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درعا وحوران بنهائي »المغتربين«

استقالة رستم من تدريب النجمة

تقام اليوم املباراة النهائية لبطولة املغتربني الس��وريني 
في نس��ختها الثانية والتي ستجمع فريقي درعا وحوران 
عل��ى مالع��ب وزارة الصحة. وكان درعا ق��د بلغ املباراة 
النهائي��ة بعد ف��وزه على الطليعة 3 - 2 بع��د مباراة قوية 
ومثيرة ولم يتمكن درعا من حس��مها اال بعد التمديد الى 
ش��وطني اضافيني بهدف حاسم س��جله نبيل مثقال، بعد 
ان انتهى الوقت االصلي للمباراة بالتعادل 2 - 2، وس��جل 
لدرعا في وقت املباراة االصلي اسامة عسكر وقاسم فؤاد، 
فيما س��جل للطليعة زياد احم��د وعمر العبيد، اما حوران 
فقد حلق بدرعا بعد تغلبه على ابوحردوب مفاجأة البطولة 

بهدف يتيم. 
من جهته، أكد عضو اللجنة املنظمة للبطولة عبدالعزيز 
ع��ودة ان البطولة حققت االهداف الت��ي اقيمت من اجلها 
بغض النظر عن الفوز واخلس��ارة، اذ ان الهدف من اقامة 
البطول��ة الكروية ه��و جتميع ابناء اجلالية الس��ورية في 

اجواء رياضية واخوية.

مير نادي النجمة بطل لبنان في كرة القدم بفترة حرجة 
بعد استقالة مدربه إميل رستم وتراجعه في ترتيب الدوري 
الى املركز الثالث وس��ط حالة من التخبط يعيشها الفريق 

النبيذي حاليا.
وكان رس��تم الذي قاد النجمة الى اللقب العام املاضي، 
قد وجه كتاب استقالته الى ادارة النجمة وجاء فيه: تعلمون 
أنني حني تسلمت مسؤولياتي في نادي النجمة، كنت نذرت 
نفسي للنادي كمثال االرتباط العائلي السامي املعاني داخل 
األسرة الواحدة. أما وقد آلت األوضاع داخل النادي إلى ما 
آلت إليه من س��لبيات تطول بالدرجة األولى كرامة النادي 
قبل س��واه من األفراد، ومبا أنني لن أنحدر حتما إلى هذا 
املس��توى األخالقي الش��ائن، وحرصا مني على أن أبقى 
متمسكا حتى اللحظة األخيرة باملبادىء الرياضية السامية 
التي نشأت وترعرعت عليها.. أبلغكم قراري إعفاء نفسي 

من املهام الفنية املوكلة إلي من النادي«. 
وفي اط��ار متصل، اك��د املدرب املص��ري عبدالعزيز 
الشافي )زيزو( لقناة الدوري والكأس القطرية، انه سيكون 
املدرب اجلديد للنجمة، مشيرا الى انه سيتوجه الى بيروت 

غدا اجلمعة لتسلم مهامه.

غالي مهدد باإليقاف بسبب المنشطات

الزمالك يسعى لإلفالت من حصار »الجيش«االتحاد يواصل ترنّحه في »أبطال آسيا«

اصبح العب املنتخب املصري 
ونادي النصر السعودي حسام 
غالي مهددا بااليقاف عن اللعب 
ملدة عام، بعد ان اثبت الفحص 
املخبري الذي خضع له من قبل 
جلنة مراقبة املنشطات التابعة 
لالحتاد السعودي تناوله مادة 
محظورة عق���ب نهاية مباراة 
فريقه مع الهالل في دور الثمانية 
ملس���ابقة كأس ولي العهد في 

العاشر من فبراير املاضي.
ويتوقع أن يتعرض الالعب 

غالي لعقوب���ة اإليقاف محليا 
ودوليا ملدة أقلها سنة في حال 
الفحص املضاد  جاءت نتيجة 

ايجابية ايضا.
وسيمثل الالعب املصري أمام 
اللجنة التأديبية التابعة الحتاد 
الكرة السعودي لعرض مبرراته 
بخصوص تناول املنش���طات، 
واذا ل���م تقتن���ع اللجنة بهذه 
املبررات فسيتعرض لاليقاف 
محلي���ا ودوليا ملدة ال تقل عن 

العام.

