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بعد تغلبه على مضر السعودي في المباراة النهائية

السد اللبناني يفوز ببطولة األندية اآلسيوية لليد 

نجاح جولة »هارلي ديڤيدسون« 
الثانية في لبنان

ولي العهد يرعى بطولة الرماية

البطولة ال���ى الكابنت ذو الفقار 
ضاهر.

المبرة يواجه اإلصالح

الى ذلك ينطلق اليوم الدوري 
القدم للموس���م  اللبناني لكرة 
لق���اء وحيد  باقام���ة  اجلدي���د 
يجمع املبرة مع االصالح البرج 

الشمالي.

االحتاد اآلسيوي لكرة اليد رئيس 
االحتاد اللبناني عبداهلل عاشور 
كأس املركز الثالث الى كابنت السد 
القطري، والنائب الثاني لرئيس 
االحتاد اآلسيوي االيراني علي 
الى  الثاني  املركز  رحيمي كأس 
كابنت مضر، فيما س���لم الوزير 
عبداهلل كأس امليداليات الذهبية 
الى العبي السد اللبناني وكأس 

من دون ك���رة، فيما كان افضل 
مسجل ملضر، كال من ماجد ابو 
الرحى ومهدي السالم 7 اهداف، 

ومحمد الزائر 4 اهداف.
القطري املركز  السد  واحرز 
الثال���ث بفوزه عل���ى ذوب آهن 
االيراني 28 – 26 )الشوط االول 

.)11 – 16
النائب االول لرئيس  وسلم 

املباراة، ورد اللبنانيون باللعب 
على طرفي الدائرة، ورفعوا الفارق 
الى 9 اهداف 27 – 18، وكان افضل 
مسجل للس���د كال من الروماني 
املجنس لبنانيا بويان بوتوليا، 
واملصري احمد االحمر 7 اهداف، 
وذو الفقار ضاهر 6 اهداف، علما 
انه طرد بالبطاقة احلمراء قبل 
النهاي���ة بدقيقتني لضربه العبا 

الش���وط الثاني ببداية صاعقة، 
معتمدي���ن خطة 3 – 3 والرقابة 
اللصيقة رجال لرجل، فقلصوا 
الفارق الى ثالث نقاط مرتني 16 – 
19، و18 – 21، ولوال براعة احلارس 
الروماني املجنس لبنانيا أدريان 
رولو دروت���و وصده كرات من 
انفرادات ورميات جزاء، لتمكن 
مضر من التقدم وتغيير مجرى 

بيروت – ناجي شربل
اللبناني ببطولة  السد  توج 
االندية اآلسيوية ال� 13 في كرة 
اليد للرجال، بفوزه على مضر 
الس���عودي 33 � 28 )الش���وط 
االول 19 – 12(، في املباراة التي 
جرت بينهما أمس االول في قاعة 
حامت عاش���ور بنادي الصداقة، 
امام جمهور غفير احتش���د في 
املدرجات، وتقدمه وزير الشباب 
والرياضة د.علي عبداهلل ورئيس 
اللجنة االوملبية اللبنانية انطوان 
ش���ارتييه وأركان االحتادي���ن 
اللبناني واآلسيوي لكرة اليد، الى 
جانب حشد من رؤساء االحتادات 

الرياضية والنوادي.
وبهذا الفوز جمع السد اللقب 
القاري الى االلقاب اللبنانية التي 
دأب على احرازها منذ تأسيسه 
اربع س���نوات، وجنح في  قبل 
انتزاع هذه الكأس في محاولته 
الثانية، بعد خس���ارته املباراة 
النهائي���ة للبطولة اآلس���يوية 
العام املاضي  امام الصليبخات 
في العاصمة االردنية عمان، وقد 
أفاد الفريق من العبني مجنسني 
لبناني���ني وأجان���ب ولبنانيني 
لعبوا بقوة أمس، وتفوقوا على 
الذين اسقطوهم في  منافسيهم 
الدور االول للمجموعة االولى، 
العمق،  معتمدين االختراق من 
والتصويب من مس���افة بعيدة 
من الدائرة احيانا، وبعد شوط 
أول لبناني، استهل السعوديون 

