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تألق العب االتحاد السكندري محمد ناجي »جدو« 
في البطولة األفريقية جعله محط أنظار األندية الكبيرة

مدافع الهالل اسامة هوساوي يأمل بقيادة فريقه الى دور الثمانية دون مشاكل

جانب من سباق »ريد بُل« اجلوي العام املاضي في أبو ظبي

 الجزيرة يواجه الظفرة
يتطلع اجلزيرة الساعي الى لقبه االول في تاريخه الى البقاء في 
الصدارة وحتطيم املزيد من االرقام القياسية عندما يستضيف الظفرة 
الس����ادس اليوم في املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االماراتي لكرة 
القدم. ويلعب اليوم ايضا االمارات مع النصر، وغدا الوصل مع الشباب 
والش����ارقة مع بني ياس، واالثنني العني مع االهلي، وتختتم املرحلة 

االربعاء املقبل بلقاء الوحدة مع عجمان. 

الفيصلي يسترّد الصدارة
استرد الفيصلي صدارة دوري احملترفني األردني بكرة القدم بعد 
فوزه على مستضيفه العربي 3-2 على ستاد األمير هاشم في الرمثا 

في إطار منافسات املرحلة الرابعة عشرة.
سجل للفيصلي حسونة الشيخ )49( وعصام مبيضني )57( ومؤيد 

ابو كشك )85(، وللعربي محمد البكار )60( وسعيد مرجان )61(.
ورف����ع الفيصلي رصيده الى 34 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
عن الوحدات. وبعيدا عن صراع القطبني على اول مركزين شهد ستاد 
األمير محمد بالزرقاء مواجهة املركزين الثالث والرابع بني شباب االردن 
واحلس����ني حيث تسابق جنوم الفريقني على اهدار الفرص على مدار 
الش����وطني ليتعادل الفريقان 0-0. وعلى ملعب البتراء بعّمان كسب 

اجلزيرة موقعة البقعة 0-3.

تأجيل سحب قرعة تصفيات 
»أفريقيا 2012«

 قال االحتاد االفريقي لكرة القدم إن مراسم سحب قرعة تصفيات 
كأس االمم االفريقية 2012 تأجلت الى وقت الحق من الشهر اجلاري.

ولم يكشف االحتاد االفريقي عن سبب التأجيل ويخطط االن لسحب 
القرعة في مدينة لوبومباشي بجمهورية الكونغو الدميوقراطية في 21 
اجلاري على هامش مباراة كأس السوبر االفريقية بني مازميبي انغلبير 

بطل دوري أبطال افريقيا وستاد مالي بطل كأس االحتاد االفريقي.
وستتشارك غينيا االستوائية والغابون في تنظيم كأس افريقيا 

عام 2012. 

حملة إعالنية واسعة 
لنهائي كأس البحرين

المنامة ـ ناصر محمد
بدأ االحتاد البحريني لكرة القدم استعداداته الفصلية لنهائي 
كأس ملك البحرين في 11 اجلاري بلقاء سيجمع الرفاع مع البسيتني 
في اللقاء ال� 33 للنهائي والذي تغير مس���ماه إلى كأس امللك منذ 
موس���م 2002/2001 وكانت تسمى كأس سمو األمير منذ عام 1977 
الذي انطلقت فيه املسابقة. فيما بدأت مسابقة كأس االحتاد خلروج 
املغلوب في موسم 57-1958 مع تأسيس االحتاد البحريني وكانت 

قبل ذلك تقام مبشاركة فرق اجنبية وشركات في عام 1952.
وعلى مدى تاريخ هذه املسابقة كان فريق احملرق الفائز األكبر 
حينما حقق البطولة 14 مرة مبسمى كأس االحتاد و10 مرات بسمى 
كأس األمير و4 مرات حتت مسمى كأس امللك وفاز بها النجمة حتت 
املس���مى احلالي مرتني واألهلي مرة والشباب مرة واحدة، لذا فإن 

الفائز هذه املرة سيدخل تاريخ املسابقة ألول مرة.
واستعدادات احتاد كرة القدم بدأت في إقامة مسابقة بني الصحف 
رصدت لها جوائز نقدية، كما اعلنت عن الدخول املجاني للمباراة 

وقدمت جوائز قيمة منها سيارة.
كما متت طباعة 100 الف بروشور لتوزيعها على جميع مناطق 
البحرين وطباعة 40 ألف بوستر حتمل صورة امللك اضافة حلملة 

اعالنية منها اعالنات بالشوارع.
هذا وشكل االحتاد جلنة لتقييم أفضل تغطية صحافية للمباراة 
النهائية تضم اربعة اس���اتذة جامعيني برئاس���ة استاذ الصحافة 
بجامعة اململكة شعيب الغباشي وستكون االفضلية للتغطية املقال 

والصورة بواقع ثالث جوائز رصدت لها 4 آالف دينار.

