
رياضةاالربعاء  15  يوليو  2009   46
السوبر مجانًا على القنوات األرضية

محمود يشكر المحمد والفهد

عمر يقترب من أهلي بنغازي 

معسكر المراحل السنية
 للكويت في المجر

السويس تستعد لمونديال اليد

ناشئو األزرق يلتقي القادسية اليوم

أبوريدة: تنظيم المونديال ليس سهاًل

ناشئو العربي يتألقون في السباحة

أكد سمير زاهر رئيس االحتاد املصري لكرة القدم أن مباراة بطولة 
السوبر احمللي التي ستجمع األهلي مع حرس احلدود يوم 21 اجلاري 
بستاد الكلية احلربية ستذاع على القنوات األرضية فقط مجانا، وإن 
حق اإلذاعة للفضائيات سيكون من خالل اختيار العروض املالية األعلى 

سعرا وحتى اآلن لم يتم حسم األمر في ظل وجود عدة عروض.
في ش����أن آخر وافق مجلس إدارة احتاد الكرة على ضم عضوين 
جديدين إلى تشكيل جلنة شؤون الالعبني التي يترأسها مجدي عبدالغني 
عضو مجلس اإلدارة، وهما املستشار أحمد الضبع واملستشار أحمد 
عثمان، وبذلك يكون تش����كيل اللجنة يضم 10 أش����خاص هم مجدي 
عبدالغني رئيس����ا وصالح رمضان نائبا مع األعضاء حسني العقبي 
وعمرو طاحون وخالد بيبو ومحمد بخيت ومجدي عطية وش����ريف 

حبيب، باإلضافة إلى الضبع وأحمد عثمان.

اعرب مدير كرة اليد بنادي الساملية عبدالعزيز محمود عن تقديره 
وشكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ولرئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد على دعمهما 
واهتمامهما بصحة شقيقه مشرف املنتخب الوطني لكرة القدم علي 
محمود وتسخيرهما كل اجلهود الصادقة جتاه ما تعرض له شقيقه 
الذي يرقد حاليا مبستشفى الرازي بعد ان اجرى عملية في رقبته 

ووضع عدة »براغي« في رأسه.
واكد محمود ان بادرة الشيخ ناصر احملمد والشيخ احمد الفهد 
اثلجت صدورنا وهذا االمر ليس بغريب على هذه االسرة الكرمية التي 
طاملا كانت لها اياد بيضاء جتاه الكويتيني، وان اهتمامهما ودعمهما 

لشقيقي علي محمود اكبر دليل على نبل وكرم اسرة الصباح.

وافق محمد عمر املدير الفني الس����ابق لنادي الترسانة على قيادة 
الفري����ق األول لكرة القدم بنادي أهلي بنغازي الليبي خالل املوس����م 
الكروي املقبل. وكان عمر قد دخل في مفاوضات مباش����رة مع خليفة 
األصفر نائب رئيس النادي الذي سيصل اليوم الى القاهرة، لالتفاق 
على اخلطوط العريضة لشكل الفريق في املوسم اجلديد وإنهاء التعاقد 
مع عمر رس����ميا. بعد أن اتفق مع مسؤولي النادي الليبي على جميع 
األمور اخلاصة ببنود التعاقد، وكان عمر قد اشترط اصطحاب محمد 

نور للعمل معه كمدرب عام ومجدي بهلول مدربا حلراس املرمى.

مبارك الخالدي
تغادر البالد في ال� 30 من الشهر اجلاري بعثة فرق الناشئني 
واالشبال لكرة القدم بنادي الكويت الى املجر وذلك إلقامة معسكر 
اعدادي ملدة ثالثة اس���ابيع. ومن املتوقع ان يرأس البعثة مدير 
قطاع الناش���ئني مبارك عبدالعزيز اضافة الى عدد من االداريني 

ومدربي والعبي املراحل السنية لفرق حتت 15 و17 و19 سنة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مجلس االدارة بدعم قطاع الناشئني 
في النادي والذي حققت فرقه نتائج غير مسبوقة املوسم الفائت 

وتصدرها لنقاط كأس التفوق العام ألول مرة.

