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الهالل يبحث عن اللقب الخمسين أمام األهلي
العريق  الهالل  ينشد نادي 
لقبه اخلمس���ن عندما يواجه 
منافسه األهلي في ال� 8:15 مساء 
اليوم في نهائي كأس ولي العهد 
في السعودية على ستاد امللك 

فهد الدولي في الرياض.
ويعتبر نهائ���ي كأس ولي 
العهد ه���و الثالث الذي يجمع 
بن الفريقن بعد أن كسب الهالل 
النهائي األول عام 2003 بهدف 
دون رد وكسب الثاني أيضا عام 

2006 بنفس النتيجة.
ول���م يت���ذوق األهلي طعم 
الفوز في آخر ثماني مباريات 
جمع���ت الفريقن حيث فرض 
الهالل سيطرة مطلقة إثر فوزه 
في سبع مباريات مقابل التعادل 

في مباراة واحدة.
واستهل الهالل مشواره في 
الفيصلي  البطولة مبواجه���ة 
)درجة أولى( ومتكن من الفوز 
علي���ه 2 � 1، وفي ربع النهائي 
اصط���دم مبنافس���ه التقليدي 
النصر وجنح في التغلب عليه 
بعد التمديد وبنتيجة 2 � 1 وفي 
نص���ف النهائي جتاوز جنران 

بذات النتيجة 2 � 1.
بينما بدأ األهلي مش���واره 
ف���ي البطول���ة مبواجهة هجر 
)درجة أولى( على ملعب األخير 
واستطاع الفوز بنتيجة 3 � 2 
وجنح في جتاوز عقبة الفتح 2 � 
1 وفي نصف النهائي قدم الفريق 
مباراة كبيرة أمام الشباب ولكن 
احلسم كان عن طريق ركالت 
الترجيح التي ابتسمت لألهلي 
بعد أن انتهى الوقتان األصلي 
واالضاف���ي بالتعادل االيجابي 

.2 � 2
النهائي  وس���يكون صراع 
ممتدا خارج نطاق املس���تطيل 
األخضر وحتدي���دا بن مدربي 
الفريقن اللذين يأمل كل منهما أن 
يدون اسمه في سجل البطولة، 
فاملدرب البلجيكي اريك غيريتس 
امللقب بالداهية يتطلع للفوز مع 
الهالل بالبطولة الثانية بعد لقب 
الدوري خصوصا أنه عمل منذ 
بداية املوسم بشكل منظم ويكفي 
أنه لم يخسر حتت قيادته سوى 

مباراة واحدة.
أما املدرب البرازيلي سيرجيو 
فارياس الذي تعاقد معه األهلي 

فيلهاملسون والبرازيلي تياغو 
نيفيش، وهؤالء الالعبون قدموا 
مس���تويات كبي���رة منذ بداية 
املوس���م وكانوا في مس���توى 
الهاللية واستحقوا  التطلعات 
بالفعل أن يكونوا األفضل على 
الالعبن األجانب في  مستوى 
األندية األخرى، بينما يتواجد 
في األهلي البرازيلي مارسيلينيو 
ومواطنه فيكتور في حن يغيب 
العماني كانو والتونسي غزال 

بسبب االيقاف.
من جانبه، اكد مهاجم األهلي 
مالك معاذ ان هدف زمالئه اسعاد 
جماهير فريقه بلقب جديد مرة 
اخرى بعد غياب عن منصات 

التتويج استمر لسنوات.
وعن عالقته بالشباك الهاللية 
أكد معاذ انه يعشق التسجيل في 
مباريات الهالل ولكن يجب أال 
يتم االستهتار بالدفاع واحلراسة 
الهاللي���ة التي متت���از بالقوة 
واخلبرة، مشيرا الى ان الهدف 
من املباراة هو الفوز وليس من 
يسجل ألن األهم عودة األهلي 

لأللقاب.
ب���دوره، اعل���ن العب خط 
وس���ط الهالل محمد الشلهوب 
للق���اء رغم  ع���ن جاهزيت���ه 
ابتعاده عن متثيل الفريق في 
املباريات األخي���رة وتواجده 
أنه  البدالء، موضحا  على دكة 
جاهز من جميع النواحي وانه 
رهن إشارة مدرب الفريق الذي 
وصفه بالكبير مستدال بذلك على 
النتائج االيجابية التي يحققها 

