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الشباب لرد االعتبار أمام العين
في »أبطال آسيا«

البحرين تؤكد دعمها 
لبالتر في انتخابات 

رئاسة »فيفا«

ختام دورة مدربي »السلة« اليوم

شطب نتائج العربي في »الصاالت«
كوينسي ينضم إلى السد

األهلي البحريني بطل أندية الخليج لليد

القادسية إلى »ذهبي الطائرة«

ينتظر الش����باب السعودي فرصة رد اعتباره أمام العني االماراتي 
الذي أسقطه االس����بوع املاضي، وذلك عندما يستضيفه في الرياض 
اليوم في اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الثالثة ضمن دوري 
ابطال آسيا لكرة القدم. ويلعب اليوم ايضا في املجموعة ذاتها اصفهان 

االيراني مع باختاكور االوزبكي.
ويتصدر باختاكور الترتيب برصيد ست نقاط، يليه الشباب وله 
أربع نقاط بفارق االهداف ع����ن العني الثالث، ويحتل اصفهان املركز 

الرابع واالخير بنقطتني.
ويدرك الش����باب والعني جيدا ان باختاك����ور في طريقه الى حجز 
احدى بطاقتي املجموعة الى الدور الثاني، وان البطاقة الثانية ستكون 

محصورة بينهما، ولذلك فإن اهدار النقاط سيكون مكلفا جدا.
وفي املجموعة االولى، س����يكون هناك هدف����ان ال ثالث لهما امام 
الغرافة القطري في مباراته الهامة والصعبة مع االس����تقالل االيراني 
في الدوحة. الهدف االول الثأر من اخلس����ارة القاسية التي لقيها أمام 
منافس����ه في اجلولة املاضية 0-3، والثاني اس����تعادة الصدارة التي 

ضاعت منه بسبب هذه اخلسارة.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، يلعب اجلزيرة االماراتي 

مع االهلي السعودي.
ويتصدر االس����تقالل برصيد 7 نقاط، بف����ارق نقطة امام الغرافة، 

يليهما االهلي بثالث نقاط ثم اجلزيرة بنقطة واحدة.
وي����درك الغرافة املتوج بطال للدوري القط����ري ان حتقيق هذين 
الهدفني لن يكون س����هال خاصة ان االستقالل يسعى بدوره الى تكرار 
فوزه والتمس����ك بالصدارة لالقتراب اكثر م����ن حجز احدى بطاقتي 

التأهل الى دور ال� 16.
وف����ي املباراة الثانية، يس����عى اجلزيرة الى حتقي����ق فوزه االول 
والثأر خلسارته القاسية جدا ذهابا امام االهلي عندما يستضيفه في 
ابوظبي. ولن تكون مهمة اجلزيرة سهلة في حتقيق هدفه برد الدين 
لالهل����ي الذي كان هزمه في جدة 5-1 ف����ي اجلولة املاضية ملحقا به 
خس����ارة هي االكبر له منذ مدة طويلة، خصوصا ان الفريق املضيف 
قد يلجأ الى اراحة بعض عناصره االساس����ية ملباريات كأس الرابطة 

والدوري احملليني.

البحريني  أكد رئيس االحتاد 
لكرة القدم الش����يخ س����لمان بن 
إبراهيم دعم احتاده لرئيس االحتاد 
الدولي السويسري جوزيف بالتر 
املرش����ح لوالية رابعة في رئاسة 

»فيفا«.
واوضح بن ابراهيم في تصريح 
الفرنسية« ان  لوكالة »الصحافة 
البحريني سيجدد دعمه  االحتاد 
لبالت����ر ف����ي انتخاب����ات االحتاد 
الدول����ي املقبلة ف����ي صيف عام 
2011 بقوله »نعم س����ندعم بالتر 
في االنتخابات املقبلة كما دعمناه 
منذ تسلمه رئاسة االحتاد الدولي 
منذ عام 1998«، وأضاف »االحتاد 
البحريني دعم بالتر منذ 12 عاما، 
وملاذا االستغراب من تقدمي الدعم 

له من جديد هذه املرة«.
وتابع: »اعتق����د ان بالتر قدم 
الكثير لكرة الق����دم حول العالم، 
لقد تطورت الكرة البحرينية في 
عهد بالتر وحققت ما لم حتققه منذ 
سنوات طويلة، وكان لالحتاد الدولي 

الدور البارز في تطويرها«.
وأردف قائال: »لقد تواصل بالتر 
مع كل االحتادات األهلية، وساهمت 
مشاريع االحتاد الدولي في تطوير 
هذه االحتادات عبر مشروع الهدف 
واملعونات والدعم املادي لها، فلقد 
قدم فيفا الكثير للكرة البحرينية 

من خالل برامجه املتنوعة«.

