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العربي يقصي »يد« السالمية عن المنافسة في »الممتاز«
من جانبه، لعب الساملية بتشكيلة من اخلبرة، 
لكن كان الستعجال ابراهيم صنقور دور كبير في 
تقدم العربي مع االصرار على ايصال الكرة لالعب 
الدائرة املراقب عبداهلل الذياب، وهذه االخطاء دفع 
ثمنها الس���املية وعبدالعزيز جنيب الذي استبدله 
املدرب ليشرك راكان تقي الى جانب مشاركة محمد 
الصالل في اخلط اخللفي، ولعب مبارك جنم على 
الدائرة، في املقابل كان الستعجال العربي في الهجوم 
الدور الكبير في عودة الساملية من جديد وتقليص 

الفارق الى هدفني مع نهاية الشوط االول.
وفي الش���وط الثاني الغري���ب بأحداثه، متكن 
»االخض���ر« من زيادة فارق االه���داف ووصل الى 
6 في منتصف الش���وط، وحصل العب الس���املية 
عبدالعزيز جنيب على الكرت االحمر خلش���ونته 
مع حسني الشطي، فأعتقد كل من تابع املباراة ان 
النتيجة حس���مت ملصلحة العرب���ي، وبدأ العبوه 
بالتهاون، وفي الوقت ذاته حول مدرب الساملية عمر 
عازب دفاعه من 3 - 2 - 1 املفتوح على مصراعيه 
الى 4 - 2 ملراقبة مراد والش���مالي ليرتبك العبو 
العربي ويقلص الساملية 
الفارق الى هدف واحد، 
ثم عاد العربي من جديد 
للتركيز من خالل املطوع 
وطالل عباس ليحافظ 
على التقدم الى النهاية، 
وكان بامكان الساملية 
اخل���روج متعادال على 
اقل تقدير لكن استعجال 
التصويب  صنقور في 
في آخ���ر دقيقة اعطى 
»االخض���ر« االفضلية، 
وكان العب الدائرة في 
»السماوي« مبارك جنم 
الرقم الصعب في الشوط 

الثاني.

حامد العمران
بع���د لقاء مثير وغري���ب بأحداثه وبخاصة في 
الشوط الثاني حقق العربي فوزا صعبا على الساملية 
32-31 )الشوط األول 16-14( في اللقاء الذي جرى 
أمس في إطار منافس���ات اجلولة السابعة للدوري 

املمتاز لكرة اليد.
وبذلك تصدر األخض���ر مؤقتا برصيد 11 نقطة 
وبفارق نقطة عن الفحيحيل الذي لعب أمام الكويت 
فيما بات الساملية خارج املنافسة على اللقب بعد جتمد 

رصيده عند 6 نقاط ليبقى في املركز الرابع.
جاءت املباراة متوسطة املستوى، وكانت البداية 
متكافئة من الثلث االول، بعدها سيطر العربي على 
اغلب الدقائق بعد ان فرض اسلوبه من خالل تطبيق 
تكتيك هجومي دون استعجال بقيادة صانع االلعاب 
عبدالعزيز املطوع، وكان س���لمان الشمالي في قمة 
عطائه من خالل تنويعه اللعب، سواء بالتصويب على 
املرمى او بالتمرير لزمالئه، السيما العب الدائرة حسني 
الشطي الذي دائما يثبت انه من افضل الالعبني في 
مركزه، وهذا التميز للعربي ادى الى التقدم، خاصة بعد 

ان منع اجلناح االيسر 
في الساملية عبدالعزيز 
الزعابي من تنفيذ الهجوم 
املرتد ليتقدم »السماوي« 
بفارق وصل الى 4 اهداف 
الى جانب جناح اجلناح 
االمين عبداهلل مصطفى 
ف���ي مواصل���ة تألق���ه 
باختراقاته املجدية الى 
جانب تطبيق »االخضر« 
طريقة 6 - 0 الدفاعية 
املعتم���دة عل���ى اطوال 
العبيه ان���س ويالوس 
والشمالي ومن خلفهم 
احل���ارس االمني مهدي 

خان.

