
رياضةالجمعة 7  اغسطس  2009   30
فوز أول لـ »الفراعنة« في كأس العالم لشباب كرة اليد

األزرق في مواجهة أيسلندا اليوم ومصر في اختبار قوي مع األرجنتين
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواجه املنتخب الوطني نظيره االيسلندي في الـ 6:30 مساء اليوم 
بالصالة رقم )1( مبجمع صاالت ســــتاد القاهرة الدولي في محطته 
الثانية ضمن املجموعة األولى في بطولة كأس العالم لشــــباب كرة 

اليد املقامة في مصر.
ويسعى األزرق للفوز باملباراة وهو ما جعل اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة البحريني نبيل طه املدير الفني ومســــاعده مساعد الرندي 
املدرب العام واملصري باسم السبكي مدرب حراس املرمى يتابعون 
بدقة مباريات هذه املجموعة للتعرف على مستوى املنتخبات التي 
ســــيواجهها األزرق، وفي مقدمتها مباراة االفتتاح التي جمعت بني 
املنتخب املصري ونظيره االيســــلندي للتعــــرف على نقاط القوة 

والضعف في صفوفه.
وكان األزرق الشاب قد اختتم استعداداته لهذا اللقاء مبران خفيف 
صباح امس اشتمل على تدريبات االحماء واالطالة، ثم تقسيمة من 
مجموعتني اطمأن خاللها اجلهاز الفني الى مدى استيعاب الالعبني 
للفكر اخلططي الذي سيتم تطبيقه في اللقاء. وشهدت التدريبات 
األخيرة منافسة كبيرة وشديدة بني العبي األزرق، وهو ما زاد من 
حيرة اجلهاز الفني الختيار التشكيلة النهائية التي سيخوض بها 

املباراة.

11 مباراة

وفي اطار املجموعة األولــــى ايضا، تخوض مصر اختبارا قويا 
مع األرجنتني في الـ 8:30 مساء بالصالة الرئيسية مبجمع صاالت 
ستاد القاهرة الدولي، فيما تلتقي قطر مع أملانيا على نفس الصالة 

في الـ 4:30 مساء.
من جانبــــه، أعلن هادى فهمي رئيس االحتاد املصري لكرة اليد 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة، فتح جميع الصاالت التي 
تســــتضيف مباريات البطولة أمام اجلماهير، لضمان تواجدها في 
املباريات وخاصة مباريات املنتخــــب املصري، وذلك بعدما الحظ 
فهمي عدم اإلقبال على احلضــــور، خاصة في مباراة االفتتاح أمام 

منتخب أيسلندا امس.
وكان املنتخب املصري قد حقق فوزه األول على منتخب أيسلندا 
25ـ  19 في مباراة مثيرة وحماسية من جانب املنتخب املصري الذي 
تألق فيه أكثر من العب أبرزهم احلارسان كرمي هنداوي وكرمي حلمي، 

ومحمد هاشم ومحمد عالء »لوكا« اللذان شكال ثنائيا خطيرا.
ســــيطر املنتخب املصري على مجريات الشــــوط األول، وتألق 
العبوه وتقدموا على املنتخب األيســــلندي بفارق 6 أهداف، ما دفع 
املدير الفني أليســــلندا هيمر للحصول على وقت مستقطع إلعادة 
ترتيب أوراقه، وهو ما حتقق حيث أصبح املنتخب األيسلندي ندا 
قويا لنظيره املصري، وحاول تقليص فارق األهداف، ولكن اصحاب 
األرض حافظوا على فارق األهداف الســــتة طوال الشوط، ووصل 
في بعض األوقات إلى 8 أهداف، وفي نهاية الشــــوط أنقذ احلارس 
كرمي أكثر من هجمة خطرة لينتهي الشــــوط األول بتقدم املنتخب 