قدمت جولة هارلي ديڤيدس����ون )نادي مالك����ي دراجات »هارلي 
ديڤيدس����ون«( الثانية في لبنان بالتعاون مع نسكافيه اجمل واقوى 
العروض من خالل القيادة على الطرقات املتعرجة والضيقة مبشاركة 
280 دراجا وش����خصيات معروفة من دول مختلفة مثل عمان، قطر، 
االمارات العربية املتحدة، البحرين، الكويت، اململكة العربية السعودية، 
لبنان، األردن، سورية ومصر.كما شارك بعض الدراجني من فرنسا، 
مدغشقر وايطاليا. وبدأت اجلولة على الدراجات من بيروت واستغرقت 
يوما وص����وال الى منطقة األرز وفي الي����وم الثاني تعرف الدراجون 
على مدينة بعلبك )موقع أكبر معبد روماني لباخوس وجوبيتر( ثم 
استمرت اجلولة لتشمل جبل لبنان اجتاها الى منتجع املزار ومن ثم 
متجهني الى البقاع االوس����ط )مرورا مبنطقة الشوف مع التوقف في 
ضيعة الرملية حيث استمتع الدراجون باالكل التراثي اللبناني والذي 
طبخ بأيدي سيدات الضيعة، واستمرت اجلولة لتشمل جنوب لبنان 

قبل العودة الى بيروت.
وق����د جاءت هذه اجلولة لتطور مفهوم ركوب الدراجة بأمان وهي 
خطوة متت بالتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية وقوى االمن اللبناني، 
فيما قدمت سوليدير والصليب االحمر اللبناني كل التسهيالت الالزمة 

الجناح اجلولة.

يشمل س���مو نائب االمير وولي العهد الش���يخ نواف االحمد 
برعايته بطولة سمو ولي العهد الس���نوية الكبرى للرماية التي 
ينظمها نادي الرماية. وقد أناب س���موه محافظ الفروانية الفريق 
متقاعد عبداحلميد احلجي حلضور حفل اخلتام في الرابعة مساء 

اليوم مبجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي للرماية.
وجاءت مس���ابقات اول من امس مرضية للغاية بالنس���بة 
للرماة وللجهاز الفني بنادي الرماية حيث ش���هدت تنافس���ا 
شديدا في مسابقة الدبل تراب حيث فاز مشفي املطيري باملركز 
االول وكأس البطولة بنتيجة 200/193 كما حقق الواعد س���عد 
املطيري املركز الثاني بنتيجة 200/189 وحل ثالثا حمد العفاسي 
بنتيجة 200/184 فيما حصل مشعل الظفيري على املركز الرابع 

بنتيجة 200/178.

الوزير علي عبداهلل يسلم كأس البطولة اآلسيوية إلى كابنت السد ذو الفقار ضاهر

حسن شحاتة يريد حتفيز العبيه قبل مواجهة الغد أمام النيجر

افتتاح الدورة العربية العسكرية غدًا

الش���خصية أن الالعب س���وف 
يوقع عقود جتديده مع الفريق 
االبيض، عقب عودته من رحلته 
مع املنتخب، مشيرا الى انه حتدث 
مع فتح اهلل النهاء ما يثار حاليا 
من شائعات حول مصير جتديده 
للقلعة البيضاء أو انتقاله لناد 

آخر.

ألنهم ث���روة للزمالك وضياعها 
يعني خسارة للنادي.

اما فيما يخص الشائعات التي 
حتاصر مدافع الفريق االول لكرة 
بالنادي محمود فتح اهلل  القدم 
املوجود حاليا مع املنتخب املصري 
بالنيج���ر فقد أكد مدي���ر الكرة 
الزمالك على مسؤوليته  بنادي 

على القلعة البيضاء وهو االمر 
الذي جعل ابراهيم حسن يطلب 
من عضو مجل���س االدارة أحمد 
رفعت املشرف على قطاعات الكرة 
بالنادي أن يفتح حتقيقا موسعا 
حلساب املخطئ في تلك الظاهرة، 
وضرورة توقيع عقود مع الالعبني 
املميزين في قطاعات الناش���ئني 

بالتصفيات.
من جهة اخ���رى، ابدى مدير 
الك���رة بنادي الزمال���ك إبراهيم 
حسن استياءه من ظاهرة هروب 
ناش���ئي النادي، دون االستفادة 
منهم، مشيرا الى أن الظاهرة التي 
فجرها مدير الكرة كشفت القصور 
اإلداري في القطاع مما عاد بالضرر 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يختتم املنتخب املصري لكرة 
القدم تدريباته اليوم على ستاد 
اجلنرال س���يبي كوت���ش الذي 
سيحتضن مباراة الغد امام النيجر 
والتي تأتي ضمن مباريات اجلولة 
الثانية م���ن تصفيات املجموعة 
الس���ابعة املؤهلة لبطولة االمم 
االفريقية 2012 التي ستستضيفها 

