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ناصر الشمراني أحد األوراق 
الرابحة في الشباب

مباراتان من العيار الثقيل في دوري قطر

 األنصار يسحق األهلي صيدا بثالثية
والنجمة يفوز على الشباب الغازية

انتصارات كبيرة لليابان وكوريا الجنوبية 
في بطولة آسيا الـ 14 لليد

أكث���ر من مواجهة صعبة وقوية تش���هدها 
المرحلة الس���ابعة عشرة من الدوري القطري 
لكرة القدم ف���ي مقدمتها قمتا الريان والغرافة 
حامل اللقب وقطر مع الس���د المتصدر اليوم. 

ويلعب اليوم ايضا الخور مع العربي.
ورغم فارق المستوى وفارق الطموح، فإن 
مباريات الريان الراب���ع )25 نقطة( والغرافة 
الثاني بفارق االهداف خلف الس���د )37 نقطة( 
تتسم بالقوة والشراسة منذ اعوام خاصة في 
الموس���م الماضي حيث كان التنافس بينهما 

على أشده النتزاع لقب البطولة إذ كان الريان 
االقرب اليه قبل ان يخطفه الغرافة في االمتار 

االخيرة.
وس���تكون المواجهة األولى بين المدربين 
البرازيليين اوتوري في الريان وكايو جونيور 
في الغرافة الذي تفوق على مواطنه ماركوس 
باكيتا قبل اقالت���ه 4-1. وما ينطبق على لقاء 
الغرافة والريان ينسحب ايضا على المواجهة 
القوية التي تجمع السد المتصدر )73 نقطة( 

مع قطر الخامس )24(.

بدأ االنصار والنجمة دور 
االياب من بطولة لبنان لكرة 
القدم فوزين متوقعني، االول 
على االهلي صيدا 3-0 والثاني 
على الشباب الغازية 2-0 في 

ختام املرحلة الثانية عشرة.
واستعاد االنصار الصدارة 
برصيد 30 نقط���ة مقابل 29 

للنجمة و28 للعهد.
وعلى ملعب بلدية صيدا، عاد 
االنصار الى بيروت وبجعبته 
اولى نقاطه ايابا، بفوزه على 

االهلي صيدا األخير 0-3.
وافتتح العبو املدرب جمال 
طه التسجيل عبر النيجيري 
ادولف���وس بعد خطأ  برنس 
م���ن ح���ارس االهل���ي صيدا 

)14(، ثم ضاع���ف أدولفوس 
النتيجة)50(.

وعزز املدافع الدولي احمد 
النتيجة بهدف ثالث  اخلضر 
بعد متريرة م���ن محمد باقر 

يونس )62(.
وعاد النجمة من مدينة صور 
اجلنوبية بفوز متوقع أيضا، 
على الشباب الغازية قبل االخير 
2-0 ليستعيد مركزه الثاني.

وافتتح التس���جيل حلامل 
الس���نغالي  اللق���ب مهاجمه 
ماكيت���ي دي���وب )10( ليعزز 
الهدافني مع  صدارته لترتيب 
17 هدفا، وضاعف مواطنه بابي 
سيس���يه النتيجة قبل نهاية 

املباراة )70(.

ووقع الصفاء الرابع في فخ 
التعادل على ملعبه في وطى 
املصيطبة امام االصالح البرج 

الشمالي 1-1.
التسجيل  وافتتح للصفاء 
العب وسطه اجلديد العراقي 
صالح س���دير )48 من ركلة 
املهاج���م هيثم  جزاء( لك���ن 
زين اقتن���ص اصابة التعادل 
القاتل )93(. وهو  الوقت  في 
التع���ادل االول لالصالح هذا 

املوسم.
وحقق التضامن صور نتيجة 
مميزة بتغلبه على الراسينغ 
على أرضه ف���ي جونية 0-1. 
وس���جل للفائز احمد سبيتي 

)68 من ركلة جزاء(.

استهلت كوريا اجلنوبية حاملة اللقب مشوارها 
بنجاح في كأس األمم اآلسيوية الرابعة عشرة 
لكرة اليد، التي يستضيفها لبنان حتى 19 فبراير 
احلالي، بفوزها على االمارات 30-23، كما فازت 

اليابان على العراق 21-35.
وج���اءت مب���اراة كوريا اجلنوبي���ة بطلة 
املسابقة س���بع مرات )رقم قياسي( واالمارات 
ضمن املجموعة الثالثة س���ريعة من الطرفني 
حيث يتمتع العبو املنتخبني ببنية جس���دية 
قوية، فكثرت االلتحامات واالحتكاكات وبالتالي 
اإليقافات واإلنذارات، لينتهي الشوط االول بتقدم 

كوري 10-13.
واعتمد املنتخب الكوري على خبرة العبيه 
الدولية وقوة دفاعه مع تألق احلارس يونغ مني 
هو الذي ذاد عن شباكه )19 صدة في املباراة(.