املصري 13 ـ 8.
وبدأ املنتخب املصري الشوط الثاني بنفس املستوى وتألق محمد 
هاشم الذي شــــكل خطورة كبيرة على مرمى املنتخب األيسلندي، 
الذي حاول العبــــوه الضغط من جميع اجلوانــــب واالعتماد على 
الهجمة املرتدة، واســــتطاع تقليص فــــارق األهداف إلى 4، وهو ما 
اضطر عاصم السعدني املدير الفني للمنتخب املصري إلجراء بعض 
التغييرات في امللعب، ومتكن العبو مصر من زيادة فارق األهداف، 
فيما استســــلم العبو منتخب أيســــلندا الذين وجدوا صعوبة في 

تعويض فارق األهداف.
وفي بقية املباريات، تلتقي تونس مع إســــبانيا، أســــتونيا مع 
نيوزيلندا، اجلزائر مع البرتغال، البرازيل مع فرنسا، روسيا البيضاء 
مع الدمنارك، وليبيا مع السويد، غرينالند مع سلوڤينيا، إيران مع 

النرويج، واملغرب مع التشيك.
واعتبر رئيس املجلس القومي للرياضة حســــن صقر في حفل 
االفتتاح أن هذه البطولة فرصة كبيرة اللتقاء شباب العالم وتنمية 
العالقات فيما بينهم ومتثل عنصرا مهما لالحتاد الدولي ألنها ثاني 

أكبر بطولة دولية ينظمها االحتاد بعد بطولة الكبار.
ومن جانبه أكد هادي فهمي أن بالده قادرة على اجناح البطولة 
المتالكها املقومات واخلبرات الالزمة متمنيا التوفيق جلميع املنتخبات 

املشاركة.
ومت خالل االفتتاح تقدمي عرض ليزر يعبر عن احلضارة املصرية 
وتاريــــخ اللعبة ومتيمة البطولة اضافة الــــى عرض أكروبات من 

فرقة روسية.
وسبق ملصر أن نظمت بطولة العالم للشباب عام 1993 وفازت 

شباب األزرق مطالب بالفوز على ايسلنداباللقب.

جنما الزمالك أحمد حسام »ميدو« وعمرو زكي يشكالن القوة الضاربة في الهجوم

محمد بن همام مغادرا قاعة الشرف في مطار بيروت يرافقه رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر واملدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي

بتروجيت أمام االتحاد وأسيوط مع الجونة والحرس يصطدم بالشرطة في الدوري المصري

الزمالك »المعّدل« في مواجهة إنبي

بن همام ينفي مساندته فريقًا في االنتخاباتصيفي مع الخور

ترشيح يعّكر تزكية اتحاد الكرة اللبناني
 بيروت ـ ناجي شربل

تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد اللبناني 
لكرة القدم في جسلتيها العادية واالستثنائية 
في الـ 4 بعد ظهر اليوم في قاعة دبي بفندق 
»ميتروبوليتان« مبنطقة ســـن الفيل، جلنة 
ادارية جديـــدة لالحتاد اللبناني لكرة القدم، 

تقوم على مبدأ »ابقاء القدمي على قدميه«.
وحده مرشح نادي املبرة نائب رئيسه سليم 
فارس، سيعكر سعي اللجنة االدارية احلالية 
للحصول على تزكية اجلمعية العمومية لوالية 
ثانيـــة جديدة، بعد تزكيتها في 2005، اذ أكد 
لـ »األنباء« عشية انعقاد اجلمعية العمومية 
استمراره مرشحا، لتأكيد حقوق االندية من 
جهة، ولتثبيت دور ناديه صاحب العالقات 
اجليدة مع كل الشرائح اللبنانية، من دون ان 
يجعل فارس من فوزه في االنتخابات هدفه 
الرئيســـي. وبدا واضحا انتصـــاره للخيار 
الدميوقراطي، وتأكيد وجود رأي آخر معارض 

