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حسن شهاب تعرض لقطع في وتر الكاحل وسيخسره

منتخب كبار اليد يلتقي قطر في ثاني طالته بمونديال فرنسا
§الوسط - محمد أمان

اليد  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض   [
كأس  لبطولة  التمهيدي  الدور  في  الثانية  مباراته 
المنتخب  أمام  فرنسا  في  المقامة  اليد  لكرة  العالم 
القطري في قمة خليجية وآسيوية في تمام الساعة 

السابعة و45 دقيقة مساًء بتوقيت البحرين.
تحت  الليلة  مباراة  القطري  المنتخب  ويدخل 
مصر  منتخب  أمام  خسارته  بعد  كبيرة  ضغوط 
وهذه   ،20-22 بنتيجة  االفتتاحية  مباراته  في 
الوطني  منتخبنا  يستثمرها  أن  يجب  الضغوط 
األقل ضغوطاً كونه قادماً من خسارة متوقعة أمام 
السويد وطموحاته بشكل عام أقل من منتخب قطر 

نهائيات  خوض  وقبل  الماضية.  النسخة  وصيف 
كأس العالم، تعتبر مباريات منتخبنا الوطني أمام 
األرجنتين وقطر ومصر هي مفاتيح العبور للدور 
المباريات  من  مباراتين  في  الفوز  النهائي،  نصف 
كبير،  إنجاز  تحقيق  من  قريباً  تضعه  قد  الثالث 
والخسارة الليلة بالنسبة للقطريين تعني االقتراب 
من التوديع المبكر. ويؤمل أن يقدم العبو المنتخب 
الوطني األداء القوي الذي قدمه من الدقيقة 1 حتى 
في  يكونوا  أن  وينتظر  السويد،  أمام   20 الدقيقة 
حسين  وخصوصاً  الطبيعي  ووضعهم  مستواهم 
أمام  جداً  البعيدين  السالطنة  وجاسم  الصياد 
كان  وإن  قوياً  يبقى  القطري  فالمنتخب  السويد، 

يفتقد لبعض العبيه المهمين.

الهجومية  األخطاء  تكرار  عدم  ويجب 
السويد،  أمام  وقعت  التي  الفردية 
الخط  من  العشوائية  كالتصويبات 
الهجمات  إنهاء  في  والتسرع  الخلفي 
تفعيل  يجب  كما  قليلة،  ثواٍن  خالل 

دور الخط األمامي ألن االختراقات 
الخط  مــن  والتصويبات 

صعبة  ستكون  الخلفي 
البنية  فارق  أمام  جداً 

الجسمانية.

حسن شهاب

حسن شهاب يحتاج لتدخل جراحي عاجل
] أثبتت الفحوصات واألشعة التي أخضع لها العب منتخبنا الوطني األول لكرة اليد ونادي 
النجمة حسن شهاب في العاصمة الفرنسية )باريس( أنه مصاب بقطع في وتر الكاحل ويحتاج 
للتدخل الجراحي العاجل. وينتظر أن ُتتخذ خالل الساعات القليلة القادمة قرارات بعودته للبحرين 
إلجراء العملية أو هناك في باريس. ويحتاج حسن شهاب لـ 6 أشهر على األقل بعد العملية 
للعودة لمداعبة كرة اليد، مما يعني أن موسمه انتهى. وأصيب حسن شهاب في الدقائق األولى 
من مباراة السويد االفتتاحية بينما كان منفرداً ومصوباً على المرمى، إذ فقد االتزان ونزل على 

األرض على قدمه اليمنى.

موسوعة »غينيس« تبرز مشاركة 
السباحة الزين كأصغر سباحة 

تشارك ببطوالت العالم
§ المنامة - بنا

] أبرزت موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية للعام 2017 السباحة البحرينية 
المتميزة الزين طارق جمعة عبر صفحاتها كأصغر سباحة تشارك ببطوالت العالم 
عندما شاركت في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها مدينة كازان بروسيا خالل 
شهر أغسطس/ آب من العام 2015 وذلك في منافسات سباق الفراشة لمسافة 50 متراً 

وسباق السباحة الحرة لمسافة 50 متراً.
وسلطت أبرز وسائل اإلعالم العالمية األضواء على هذه السباحة التي لم تبلغ سن 
العاشرة عندما شاركت في المونديال العالمي للسباحة إذ أثارت نقاشاً واسعاً على 
صعيد اللعبة، وقد فتحت مشاركة الزين في ذلك العام باب النقاش حول الحد األدنى 
لألعمال المتنافسة في حدث مثل بطولة العالم عبر مشاركتها من عمر العشر سنوات 
بتغيير سن  للسباحة  الدولي  االتحاد  قام  أن  بعد  لألبد  اإلنجاز  هذا  فقط، وسيبقى 

