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عبدالعزيز جاسم
القادس���ية احملترف  أعرب الع���ب 
في الشباب الس���عودي مساعد ندا في 
اتص���ال هاتفي مع »األنباء« عن رضاه 
عن املستوى الذي قدمه في اول مباراة 
يشارك بها مع الشباب اول من امس امام 
الطائي في كأس ولي العهد السعودي 
والتي فاز فيها الشباب 3 � 1، مشيرا الى 
انه لقي اشادة كبيرة من املدرب البرتغالي 
جاميي باتشيكو وكذلك اجلهاز االداري 
واجلماهير، متمنيا ان يقدم مس���توى 
افض���ل في الدور نص���ف النهائي امام 
االهلي والذي يعتب���ر من ابرز االندية 

في السعودية.
ونفى ندا ما تداولته بعض الصحف 
عن وجود مش���اكل بينه وبني مدربه، 
مؤكدا انه لقي معاملة جيدة من باتشيكو 
منذ وصوله، وقال له متى احسست انك 
اندمجت مع الالعبني وتأقلمت مع طريقة 
اللعب فستشارك مع الفريق، الفتا الى 
ان كل ما قيل ال اس���اس له من الصحة 
وقد رد على تلك الش���ائعات من خالل 

ادائه بامللعب.

مركز قلب الدفاع

واضاف انه لعب في مركز قلب الدفاع 
الن الفريق يحتاج ال���ى العب في هذا 
املرك���ز، وان اس���اس التعاقد كان على 
مشاركته في القلب وليس كظهير أيسر 
مثلما كان مع القادس���ية، موضحا ان 
اختياره في هذا املركز جاء على اساس 
مشاركته مع االزرق في الفترة االخيرة 
كقلب دفاع، مضيفا ان ارضية املالعب 
ومستوى احملترفني وكذلك االجواء قبل 
املباراة جتعل اي العب يبدع ويقدم كل 

ما لديه من امكانات.
وعن انضمامه لالزرق في معس���كر 
ابوظب���ي قبل مباراة عم���ان املهمة في 

مس���قط 3 مارس املقبل في التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات ك��اس اس���يا في 
الدوحة 2011 قال ندا انه لن يس���تطيع 
االنضمام ال���ى املنتخب في 16 اجلاري 
الن لوائح االحت���اد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( تستوجب انضمام الالعب قبل 
املباراة ب� 5 ايام وبالتالي سأن��ضم في 
املوعد احملدد اي في 25 اجلاري بس��بب 
املن���افسات احمللية بالدوري الس���عودي 
وكذلك مباراة دوري ابطال آس���يا امام 
اصفهان االيراني في 24 من��ه، مش���يرا 
الى انه يتمنى ان تعود جتربة احترافه 
بالفائدة عليه وعلى االزرق وان يكون 
عامال مس���اعدا في تأهله الى نهائيات 

آسيا.

فوز األهلي والشباب 

من جانب آخر، تأهل أهلي جدة الى 
الدور نصف النهائي من مسابقه كأس 
ولي العهد عقب فوزه على مضيفه الفتح 
2 � 0 في املباراة التي أقيمت بينهما على 
ملعب مدينه االمير عبداهلل بن جلوي 

الرياضيه في االحساء.
وس���جل البرازيلي فيكتور الهدفني 

خالل اربع دقائق )60 و64(.
وجاء الهدف االول عندما مرر معتز 
املوسى كرة بينية لفيكتور الذي جتاوز 
احمد العجمي ثم احلارس محمد الشريفي 
ولعب الكرة في املرمى )60(. ولم يفق 
الفتح من ال صدمة، حتى عاجله االهلي 
بهدف ثان عندما مرر املوسى كرة باجتاه 
فيكتور فتقدم االخير واطلقها قوية داخل 

الشباك )64(.
وتأهل فريق الشباب ملالقاة االهلي 

عقب فوزه على ضيفه الطائي.
وسجل للشباب عبدالعزيز اليوسف 
)26 و36( والبرازيلي كماتش���و )77(، 

وللطائي فهد فالته )55(.
مساعد ندا تألق مع الشباب السعودي أمام الطائي

صراع هوائي بني العب السد خلفان إبراهيم والعب قطر خالد الزكيبا  )رويترز(

عصام احلضري أعلن استمراره مع االسماعيلي حتى نهاية املوسم ومصر على االحتراف اخلارجي

الرفاع والبسيتين يتصارعان
على لقب كأس البحرين

بن جبر يدخل موسوعة غينيس

تتجه األنظار في السادسة والنصف مساء اليوم الى ستاد البحرين 
الوطني الذي يحتضن مباراة الرفاع والبس����يتني في نه��ائي النس���خة 