قام ليونكا لينغ رئيس جلنة التنظيم واملسابقات باالحتاد الدولي 
لكرة اليد، بتفقد اس���تعدادات محافظة السويس الستقبال بطولة 
كأس العالم لليد املقررة إقامتها في اخلامس من أغسطس املقبل، 
وقد رافقه يحيى الس���يد مدير البطولة ورؤساء اللجان الفرعية 
للبطولة. وقد تفقد لينغ صالتي مبارك والنصر للبترول وأماكن 
إقامة الفرق الرياضية واجلماهير، وطالب بتنفيذ بعض التعديالت 
بصالة مبارك بفتح دورات املياه على غرف مالبس الالعبني وإقامة 
منطقة مشتركة بني اإلعالم والالعبني وغرف مستقلة للحكام. من 
جانبه اكد مدير البطولة أنه س���يتم خالل هذا األس���بوع االنتهاء 
من التعديالت املطلوبة لظهور الس���ويس بشكل جيد أمام الفرق 

املشاركة في كأس العالم للشباب.

يلتقي ازرق الناشئني في السابعة والربع مساء اليوم فريق ناشئي 
القادسية حتت 16 س���نة في اطار استعدادات االزرق الصغير خلوض 
منافسات البطولة اآلسيوية، وذلك على ملعب القادسية 2. ويعتبر لقاء 
اليوم هو االول لالزرق بعد سلسلة من التدريبات اداها على ملعب نادي 

النصر بقيادة مدربه الوطني عبدالعزيز الهاجري.

اعت����رف هاني أبوريدة نائب رئيس االحت����اد املصري لكرة القدم 
ورئيس اللجنة املنظمة لكأس العالم للشباب التي تقام في مصر خالل 
الفترة من 24 سبتمبر إلى 16 أكتوبر املقبل، بأن تلك البطولة حتتاج 
إلى جهد مضاعف حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة وتس����تقطب 
أنظار اجلميع في كل دول العالم. وأضاف أن جناح البطولة يحتاج إلى 
تضافر اجلهود واملساندة الكاملة من جميع أركان املنظومة الكروية، 
مؤكدا أن لإلعالم دورا كبيرا في جناح كأس العالم للشباب حتى تتكرر 

جناحات مصر في تنظيم بطولة األمم األفريقية 2006.
وأوضح خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد مبقر اللجنة املنظمة لكأس 
العالم أنه يتبقى 70 يوما على انطالق البطولة ولذلك فقد دخلنا في 
مرحلة اجلد، معترفا بأن املهمة لن تكون سهلة باملرة كما يتصورها 

البعض ألنها ستكون محط أنظار اجلميع من مختلف دول العالم.

باإلش���راف عليها مث���ل حمام 
السباحة األوملبي وإنارة ملعب 

الكرة.
على جانب آخر يعقد د.أحمد 
الش���ربيني مساء كل يوم ندوة 
بحضور أفراد قائمته أحمد جبر 
وصالح عبدالفتاح وعالء خطاب 
وبهاء ساالن ويحضرها عدد من 
رموز النادي علي رأسهم اللواء 
عبداملنعم احلاج ومحمد أبوالعز 
الش���ركات  النادي في  وأقطاب 

والهيئات.
في الوقت الذي يتحرك فيه 
املرشحون املس���تقلون بشكل 
فردي أمثال راجح وهبة والذي 
رفض حت���ى اآلن عدة عروض 
لالنضم���ام الى إحدى اجلبهتني 
ويواص���ل جوالته بني األعضاء 
عارضا برنامجه اإلصالحي لنادي 

الترسانة.

