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خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يحيي اجلماهير متوسطاً صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز واألمير نواف بن فيصل   )رويترز( فرحة احتادية عارمة بالتتويج بكأس النخبة                               )أ.پ(

بعد فوزه على الهالل بركالت الترجيح في المباراة النهائية

توج االحتاد بلقب بطل كأس خادم احلرمني الشريفني للنخبة 
في السعودية بفوزه على الهالل بطل الدوري وكأس ولي العهد 
بركالت الترجي���ح 5 - 4 بعد انتهاء الوقتني االصلي واالضافي 
بالتعادل 0 - 0 في املباراة النهائية على ملعب امللك فهد الدولي 

بالرياض.
وكان بامكان االحتاد ان يحسم املواجهة في الدقيقة االخيرة 
من الوقت االصلي عندما منحه احلكم االسباني مانويل ميخيتو 
ركلة جزاء لكن محمد نور فشل في ترجمتها الى هدف، ليحتكم 
الفريقان ال���ى التمديد الذي لم يش���هد اي تعديل على النتيجة 
لتكون ركالت الترجيح احلكم الفاصل فابتس���م احلظ لالحتاد 
بفضل نور الذي عوض اهداره لركلة اجلزاء في الوقت االصلي 

بترجمة الركلة االخيرة لفريقه.
واهدر احمد الفريدي ركلة الترجيح اخلامس���ة للهالل بعدما 
صده���ا احلارس مبروك زايد الذي حرم املدرب البلجيكي ايريك 
غيريتس من انهاء موسمه االول مع الهالل بطريقة مثالية ومنعه 

من الظفر بالثالثية الغالية.
وجاءت بداية الشوط األول حذرة من الفريقني، حيث انحصر 
األداء في وسط امللعب ولكن مع مرور الوقت بدأ االحتاد باملبادرة 

للمرمى ليتدخل الدفاع ويبعدها عن منطقة اخلطر )46(.
ورغم األفضلي���ة االحتادية كاد اله���الل ان يتقدم لوال تدخل 
الدفاع الذي حول كرة عبداهلل ال���زوري لركنية )61(، ثم حتمل 
دفاع الهالل عبء املباراة وأبعد ماجد املرشدي هجمة خطرة قبل 
وصول الكرة حملمد ن���ور املواجه للمرمى )70(، وبعدها بدقيقة 
سدد سعود كريري كرة رأسية علت العارضة بقليل )71( قبل أن 
يتطاول رضا تكر لكرة وصلته من الركنية ولعبها برأسه قوية 

علت العارضة الهاللية بقليل )77(.
وقبل نهاية املباراة بدقيقة احتسب احلكم ركلة جزاء ملصلحة 
االحت���اد تقدم لها نور ولعبها ضعيفة في يدي احلارس حس���ن 

العتيبي مهدرا هدفا محققا لفريقه )90(.
وفي الشوط اإلضافي األول تهيأت فرصة ثمينة لالحتاد لكن 
نور لع���ب الكرة بجوار القائ���م )101(، ورد عليها الهالل بهجمة 

مماثلة لكن دفاع االحتاد حول الكرة لركنية )103(.
وفي الشوط اإلضافي الثاني حتسن مستوى الهالل والحت له 
بعض الفرص اخلطرة لكن دفاع االحتاد تصدى لها واستمر اللعب 
سجاال بني الفريقني حتى أعلن احلكم عن نهاية املباراة بالتعادل 

السلبي واللجوء لركالت الترجيح التي ابتسمت لالحتاد.

الهجومية وكاد أن يسجل في مناسبتني عن طريق حمد املنتشري 
واجلزائ���ري عبدامللك زياية لكن الدفاع الهاللي تدخل في الوقت 

املناسب وحول الكرة لركنية )18 و19(.
وارتك���ب الدفاع الهاللي خطأ فادحا وكاد أن يس���تغله زياية 

بالشكل املطلوب لوال التدخل املناسب من احلارس حسن العتيبي 
الذي أبعد الكرة عن منطقة اخلطر )31(.