انطلقت الدورة التدريبية ملدربي كرة السلة والتي يقيمها احتاد 
اللعبة في مركز اعداد القادة باخلالدية.

ويحاضر في الدورة الصربي زوران زوبيس���فيك مدرب نادي 
الكويت والبحريني سلمان رمضان مدرب كاظمة وفهمي اخلضرا 
مدرب العربي والتي ش���هدت مشاركة 40 مدربا ومدربة منهم عدد 
من مدربي دول اخلليج الذين حضروا خصيصا لالس���تفادة من 

الدورة التدريبية والتي ستختتم اليوم.
من جهته، أكد امني سر االحتاد ضاري برجس أن جلنة التدريب 
واملنتخبات رأت ضرورة اقامة مثل هذه الدورات وذلك لزيادة خبرة 
املدربني املوجودين حاليا من خالل احملاضرات التي يلقيها مدربون 
على مستوى عال واجراء تطبيقات عملية في صالة النادي العربي. 
وش���كر برجس أندية الكويت وكاظمة والعربي على تعاونها مع 

احتاد السلة وموافقتها على تفريغ مدربيها.
من ناحية اخرى، أصدرت جلنة املس���ابقات ش���ؤون الالعبني 
جدول مباريات كأس احتاد الس���لة والتي تقس���م الفرق فيها الى 
مجموعتني على أن يتأهل منهما اول وثاني كل مجموعة، ويلعب في 
املجموعة االولى القادسية والكويت والساحل والنصر والتضامن 
والش���باب، وفي الثانية كاظمة واجلهراء والعربي والصليبخات 

واليرموك والساملية.

قررت جلنة الصاالت املغلقة في احتاد كرة القدم في اجتماعها 
امس االول ش���طب نتائج فريق النادي العربي في بطولة دوري 
الصاالت التي تقام على صالة نادي اليرموك بعد اشراكه احملترف 

االيطالي املوقوف دوليا ادريانو.

اقترب السد وصيف بطل الدوري القطري لكرة القدم من التعاقد 
مع الغاني كوينسي اووسو ابيي مهاجم بورتسموث اإلجنليزي.

وذكر املوقع االلكتروني لنادي السد ان الالعب وصل الى الدوحة 
إلجراء املفاوضات النهائية مع االدارة واجتياز الكشف الطبي متهيدا 
لتوقيع العقد رس���ميا. ويريد السد تدعيم صفوفه مبهاجم جديد 

للمشاركة معه في كأسي ولي العهد واالمير.

احرز االهلي البحريني لقب بطولة االندية اخلليجية لكرة اليد 
في نسختها الثالثني بفوزه على االهلي القطري 32-26 في املباراة 

النهائية التي اقيمت في صالة نادي مسقط العماني.
وحصل النور السعودي على املركز الثالث بتغلبه على مسقط 
35-27. وحصد العبو االهل���ي البحريني معظم االلقاب الفردية، 
فنال محمد عبد احملس���ني جائزة افضل حارس، وحصل محمود 
املناع على لقب افضل جناح ايسر، وسعيد جوهر على لقب افضل 

العب ايسر.

فاز القادس����ية على الساحل بصعوبة 3-2، وانتزع بطاقة التأهل 
الثانية عن املجموعة االولى لبطولة دوري ال� 44 للكرة الطائرة.

وبرز من القادسية احملترف نور الدين حفيظ والعائد من االصابة 
حسني الشطي وعامر السليم، واالخيران كان لهما دور كبير في فوز 
القادسية ملا شكاله من حوائط صد قوية جنحا من خاللها في ايقاف 
خطورة العبي الساحل بقيادة احملترف طارق السماري، وجاءت نتائج 

األشواط 28 - 26 و31 - 29 و17 - 25 و21 - 25 و15 - 13.
وبهذا الفوز يتأهل القادس����ية الى املربع الذهبي كثان للمجموعة 
األولى خلف كاظمة، علما أن القادسية سيلتقي مع كاظمة يوم اخلميس 

املقبل في مباراة حتصيل حاصل.