اش����اد رئيس مجلس االدارة 
واملدي����ر الع����ام للهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
باالجنازات واالنتصارات الوطنية 
للجمباز الفني، التي احرزتها البطلة 
الصاعدة »نور االسطى« واكد ان 
الهيئة تقف الى جانبها وحترص 
عل����ى دعمه����ا امل����ادي واملعنوي 
ملواصلة طريقها في احملافل الدولية 
والعاملية. جاء ذلك خالل استقبال 
اجلزاف لولي امر البطلة الناشئة 
باسل االس����طى بحضور والدتها 
التي تقف الى جانبها، نظرا لعدم 
ادراج لعبة اجلمباز الفني للفتيات 
ضمن العاب احتاد اجلمباز. وقد 
استعرض رئيس الهيئة مع ولي امر 
البطلة »نور االسطى« اجنازاتها، 
السيما فضية املركز الثاني لبطولة 
روس����يا الدولية للجم����از الفني 
للفتي����ات، واملركز الرابع لبطولة 
»بوشن االملانية« الى جانب العديد 
من املراكز وااللعاب في البطوالت 
الدولية واالقليمية. واكد اجلزاف 
ان الهيئ����ة لم ول����ن تتوانى في 
تقدمي جميع وسائل الدعم املادي 
واملعنوي لبطلة الكويت الصاعدة 

»نور االسطى«.

مدافع منتخب الشباب الذي كان 
األهل���ي يفاوضه ط���وال االيام 
املاضي���ة. وكان ضم���ن العبي 
املنصورة قبل ان ينتقل لصفوف 
الليبي وأجرى مسؤولو  الهالل 
الزمالك اتصاال مبحمود سعد في 
سويسرا، حيث بارك ضم الالعب 
الذي أعلن متسكه بالزمالك ووقع 
على بياض في مطار اإلسكندرية 
عند عودته من ليبيا، والالعب من 
مواليد 1989 وهو ابن عز الرجال 

كابنت املنصورة السابق.

انتخابات الترسانة

بدأت احلم���الت االنتخابية 
ملرشحي انتخابات الترسانة تظهر 
في اآلفاق سريعا وعقدت خالل 
األيام املاضية جلس���ات مغلقة 
بني اعضاء كل قائمة على حدة 
فاألولى يتزعمها حس���ن فريد 

االسماعيلي باالضافة إلى العديد 
من االجنازات الدولية مع املنتخب 

املصري.
من جانب آخ���ر، تأكد غياب 
محم���د فض���ل مهاج���م األهلي 
واملنتقل حديثا إلى صفوفه عن 
مباراة السوبر املصري أمام حرس 
احلدود املقررة يوم 21 اجلاري، 
بسبب عدم شفائه من االصابة 

التي حلقت به اخيرا.
ويعاني فضل من إصابة عبارة 
عن متزق ف���ي العضلة الضامة 
حتتاج إلى راحة تامة لفترة زمنية 
أنه تقرر  إلى  طويلة، باالضافة 
اس���تبعاد الالعب من السفر مع 
بعثة الفريق لدورة وميبلي في 
اجنلترا التي تقام خالل الفترة 

من 24 إلى 26 اجلاري.
وتوالت اإلصابات على العبي 
األهلي قبل موقعة السوبر حيث 

رئيس النادي احلالي والتي لم 
تتضح معاملها حتى اآلن بالنسبة 
ألس���ماء األعضاء حيث مت ترك 
القائمة مفتوح���ة إال أننا علمنا 
أن م.سيد جوهر نائب الرئيس 
طالب حسن فريد بضرورة إغالق 
القائمة حتى ال يتشتت األعضاء 
خصوصا ان األندية األخرى مثل 
األهلي والزمالك خاض رؤساؤها 
االنتخابات بقوائم مغلقة وهو ما 
أدى الى حدوث بعض اخلالفات في 
ظل وجود عدد كبير من املرشحني 
أعلنوا انضمامهم للقائمة وهو 
ما وضع حسن فريد في موقف 