الفريق.
الش���لهوب »أمر  وأض���اف 
مش���اركتي ال يهمني في املقام 
األول، فالتتويج باللقب وحصد 
ثاني البطوالت هذا املوسم أهم 

من مشاركتي مع الفريق«.
الفريق في  وعن حظ���وظ 
نيل البطولة، قال الش���لهوب: 
أمامنا مهمة صعبة وعقبة قوية 
تتمثل في الفريق األهالوي املميز 
وسنعمل على التحكم مبجريات 

اللقاء للفوز باللقب«.
وختم »نرغب في إحراز هذه 
البطولة لتكون دافعا لنا قبل 
خوض غمار البطولة اآلسيوية 
ونتمن���ى أن يق���ف احلظ إلى 

جانبنا«.

كفة فريقه على اآلخر واملساهمة 
بقوة في تتويجه بالبطولة.

يتواج���د  اله���الل  فف���ي 
الك���وري اجلنوبي  الرباع���ي 
بيونغ ل���ي والروماني ميريل 
رادوي والسويدي كريستيان 

التتويج بعد جناحه  ملنصات 
مع الفري���ق الكوري اجلنوبي 

في دوري أبطال آسيا.
وستش���هد املباراة س���باقا 
الفريقن  عاصفا بن محترفي 
حيث يأمل كل منهم في ترجيح 

مؤخرا خلفا للمدرب األرجنتيني 
ألف���ارو بعد قيادت���ه بوهانغ 
ستيلرز الكوري اجلنوبي الى 
اللقب اآلسيوي على حساب احتاد 
جدة، فس���عى بكل قوة إلثبات 
كفاءته كم���درب وإعادة فريقه 

يلتقيان اليوم في نهائي كأس ولي العهد السعودي

ياسر القحطاني والبرازيلي تياغو نيفيش يطمحان لقيادة الهالل للقب اخلمسني في تاريخه

فرحة جنونية لالعبي منتخب البحرين عقب الفوز على السعودية           )أ.ف.پ(

العب الزمالك عالء علي يراوغ مدافع املقاولون محمد عبدالرؤوف

السعودي يزيد الراجحي مع مالحه ماثيو بوميل حققا ثاني انتصار لهما على التوالي في رالي حائل

البحرين إلى مونديال اليد ألول مرة

الزمالك يهزم المقاولون ويواصل سلسلة انتصاراته

طموح الراجحي يقوده لتحقيق فوزه 
الثاني على التوالي في »رالي حائل«

سجل البحريني سعيد جوهر هدفا تاريخيا في 
اللحظات القاتلة وساهم في تأهل بالده الى نهائي 
كأس األمم اآلسيوية ال� 14 لكرة اليد التي يستضيفها 
لبنان حتى 19 اجل���اري، بعد فوز البحرين على 

السعودية 26 � 25 في نصف النهائي.
وتلتقي البحرين في النهائي اليوم مع كوريا 
اجلنوبية حاملة اللق���ب الفائزة على اليابان 30 
� 23، في حن تلتقي الس���عودية مع اليابان على 
مب���اراة حتديد املركز الثال���ث املؤهل الى بطولة 

العالم املقبلة في السويد عام 2011.
وبفوزها، تكون البحرين تأهلت للمرة االولى 
في تاريخها الى نهائي البطولة القارية، وضمنت 

املشاركة في بطولة العالم.
في قاعة حامت عاشور في بيروت، كانت النتيجة 
تشير الى التعادل 25 � 25 قبل 7 ثوان على نهاية 
الوقت، والكرة بحوزة الس���عودية التي امتلكت 
زيادة عددية على البحرين، لكن تسديدة سعودية 

غير مركزة ارتدت من احلارس البحريني وصلت 
الى القائد جوهر، فس���دد م���ن املرمى الى املرمى 
من مسافة أكثر من 30 مترا كرة رائعة ومدهشة 
اس���تقرت في مقص املرمى الس���عودي، لينتهي 
الوقت وتنفجر الفرحة البحرينية في ظل خيبة 

أمل سعودية واضحة.
وكان البحريني سعيد جوهر )7 أهداف( أفضل 
مس���جل في املباراة في حن سجل بندر احلربي 

ومصطفى احلبيب 6 أهداف للسعودية.
وفي املباراة الثانية، واصلت كوريا اجلنوبية 
دفاعها عن لقبها بنجاح بفوزها على اليابان 30 
� 23 )الش���وط األول 14 � 12( في مباراة ش���هدت 