حامد العمران
توج الكويت رس���ميا بطال 
لدوري األش���بال لالسكواش 
بع���د تصدره للف���رق برصيد 
25 نقطة، حي���ث اختتم امس 
االول مبارياته مع كاظمة ولعب 
بالعبي الصف الثاني بعد ضمان 
البطول���ة فيما احتكم خيطان 
والساملية الى لقاء فاصل بعد 
تس���اويهما برصيد 24 نقطة، 
وفاز خيطان 2 � 1 ليحتل املركز 

الثاني والساملية ثالثا.
وكان العربي قد أحرز بطولة 
حتت 11 سنة وجاء كاظمة في 
املركز الثاني والكويت في املركز 
الثالث، وعقب اللقاء اخلتامي 
ق���ام رئي���س ن���ادي الكويت 
عبدالعزيز املرزوق بتس���ليم 
درع دوري حتت 13 س���نة الى 
كابنت الكويت حتسني عبداجلادر 
فيما قلد امليداليات جلميع الفرق 
نائب رئيس االحتاد عبدالعزيز 
العوضي وأمني السر يوسف 
اشكناني وامني الصندوق وليد 
الصميعي وعضو مجلس اإلدارة 
عبداهلل السبيعي ومدير ألعاب 
املضرب في نادي الكويت عمر 

القضيبي.
ويحسب الحتاد االسكواش 
حس���ن التنظيم بقيادة املدير 
الفني في االحتاد ناصر زهران 
الذي أكد ان االحتاد أراد تغيير 
نظام توزيع الدروع وامليداليات 
لتكون عقب انتهاء كل مرحلة 
سنية في األندية بدال من جتميع 

بروح عالية للمنافسة على اللقب 
وقال ان الكويت سيشارك للمرة 
األولى ف���ي تاريخه بالبطولة 
أبطال  املقبلة لألندية  العربية 
الدوري وهذا اجناز غير مسبوق 

للفريق احلالي.
من جانبه، أكد نائب رئيس 
االحت���اد عبدالعزيز العوضي 
حرص االحتاد على القاعدة من 
خالل الدع���م والتواجد الدائم 
لألجهزة الفنية في االحتاد خالل 
مباريات الدوري ما يعطي دعما 
الى جانب  معنويا لالعب���ني، 
الس���لبيات بواسطة  معاجلة 
املدير الفني في االحتاد ناصر 

زهران.

وأكد املدرب املصري شريف 
فهيم ان إحراز البطولة احتاج 
ال���ى مجهود مضاع���ف طوال 
املوسم على اعتبار ان مرحلة 
حتت 13 س���نة تعتبر األقوى 
لوجود ما يقارب 5 فرق مبستوى 
واحد وهذا ما جعل الفرق ال� 5 
تتساوى في الرصيد في نهاية 
القسم األول الى جانب احتكام 
خيطان والساملية ملباراة فاصلة، 
ما يؤكد قوة الدوري، مش���يرا 
الى ان استجابة الالعبني لقوة 
التدريب���ات أدت الى وصولهم 
الى مستوى متقدم، متمنيا ان 
الالعبني االنتظام من  يواصل 
أجل الدخول في بطولة الكأس 

جميع املراحل في االحتاد بيوم 
الفرحة  واحد حت���ى تك���ون 
مضاعفة وفي وقتها، ش���اكرا 
نادي الكويت على تعاونه مع 
االحت���اد من اجل إجناح اليوم 

اخلتامي.
وقد مثل فريق الكويت بطل 
13 سنة: حسني عبداجلادر، خالد 
اجلنيدل، علي العنزي، عبداهلل 
الس���عدون، ب���در عبداجلادر، 
وحم���ود  بخ���ش  عب���داهلل 

اجلنيدل.
ويدرب الفريق املدير الفني 
احمد جول، واملدرب املصري 
الفريق  شريف فهيم ومشرف 

احمد العنزي.

