
السبت 12 فبراير 2011   19رياضة
العربي يواجه الريان في »اليد«

اكتمال عقد ربع نهائي كأس اإلمارات

الرفاع إلى المركز الثاني مؤقتًا

يخـــوض العربي مواجهة قوية مع الريان القطري في الـ 5:30 
مســـاء اليوم في املجموعة األولى من بطولة األندية اخلليجية الـ 
31 أبطال الـــكأس لكرة اليد التي تســـتضيفها العاصمة القطرية 

الدوحة.
ويســـعى العربي الى تعويض خســـارته األولى أمام الشباب 
البحرينـــي 26 – 27، وحتقيق فـــوزه األول في البطولة، في حني 
يحاول اريان تسجيل فوزه الثاني على التوالي بعد ان حقق فوزا 

صعبا على مسقط العماني 33 – 31.
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة نفســـها، يتقابل مسقط مع 

الشباب في الـ 7 مساء.

اكملـــت فرق اإلمارات حامل اللقب والوصل والشـــباب والذيد 
عقد ربع النهائي بعد فوزها على العروبة 4ـ  1 والقوات املســـلحة 
1 ـ 0 وبنـــي ياس 2 ـ 0 ودبا الفجيرة  2 ـ 1 على التوالي في ختام 
الدور الســـتة عشر من مسابقة كأس اإلمارات لكرة القدم. ويلعب 
في الـــدور ربع النهائي في 24 اجلاري الوحدة مع العني، واألهلي 
مع الوصل، وفي 25 منه الذيد مع الشباب، واجلزيرة مع اإلمارات. 
وواصل اإلمارات الذي يلعب حاليا في الدرجة األولى حملة الدفاع 
عن لقبه بنجاح بعد فوزه الكبير على العروبة )درجة اولى( بأربعة 
أهداف لعمر عبدالعزيز )14( واملغربي نبيل الداوودي )40 و84( 
واجلزائـــري احلاج بوقش )90( مقابل هدف للغاني كوفي بواكي 
)36(. وتأهل الشـــباب بعد فوزه علـــى بني ياس بهدفني نظيفني 
لعيســـى عبيـــد )60( والبرازيلي جوليو ســـيزار )68(. وانتظر 
الوصل حتى الدقيقة 86 ليحقق فوزا صعبا على القوات املسلحة 
)درجة أولى( بهدف وحيد لعيسى راشد. وفاز الذيد )درجة أولى( 
على دبا الفجيرة )درجة أولى( بهدفني للسنغالي بابا انداي )33( 
والبرازيلي لورانســـو اندرادي )45( مقابل هدف للبرازيلي االخر 

مارسيو ماركوس )36(.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تستكمل اليوم اجلولة السابعة عشرة 
من الدوري السعودي بـ 4 مواجهات تشكل 
اهمية بالغة لفرق الصدارة التي مازالت 
تتمسك بحظوظها في البقاء ضمن الدائرة 
وباتت الثالث نقــــاط مهمة للبقاء ضمن 

دائرة املنافسة.
وفي الرياض وعلى ســــتاد امللك فهد 
الدولي سيكون هناك لقاء من نوع خاص 
سيحدد نقاطا متعددة سواء للنصر ثالث 
الترتيب او للشباب اخلامس في طريقهما 
ملنافسة الهالل ثم االحتاد على املركزين 
االولني واذا كان النصر سيعاني من غياب 
عناصر مؤثرة امثال سعود حمود وخالد 
الزيلعي املوقوفني بثالث بطاقات صفراء 
او عبدالرحمن القحطاني الذي سيغيب 
بسبب وفاة والدته يقابله في الشباب غياب 
وحيد فقــــط لنجمه احمد عفيف املصاب 
ويظل احلديث االكثر اهتماما حول اللقاء 
ملا سيقدمه العب النصر بدر املطوع امام 
توأمه في القادسية واالزرق مساعد ندا 
ومدى امكانية ايقاف ندا للمطوع حيث 
يعتبر اكثر العب شــــبابي يــــدرك جيدا 
امكانات املطوع الى جانب ذلك سيتواجد 
احلسن كيتا وكماتشــــو وعبده عطيف 
ووليد عبداهلل في الشباب امام محمد عيد 
وابراهيم غالب والسهالوي وبيتري واحمد 
عباس في النصر ووجود هذه العناصر 

كفيل باخراج لقاء متميز.
ويلعب القادسية والتعاون في بريدة 
من اجل حتســــني وضعيهما فقط حيث 
القادسية العاشر والتعاون الثاني عشر 
ورمبا يستفيد التعاون من مسانده االرض 

واجلمهور له.
ويبحث الهالل عن قطع خطوة جديدة 
في طريق احلفاظ على اللقب للعام الثاني 

على التوالي عندما يستضيف الوحدة.
ويتصدر الهالل ترتيب املسابقة برصيد 
35 نقطة وميلك مباراة مؤجلة، وبفارق 

خمس نقاط أمام أقرب مالحقيه االحتاد 
صاحب املركز الثاني.

