
رياضةاالحد  19  يوليو  2009   46
في أولى مبارياته بكأس العالم

حامد العمران
يخوض منتخب الناش���ئني الوطني لكرة اليد 
في التاسعة مساء اليوم اولى مبارياته في بطولة 
كأس العال���م املقامة بتونس ام���ام منتخب ايران 
واختار اجلهاز الفني للمنتخب 16 العبا من اصل 
24 وهم: جابر العازمي، فه���د العميري، عبداهلل 
اخلياط، مبارك اخلالدي، عبدالعزيز دشتي، خالد 
الغربللي، س���عد احليدري، عبدالوهاب السيف، 
مطلق الدوسري، مشعل املطيري، عبداهلل اخلميس، 
محمد الصالل، صالح املوسوي، علي مستكي، فهد 

الهاجري، وابراهيم االمير.
وكان الوفد قد وصل الى تونس امس برئاسة 
عبدالواح���د خليل وعبيد املي���اس اداريا وفيصل 
الهاجري مديرا للمنتخب وحس���ن صالح مشرفا 
ومحمد مبارك مدربا ووليد عايش مساعدا للمدرب 
الى جانب املشرف العام على املنتخب واملدير الفني 

للمنتخب األول زوران.
ومن جانبه اكد رئيس الوفد عبدالواحد خليل 
ان االمور الفنية مستقرة واجلهاز الفني ركز على 
التشكيلة االساسية في املباريات االخيرة وخاصة في 

لقاء منتخب سلوڤينيا بطل اوروبا وقدم الالعبون 
مس���توى مميزا يبش���ر باخلير، متمنيا ان يدخل 
الالعبون اج���واء البطولة مبكرا ويحققوا نتيجة 

ايجابية في اللقاء األول أمام املنتخب اإليراني.
واشار الى انه سبق ان لعب االزرق مع االيرانيني 
في البطولة اآلسيوية ومتكن منتخبنا من الفوز 
وحتقيق بطولة آسيا، مؤكدا ان اجلهاز الفني بقيادة 
محمد مبارك يعرف جيدا نقاط القوة والضعف في 
املنتخب االيراني والالعبون س���بق ان لعبوا مع 
الفريق نفسه وهذا ما يس���اعد على بداية مثالية 

لألزرق في البطولة.
من جانب آخر اعرب جنم منتخب الشباب مشعل 
املطيري عن تفاؤل���ه في لقاء اليوم مؤكدا ارتفاع 
الروح املعنوية عند الالعبني واجلميع يطمح لتحقيق 
الف���وز على املنتخب االيراني، الفتا الى ان االزرق 
ميلك 16 العبا مبستوى واحد والكل يريد ان يثبت 
نفسه في التش���كيلة االساسية ولكن في النهاية 
يعود األمر الى اجلهاز الفني الختيار االفضل لكل 
مباراة، مؤكدا ان الفوز هو الهدف األساسي بغض 

النظر عمن يشارك في التشكيلة األساسية.

»يد الناشئين« يواجه إيران اليوم
بعد الفوز باللقب الخليجي الحادي عشر على التوالي

مبارك الخالدي
الوطني  املنتخب  عادت بعثة 
للكراتيه مساء أمس االول بعد ان 
حققت اجنازا الفتا غير مسبوق، 
مبحافظته عل����ى لقبه اخلليجي 
للبطول����ة احلادية عش����رة على 
اقيمت منافساتها  التوالي والتي 
بالبحرين مؤخرا اذ اس����تطاع ان 
يكتسح املراكز األولى ب� 12 ذهبية 

وفضيتني و4 برونزيات.
وفي اس����تقبال كبي����ر تقدمه 

نائب املدي����ر العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب 
واعضاء االحتاد وعدد من اولياء 
امور الالعبني، اكد يعقوب ان الهيئة 
لن تتوانى في تقدمي الدعم والتكرمي 
الالزم، وقال ان الوصول الى القمة 
سهل ولكن احملافظة عليها صعب، 
وانتم حققتم الصعب بسيطرتكم 
على املراكز االولى من البطولة منذ 
18 عاما حيث اقيمت البطولة االولى 
عام 1992 ف����ي االمارات. واضاف 

ان ما يلف����ت النظر ويبعث على 
الطمأنينة ان احتاد الكراتيه يضم 
قاعدة قوية حتت����اج فقط الدعم 