مبارة في الدوري 

هذا وتقام اليوم مباراة ضمن اجلولة احلادية عشرة من مسابقة 
دوري الدرجة األولى يلتقي فيها البسيتني احلالة ويوم غد اجلمعة 
يلتقي الرفاع الش���رقي احملرق وتختتم اجلولة يوم السبت بلقاء 

النجمة واملنامة.
وكان���ت مباريات اجلولة قد بدأت بفوز االهلي على الش���باب 
2-1، احرز احملترف الفرنس���ي دي���وك هدفني في الدقيقتني )16 و 
39( فيما سجل للشباب علي عبداهلل )40(. ليرفع االهلي رصيده 
الى 23 نقطة وبقي رصيد الشباب 10 نقاط. وبذلك اقترب االهلي 
من املتصدرين احملرق والرفاع ورصيدهما 24 وهي الفرق الثالثة 

التي تتصارع على البطولة مبتعدة من الفرق األخرى.

الكبار يخشون المفاجآت في كأس ولي عهد السعودية

أبوظبي تستضيف الجولة االفتتاحية لبطولة العالم لسباق »ريد بل« الجوي

اداء الفريق����ني تطورا ملحوظا 
حيث وضع النصر ضمن فرق 
املقدم����ة في ال����دوري وال زال 
ينافس على احد املقاعد الثاني او 
الثالث فيما قدم الرائد مستويات 
جيدة وحقق فوزين متتاليني 
اخرجاه من املركز االخير وابقى 
على حظوظه في البقاء ملوسم 
آخر، ويتمنى الشارع الرياضي 

السعودي فوز النصر والهالل 
الرائ����د والفيصلي حيث  على 
يلتقيان في نهاية االسبوع املقبل 
في حال تأهلهما وهو لقاء يتمنى 
اجلميع مشاهدته وهو متوقع 

حدوثه.
وآخر لقاءات اليوم في االحساء 
بني فريقي هجر واالهلي ويخشى 
االهلي الذي س����بق له اخلروج 

في هذه املس����ابقة في االعوام 
القريبة على يد الوطني والفتح 
في مفاجآت مازالت حاضرة لدى 
جماهيره ويعمل اليوم حسابا 
خلصمه هجر املدعوم باالرض 
واجلمهور الذي يأمل ايضا في 
اعادة ما فعله الوطني ورفيق 
دربه وابن مدينته الفتح املوسم 

املاضي.

التحكم بطائراتهم، وفي اخللفية 
تبدو شواطئ وكورنيش أبوظبي 
الرائع. وأوضح: »ستنقل التغطية 
التلفزيونية واإلعالمية املباشرة 
ه���ذه األجواء االس���تثنائية إلى 
جمه���ور املش���اهدين في جميع 

أنحاء العالم، حتمل رسالة ترحيب 
بالزوار في العاصمة اإلماراتية«.  
وتتزامن هذه اجلولة مع االحتفال 
مبرور 6 أعوام على إقامة منافسات 
سباق ريد بل اجلوي في اإلمارة. 
وقال بيرند لويدل، املدير التنفيذي 

ل� »سباق ريد بل اجلوي«: »نتطلع 
إلطالق منافسات اجلولة األولى ل� 
»البطولة العاملية لسباق ريد بل 
اجلوي 2010« في أبوظبي الشهر 

املقبل«.
 ويش���هد الس���باق حتلي���ق 

الطيارين بسرعات تتخطى 370 
كلم / ساعة، في مواجهة حتديات 
صعبة حتتاج إلى دقة فائقة في 
املالحة اجلوية لاللتزام باملسارات 
احملددة، وتخطي بوابات هوائية 

يبلغ ارتفاعها 20 مترا.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تس����تكمل الي����وم مباريات 
دور ال����� 16 في مس����ابقة كأس 
ولي العهد السعودي باقامة 4 
مباريات حيث يلعب الهالل مع 
الفيصلي والقادسية مع الشباب 
وهجر م����ع االهلي، والرائد مع 
املباريات  النصر وتقام جميع 