محرج.
وأكد س���يد جوه���ر أنه لن 
يلتفت الى الشائعات التي تهاجم 
املجلس احلالي، مش���يرا الى أن 
لديه مس���تندات عن االجنازات 
التي حتققت وقام هو شخصيا 

بات أحمد بالل قائد الفريق خارج 
احلسابات احلمراء بعد أن أثبتت 
األشعة التي أجراها اخيرا اصابته 
بتمزق في العضلة الضامة أيضا، 
ما يحرمه من املشاركة في بداية 
املوس���م.اما أحمد فتحي فمازال 
موقفه غامضا حيث انه يتماثل 
التي كانت  للشفاء من اإلصابة 
عب���ارة ع���ن جزع ف���ي الرباط 
اخلارجي للركب���ة ليكون بذلك 

خارج احلسابات األهالوية.
ومتاثل محمد بركات للشفاء 
بعد استجابته للبرنامج التأهيلي 
املكثف الذي وضع له في أملانيا، 
الع���ودة للقاهرة ليكون  وبعد 
على أعتاب االنضمام للتشكيلة 
األساس���ية للفريق ف���ي مباراة 

احلدود املقبلة.
وفى سياق آخر، جنح الزمالك 
في ضم الالعب احمد عز الرجال 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
النادي  ف���ي  الكرة  أكد مدير 
األهل���ي هادي خش���بة امس أن 
النج���م املص���ري الدولي محمد 
الرحيل عن  أبوتريكة ال يعتزم 
الفريق، وسيظل ضمن صفوف 

»الشياطني احلمر«.
وق���ال خش���بة ان���ه أجرى 
محادث���ات م���ع أبوتريكة عقب 
التدريب الصباحي للفريق امس، 
وأن الالعب أكد ان حب اجلماهير 

هو السبب الرئيسي في بقائه.
وكان األهلي قد تلقى عرضني 
من أهلي دبي اإلماراتي والس���د 

القطري للتعاقد مع أبوتريكة.
وكان أهلي دبي قد تقدم بعرض 
للنادي األهلي يقضي بشراء عقد 
أبوتريكة مقابل 5 ماليني يورو أو 
استعارته ملدة 6 أشهر بداية من 
املوسم املقبل، وذلك حتى يتمكن 
الالعب من املشاركة مع الفريق 
في بطولة كأس العالم لألندية مع 

نهاية عام 2009 في أبوظبي.
جدير بالذكر ان حسني عبدربه 
املنتخب املصري  العب وس���ط 
محترف ف���ي صفوف أهلي دبي 
وهو معار من اإلس���ماعيلي منذ 

املوسم املاضي.
جتدر اإلشارة إلى ان أبوتريكة 
رفض أكثر من عرض لالحتراف 
في وقت سابق من أندية عربية 
وأوروبية مفضال عدم اخلروج 

من »القلعة احلمراء«.
وكان أعض���اء جلن���ة الكرة 
في النادي األهلي قد انقس���موا 
إل���ى حزب���ني، أحدهم���ا يؤيد 
فكرة الس���ماح له بخوض تلك 
التجربة وذل���ك تقديرا للجهود 
التي بذلها أبوتريكة مع النادي، 
وكذلك التضحيات باجلملة التي 
قدمه���ا لألهلي، لذا فإنه البد من 
تقديره والسماح له بخوض تلك 

التجربة.
أما ال���رأي اآلخ���ر فيرى ان 
أبوتريك���ة يعتبر م���ن األعمدة 
األساسية في صفوف الفريق، ومن 
الصعب التخلي أو االستغناء عنه 
بأي طريقة األمر الذي وضع جلنة 

