
رياضةالثالثاء  21  يوليو  2009   42
يلتقي اليوم مع المغرب في ختام الدور األول

خسارة »شباب السلة« أمام السعودية في »العربية«
الجهراء يعطي الضوء األخضر للعيدان

أعطت ادارة الك���رة بنادي اجلهراء احلرية كاملة حلارس مرمى 
الفريق االول احمد عيدان باالنتقال ألي ناد يرغب في االنضمام اليه، 
وذل���ك في بادرة منها تأتي تقديرا للرحلة الطويلة التي قضاها مع 
الفري���ق وكان خاللها منوذجا لالعب اخللوق املعطاء وقدوة لكثير 
من اخوانه الالعبني وقدم خاللها مستويات متميزة ساهمت بوصول 
الفريق لنهائي كأس صاحب السمو األمير مرتني، وكذلك الفوز في 
بطولة دوري الدرجة االول���ى، ومن املتوقع ان تتنافس عدة اندية 
على ضم حارس اجلهراء نظرا ملس���تواه املتميز وخبرته العالية، 
مما سيعود بالفائدة على الفريق الذي سينضم اليه وسيسهم حتما 
في زيادة حظوظه على املنافسة. من جانبه، عبر عيدان عن عظيم 
شكره وامتنانه لرئيس واعضاء مجلس ادارة النادي وادارة الفريق 
على تلك املبادرة التي لم تكن غريبة عليهم، واضاف: نادي اجلهراء 
واخواني الالعبني لهم منزلة كبيرة في قلبي وس���تبقى كذلك حتى 

في حال انتقالي لناد آخر.

أزرق الصاالت يبدأ استعداداته 
لتصفيات أمم آسيا

عقدت جلنة الصاالت في احتاد كرة القدم اجتماعا برئاسة أسد تقي 
استعرضت من خالله البرنامج القادم للمنتخب الوطني املقبل على 
املش����اركة في تصفيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية 
الدوحة خالل الفترة من 13-18 اكتوبر املقبل واملؤهلة الى النهائيات 
في 2010. واعلن مقرر اللجنة عادل الشطي ان املنتخب سيبدأ تدريباته 
في اغسطس املقبل بحضور الالعبني الذين سيتم اختيارهم من قبل 
املدرب عيسى فالح ومساعده علي ضيف اهلل على أن يتم تصفيتهم 
قبل بداية التصفيات بأسبوع، مشيرا الى ان املنتخب سيقيم معسكرا 
تدريبيا في ايران في االول من اكتوبر وحتى العاشر من نفس الشهر. 
وحول نظام التصفيات أوضح الشطي أن الدول التي احتلت املراكز 
الثالثة األول في بطولة أمم آسيا األخيرة وهي: إيران وتايلند واليابان 
ستتأهل تلقائيا إلى النهائيات املقبلة باالضافة الى الدولة املستضيفة 
على أن تخوض املنتخبات األخرى اآلسيوية املشاركة في التصفيات 
حلسم التأهل من جانبها. هذا وقد ضمت جلنة الصاالت عادل محمود 

مشرفا للمنتخب الوطني في املعسكر التدريبي والبطولة.
ومتنى الش���طي التوفيق الزرق الص���االت في تنفيذ برنامجه 
القادم، مشيدا بدعم اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون االحتاد 

برئاسة الشيخ احمد اليوسف واعضاء اللجنة.

يحيى حميدان
الش����باب لكرة  تلقى منتخب 
السلة هزميته الثانية على التوالي 
في البطولة العربية ال� 19 وكانت 
أم����ام نظيره الس����عودي 52 � 73 
ف����ي املباراة الت����ي جمعتهما اول 
من امس في صالة بن ياسني في 
مدينة الرباط املغربية التي حتتضن 
البطولة حتى 25 اجلاري. واحتل 
منتخبنا املركز الثالث في املجموعة 
الثانية برصيد 4 نقاط، وتتصدر 
مصر ترتيب املجموعة برصيد 6 
نقاط، ثم الس����عودية 5 نقاط في 
املركز الثاني، في حني يحتل املغرب 
واليمن املركزين الرابع واخلامس 
على التوالي ب� 3 نقاط لكل منهما. 
وواجه شباب األزرق صعوبة كبيرة 
في مجاراة العبي املنتخب السعودي 
الذين امت����ازوا بالطول واخلبرة، 