في ال�� 8:10 مساء.
وسيرمي الهالل اليوم بثقله 
امام الفيصلي حتسبا للمفاجأة 
خاصة ان الهالل احتفل االسبوع 
املاضي بتحقيقه بطولة الدوري 
السعودي، فيما ال زال الفيصلي 
الدرجة األولى  متصدرا ف����رق 
ومرشحا قويا للتأهل للممتاز 
املوس����م املقبل، وقطعا يعتبر 
الهالل االوفر حظا للفوز واالقرب 
للتأهل قياس����ا على امكانياته 
ووجود العبني اجانب وهو ما 
املتأهلة  الفرق االربعة  تفتقده 

من الدرجة األولى.
ويقام ف����ي الدمام لقاء آخر 
يجم����ع الش����باب بالقادس����ية 
وهما من ف����رق الدوري املمتاز 
حيث يع����رف كل منهما اآلخر 
اال ان  بحكم االوراق املكشوفة 
الشباب مازال يعاني من غيابات 
العناصر املؤثرة والتي اسهمت 
في فقدانه لع����دة نقاط ابعدته 
عن املنافسة على لقب الدوري 
ويسعى القادسية الى استغالل 
ذل����ك والتقدم الى الدور الثاني 

في املسابقة.
وف����ي بريدة يح����ل النصر 
ضيفا على الرائد بعد ان شهد 

أبوظب���ي يومي   حتتض���ن 
26 و27 م���ارس املقب���ل اجلولة 
االفتتاحية للبطولة العاملية لسباق 
ريد بل اجلوي مبش���اركة 15 من 
أفضل طياري العالم يتنافسون 
العاصمة  بطائراتهم في س���ماء 

اإلماراتية.
ويش���كل هذا احلدث محورا 
رئيس���يا ملهرجان سباق ريد بل 
اجلوي، ال���ذي يتضمن برنامجا 
حافال باملناس���بات االجتماعية 
والترفيهية املصاحبة من خالل 
اس���تعراضات جوية استثنائية 
ولقاءات خاصة مع الطيارين، وبث 
إعالمي مباشر من املطار املؤقت 
للسباق في ميناء زايد، وعروض 
للطائرات وحفالت موس���يقية 
مفتوحة وأنش���طة متعددة على 

امتداد كورنيش أبوظبي.
ورحب الشيخ س���لطان بن 
طحنون آل نهيان، رئيس »هيئة 
أبوظبي للس���ياحة«، التي تدعم 
احلدث، بتنظيم اجلولة األولى من 
»البطولة العاملية لسباق ريد بل 
اجلوي« في أبوظبي، مشيرا إلى 
أن الطيارين املتبارين يطمحون 
إلى تأكي���د براعتهم ودقتهم في 

باخشب يعود إلى عالم الراليات

منتخب »الزمن الجميل« لفرنسا في الجزائر

سيعود البطل عبداهلل باخشب، أحد أجنح السائقني 
السعوديني في منطقة الشرق األوسط، للجلوس خلف 
مقود سيارة رالي من جديد للمشاركة في باخا حائل 

السعودي الذي سيقام بني 16 و18 اجلاري.
وحصل باخش����ب، املقيم في جدة، على إذن من 
االحتاد العربي الس����عودي للس����يارات والدراجات 
النارية للمش����اركة في باخا حائ����ل الذي ميتد ملدة 
3 أيام، والذي يش����كل اجلولة االفتتاحية من كأس 
العال����م للباخا للكروس كانت����ري لهذا العام والتي 
تقام حتت إشراف االحتاد الدولي للسيارات »فيا«، 
وحتت رعاية صاحب السمو امللكي االمير سعود بن 
عبداحملسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس 

اللجنة العليا لتطوير حائل ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة لباخا حائل، علما ان هذا احلدث يحظى بدعم 
مطلق من السلطات احمللية في املدينة. وسيجلس 
باخشب )42 عاما( خلف مقود سيارة تويوتا إف، 
جي كروزر بروتو )منودجية( ستحمل ألوان فريق 
تويوتا السعودي للراليات، والتي مت حتضيرها في 
أوروبا للمشاركة خصوصا في هذا احلدث. وكان بطل 
الشرق األوسط لعام 1995 من أوائل السائقني العرب 
الذين سجلوا نقاطا في بطولة العالم للراليات، كما 
فاز في 3 جوالت في السلسلة اإلقليمية قبل انتقاله 
للمشاركة في األحداث العاملية مع تويوتا خالل أواخر 

عقد التسعينيات من القرن املاضي.

