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محمد ناجي »جدو« يزور لندن لتكرميه من قبل احتاد املصريني في اوروبا

)عدنان الحاج علي(اللبناني خضر نحاس مسددا نحو املرمى الكوري اجلنوبي

الهالل في اختبار سهل أمام نجران
في نصف نهائي كأس ولي العهد

التضامن يحرم العهد من الصدارة

يد الفحيحيل لنصف 
نهائي »التنشيطية«

العربي والسالمية 
يتنافسان على التأهل

إيقاف غالي مباراة واحدةالنهضة للتعويض أمام النصر

خسارة قاسية للبنان أمام كوريا الجنوبية
في افتتاح الدور الثاني لبطولة »أمم آسيا لليد«

يخوض الهالل اختبارا سهال عندما يستضيف جنران على ستاد 
امللك فهد الدولي في الـ 8:15 مساء اليوم في نصف نهائي كأس ولي 

العهد السعودي لكرة القدم.
وتأهل الهالل الى نصف النهائي بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في 
ثمن النهائي، ثم جتاوز عقبة غرمية التقليدي النصر في ربع النهائي 

بهدفني مقابل هدف بعدما امتدت املباراة لشوطني إضافيني.
وســـيحاول البلجيكي اريك غيريتس مدرب الهالل اســـتغالل 
معنويات العبيه املرتفعة بعد التتويج بلقب الدوري وانتزاع بطاقة 
نصف النهائي، ومن املتوقع ان يدفع بحسن العتيبي في حراسة 
املرمى، فضال عن اســـامة هوساوي وماجد املرشدي والكوري لي 
بيونغ وعبداهلل الزوري وخالد عزيز ومحمد الشـــلهوب واحمد 
الفريدي والسويدي كريستيان فلهامسون والبرازيلي تياغو نيفيز 

وياسر القحطاني وعيسى احملياني.
ويعد الروماني ميريل رادوي ابرز الغائبني عن صفوف الهالل 
بعد طرده في اللقاء املاضي امام النصر في اول حالة طرد تشهدها 

صفوف الفريق هذا املوسم.

بيروت ـ ناجي شربل
حرم التضامن صور ضيفه العهد من الصدارة مؤقتا، وأسقطه 
في فخ التعادل 1–1 على ملعب صور البلدي أمام زهاء ألف متفرج، 
وتقاسم الفريقان السيطرة، وبدا أصحاب األرض أفضل في فترات 
طويلة عبر صناعة الفرص، فيما ظهر الفريق البيروتي مشتتا 

وتائها ولم يقدر أفراده على مجاراة الفريق اخلصم.
وحقق شباب الساحل فوزا مهما على ضيفه الراسينغ 2–1 
 على ملعب الصفاء في وطى املصيطبة. وسيطر الساحل على

مجريات اللقاء مستغال حالة اإلرتباك في الفريق البيروتي.

حامد العمران
تأهل الفحيحيل الى الدور 
الثاني عــــن املجموعة األولى 
في البطولة التنشيطية لكرة 
اليد اثر فوزه على الصليبخات 
35ـ  25 )13ـ  9( فــــي اللقــــاء 
الذي جمعهما أمس على صالة 
الشهيد فهد األحمد بالدعية، 
ورفــــع األحمر رصيــــده الى 
عشــــر نقاط. وكان القادسية 
قد حجز بطاقة التأهل األولى 
عن املجموعة األولى برصيد 
عشــــر نقاط. أدار اللقاء وليد 

أبل وأحمد املطوع.

سيكون الصراع على أشده 
اليوم بني العربي والســــاملية 
النتزاع بطاقة التأهل الثانية 
عن املجموعة الثانية للدور قبل 
النهائي، بعد ان تأهل اليرموك، 
وســــيقام اللقاء في الســــاعة 
السابعة والنصف على صالة 
الشهيد فهد األحمد بالدعية، كما 
سيلتقي اجلهراء مع اليرموك 
في الرابعة والنصف، وكاظمة 

مع التضامن في السادسة.

تقام اليوم مباراتان مقدمتان من اجلولة السادســــة عشرة 
للدوري العماني في كرة القدم بســــبب مشاركة النهضة حامل 
اللقب وصحم في منافســــات كأس االحتاد اآلســــيوي، فيلتقي 

صحم مع عمان والنصر مع النهضة.
ويستعد صحم ملواجهة الكرامة السوري، والنهضة الستضافة 

الرفاع البحريني في 23 اجلاري في البطولة اآلسيوية.