حقق فوزًا صعبًا عليه في مباراة مثيرة

سعد العجمي مع اجلهازين الفني واإلداري بعد احلصول على كأس املركز الثالث

)عادل يعقوب(العب العربي علي مراد يصوب الكرة على مرمى الساملية

العب اإلسماعيلي أحمد سمير فرج مير من العب الهالل السوداني خالد أحمد         )أ.ف.پ( 

»الميني باسكت« ثالثًا في بطولة المغرب

حصل منتخبنا الوطني للميني باس���كت حتت 12 سنة على 
املركز الثالث في بطولة موالي احلسن لكرة السلة التي اختتمت 
اول من امس في العاصمة املغربية الرباط بعد فوزه في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع على منظم البطولة فريق االحتاد 
التروكي 29-20.وكان منتخبنا قد خسر في مباراة الدور نصف 

النهائي امام مصر 21-24 اول من أمس ايضا.
وقد حصل على لقب البطولة املنتخب الفرنسي )حتت 14 سنة( 

بعد فوزه على مصر 58-18 في املباراة النهائية للبطولة.
وقد ش���ارك رئيس الوفد وعضو احتاد السلة سعد العجمي 
اللجنة املنظمة في توزيع امليداليات على الفرق اصحاب املراكز 
الثالثة االولى وتقدمي كأس البطولة للمنتخب الفرنس���ي، كما 
تبادل العجمي عددا من ال���دروع التذكارية مع اللجنة املنظمة 

ومستضيف البطولة االحتاد التروكي.

وأكد العجمي في اتصال هاتفي أن احلصول على املركز الثالث 
يعتبر نتيجة طيبة ومرضية، حيث لم نكن نس���عى للحصول 
على املراكز املتقدمة بقدر ما كنا نطمح لصنع فريق للمستقبل، 
واشار الى أن الوفد سيعود الى البالد غدا في الثالثة والنصف 

عصرا.
وقد مثل منتخبنا في مباريات البطولة 12 العبا هم: عبدالعزيز 
البغدادي، مساعد البغدادي، محمد نبيل، محمد السهو، عبدالعزيز 
حامد، عبدالعزيز العيسى، خالد شهاب، سلطان منصور، وليد 

جمال، عبداحملسن مرتضى، شمالن القطان، محمد عباس.
ويق���ود املنتخب املدرب الوطني أحمد اجلالوي ومس���اعده 

طالل القالف.
هذا وقد قام الوفد مع الالعبني بجولة حرة في اسواق املغرب 

امس لشراء الهدايا قبل العودة الى البالد.

شهادة ميالد جديدة للبدري 
وسليمان في »أبطال أفريقيا«

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
ارتفعت أسهم املدربان املصريان حسام البدري 
وعماد سليمان الى أعلى مستوياتها، في ليلة واحدة، 
بعدما جنح املدربان في قيادة االهلي واالسماعيلي، 

الى دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا.
وأصبحت فرصة البدري وس����ليمان كبيرة جدا 
في البقاء مع الفريقني الكبيرين، بعدما ابتعد شبح 
املدرب االجنبي في هذه الليلة بفوزين مثيرين على 
االحتاد الليبي والهالل السوداني، وهما فوزان كادا 
ان يذهبا في االجتاه املعاكس خالل املباراتني اللتني 
جمعتا االهلي مع االحتاد 3-0 في س����تاد القاهرة، 

والدراويش مع الهالل 3-1 في ستاد االسماعيلية.
جماهير االهلي واالس����ماعيلي التي سعدت معا 
بالتأهل ال����ى دوري دور الثماني����ة، تترقب ومعها 
كل جماهي����ر الكرة املصرية قرع����ة هذا الدور التي 
تقام السبت املقبل مبقر االحتاد االفريقي بالقاهرة، 
وكل عشمها أن تبعد مسيرة الفريقني بعضهما عن 
بعض حتى ال يتس����بب احدهم����ا في خروج اآلخر، 
وأال يلتقيا في دور نص����ف النهائي، ولكن القرعة 
سيكون لها الكالم األخير إذا أوقعتهما في مجموعة 
واحدة، ومعهما حرس احلدود في بطولة كأس االحتاد 
االفريقي وتؤكد االندية الثالثة متيز الفرق املصرية 

على املستوى القاري.