الستمرار تفوقها.
من جانب����ه عبر رئيس الوفد 
عضو مجلس االدارة احمد الدويلة 
عن تقديره للهيئة العامة للشباب 
والرياضة ومسؤوليها على دعمهم، 
للكراتيه قائال ان هذا االجناز لم 
ف����راغ ولكن نتيجة  يتحقق من 
جلهود رئيس االحتاد الشيخ خالد 

العبداهلل واخوانه اعضاء مجلس 
االدارة والتخطيط السليم لبرامج 
املسابقات احمللية، مشيرا الى ان 
االحتاد هو الوحيد الذي يضم 14 
ناديا في عضويته على مستوى 
األلعاب الفردية بعد مشاركة نادي 

كاظمة مؤخرا.
وقال الدويلة ان ارتفاع مستوى 
املنافسات احمللية وقوة االحتكاك 
اكس����بت العبينا مهارات وخبرة 
حصدوا ثمارها في هذه البطولة 

آمل����ني ان يكرروا هذا االجناز في 
بطوالت القتالية الفردية في الصني 

وتايلند والتي ستقام الحقا.
من جهته، اش����اد املدير الفني 
لالحتاد محمد صادق باملستوى 
الفني للبطول����ة وقال، ان مملكة 
البحرين استطاعت ان تنظم هذه 
البطولة بكل جدارة من حيث توفير 
الصاالت ووسائل النقل واالتصاالت 
وهو ما انعكس على املستوى الفني 

للمشاركني.

»الكراتيه« يعود متوجًا بـ 12 ميدالية من البحرين

 فاز على الرفاع بركالت الترجيح 9-8 وحقق ثالثية تاريخية 

توج احملرق بطال ملسابقة كأس ملك البحرين لكرة القدم للمرة 
الثانية على التوالي وال� 14 في تاريخه بعد فوزه في املباراة النهائية 
على الرف���اع بركالت الترجيح 9-8 بعد انته���اء الوقتني االصلي 

واالضافي بالتعادل 1-1 على ستاد البحرين الوطني بالرفاع.
 وس���جل حسني علي )45( هدف احملرق، ومحمد سلمان هدف 
الرف���اع )48(، وحقق احملرق ثالثية تاريخي���ة بعد أن فاز بلقبي 
ال���دوري وكأس ولي العهد ايضا، كما كرر تفوقه على الرفاع بعد 

أن فاز عليه في نهائي كأس ولي العهد 2-0 األحد املاضي.
وكان الرفاع األخطر في الربع الساعة األول على مرمى احلارس 
الدولي محمد السيد جعفر، وكانت احملاولة األولى من خالل تسديدة 
حسني سلمان املباغتة من خارج منطقة اجلزاء حوله احلارس إلى 
ركني���ة بصعوبة )11(. ورد احملرق من خالل ركلة حرة مباش���رة 
حصل عليه���ا البرازيلي ريكو بعد اعاقته على مش���ارف منطقة 
اجلزاء، ونفذها محم���ود عبدالرحمن »رينغو« قوية زاحفة مرت 

بجوار القائم األيسر ملرمى احلارس محمود منصور )14(.
 وسدد محمود عبدالرحمن كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء 
علت العارضة )35(، ونش���ط احملرق في ربع الساعة األخير من 
الش���وط االول، وهدد مرمى الرفاع في أكثر من مناس���بة مستغال 
حتركات محمود عبدالرحمن ومحاوالت البرازيلي ريكو وحسني 

علي »بيليه«.
 وقبل نهاية الش���وط األول جنح احملرق في افتتاح التسجيل 
بعد مجهود فردي من البرازيلي ريكو الذي راوغ مواطنه تيتينيو 
قبل أن ميرر كرة بينية الى حسني علي غير املراقب ليسدد الكرة 

في املرمى )45(.
 ومع بداية الش���وط الثاني أدرك الرفاع التعادل في وقت مبكر 
عندما اس���تغل محمد س���لمان خطأ دفاعيا من علي عامر فخطف 

الكرة وسددها في املرمى )48(.
وقبل نهاية الش���وط االضافي األول ط���رد مدافع احملرق أحمد 
مطر حلصوله على االنذار الثاني، وواصل العبو احملرق مسلسل 
إهدار الفرص، وكان أبرزها فرصة محمود عبدالرحمن الذي تلقى 
متريرة بينية من حس���ني علي داخل املنطقة فسددها عالية فوق 
العارضة )114(. واحتكم الفريقان لركالت اجلزاء الترجيحية لفك 
التعادل، وجنح احملرق في اخلروج فائزا بعد أن تصدى احلارس 
محمد السيد جعفر للتسديدة التاسعة للرفاع والتي نفذها نضال 

اسماعيل.