األهلي يبتعد عن الزمالك بفوز صعب على بتروجيت

سمير )25( ومحمد عبداهلل من 
ركلة جزاء )70( وفتحي مبروك 
)79(، وللمنصورة عبدالعزيز 
حس���ن )24( ووال���ي مواف���ي 

.)74(
وف���از احتاد الش���رطة على 
االحتاد السكندري 2 � 0 حملمد 

اجليش 2 � 1، احرز للفائز شريف 
رضا )26( وعرفة السيد )31(، 
وقلص للجيش ممدوح عبد احلي 

.)75(
وتغلب بترول اسيوط الول 
م���رة عل���ى ارض���ه 3 � 2 على 
املنصورة، احرز للبترول محمد 

ميني احلارس ابراهيم فرج. 
وفاز االنت���اج احلربي على 
االسماعيلي بهدف حملمد ثابت 
)2(، وح���رس احل���دود عل���ى 
املقاول���ون العرب بهدف محمد 

مكي )28(.
وف���از اجلونة عل���ى طالئع 

جنيب )10(، والنيجيري مينسوا 
بوبا )93(.

وتع���ادل املص��ري مع انبي 
.0 � 0

الزمالك يطالب بكشف 
المنشطات

طالب املنسق العام لكرة القدم 
بنادي الزمالك إبراهيم حس���ن 
بالكشف عن املنشطات جلميع 
الدوري فيما تبقى  العبي فرق 

من عمر املسابقة. 
وقال حسن في تصريحات 
للموق���ع الرس���مي لناديه »إن 
اجلهاز الفني وبالتنس���يق مع 
مجلس اإلدارة س���يتقدم بطلب 
لالحت���اد املصري لك���رة القدم 
باالعتماد على حتليل الكش���ف 

عن املنشطات في الدوري«.
وأضاف حسن »هذا الطلب 
من ح���ق الفري���ق خاصة أن 
األسابيع املقبلة ستشهد اثارة 
حقيقية في س���باق املنافسة 
على قمة الدوري وحتى تكون 
املنافسة متكافئة وعادلة بني 

اجلميع«.
وعل���ى جان���ب آخر أش���ار 
حس���ن إلى أن الع���ب الفريق 
أمين عبدالعزيز العائد من رحلة 
احتراف في تركيا سينتظم في 

تدريبات الفريق اليوم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
امام  قلب االهل���ي تخلف���ه 
بتروجي�ت وخ��رج فائ��زا عل��يه 
2 � 1 في اجلولة الرابعة والعشرين 
من بطولة مصر لكرة القدم، التي 
شهدت مواصلة الزمالك عروضه 
اجليدة في االونة االخيرة وحقق 

الفوز على غزل احمللة 1 � 0.
ورفع االهلي رصيده الى 52 
نقطة من 23 مباراة متقدما بفارق 
ست نقاط عن الزمالك الذي لعب 

مباراة اكثر.
وكان بتروجيت قد تقدم عبر 
الغاني اريك بيكوي )53(، ورد 
االهلي عبر مهاجمه الدولي عماد 

متعب )60 و73(.
وبعد الفوز قام املدير الفني 
لألهلي حس���ام البدري بتهنئة 
جمي���ع الالعب���ني وقرر صرف 
مكافأة إج���ادة جلميع الالعبني 
امله���م الذي حتقق  الفوز  عقب 
وعلى فريق قوي مثل بتروجيت 
ليستمر تربع الفريق على قمة 
الدوري عل���ى الرغم من أخطاء 

التحكيم.
افتتح  الثانية،  املباراة  وفي 
الزمالك التسجيل بعد مرور 14 
دقيقة عندما احتسب له احلكم 
ركلة جزاء اثر عرقلة حارس غزل 
احملل���ة الحمد جعفر انبرى لها 
محمود فتح اهلل وسددها على 

