـ ــدنـ ــان بل ـطـمـ ــة علـ ــى االرض
ويـخـ ـ ـ ــرج اليف بـ ـ ـ ــالـ ـبـ ــطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة
احل ــم ـ ـ ـ ــراء  .وك ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــى
عـبــدال ـسـتــار ان ميـن ــى بهــدف
ثـالث بفضل الـزيادة العـددية
التي فـرضهـا الفيـصلي علـى
دف ــاع شـب ــاب االردن خ ــاص ــة
الكـرة الـتي اختـرقت الـدفـاع
وملـسهـا سعــد بيــده لتـواصل
ال ـ ـ ـش ــبـ ـ ـ ــاك ول ـك ــن احل ـك ــم
ضـبــطه بـب ـط ــاقـ ــة صف ــراء
ك ـ ــانــت ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة لــيغ ـ ــادر
بـالـبطـاقــة احلمــراء ولكن
يف وقت متأخر.

القحطاين يكشف آخر االستعدادات
الفتتاح دورة األلعاب اآلسيوية
الدوحة  /الوكاالت
أك ــد عـب ــداهلل خ ــال ــد القحـط ــانـي م ــدي ــر ع ــام اللجـن ــة
املنـظمـة لــدورة األلعــاب اآلسيـويـة اخلـامـسـة عـشـرة -
ال ــدوح ــة  -2006ان جـمـيع االسـتع ــدادات ت ـسـي ــر وفقـ ـاً
للخطة املوضوعة.
وذكر القحطـاني يف مؤمتر صحفي ان اجمللس األوملبي
اآلسيـوي أبـدى ارتيـاحـاً كبيـرا لالستعـدادات القطـريـة
وال ت ــوج ــد ل ــديه أي ــة مالحـظ ــات لآلن وســيعق ــد آخ ــر
اجـتمــاع مع اللـجنــة املنـظمـة بـالـدوحـة مـطلع ايلـول
املقبـل لالطالع علـى مـا مت اجنــازه يف الفتـرة املــاضيـة
ومــا سـيـتـم اجنــازه يف امل ــرحل ــة القــادمــة والـتـي سـيـتـم
خـاللـه ـ ـ ــا وضـع الـل ـمـ ـ ـس ـ ـ ــات األخ ـي ـ ـ ــرة عـل ـ ـ ــى ج ـم ـيـع
التجهيزات.
وأشار القحطاني الى استثناء  5دول من املوعد احملدد
الرسـال الكشـوف نظـراً لظـروفهـا السـياسـية مـؤكداً يف
الــوقت ذاته ان الـلجنــة املنـظمـة ال تــزال تنـتظـر تــسلم
كشـوف الـريـاضيـني املشــاركني من  7دول وسـوف يـنظـر
اجملـلس األوملبي اآلسيوي بـاتخاذ القرار املنـاسب بشأن
هـذه الـدول قـد يصل األمـر الـى فـرض غـرامـات تـأخيـر
عليـها .وقـال ان اخلطـوط اجلويـة القطـرية خـصصت
طــائــرة خــاصــة ل ــرحلــة الــشعلــة الـتـي سـتـنــطلق يف 8
تـشريـن األول القادم وسـتكون احملـطة األولـى نيـودلهي
أول عاصمة آسيوية ضيفت الدورة يف عام . 1951

أرشف قاسم مدير ًا فنياً لألوملبي املرصي
القاهرة  /الوكاالت
تــولــى أشــرف قــاسـم جنم الــزم ــالك األسـبق واملــدرب العــام الـســابق
ملنتخب مصـر منصب املـدير الفـني لفريق األوملـبي السكنـدري خلفا
ملصطفى يونس الذي متت اقالته منذ أيام.
وقـال قــاسم إنه أمت بـالفعـل التعـاقـد الـرسـمي مع كـرم كــردي رئيـس
النــادي األوملبـي لتـولـي منـصب املـديــر الفنـي للفـريق هـذا املــوسم ،
وأشــار ق ــاسم الــى أن ب ــاقي أفــراد اجلهــاز الـفنـي لألوملـبي بــاقــون يف
مواقعهم كما هم وأن الكابنت حليمو سيعمل مساعدا له.
ورفـض قــاسم بـشـدة االفـصـاح عـن املقــابل املـادي الــذي سيـتقـاضـاه
شهــريــا نـظـيــر تــدريـبـه للف ــريق مــؤك ــدا أنهــا أمــور خــاص ــة ال يحـب
االعالن عنها .وكان األوملبـي قد أقال مصطفى يـونس عقب مباريات
املـ ــرحل ــة الـث ــانـيـ ــة لل ــدوري املـمـتـ ــاز بع ــد تـلقــي الفـ ــريق ه ــزميـتـني
متتاليتني أمام انبي وبتروجيت .
يــذكــر أن أشــرف قــاسم سـبق له ان عـمل مــدرب ـاً عــام ـاً للــزمــالك مع
األملانـي أوتو بفيستر ثم تولى مـنصب املدرب العام ملنتخب مصر مع
مـحسن صـالح وأنتقل مـع املدرب نفـسه وعمـل كمسـاعد لـه يف فريق
العربي الكويتي.