ويســــعى الهــــالل الســــتعادة نغمة 
االنتصارات بعد تعادله سلبيا مع االحتاد 
يوم األحد املاضي، وهو ما حرم الفريق 

من نقطتني ثمينتني في الصدارة.
وحقق الهالل الفوز في 10 مباريات مقابل 
5 تعادالت، ويشترك مع االحتاد في كونهما 
الفريقني الوحيدين اللذين لم يتعرضا ألي 

هزمية طوال املوسم احلالي.
ويعول مــــدرب الهــــالل األرجنتيني 
غابريل كالديرون على مجموعة من جنومه 
األساسيني مثل محمد الشلهوب والسويدي 
كريستيان ويلهامسون وأسامة هوساوي 
وخالد عزيــــز والروماني ميريل رادوي 
وياسر القحطاني، كما قد يدفع كالديرون 
بنجمه املصري املعار أحمد علي مهاجم 

االسماعيلي.
ولكن الوحــــدة حتت قيــــادة املدرب 
املصري مختار مختــــار لن يكون صيدا 
ســــهال للهالل، حيث يسعى الى حتسني 
وضعه في جدول الترتيب باحتالله املركز 
التاســــع برصيد 16 نقطة، وهو وضع ال 
يرضى النادي وجماهيره مما ســــيعطي 
الفريق الدافــــع لتحقيق نتيجة ايجابية 

في املباراة.
ويدخل االحتاد مهمة أكثر سهولة على 
ملعــــب احلزم،  متذيــــل الترتيب، ولكن 
كرة القدم ال تعترف سوى بالعطاء داخل 

املستطيل االخضر طوال الـ 90 دقيقة.
ويسعى االحتاد الى تعويض جماهيره 
عن غياب االنتصارات خالل املباريات التسع 
األخيرة التي تعادل فيها الفريق جميعا.

ويســــتهدف احلزم اخلروج من مأزق 
الهبوط الوشــــيك وهو ما لن يتحقق اال 
من خالل حتقيــــق فوز غير متوقع على 
االحتاد ومن ثم يحاول الفريق حتســــني 
نتائجه تباعا عبر حتقيق سلســــلة من 

النتائج االيجابية.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
من املنتظر ان يعود اليوم الزمالك الى تدريباته 
اجلماعية استعدادا للمباراة املرتقبة أمام فريق 
ســـتارز الكيني، في 25 احلالي بإطار منافسات 
اإلياب للدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا. وكان املدير الفني لألبيض حسام حسن 
أعطى الالعبني راحة ســـلبية أمس لدواع أمنية 
بســـبب إعالن املتظاهرين عن مظاهرة »جمعة 
التحدي« في مســـيرات مليونية تشـــمل جميع 

أنحاء مصر.
في شأن آخر ينتظر مسؤولو نادي الزمالك 
ان متر الساعات القادمة على خير وذلك لتحديد 
مكان مباراة الفريق أمام ستارز الكيني. وكانت 
انبـــاء قد ترددت داخل أروقـــة القلعة البيضاء 
أن املجلس القومـــي للرياضة أبدى تخوفه من 
إقامة املباراة بستاد الكلية احلربية حتسبا ألي 
احتكاكات بني اجلماهير، لتعود الصورة من جديد 
لتقام املباراة إما في ليبيا باستضافة نادي أهلي 
طرابلس الليبي أو في السودان باستضافة نادي 
املريخ، خاصة أن لوائح االحتاد االفريقي لكرة 
القدم »الكاف« جتبر النادي على إخطار ستارز 
الكيني الفريق الضيف مبوعـــد ومكان املباراة 

قبلها بعشرة أيام كاملة. 
من جهته قرر رئيس املجلس القومي للرياضة 
حســـن صقر جتميد النشـــاط الرياضي مبصر 
بجميع فئاته بسبب األحداث التي يشهدها البلد 
من مظاهرات واحتجاجات، وجاء قرار صقر بعد 
اجتماعه مع رؤساء االحتادات الرياضية ليتفق 
اجلميع علي هذا القرار حتى تهدأ األوضاع مبصر 

مرة أخرى. 
من جانب آخر تلقى العب خط وســـط فريق 
الشباب باألهلي محمد عبد الفتاح اتصاالت من 
نادي املصري البورسعيدي في الفترة األخيرة 
لتجديد الرغبة في التعاقد معه علي سبيل اإلعارة 
خالل فترة القيد الشـــتوية التي مت مدها نظرا 

لألحداث اجلارية في الشارع املصري.