بدوره صرح غالي للصحافيني 
على هامش تدريبات فريقه بأنه 
اثناء مش���اركته م���ع منتخب 
بالده في كأس االمم االفريقية 
االخيرة التي اقيمت في انغوال 
وفاز املنتخب املصري بلقبها 
للم���رة الثالثة عل���ى التوالي 
قد تن���اول عقارا ضد انفلونزا 
اخلنازير حتت اشراف طبيب 
املنتخب املص���ري احمد ماجد 
بعد ان داهمته انفلونزا حادة 

هو وسبعة العبني آخرين.

فرط االحتاد في فوز كان في متناوله واكتفى 
بالتعادل مع ضيفه ذوب آهن اإليراني 2-2 في 
اللقاء الذي جمعهما على س���تاد األمير عبداهلل 
الفيصل في جدة في نطاق منافسات اجلولة الثانية 
للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا. 
وكان االحتاد هو الس���باق للتسجيل عن طريق 
احملترف اجلزائري عبدامللك زيايه )12( ومحمد نور 
)40(، قبل أن يعدل ذوب آهن النتيجة عن طريق 

إسماعيل فرهادي )50( ومحمد كاظم )51(.
ودخل االحتاد الشوط األول مهاجما بحثا عن 
هدف مبكر وكاد س���عود كريري أن يفتتح باب 
التسجيل لوال براعة احلارس اإليراني الذي أبعد 

الكرة بقبضته عن منطقة اخلطر )4(.
وبعد عدة محاوالت احتادية جنح زيايه في 
وضع فريقه في املقدمة إثر كرة متبادلة بينه وبني 

سلطان النمري لعبها داخل املرمى )12(.
ومتكن محمد نور م���ن إضافة الهدف الثاني 
إثر كرة مرتدة من احلارس اإليراني أرسلها قوية 

داخل املرمى )40(.
وواصل االحتاد سيطرته امليدانية مع انطالقة 
الش���وط الثاني ولكن من هجمة مرتدة استطاع 
ذوب آهن تقليص الفارق بواس���طة إس���ماعيل 
فرهادي )50(. وبعد دقيق���ة واحدة أدرك محد 
كاظم التعادل لفريقه بعد كرة فش���ل احلارس 
االحتادي تيس���ير النتيف في إمساكها ليودعها 

داخل املرمى )51(.
وف���ي ذات املجموع���ة، تضاءل���ت حظوظ 

الوحدة في التأهل الى الدور الثاني بعد تعرضه 
خلس���ارته الثانية على التوالي بس���قوطه امام 
ضيفه بونيودكور االوزبكستاني 1-2 في ستاد 

آل نهيان في ابوظبي.
 وسجل سعيد الكثيري )89( هدف الوحدة، 
والبرازيلي دنيلسون مارتينيز )36 و85( هدفي 

بونيودكور.
وبذلك يتصدر بونيودكور املجموعة برصيد 6 
نقاط، أمام ذوب آهن 4، واالحتاد نقطة والوحدة 

دون رصيد من النقاط.