رندى مرعي
اقامت اللجنة الرياضية في 
وزارة اخلارجية بالتنسيق مع 
نادي البولينغ الرياضي دورة 
البولينغ االولى للديبلوماسيني 
وذلك برعاي����ة رئيس مجلس 
ادارة الن����ادي الش����يخ ط����الل 
احملمد الذي اكد ان هذه الدورة 
لن تكون الوحيدة بل ستكون 
سنوية وذلك لتعزيز الروابط 
بني الديبلوماس����يني بعيدا عن 
السياسة لكن من خالل الترفيه 

واالنشطة الترويحية.
وتوجه الشيخ طالل احملمد 
بالشكر الى الديبلوماسيني الذين 
ش����اركوا في هذه الدورة والى 
وزارة اخلارجية على التعاون 
النش����اط، هذا  اقام����ة هذا  في 
وقد جتاوز عدد املشاركني في 
البطولة 110 افراد من السفراء 
والديبلوماسيني واسرهم الذين 
تباروا وتنافس����وا على الفوز 

بروح اسرية عالية.
الس����فارة  وقال مستش����ار 
املصري����ة خال����د عبدالرحمن 
مفت����وح  ي����وم  تنظي����م  ان 
للديبلوماس����يني واقامة دورة 
رياضي����ة م����ن ش����أنه تعزيز 
الروابط وتوثيق العالقات بني 
الديبلوماسيني بعيدا عن املظاهر 
الرسمية التي يفرضها العمل في 

السلك الديبلوماسي.
واشاد السفير اللبناني د.بسام 
النعماني باملبادرة التي اتخذتها 
وزارة اخلارجية بالتعاون مع 
نادي البولينغ في اقامة نشاط 
الديبلوماسيون عن  يرفه فيه 
انفس����هم مبش����اركة عائالتهم 
وتفت����ح املج����ال واس����عا امام 

السفراء واعضاء السفارات على 
زيادة التعارف ومتضية الوقت 

مبعزل عن العمل الرسمي.
كما اجمع املشاركون في هذه 
الدورة على انه ليس بغريب على 
وزارة اخلارجية اقامة هذا النوع 
من النشاطات والدورات، حيث ان 
الكويت حتتضن جاليات متنوعة 

آسيوية وعربية واجنبية.
من جهته، شرح مساعد مدرب 
منتخب الكويت فاضل املوسوي 
تفاصيل الدورة قائال انها تقسم 
الى مباراتني يشارك في االولى 
جميع الديبلوماسيني واسرهم 
على ان يتم اختيار افضل 8 نساء 
وافضل 8 رجال وافضل 4 اطفال، 
وبعد املباراة الثانية يتم اختيار 

الفائزين في هذه الدورة.

يحيى حميدان
يخوض منتخب الش����باب لكرة الس����لة في ال� 7 مس����اء اليوم ثالث 
مبارياته في البطولة العربية ال� 19 عندما يلتقي املنتخب الس����عودي 
ضم����ن املجموعة الثانية وذلك في صالة بن ياس����ني في مدينة الرباط 
املغربية التي حتتضن منافس����ات البطولة حتى 25 اجلاري مبشاركة 
11 منتخب����ا عربيا. وتقام اليوم ايضا 3 مباريات، جتمع األولى اجلزائر 
مع ليبيا في ال� 5 مس����اء في املجموعة األولى، وتلتقي تونس مع لبنان 
في ال� 9 في املجموعة األولى، في حني تختتم لقاءات اليوم بلقاء يجمع 

اليمن مع مصر في ال� 11 مساء حلساب املجموعة الثانية.
ويس����عى االزرق في لقاء اليوم الى اقتن����اص الفوز واقتناص احد 
املراكز املتقدمة ضمن املجموعة الثانية التي يلعب بها الى جانب اليمن 
ومصر والسعودية واملغرب وذلك لبلوغ دور الثمانية الذي يتأهل اليه 
االربعة االوائل من كل مجموعة. ويحتاج منتخبنا لفوز آخر بعد فوزه 
على اليمن 64 � 59 في املباراة األولى لكي يضمن تواجده ضمن الثمانية 
الكبار. ويعتبر لقاء اليوم متكافئا نوعا ما من حيث خبرة الفريقني، اذ 
تشارك السعودية مبنتخبها االوملبي اال ان عامل الطول مييل ملصلحة 
السعوديني وبالتالي فان املهمة ستكون مضاعفة على شباب ازرق السلة 

في سبيل حتقيق الفوز.