للتسويات في كرة القدم اللبنانية.
واستمرار ترشح فارس، سيعني االحتكام 
الى الصناديق االربعـــة املخصصة القتراع 
مندوبي الدرجات االربع في اجلمعية العمومية، 
وتاليا جعل رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم القطري محمد بن همام، ينتظر طويال 
نهاية اجللسة، قبل مغادرته بيروت، والتي 

وصل اليها مساء اول من امس بعد زيارة الى 
العاصمة السورية دمشق، عمل فيها على ردم 
الهوة بني االحتـــاد الرياضي العام واالحتاد 
السوري لكرة القدم، الذي صدر قرار حله من 

قبل االحتاد الرياضي العام.
وقـــد حوصر بن همام منـــذ دخوله قاعة 
الشرف في مطار رفيق احلريري الدولي في 
بيروت، بأسئلة عن مســـاندته جماعته من 
اللبنانيني، ردا علـــى وقوفهم الى جانبه في 
انتخابات مقعد »فيفا« عن منطقة غرب آسيا 
في 8 مايـــو املاضي في العاصمـــة املاليزية 

كواالملبور. 
وبدا االنزعاج على رئيس االحتاد اآلسيوي، 
الـــذي قال انه يقف على مســـافة واحدة من 
اجلميع، داعيا الى عدم حتميل زيارته مضامني 
تتعلق بفواتير انتخابية. »لقد حضرت تلبية 
لدعوة رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشم 
حيدر، ومن الطبيعي ان ألبي دعوة اشـــقاء 
وقفوا الى جانبي باســـتمرار، وهم ينتمون 
الى بلد ساندني كثيرا في مسيرتي الرياضي 

واملهنية«.
 وقد أعد االحتاد اللبناني برنامجا لنب همام، 
تضمن زيارة الى القصر اجلمهوري في بعبدا 
قبل ظهر اليوم، حيث سيستقبل الرئيس ميشال 

سليمان رئيس االحتاد اآلسيوي.

 الذوادي مّدد عقده
 مع األفريقي 

اكمل اخلور القطري عقد محترفيه 
بتعاقده رســــميا مع اجلزائري رفيق 
صيفي العب لوريان الفرنســــي ملدة 
موسم واحد. واعلن املتحدث الرسمي 
للنادي خميس املهندي أن مجلس اإلدارة 
جنح في إنهاء التعاقد مع رفيق صيفي 
بعد ان شهدت الفترة املاضية استئناف 
الطرفني حتى توجت  املفاوضات بني 
بالنجاح.وتوقفت املفاوضات بسبب 
مغاالة صيفي في االمور املالية، حسب 
تصريح سابق للمهندي للموقع الرسمي 

للنادي.

التونسي  النادي االفريقي  أعلن 
املمتاز لكرة القدم، أن جناحه األيسر 
زهير الذوادي مدد عقده مع النادي 
حتى عام 2012. وقال االفريقي في بيان 
مقتضب نشره مبوقعه على االنترنت 
»مدد زهير الذوادي عقده مع الفريق 
ملدة عام اضافي حتى يونيو 2012«، 
ولم يكشف االفريقي عن التفاصيل 
املادية للعقـــد اجلديد لالعب البالغ 

من العمر 21 عاما.

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يختتم اليوم األسبوع األول من الدوري 
املصري لكرة القدم بإقامة 5 مباريات، تبدأ 
في الـ 5 مســــاء بتوقيت الكويت مبباراتي 
بتروجيت مع االحتاد السكندري في ستاد 
اجليش الثالث بالسويس، وبترول أسيوط 
واجلونة الصاعد حديثا للدوري املمتاز، في 

ستاد أسيوط.
وفي الـ 7:15 مساء يلتقي حرس احلدود 
مع احتاد الشرطة في ستاد املكس، واالنتاج 
احلربي مع املصري في ستاد االنتاج مبدينة 
السالم، وتختتم باللقاء اجلماهيري بني انبي 