ال� 33 لكأس ملك البحرين في كرة القدم.
ويس����عى الرفاع الستعادة امجاده وحتقيق اللقب للمرة الرابعة في 
تاريخه بعد ان غابت عنه ال����كأس 12 عاما، اذ كانت املرة األخيرة التي 

توج فيها بطال في عام 1998.
من جهته، يبحث البس����يتني عن دخول في التاريخ من اوسع ابوابه 
وخطف اللقب للمرة االولى وتعويض اخفاقه في عام 2004 بعد ان اكتفى 

مبركز الوصيف اثر خسارته في النهائي امام الشباب بهدف دون رد.
يذك����ر أن احملرق هو صاحب الرقم القياس����ي في ع����دد مرات الفوز 
بالكأس )14 م����رة(، يليه النجمة واالهلي )5 مرات لكل منهما( والرفاع 

)3( واحلالة والرفاع الشرقي )مرتان( والشباب مرة واحدة.
وكان الرفاع بلغ املباراة النهائية بفوزه على البحرين 4-1 في ثمن 
النهائي، ثم فاز على الش����باب 5-1 في ربع النهائي قبل ان يتفوق على 

املنامة 2-1 في نصف النهائي.
اما البسيتني فتفوق على االحتاد 2-1 في ثمن النهائي، وعلى سترة 
برباعية نظيفة في ربع النهائي، ثم تغلب على احملرق حامل اللقب 1-2 

في نصف النهائي.
ويقود الرفاع املدرب البرتغالي خوسيه غاريدو الذي يسعى للعودة 
ملنصات التتويج وحتقيق األلقاب احمللية، ويريد تعويض خس����ارته 
نهائي النس����خة املاضية امام احملرق، خاصة مع خطة ادارة النادي في 

تدعيم صفوف الفريق بالالعبني احملليني.
من جهته، يقود البس����يتني املدرب خليفة الزياني الطامح لتحقيق 
اللقب من جديد بعد ان س����بق ان حققه مع احلالة في موس����مي 80 و81 

ومع احملرق ايضا.
وجنح الزياني في انتشال البسيتني من نتائجه السلبية في القسم 
االول من الدوري، والوصول بالفريق الى املباراة النهائية لكأس امللك بعد 
ان تخطى اصعب املباريات وابرزها لدى اخراجه حامل اللقب، وسيعول 
على احلارس حسني حرم واحملترفني السوري بشار قدور والبوركيني 

هيجوس داه والدوليني السابقني باسل سلطان وغازي الكواري.
ويفتقد البسيتني جهود محترفه من النيجر بداعي االيقاف.

قطع القطري الشيخ حسن بن جبر بزورقه أمس مسافة 300 كلم 
من امارة ابوظبي الى العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب االحتاد القطري للرياضات البحرية، فان حسن بن جبر 
وزميله عبداهلل السليطي قد دخال مجموعة غينيس لالرقام القياسية 

باجتيازهما هذه املسافة في اسرع زمن وقدره 1.55.14 ساعة.
واجتاز الزورق القطري )من الفئة االولى الذي يشارك في بطولة 
العالم للزوارق الس���ريعة( خطا مالحيا مت حتديده مسبقا في مياه 
اخلليج العربي حيث وصلت س���رعته في بعض االحيان الى اكثر 

من 200 كلم في الساعة.

الغرافة ينتزع الصدارة من السد انطالقة جيدة للبحرين 
في »يد آسيا«

البنزرتي مع الترجي 
حتى نهاية الموسم

فادي الخطيب
إلى الجالء السوري

حققت البحرين انطالقة جيدة 
في كأس األمم اآلس����يوية الرابعة 
عشرة لكرة اليد، التي يستضيفها 
لبنان حت����ى 19 اجلاري، بفوزها 
الكبير على الع����راق 30-19، كما 
تعادلت قطر مع االمارات العربية 
املت��ح����دة 25 � 25. وضمن����ت 
البحرين تأهلها الى الدور الثاني 
عن املجموع����ة الثانية الى جانب 
اليابان، في حني فقد العراق أمله 
بالتأهل جراء تعرضه للخس����ارة 
التوالي.  واس����تهل  الثانية على 
املنتخب البحريني املباراة بطريقة 
هجومي����ة مس����تفيدا م����ن خبرة 
العبيه، فانت���هى الش����وط االول 
17 � 7 ملصلحة االحمر. وفي الشوط 
الثاني عمل املدرب العراقي ظافر 
الصاحب على التخفيف من وطأة 
الهزمية، فيما عمل مدرب منتخب 
البحرين أوري����ك كيركيلي على 
إراحة العبيه األساس����يني والدفع 
ببعض االحتياطيني، فبرز منهم 
حسني السيد ومدان مهدي واجلناح 

محمود الوني.