فوز ثمين للغرافة 

وفي املجموعة االولى، انتزع الغرافة القطري 
فوزا صعبا ومثيرا على االهلي السعودي 2-3 
في املباراة التي جرت بينهما في ستاد ثاني بن 

جاسم في الدوحة.
وس���جل للغرافة ميرغني الزين )2( وسعد 
الش���مري )80( والبرازيلي كليمرس���ون )81(، 
ولالهلي البرازيلي مارسيو داسيلفا )45( وعبد 
الرحيم جيزاوي )64(، ولعب الغرافة بعش���رة 

العبني لطرد قائده البرازيلي جونينيو )88(.
وفي املجموعة ذاتها، عاد اجلزيرة االماراتي 
بنقطة من ستاد ازادي اخلاص مبضيفه االستقالل 

االيراني بالتعادل معه 0-0.
وبذلك تصدر الغراف���ة املجموعة برصيد 6 
نقاط، ثم االس���تقالل 4 نق���اط واجلزيرة نقطة 

واخيرا االهلي دون رصيد من النقاط.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تختتم الي����وم اجلولة ال� 20 
للدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
بأربعة لقاءات هامة ومرتقبة، ففي 
السادسة والربع مساء بتوقيت 
الكويت يلتقي غ����زل احمللة مع 
انبي واالس����ماعيلي مع االحتاد 
السكندري، بينما تختتم اجلولة 
في الثامنة والنصف مساء باقامة 
مباراة طالئع اجليش مع الزمالك.  
ويش����هد س����تاد الكلية احلربية 
منافسة مشتعلة جتمع بني طالئع 
اجليش صاحب االرض في لقاء 
الي����وم والزمالك في ظل األجواء 
الفريقني بس����بب  ب����ني  امللتهبة 
العسكري  ازاحة االخير للفريق 
من املركز الثالث بجدول البطولة، 
ليحجز الفريق االبيض هذا املركز 
لنفسه بعد ان وصل رصيده من 
النقاط الى 33 نقطة بفوزه االخير 
على بتروجيت بالسويس 2-3، 
بل تزداد اثارة املب����اراة للرغبة 
اجلامح����ة للفريقني في اقتناص 
النقاط الثالثة من أجل الدخول في 
منطقة املنافسة على أحد مراكز 
املربع الذهبي.  ويخوض الزمالك 
اختبارا صعبا، حيث يعد اللقاء 
مبثاب����ة مرحلة »عنق الزجاجة« 
فاذا جنح في الفوز بها واقتناص 
نقاطها الثالث فس����يقفز بها الى 
املركز الثان����ي، خاصة لو تعثر 
بتروجي����ت في حتقي����ق نتيجة 
امام االنتاج  ايجابية في لقائ����ه 
احلربي، وبالتالي يصبح من حق 
الزمالك حتت قيادة مديره الفني 
حسام حسن ان يحلم باملنافسة 
على القمة والفوز بلقب البطولة 
التقليدي  الذي يحتكره منافسه 

االهلي منذ خمس سنوات.
اما الطالئع بشكل عام فاختلفت 
عروضه هذا املوس����م عن سابقه 
وقدم عروضا رائعة ونتائج جعلته 
داخل املربع الذهب����ي منذ بداية 
املسابقة حتى االسبوع املاضي، 
حيث يحتل حاليا الفريق املركز 

اخلامس برصيد 30 نقطة.

الدراويش واالتحاد

وعلى ملعبه باالس����ماعيلية 
يستضيف االس����ماعيلي نظيره 
االحت����اد الس����كندري ف����ي لقاء 
»القوة واالثارة«، حيث ان جميع 
احلسابات واردة في هذه املواجهة، 
كما هي عادة لقاءات الفريقني دائما، 
لكن هذه املباراة تختلف كثيرا في 
الشكل واملضمون عن باقي اللقاءات 
الس����ابقة، حيث ان االسماعيلي 
الذي اعتاد دائما املنافس����ة على 
لقب بطولة الدوري، يدخل مباراة 
اليوم ورصيده 33 نقطة يحتل بها 
املركز الرابع باملسابقة، وال تفرقه 
سوي نقطتني فقط عن بتروجيت 

الذي يحتل املركز الثاني. 
في املقابل يسعي االحتاد إلي 
مواصلة مغامرة النتائج اجليدة 
التي يحققها حتت قيادة البرازيلي 