وذلك خلوضهم عدة بطوالت على 
الصعيد اخلارجي سواء مع األندية 
او املنتخب.فيما يفتقد العبونا هذه 
امليزة ألن 9 العب����ني من أصل 12 
العبا في القائمة يشاركون للمرة 
االولى في بطولة رسمية خارجية. 
األرب����اع جميعها  وجاءت نتائج 
انتهى  ملصلحة السعودية، حيث 
الرب����ع االول 17 � 9، وكذلك األمر 
ف����ي الربع الثان����ي 33 � 26، وفي 
الربع الثالث اظهر منتخبنا روحا 
قتالية عالية، وقلصوا الفارق حتى 
وصل الى 5 نقاط، بيد ان اخلبرة 
لم تسعفهم الستكمال نشاطهم بعد 
ان حافظ األخضر على تقدمه عند 
نهاي����ة الربع الثالث 50 � 41، وفي 
الربع األخير ل����م يظهر منتخبنا 
الروح القتالية الت����ي كان عليها 
في الربع الثالث، وس����لم املباراة 

متاما للسعودية. وفي بقية نتائج 
املباريات، تغلبت اجلزائر على ليبيا 
70 � 51، وتونس على لبنان 96 � 
47 ضمن املجموعة االولى، وفي 
املنتخب  الثانية، حقق  املجموعة 
املصري فوزه الثالث على التوالي 
على حساب اليمن 93 � 45. وتختتم 
منافسات الدور االول اليوم باقامة 
4 لقاءات، فيلتقي ازرق السلة مع 
منتخب املغرب صاحب الضيافة في 
ال� 11 مساء، وضمن املجموعة االولى 
يواجه املنتخ���ب اللبناني نظيره 
اجلزائري في ال� 5، ثم االمارات مع 
سورية في ال� 7، وتلتقي تونس مع 
ليبيا في ال� 9 مساء. وتتأهل بعد 
مباريات اليوم الفرق صاحبة املراكز 
ال���� 4 االولى في كل مجموعة، الى 
الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام 

خروج املغلوب.

املواجهة تتجدد اليوم بني األهلي وحرس احلدود

صالح يوسف قدم مستوى جيدا أمام السعودية

ناد كبير يفاوض ضاري
تلق��ى جن��م منتخبنا الوطني لكرة الس��لة
ونادي اجله��راء عبدالعزيز ضاري عرضا 
مغريا من احد األندية الكبيرة لالنتقال إليه على 
س��بيل اإلعارة ملدة موس��م واحد، مقابل مبلغ 

قياسي بلغ 70 الف دينار.
هذا وتتجه النية لدى ادارة اجلهراء الى رفض 

العرض، وذلك حلاجة الفريق الى جهود ضاري 
ال��ذي يعد ركيزة أساس��ية ومهمة في الفريق، 

وانتقاله سيترك فراغا كبيرا.
وكان اجلهراء ق��د رفض عرضا مماثال من 
نادي كاظمة بلغ 50 ألف دينار الستعارة ضاري 

ملدة موسم واحد أيضا.

سلة السالمية تعود بعد 12 عاماً

خسارة النجم الساحلي
في أبطال أفريقيا

فشل النجم الساحلي التونسي حامل اللقب عام 2007 في فك العقدة 
الزميبابوية عندما خسر امام مضيفه مونوموتابا الزميبابوي 1 � 2 
في هراري في اجلولة االولى من منافس���ات املجموعة الثانية ضمن 

الدور ربع النهائي ملسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل دانيال كامونهينغا )2( وداريل نيادورو )64( هدفي الفريق 

الزمبابوي، وأحمد العكايشي )50( هدف النجم الساحلي.
وهي املرة الثالثة التي يفشل فيها النجم الساحلي في انتزاع نقطة 

واحدة على األقل خالل مواجهاته ملضيفيه في العاصمة هراري.
كما هي املرة العاشرة على التوالي التي يفشل فيها النجم الساحلي 
في حتقيق الفوز خارج قواعده في املسابقات القارية منذ تغلبه على 
مضيف���ه األهلي املصري في الدور النهائ���ي عام 2007 حيث تعادل 
بعدها 5 مرات وخسر مثلها. وفي املجموعة نفسها، فاز مازميبي من 
الكونغو الدميوقراطية على هارتالند النيجيري 2 � 0 في لوبومباشي. 

وسجل مابي مبوتو )48( واالن كاري )77( الهدفني.
وفاز وفاق سطيف اجلزائري على فيتا كلوب من جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية 2 � 0 في سطيف في اجلولة االولى من املجموعة االولى 
ضمن الدور ربع النهائي ملسابقة كأس االحتاد االفريقي. وسجل عبد 
املالك زياية الهدفني في الدقيقتني 20 و64. وتعادل امللعب املالي مع 

برمييرو اغوستو االنغولي 0 � 0 في باماكو في املجموعة الثانية.