قـــررت جلنة االنضباط في االحتاد الســـعودي لكرة القدم 
إيقاف احملترف املصري بنادي النصر حسام غالي مباراة واحدة 
وذلك نتيجة ما بدر منه جتاه العب الهالل ياسر القحطاني. كما 
اصدرت اللجنة قرارا يقضـــي بإيقاف االوروغوياني خورخي 
ديســـلفا 8 مباريات وتغرميه مبلغ 20 الف ريال سعودي بناء 
على التقرير الذي رفعه حكم املباراة الروماني، وأكد من خالله 
ان املدرب اتهمه بالرشـــوة وهو احلدث الذي رصدته كاميرات 

القنوات الفضائية.

بيروت ـ ناجي شربل
تلقى املنتخب اللبناني هزمية 
عريضة من كوريا اجلنوبية 38-23 
وفازت البحرين على سورية 32-35 
في املجموعة الثانية، والسعودية 
على ايـــران 26-19 واليابان على 
قطر 29-20 في املجموعة األولى، 
فـــي افتتاح مباريـــات الدور ربع 
النهائي لبطولة األمم اآلســـيوية 
الـ 14 لكرة اليد والتي يستضيفها 
لبنان حتـــى 19 اجلاري في قاعة 

حامت عاشـــور على طريق املطار، 
واملؤهلة لنهائيات كأس العالم في 

السويد العام املقبل.
وعانى املنتخب اللبناني خسارة 
قاسية أمام نظيره الكوري اجلنوبي، 
حامـــل اللقب، 23-38 )الشـــوط 
األول 11-17( في افتتاح مباريات 
املجموعة »ب«. وكان لبنان خسر 
امام ايران في الدور االول بنتيجة 
كبيرة. وســـيطر الكوريون على 
مجريـــات املبـــاراة وحتكموا في 

الكبيرة  مفاصلها نظرا للخبـــرة 
التـــي يتمتع بها افـــراد املنتخب، 
وخصوصا احملترفني في األندية 
الفرنسية واألملانية واإلسبانية، في 
املقابل كان األداء اللبناني غير مقنع 
واستسلم الالعبون باكرا ملنافسيهم، 

وخصوصا في الشوط الثاني. 
وكان أفضل مسجل للبنان خضر 
نحاس 7 أهداف، ولكوريا اجلنوبية 
كل من يو دونغ جيون ولي جاي وو 

برصيد 6 اهداف لكل منهما.

عبدالغني »يشوّش« على اجتماع اتحاد الكرة المصري
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يجتمع االحتاد املصري لكــــرة القدم مبقره 
مبنطقة اجلبالية ظهر اليوم ملناقشــــة قرارات 
اجلمعية العمومية التي عقدت األسبوع املاضي، 
ويأتي في مقدمة القرارات عدم موافقة اجلمعية 
العمومية على بند الـ 8 سنوات، والذي كان يتيح 
ألي عضو داخل املجلس الترشح لالنتخابات بعد 
دورتني وهو ما رفضه أعضاء اجلمعية العمومية 

معللني بضرورة التغيير.
يذكر أن اجتمــــاع اليوم يعد األول للمجلس 
عقب حصول املنتخب املصــــري على البطولة 

األفريقية التي أقيمت مؤخرا بأنغوال. 
في شأن آخر أثار عضو مجلس إدارة احتاد 
الكرة مجدي عبد الغني أزمة جديدة في اجلبالية، 
وذلك بعدما اعتــــرض على قرار رئيس االحتاد 
بعقد اجتماع ملجلس اإلدارة اليوم، مؤكدا ان هذا 
االجتماع غير قانوني، وذلك لعدم إخطار أعضاء 
املجلس مبوعده قبل 15 يوما حسبما تنص الئحة 
املجلس، مشيرا إلى ضرورة إبالغ أعضاء املجلس 
بجــــدول األعمال، بينما جتــــاوز رئيس االحتاد 
سمير زاهر تلك األزمة بتأكيده أن هذا االجتماع 
طارئ، وبهذا ال يشترط إخطار أعضاء املجلس 

قبل موعده بـ 15 يوما حسب الالئحة. 