دموع اإلنصاف للبدري

وبكى املدير الفني للفريق األول باألهلي حسام 
البدري بش����دة بعد اطالق صافرة النهاية السعيدة 
وصعود فريقه ال����ى دور الثمانية االفريقي، وكان 
واضحا انها دموع االنصاف، بعد الفترة العصيبة 
واحلرج����ة التي مرت على الب����دري، وما تردد بان 
مباراة االحتاد الليبي ستكون له محطة الوداع، إال 
ان األقدار كتبت له شيئا آخر يزيده فخرا، حتى ان 
لم يكمل مشواره مع االهلي، فقد تركه بطال وممثال 

للكرة املصرية في البطولة االفريقية.
وقال البدري مع دموع االنصاف انه يوجه التهنئة 
والشكر جلماهير األهلي بصفة خاصة بعدما ساندت 
الفريق بقوة في املباراة املهمة أمام االحتاد الليبي.

وأضاف قائال: قدمنا مباراة جيدة في كل شيء، 
هاجمن����ا بكثافة وجنحنا في إح����راز هدفني قبل أن 
ننجح في حتقيق الفوز ف����ي الثواني األخيرة بعد 
إصرار كبير م����ن الالعبني وتأهلنا عن جدارة لدور 
الثمانية وتوجنا املجهود الكبير الذي بذلناه طوال 

الفترة السابقة، وال أخفي أن هذه هي أسعد اللحظات 
التي عشتها مؤخرا وخالل املوسم احلالي.

وأكد البدري أن مشوار الفريق يسير بنجاح بعدما 
حقق لقب بطولة الدوري قبل أن يتأهل لدور الثمانية 

في البطولة األفريقية ومازال أمامنا الكثير.
وتوجه البدري بالش����كر إلى اجلماهير احلمراء 
والالعبني وإدارة النادي قائال »أشكر جميع الالعبني، 
فالصاعدون يؤدون أدوارهم بجدارة ويحاولون إثبات 
ال����ذات وهو ما جنحوا في����ه باإلضافة إلى الالعبني 
الكبار الذين استطاعوا قيادة الفريق بنجاح وأدوا 

دورهم على أكمل وجه«.

صاروخ شهاب

أعرب العب األهلي الصاعد ش����هاب الدين أحمد 
عن سعادته بالفوز الذي حتقق على فريق االحتاد 

الليبي وإحرازه هدف التأهل لدور الثمانية.
وقال شهاب عقب املباراة: احلمد هلل على الفوز 
ال����ذي حتقق بالهدف الثالث ال����ذي جاء في توقيت 
رائع حسم املباراة لصاحلنا وتوج مجهودات جميع 
الالعبني، وأهدي الفوز لالعبني واجلهاز الفني وإدارة 

النادي.
وأضاف العب وس����ط األهلي الصاعد: سعادتي 
كبيرة ألنني تسببت في السعادة للجماهير احلمراء 
الكبيرة وزمالئي الالعبني وإدارة النادي التي قدمت 

لنا كل السبل للنجاح.
وعن الهدف قال ش����هاب: عندما تس����لمت الكرة 
فكرت في التسديد خاصة أن املدرب حسام البدري 
طالبني بالتسديد أكثر من مرة وبالفعل اتخذت القرار 