وجارى املنتخب االمارات���ي خصمه وقاتل 

بشراسة على الكرات واعتمد اقفال املنطقة في 
الدفاع مع تألق صريح للحارس أحمد عبداهلل 
واالختراق عبر اجلناحني عمر اخلاني ومحمد 
البلوش���ي هجوما تاركني انه���اء الهجمات الى 

الضارب وحيد البلوشي.
وكان بارك جيونغ بو أفضل مس���جل لدى 
كوريا اجلنوبية ب� 7 أهداف، والبلوش���ي لدى 

اإلمارات ب� 7 أهداف أيضا.
وكانت مباراة اليابان والعراق في املجموعة 
الثانية من طرف واحد في أغلب فتراتها، فتقدم 
»الكمبيوتر« الياباني 19-13 في الشوط األول، 
ووسع الفارق في نهايتها الى 14 هدفا 21-35.

وحسم املنتخب الياباني حامل اللقب مرتني 
اللقاء بفضل تألق جنمه دايسوكي مايازاكي )9 
أهداف(، في حني كان ابرهيم خنجر االفضل لدى 

العراق بستة أهداف.

ضمن ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي

الشباب واألهلي يواجهان الطائي والفتح
الرياض ـ خالد المصيبيح

يبدأ اليوم عند الس���اعة 8:15 مساء 
الدور ربع النهائي ملسابقة كأس ولي العهد 
السعودي بلقاءين، فيصطدم الشباب 
بالطائي العائد لالضواء عبر هذه املسابقة 
حيث مازال احد فرق الدرجة االولى منذ 
ثالثة مواسم لم يستطع خاللها العودة 
الى الدرجة املمتازة وجتاوز الطائي في 
الدور السابق الوحدة عن طريق ركالت 
الترجيح، فيما جاء تأهل الشباب بعد 

الفوز على القادسية 2 � 1.
واذا كان الشباب يعتمد على عدد من 
العبي اخلبرة اليوم ومعظمهم من عناصر 
دولية فإن الطائي لديه عدد من الالعبني 
الش���باب ويعتمد على مدى جتانسهم 
الذي كان واضحا في لقاء الوحدة لذلك 
سيكون اللقاء مختلفا وجديدا على احداث 

هذا العام احمللية.
وم���ن جانب آخ���ر طالبت جماهير 
الش���باب بضرورة شراء العب الفريق 
اجلديد مس���اعد ندا في اللقاء السابق 
امام القادسية وضرورة مشاركته في 
لقاء اليوم واس���تغربت جتاهل مدرب 
الفريق البرتغالي باتش���يكو له حيث 
ان احلاج���ة لوجوده مطلب مهم بحكم 

خبرته وادائه املميز.
وفي لقاء آخ���ر يأتي كذكرى جيدة 

للفتح وعكسها لألهلي الذي اتته الفرصة 
لرد اعتباره من الفتح الذي اقصاه من 
املسابقة املوس���م املاضي وكان االهلي 
قد ظل في االحس���اء من���ذ نهاية لقائه 
املاضي امام هجر واستعد جيدا للفتح في 
اشارة منه لبلوغ الدور نصف النهائي، 
فيما يسعى الفتح ملواصلة طريقه في 
السابق عليه  املس���ابقة وتأكيد فوزه 
خاصة ان لقاءهما الوحيد في الدوري 
انتهى بالتعادل به���دف لكل منهما في 
جدة وسيشكل وجود اللقاء في ارض 

الفتح عامال مساندا له لتحقيق 
اجناز جديد يحسب للفريق 

الشاب.

األهلي يضاعف 
المكافآت

ل  و حتا
إدارة فريق 
القدم  كرة 
ف���ي  األول 
النادي األهلي 
إحياء  إعادة 

تقليد مضاعفة 
املكاف���آت من 
خالل إصدارها 

إداري���ا  ق���رارا 

يقض���ي مبضاعفة املكاف���آت في حال 
تواصل انتصارات الفريق في مسابقة 

كأس ولي العهد.
ويأتي هذا القرار لرفع روح الالعبني 
املعنوية في اللقاءات املقبلة بدءا بلقاء 
الفتح اليوم على ملعب األمير عبداهلل 

بن جلوي في األحساء.
وحصل العبو األهلي على 5 آالف 
ريال مكافأة فوز في لقاء هجر، وذلك 
يعن���ي أن مكافأة الف���وز على الفتح 
س���تضاعف إلى 10 آالف ريال، 
وفي حال جن���اح الفريق 
في الفوز باملسابقة 
املكافأة  س���تبلغ 
 40 اخلتامي���ة 
ألف ريال لالعب 