وتعمــــد عبد الغني إثارة تلــــك األزمة كي ال 
يتخلى عن جلنة شؤون الالعبني التي يرأسها، 
حيث سيتم خالل االجتماع القادم الحتاد الكرة 
اعتماد قرارات اجلمعية العمومية األخيرة، والتي 
يعد من أهم بنودها إلغاء إشراف أعضاء مجلس 

إدارة االحتاد على اللجان.
فاز الزمالك على فريق غراند أوتيل أحد أندية 
دوري املمتاز »ب« 2-1 في املباراة الودية التي 
جمعتهمــــا اول من امس مبلعــــب درمي في إطار 
استعدادات الفريق االبيض ملباراة املقاولون العرب 

في األسبوع الـ 18 من الدوري املمتاز.
 أحرز هدفي الزمالك حســــني ياسر احملمدي 
وأحمد جعفر في الدقيقتني 32 و49، وأحرز هدف 

غراند أوتيل حسني فارس )52(.
وشهدت املباراة ظهور أكثر من العب بشكل 
متميز منهم والعاجي أديكــــو الذي أضاع أكثر 
من فرصة محققة وأحرز هدفا لكنه ألغي بداعي 
التسلل، وحازم إمام الذي خرج في الشوط األول 
بعد تعرضه لإلصابة وشارك بدال منه سيد مسعد. 
وأكد طبيب الزمالك د.مصطفى املنيري ان سبب 
خروج حازم مبكرا قبل أقل من 15 دقيقة من بداية 
مباراة، يعود إلى حالة الهبوط التي تعرض لها 
الالعب خالل اللقاء نتاج عدم تناوله أي أطعمة 

قبل املباراة، فضال عن ارتفاع درجة احلرارة خالل 
وقت املباراة، لذلــــك فضلنا إخراجه من املباراة 

حفاظا عليه وحتى ال تزداد حالته سوءا.
كما لم يترك املدير الفني للفريق حسام حسن 
األمر مير مرور الكرام وعنف الالعب بشدة عقب 
خروجه، واتهمه باإلهمال في حق نفسه وناديه 
وان نزوله للملعب دون تناول أي مأكوالت كان 

من شأنه أن يعرضه ألخطار جسدية شديدة.
في شأن آخر، وعلى الرغم من تأكيدات رئيس 
نادي ليرز البلجيكي ماجد ســــامي التي اعلنها 
في وقت ســــابق أن الغاني أكوتي منساه رفض 
االنضمام للزمالك في يناير املاضي لرغبته في 
استكمال عقده مع ليرز، فإن املنسق العام للكرة 
بالزمالك إبراهيم حســــن فند هذه التصريحات، 
مؤكــــدا ان أكوتي اقترب بالفعــــل من االنضمام 
للفريق االبيض بداية من املوسم القادم، مضيفا 
أن املفاوضات مع الالعب كانت قائمة خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية املاضية، إال أن النادي اتخذ 
قرارا بتأجيل ضمه حيث يعانى من إصابة ستبعده 

عن املباريات حتى نهاية املوسم احلالي.

 جدو في لندن

اكد رئيس احتاد املصريني في أوروبا د.عصام 

عبد الصمـــد ان مهاجم منتخب مصر ونادي 
االحتاد السكندري محمد ناجي »جدو« هداف 
بطولة األمم األفريقية األخيرة ســـيصل إلى 
العاصمة البريطانيـــة لندن يوم 24 اجلاري 
لتكرميـــه في احتفـــال خـــاص يقيمه احتاد 
املصريني في أوروبـــا، بحضور رئيس نادي 
االحتاد الســـكندري محمد مصيلحي، وكذلك 
مؤســـس ورئيس رابطة محبي نادي االحتاد 

السكندري إبراهيم شعبان.
واضـــاف أنه مـــن املقرر ايضـــا أن يزور 
»جدو« نادى تشلسي صباح اليوم التالي من 
وصوله باعتباره واحدا من أهم وأعرق األندية 
اإلجنليزية للتعرف على األجواء االحترافية 
بإجنلترا، مشيرا إلى أن االحتاد خصص وفدا 

ملرافقة هداف أفريقيا في زيارته. 
وأشار عبد الصمد إلى أن جدو سيصل إلى لندن 
في 23 اجلاري في زيـارة تـستـمـر ثـالثة أيـام 
الرتباط الالعب بالـدخـول في معسكر املنـتخب 
 املصري في 26 منه، ليـعـــود مرة ثانية إلى
 لندن للمشـــاركة مع الــفراعنة في مباراتهم
 اـلدولـيـــة الـوديـــة الهامـــــة أمـــام منتخب
إجنلتـــرا فـــي ســـتاد وميبلي فـــي 3 مارس 

املقبل.