الكويت يعتمد على عبداهلل الغربللي

عبدالعزيز املرزوق يتوسط فريق الكويت مع درع دوري األشبال لإلسكواش

العب األهلي محمد بركات يالحق الكرة مبراقبة مدافع بتروجيت أسامة محمد

األبيض يتوج رسميًا بطاًل ألشبال اإلسكواش

الفحيحيل يلتقي الصليبخات في دوري الدمج

»يد« الكويت يصارع الشباب على التأهل مع الكبار
حامد العمران

سيتحدد اليوم وبشكل كبير صاحب 
البطاقة اخلامسة املؤهلة الى دوري الكبار 
لكرة اليد في اللقاء الذي سيجمع الكويت 
)14 نقطة( مع الشباب )13( الذي سيقام 
على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية في 
اخلامسة عصرا، وفي اللقاء الثاني سيلتقي 
املتصدر الفحيحيل )22( مع الصليبخات 
)17( في مباراة لتكتملة اجلدول بعد ضمان 
الفريقني التأهل لدوري الكبار وذلك في 

السادسة والنصف مساء.
بالعودة للقاء االول الذي س���يجذب 
كل محبي اللعبة على اعتبار ان الكويت 
والشباب يتصارعان على خطف بطاقة 
التأهل اخلامسة وان كانت اقرب لالبيض 
الذي يتقدم بفارق نقطة وهذا يعني ان 
الشباب سيلعب للفوز فقط ألن التعادل 
لن يغير االوضاع كثيرا وسيصبح مصيره 
معلقا حتى االسبوع االخير لذلك سيلعب 
الشباب بكل قوته وبكامل اسلحته ويقاتل 
حتى الثواني االخيرة من اجل التمسك 
التي ستدخله تاريخ  الذهبية  بالفرصة 
اللعبة بالتأهل مع الكبار، وهذا ليس بعيدا 
عن الفريق ال���ذي قدم واحدة من افضل 
مبارياته في املوسم في لقائه االخير مع 
النصر وكان الشبابيون اسما على مسمى 
عندما اظهروا عنفوان الشباب في الدفاع 
املتقدم مع تنفيذ الهجوم املرتد السريع 
الذي كان الس���الح االش���رس الذي منح 
الفريق نقطتي املباراة الى جانب ظهور 
الفت للجن���اح األمين مبارك الزيد الذي 

تألق في هز الشباك.
ويعتبر صانع االلعاب علي البلوشي 
العقل املدبر للطلع���ات الهجومية فيما 
يش���كل اجلناح االيسر يوسف الشاهني 

خطورة بالغة في اجلانب االيس���ر، كما 
ان العب اخلط اخللفي سعد احليدري بدأ 
يعرف كيف يتعامل مع االوقات العصيبة 
ودائم���ا ما يطلق علي���ه القوة الضاربة 
فيما بجيد العب اخلط اخللفي مش���عل 
املطيري التسلل بني املدافعني االختراق 
للوصول الى املرمى واالهم من كل ذلك 
يوجد حارس مخضرم يرهب كل املهاجمني 
وهو احلارس الدولي السابق عبدالرزاق 
البلوشي صاحب التمريرات املمتعة لتنفيذ 

الهجوم املرتد.
اما االبيض فإذا جلأ الى الس���رعة في 
اللعب فقد يكون ذلك ليس في صاحله، 
لذلك سيحاول مدربه ميشيل ايجاد احللول 
املناسبة لكسر الطريقة الدفاعية املتقدمة 
اذا لعب بها الش���باب وهذه الطريقة قد 
تعطي صالحيات اكثر لالعبي اجلناحني 
مشعل طه ومشاري العتيبي الى جانب 
العب الدائ���رة عبدالرحمن البالول فيما 
س���تكون مهمة صانعي االلعاب عبداهلل 
اخلميس وخالد الب���رك كبيرة من اجل 
استخدام مهاراتهم وسرعتهم في كسر دفاع 
الشباب، فيما يواجهه الشقيقان عبداهلل 
ومحمد الغربللي دفاعا ضاغطا من اجل 

احلد من خطورتهما في التصويب.
وسيعود الى الكويت اليوم احلارس 
احم���د الفرحان بعد رحلة االحتراف مع 
االهل���ي العماني ليكون عونا الى جانب 
زميله وليد احلوال الذي قدم مس���توى 

الفتا في لقاء فريقه االخير.
امل���باراة س���تكون صعبة  عموم���ا 
للفريق���ني، وصعب التك���ه���ن به���وية 
ال��فائز ولكن من يركز في اللعب ويترفع 
عن االعتراض على احلكام سيكون االقرب 

الى الفوز.
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اخلميس
2010/4/15
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