كابرال بحثا عن الوصول إلى مركز 
افضل بجدول الدوري، حيث يحتل 
الفريق حاليا املركز الثامن برصيد 
26 نقط����ة. وعلى س����تاد احمللة 
يصطدم غزل احمللة مبواجهة قوية 
أمام انبي في لقاء يدخله الفريق 
البترولي مبعنويات مرتفعة بعد 
فوزه األخير على اجلونة بهدف 
نظيف، ثم تعادله مع االسماعيلي 
بهدف لكل منهما في اللقاء املؤجل 
بينهما من اجلولة ال� 17، ويسعي 
انبي من خالل هذه املباراة القتناص 
انتصار جديد للتقدم خطوة أخرى 
نحو حتسني مركزه في الترتيب 
العام للمس����ابقة في ظل احتالله 
املركز التاسع برصيد 25 نقطة، 
في املقابل يسعى فريق غزل احمللة 
صاحب املركز الثاني عشر برصيد 
21 نقطة إلى العودة إلى النتائج 
اجليدة بعد نتائجه املخيبة لآلمال 

في مبارياته االخيرة. 

ستدق ساعة احلقيقة أمام كبار األندية 
االوروبية املشاركة في بطولة »يوروبا ليغ« 
والتي حصدت فيما بينهما 27 لقبا أوروبيا، 
عندما تخوض غمار دور ثمن النهائي من هذه 

املسابقة اليوم في مواجهات مثيرة.
وستس���لط األنظار على نادي ليڤربول 
االجنليزي العريق الذي يحل ضيفا على ليل 
الفرنسي صاحب املركز اخلامس في الدوري 
احمللي.ومير الفريق االحمر، الفائز بدوري 
أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس االحتاد 
االوروبي ثالث مرات، في فترة حرجة بعد 
خروجه من مسابقتي الكأس احملليتني وفقدان 
االمل بإحراز الدوري احمللي الالهث وراءه 
منذ عام 1990، ولم يبق له بالتالي س���وى 
إحراز لقب مسابقة يوروبا ليغ لينقذ موسمه. 
ولم يستعد ليڤربول جيدا لهذه املباراة ألنه 
تلقى هزمية مفاجئة امام ويغان املتواضع 
في الدوري االجنليزي املمتاز االثنني املاضي 
لتتقلص آماله في احتالل املركز الرابع املؤهل 

الى دوري ابطال أوروبا املوسم املقبل.
الهولندي راين  واعتبر جناح ليڤربول 
بابل ان فريق���ه مير في فترة حرجة حاليا 
وان اخلسارة ضد ويغان لن تسعف الفريق 

اطالقا، وقال في هذا الصدد »سيكون األمر 
صعبا من مباراة الى اخرى، يبدو ان اخلسارة 
امام ويغان أحبطت معنويات كثيرين بعد ان 
كانت معنوياتنا مرتفعة وبالتالي يتوجب 

علينا االنطالق من نقطة الصفر مجددا«.
فريق آخر مير ف���ي فترة ضبابية هو 
يوڤنتوس االيطالي والذي سيالقي فوالم 
االجنليزي. ويخوض فريق السيدة العجوز 
املباراة في غياب حارس مرماه االساسي 
جانلويجي بوف���ون، ومدافع���ه الصلب 
جورجيو كيليني، لكنه يبقى مرشحا حلسم 
االمور ف���ي مصلحته نظرا لفارق اخلبرة 
بني الفريقني على الصعيد االوروبي، حيث 
يعتبر الفريق االيطالي احد االندية القالئل 
الذين أحرزوا املسابقات االوروبية الثالث 
)دوري االبطال مرت���ني، وكأس الكؤوس 
مرة واحدة، وكأس االحتاد 3 مرات(. وكان 
يوڤنتوس استهل املوسم احلالي في دوري 
ابطال أوروبا، لكنه فش���ل في بلوغ الدور 
الثاني بخس���ارته املباراة احلاس���مة ضد 
بايرن ميونيخ 1-4، ليحتل املركز الثالث 
في املجموعة الذي يخوله االس���تمرار في 
مسابقة يوروبا ليغ. ويشرف على تدريب 