أفضلية كورية دفاعا وهجوما.
وحلت قطر ف���ي املركز اخلامس بفوزها على 
سورية التي حلت سادسة 31 � 30، كما حلت إيران 
في املركز السابع بفوزها على لبنان املضيف الذي 

اكتفى باملركز الثامن بنتيجة 35 � 23.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
واصل الزمالك صحوته في الدوري املصري 
املمت����از لكرة القدم وحقق ف����وزه اخلامس على 
التوال����ي بالتغلب على املقاولون العرب 1-0 في 
اطار منافسات االسبوع الثامن عشر من املسابقة. 
وسجل هدف الزمالك الوحيد أحمد جعفر )85(.

وفي بقية اللق����اءات التي اقيمت امس االول، 
استعاد إنبي واالحتاد السكندري نغمة االنتصارات 
في الدوري بفوز األول على مضيفه اجلونة 0-1 
والثاني على مضيفه طالئع اجليش بنفس النتيجة، 
كما فاز بترول أسيوط على مضيفه غزل احمللة 

2-1 وتعادل احتاد الشرطة مع املصري 1-1.
من جهته، وجه املدير الفني للزمالك حس����ام 
حسن رسالة جادة إلى رجال األمن بضرورة حماية 
الفريق االبيض خالل املواجهة التي س����تجمعه 
مع االحتاد الس����كندري االثنن املقبل على ستاد 
املكس باإلس����كندرية ضمن منافسات االسبوع 
التاسع عش����ر، وذلك خوفا من بطش اجلماهير 
االس����كندرانية التي توعدت الفريق األبيض في 
هذا اللقاء � على حد قول حسام � بالتحرش به، 
بسبب األزمة الشهيرة اخلاصة مبهاجم املنتخب 

املصري ونادي االحتاد محمد ناجي )جدو(.
عل����ى اجلانب اآلخر، انتقد م����درب املقاولون 

العرب محسن الرفاعي األسلوب الذي اتبعه املدير 
الفني للزمالك حس����ام حسن، الذي وجه ألفاظا 
للحكم الرابع في اللقاء وهدده بإثارة اجلماهير 
الزملكاوية ضده ومطالبته لهم »بتوليع امللعب« 
وذلك اعتراضا من حسام حسن على حكم اللقاء 

محمد فاروق.

»يد« مصر تصارع الجزائر

تخوض مصر مواجهة مصيرية امام اجلزائر 
في الدور نص����ف النهائي لبطول����ة كأس االمم 
االفريقية لكرة اليد التاسعة عشرة في التاسعة 
من مساء اليوم بالصالة الكبرى مبجمع صاالت 

ستاد القاهرة الدولي.
وتعتبر هذه املواجهة محفوفة باملخاطر، نظرا 
لبعض الضغينة الت����ي يحملها بعض جماهير 
اجلانبن لبعضهما البعض، بسبب األحداث التي 
صاحبت املباراة الفاصلة التي جمعت بن منتخبي 
مصر واجلزائر لكرة القدم بأم درمان بالسودان 
في التصفي����ات االفريقية املؤهلة ملونديال كأس 
العالم 2010 بجنوب افريقيا، وهو ما مت وضعه 

في االعتبار من النواحي االمنية.
ويلعب اليوم املباراة االخرى لنصف النهائي 

تونس مع الكونغو في ال�5 مساء.

أحرز السعودي يزيد الراجحي وبرفقة مالحه 
الفرنس����ي ماثيو بوميل في سيارة ميتسوبيشي 
رايسينغ النسر، فوزه الثالث على التوالي في أرضه 
والثاني على التوالي في باخا حائل بعدما سجل 
أسرع توقيت خالل الكيلومترات ال� 187.7 للمرحلة 
الثالثة التنافسية والتي أجريت في صحراء حتدي 
النفود شمال وس����ط اململكة العربية السعودية 
أمس االول. وكان الثنائي الس����عودي والفرنسي 
بدأ اليوم األخير في صدارة الترتيب العام املؤقت 
للسائقن بفارق 6.34 دقائق عن الثنائي السعودي 
عبداهلل باخشب ومالحه اللبناني جوزيف مطر، 
ومتكنا من البقاء أمام فريق سيارة تويوتا اف، جي 
كروزر بروتو/ منوذجية بعد اجتيازهما ملسارات 
متطلبة في جنوب وش����مال حائل، ليحققا إجناز 
الفوز للمرة الثانية بفارق بلغ 32.54.3 دقيقة عن 
عبداهلل باخشب الذي عانى من مشاكل ميكانيكية 