ختام بطولة الميني فولي
اختتم���ت مؤخرا البطولة االولى للعبة امليني فولي حتت رعاية 
نائب املدير العام لشؤون الرياضة بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب مبركز شباب القصور مبشاركة جميع مراكز الشباب 
وبحضور رؤس���اء املراكز. وتتمتع هذه اللعبة بشعبية كبيرة بني 
اعض���اء املراكز، حيث متثل ذلك في احلضور والتفاعل واملش���اركة 
احلماس���ية. والتقى في املباراة النهائية فريقا مركز شباب القصور 
ومركز شباب الس���املية في اجواء اتسمت بروح املنافسة الشريفة 
لنيل لقب البطولة لينتهي اللقاء بفوز القصور باملركز االول ويحل 

الساملية باملركز الثاني.

زيادة مكافأة بطل كأس البحرين

ماتشاال يستدعي العبين جديدين 
لقائمة البحرين

المنامة ـ ناصر محمد
ام����ر ملك مملكة البحرين حمد بن عيس����ى آل خليفة بزيادة 
مكافأة بطل كأس امللك لكرة القدم الى 50 الف ينار بحريني بدال 
من 30 الفا، ويحصل صاحب املركز الثاني على 30 الفا بدال من 
10 آالف، وس����يتم تطبيق ذلك اعتبارا من البطولة االخيرة التي 
اختتمت يوم اجلمعة املاضي واستطاع خاللها احملرق االحتفاظ 
باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على الرفاع 10 - 9 
عن طريق الركالت الترجيحي����ة اثر تعادلهما 1 - 1 في الوقتني 

االصلي واالضافي.
وكان امللك حمد بن عيسى قد رعى املباراة النهائية للبطولة 
واص����در اوامره بالتركيز على اقامة بطولة الدوري وكأس امللك 
اعتبارا من املوسم املقبل، وبالتالي سيتم الغاء مسابقتي كأس 
ولي العهد وكأس االحتاد، هذا وقد شهد املوسم الكروي البحريني 
املنتهي اطول فترة في االس����تمرار، حيث انتهى يوم 17 اجلاري 
وس����ط اجواء حارة جدا في الوقت الذي سيستعد فيه املنتخب 
الوطني للملحق اآلسيوي لتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا 

.2010
وبن����اء على ذلك، قرر االحتاد البحريني اجراء تعديالت على 
برنامجه الزمني للموس����م املقبل بعد اجتماع جلنة املس����ابقات 
ورفع توصياتها خالل الفترة املقبلة، علما ان الدوري سينطلق 
في 24 س����بتمبر املقبل وستقام مباريات الدرجة االولى لدوري 
خليفة بن سلمان ايام اخلميس واجلمعة والسبت، فيما ستقام 

مباريات دوري الدرجة الثانية ايام االحد واالثنني.
من جهة اخرى، قرر املدرب ميالن ماتشاال ضم الالعبني حسني 
علي )احملرق( وحسني سلمان )الرفاع( لقائمة املنتخب الوطني 
واس����تدعاءهما من جديد بعد غيبة نظرا للمستوى الذي ظهرا 
عليه في مس����ابقتي كأس ولي العهد وكأس امللك، وسيشاركان 
في املعس����كر التدريبي الذي سيقام في النمسا خالل الفترة من 
30 اجلاري حتى 19 اغسطس املقبل، وقد اعتذر منتخب البوسنة 
والهرسك عن اللعب مع الفريق في املعسكر بعد ان كان قد حتدد 
12 اغس����طس املقبل موعدا للمباراة، وجتري االتصاالت القامة 
مباراة بديلة فيما سيلعب املنتخب مباراة مع منتخب ايران في 

البحرين 31 اغسطس املقبل.

