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البرازيلي فيليبي جورج العب السد يبعد الكرة من أمام مواطنه كليمرسون مهاجم الغرافة                     )أ.ف.پ(

صراع قوي للحصول على الكرة بني العب األهلي مصطفى شبيطة والعب اإلسماعيلي مصطفى محرم

انضم الهالل الى ركب الفرق 
املتأهل���ة الى ال���دور الثاني من 
مسابقة كأس األمير فيصل بن 
فهد لكرة القدم بتعادله مع النصر 
2-2 ضمن منافسات املجموعة 
االولى. وخطا الشباب خطوة مهمة 
نحو التأهل بفوزه على الوطني 
2-1. وفي املباريات االخرى، فاز 
االهلي على الوحدة 3-2، والرائد 
على الفيصلي 3-1، وهجر على 
القادس���ية 3-1، واالتفاق على 
الفتح 1-0، واخلليج على العدالة 
4-0، والتعاون على احلزم 1-2. 
وتعادل الرياض والشعلة 0-0، 

واالنصار مع االحتاد 1-1.

تعرض ري���ال مدريد وصيف 
بطل الدوري االسباني لكرة القدم 
في املوسم املاضي وصاحب املركز 
الثاني في الترتيب احلالي لضربة 
جدي���دة بإصابة مدافع���ه الدولي 
الرباط  البرتغالي بيبي بقطع في 
الصليبي سيبتعد بسببه نحو 6 
اش���هر عن املالعب حسب ما ذكر 
النادي امللكي. وأوضح ريال مدريد 
في بيان »سيخضع الالعب لعملية 
جراحية قريبا بعد ان تبني بنتيجة 
التصوير بالرنني املغناطيسي صباح 
امس انه مصاب بقطع في الرباط 
الصليبي االمامي للركبة اليمنى«.

اصطاد اجلي����ش عصفورين 
بحجر واحد عندما حس����م دربي 
العاصمة لصاحله على حس����اب 
جاره الوحدة 3-0 في ختام املرحلة 
العاشرة من بطولة سورية لكرة 
القدم. ورفع اجليش رصيده الى 
19 نقطة وانفرد بالصدارة بفارق 

نقطة امام الوثبة وامية.
املب����اراة مثيرة رغم  وجاءت 
االجواء املمطرة والباردة وتقدم 
اجليش في الش����وط االول بهدف 
لنجمه ماهر السيد العب الوحدة 

السابق من ركلة حرة )27(.
وجنح السيد في تسجيل الهدف 
الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء 
)66( فانهارت قوى الوحدة الذي 
تلق����ى هدفا ثالثا ف����ي الدقيقة 81 

سجله عبد الرزاق احلسني.

الهالل إلى الدور الثاني

بيبي يغيب بسبب قطع 
في الرباط الصليبي

الجيش يتفوق
على الوحدة

المحرق يسقط األهلي بـ »التخصص«

اجتماع مرتقب إلنقاذ الكرة العراقية

المنامة ـ ناصر محمد
اذاق احملرق منافس����ه النادي 
االهلي هزمية مرة س����تؤدي الى 
اعادة ترتي����ب االوراق األهالوية 
من جديد وقد تطيح برأس املدرب 
بعد ان كانت قد هدأت األمور خالل 

االسبوعني املاضيني.
وجاء الفوز احملرقاوي الكبير 
بنصف دستة اهداف ليلحق االهلي 
بالعرب����ي الكويت����ي في غضون 
اس����بوع واحد وجاءت اخلسارة 
املذلة والكبيرة على ستاد النادي 
االهلي ال����ذي احتضن الول مرة 
لقاء قطبي كرة القدم البحرينية 

وليؤكد احملرق بانه اصبح ميثل 
عقدة لألهلي في السنوات األخيرة، 
وبالتحديد لم يفز االهلي في ثماني 