مع نهاية اليوم. 
وهذا االنتصار منح السعودي يزيد الراجحي 
تقدما في الترتيب العام املؤقت للسائقن برصيد 
4 نقاط غير رسمية على أقرب منافسيه مع نهاية 
اجلولة األولى م����ن كأس العالم للباخا الكروس 
كانتري 2010، والتي ستعود منافساتها لتشتعل 
مجددا مع باخا روسيا، والذي يطلق عليه تسمية 
رالي »نورثرن فوريست« أو الغابة الشمالية، والذي 

سيقام بالقرب من سان بطرسبرغ في روسيا، بعد 
أقل من أسبوعن.

كما أكد املالح الفرنسي بوميل سيطرته على هذا 
احلدث خالل السنوات الثالث األخيرة إذ سبق له 
أن توج بلقب باخا حائل في العام 2008 مع السائق 
القطري ناصر صالح العطية على منت سيارة بي 
أم دبليو إكس3 سي سي تابعة لفريق إكس رايد 
للراليات بإدارة سفن كوانت، بينما فاز مع الراجحي 

العام املاضي على منت نيسان بيك أب.
وقال الراجحي بع����د فوزه: »لقب عزيز وغال 
خصوصا انه يتحقق في الس����عودية، استطعت 
احملافظة على لقبي عاما ثانيا على التوالي وهلل 
احلمد وسط منافسة قوية. السيارة كانت رائعة، 
ومالحي ماثيو بوميل قام بعمل رائع على املسارات 
وأنا سعيد جدا ألنني حققت الفوز خالل بداياتي 
في البطولة وحتديدا ضم����ن برنامجي في كأس 
العالم للباخ����ا«. وتابع الراجحي: »الفوز هنا في 
اململكة العربية السعودية يجعل األمر ممتعا أكثر 

بالنسبة لي«. 
وأقيم باخا حائل هذا العام حتت رعاية صاحب 
الس����مو امللكي االمير س����عود بن عبداحملسن بن 
عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس الهيئة لعليا 
لتطوير حائل ورئيس اللجنة العليا املنظمة لباخا 

حائل.

بعد الفوز على السعودية في نصف نهائي أمم آسيا لليد

مصر تواجه الجزائر اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا لليد

في الجولة األولى من كأس العالم للباخا الكروس كانتري 2010

.. وملك البحرين يهنئ المنتخب
المنامة ـ ناصر محمد

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
عن خالص تهانيه مبناس����بة تأهل املنتخب 
البحريني الى نهائيات كأس العالم التي ستقام 

بالسويد 2011. 
وهنأ امللك رئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة الش����يخ فواز ب����ن محمد على هذا 
اإلجناز التاريخي الذي يضاف لسلسلة إجنازات 
الرياضة البحريني����ة، كما بعث امللك ببرقية 
تهنئة لرئيس احتاد اليد علي عيسى. هذا وقد 
أش����ادت القيادة بالبحرين بهذا اإلجناز الذي 
يتحقق ألول م����رة في لعبة جماعية بالتأهل 
املباشر للنهائيات العاملية، حيث تلقى رئيس 
الوزراء األمير خليفة بن س����لمان برقية من 

نائب الرئيس األول للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
الش����يخ ناصر بن حمد به����ذا اإلجناز، فيما 
بعث رئيس الوزراء ببرقية الى رئيس احتاد 
اليد البحريني، وأجرى ولي العهد البحريني 
األمير سلمان بن حمد اتصاال هاتفيا مع رئيس 
املؤسس����ة العامة للشباب والرياضة الشيخ 
فواز بن محمد، مهنئا بهذه املناسبة السعيدة 
واإلجن����از الذي يعتب����ر األول من نوعه على 
مستوى األلعاب اجلماعية وكلفه بنقل حتياته 
وتهانيه الى العبي املنتخب وأفراد اجلهازين 
الفني واإلداري على هذه النتيجة التي تؤكد 
املكانة املرموقة ململكة البحرين على خارطة 

الرياضة العاملية.