فارس وأبي شديد احتفظا
بالطائرة الشاطئية اللبنانية

بيروت ـ ناجي شربل
احتفظ ايلي أبي ش���ديد ونادر فارس بلقب بطولة 
لبنان في الكرة الطائرة الش���اطئية لفئة الرجال مرة 
جديدة، وأح���رزت عال النجار وندي���ن مجذوب لقب 
الس���يدات في البطولة التي نظمه���ا االحتاد اللبناني 
للعبة على الش���اطئ الرملي ملنتج���ع »باي 183« في 
جبيل، والذي سيستضيف البطولة العربية الشاطئية، 
واملس���ابقة في دورة االلعاب الفرنكوفونية السادسة 
التي يس���تضيفها لبنان بني 27 سبتمبر و6 اكتوبر. 
وجاءت املباراتان النهائيتان حاشدتني من حيث عدد 
اجلمهور الذي تقدمه رئيس االحتاد جان همام وأعضاء 

االحتاد ومشجعو اللعبة.
ففي نهائي الرجال، فاز ابي شديد وفارس على شادي 
بو فرحات 2-0 بعد مباراة سيطر عليها الفريق الفائز 
بوضوح وظهر التجانس بني الثنائي ابي شديد وفارس 

اللذين أضافا لقبا جديدا الى سجلهما احلافل.
وفي نهائي الس���يدات فازت جنار ومجذوب على 
سيمون ابو جودة وميريال س���عد 2-0 بعد سيطرة 
واضحة من الثنائي الفائز. وس���بق اللقاءات النهائية 
املباريات نصف النهائية للرجال حيث أسفرت املباراة 
األولى عن فوز شادي بو فرحات وجان أبي شديد على 
غسان قرداحي وجورج منر اللذين سيطرا على اللقب 
قب���ل ان ينتزعه منهما ابي ش���ديد وفارس منذ ثالثة 
اعوام 2-1، وايلي أبي ش���ديد ونادر فارس على منير 
عبوشي ومروان قزيحة 2-1. وأحرز عبوشي وقزيحة 
املرك���ز الثالث بفوزهما على قرداحي ومنر 2-1. وفي 
فئة السيدات احتلت اجنيال سعد ورنا ابو شقرا املركز 
الثالث بفوزهما على روال خطيب ونور مزين 0-2. 

ووزع رئيس االحتاد كؤوس���ا وجوائز نقدية على 
الفائزين والفائزات بلغت قيمتها زهاء الف دينار. وقال 
همام ل� »األنباء« ان التحضيرات مستمرة الستضافة 
البطولة العربية الش���اطئية اواخر اغسطس املقبل، 
»ونحن على تنس���يق كامل مع رئي���س جلنة الكرة 
الشاطئية في االحتاد العربي للكرة الطائرة وليد أمان، 
الذي سبق له الكشف على هذا املجمع البحري، وأوصى 

باعتماده الستضافة بطوالت كبرى«.

»األرجان العالمية العقارية« ترعى الحزامي 
في »الرجل الحديدي«

صقر فيروز خالل االجتماع مع اجلهازين الفني واإلداري لسلة الساملية

بعد انقطاع دام 12 عاما يستعد فريق الساملية 
لكرة السلة للموسم اجلديد، حيث سيشارك في 
منافسات احتاد السلة للموسم املقبل بفريق النادي 

للسن العام وفريقي حتت 14 و12 سنة. 
 وفي كلمة الى رئيس نادي الساملية د.عبداهلل 
الطريجي أكد فيها أنه حريص على أخذ لعبة السلة 
وضعها الطبيعي واعادة بنائها حيث تعتبر من 
أصعب األلعاب والس���املية على ثقة باجلهازين 
الفني واالداري على حتمل املس���ؤولية، ومتنى 
من جميع الالعبني العودة ولكن العودة من أجل 

املنافسة.
و في اجتماع عض���و مجلس االدارة ورئيس 

جلنة االلعاب اجلماعية صقر فيروز مع اجلهازين 
الفني واالداري لكرة السلة، قال ان اجلميع يعمل 
من أجل مصلحة الساملية، خاصة أن اللعبة جديدة 
على النادي لذلك هناك اهتمامات البد من حتقيقها. 
كم���ا حث اجلهازين الفني واالداري على التركيز 
على قطاع الناشئني ألنه نواة املستقبل للنادي. 
وأكد فيروز أنه توجد خطة للنادي حيث سيتم 

اشراك فريق 16 سنة في عام 2012 
وب���دوره أعلن مدير لعبة كرة الس���لة بنادي 
الس���املية سرور اليوحة انه سوف يتم استقبال 
العبني جدد م���ن مواليد 1997 حتى مواليد 2002 

اعتبارا من اليوم.