تقدم الرفاع الـــى املركز الثاني مؤقتا بفوزه على املالكية 2 ـ 1 
على ستاد البحرين بالرفاع في افتتاح املرحلة السادسة من بطولة 
البحرين لكرة القدم. ســـجل للمالكية علي الســـيد عيسى )25( 

والبرازيلي العائد من اإليقاف ريكو )37 و60( هدفي الرفاع.
ورفع الرفـــاع رصيده إلى 10 نقاط بفـــارق نقطة واحدة امام 
األهلـــي املتصدر في حني تراجع املالكيـــة الى املركز الثالث حيث 

جتمد رصيده عند 9 نقاط.
وبعـــد بداية هادئة من الطرفني جنـــح املالكية في التقدم بعد 
مجهـــود فردي من البرازيلي فابيانو الذي مرر الكرة الى حســـن 
السيد عيسى ليرسلها لشقيقه علي فحولها داخل الشباك بتسديدة 

قوية في مرمى احلارس حمد الدوسري )25(.
وقبـــل نهاية الشـــوط األول أدرك الرفاع التعـــادل عن طريق 
البرازيلي ريكو الذي اســـتثمر متريرة زميله عبدالرحمن مبارك 
بعد مجهود فردي قبل التمرير لريكو، الذي ادخلها بســـهولة في 
املرمى )37(. ومع النصف الثاني من اللقاء فرض الرفاع أفضليته، 
وجنح في تهديـــد مرمى املالكية عن طريق انطالقات ريكو ومعه 

عبدالرحمن مبارك.
وجنح ريكو في تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تخطيه ألكثر 

من العب وتسديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء )60(.

اطلق االحتاد الفلسطيني لكرة القدم اول دوري كرة قدم نسوي 
وســـط حضور جماهير غفير فاق ثمانية االف متفرج غالبيتهم من 
النســـاء. وحضر حفل االفتتاح رئيس الوزراء الفلســـطيني سالم 
فياض ومساعد االمني العام لالمم املتحدة للرياضة والسالم الفريد 
ملكـــي اضافة الى عدد كبير من االعالميني العرب الذين يشـــاركون 
في ملتقى اعالمي في رام اهلل منذ ثالثة ايام. وامتأل ســـتاد فيصل 
احلسيني مبئات النساء اللواتي حملن اعالما فلسطينية ولوحن بها 

طوال فترات املهرجان، وسط هتافات لفلسطني.
واعتبر رئيس االحتاد الفلسطيني رئيس اللجنة االوملبية جبريل 
الرجوب انطالقة الدوري النسوي بـ »الثورة االجتماعية والسياسية 
والرياضية لصالح املرأة«. وقال الرجوب في مؤمتر صحافي عقده 
قبل انطالق املهرجان »انطالق دوري نســـوي في الهواء الطلق، هو 
مؤشـــر على اعالن الوقوف لصالح املرأة الفلسطينية التي خاضت 

املعركة السياسية مع الرجل«.
من جانبه، اعتبر فياض هذا اليوم »باليوم التاريخي للمرأة في 
فلســـطني وللرياضة وللشعب الفلســـطيني، وان انطالقة الدوري 
النسوي امنا يؤكد على حرصنا على مشاركة املرأة الفلسطينية في 
جميع نواحي احلياة«، وقال مساعد االمني العام لالمم املتحدة للشؤون 
الرياضية والسالم الفريد ملكي »باسم االمم املتحدة استطيع القول 
ان هذا اليوم امنا هو حقيقة يوم تاريخي، ويؤكد قوة الرياضة في 

حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة«.
وانطلقت اولى مباريات الدوري النسوي بني فريق الديار التلحمي 

وسرية رام اهلل، حيث انتهت املباراة لصالح االول 2 - 0.
ويشارك في الدوري 16 ناديا، مت عرضهن امام اجلماهير الغفيرة، 
حيث ســـيجري الدوري على قســـمني، االول دوري وفق املقاييس 
الدولية )11 العبة( وتشارك فيه ستة فرق، وتشارك الفرق العشرة 

االخرى في دوري حسب شروط اخلماسيات.