مباريات لعبها الفريقان.
وانتهى الشوط االول بهدفني 
مقابل هدف للمحرق الذي استطاع 
مهاجمه البرازيلي ريكو ان يواصل 
تألقه ويحرز »هاتريك« في الدقائق 
)38 و64 و67( م����ن ركلة جزاء 
ومحمود عبدالرحمن »رينغو« )15( 
وعبدالعزيز املال )77( وابراهيم 
املقلد )81(، فيما س����جل لالهلي 
محمد حبيل من ركلة جزاء )33( 
وميالن )80( ليرفع احملرق رصيده 

الى 15 نقطة محتال املركز الثاني 
فيما جاء رصيد االهلي 14 نقطة 
وبصعوبة وبهدفني مقابل هدف 

واحد.
 واصل الرفاع صدارته للدوري 
البحريني بع����د اجلولة الثامنة، 
لينفرد لوحده بالصدارة برصيد 21 
نقطة فيما اصبح احلالة في املركز 

االخير برصيد 5 نقاط.
انتهى الش����وط االول للرفاع 
1-0 احرزه الصربي جوفانتسيك 
ميالدين )11( وتعادل للحالة محمد 
خليل )56( وخطف نضال اسماعيل 

هدف الفوز بالدقيقة )78(.

أكد رئيس جلنة الشباب والرياضة في مجلس 
الن���واب العراقي احمد راضي ان اجتماعا مرتقبا 
سيعقد خالل الساعات املقبلة يتصل مبحاوالت 
إنه���اء ازمة احتاد كرة الق���دم العراقية ويجنبها 

العقوبات.
وذكر راضي في تصريح نقلته صحيفة »الزمان« 
احمللية امس ان »اجتماعا قريبا تشهده الساعات 
القليلة املقبلة أطرافه اللجنة االوملبية العراقية 
واللجنة االوملبية في اقليم كردستان واحتاد كرة 
القدم املنحل سيطرح فيه مشروع يتصل مبحاوالت 

انهاء االزمة«.
وأوضح »املشروع يتضمن اتفاقا على ورقة 
عمل توافق عليها اللجنة االوملبية يرسلها االحتاد 
العراقي الى نظيره الدولي )فيفا( يدعو فيها الى 

حتديد موعد قريب إلج���راء االنتخابات، وقبلها 
عقد اجتماع للهيئ���ة العامة لبحث امر رفع عدد 
اعضائها وفق لوائح ال تتعارض مع لوائح االحتاد 

الدولي«.
وذكرت مصادر مقربة من اجواء املباحثات ان 
»مدينة السليمانية التابعة القليم كردستان العراق 
ستشهد االجتماع املرتقب غدا برعاية رئيس اللجنة 

االوملبية الكردستانية املال بختيار«.
مصدر آخر في االحتاد العراقي قال »نحن مع 
كل ح���وار يؤدي الى نتائ���ج طيبة جتنب الكرة 
العراقي���ة العقوبات بيد اننا نحتاج الى قرار من 
اللجنة االوملبية يعيد االمور الى نصابها لنتمكن 
من التعامل مع االحتاد الدولي الن االحتاد احلالي 

منحل وليس له احلق مبفاحتة الفيفا«.

الرفاع تخطى الحالة بصعوبة في الدوري البحريني

قرعة نصف نهائي أندية الخليج 25 الجاري
حددت اللجن����ة التنظيمية لكرة القدم في 
دول مجلس التعاون اخلليجي يوم 25 اجلاري 
ليك����ون موعدا إلجراء قرعة مباريات الذهاب 
واإلياب ملباراتي نصف نهائي بطولة االندية 
اخلليجية ال� 25 لألندية أبطال الدوري والكأس 

في مقر اللجنة في املنامة. 
وأعلنت اللجن����ة التنظيمية للبطولة، أن 
الثانية، سيواجه  النصر، متصدر املجموعة 
الوصل، متصدر املجموعة الرابعة، واحملرق 
البحريني، متصدر املجموعة األولى، سيلتقي 
قطر القطري، متصدر املجموعة الثالثة، فيما 
س����تحدد القرعة مكان إقامة لق����اءي الذهاب 
واإلياب. وكش����ف البحريني أحمد النعيمي، 
أمني عام اللجنة التنظيمية للبطولة، أن اللجنة 