السويرسية هينجز تعود اىل قائمة املصنفات العرش االوليات يف التنس
جـنيف :انضـمت الـسـويـسـريـة مـارتـينـا
هيـنجــز املـصـنفــة االولــى علــى الع ــالم
ســابق ــا من جــديــد لق ــائمــة املـصـنفــات
العـ ـشـ ــر االولـيـ ــات بـت ـصـنــيف االحتـ ــاد
الع ــاملـي لالعـب ــات الـتـنــس احملـت ــرف ــات
الــذي صــدر وذلـك للـمــرة االولــى مـنــذ
عودتها إلى املالعب.
وتق ــدمـت هـيـنج ــز مـن امل ــرك ــز  12إل ــى
امل ــرك ــز الـتـ ــاسع يف أح ــدث ت ـصـنــيف ــات
االحت ـ ـ ــاد العـ ـ ــامل ــي لالع ـبـ ـ ــات ال ـت ـن ـ ــس
برصيد  1681نقطة
بـ ــرغـم خـ ـسـ ــارتهـ ــا يف نهـ ــائـي ب ـطـ ــولـ ــة
مــونتـريـال أمـام الـصــربيـة آنـا
إيفانوفيتش.

وكــانـت هيـنجــز أعلـنت عــودتهــا لع ــالم
محـتـ ــريف الـتـن ــس يف كـ ــانـ ــون الـثـ ــانـي
امل ــاضـي بع ــد غـي ــاب عـن املالعـب امـت ــد
ثالث سـنوات بـسبب إصـابة يف كـاحلـها.
وكـانت هينجـز أنهت أعوام  1997و1999
و 2000مـت ــربع ــة علــى قـمــة
تصنيف االحتاد العاملي
لالعبات احملترفات.
ومــن ن ـ ــاح ـي ـ ــة أخ ـ ــرى
احتفـظت الفـرنـسيـة
أمــيلـي مـ ــوريـ ـسـمـ ــو
ب ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدارة
التــصن
ي ـ ـ ـ ــف

الـذي صـدر اليـوم بـرصيــد  3558نقطـة
مــتق ـ ــدم ـ ــة عل ـ ــى ال ـبـلج ـيـك ـي ـتــني ك ـيــم
كلـي ـسـتــرز الـتـي احـتلـت املــركــز الـثــانـي
بــرصيــد  3060نقـطــة وجــوسـتني هـينن
هـاردين صـاحبـة املـركـز الثـالث بـرصيـد
 2883نقطة.

مانشسرت يونايتد يرغب بضم تيفيز
لندن  /الوكاالت
رفع نادي مـانشستـر يونـايتد االجنليـزي لكرة القـدم تأهبه للـدرجة القصـوى بعدمـا أعلن املهاجـم االرجنتيني
كارلـوس تيفيز الـذي يسعى الـنادي لضمه أنه يـنوي مغادرة الـبرازيل من أجل اللعب بـالدوري االوروبي .وذكرت
صـحيفة "مـيرور" البـريطـانية أن مهـاجم املنتخـب االرجنتيـني طالـب باالنتقـال من ناديه الـبرازيلي كـورنثيـانز
بعد وقوعه يف مشاكل مع مدرب الفريق وحارس مرمى املنتخب البرازيلي السابق إميرسون لياو .وأعلن تيفيز /
 22عـامـا /صـراحــة عن رغبـته يف االنتقـال إلـى أوروبـا مع تـرشيح مــانشـستـر يـونـايتـد وبـايـرن ميـونيخ االملـاني
القـتنــاص الالعب حـيث أن تـشيلـسـي االجنليــزي ليـس مهـتمـا بـالـدخــول يف سبـاق ضـم الالعب الـذي يـصل
ثمنه إلى  25مليون جنيه إسترليني.
ومازال مـانشستر يبحث عن بـديل ملهاجمه الهولندي رود فـان نيستلروي الذي انتقل
لريال مدريد االسباني يف وقت سابق هـذا الصيف خاصة بعدما تراجع نادي إنتر
ميالن االيطالي عن قراره بالسماح ملهاجمه البرازيلي أدريانو بالرحيل.
وقد يـشغل تيفيـز املعروف بحـبه ملانشـستر يـونايتـد مكان نيـستلروي الـذي مازال
شاغـرا حتى االن .وأوضحت "مـيرور" أن تيفيـز الذي جـرد من شارة القيـادة يف فريق كـورنثيانـز بسبب
عدم إجادته للـغة البرتغـالية التي يتـحدثها ليـاو طالب ناديه بـالسماح لـه باالنتقال مـن النادي بعد
فوز كورنثـيانز علـى فريق بوتـافوجو يف الـدوري البرازيلي /1صفـر.وقال تيفـيز بعد هـذه املباراة "رمبا
أكـون لعـبت آخــر مبـاريــاتي مـرتـديــا قمـيص كـورنـثيـانــز  ..أود البقــاء هنــا ولكنـني يـجب أن أفكـر يف
االفضل بالنسبة لي والسرتي".وأكـد أدريان روكو مدير أعمال تيفيز رغبة الالعب قائال "إن كارلوس
(تيفيز) يود االنتقال إلى أوروبا".
وأشارت "ميرور" إلى أنه عندما انضم تيفيز لكورنثيانز يف  2004حضر الالعب االرجنتيني مؤمترا
صحفيا مـرتديا قميص مانشسـتر يونايتد .ولم يخف تيفيـز قط رغبته يف اللعب بصفوف النادي
االجنليزي الشهير.