الواحد.
ومي�����ث�����ل 
التعامل بطريقة 
م���ض���اع���ف���ة 
امل����ك����اف����آت 
تقليدا رياضيا 
سعوديا، 

حيث سبق ملشرف قدم األهلي األمير 
محمد العبداهلل الذي تولى اإلشراف على 
الفريق في الفترة من 1996 حتى 2002 
املبدأ بل كان يخصص  أن تعامل بهذا 
نظاما لألهداف يبدأ من 200 ريال وتتم 
مضاعفته كلما وفق الفريق في تسجيل 

عدد تهديفي أكبر.
ومن جهة اخرى، أكد العب خط وسط 
الشباب أحمد عطيف أنه اتفق هو وشقيقه 
عبده مع إدارة ناديهما حول القيمة التي 
ستسلم لهما من أصل قيمة جتديد عقدهما 
احلالي مع النادي، حيث سيتس����لمان 
الدفعة األولى منها خالل فترة التسجيل 
املقبلة في الصيف املقبل، على أن يتسلما 

باقي املستحقات على دفعات.
وس����بق أن اتفق »األخوان عطيف« 
مع رئيس نادي الشباب خالد البلطان 
على التجديد للن����ادي حتى عام 2015، 
بعقد بلغت قيمته 24 مليون ريال توزع 

مناصفة بني الالعبني.
وصرفت إدارة نادي الش����باب أمس 
االول مكافأة الفوز على القادسية في دور 
ال�16 لكأس ول����ى العهد لالعبي الفريق 
بواقع 3 آالف ري����ال لكل العب، إضافة 
إلى صرف راتب ش����هر جلميع الالعبني 
وأعضاء األجهزة اإلدارية والفنية 

والطبية.

االتحاد يخطف نقاطًا ثمينة من بتروجيت.. 
واإلسماعيلي يفوز دون الحضري 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
خطف االتحاد الس���كندري ثالث نقاط 
غالية من مضيفه بتروجيت بعدما تغلب 
عليه 1-0 ف���ي اطار مباريات االس���بوع 
السادس عشر من منافسات الدوري المصري 

الممتاز.
وأحرز الهدف الوحيد محمد المرس���ي 
الذي لعب بديال لمحمد ناجي »جدو« هداف 
افريقيا وأشهر بديل على مستوى العالم، 
وفى نفس الوقت فاز االس���ماعيلي على 
المنصورة 2-1، بدون حارسه الدولي عصام 

الحضري الذي يخطط للرحيل.
وظهر هداف االم���م االفريقية بأنغوال 
2010 محم���د جدو العب االتحاد الول مرة 
م���ع فريقه بعد البطول���ة حيث لعب من 
البداية وكاد يسجل في الشوط الثاني قبل 
أن يتم اس���تبداله في الدقيقة 67 بالالعب 
محمد المرس���ي الذي أحرز هدف المباراة 
الوحي���د في الدقيقة 82 من تس���ديدة من 

خارج المنطقة.
وأضاع بتروجيت عدة فرص س���هلة 
خاصة من بيكوي الذي تعرض للطرد في 
الوقت بدل الضائع بسبب تدخل عنيف مع 

حارس االتحاد الهاني سليمان. 
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد االتحاد الى 
23 نقطة في المركز السادس بينما يتجمد 
رصيد فريق بتروجيت عند 29 نقطة في 

المركز الثالث. 
وفي اطار الجولة نفسها، تلقى المنصورة 
هزيم���ة جديدة من مضيفه االس���ماعيلي 
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وتقدم االسماعيلي في الشوط االول عن 
طريق الالعب احمد صديق )40( من ضربة 
جزاء ثم تعادل المنصورة عن طريق والي 

موافي من ضربة جزاء ايضا )45(. 
الثاني تقدم االسماعيلي  وفي الشوط 
من جديد بهدف ثاٍن عن طريق المعتصم 
سالم )67( لينتهي اللقاء بفوز االسماعيلي 

.1-2
وشهد اللقاء مش���اركة الحارس محمد 
صبح���ي في غياب الحضري الذي لم يعد 

لفريقه االسماعيلي.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد االسماعيلي 
الى 31 نقطة في المركز الثاني بينما يتجمد 
رصيد المنصورة عند 10 نقاط في المركز 

الخامس عشر وقبل األخير. 

