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الهالل يحطم أحالم النصر ويبلغ نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي
 بلغ الهالل الدور نصف النهائي في 
مسابقة كأس ولي العهد السعودي بعد 
أن أزاح من طريقه منافسه التقليدي 
النصر بفوزه عليه 2-1 بعد التمديد 
في لقاء دربي جمعهما على س����تاد 
امللك فهد الدولي في الرياض وسط 

حضور جماهيري غفير.
 وتقدم النصر عن طريق الغيني 
باس����كال فيندون����و )55(، وادرك 
البرازيلي  التعادل بواسطة  الهالل 
تياغو نيفيش )62( قبل أن يضيف 
السويدي كريستيان ويلهامسون 

الهدف الثاني )112(.
 وج����اءت بداية الش����وط األول 
الفريقني مع أفضلية  س����ريعة من 
نس����بية للهالل الذي بادر بالهجوم 
ع����ن طريق عبداهلل ال����زوري الذي 
صوب كرة قوي����ة اعتلت العارضة 
)5(، ورد عليها النصر بواسطة احمد 
عباس الذي انب����رى لكرة عرضية 
ولكن حسن العتيبي تصدى لها على 

دفعتني )8(.
 وجاءت أخطر الفرص عن طريق 
نيفيش الذي صوب كرة قوية أبدع 
ح����ارس النص����ر خال����د راضي في 
التصدي لها قبل أن يحولها حسني 
عبدالغني الى ركنية )18( وناب القائم 
النصراوي األيسر عن راضي وتصدى 

لكرة اخرى لنيفيش.
 وأضاع ياس����ر القحطاني هدفا 
ال يضيع عندما واجه مرمى النصر 
ولعب الكرة العرضية التي وصلته 
من نواف العابد سهلة في يدي خالد 

راضي )35(.
 وم����ع انطالقة الش����وط الثاني 
واص����ل الهالل أفضليت����ه امليدانية 
وإهدار الفرص السهلة عندما واجه 
نيفيش املرمى ولعب الكرة سهلة في 

أحضان احلارس )47(.
 وأجرى النصر تغييرا اضطراريا 
بخروج قائده حسني عبدالغني بداعي 
اإلصاب����ة ودخول صال����ح صديق. 
اللعب جنح  وعلى عكس مجريات 
النصر في التس����جيل عندما لعب 
األرجنتين����ي فيكتور فيغيروا كرة 
عرضية ارتقى لها الغيني باسكال 

فيندونو ولعبها برأس����ه على ميني 
حسن العتيبي )55(.

 وكاد الهالل يعدل النتيجة بعد 
خم����س دقائق ولكن ك����رة نيفيش 
تص����دى لها القائم األيس����ر قبل أن 
يبعده����ا خالد راضي لركنية )60(، 
ولكن نيفيش متكن من إعادة فريقه 
ألجواء املباراة عندما تلقى كرة على 
مشارف منطقة اجلزاء صوبها قوية 
على ميني خالد راضي مسجال هدف 

التعادل )62(.
 وأضاع ياسر القحطاني فرصة 
محققة عندما لعب الكرة بجوار القائم 
رغم مواجهته ملرم����ى خالد راضي 
)71(، وتألق األخير في مناسبة ثانية 
وتصدى لقذيفة نيفيش قبل أن تعود 
لياسر القحطاني الذي اطاح بها فوق 

العارضة )80(.
 وف����ي الش����وط اإلضافي األول 
كاد أس����امه هوساوي يخطف هدفا 
للهالل ولكن كرته التي وصلته من 
الركنية مرت بجوار القائم )95( قبل 
أن يتدخل صالح صديق ويبعد كرة 
خطرة مررها ويلهامس����ون للبديل 
عيسى احملياني )97(، وواصل خالد 
راضي تألقه وتصدى لكرة انفرادية 

لويلهامسون )98(.
 وتوج ويلهامسون أفضلية فريقه 
عندما أضاف الهدف الثاني إثر كرة 
وصلته من عيسى احملياني لم يتوان 
في إيداعه����ا املرمى على ميني خالد 

راضي )112(.
 وف����ي الدقيقة األخيرة أش����هر 
احلكم البطاقة احلمراء لالعب الهالل 
الروماني رادوي بعد حصوله على 