يشارك منتخب فرنسا املتوج بلقب كأس العالم 
ع����ام 1998 بقيادة النجم زين الدين زيدان في دورة 
الصداق����ة التي تق����ام يوم األول من م����ارس املقبل 

بالعاصمة اجلزائرية.
وقال رئيس جمعية »فرنسا 1998« هنري امييل، 
في مؤمتر صحافي باجلزائر ان أغلبية العبي املنتخب 
الفرنس����ي الذين توجوا بكأس العالم قبل 12 عاما 
سيشاركون في الدورة، وخص بالذكر زين الدين زيدان 
ولوران بالن )املدرب احلالي لنادي بوردو متصدر 
الدوري الفرنس����ي( وديديه ديشان )مدرب اوملبيك 
مرسيليا( وبيسنتي ليزارازو وفرانك لوبوف ومارسيل 
دوساييه وكريستوف دوغاري وليليان تورام وفانسان 

كانديال وكريستيان كارميبو وبرنارد الما. وأوضح 
هنري أن املنتحب الفرنسي سيشرف عليه املدرب 
اميي جاكيه ومساعده فيليب بارغيرو، مشيرا الى أن 
نصف إيرادات الدورة ستوجه لضحايا زلزال هاييتي. 
من جهته، أك����د رئيس جمعية الالعبني اجلزائريني 
عل����ي فرقاني أن املنتخب اجلزائري سيش����ارك في 
الدورة بالعبني ميثلون جيلي ثمانينيات وتسعينيات 
القرن ال� 20 يقودهم املدربان رابح سعدان ومحمد 
مع����وش، مؤكدا أن هذه الدورات س����تصبح تقليدا 
مستقبال لتش����مل مناطق مختلفة من البالد بهدف 
مس����اعدة الالعبني القدامى، الذين يعيشون ظروفا 

اجتماعية صعبة.

دورتموند يكرم زيدان 
قرر نادي بروسيا دورمتوند األملاني لكرة القدم تكرمي مهاجمه 
املصللري محمد زيدان بعد فوز منتخب بللالده ببطولة كأس األمم 
األفريقيللة للمللرة الثالثة على التوالي. ومن املقللرر أن يتم التكرمي 
األحللد املقبل قبل مباراة دورمتوند أمللام فرانكفورت في الدوري 
األملاني وسيشارك رئيس النادي هانز يوخيم فاتسكا ومدير النشاط 
الرياضي ميكائيل تسورك في تكرمي زيدان )28 عاما( الذي ساهم في 
حصول الفراعنة على البطولة بعد الفوز في النهائي على غانا بهدف 
دون مقابل أحرزه الالعب محمد ناجي )جدو( بتمريرة سللاحرة من 
زيدان. ومن املنتظر أن يصل زيدان إلى دورمتوند اليوم وسيشارك 

في تدريب الفريق مباشرة.

»فيفا« يشيد بـ »البديل الرائع جدو«
 اثنى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« على املهاجم املصري محمد ناجي )جدو( ووضعه بني مجموعة 
من جنوم العالم في املراجعة األسبوعية لالحتاد على األحداث الكروية خالل األسبوع املنتهي. وحتدث 
موقع »فيفا« عن تسجيل واين روني هدفه رقم 100 مع مان يونايتد اإلجنليزي وحتقيق ريال مدريد 
االسباني فوزه األول على ملعب ديبورتيفو الكورونا منذ 18 عاما و3 أشهر، وكذلك احلديث عن فرازر 
فيفي الذي أصبح أصغر العب يحرز هدفا في تاريخ الدوري االسكوتلندي املمتاز، بعدما سجل هدفا 
خالل املباراة التي فاز بها ابردين على هارتس 3-0 وهو في الل 16 و10 أشهر من عمره، قبل أن يتفرغ 
للحديث عن الظاهرة اجلديدة جدو. وأوضح موقع »فيفا«، ان 5 أهداف في بطولة االمم االفريقية »أنغوال 
2010« منحت جدو )25 عاما( العب االحتاد السكندري، صدارة هدافي البطولة رغم أنه لم يشارك في 
أي مباراة منذ بدايتها ونفذ 8 تسللديدات فقط خالل مشللواره في البطولة أحرز منها 5 أهداف، أعطته 

معدل جناح بنسبة 63%، ووضعته بني قائمة افضل البدالء في تاريخ كرة القدم.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
أكد املدير الفني للنادي االهلي حسام البدرى ان قرار تأجيل 
ال����دوري املصري الى يوم االحد املقبل الذي صدر أمس االول 
كان قرارا موفقا ويخدم صالح األندية التي يلعب لها الالعبون 
الدولي����ون في املنتخب املصري، خاص����ة إن الفريق كله مير 