الزمالك يفوز على غراند أوتيل ودياً.. و»جدو« يزور تشلسي 25 الجاري

مكافآت خاصة لالعبي األهلي مصر في مواجهة نارية أمام الكونغو في »أمم أفريقيا لليد«عرضان برازيلي وبلجيكي للحضري
قـــرر اجلهاز الفني بالنادي األهلي بقيادة حســـام البدري 
صرف مكافآت خاصة لالعبي الفريق عقب فوزهم اجلمعة 
املاضي على احتاد الشـــرطة 4 - 2 ضمن منافسات األسبوع 

السابع عشر للدوري املصري لكرة القدم.
وفضل مدير الكرة باألهلي هادي خشبة التعامل مع الالعبني 
وفقا ملبدأ الثواب والعقاب، حيث ســـيحصل كل العب على 6 
آالف جنيه بعد الفوز على الشـــرطة، بزيادة قدرها ألفا جنيه 
عن املكافأة املعمول بها في الالئحة، بينما كان مدير الكرة قد 
قرر خصم 5 آالف جنيه من الالعبني الذين شاركوا في مباراة 

احمللة.
ويحاول خشبة إشـــعال حماس الالعبني وحتفيزهم على 
مواصلة حتقيق االنتصارات للحفاظ على قمة الدوري، حيث 
يواجه األهلي حرس احلدود اخلميس املقبل في األسبوع الثامن 
عشر للدوري، ثم طالئع اجليش في 23 اجلاري في األسبوع 

العشرين للبطولة.

تلقى حارس مرمى االسماعيلي ومنتخب
مصر عصام احلضري عرضني من فريقني 
أحدهما من البرازيل واآلخر من بلجيكا للعب في 
صفوف أي منهما خالل املرحلة املقبلة، وذلك بعد 
أن تدهورت العالقة بينه وبني مسؤولي النادي 

االسماعيلي ووصلت إلى طريق مسدود.
وأكد احلضري في تصريح لوكالة األنباء 
األملانية أن العرضني ستتم دراستهما بعناية 
وتأنى متهيدا الختيـــار أي منهما في املرحلة 
املقبلة خاصة أن العرض األول من بامليراس 
البرازيلي واآلخر من نادي ليرس البلجيكي.

وأضاف حارس عريـــن الفراعنة أن فترة 
االنتقاالت الشتوية في الدوري البرازيلي مازالت 
مفتوحة حتى اآلن في ظل العرض الذي تقدم 
به مســـؤولو النادي البرازيلي والذي وصلت 

قيمتـــه إلى نصف مليون دوالر قابلة للزيادة 
إلى 600 ألف دوالر بخالف املقابل املالي الذي 

سيحصل عليه.
ومنح النادي البرازيلي مهلة خمســـة أيام 
للنادي االســـماعيلي من اجل اتخاذ قرار ببدء 

املفاوضات أو توقفها.
وتلقي احلضري اتصاال هاتفيا من رئيس 
نادي ليرس البلجيكي ماجد ســـامي من اجل 
إبالغه باالجتماع الذي عقد بينه وبني نصر أبو 
احلسن رئيس االسماعيلي، وأوضح التوصل 
إلى اتفاق معني بني الطرفني على بيع احلضري 
لليرس. وابلغ ماجد سامي احلضري برغبته في 
ضمه لصفوف النادي البلجيكي، فيما ينتظر أن 
يحسم احلضري أمره في االنتقال إلى بامليراس 

أو ليرس خالل األيام القليلة املقبلة.