المشاركة في البطوالت العالمية من سن 14 سنة بالنسبة للبنات.
ونالت هذه السباحة البحرينية الصغيرة إعجاب الكثيرين وتناولتها مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل كبير مسجلة اسم مملكة البحرين بقوة في هذه المشاركة العالمية 

إلى جانب بطالت العالم للسباحة.
إضافة إلى ذلك فقد سجلت الزين اسمها كأصغر سباحة تشارك في بطولة حلقات 
كأس العالم للسباحة عندما تأهلت الزين طارق جمعة للسباق النهائي 200 متر متنوع 
و100 متر متنوع والتي أقيمت خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول العام الماضي التي 
أقيمت بدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ونالت هنا أيضاً الزين انتباه مختلف 
المشاركة من أصغر سباحة بالبطولة  التي أبرزت هذه  وسائل الصحافة واإلعالم 
وتأهلها للنهائيات. وأعرب البطلة البحرينية الصغيرة الزين طارق جمعة عن سعادتها 

الكبيرة بأن تكون ضمن قائمة األرقام القياسية في موسوعة »غينيس« للعام 2017 
سن  الدولي  االتحاد  اعتمد  أن  بعد  لألبد  سيبقى  حققته  ما  أن  وخصوصاً 

المشاركات في بطوالته العالمية من سن 14 سنة إذ لن تسجل أية سباحة 
أخرى مشاركة أصغر سن، وأكدت مضيها قدماً في هذه الرياضة لتشريف 
مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية والقارية والعالمية وتحقيق 

النتائج المشرفة لها.

 األحمر العسكري يتأهب لفرنسا
وسكوب يجتمع بالالعبين على 3 دفعات

§مسقط - االتحاد العسكري   
بالعاصمة  ببوشر  الرياضي  قابوس  السلطان  مجمع  يشهد   [
الساعة  عند  وتحديداً  )األحد(،  اليوم  مساء  )مسقط(،  العمانية 
افتتاح  البحرين(،  بتوقيت  والربع  )الخامسة  والربع  السادسة 
التي  القدم،  لكرة  العسكرية  العالم  لنهائيات كأس  الثانية  النسخة 
تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة في الفترة 15 - 28 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، وذلك بمشاركة 16 منتخباً بينها منتخبنا العسكري.
السلطان  مستشار  رعاية  تحت  سيقام  الذي  االفتتاح  وسيشهد 
سعيد،  آل  طارق  بن  شهاب  السمو  صاحب  سعيد  بن  قابوس 
والذي  المشاركة،  المنتخبات  لدخول  عرضاً  يتضمن  مبسطاً  حفاًل 
وغينيا،  عمان  منتخبي  تجمع  التي  االفتتاحية  المباراة  سيسبق 
بالبطولة  األولى  للمجموعة  األول  الدور  منافسات  ضمن 
العسكري،  األحمر  فيها  يقع  التي  المجموعة  ذاتها  وهي 

باإلضافة إلى المنتخب الفرنسي.
وتحديداً  االفتتاح  حفل  في  البحرين  بعثة  وستشارك 
في طابور العرض، إذ سيحمل علم البحرين في الطابور 
الرائد حقوقي محمود رياض )مدير المنتخب( وسيرافقه 
)إداري  أحمد  محمد  أول  الوكيل  من  كل  الطابور  في 

المنتخب( وعدد من الالعبين.
وعلى صعيد األحمر العسكري، فمن المنتظر أن يختتم 
المنتخب تحضيراته اليوم بإجراء حصة تدريبية مسائية ال 
تتجاوز 45 دقيقة ستنطلق في الساعة الرابعة عصراً، سيركز 
تطبيق  على  سكوب  ميروسالف  التشيكي  المدرب  خاللها  من 
ستجمع  التي  المواجهة  في  عليها  سيعتمد  التي  اللعب  خطة 
األحمر بالمنتخب الفرنسي يوم غد )االثنين( في بداية 

المشوار.
وكان المنتخب قد أجرى صباح أمس الحصة 
على  وذلك  بالعاصمة مسقط  األولى  التدريبية 
التدريب  قاد  وكالعادة  الحرس،  مجمع  ملعب 
الوطني  المدرب  يعاونه  سكوب  المدرب 
البدني  والمعد  إبراهيم  عدنان  المساعد 
التشيكي  الحراس  ومدرب  جيري  التشيكي 
جميع  مشاركة  المران  شهد  إذ  ــدي،  آن
عبداللطيف  إسماعيل  الالعب  عدا  الالعبين 
أخصائي  مع  انفرادي  لتدريب  الذي خضع 
لشعوره  تايلور  دين  اإلنجليزي  العالج 
التواجد في  لن تعوقه من  بإصابة بسيطة 