ستحاول إقامة مباراة الذهاب من الدور نصف 
النهائي في أواخر فبراير املقبل، على أن يكون 
لقاء اإلياب في أواخر مارس. وقال »هذا التوقيت 
هو األنسب للدوريات التي ترتبط بها الفرق 

املتأهلة للدور نصف النهائي«.
وأضاف »عملية اإلعالن عن املواعيد إلقامة 
مباراتي الذهاب واإلياب ستكون في فترة الحقة 

بعد التوصل لتواريخ نهائية«.
من جانبها، فتحت اللجنة التنظيمية باب 
تسجيل الالعبني لألندية األربعة، حيث سيتم 
منحها فرصة استبدال العبني مبعدل خمسة 
العبني لكل فريق، إضافة إلى إمكانية إضافة 
العبني في حال لم يقم النادي باستكمال قائمته 

التي من املفترض أن تضم 40 العبا.

تعادل السد والغرافة في الدوري القطري

القدم  القط���ري لكرة  االتحاد 
الشيخ حمد بن خليفة صباح 
امس إلى الري���اض في زيارة 
رسمية للسعودية تستغرق 

يوما واحدا.
 وذك���رت وكال���ة االنب��اء 
السعودي��ة ام��س ان الشي��خ 
حمد سيبح��ث م��ع الرئي��س 
العام لرعاية الشب��اب رئي��س 
االتح���اد الس���ع��ودي لك��رة 
الق��دم األمي��ر س���لطان ب��ن 
فه��د ونائب���ه األمي��ر ن��واف 
ب��ن فيص��ل ب��ن فه��د سب��ل 
ت��دعي��م العالق��ات والت��عاون 
بين االتحادي��ن الش���قيقي��ن 

وتطويره��ا.
 كما سيتطرق الجانبان إلى 
سبل دعم الملف الذي تقدمت 
به قطر لتنظي��م بطولة كأس 
العال���م لك���رة الق����دم 2020 
ومشاركة المنتخب��ات والفرق 
القطرية في البطوالت العربية 

القارية. 

املباراة فارتفع رصيد اخلور الى 9 
نقاط لكنه ظل في املركز احلادي 
عش���ر قبل االخير، بينما وقف 

رصيد الوكرة عند 16 نقطة.

بن خليفة يصل الى الرياض

ومن جانب آخر وصل رئيس 

وقاد املدافع العراقي س���الم 
ش���اكر فريقه اخلور الى الفوز 
الثاني في الدوري هذا املوس���م 
الوكرة  على حس���اب ضيف���ه 

الثالث.
وسجل سالم الهدف بضربة 
راس في الدقيقة االخيرة من عمر 

انتهت القمة بني السد املتصدر 
ووصيف البطل والغرافة الثاني 
وحامل اللقب بتعادلهما 1-1 في 
ختام املرحلة العاشرة من الدوري 

القطري لكرة القدم.
البرازيلي  وتقدم السد عبر 
لياندرو دا سيلفا )27(، وادرك 
التعادل  مواطنه كليمرس���ون 

للغرافة )58(.
وبق���ي الف���ارق 3 نقاط بني 
الفريقني حيث صار رصيد السد 

24 نقطة مقابل 21 ملطارده.
ووضع قطر ح���دا لهزائمه 
املتواصلة بفوزه على مضيفه 
ام ص���الل بهدف يتيم س���جله 
سيباس���تيان سوريا )66 ركلة 

جزاء(.
وتقدم قطر خطوة في الترتيب 
وحل في املركز السابع برصيد 
13 نقطة وبفارق االهداف خلف 
االهلي السادس، فيما تراجع ام 
صالل من التاس���ع الى العاشر 

برصيد 10 نقاط.