ومع انطالقة الشوط الثاني، واصل االحتاد إهدار الفرص، وأضاع 
زياية فرصة للتسجيل عندما تباطأ في تسديدها رغم مواجهته 

أمهلت إدارة نادي النصر السعودي محترف فريقها املصري 
حسام غالي 48 ساعة للعودة إلى الرياض قبل أن يتم رفع قضية 
هروبه إلى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وحذرت اإلدارة وكيل 
أعمال الالعب نادر شوقي من تأجيج القضية بالتصريحات اإلعالمية 
في الفضائيات العربية ملمارسة اإلسقاطات ضد إدارة النصر، بعد 
أن رفض مدير عام كرة القدم بالنادي سلمان القريني االعتراف 
بنادر شوقي كوكيل أعمال لغالي في الفترة احلالية، مؤكدا أن إدارة 
ناديه قد وقعت العقد بحضور وكيل أعمال الالعب الذي غاب في 

الفترة احلالية ألسباب مجهولة، رمبا تكون بطلب من الالعب.
وكان أحد اعضاء الشرف بنادي النصر قد سعى لتقريب وجهات 
النظر بني النادي والالع��ب خصوصا أنه كان له اليد الطولى في 

قدوم غالي إلى النصر من الدوري اإلجنليزي.
من جانب��ه، أكد رئيس نادي النصر األمير فيصل بن تركي، 
أن سفر حس��ام غالي إلى بالده كان من دون علم اإلدارة، نافيا 
أن يكون هناك خلل إداري أو مشاكل بني إدارة الكرة والالعبني 

األجانب.

النصر يهدد غالي بـ »فيفا«

األهلي في اختبار عصيب 
أمام االتحاد  في »أبطال أفريقيا«

الريان إلى نهائي كأس أمير قطر

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
الفانلة احلمراء  أنظار عشاق  تتوجه 
في كل مكان في الثامنة والربع من مساء 
اليوم صوب ستاد القاهرة الدولي ملتابعة 
املواجهة املصيرية والصعبة التي يخوضها 
النادي األهلي أمام نظيره االحتاد الليبي 
ضمن منافسات اإلياب لدور ال� 16 لدوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويسعى األهلي إلى الدخول به مهاجما 
منذ أول دقيقة محاوال إحراز اكبر عدد من 
األهداف لتعويض خس���ارته 0-2 والتي 
مني بها في لقاء الذه���اب الذي اقيم في 
طرابلس قبل أسبوعني لذا فإن املدير الفني 
حسام البدري قد شدد على أهمية احلضور 
اجلماهيري للقاء، ملس���اندة األهلي الذي 
يحتاج للفوز بثالثة أهداف من أجل ضمان 
التأهل لدوري املجموعات »دور الثمانية« 

بالبطولة.
 وحتدث البدري مع العبيه قبل الدخول 
في التدريب األخير أمس، قائال إنه يعلم 
متاما ان املباراة بالفعل صعبة، لكن الفريق 
تع���ود على التعرض ملثل هذه الصعاب، 
وكثيرا ما واج���ه مواقف مماثلة وخرج 

منتصرا في النهاية. 
وقرر املدير الفني لألهلي االعتماد على 
طريقته املعتادة 2/4/4، خاصة ان قوته 
الضارب���ة جاهزة للق���اء بتماثل الثالثي 
محمد بركات وعماد متعب وأحمد فتحي 
للش���فاء، ودخولهم في تدريبات الفريق 
اجلماعية، ووضح انهم أصبحوا جاهزين 

متاما للقاء.
 وحذر البدري العبيه من عدم استغالل 
الفرص التي ستتاح لهم باللقاء وترجمتها 
الى أهداف ملموسة تؤدي الي الفوز بنتيجة 
كبيرة تساعد الفريق في مهمة الصعود 
للدور الثاني بالبطولة، مؤكدا انه في حالة 
إحراز الفريق لهدف مبكر باللقاء سيرفع 
الروح املعنوية لديهم وس���يمهد األجواء 
إلحراز املزيد من األهداف كما انه سيقلل 
في الوقت نفسه من حدة تعصب اجلماهير 
احلمراء املتش���وقة للتأهل بعد ان جنح 
األحمر في حسم بطولة الدوري املصري 

العام قبل نهايته بثالثة أسابيع.