البطاقة الصفراء الثانية.
 وعلى ملعب مدينة األمير محمد 
بن عبدالعزيز باملدينة املنورة، جتاوز 
جنران مضيفه األنصار بنتيجة 1-3 

بعد التمديد.
وسجل بندر مساعد العب جنران 
هدف األنصار باخلطأ في مرماه )19( 
ثم تع����ادل لنجران ماجد أبو يابس 
)40( وفي الوقت االضافي س����جل 
الكونغولي ديب����ا )109(  لنج����ران 

ومحسن النجراني )116(.

يالقي نجران الفائز على األنصار بثالثة أهداف مقابل هدف

املصري حسام غالي العب النصر يقطع الكرة من الكوري اجلنوبي لي يونغ بيو العب الهالل                         )رويترز(

منتخبا رجال وسيدات اجلزائر لكرة اليد استقبل بالورود في مطار القاهرة

السعودية إلى ربع النهائي 
في بطولة آسيا لـ »اليد«

الوحدة يتقاسم الصدارة مع الجزيرة

محاوالت لرأب الصدع بين 
»األولمبية اللبنانية« و»اتحاد السلة«

 الكبار تحت الضغط في سورية

سرور ينتقل الى الجزيرة باإلعارة
أعلن النادي األهلي بط����ل دوري  احملترفني االماراتي لكرة القدم 
امس أن مهاجمه محمد سرور انتقل الى اجلزيرة على سبيل االعارة 

حتى نهاية املوسم احلالي.
ولم يكشف األهلي عن املقابل املادي للصفقة، وقالت وسائل اعالم 
محلية إن س����رور قد يش����ارك مع اجلزيرة املتصدر في مباراة القمة 
ض����د الوحدة يوم األحد املقبل. وكان س����رور )31 عاما( قد انضم الى 
األهلي عام 2006 قادما من الش����عب الذي هبط املوس����م املاضي الى 

دوري الدرجة األولى.
واستدعى السلوڤيني سريتشكو كاتانيتش مدرب االمارات سرور 
مؤخرا الى تش����كيلة املنتخب، لكنه اس����تبعده الحقا بسبب تراجع 

مستواه وجلوسه على مقاعد البدالء معظم الوقت.
وواصلت االندية االماراتية نشاطها في سوق االنتقاالت الشتوية، 
وذكرت صحيفة »اخلليج« أن صالح املنهالي العب الوحدة انتقل الى 

الوصل على سبيل االعارة أيضا حتى نهاية املوسم.

تأهل منتخب الس���عودية الى ال���دور الثاني من كأس األمم 
اآلسيوية الرابعة عشرة لكرة اليد، التي يستضيفها لبنان حتى 
19 اجلاري، رغم خسارته امام الصني 20-22، كما خسر لبنان 

امام ايران 25-16.
وكانت الصني حتتاج الى الفوز بفارق ستة أهداف كي تضمن 
تأهلها الى الدور الثاني، لكن السعودية حلت ثانية امام املنتخب 

السوري في ترتيب املجموعة االولى.
وانتهى الش���وط االول بتقدم الس���عودية 11-10، وكان شن 
زهاو أفضل مسجل للفائز برصيد 7 أهداف وللخاسر مصطفى 

احلبيب بخمسة.
ومني املنتخب اللبناني املضيف بخسارته األولى في البطولة 
امام ايران 16-25 )الشوط األول 5-11( في قمة مباريات املجموعة 

الرابعة.
وعاب املنتخب اللبناني التسرع والعصبية واستغل املنتخب 

اإليراني ذلك، فتقدمت ايران بفارق كبير.
وكان اإليراني ميالد مس���ائلي )9 أهداف( أفضل مسجل في 
املب���اراة فيما كان غوران ديوكيتش األفض���ل لدى لبنان ب� 5 

أهداف.
وانضم لبن���ان الى املجموعة الثانية في الدور ربع النهائي 
الى كوريا اجلنوبية وسورية واليابان أو البحرين بينما ضمت 
املجموعة األولى إيران والسعودية أو قطر أو اإلمارات أو اليابان 

أو البحرين.