الكرة في حيرة من أمرها.
يذك���ر أن أبوتريكة حقق مع 
األهل���ي العديد م���ن االجنازات 
واأللقاب كان آخرها بطولة دوري 
أبطال افريقيا املوسم املاضي بعد 
فوزه عل���ى القطن الكاميروني، 
والدوري املصري على حس���اب 

حقق ناشئو العربي إجنازا الفتا في البطولة العامة للسباحة 
لفئتي 11-12 سنة لم يتحقق لألخضر منذ أكثر من خمس سنوات 
بعد أن فاز العبوه باملركز األول بجدارة واستحقاق وبفارق كبير 
عن أقرب املنافسني بعد أن تسيدوا منافسات البطولة. يذكر أن 
العربي حقق املركز الثاني لنفس منافسات البطولة في املوسم 
املاضي.  كما حقق س���باحو العربي املركز الثاني لفئتي 13 و14 
سنة بحصولهم على املركز الثاني في الترتيب العام للمنافسات 

خلف نادي اليرموك والذي حصل على املركز األول.
يذك���ر أن العربي حصل على املركز الثال���ث بنفس املرحلة 
للموس���م املنصرم.  وقد جمع العرب���ي 7 نقاط من نقاط كأس 

التفوق العام متقدما نقطتني عن املوسم املاضي.

فضل يغيب عن لقاء السوبر أمام حرس الحدود

أبوتريكة يرفض عروض االحتراف ويعلن تمسكه باألهلي

محمد أبوتريكة اعرض عن فكرة االحتراف ولن يرافق حسني عبدربه في أهلي دبي

وفيق ابراهيم – ميينا – اثناء تقدميه طلب ترشيحه الى االمني العام بالوكالة لالحتاد اللبناني جهاد الشحف

بطلة اجلمباز نور االسطى

ترشيحات جدية التحاد الكرة اللبناني
تسقط التزكية عن الثنائي حيدر وعالمة

الجزاف يشيد بإنجازات نور األسطى

انطالق نصف نهائي دورة الرومي

»الرماية« يستعد لبطولة السالم
بيروت ـ ناجي شربل

إقفال  قبل نصف شهر على 
باب الترشح النتخابات اللجنة 
اللبناني لكرة  اإلدارية لالحتاد 
املقررة في 7 أغس����طس  القدم 
املقبل، تقدم عدد من املرشحني 
من خارج اللجنة اإلدارية بطلبات 
ترشيح لالنتخابات، حملت معها 
دالالت عدة، أبرزها وجود حترك 
واسع لدى النوادي لكسر التزكية 
التي يحاول الثنائي احلالي في 
االحتاد رئيس����ه هاش����م حيدر 
العام رهي����ف عالمة  واألم����ني 
الترويج لها، لتأمني استمرارهما 

معا لوالية جديدة.
فقد هز ترشيح »الدينامو« 
الش����مالي وفي����ق ابراهيم أمني 
س����ر جلنة محافظة الشمال في 
االحتاد الوسط الكروي، اذ أكد 
ابرهيم جدية ترشحه، »والعمل 
مع مجموعة من املرشحني لتأليف 
الئحة تخوض االنتخابات، وامامنا 

فرص حقيقية للفوز«. 
وكانت معلومات حتدثت عن 

بذل األمني العام لالحتاد رهيف 
عالم����ة اتصاالت م����ع إبراهيم 
لثنيه عن الترشح، إال ان اإلداري 
الشمالي أصر على أحقية متثيله 

لشريحة كبيرة من النوادي.
السابق  الرئيس  كذلك تقدم 
لن����ادي الريان د.نبيل قانصوه 
بترش����حه، وقال ل����� »االنباء«: 
»ترش����حي جدي ونهائي، وقد 
رفضت عروضا عدة لالنضمام 
الى الئحة ائتالفية تضم غالبية 
اعضاء اللجنة االدارية احلالية، 
انا مصر على التغيير في ادارة 
كرة القدم اللبنانية، انطالقا من 
جتربة واسعة غير مشجعة مع 