انتهت قمة القطبني الوحدات حامل اللقب والفيصلي بالتعادل 0-0 
على ستاد األمير محمد بالزرقاء شرق العاصمة عمان في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة االولى ملسابقة درع االحتاد األردني لكرة القدم. 
ورفع الفريقان رصيدهما ال����ى 4 نقاط بعد ان انتهت اجلولة االولى 

بفوز الوحدات على البقعة 2-1 والفيصلي على الكرمل 0-4.
وفي املجموعة ذاتها، فاز البقعة على اليرموك بهدف سجله محمد 
عبد احلليم في الدقيقة 4، واحلسني اربد على الكرمل بالنتيجة ذاتها 
سجله عمر عثامنة في الدقيقة 57 من املباراة التي اضاع خاللها اخلاسر 

ركلة جزاء نفذها يزن شاتي في القائم األمين.
وف����ي تفاصيل مب����اراة القمة، كانت االفضلية في الش����وط االول 
للفيصلي لكن احلارس عامر ش����فيع برز في التصدي لتسديدتني من 

الزامبي زكريا سيمون )25( ومؤيد أبو كشك )31(.
ثم بدأ الوحدات الش����وط الثاني مهاجما وأضاع أحمد عبد احلليم 
فرصة هدف إثر ركلة حرة س����ددها قوية تصدى لها العمايرة ببراعة 
)61(، قب����ل ان يجري مدرب الفيصلي العراقي ثائر جس����ام تبديلني، 
فأشرك عمر غازي مكان قصي ابو عاليه وعبد االله احلناحنة بدال من 
عصام املبيضني،  لينشط العبو الفيصلي في شن الهجمات على مرمى 
عامر ش����فيع لكن دفاع الوحدات الذي شهد ألول مرة ظهور احملترف 
الفلس����طيني عبد اللطيف البهداري كان لها باملرصاد خصوصا كرة 

مؤيد ابو كشك التي ابعدها البهداري في الوقت املناسب )70(.
وفي مباراة أخرى خط����ف البقعة أول ثالث نقاط بعد فوزه على 
اليرموك بهدف نظيف، وفي مدينة الرمثا تخطى فريق احلسني جاره 

الكرمل وفاز عليه بهدف نظيف ايضا.

أعلن رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
في تونس أن اجلزائر ستستضيف في »األيام القليلة القادمة« 
مباراة كرة قدم بني ناد من الضفة الغربية التي تسيطر عليها 
حركة فتح، وآخر من قطاع غزة الواقع حتت س���يطرة حركة 
»حماس«.وأكد الرجوب � الذي لم يحدد تاريخ إجراء املباراة أو 
اسمي الفريقني اللذين سيخوضانها � »انسجام وتفاهم العائلة 
الرياضية الفلسطينية« رغم اخلالفات السياسية الكبيرة بني 

فتح وحماس.
وشارك الرجوب في اجتماعات اللجنة التحضيرية  ملومتر 
تطوير االحت���اد العربي لكرة القدم التي اس���تمرت 3 أيام في 

تونس.

المحرق يتوج بكأس 
ملك البحرين للمرة الـ 14

أزرق السلة يبحث عن الضمان 
أمام السعودية

قمة الوحدات والفيصلي تنتهي بالتعادل

مباراة بين الضفة وغزة في الجزائر

»الخارجية« تنظم دورة في البولينغ للديبلوماسيين

حرس الحدود فاز على بابليسا والزمالك خسر بـ »السبعة«
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

أجرى اجلهاز الفني للزمالك بقيادة السويس����ري ميش����يل دي 
كاستال املدير الفني جلسات عديدة مع العبي الفريق الخراجهم من 
احلالة النفسية التي اصابتهم عقب الهزمية الثقيلة التي تعرض لها 
الزمالك في آخر مبارياته الودية خالل معسكره بسويسرا استعدادا 
للموسم اجلديد، أمام فريق براشوف الروماني، حيث خسر 1-7.