بن همام: رئاسة »فيفا« 
يجب أال تتخطى 8 سنوات

 الدباغ: مفاوضات لحل أزمة الكرة العراقية

 الوحدة والجزيرة وجهًا لوجه 
في الرابطة اإلماراتية

اعتبر رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام ان 
والية رئيس االحتاد الدولي )فيفا( يجب ان تقتصر على واليتن فقط 
)ثماني سنوات(، مشيرا الى نيته التقدم باقتراح في هذا الصدد في اجتماع 

اللجنة التنفيذية املقبل املقرر في زيوريخ في 18 و19 مارس املقبل.
وكش����ف بن همام لصحيف����ة »ذي غاردي����ان« االجنليزية الصادرة 
امس انه يلقى الدعم من اثنن من اعضاء اللجنة التنفيذية من دون ان 
يكش����ف عن هويتهما وقال في هذا الصدد »سيتقدم بعض من زمالئي 
باقتراح وجوب اقتصار والية الرئيس على واليتن فقط، على اللجنة 
التنفيذية في اجتماعها املقبل، وسأصر على ضرورة عدم بقاء اي رئيس 
فيفا في منصبه ألكثر من ثماني س����نوات، وآم����ل ان يقر هذا االقتراح 
ويعتمد رس����ميا«. وكان الرئيس احلالي السويس����ري جوزيف بالتر 
اعلن ترش����يحه لوالية رابعة في اكتوبر املاضي وقال »لم أنته بعد من 
مهمتي في خدمة كرة القدم«. وأوضح بن همام انه حتى ولو مت اعتماد 
اقتراح حتديد والية الرئيس بثماني س����نوات كحد أقصى، فإن ذلك ال 
مينع بالتر من التقدم بترش����يحه لوالية جدي����دة ألن االقتراح اجلديد 
س����يدخل حيز التنفيذ بعد انتخابات فيفا املقررة عام 2011، لكنه وجه 
انتقادا مبطنا لبقاء بالتر لفترة طويلة على رأس الهرم الكروي بقوله 
»أعتقد صراحة ان فترة ثماني س����نوات كافية ألي رئيس فيفا للتركيز 
على كرة القدم بعد ه����ذه الفترة، فإن الرئيس يبدأ بالتركيز على امور 

كثيرة، باستثناء كرة القدم«.

قال الناطق الرسمي باس���م احلكومة العراقية علي الدباغ ان 
هناك مفاوضات ومس���اعي غير معلنة تتواصل مع مؤسس���ات 
رياضي���ة منها االحتاد الدولي )فيفا( نس���عى من خاللها إلنهاء 

ازمة الكرة العراقية.  
واضاف الدباغ لوكالة الصحافة الفرنسية »هناك جهود ومساع 
تبذل االن مع مؤسس���ات رياضية دولية ال نريد ان نتحدث في 
تفاصيلها االن، مبا فيها االحتاد الدولي لكرة القدم نس���عى فيها 
النه���اء ازمة ملف كرة القدم وهناك ثقة كبيرة للتوصل للحلول 

تسر كل الرياضين والفرق العراقية«.
 يذكر ان الكرة العراقية تواجه االن عقوبات االيقاف واحلرمان 
من املشاركات اخلارجية بسبب حل االحتاد العراقي لكرة القدم 
من قبل اللجنة االوملبية في نوفمبر املاضي بسبب خالفات حول 

ملف االنتخابات.

 اسفرت قرعة نصف نهائي كأس رابطة االندية االماراتية لكرة القدم 
عن مباراة قمة بن الوحدة متصدر الدوري ووصيفه اجلزيرة.

 وبحسب القرعة التي س���حبت أمس في ابوظبي يلعب الوحدة 
اول املجموعة االولى مع اجلزي���رة اول الثالثة في 4 مارس املقبل، 
والعن اول الثانية مع افضل فريق ثان من املجموعات الثالث والذي 
ستتحدد هويته بعد مباريات اجلولة االخيرة في 27 اجلاري، ويلتقي 

الفائزان من املباراتن في النهائي يوم 4 ابريل املقبل.
 يذكر ان 6 اندية ف���ي املجموعات الثالث تتنافس للفوز بأفضل 
مركز ثان وه���ي عجمان وبني ياس )7 نقاط( والش���ارقة واالهلي 

والنصر )6 نقاط( والوصل )5 نقاط(.