يوڤنتوس املدرب البرتو زاكيروني الذي 
استلم املهمة من تشيرو فيرارا. في املقابل، 
يقدم فوالم الذي ميلكه رجل االعمال املصري 
محمد الفايد عروضا جيدة محليا وأوروبيا 
بإش���راف مدربه القدير روي هودجسون 
رغم االمكانات املادية املتواضعة املوضوعة 

بتصرفه.
ويلتقي هامب���ورغ االملاني واندرخلت 
البلجيكي في اعادة لنهائي كأس الكؤوس 
بينهما موس���م 1976-77، في مباراة يبدو 
فيها االول مرشحا لبلوغ الدور التالي النه 
يضم أوراقا رابحة في صفوفه خالفا للثاني 
الذي تراجعت عروضه اجليدة على الساحة 
االوروبية في السنوات االخيرة. وتبدو مباراة 
ڤالنسيا االس���باني وفيردر برمين األملاني 
مفتوحة على جميع االحتماالت نظرا لتقارب 
مستوى الفريقني اللذين يعتمدان على كرة 

هجومية بحتة.
املباريات األخ���رى، يلتقي  اب���رز  وفي 
اتلتيكو مدريد االس���باني مع سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي، وبنفيكا البرتغالي مع 
الفرنسي. وتقام مباريات االياب  مرسيليا 

في 18 اجلاري.

ساعة الحقيقة تدق أمام كبار أوروبا في ثمن نهائي »يوروبا ليغ«

قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد يفكر في مستقبل فريقه في بطولة »يوروبا ليغ« خالل التدريبات أمس  )رويترز(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 91هامبورغ � اندرخلت 

اجلزيرة الرياضية + 94أتلتيكو مدريد � سبورتينغ لشبونة
اجلزيرة الرياضية + 92روبن كازان � ڤولفسبورغ

اجلزيرة الرياضية + 96ليل � ليڤربول
اجلزيرة الرياضية + 11:055يوڤنتوس � فوالم

اجلزيرة الرياضية + 11:056ڤالنسيا � فيردر برمين
اجلزيرة الرياضية + 11:052باناثينايكوس � ستاندار لياج

اجلزيرة الرياضية + 11:051بنفيكا � مرسيليا

مدرب الزمالك حسام حسن يأمل في قيادة فريقه للفوز الثامن على التوالي

ناصر العنزي ـ فهد الدوسري
فجر اجلهراء مفاجأة كبيرة بإقصائه أحد مرشحي البطولة وهو كاظمة 
وهزمه بهدف نظيف للمحترف ويلس����ون انطونيو في الوقت القاتل )89(، 
وبذلك يلتقي اجلهراء الكويت في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد في 14 

ابريل املقبل بعدما هزم اليرموك 3-0 بسهولة.

فوز األبيض

لم يجد الفائز صعوبة في حتقيق الفوز بعدما لعب بعناصره األساسية 
وس����جل ثالثة أهداف مكنته من الس����يطرة على املباراة من����ذ بدايتها الى 
نهايتها وبدأ إسماعيل العجمي التسجيل في الدقيقة )28( اثر انفراد واضاف 
البرازيل����ي روجيرو الهدف الثاني بعدما اس����تغل كرة عرضية من العجمي 
)41( واختت����م علي الكندري االهداف من كرة س����هلة ل����م يجد صعوبة في 

ادخالها املرمى )77(.
وكان بإمكان االبيض ان يضاعف من غلته خصوصا انه كان املسيطر على 
الكرة بفضل حتركات خط الوسط بقيادة روجيرو، فيما كان العجمي خطرا 
مستمرا على خصمه وحافظ خط دفاعه على نظافة مرماه بعدما أحسن في 