اللجنة االدارية احلالية«. 
في حني أشارت معلومات الى 
اتصاالت واسعة يبذلها عدد من 
املعنيني مع رئيس نادي شباب 
الساحل فادي عالمة للترشح، 
متهيدا لطرحه كرئيس توافقي 

للجنة االدارية العتيدة. 
وعلى خط مقابل، كشف عدد 
من اعضاء اللجنة االدارية احلالية 

لالحتاد ل����� »األنباء«، عن توتر 
اللجنة اإلدارية، وإصرار  داخل 
كبير من الثنائي عالمة وحيدر 
على حسم الترشيحات سريعا، 
لقط����ع الطريق على مجموعات 
تستعد لتأليف تكتل انتخابي. 
وذكرت املعلومات انه مت توزيع 
بيان اعالمي يتضمن اإلش����ارة 
انتخابي بني حيدر  الى حتالف 
وعالمة، ما لبث ان مت سحبه من 
البعض  السوق ألسباب عزاها 
الى امتعاض لدى عدد من أعضاء 
االحتاد، ح����ول اختصار األمور 

بشخصي حيدر وعالمة. 
كم����ا أملح البع����ض الى دعم 
الثنائي  خارجي يحظى به هذا 
لالستمرار، ويتخطى حدود الشأن 
الكروي اللبناني، ليطول حسابات 
رياضية اقليمية وقارية، وتتصل 
مبوق����ف االحت����اد اللبناني من 
انتخابات مقعد »فيفا« عن منطقة 
غرب آسيا في االحتاد اآلسيوي، 
التي اجريت في العاصمة املاليزية 

كواالملبور في مايو املاضي.

تقام اليوم مباريات الدور نصف 
النهائي من منافسات دورة املرحوم 
أحمد الرومي الرابعة لكرة القدم، 
وستقام غدا املباراة النهائية حتت 
رعاي����ة النائب عب����داهلل الرومي 
الرومي مختار  وبحضور حسني 
منطقة الدعية على صالة الشهيد 

فهد األحمد بالدعية ويسبقها فقرات 
رياضية حافلة باملفاجآت للجماهير. 
وتأهلت ثمانية فرق الى الدور ربع 
النهائي وهي فريق الشامية وبنك 
اخلليج واملرحوم خالد املس����باح 
وعالبرك����ة وديواني����ة بن نواف 
وديوانية الشطي وسبورت زون، 

وفريق املرحوم عبداهلل الفضالة. 
وكان فريق الشامية قد تأهل بعد 
فوزه على فريق الكندري 2-0 في 
الدور األول، وفي دور ال� 16 على 
الوطنية 2-1 بالترجيحية  فريق 
بخبرة العبيه فهد الفرهود وناصر 

املسند.

تنطلق غدا على مجمع ميادين 
الش����يخ صباح األحم����د االوملبي 
للرماية في اخلامسة مساء البطولة 
األولى ألكادميية الش����يخ س����عد 
للرماية االوملبية للموسم الرياضي 
2009 والتي حتمل اسم املغفور له 
الش����يخ صباح السالم على مدى 
ثالث����ة أيام حتت رعاية الش����يخ 

سلمان احلمود رئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للرماية.

من جانبه اشاد أمني السر العام 
عبيد العصيمي بالدور الكبير الذي 
تقوم به أسرة املغفور له الشيخ 
صباح السالم للرماية ودعمها ماديا 
ومعنويا ومش����اركتها في جميع 
مناسباتها وتشجيع املتميزين من 

الرماة والراميات.
وقال العصيم����ي ان أكادميية 
الرماي����ة بدأت اس����تقبال طلبات 
الش����باب والش����ابات من سن 15 
الى 21 سنة من الراغبني في تعلم 
أصول الرماية االوملبية منذ مايو 
املاضي بعد االنتهاء من االختبارات 

الدراسية مباشرة.