والزمالك في ستاد اجلبل االخضر.
رغم أهمية لقاءات هذا األســــبوع إال ان 
مباراة انبي مع الزمالك على ستاد عثمان احمد 
عثمان باجلبل األخضر تأتى في املقدمة وتلقى 
االهتمام األكبر ليس بســــبب اجلماهيرية 
اجلارفــــة التي يتمتع بهــــا الفريق االبيض 
فحسب، وإمنا ألن طرفي اللقاء لديهما نفس 
طموح الفوز، باالضافة الى الندية واإلثارة 

التي تشهدها غالبا لقاءات الفريقني.
الزمالــــك يريد ان يلحق بســــباق القمة 
مبكرا والعودة مجددا الى عصر البطوالت 
واالجنازات، خاصة انــــه يدخل هذا اللقاء 
بفكر فني جديد ومجموعة العبني من العيار 
الثقيل يتقدمهم النجمان الكبيران احمد حسام 
»ميدو« وعمرو زكي، ويسعى أبناء القلعة 
البيضاء للعودة سريعا لصحوة االنتصارات 
من جديد، وهو األمر الذي استغله جيدا اجلهاز 
الفني للزمالك بقيادة السويسري ميشيل 
دي كاستال ومعه محمود سعد املدرب العام 
ومدير الكرة خالل الفترة املاضية لشحذ همم 
العبي الفريق وعودة الروح العالية والثقة، 
مشددين على ضرورة الفوز باملباراة قبل ان 

تفقد جماهير القلعة البيضاء  الثقة بهم.
في املقابل، يحاول انبي الفوز باملباراة 

واقتناص نقاطها الثالث مهما كانت الصعوبات 
التي يواجها اثناء اللقاء، وهو حتديدا ما طالب 
به أنور ســــالمة املدير الفني إلنبي العبيه 
محذرا من التفريط فــــي أي نقطة لتدعيم 
موقف الفريق في بداية املسابقة ورمبا يساهم 
الفوز في اســــتعادة الثقة املفقودة بسبب 
الهزائم املتتالية التي تعرضوا لها في كأس 

االحتاد االفريقي.

بتروجيت واالتحاد

وعلى ستاد اجليش الثالث في عجرود 
بالسويس، يستضيف بتروجيت صاحب 
االرض واجلمهور فريق االحتاد السكندري 
في لقاء مهم القتناص اول ثالث نقاط تكون 
خير بداية. بتروجيت الذي أنهى املوســــم 
املاضي محتال املركــــز الثالث اصبح لزاما 
عليه البحث عما هو أفضل، وبالتأكيد الفوز 
في مباراة اليوم ســــيضاعف من معنويات 
العبيه ويجعلهم يتمســــكون بحلم الفوز 
باأللقاب أكثر، السيما ان الفريق في طريقه 
للدخول في منافسات جديدة عليه عن طريق 

مشاركته في كأس االحتاد االفريقي.
ويعيش مختــــار مختار املديــــر الفني 
لبتروجيت في حيرة شديدة قبل املواجهة 
نظرا لكثرة الغيابات بالفريق، حيث يغيب 
املدافعون هشــــام النوبي ومحمد الفكهاني 
وكمال على لاليقاف، مما وضع مختار في 
مأزق شديد، وشهدت األيام املاضية محاوالت 
قصوى منــــه للبحث عن بدائــــل لالعبيه 
الغائبني، ووجد ضالته في الثنائي اجلديد 
محمد حافظ القادم من املصري بجانب محمود 
سمنة املنتقل من بترول أسيوط، وخلفهم 
كــــرمي ذكري والذين ســــيعتمد عليهم أمام 

االحتاد السكندري.
وتأكد عدم حلاق وليد سليمان جنم خط 
الوسط باملباراة بعد اإلصابة التي حلقت به 

في التدريبات األخيرة.
أما االحتــــاد فهو يبحث حتت قيادة طه 
بصري املدير الفني للفريق عن ضربة بداية 
قوية باملوسم اجلديد تساعده على التمسك 

بالتألق وحتقيق االنتصارات. 