الدراويش والهالل

وفي إطار نفس منافس���ات إياب دور 
ال�16 لبطولة أبطال أفريقيا يخوض الفريق 
األول لكرة القدم باالسماعيلي في السابعة 
والنصف من مساء اليوم واحدة من أهم 
وأصعب اختباراته عندما يواجه نظيره 
الهالل السوداني على ستاد اإلسماعيلية، 
وتعد فرصة الدراويش في مهمة التأهل 
لدوري املجموعات بالبطولة كبيرة جدا، 
حيث انتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقني 
باخلرطوم قبل أس���بوعني بهدف نظيف 
لصالح االسماعيلي، وبالتالي يكفيه التعادل 
بأي نتيجة، أو الفوز بأي نتيجة في مواجهة 
اليوم ليحسم مسألة التأهل للدور الثاني، 
فضال ان املباراة ستقام على ملعبه ووسط 

جماهيره الغفيرة.

واصل الريان اقصاء الكبار وبلغ نهائي 
مسابقة كأس امير قطر لكرة القدم بعدما 
هزم الس���د وصيف بطل الدوري 2-1 في 

نصف النهائي.
وكان الريان أطاح بالغرافة حامل اللقب 
وبطل الدوري من الدور ربع النهائي بالفوز 
عليه 2-1، ثم اضاف السد الى الئحة ضحاياه 
ليتأه���ل الى النهائي الذي س���يقام في 15 

احلالي.
وسجل العماني عماد احلوسني )42( 
ويونس علي )54( هدفي الريان، وحسن 

الهيدوس )71( هدف السد.
ورغم فوز الريان فان السد كان االكثر 
سيطرة في الشوط االول لكنه تلقى ضربة 
قاس���ية بإصابة هدافه البرازيلي لياندرو 

الذي خرج في الدقيقة 25.
وكان الريان حذرا وحاول اغالق منطقته 
معتمدا على الهجمات املرتدة التي اسفرت عن 
الهدف االول للحوسني الذي تابع تسديدة 
قوية اطلقها البرازيلي اوفونسو وسقطت من 
يد احلارس محمد صقر، فتابعها احلوسني 

داخل املرمى )42(.
وسعى السد للعودة الى اجواء املباراة 
مع بداية الشوط الثاني لكن الريان فاجأه 
بالهدف الثاني الذي س���جله يونس علي 
بعد تسع دقائق على دخول الفريقني الى 

ارضية امللعب ليصّعب من مهمته.
ولم يكن امام املدرب الروماني اوالريو 
التغييرات  ال���ى  اللجوء  كوزمني س���وى 
الهجومي���ة النق���اذ املوقف فزج بحس���ن 

الهيدوس ثم ابراهيم خلفان الذي كان نقطة 
حتول في اداء فريقه لكن احلظ عانده مرتني 
متتاليتني عندما ارتدت تس���ديدته االولى 
من القائم االمين )67( والثانية من القائم 

االيسر )68(.
وجنح الس���د في تقليص الفارق بعد 
محاوالت عدي���دة وجاء الهدف عن طريق 
البديل الهيدوس الذي استغل عرضية خلفان 

وسدد في املرمى.

مكافحة المنشطات توقف العبين

قررت اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات 
ايقاف العبني في الك���رة الطائرة لثبوت 
تناولهما مواد محظ���ورة وذلك »في اطار 
حرصها على حتقي���ق رياضة خالية من 

املنشطات في قطر«.
وجاء في بيان للجن���ة حصلت وكالة 
»الصحافة الفرنسية« على نسخة منه أمس 
»في إطار حرصها الدائم على حتقيق رياضة 
خالية من املنشطات في دولة قطر، اصدرت 
اللجنة القطرية ملكافحة املنشطات قرارات 
رادعة بحق العبني من ناديي الريان والسد 

بسبب ثبوت تناولهما مواد محظورة«.
واضاف »أوقف���ت اللجنة العب الريان 
للكرة الطائرة س���عود الكواري ملدة سنة 
لتناوله عقار الكلومفني، والعب نادي السد 
في اللعبة ذاتها البرازيلي فرناندو دي كوستا 
ملدة سنتني لتناوله عقار االستنازولول«. 
ويحق لالعبني استئناف قرار االيقاف خالل 

اسبوعني من تاريخ صدوره.