بإجهاد نتيجة ضغط مباريات البطولة االفريقية.
وأشار البدرى الى إن قرار تأجيل الدوري يخدم صالح الفريق 
خاصة أنه س����يوفر الوقت إلراحة جنوم املنتخب والتخلص 
من حالة اإلجهاد بعد البطولة الش����اقة بدل العودة السريعة 

لالشتراك في املباريات.
وأضاف البدري إن العبي املنتخب سيعودون إلى التدريبات 
اجلماعية مباشرة، ولن يتم اعداد برنامج تدريبي خاص لهم 
خاصة انهم في فورمة مميزة حاليا، وهو ما ظهر في البطولة 
بينما سيجرى جيلبرتو العائد من أنغوال تدريبات اجلري املنفرد 

ليومني، على ان يشترك في التدريبات اجلماعية اليوم.
وعن الفترة املقبلة، أكد البدري ان الفريق أنهى استعداداته 
للمباري����ات املقبلة، ولن يخ����وض أي مباريات ودية، كما ان 

التمرين سيستمر على فترة واحدة طوال الفترة املقبلة.
أم����ا بخصوص الصفقات واملفاوض����ات مع الالعبني فأكد 
البدري ان هذا املوضوع انتهى متاما مع انتهاء فترة االنتقاالت 
الشتوية، وتوقف الفريق عن مفاوضات أي العب، وإن قدوم أي 

العب سيكون في نهاية املوسم، وإن هذا األمر أغلق متاما.
وبخص����وص جدو، فقد أكد كابنت حس����ام ان����ه كان يريد 
التعاقد مع الالعب منذ فترة قبل ان ينضم حتى إلى املنتخب 
املص����ري ويتألق، وان احلديث بش����أن انتق����ال جدو لألهلي 
متوقف حتى نهاية املوسم، حيث يركز الفريق على مبارياته 

املقبلة فقط.

تأجيل انتقال المحمدي 

م����ن جهة أخرى، أعل����ن نادي انبي تأجي����ل املوافقة على 
انتقال العبه أحمد احملمدي ظهير منتخب مصر الى سندرالند 

االجنليزي حتى نهاية املوسم.
وخالل االش����هر املاضية حتدث����ت تقارير عن قرب انتقال 
احملمدي ال����ذي تألق مع مصر في كأس االمم االفريقية للعب 
في الدوري االجنليزي املمتاز، لكن مدير الكرة بإنبي عالء عبد 
الصادق قال ان النادي أجل البت في العرض املقدم من النادي 

االجنليزي لعدم قبوله باملقابل املادي املعروض.
وقال عبد الصادق »عرض سندرالند مليونا و750 ألف جنيه 
استرليني لضم احملمدي قبل انطالق كأس االمم االفريقية بأنغوال 
ورفضنا العرض ثم قام بعرض مليوني جنيه استرليني في 
آخر يوم ملوسم االنتقاالت الشتوية لكن العرض رفض أيضا 

فتم تأجيل املفاوضات الى نهاية املوسم احلالي للحصول على 
عرض مالي أفضل يتناسب مع امكانيات الالعب«.

عبد الفتاح يترك الصافرة

وفي سياق آخر، قرر احلكم الدولي املصري عصام عبد الفتاح 
اعتزال التحكيم محليا ودوليا بعد أن شارك في إدارة مباريات 

بطولة أمم إفريقيا التي انتهت منافستها مؤخرا بأنغوال.
وقال عبد الفتاح: اتخذت قراري باالعتزال محليا ودوليا بعد 

تفكير عميق، ورضا تام عما قدمته خالل الفترة املاضية.
وعن أس����باب اتخاذه لهذا القرار، علق احلكم الدولي قائال 
»هناك أسباب أفضل أال أحتدث فيها اآلن، ولكن السبب األهم 
ه����و حرصي على اخلروج من الب����اب الكبير، وأنا في أفضل 
مس����توياتي«. وعلم من أهم األسباب التي دفعت عصام عبد 
الفتاح العتزال التحكيم، إحساس����ه بأن هناك في االحتادين 
املصري واالفريقي من حاربه حتى ال يكون من بني املترشحني 
الى املونديال املقبل في جنوب افريقيا، حيث كان يتمنى ان يكون 

هذا املونديال هو مسك اخلتام ملشواره التحكيمي الطويل.
وكان من املفترض ان يكمل عبد الفتاح مشواره في التحكيم 
الدولي حتى أول يناير عام 2011، وكان يحق له استكمال نفس 

العام في التحكيم احمللي فقط.

إنبي يؤجل انتقال المحمدي.. وعبدالفتاح يعتزل التحكيم

البدري: الحديث عن ضم جدو مؤجل حتى نهاية الموسم 