الحدود والشرطة

وعلــــى ملعب املكس في االســــكندرية، 
يســــتضيف حرس احلدود صاحب االرض 

واجلمهور احتاد الشرطة.
وأصبح لزاما على أبناء طارق العشري 
املدير الفني حلرس احلدود حتقيق نتائج 
ايجابية حتى يضمن احلرس انهاء املوسم 
وهو فــــي مركز متقدم لن يقــــل عن املركز 
الرابع، السيما أنه يلقي مطاردة شرسة من 
بتروجيت وانبي، الذي استهل املوسم بالفوز 
بلقب بطولة السوبر املصري للمرة الثانية 
في تاريخه على حساب االهلي بعد الفوز على 
أبناء القلعة احلمراء بهدفني نظيفني، وعلى 
الرغم من كل هذا، اال أن األداء العام للفريق 
ظهر متواضعا في مباراته االخيرة في كأس 
االحتاد االفريقــــي. وهو األمر الذي عرضه 
للخســــارة بهدف أمام فريق أول اغسطس 

االنغولي.
في املقابل، يبحث احتاد الشرطة بقيادة 
طلعت يوسف املدير الفني للفريق والذي 
حقق معه نتائج طيبة في املوســــم املاضي 
على الرغم من انها كانت املشــــاركة االولى 
للشرطة في دوري االضواء، واستطاع ان 
يهرب بالفريق بعيدا عن شبح الهبوط من 
بداية املســــابقة وحتى نهايتهــــا، وبالتالي 
فاخلطوة اجلديــــدة التي يفكر فيها اجلهاز 

الفني املنافسة على مركز متقدم.

أسيوط والجونة

وعلى ملعبه في اسيوط، يستضيف 

بترول اسيوط فريق اجلونة الصاعد حديثا 
للدوري املمتاز هذا املوسم حيث يسعى 
كل منهما اليجاد مكان لنفسه في سباق 
الدوري، والفوز باللقاء واقتناص اول ثالث 
نقاط، فبترول اسيوط الذي جنح باملوسم 
املاضي حتت قيادته الفنية السابقة بقيادة 
محمد عامر في الهروب من الهبوط يخوض 
املباراة بقيادة املدرب اجلديد جمال محمد 
علي فهو يســـعى لتقدمي عروض قوية 
جتعله يهرب بالفريـــق البترولي مبكرا 

من شبح الهبوط.
أما اجلونة الذي يقوده اسماعيل يوسف 
فقد اســـتعد لبطولة الدوري بأســـلوب 
مختلف، حيث دعم الفريق صفوفه بالعديد 
من الصفقات السوبر في مقدمتهم عمرو 
ســـماكة ووائل رياض )شيتوس( الذي 
يعاني من اصابة فـــي الرباط الصليبي، 
وهو مـــا يؤكد ان الفريق يريد ان يبحث 
عن مكانة متميزة له بدوري الكبار وليس 

البقاء باملسابقة فحسب.

اإلنتاج الحربي والمصري

وعلى ملعبه مبدينة السالم يخوض 
االنتاج احلربـــي الصاعد حديثا للممتاز 
اولى مبارياته بدوري االضواء أمام ضيفه 
املصري البورســـعيدي ويسعى بقيادة 
مديره الفني طارق يحيى الى حتقيق نتيجة 

طيبة أمام الفريق البورسعيدي.
أما املصري فهو يعاني منذ فترة من 
عدم االستقرار بسبب تأخر ادارة النادى 
في صـــرف املســـتحقات املالية اخلاصة 
الفني للفريق بقيادة  بالالعبني واجلهاز 
املجري بيتشكي، وهو ما دعا الالعبني في 
االســـبوع قبل املاضي الى التهديد بعدم 
التدريب اذا ما لم يحصلوا على مستحقاتهم 

املادية.