حسن سفيرًا لملف هولندا وبلجيكا

من جهة اخرى، يعقد النادي األهلي في 
الثانية عشرة ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا 
بقاعة فكري أباظ���ة بمقر القلعة الحمراء 
بالجزيرة، وذلك لتنصيب قائد المنتخب 
المص���ري ونجم الفريق االول لكرة القدم 
باألهلي »الصقر« أحمد حسن سفيرا لملف 
كأس العالم 2018 في منطقة الشرق األوسط، 
وهي البطولة التي ستقوم بتنظيمها كل 

من بلجيكا وهولندا.
 وس���يحضر المؤتمر وفد من بلجيكا 
ومدير عام االهلي مح���رم الراغب ومدير 
الكرة هادي خش���بة ولفيف من القيادات 

الرياضية ونجوم الكرة المصرية.
وفى ش���أن اخر، كان قائ���د المنتخب 
المصري أحمد حس���ن قد أعل���ن أنه لن 
يخوض انتخابات مجلس الش���عب أو أي 
عمل سياسي اخر، ولكنه سيواصل خدماته 
للمواطنين بمحافظة المنيا، بعيدا عن الحياة 

السياسية.
 جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي 
عقده بمحافظة المنيا مسقط رأس الالعب، 
وأكد خالله أن السعادة دائما تكتمل بين 
األهل واألقارب الذين دائما ما يكون لتكريمهم 
طابع ومذاق خاص، مشيرا الى أن اإلنجاز 
بالحص���ول على ثالث بط���والت متتالية 
إلفريقيا إنجاز يض���اف لهذا الجيل الذي 
سيظل لسنوات عديدة قادمة محل إعجاب 
وانبهار الجمي���ع، مؤكدا أن فوز الفراعنة 
على الفرق المشاركة في كأس العالم في 
البطولة االفريقية بأنغوال، جاء ليرد على 
كل المشككين في قدرات المنتخب المصري 

وليرد االعتبار لهؤالء الالعبين.
ومن جانبه أش���اد محافظ المنيا أحمد 
ضياء الدين بانتصار منتخب مصر بهذه 
البطولة والذي جاء للتأكيد على روح الوالء 
والتحدي لدى هذا الجيل الذي أثبت بجدارة 
قدراته وإمكانياته التي أبهرت العالم، مشيرا 
الى أن قائد الفراعنة أحمد حسن يمثل قيمة 
عظيمة واصبح خير س���فير يمثل شعب 
المنيا س���واء فيما يمتلكه من حب لبلده 
وعطائه وإمكانياته وقدراته وبره بأهله، 
متمنيا أن يستمر الالعب في المالعب في 

بطولتي 2012 و2014.
واضاف المحافظ انه جار التنسيق إلقامة 
احتفال فني كبير ساهر لتكريم أبناء المنيا 
وهم حمادة صدقي »المنيا« وأحمد رؤوف 
»دماريس« ومعتصم سالم »مطاري« وأحمد 
حسن ابن مركز )مغاغة( وان هذا الحفل 
سيقام بس���تاد المنيا الرياضي، بحضور 
جماهير المنيا الغفيرة لالحتفال بمن رفعوا 

رأس مصر عاليا.
واكد أنه ج���ار االتصال بالفنان حكيم 
ابن المحافظة ايضا، مشيرا إلى أن محافظة 
المنيا أصبحت مصنعا لتخريج العمالقة 
في كرة القدم والفن وكل المجاالت، وأوضح 
المحافظ أنه سيتم إطالق اسم أحمد حسن 
على أحد شوارع دماريس، واسم معتصم 

سالم على أحد شوارع مطاري.
وكان أحمد حسن قد وصل إلى ديوان 
عام محافظة المني���ا ظهر االول من امس 
واستقبلته جماهير المنيا المحتشدة على 
كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، 
وكذلك القيادات السياس���ية والش���عبية 
والتنفيذية وعلى رأس���ها محافظ المنيا 

وأجهزة اإلعالم المحلية والفضائية.

األولمبي المصري يدخل معسكره المغلق 

دخل امس المنتخب األولمبي المصري 
بقيادة المدير الفني هاني رمزي معسكره 
المغلق الذي يستمر لمدة عشرة أيام بأحد 
فنادق مصر الجديدة، وينتظم فيه 27 العبا 
هم: على لطف���ي ومحمد أبو جبل ومحمد 
بسام ومحمد البشبيشي في حراسة المرمى، 
وأحمد زاهر، وعلى العربي، معاذ الحناوي، 
مصطفى حجاب، أحمد حجازي، إس���الم 
رمضان، عمرو السولية، صالح سليمان، 
أحمد س���عيد ميدو، محمود توبة، حجاج 
شعبان، أحمد شكري، حسام عرفات، مرزوق 
صالح، أحمد مج���دي، مصطفى عفروتو، 
هش���ام محمد، مصطفى جالل، مصطفى 
صديق، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد 

طلعت وشهاب الدين أحمد.
ويجري رم���زي حاليا اتصاالت مكثفة 
مع منتخب تشاد األول، الذي يقيم معسكرا 
مغلقا في القاهرة ويق���وده فنيا المدرب 
المصري ش���ريف الخشاب، إلقامة مباراة 

ودية بين الفريقين خالل المعسكر.
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