ش����ارك الوحدة نظيره اجلزيرة صدارة الترتيب بعد فوزه املثير 
على ضيفه عجمان االخير 3 - 2 في مباراة متأخرة من املرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري االماراتي لكرة القدم.
ورفع الوحدة رصيده الى 33 نقطة لكنه بقي ثانيا بفارق االهداف 
عن اجلزيرة، في حني فقد عجمان فرصة جديدة الحياء آماله بالبقاء في 

الدرجة االولى بعدما توقف رصيده في املركز االخير عند 4 نقاط.
وب����دا ان الوحدة في طريقه لتحقيق فوز كبير بعدما تقدم بهدفني 
نظيفني، االول عن طريق محمد الشحي اثر متريرة من اسماعيل مطر 
)8(، والثاني من ركلة جزاء احتسبت بعدما عرقل جاسم محمد املهاجم 

سعيد الكثيري سددها بنجاح حمدان الكمالي )47(.
وقلب عجمان كل التوقعات بعدما قلص اوال الفارق بعد ركلة ركنية 
ارسلها ابراهيم سيف ووصلت الى احمد ابراهيم الذي سدد كرة بعيدة 

قوية سكنت مرمى حارس الوحدة عادل احلوسني )66(.
وعادل عجمان النتيجة وسط وجوم جمهور اصحاب االرض بعد 
ركنية من ابراهيم س����يف وضعها العاجي بوريس كابي برأسه بقوة 
في مرمى الوحدة )76(. واهدى سعيد الكثيري فريقه اغلى ثالث نقاط 
عندما استفاد من عرضية البرازيلي اندريه بنغا املتقنة ليزرعها برأسه 

في مرمى حارس عجمان محمد حسني )87(.

بيروت ـ ناجي شربل
أس���بوع مضى على انتخاب جلن���ة تنفيذية جديدة للجنة 
االوملبية اللبنانية، والتزال آثار االنتخابات ترخي بثقلها على 
الوسط الرياضي، وتنحصر في استبعاد متثيل االحتاد اللبناني 

لكرة السلة عن اللجنة التنفيذية.
وسجل في االيام القليلة املاضية، بذل مساع لرأب الصدع، 
في ظل إصرار رئيس احتاد السلة بيار كاخيا على قطع العالقة 
بالكامل مع اللجنة االوملبية اللبنانية، وعدم دعوتها الى مرافقة 
املنتخب في نهائيات بطولة العالم لكرة الس���لة في اسطنبول 

بتركيا الصيف املقبل.
ورفض كاخيا سلسلة دعوات للتهدئة وفتح حوار، ورد على 
جمي���ع املتصلني به، مؤكدا »حفظ كرامة االحتاد واللعبة التي 
أوصلت لبنان الى العاملية. ونرف���ض ان نحظى بالتقدير من 

االشقاء العرب والدوليني، فيما نقابل هنا بازدراء«.
وم���ن املتصلني بكاخي���ا، رئيس اللجن���ة االوملبية انطوان 
ش���ارتييه واالمني العام عزة قريطم، ورئيس االحتاد اللبناني 
لكرة القدم هاش���م حيدر. وقال االخير ل� »األنباء« انه حذر من 
خطوة استبعاد مرشح االحتاد اللبناني لكرة السلة عن الالئحة 
التوافقية للجنة االوملبية. »ومع األس���ف لم يتنبه االخوة الى 
كالمي، ونحن اآلن في مأزق البد من معاجلته، انتصارا للرياضة 

وتقديرا لعطاءات الرياضيني«.
بدوره تطرق مس���ؤول قطاع الرياضة في »تيار املستقبل« 
حسام الدين زبيبو الى االمر، وقال ان الظروف االنتخابية أملت 
االحتكام الى احلصص. »واخت���ار الفريق اآلخر )االمني العام 
لنادي مون السال عني جهاد سالمة(، دعم رئاسة مرشحه انطوان 
شارتييه بأشخاص محسوبني عليه في اللجنة التنفيذية، بينهم 
نائب رئيس نادي مون الس���ال ج���ورج زيدان، الذي دخل الى 

اللجنة االوملبية بصفته امينا عاما الحتاد التايكواندو«.
ف���ي أي حال، يتوقع ان تتكثف االتص���االت واللقاءات، مع 
احتمال زيارة وفد من اللجن���ة االوملبية مقر االحتاد اللبناني 

لكرة السلة.