انعقد في مستشفى الطب الرياضي جلراحة العظام )اسبيتار( 
في العاصمة القطرية الدوحة مؤمتر عاملي حول طب القلب الرياضي 

ملناقشة ما يسمى بقضية املوت املفاجئ في صفوف الرياضيني.
وشهد هذا املؤمتر العاملي حضور 12 طبيبا من مختلف الدول 
األوروبية في مجال القلب والباثولوجيا القلبية الوعائية في قطر، 
وأغلبهم من فرنسا وإجنلترا وبلجيكيا وأيرلندا، ومن بني احلضور 
د.ساجني شارما وهو أستاذ طب القلب اإلكلينيكي في مستشفى 

جامعة سان جورج بلندن.
كذلك حضر د.ســـاجني براساد وهو استشاري في طب القلب 
في مستشفى رويال برومبتون، وتشمل تخصصاته قصور عضلة 
القلب وفشل القلب وأمراض القلب االقفارية وهي طيف من أمراض 

القلب يسببها نقص وصول األكسجني إلى عضلة القلب.
وحضرت د.ماري شيبارد وهي استشاري في الهيستوباثولوجيا 
في مستشفى رويال برومبتون وخبيرة في الباثولوجيا القلبية 
الوعائية، ود.فرانسوا كار وهو طبيب القلب واخصائي الباثولوجيا 
القلبية الوعائية، ويرأس قسم الفسيولوجيا مبستشفى بونتشيلو 

في رين بفرنسا.
وجنح مشـــروع طب القلب الرياضي الذي أطلقه مستشـــفى 
»اســـبيتار« في إجراء الفحص الطبي ألكثر من 3000 رياضي من 
بينهم 86 رياضيا مصابا بأمراض قلبية خطيرة استوجبت تدخال 

طبيا حتى اآلن.

بيروت ـ ناجي شربل
تراجـــع نادي 
األنصـــار بيروت 
عن قرار االنسحاب 
من مسابقة كأس 
االحتاد اآلسيوي 
لكـــرة القدم، بعد 
اجتمـــاع طـــارئ 
ملجلس األمناء تاله 
لقاء وفد من النادي 
برئاســـة رئيسه 
كرمي دياب ووزير 
الشباب والرياضة 
العبداهلل،  د.علي 
عن صرف  أسفر 
الوزير مبلغ 100 
مليون ليرة وفق 
إحالـــة رســـمية 

فورية الى مجلس الوزراء، لتمكني النادي البيروتي حتمل مصاريف 
املشاركة في املسابقة اآلسيوية.

وشكر النادي رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ملتابعته 
على مدار الساعة هذا املوضوع. وبعث بكتاب الى االحتاد اللبناني 
لكـــرة القدم ضمنه العودة عن قرار االنســـحاب من كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وكان رئيس النادي دياب عقد مؤمترا صحافيا في القاعة اإلعالمية 
مللعب بيروت البلدي، أعلن فيه االنسحاب ألسباب مالية عرضها 
أمني السر نبيل ســـنو في بيان مكتوب، وتناول فيه قرار النادي 
منح األولوية لتسديد مستحقات الالعبني احملليني واألجانب على 
حساب املشـــاركات اخلارجية. وقال ان ميزانية النادي للموسم 
الكروي 2011/2010 تناهز 700 ألف دوالر، ال يحصل منها النادي من 
عائدات النقل التلفزيوني واحلضور اجلماهيري اال نسبة قليلة.

ويرى مراقبون رياضيون ان االنصار أسس لسابقة في الرياضة 
اللبنانية، ستؤدي الحقا الى طلب كل النوادي املشاركة في استحقاقات 
رياضية، مســـاعدات فورية من وزارة الشـــباب والرياضة، وفي 
طليعة هـــذه النوادي فريق العهد بطل لبنان املشـــارك ايضا في 
مســـابقة كأس االحتاد اآلسيوي، الى فرق كرة السلة املشاركة في 

استحقاقات قارية وعربية.

مؤتمر عالمي في مستشفى »اسبيتار«
لمناقشة الموت المفاجئ للرياضيين

األنصار يعود عن قرار االنسحاب آسيويًا

إطالق أول دوري كروي نسوي في فلسطين بحضور جماهيري في ستاد فيصل الحسيني

جنما النصر والشباب بدر املطوع ومساعد ندا وجها لوجه اليوم

العبو الزمالك يتدربون اليوم

)أ.پ( حضور نسائي من كل األعمار في مدرجات ستاد فيصل احلسيني   فرحة العبات فريق ديار بأحد األهداف في مرمى سرية رام اهلل  )أ.پ(

المطوع يواجه ندا في قمة »الرياض« اليوم
الهالل يلتقي الوحدة واالتحاد ضيف ثقيل على الحزم

 الزمالك يعود للتدريبات وينتظر مواجهته مع ستارز 

)عدنان الحاج علي(كرمي دياب يتحدث خالل املؤمتر الصحافي