»سهم« تميمة »قوى العالم« في الدوحة
كش��فت اللجنة املنظم��ة لبطولة العالم الثالثة عش��رة أللعاب القوى 
داخل الصالة املقررة في الدوحة عام 2010 عن التعويذة الرس��مية وهي 

»سهم«. 
وتقام البطولة من 12 الى 14 مارس من العام املقبل.

اخت��ارت اللجنة املنظمة تعويذة البطول��ة بعد عملية مراجعة طويلة 
ش��ملت االس��تئناس برأي عدد من اخلبراء واملختصني في هذا املجال 

باإلضافة إلى اقتراحات قدمت من قبل مواطنني ومقيمني.
و»سهم« هو حيوان الكركال، او ما يشبه هرا متوسط احلجم يتواجد 
في ش��به اجلزيرة العربية، ويطلق عليه في اللهجة احمللية اسم )التفه(، 
واالس��م العلمي هو )الوشق(، وهو مهم بش��كل خاص لدولة قطر ألنه 

ميثل بعض بقايا بيئة سكان الصحراء.

الزمالك يعيد البسمة لجماهيره بعد الفوز على المصري
فيها أم���ام االحتاد الس���كندري 

والزمالك واإلسماعيلي.
من جانبه، قال خضر إن فريقه 
بدأ املباراة بصورة جيدة وسيطر 
على اللقاء وسنحت له أربع فرص 
لكن الالعبني تراجعوا بعد تسجيل 

الهدف.
وأض���اف خض���ر »تراج���ع 
الالعبون خوف���ا من تلقي هدف 
التعادل من األهلي ثم تأثرنا سلبيا 

بطرد معتصم سالم«.
واختتم خضر تصريحاته قائال 
»األمل موجود وفارق النقاط بيننا 
واألهلي خمس نقاط فقط بينما 

كان املوسم املاضي 15 نقطة«.

اعتداءات على حافلة األهلي

تعرضت احلافل���ة التي تقل 
الفري���ق األول للنادي  العب���ي 
األهلي لالعتداء من جانب جماهير 
املباراة  انتهاء  اإلسماعيلي عقب 
التي جمعت ب���ني الفريقني على 

ملعب اإلسماعيلية.
وأسفرت هذه االعتداءات عن 
تعرض حسام عاشور العب خط 

وسط األهلي إلصابات طفيفة.
وراف���ق رجال األم���ن حافلة 
الفريق األحم���ر حلني خروجهم 

من اإلسماعيلية.

بتروجيت يجدد لحمدي

جنح مسؤولو نادي بتروجيت 
في متديد عقد مهاجم الفريق االول 
لكرة القدم بالنادي البترولي سيد 
حمدي ملدة موسمني بخالف املوسم 
املقبل بعد ان وافقوا على الشروط 
التي طلبها الالعب، السيما املادية 
منها، لكن ل���م يتم اإلفصاح عن 
املقابل املادي اجلديد الذي سيحصل 

عليه الالعب.
ووفقا للعقد اجلديد فإن حمدي 
سيواصل تألقه مع بتروجيت حتى 

عام 2013 املقبل.
الالعب كان مطلوبا  أن  يذكر 
من قطبي الكرة الدوري املصري 
األهلي والزمالك لكن مس���ؤولو 
بتروجيت اعلنوا متسكهم بالالعب 
الذي يخوض ثاني مواسمه مع 
الفري���ق منذ قدومه م���ن نادي 

طنطا.

الدفع بعماد متعب ومحمد فضل 
معا في الهجوم من البداية.

وأضاف ميهوب أن املش���وار 
مازال طويال للفوز بالدوري وأن 
باللقاءات  فريقه مطالب بالفوز 

املقبلة ليحافظ على القمة.
وفشل األهلي في الفوز خالل 
لقاءاته الثالثة األخيرة التي تعادل 

األهلي عالء ميه���وب أن تعادل 
الفريقني بهدف لكل منهما يؤجل 
حسم لقب بطولة الدوري املمتاز 

حتى األسابيع األخيرة.
ف���ي املؤمتر  وق���ال ميهوب 
الصحافي ال���ذي أعقب اللقاء إن 
الفريقني أديا مب���اراة قوية وان 
األهلي لع���ب بهدف الفوز بدليل 

الدائم لألخير مع الالعبني في 
كل مكان.