أك����د رئي����س ن����ادي الترجي 
التونسي حمدي املدب اإلبقاء على 
فوزي البنزرتي في منصب املدير 
الفني للفريق حتى نهاية املوسم، 

على األقل.
وتولى البنزرتي تدريب املنتخب 
التونسي خالل بطولة كأس األمم 
األفريقية بأنغوال بش����كل مؤقت، 
قبل أن ميدد عقده مع املنتخب ملدة 
عامني رغم اخلروج من الدور األول 
للعرس األفريقي. وكان من املتوقع 
أن يرحل البنزرتي عن الترجي من 
أجل التركيز مع املنتخب التونسي، 
رغم أن عقده مع النادي ميتد حتى 
يونيو املقبل، بيد أن رئيس نادي 
الترجي ش����دد على أن البنزرتي 
الفريق حتى نهاية  س����يبقى مع 
املوس����م وأنه يتمتع بكامل دعم 

مجلس إدارة النادي.

أعلن نادي اجلالء بطل سورية 
لكرة الس����لة تعاقده مع اللبناني 
اربع سنوات  فادي اخلطيب ملدة 
مقابل 800 الف دوالر. وتبدأ مشاركة 
اخلطيب مع اجلالء في بطولة اندية 
غرب آسيا مطلع مايو املقبل، في 
حني لن يس����تطيع املشاركة في 
بطولة سورية اال اعتبارا من موسم 
2011/2010.  وس����بق للخطيب ان 
لعب مع نادي االحتاد الس����وري 

قبل نحو اربع سنوات.

انتزع الغرافة حامل اللقب صدارة الدوري 
القطري لكرة الق��دم للمرة االولى هذا املوسم 
بفوزه على الريان 3 � 0 في ختام اجلولة السابعة 
عشرة مستغال س���قوط منافسه السد في فخ 
التعادل للمرة الثانية عل���ى التوالي مع قطر 

.1 � 1
وس���جل للغرافة الع��راقي يونس محمود 
)8 و45( وميرغن���ي الزين )20( ورفع الفريق 
رصيده الى 40 نقط���ة احتل بها املركز االول، 
بينما ظل الريان في املركز الرابع رغم اخلسارة 

وله 25 نقطة.
وتفوق الغرافة متاما وسيطر على مجريات 
املباراة وجنح في استغالل احلالة السيئة التي 

ظهر عليها الريان وخاصة خط الدفاع.
واهدر السد فوزا غاليا وثمينا على قطر بعد 
ان تقدم بهدف البرازيلي ليناردو دا سيلفا )87(، 
لكن قطر جنح ف���ي ادراك التعادل عن طريق 

فضل عمر )90(.
وتراجع السد للمرة االولى الى املركز الثاني 
برصيد 38 نقطة، وظل قطر خامسا رغم التعادل 

برصي���د 25 نقطة وبف���ارق االهداف فقط عن 
الريان.

وس���يطر قطر عل���ى الش���وط االول وكان 
االقرب الى الفوز لوال اهدار سيباستيان سوريا 
والبرازيلي مارس���ينيو الف���رص التي اتيحت 

لهما.
وتغيرت احلال في الشوط الثاني وانتقلت 
السيطرة الى السد وكاد يحرز الهدف االول لوال 
ان الغاني اوبوكو اخفق في استغالل خطأ محمد 
مبارك حارس قطر الذي اهداه الكرة وس���ددها 

اوبوكو خارج املرمى الذي كان خاليا.
ووصلت املباراة الى قمة االثارة بتس��ديدة 
دا سيلفا التي اسفرت عن الهدف االول، واعتقد 
اجلميع بفوز السد لكن قطر ضغط وهاجم بقوة 
واستغل فضل عمر كرة عرضية وسجل منها 
هدف التعادل في الوقت القاتل ليحرم السد من 

الصدارة وينقذ فريقه من اخلسارة.
وفي مباراة اخرى تعادل اخلور مع العربي 
سلبا ليظل العربي ثالثا برصيد 31 نقطة واخلور 

تاسعا برصيد 20 نقطة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تنطلق اليوم في القاهرة بطولة كأس 
االمم االفريقي���ة ال� 19 لك���رة اليد »رجال 
وسيدات« مبش���اركة 12 منتخبا، وت��بدأ 
مراسم االحتفال في الس������ابعة م���ساء 
مل���دة 40 دقيق���ة، وس���يت���ضمن بعض 
االس���تعراضات والرقص���ات األفري��قية 
والفولكلورية وفقرة للفنون الش���عبية 
والتنورة، باإلضافة لبعض عروض الليزر 
مع فقرة غنائي���ة تقدمها إحدى مطربات 
النوبة. ويعقب احلفل مباش���رة مباراة 
االفتتاح بني املنتخبني املصري والغابوني 