ومن جانبه اكد محمود سعد املدرب العام لالعبني ان هذا اللقاء 
ما هو إال جتربة ضمن سلسلة املباريات الودية التي خاضها الفريق، 
وان اجلهاز الفني لن يض����ع نتيجة هذا اللقاء في بؤرة اهتماماته 
الفنية ولن يقف امامها نهائيا غير انه استفاد منها كثيرا بالوقوف 
على بعض السلبيات املوجودة بالفريق وسنعمل على تصحيحها 

وعالجها خالل التدريبات.
وطلب س����عد من الالعبني نسيان هذا اللقاء متاما والتركيز في 
التدريبات اجلديدة والتعليم����ات الفنية التي يوجهها لهم اجلهاز 

الفني بقيادة دي كاستال.
ولم يقدم الزمالك األداء املتوق����ع وظهر جميع العبيه بعيدين 
عن مس����تواهم، حيث تأثر الالعبون باألحوال املناخية السيئة في 

مدينة سيون، حيث أدى هطول األمطار الشديدة املصاحبة لها إلى 
إيقاف اللعب أكثر من مرة خالل أحداث اللقاء.

من جانب آخر اغلق اجلهاز الفني حلرس احلدود امللف االفريقي 
بشكل مؤقت، للتركيز في لقائه الهام لبطولة السوبر املصري امام 

االهلي، واملقررة اقامته 21 اجلاري على ملعب الكلية احلربية.
وكان طارق العش����ري املدير الفني للفريق قد طلب من العبيه 
ضرورة إغالق مل����ف بطولة االحتاد االفريقي والتركيز في مباراة 
السوبر، ألنها تعد بطولة في حد ذاتها، والفوز بها يعني اضافة بطولة 

جديدة الى النادي بعد الفوز بلقب بطولة كأس مصر املاضية.
وقد حقق حرس احلدود فوزا ثمينا على ضيفه بابليسا يونايتد 
النيجيري بهدف نظيف على س����تاد املكس باإلس����كندرية، ضمن 
منافسات اجلولة األولى لدوري املجموعات لدور الثمانية لبطولة 

كأس االحتاد االفريقي.

األهلي يبدأ معسكره

من جانب آخر يدخل اليوم العبو االهلي بقيادة حسام البدري 
معسكرهم املغلق مبدينة السادس من اكتوبر والتدريب على ملعب 

نادي درمي استعدادا ملباراة بطولة السوبر امام حرس احلدود، لزيادة 
التركيز لدى لالعبني قبل ه����ذه املواجهة التي تعتبر مبثابة دافع 
معنوي قوي للفريق قبل بدء املوسم اجلديد، وينوي اجلهاز الفني 

اصطحاب جميع الالعبني متهيدا الختيار 18 العبا يوم املباراة.
وأصب����ح اجلهاز الفني لألهلي بقي����ادة البدري، في ورطة قبل 
لقاء السوبر بسبب جتدد إصابة محمد بركات العب وسط الفريق، 
وش����عوره بآالم في منطقة احلوض، فقد أدى على أثرها برنامجا 
عالجيا، ولم يشارك في املران اجلماعي للفريق. ويبذل إيهاب علي 
طبيب الفريق جهودا مكثفة م����ن أجل محاولة جتهيز بركات قبل 

لقاء السوبر.
وخاط����ب األهلي احتاد الكرة ليخاط����ب نظيره األميركي وذلك 
لسرعة ارسال البطاقة الدولية لالعب الليبيري جورج دي فوركي 
الذي تعاقد معه األهلي منذ أيام قادما من نادي دي سي يونايتيد 

لكي ينضم لقائمة الفريق من املوسم القادم.
من ناحية أخرى، يخوض انبي في الثالثة عصر اليوم مواجهته 
املرتقبة امام سانتوس األنغولي في افتتاح مباريات املجموعة الثانية 

لدوري املجموعات لبطولة كأس االحتاد األفريقي.

أبطال الكراتيه عند وصولهم املطار متوجني بامليداليات

مشعل املطيري احدى األوراق املهمة في حسابات اجلهاز الفني

 )سعود سالم(الشيخ طالل احملمد مع بعض املشاركني في الدورة

أحد املشاركني يستعد للمنافسة