بتسديد الكرة واحلمد هلل على التوفيق.
م����ن جهته، قال املدرب العام لفريق األهلي عالء 
ميهوب ان تأهل األهلي لدور الثمانية هو األمر الطبيعي 
خاصة بع����د األداء اجليد الذي قدمه الالعبني خالل 
مباراة الذهاب على الرغم من انتهائها بفوز االحتاد 

بهدفني.
وأكد ميهوب أن الفوز على فريق االحتاد جاء صعبا 
للغاية ومبذاق رائع جدا خاصة، بعدما حتقق الفوز 
في الثواني األخي����رة بعد األداء الرائع من الالعبني 

طوال املباراة.
وأنهى املدرب العام قائال: أهنئ اجلماهير احلمراء 
بالفوز وأشكر الالعبني على أدائهم الرائع والرجولي 
وأعد اجلمي����ع بأن البطولة س����تصبح حمراء هذا 

املوسم.

بطولة لمنتخبات 
كأس العالم في رالي 

اكتشف سورية
عش���ية انطالقه ستتحول 
سلحفاة رالي اكتشف سورية 
في نسخته الثامنة الى مشجعة 
كروية متحمسة بفضل اقتراب 
القادمة  العالم  نهائي���ات كأس 
أفريقي���ا لتختل���ط  بجن���وب 
منافس���ات الرالي مع منافسات 

الكأس الكروية.
وحتمل املسابقة اجلديدة التي 
س���تدخل منافسات الرالي اسم 
»بطولة املنتخبات املشاركة في 
كأس العالم بكرة القدم 2010«.

وس���يتم في نهاي���ة الرالي 
حس���اب مجموع األخطاء التي 
وقع فيها كل منتخب بحيث ينال 
املنتخب الذي يسجل عليه أقل 
عدد م���ن األخطاء كأس بطولة 

املنتخبات.
ومت تقسيم الفرق املشاركة 
بالرالي بحس���ب من تش���جعه 
بكأس العالم وأسفرت عن اقبال 
شديد على منتخب البرازيل مما 
اضطر اللجنة ألخذ املش���اركني 
التس���عة الذين ثبتوا أوال اسم 
الذي يشجعونه ضمن  الفريق 
منتخب البرازيل وهكذا مع كل 
منتخب كان االقبال عليه كبيرا 
مثل منتخبات أملانيا واألرجنتني 

وايطاليا.
وتبرز في نسخة العام احلالي 
مشاركة العديد من الفائزين بلقب 
الرالي للس���نوات السابقة مما 
يصعب التكهنات بصاحب احلظ 
السعيد الذي سينال اللقب الثامن 
للرالي الذي يقام بالفترة من 12 
ولغاية 15 اجلاري بتنظيم من 
نادي السيارات السوري ورعاية 

وزارة السياحة السورية.

طموحات متشابهة للشباب والغرافة في »أبطال آسيا«
يتطلع الشباب السعودي 
الى بلوغ رب����ع نهائي دوري 
ابطال آسيا لكرة القدم عندما 
يستضيف االستقالل االيراني 
اليوم في الرياض في دور ال� 
16، ونال الشباب احقية خوض 
املباراة على ارضه بعد تصدره 
املجموعة الثالثة في الدور االول 
برصيد عش����ر نق����اط، بفارق 
نقطة واحدة ام����ام باختاكور 

االوزبكي.
 اما االستقالل فحل ثانيا في 
املجموعة االولى برصيد 11 نقطة 
الغرافة،  بفارق نقطتني خلف 
ويس����عى كل من الفريقني الى 
االبتعاد في البطولة سعيا الى 
احراز اللقب ال����ذي لم يدخل 
خزائنهما حتى االن، لكن سبق 
لالندية السعودية ان توجت 
فيها عبر االحتاد عامي 2004 
و2005، ف����ي ح����ني ان الفرق 
االيرانية عجزت عن طرق ابواب 
اللقب في مشاركاتها السابقة.