ستجد فرق الصدارة نفسها حتت ضغط مواجهات صعبة اليوم 
في املرحلة السادسة عشرة من بطولة سورية لكرة القدم.

ويتصدر لقاء حلب بني االحتاد وضيفه الكرامة حامل اللقب 
واملتصدر واجهة مباريات املرحلة التي ستش���هد في العاصمة 

مواجهة صعبة ايضا بني اجليش الثاني وضيفه تشرين.
وف���ي جبلة يلتقي فريقها احمللي م���ع ضيفه املجد الثالث، 
ووحده الوثبة الرابع س���يلتقي ف���ي حمص ضيفه عفرين في 
مواجهة سهلة نسبيا، في حني ترتفع صعوبة دربي حماة بني 
الطليعة وجاره النواعير، ولقاء ادلب بني امية وضيفه الوحدة، 

وكذلك لقاء الشرطة مع ضيفه اجلزيرة في دمشق.
ويرفع االحتاد املتعثر وصاح���ب املركز الثامن )19 نقطة( 
شعار الفوز وحده امام ضيفه الكرامة املتصدر )33 نقطة( في 
مواجهة يخوضها االحتاد بجهاز تدريبي جديد سيقوده الروماني 

تيتا بعد اقالة فاحت زكي.
ويؤكد مدرب الكرامة محمد قويض على صعوبة املباراة بغض 
النظر عن فارق الترتيب بينهما الس���باب كثيرة اولها حرص 
املضيف على بداية قوية يصالح من خاللها جمهوره الذي تدنت 

نسبة حضوره في املراحل املاضية الى اقل من الربع.
وعلى الرغم من افضلية الكرامة االكثر جاهزية، فإن مثل هذه 

املواجهات لها خصوصيتها مما يفتح ابواب كل االحتماالت.

األهلي يسعى لتصحيح أوضاعه أمام الشرطة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
ال���دوري  يواص���ل قط���ار 
املصري لك���رة القدم انطالقاته 
اليوم بوصوله حملطة االسبوع 
السابع عشر، حيث تقام اليوم 
س���ت مباريات، تب���دأ مبباراة 
بترول اس���يوط م���ع االنتاج 
احلربي الساعة الرابعة اال ربع 
عص���را )بتوقيت الكويت(، ثم 
تقام ارب���ع مباريات اخرى في 
موعد واحد هو السادسة مساء، 
فيلتق���ي املنصورة مع اجلونة 
واملص���ري البورس���عيدي مع 
غ���زل احمللة وح���رس احلدود 
مع طالئ���ع اجليش واملقاولون 
العرب مع االحتاد السكندري، 
وتختتم منافسات االسبوع بلقاء 
االهلي مع احتاد الش���رطة في 
الثامنة والنصف مساء، في حني 
مت تأجيل لقائي بتروجيت مع 
الزمالك وانبي مع االسماعيلي 
الى 7 م���ارس املقبل، بس���بب 
ارتباط االسماعيلي وبتروجيت 
مبباراتهما في دور الذهاب للدور 
التمهيدي بالبطوالت االفريقية، 
فاالول يلتقي مع سوفاباكا الكيني 
بعد غد في كينيا ضمن منافسات 
دورى ابطال افريقيا، وفي اليوم 
نفسه يواجه بتروجيت نظيره 
ميامبتاني بط���ل زجنبار على 
ملعب االخير، ضمن منافسات 

بطولة كأس االحتاد االفريقي.
وبالتأكيد س���تحظى مباراة 

االهلي مع الشرطة التي ستقام 
القاهرة باالهتمام  على س���تاد 
االكب���ر م���ن قب���ل اجلماهير 
املصرية ليس بسبب الشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها االهلي 
او اخلس���ارة املفاجئة بثنائية 
نظيفة والتي من���ي بها حامل 
اللقب في جولته السابقة امام 
غزل احمللة فقط، امنا نظرا ألن 
لقاءات الفريقني اصبحت تتصف 
بالندية الش���ديدة وقوة االداء. 
ويبحث االهلي بش���تى الطرق 
عن النقاط الثالث اخلاصة بهذا 
اللقاء ملواصلة زحفه نحو منصة 
السادس على  باللقب  التتويج 