التغطية كما ان مهاجمي اخلصم لم يكونوا في حالة خطرة.
أما اليرموك فقد كان في حالة دفاع مستمرة واعتمد على الكرات املرتدة 
التي لم تشكل اي خطورة على الكويت، وواجه العبوه صعوبة في اختراق 
وسط ودفاع االبيض واكتفى بالتسديد البعيد الذي لم يجد نفعا من الوصول 

الى املرمى.
ادار املباراة احلكم حمد بوجروة وظهر بحالة جيدة وطرد العب اليرموك 

علي عادل في آخر دقيقة من املباراة.
وفي لقاء كاظمة واجلهراء حاصر االول الثاني في منطقته وحاول بشتى 
الوسائل الوصول ملرمى سطام احلسيني الذي كان جنم الشوط االول بعد 

تصدي����ه الكثر من ك����رة لعل اخطرها الكرة االنفرادية التي س����ددها ناصر 
شافي داخل منطقة اجلزاء لكن احلسيني اليقظ ابعدها لركنية )38( وبعد 
ذلك س����دد فهد العنزي كرتني ابعدهما احلس����يني ايضا ببسالة وكان سدا 
منيعا حملاوالت البرتقالي املتكررة الذي حاول عبر تقدم ناصر الوهيب من 
اجلهة اليمنى والعنزي من اجلهة اليسرى تفكيك الدفاع اجلهراوي مع دعم 
مستمر من الغيني محمد جمال الذي احسن قيادة خط الوسط بجوار نواف 
احلميدان، في املقابل ش����هدت الدقيقة التاسعة اولى محاوالت اجلهراء بعد 
ان ارتطمت تس����ديدة محمد دهش بالعارضة بعد ان ابعدها احلارس احمد 
الفضلي وغاب عن الظهور البرازيليان ويلس����ون وكوبا تغوا اثر عدم قيام 
خط الوس����ط بواجباته الهجومية رغم وجود عادل حمود الذي يجيد شغل 
هذا املركز. وفي الشوط الثاني لم يتغير احلال كثيرا حيث واصل البرتقالي 
ضغطه على مرمى اجلهراء بحثا عن هدف يؤمن طريقه نحو املربع الذهبي 
للمس����ابقة ولكن كان الفش����ل مصير كل محاوالته ومنها رأسيتان ملهاجمه 
فهد الفهد مرتا بجوار القائم االيس����ر ملرمى سطام احلسيني وسعى مدرب 
كاظمة الروماني بيالتشي لتفعيل خط الوسط بعد اشراكه طارق الشمري 
مكان ناصر ش����افي وواصل الفريق فرض افضليته على وسط امليدان دون 
جدوي، وبينما اجلميع ينتظر هدفا كظماويا جاءت املفاجأة بتسجيل املهاجم 
البرازيلي ويلسون هدف الفوز في اول ظهور له باملباراة حيث خطف كرة 
من منتصف امللعب وانفرد بها رغم مضايقة مدافع كاظمة مواطنه ساندروا 
ولكن اودعها املرمى )لوب( فوق احلارس احمد الفضلي )89(، وفيما تبقى 
من الوقت بدل الضائع حاول العبو كاظمة ادراك التعادل واشرك بيالتشي 
محمد الداود مكان ساشا ولكن دفاع اجلهراء ازداد التحاما ومتاسكا للحفاظ 

على الهدف الذي وضع الفريق في الدور قبل النهائي.
ادار اللق����اء احلكم عباس الش����مري وانذر من كاظمة س����اندروا وجراح 

الظفيري، ومن اجلهراء صالح ندا ومحمد دهش.

الجهراء »أقصى« كاظمة والكويت هزم اليرموك
يلتقيان في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد

ليڤربول ضيفًا على ليل ويوڤنتوس يواجه فوالم 
وصراع بين هامبورغ وأندرلخت

)محمد ماهر(فهد العنزي يحاول جتاوز مدافع اجلهراء