في ال� 8 مساء.
وكانت اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
اليد برئاس���ة هادي فهمي رئيس االحتاد 
املصري لكرة اليد، قد اطمأنت على جميع 
االستعدادات والترتيبات النهائية للبطولة، 
من خالل االجتماعات اليومية االخيرة التي 
كانت تعقدها اللجن���ة، حيث مت االنتهاء 
من مسألة احلجوزات اخلاصة بالبعثات 
بالفنادق، وتوفير  البطولة  املشاركة في 
وسائل االنتقال للفرق والتأكيد على توفير 
جميع اإلمكانيات لضمان جناح البطولة 

وخروجها بصورة مشرفة.
وق���د توجت تون���س باللقب  7  مرات 
واجلزائر 6  م���رات ومصر   5  مرا ت، كان 
آخره���ا في أنغوال عام  2008  عندما فازت 
على تونس في املب���اراة النهائية ، بينما 

فازت أنغوال بلقب السيدات  8  مرات .
وحول اس���تعدادات املنتخب املصري 
الفريق تدريباته  للبطولة، فقد واص���ل 
في معسكره املغلق بدار ضيافة الشرطة، 
 وخاض مباراتني وديتني مع منتخبي أنغوال 

واملغرب منذ ايام قليلة.

اإلسماعيلي إلى كينيا

من جانب آخر، اصطحب اجلهاز الفنى 
لإلسماعيلي بقيادة عماد سليمان 20 العبا 
إلى كينيا ملواجهة فريق س���وفاباكا بطل 
كينيا في ذهاب دور ال� 64 من دوري أبطال 
أفريقيا. ورفض سليمان اصطحاب حارس 
املرمى الدولي عصام احلضري لتأخره في 
االنضمام لتدريبات الفريق عقب عودته 
من أنغوال، وحاول بعض أعضاء مجلس 
اإلدارة الضغط لسفر الالعب ولكن سليمان 

رفض.
وكان اإلسماعيلي قد خاض لقاء وديا 
امس أمام أبوصوير وفاز 7 � 2 في جتربة 
اطمأن فيها اجلهاز الفني على العبيه البدالء، 
وسجل األلباني سوكاي 5 أهداف، وكل من 

أحمد اجلمل وإسالم العتر هدفا.
من ناحية أخرى، أعرب احلضري عن 
سعادته بتكرمي محافظ االسماعيلية بعد 
التتويج بكأس األمم األفريقية للمرة الثالثة 
على التوالي، قائال: انه وسام علي صدري أنا 
وزميلي في املنتخب املصري واالسماعيلي 

املعتصم سالم أن نكون ضمن املكرمني من 
محافظ االسماعيلية.

وع���ن مش���كلته مع فريق���ه، اوضح: 
املشكلة الوحيدة هي عدم احلصول على 
املس���تحقات املالية حتى اآلن بالرغم من 
مرور 38 يوما على موعدها، فضال عن أن 
أحدا من مجلس إدارة النادي لم يبارك لي 

بعد الفوز بالبطولة االفريقية.
مؤكدا أنه ال وجود لوسيط بينه وبني 
الدراويش، نافي���ا األقاويل التي ترددت 
حول وجود تدخالت م���ن اجلهاز الفني 
للمنتخب املصري للتأثير على مسؤولي 
الدراويش إلشراكه في املباريات، مشيرا 
الى أنه مستمر مع الدراويش حتى نهاية 
املوسم، وأن والءه الكامل للفريق حتى اآلن، 
لكنه ميلك من الطموح واألهداف التي ال 
يستطيع أحد إيقافها وهي االحتراف مرة 

أخرى في الوقت املناسب.
وأعرب احلضري عن عدم استيائه من 
قرار اجلهاز الفني للفريق باستبعاده عن 
رحلة كينيا، مشددا على أنها رؤية اجلهاز 

الفني التي يحترمها.
 عل���ى صعيد متص���ل، وصلت بعثة 
بتروجيت امس إلى مطار دار السالم في 
تنزانيا استعدادا ملواجهة فريق إف سي 
ميامبتاني بطل زجنبار، ضمن مباريات 
ال���دور التمهيدي لبطول���ة كاس االحتاد 

األفريقي.

سليمان يرفض سفر الحضري مع اإلسماعيلي إلى كينيا

مصر تواجه الغابون في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد

الشباب واألهلي إلى نصف النهائي في كأس ولي العهد السعودي

ندا لـ »األنباء«: ما قيل عن مشاكل
بيني وبين باتشيكو »شائعات«