يخوض املنتخب املصري لكرة اليد )رجال( في
 التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الكويت بالصالة 
الكبرى مبجمع صاالت ستاد القاهرة الدولي مواجهة 
انتحارية في أولى منافساته بالدور الثاني لبطولة 
كأس االمم االفريقية لكرة اليد امام منتخب جمهورية 
الكونغو. وكان املنتخب املصري قد تأهل للدور الثاني 
للبطولة كأول املجموعة الثانية، بعد فوزه باملباريات 
الثالث التي خاضها ضمن منافسات الدور التمهيدي، 
حيث فاز على الغابون في افتتاح منافسات املجموعة 
بنتيجة 27-21، ثم فــــاز على املنتخب الكاميروني 
بنتيجة 30-17، وأخيرا تغلب على انغوال 20-28.

فــــي املقابل يخوض منتخب جمهورية الكونغو 
لقاء اليوم مبعنويات نفسية عالية بعد ان جنح في 
حتقيق الفوز في آخر مواجهاته امام منتخب ليبيا 

بنتيجة 18-26.

وكان منتخب الكونغو قــــد صعد للدور الثاني 
للبطولة بعد ان حقق التعادل بنتيجة 27-27 امام 
نيجيريا ثم خسر امام تونس 22-36، ثم الفوز على 

ليبيا بالنتيجة السابق ذكرها.
ويســــبق لقاء الفراعنة مع جمهورية الكونغو 
مباراة اخرى ضمن نفس منافسات الدور الثاني ال 
تقل اهمية عن هذا اللقاء، حيث يلتقي في السابعة 
مساء بتوقيت الكويت، وعلى نفس الصالة الرئيسية 
مبجمع صاالت ســــتاد القاهرة منتخب تونس مع 
نظيــــره االنغولي. وكان منتخــــب تونس قد صعد 
للدور الثاني للبطولة، كأول املجموعة األولى بعد 
فوزه في مواجهاته الثالث على ليبيا 43-24، ثم على 
جمهورية الكونغو 36-22، وأخيرا فاز على نيجيريا 
34-20. اما املنتخب االنغولي فصعد للدور الثاني 

للمسابقة، كثاني املجموعة الثانية.

الكويت بطالً لدوري الشباب
مبارك الخالدي

الكويت لكرة  ضرب فريق 
القدم حتت 19 سنة عصفورين 
بحجر عندما متكن من تخطي 
غرميه النصر 2-0 في املباراة 
التي جمعتهما على ستاد صباح 
العربي مساء  بالنادي  السالم 
امس رافعا رصيده الى 33 نقطة 
ومحـقـقا بذلـــك لقب بطولة 
الدوري للموســـم 2010/2009 
عن جدارة واستحقاق ودون 
خســـارة مبتعدا عـــن اقرب 
العربي بفارق كبير  مطارديه 
مـن الـنـقــــاط عـلـمـا بـأن ما 
تبقـــى من عمر املســـابقة هو 
جولتني لـــن تؤثرا على مركز 

األبيض.
جاء الشـــوط االول سريعا 
من اجلانبني حيث متيز النصر 
باالنطالقات الهجومية السريعة 
من االطراف معتمدا على مهاجمه 

اخلطير زبن العنزي الذي خضع 
لرقابة من مدافعي االبيض فيما 
بادل الكويت خصمه الطلعات 
الهجوميـــة دون تهديد فعلي 
على املرمى. وفي الشوط الثاني 
استطاع عبداهلل الفرج ان يحرز 
هـــدف التقدم للكويـــت )51( 
بعدها دانت السيطرة امليدانية 
لألبطال ليضيف طالل بورسلي 
الهدف الثاني )75( من ضربة 
جزاء ويلجأ الفريق بعدها الى 
اللعب واحملافظة على  تهدئة 
الفوز الغالي الذي منحهم لقب 

البطولة. 
ادار اللقـــاء احلكم هاشـــم 
البطاقـــة  الرفاعـــي واشـــهر 
احلمراء لالعبني عبداهلل الفرج 
الكويت وعمـــر قنبر من  من 

النصر.

تخطى النصر بهدفين دون مقابل بعد مباراة مثيرة

)عادل يعقوب(فرحة رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت مرزوق الغامن واجلهاز الفني والالعبني بالفوز بدوري الشباب

إيقاف نايف 6 مباريات
قررت جلنة املسابقات في احتاد الكرة إيقاف العب نادي 
النصر فهد نايف 6 مباريات، وذلك بســـبب اعتدائه على 

حكم اللقاء الذي جمع فريقه مع التضامن )1 ـ 0(.
وكان مجلس إدارة نادي النصر قد قرر إيقاف الالعب 

حتى نهاية املوسم.