حسام البدري قلق من مواجهة االحتاد الليبي

الوحدة يظفر بلقب اإلمارات
 ظف����ر الوحدة بلقب بطل الدوري االماراتي لكرة القدم للمرة االولى 
من����ذ 2005 بعد فوزه على مضيفه الش����ارقة 3-0 في املرحلة احلادية 
والعشرين قبل االخيرة. ورفع الوحدة رصيده الى 55 نقطة في الصدارة 
بف����ارق 5 نقاط عن اجلزيرة الثاني الذي ف����از على عجمان 2-1، وذلك 
قبل مرحلة على ختام املوس����م وبالتالي س����تكون مباراته االخيرة مع 

النصر هامشية.
ويدين الوحدة بفوزه الثمني الذي حمله الى اللقب الرابع بعد اعوام 
1999 و2001 و2005 ال����ى البرازيلي فرناندو بيانو الذي س����جل اهداف 

املباراة الثالثة )31 و49 و73(.
وكان الوحدة على موعد مع التاريخ الن فوزه باللقب اهله للمشاركة 
في كأس العالم لالندية التي حتتضنها ابوظبي من 8 الى 18 ديس����مبر 
املقب����ل، ليكون ثاني فريق اماراتي ينال هذا الش����رف بعد االهلي العام 

املاضي. وحقق اجلزيرة فوزا صعبا على ضيفه عجمان االخير 1-2.
ورفع الفائز رصيده الى 50 نقطة ليحرز املركز الثاني للعام الثالث على 
التوالي ويفشل في فك عقدته مع اللقب الذي لم يسبق له ان توج به.

وعزز العني مركزه الثالث بعد فوزه على ضيفه بني ياس 1-3.
وأمن العني مركزه الثالث برصيد 44 نقطة وبني ياس الرابع وله 33 
نقطة. وصعد الوصل الى املركز اخلامس بفوزه على ضيفه االمارات 4-5. 
وتعرض االهلي حامل اللقب خلسارة قاسية امام مضيفه الشباب 3-1. 
وتعادل النصر الذي تراجع الى املركز العاشر مع ضيفه الظفرة 3-3.

النجمة يسقط أمام األنصار
حسم االنصار مواجهته مع غرميه التقليدي النجمة وتغلب عليه 
2-1 في افتتاح املرحلة الثانية والعشرين األخيرة من بطولة لبنان 

لكرة القدم على ملعب طرابلس البلدي.
واس���تمر مسلس���ل النتائج املخيبة للنجمة حام���ل لقب 2009، 
وتعرض خلس���ارته الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام الصفاء 

0-3 في اجلولة املاضية.
ورفع االنصار رصيده الى 44 نقطة وأصبح ثالثا في حني جتمد 

رصيد النجمة الوصيف عند 45 نقطة.
وسجل لالنصار محمد أيوب )25( ومحمد حمود )65( وللنجمة 
علي ناصر الدين )29(. وفي مباراة هامشية، تعادل الراسينغ اخلامس 
مع احلكمة االخير ال���ذي هبط الى الدرجة الثانية دون أهداف على 

ملعب بلدية برج حمود.

طيران هوائي بني العب الريان حامد إسماعيل والعب السد إبراهيم ماجد          )أ.پ( 

 السويق يتوج في ُعمان
توج السويق بلقب بطل الدوري العماني لكرة القدم للمرة االولى 
في تاريخه بعد تعادل���ه مع مضيفه النصر 1-1 في املرحلة الثانية 
والعشرين االخيرة. وسجل ابراهيم الغيالني )70( هدف السويق، 
وثويني العامري )26( هدف النصر.  ورفع السويق رصيده الى 44 
نقطة في الصدارة بفارق ثالث نقاط عن ظفار الذي صعد الى املركز 
الثاني على حس���اب مضيفه النهضة بالفوز عليه بهدفني ليوسف 
شعبان )22( وهاشم صالح )57(، مقابل هدف حملمد املشايخي )85(. 

وهبط السيب واخلابورة الى الدرجة االولى.

الجيش بطل سورية للمرة الـ 11
ج اجليش بلقب بطل الدوري السوري لكرة القدم بعد غياب عن  توِّ
منصة التتويج دام نحو 7 اعوام، اثر فوزه على ضيفه الطليعة 0-5، 
وتعادل مالحقه الكرامة حامل اللقب في املواسم االربعة السابقة مع 
ضيفه جبلة 3-3 في كل من دمشق وحمص على التوالي في املرحلة 
ال� 26 االخيرة. وعزز اجليش رقمه القياسي بعدد مرات الفوز باللقب 
ورفع���ه الى 11، في الوقت الذي هبط فيه جبلة وعفرين الى الدرجة 

الثانية، وصعد بدال منهما كل من الفتوة وحطني.

االتحاد بطال ألغلى األلقاب في السعودية