األهلي في مواجهة حاسمة مع الحرس في »السوبر«
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تتج���ه انظار عش���اق الكرة 
املصرية في الثامنة والربع من 
مساء اليوم صوب ستاد الكلية 
احلربي���ة ملتابعة مباراة بطولة 
الس���وبر املص���ري التي جتمع 
بني فريقي االهلي بطل الدوري 
الكأس،  وحرس احلدود بط���ل 
والت���ي س���يتحدد عل���ى ضوء 
نتيجتها زعي���م الكرة املصرية 
ملوسم 2009/2008. واللقاء بشكل 
عام يعد خارج دائرة التوقعات 

نظرا لقوة الفريقني.
وكان االهلي قد استعد للمباراة 
ضمن استعداداته للموسم اجلديد 
مبعسكره االملاني الذي تخللته 
عدة مباريات ودية خاضها الفريق 
من خ���الل املش���اركة في دورة 
زيتون الودية بأملانيا ثم العودة 
الى القاهرة والدخول في اكثر من 
لقاء ودي آخر كان آخرها مباراته 
مع املقاولون العرب انتهت بفوز 

االهلي 3- 2.
ومن املنتظر ان يخوض األهلي 
اليوم بتش���كيلة جديدة  اللقاء 
الى حد ما، حيث س���يعود امير 
عبداحلميد من جديد حلراس���ة 
املرمى بعد فترة طويلة من الغياب 
قضاها كحارس احتياطي للحارس 
الفلسطيني رمزي صالح وأمامه 
الرباعي محمد سمير واحمد السيد 
ووائل جمعة )احمد على( واحمد 
فتحي )ميينا( وجيلبرتو أو سيد 
معوض )يسارا( واملعتز باهلل 
اينو وحسام عاشور كمحوري 
ارتكاز من امامهما احمد حس���ن 

وحسني ياس���ر محمدي )امير 
س���عيود( على أن يكون هناك 
مهاجمان هم���ا محمد ابوتريكة 
واسامة حسني. في املقابل يدخل 
حرس احلدود من خالل هذا اللقاء 
في حتد جديد. ويس���عى خالل 
اللقاء إلى حتقيق نتيجة إيجابية 
املباراة وبطولة السوبر  حلسم 
لصاحله، لذلك ح���رص طارق 
العشري املدير الفني للحرس على 
جتهيز قوته الضاربة ومجموعة 
الالعبني األساسية للدفع بها من 

بداية املباراة.
وم���ن جانبه اكد العش���ري 
ان املواجهة س���تكون في غاية 
الصعوبة، ليس ألنها أمام بطل 
الدوري فحس���ب، وإمن���ا ألنها 
س���تكون مبثابة حتد من نوع 
خاص حلس���ام الب���دري املدير 
الفني اجلديد للفريق األحمر الذي 
يسعى بكل ما لديه لتقدمي شهادة 
ميالده في القيادة الفنية كمدير 
فني واملسؤول االول عن الفريق 
وليس مدربا عاما.  من جانب اخر 
خسر فريق إنبي أحد ممثلي مصر 
في بطولة كأس االحتاد االفريقي 
امام مضيفه س���انتوس  بهدف 
االنغولي بالعاصمة االنغولية 
لواندا في مس���تهل منافس���ات 
املجموعة األولى للبطولة وكاد 
إنبي يخرج بنقط���ة على األقل 
حيث ظلت املباراة تعادال سلبيا 
حت���ى الدقائق اخلمس األخيرة 
عندما متكن سانتوس من إحراز 
هدف املباراة الوحيد الذي منحه 

3 نقاط ثمينة.

أحمد احلزامي املشارك في بطولة الرجل احلديدي

أعلنت شركة األرجان العاملية العقارية دعمها 
ورعايتها لالعب أحمد احلزامي في احلدث الرياضي 
ترياثلون »الرجل احلديدي« 2009 الذي س���يقام 
في الثاني من أغسطس املقبل ببلجيكا وهو حدث 
عاملي سنوي، حيث يتحدى فيه املتبارون الستكمال 

ثالث ألعاب قوى شاقة متتالية.
وفي هذه الس���نة سيكون احلزامي واحدا من 
ثالثة كويتيني فقط سيش���اركون في هذا احلدث 
الذي س���يضم 1100 مشارك من ثالثني دولة حول 

العالم. وشارك أحمد احلزامي في العديد من سباقات 
املاراثون واملسابقات مثل ماراثون بيروت )42كم( 
العام املاضي كما حصل على العديد من اجلوائز 

وشهادات التقدير.
ويشمل احلدث املنتظر مسارا يتكون من 19كم 
س���باحة ثم 90كم على الدراجات الهوائية وفي 

النهاية الركض ملسافة 21كم.
وستخصص عائداته للمنظمة الدولية »املشي 
من جديد« والتي تدعم مركز الرياضة للمعاقني.