 وكان الش����باب قد احتوى 

الثمانية.
 وهي املرة االولى التي يتأهل 
فيها الغرافة الى الدور الثاني 
من البطولة بعد 3 مشاركات، 
ويأمل في مواصلة مش����واره 
الناجح هذا املوسم والوصول 
الى ربع النهائي سعيا الى تكرار 
الذي  اجناز مواطنه ام صالل 
بلغ نصف النهائي في املوسم 

املاضي.
 اما باختاك����ور فتأهل الى 
الدور الثاني بحلوله ثانيا في 
املجموعة الثانية برصيد عشر 
نقاط، خلف ذوب آهان االيراني 
)13( وامام االحتاد السعودي 
بط����ل عام����ي 2004 و2005 
ووصيف بطل النسخة املاضية 
)8 نقاط( والوحدة االماراتي 

)3 نقاط(.
وفي شرق آسيا، يلعب سوون 
بلوينغز الكوري اجلنوبي مع 
بكني غوان الصيني، وسيونغنام 
ايلهوا الك����وري اجلنوبي مع 

غامبا اوساكا الياباني.

االيران����ي )11 نقطة( واالهلي 
السعودي )6 نقاط( واجلزيرة 

االماراتي )4 نقاط(.
 ويصطدم طموح الغرافة في 
الوصول الى الدور ربع النهائي 
للمرة االولى في تاريخه بخبرة 
الفريق االوزبكي املتمرس في 
هذه البطولة، كما انه سبق ان 
تفوق على الغرافة بالذات في 
الدور االول عام 2008 فتعادال 
في الدوح����ة 2-2 ثم فاز في 
طشقند 2-0، لكنهما فشال معا 
في حينها في التأهل الى دور 

التدريب����ات  ف����ي  الش����باب 
البرازيلي مارسيلو كماتشو، 
في اش����ارة واضحة ملشاركته 
التي  بعد تعافيه من االصابة 
حلقت به مؤخرا، وفي مواجهة 
اخرى ستكون صعبة وقوية 
تنتظر الغرافة القطري عندما 
يستضيف باختاكور االوزبكي 

في ذات الدور.
 وحقق الغرافة نتائج جيدة 
في الدور االول فتصدر املجموعة 
االولى برصيد 13 نقطة من ست 
مباريات، متقدما على االستقالل 

االزمة الطارئة التي حدثت في 
تدريب الفريق امس االول بعد 
تش����ابك العب الوسط الليبي 
طارق التاي����ب واملدافع هادي 
يحيى اثر كرة مشتركة بينهما 
خالل املناورة االخيرة استعدادا 

للمباراة.
 لك����ن مدي����ر الفريق خالد 
املعجل اشار الى ان احلادثة »ال 
تتجاوز ما يحدث بني الالعبني 
في التدريبات من جراء احلماس 

الزائد«.
 وكان ف����ي مقدم����ة العبي 

يواجهان االستقالل وباختاكور في دور الـ 16

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبوظبي الرياضية 1:301سوون بلوينغز - بكني غوان

أبوظبي الرياضية1:30سيونغنام ايلهوا - غامبا اوساكا

السعودية الرياضية9الشباب - االستقالل

الدوري والكأس7:20الغرافة - باختاكور

دورة في أساليب اللعب
يقيم احتاد ك���رة اليد دورة في تكتيك 
وأساليب اللعب في كرة اليد مبركز عبداهلل 
السالم العداد القادة خالل الفترة من 13 الى 
17 يونيو املقبل عل���ى فترتني »صباحية 
ومسائية« وس���تكون احملاضرات »عملي 
ونظري«، وس���يحاضر في ه���ذه الدورة 
احملاضر الدولي ومدرب املنتخب الوطني 
للشباب نبيل طه واحملاضر الدولي زولتان 
مارازينكا رئيس جلنة التدريب باالحتاد 
املجري وعضو هيئ���ة التدريب باالحتاد 

الدولي.