التوالي.
في املقابل فرض املدير الفني 
الحتاد الشرطة طلعت يوسف 
سياجا من السرية على تدريبات 
الفريق، وذلك قبل يومني فقط من 
خوض لقاء اليوم، وجاء إقدام 
يوسف على تلك اخلطوة حلرصه 
على االبتعاد بالعبيه عن أي أمور 
خارجية قد تشتت أذهانهم قبل 

مواجهة »املارد األحمر«.
اليوم  والشرطة يدخل لقاء 
وبحوزت���ه 23 نقط���ة، يحتل 
الس���ادس بجدول  به���ا املركز 

املسابقة.

»يد« مصر أمام الكاميرون

يلتقي املنتخب املصري لكرة 
اليد في التاسعة من مساء اليوم 

الكوي���ت مع منتخب  بتوقيت 
الكامي���رون في مب���اراة قوية 
وصعب���ة على اجلانبني، ضمن 
منافس���ات املجموع���ة الثانية 
لبطول���ة كأس االمم االفريقية 
لكرة اليد، والتي تس���تضيفها 

مصر حاليا.
ويسبقها في السادسة مساء 
لقاء منتخب الغابون مع نظيره 

االنغولي.
ومخطئا من يعتقد ان مباراة 
مصر والكاميرون التي س���تقام 
بالصال���ة الكب���رى م���ن مجمع 
الصاالت لستاد القاهرة ستكون من 
طرف واحد لكونها بني مدرستني 
احداهما بالغة العراقة واألخرى 
تخطو خطواتها األولى منذ زمن 

قريب.
الوس���طى  وتش���هد الصالة 
الثانية ظهرا مباراة  الساعة  في 
الكونغو مع اجلزائ���ر في اطار 
منافسات املجموعة الثالثة، التي 
اليوم  سيلعب ضمن منافساتها 
ايضا املغرب مع س���احل العاج 
في السادسة مساء، اما املجموعة 
االولى فسيلتقي ضمن منافساتها 
منتخب نيجيريا مع نظيره الليبي 
في الواحدة ظه���را، وجمهورية 
الكونغو مع تونس في اخلامسة 

مساء.
أما في مدينة السويس فتشهد 
مباراة منتخب مصر للسيدات مع 
جمهورية الكونغو في الس���اعة 

السابعة من مساء اليوم، ويسبقها 
في الواحدة ظهرا مباراة اجلزائر 
مع ساحل العاج، ثم لقاء الكونغو 
م���ع انغ���وال الدميوقراطية في 

الرابعة عصرا.

استقبال بالورود لبعثة الجزائر

وصل���ت إلى القاه���رة بعثة 
املنتخ���ب اجلزائ���ري للرج���ال 
والسيدات للمشاركة في بطولة 

أفريقيا لكرة اليد.
وتعد بعثة املنتخب اجلزائري 
التي تضم 60 فردا هي أول بعثة 
رياضي���ة تصل إل���ى مصر منذ 
املب���اراة الش���هيرة التي جمعت 
بني منتخبي البلدين في امللحق 
الفاصل املؤهل لكأس العالم 2010 

لكرة القدم بجنوب أفريقيا.
وحرص عدد من كبار املسؤولني 
باملجلس القومي للرياضة واحتاد 
كرة اليد االفريقي واالحتاد املصري 
على استقبال البعثة اجلزائرية 
فور وصولها على الطائرة املصرية 
القادم���ة من اجلزائ���ر، حيث مت 
اصطحابها من املبنى رقم 3 إلى 
صالة رقم 4 التي مت تخصيصها 
الستقبال البعثة اجلزائرية، حيث 
مت توزيع الورود عليهم ووضع 
الفتات الترحيب داخل الصالة 
كما مت تشديد االجراءات االمنية 
لتوفير احلماية الالزمة للبعثة 
اجلزائرية منذ وصولهم وحتى 

نقلهم إلى مقر االقامة.
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