المواجهة األولى في البطولة.
اإلحماء  بتمارين  التدريبات  وبــدأت 
والجري، ثم انتقل المران فوراً للتركيز على 
خطة  وتطبيق  والتكتيكية  الفنية  األمور 
الالعب التي سيعتمدها سكوب في مواجهة 

المنتخب الفرنسي.
الفترة المسائية من يوم أمس عقد خاللها 
اجتماعاً  العسكري  للمنتخب  الفني  الجهاز 

مع  اجتماعاً  األولى  الفترة  فترات تضمنت  الالعبين على ثالث  مع 
الوسط  خط  العبي  مع  اجتماعاً  ثم  والمدافعين،  المرمى  حراس 
وأخيراً المهاجمين، وركز سكوب خالل كل اجتماع على طرح النقاط 
الهامة لكل خط على حدة سواء في حالة الدفاع أو الهجوم مستفيداً 
قبل  البحرين  في  الالعبين  بين  أقيمت  التي  المباراة  فيديو  من 

الوصول إلى عمان.
أهمية  على  سكوب  ركز  أيضاً،  الالعبين  مع  حديثه  وخالل 
وضرورة  لتحقيقها،  الجهاز  يسعى  التي  واألهداف  المشاركة  هذه 
االجتهاد لتقديم المستوى الفني المشرف والسعي لتحقيق النتائج 
النهائية  لألدوار  العبور  األول، لضمان  الدور  بمنافسات  اإليجابية 

في هذه البطولة.
االجتماع  بإقامة  أمس  يوم  صباح  البطولة  فعاليات  وانطلقت 
لكبار  المخصص  الفندق  وهو  هرمز  فندق  في  والفني  التعارفي 
االجتماع  في  وتواجد  البطولة،  وحكام  والضيوف  الشخصيات 
مدير  من  كل  العسكري  المنتخب  ومثل  المنتخبات،  جميع  ممثلو 
المنتخب الرائد حقوقي محمود رياض واإلداري الوكيل أول محمد 

أحمد.
خالل  وتم  الجميع،  بين  تعريفي  ترحيبي  بحديث  بدأ  االجتماع 
ثم  بالبطولة،  االستئناف  بلجنة  كعضو  البحرين  اعتماد  االجتماع 
الالعبين  أسماء  اعتماد  وتم  البطولة،  وأنظمة  لوائح  عرض  تم 
األساسية  األلــوان  اعتماد  وتم  العباً،   23 باعتماد  للمنتخبات 
وكالعادة  األول،  الدور  لمباريات  المنتخبات  لجميع  واالحتياطية 
مع  )االثنين(  غداً  األولى  المباراة  العسكري  المنتخب  سيخوض 

فرنسا باللون األساسي وهو األحمر الكامل.
وأكد عضو اللجنة المنظمة العليا ولجنة الحكام بالبطولة النقيب 
اعتمدت  المنظمة  اللجنة  أن  عمان،  سلطنة  من  الخراصي  عبداهلل 
كل  بعد  المنتخبات  بمدربي  الخاصة  الصحافية  المؤتمرات  إقامة 
مباراة، وقال: »يأتي قرار اللجنة بتطبيق ذلك، بما يتوافق وأنظمة 
»FIFA«، ومما يساهم في منح  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ولوائح 
جميع  أخطرت  »اللجنة  أن  وأضاف  أكبر«،  إعالمياً  زخماً  البطولة 
بالحضور  المدربين  التزام  بضرورة  المشاركة  المنتخبات  ممثلي 

والتواجد بالمؤتمرات«.
من  البلوشي  مسلم  الرائد  بالبطولة  الحكام  لجنة  رئيس  وقال 
دولة اإلمارات العربية المتحدة إن اللجنة اعتمدت أسماء 38 حكماً 
المنتخبات  قبل  من  ترشيحهم  تم  الذين  البطولة،  مباريات  إلدارة 
اإلمارات  دولة  من  محايدين  طاقمين  اعتماد  جانب  إلى  المشاركة 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يتكون كل طاقم من 
حكم ساحة وحكم مساعد، فيما تم اختيار ثالث حكام إضافيين من 

سلطنة عمان الدولة المضيفة.
من  أمس  يوم  الحكام  مع  ُعقد  اجتماعاً  أن  إلى  البلوشي  وأشار 
أجل توضيح بعض األمور والتأكيد على بعض الجوانب التحكيمية 
من  مهماً  عنصراً  يعتبر  التحكيم  أن  البطولة والسيما  انطالق  قبل 

عناصر النجاح.
علي  البحرينيان  الحكمان  الحكام  اجتماع  في  وتواجد  هذا 
السماهيجي وعبداهلل جابر، اللذان لم تتضح حتى اللحظة المواجهة 

األولى التي سيديرانها في البطولة.

المدرب سكوب يتحدث مع الالعبين