اقتناع بالتعادل في القمة

وحول ردود الفعل بعد انتهاء 
لقاء القمة بني االهلي واالسماعيلي، 
النادي اإلسماعيلي  اتفق مدرب 
أشرف خضر واملدرب العام للنادي 

كما أكد حس���ام أن شقيقه 
إبراهيم يعمل في اجلهاز الفني 
للزمالك بصورة غير رسمية حبا 

في الفريق وجمهوره.
وص���رح »إبراهيم يحارب 
من أجل استعادة حق الزمالك 
املس���لوب في مب���اراة حرس 
التواجد  إلى  احلدود«، مشيرا 

يذكر أن نادي حرس احلدود 
كان قد أشرك أحمد عيد عبدامللك 
في لقاء الزمالك رغم طرده في 
لقاء سابق على اعتبار أن إيقافه 
ملباراة واح���دة، فيما تبادلت 
جلنتا احلكام واملسابقات باحتاد 
الكرة االتهامات إلبعاد مسؤولية 

الواقعة عنهما.

التن���ازل عن ح���ق الفريق في 
مباراة احلدود دون أن يوضح 
طبيعة احلل العادل من وجهة 

نظره.
وقال »تلقى حرس احلدود 
خطابا من احتاد الكرة بإيقاف 
عبد امللك مب���اراة واحدة بعد 

مباراة الزمالك وليس قبلها«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الزمالك  استعادت جماهير 
البس���مة وتوقفت عن األحزان 
والغضب بعد أن استعاد العبو 
الزمال���ك ذاك���رة االنتصارات 
بثالثية نظيفة على حس���اب 
املصري في خت���ام اجلولة ال� 
13 من مسابقة الدوري املصري 

املمتاز لكرة القدم.
انتص���ار للمدير  وهو أول 
الفني اجلديد حسام حسن، وقد 
احتفلت جماهي���ر الزمالك مع 
الفوز  العبيها و»العميد« بهذا 
الذي رف���ع رصيد الزمالك الى 
15 نقطة ويرتقي للمركز الثاني 
عشر، فيما توقف رصيد املصري 
عند 12 نقط���ة ويهبط للمركز 

الرابع عشر.
سجل األهداف حازم إمام )4(، 

واحمد جعفر )19 و81(.
وأوضح حسام حسن بعد 
املب���اراة أن���ه ضاع���ف القوة 
الهجومية للفريق عن اللقاءين 
الس���ابقني أمام األهلي وحرس 
احلدود، متابعا »الصبر يسفر 

دائما عن النجاح«.
الزمالك  وأض���اف م���درب 
»مازال أمامنا الكثير من العمل 
حتى يعود الفريق إلى مكانته 
الطبيعية في القمة مع األهلي، 
باعتبارهم���ا أه���م فريقني في 

مصر«.
ودعم حسام مهاجم فريقه 
أحمد حسام »ميدو« بعدما واصل 
األخير إهدار الفرص الس���هلة 
الزمالك، حيث  خالل مباريات 
قال »ميدو بذل جهدا واضحا في 
امللعب، وتسبب بشكل مباشر 
في العديد من أهداف الزمالك، 
لكن التوفيق ال يحالفه، وتهديد 
اخلص���م بفرص يع���د جناحا 
للزمالك في حد ذاته وكنا نفتقد 
النظام، اآلن استعدنا خطورتنا 
وتبقى التسجيل، وأعمل على ذلك 

بحصص تدريبية مكثفة«.
واستطرد »أشكر ميدو حتديدا 
مع شيكاباال، والفريق ككل على 

ما قدموه خالل املباراة«.
الكرة  وطالب حسام احتاد 
ومجل���س إدارة الزمالك بعدم 

حسام يعد باالرتقاء لمنافسة األهلي.. واقتناع خضر وميهوب بالتعادل في القمة