ميشيل خيتار قائمة العريب
للبطولة اخلليجية

فيريي يعرض خدماته عىل يوفنتوس!

فييري يطلب
االنضمام الى
يوفنتوس

حمد يظفر
بكأس
الكؤوس يف
باكورة عمله

روما  -الوكاالت
أشـارت تقارير صحفية إيطالـية أن وكيل أعمال كريستيـان فييري عرض على فريق
يـوفنتوس اإليطـالي فكرة اللعب لهم يف املـوسم املقبل حتى لـو استمر "البيـانكونيري"
يف الدرجة الثـانية .وكان وكيل أعـمال فييري التقـى بعض مسؤولي يـوفنتوس ،وعرض
علـيهـم فكــرة لـعب م ــوكله يف صفــوف الفــريق الــذي مت احلكـم علـيه بــالـهبــوط إلــى
الدرجة الثانية.
وكـان قــرار احملكمــة اإليطــاليــة بهبـوط يـوفـنتـوس للـدرجــة الثــانيــة وراء رحيل
معظـم جنوم الفـريق وأبرزهـم فابـيو كـانافـارو وإميرسـون وجيـانلوكـا زامبـروتا
وليليان تورام وزالتان إبراهيمويتش وباتريك فييرا.
ويأتـي طلب فييـري لالنضمـام إلى اليـويف الذي كـان يلعب ضمـن صفوفه يف
عام  1996بـسبب عـدم وجود فـريق يلعب له يف الـوقت احلـالي  ،وذلك بعـدما
قام بفسخ تعاقده اجلديد مع أحد أندية الدرجة الثانية يف إيطاليا.
يذكر أن فييري  – 33عاما –سبق له اللعب ألندية تورينـو وفينيتزيا ورافينا
وبيــزا وأت ــاالنتــا والتــسي ــو وإنتــر مـيالن ومـيالن اإليـط ــاليــة  ،وأتـليـتكــو مــدريــد
اإلسباني ومؤخرا مع موناكو الفرنسي.

تيفيز يزاحم على
الكرة مع مدافع
مكسيكي

الدوحة  /الوكاالت
أعلــن الف ـ ــرنـ ـســي ه ـن ـ ــري م ـيـ ـشــيل
م ــدرب ن ــادي الع ــربـي القـطـ ــري لك ــرة
القــدم قــائمــة فــريقـه التـي ستـشــارك يف
ب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة مـجـل ـ ــس ال ـتـع ـ ـ ــاون اخلـل ـيـجــي
بالبحرين املقـرر لها الفترة من  25إلى  30آب
اجلــاري .وتـضـم الـبعـثــة  20العـبــا هـم أحـمــد
خلــيل وع ـ ــام ـ ــر ال ـ ــدوس ـ ــري وأح ـم ـ ــد ف ـ ــارس
ومحمـد مـال اهلل الـكبيـسي ومـوسـى هـارون
ومعـاذ يـوسف وجـوهـر الـكعبـي والبحـراني
سـلم ــان عيــسي ومــواطـنه مـحمــد س ــاملني
وإبراهيـم الغامن ويوسف جعفـر ومجتبى
سيـد جعفـر وعبـد اهلل السـويدي وحـامد
إسـمـ ــاعــيل وولـيـ ــد حـمـ ــزة وسـي ـ ــد علـي
البــشيــر ومـحمــد ســالم املــال وعمــر
االن ـ ـصـ ـ ـ ــاري وعـ ـبـ ـ ـ ــد الـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز
الـ ــسل ـي ـطــي وال ـ ــروم ـ ــانــي
دان ـشـي ــو .وب ــذلـك يك ــون
هـنــري مـي ـشـيل اسـتـبعــد
الـثنـائـي البـرازيـلي مـارسـيلـو
كـمـ ــاتـ ـشـيـ ــو واالسـتـ ــرالـي تـ ــونـي
بـوبفيتـش من القـائمـة اخلليجـية.
ويسافر العربي إلي البحرين اليوم اخلميس.