غينيا االستوائية والغابون.
وتأتي تدريبات اليوم   وسط 
حالة من القلق من جانب اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة 
حسن ش���حاتة بسبب الضغط 
الذي ظهر  النفس���ي والعصبي 
عل���ى الالعبني خ���الل التدريب 
االول باملعس���كر، حيث يعتبر 
العبو املنتخب هذا اللقاء مصيريا 
في مش���وار الفريق بالتصفيات  
البداية  لكونها متث���ل ضرب���ة 
احلقيقية للفري���ق بعد تعادله 
في اجلول���ة االولى بالقاهرة مع 
منتخب سيراليون، وبالتالي فهو 
لقاء ال يقبل القسمة على اثنني، 
وال ترض���ي اجلماهير املصرية 
اي نتيجة سوى الفوز واقتناص 
النقاط الثالث على األقل، ان لم 
يكتب للمنتخب احراز عدد وافر 
من االهداف لتدعيم موقفه بقوة 

خسائر مالية فادحة لمان يونايتد 

 هيكس يتعهد بمقاومة بيع ليڤربول 

سجل املنتخب الياباني فوزا 
تاريخيا على نظيره االرجنتيني 
عندما تغلب عليه 1-0 أمس في 
سايتاما في مباراة دولية ودية 

في كرة القدم.
وسجل شينجي اوكازاكي 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
19 ليمنح منتخب بالده بداية 
مثالية مع مدربه اجلديد االيطالي 
البرتو زاكيروني، وفوزه االول 
في اخر سبع مباريات دولية.

املدرب  وخل����ف زاكيروني 
الوطني تاكيش����ي اوكادا الذي 
الس����اموراي في  قاد منتخب 
العالم االخيرة  نهائيات كأس 
في جنوب افريقيا حيث جنح 
في تخط����ي الدور االول للمرة 

االولى خارج ارضه.
وستكون اول بطولة رسمية 
 2011 لزاكيروني كأس آس����يا 
املق����ررة في يناي����ر املقبل في 

الدوحة.

 جتدر االشارة الى ان جنم 
برشلونة االس���باني ليونيل 
ميس���ي ش���ارك مع املنتخب 
االرجنتيني ف���ي هذه املباراة 
وحصل على العديد من الفرص 
دون ان يترجمها الهداف، وقد 
نال منتخ���ب »التانغو« 200 
الف دوالر اضافية من االحتاد 
الياباني ملجرد مشاركة ميسي 
افضل العب ف���ي العالم لعام 

2009 في هذه املباراة.

تفتتح الدورة العربية العسكرية االولى رسميا 
غدا في ملعب العباس���يني بدمشق مبشاركة 20 
دولة عربية من بينها الكويت. وتس���تمر الدورة 
التي تستضيفها س���ورية من 10 الى 20 اجلاري 
برعاية الرئيس بشار االسد. وتشارك فيها اضافة 
الى الكويت االردن ولبنان وفلسطني والسعودية 
ومصر وقطر والبحرين وليبيا واجلزائر واملغرب 
وتونس وعمان والسودان واالمارات وموريتانيا 

واليمن والعراق وجزر القمر وسورية.
وس���تقام منافس���ات ألعاب الدورة في ثالث 
مدن سورية هي دمشق وحلب والالذقية، حيث 
تستضيف العاصمة السورية ألعاب كرة القدم وكرة 
السلة واملصارعة واملالكمة والرماية واخلماسي 
العسكري. وفي مدينة الالذقية ستقام ألعاب كرة 
اليد والتايكوندو والقفز احلر باملظالت وفي مدينة 

حلب ستقام ألعاب القوى.

 سيكون اخلطأ ممنوعا على املغرب في اجلولة 
الثانية من تصفيات كأس امم افريقيا لكرة القدم 
التي تس���تضيف غينيا االس���توائية والغابون 
نهائياتها عام 2012. وكان املنتخب املغربي حقق 
نتيجة مخيبة في اجلولة األولى بسقوطه في فخ 

التعادل امام جمهورية افريقيا الوسطى 0 � 0.
 وتنتظر املغرب مهمة ال تخلو من الصعوبة 
خ���ارج قواعده في اجلول���ة الثانية، حيث يحل 
»اسود االطلس« ضيوفا على تنزانيا، في الرابعة 

عصر اليوم.

ن����ادي م����ان يونايتد  ذك����ر 
أن����ه تعرض  اإلنجلي����زي امس 
لخس����ائر مالية في العام المالي 
المنتهي ف����ي 30 يونيو الماضي 
بلغت 83.6 مليون جنيه استرليني 

)132.6 مليون دوالر(.

وسبق للنادي اإلنجليزي 
الكبير أن حقق ربحا بلغ 25 
العام  مليون اس���ترليني في 
المالي 2008/2009 بفضل بيع 
الالعب البرتغالي كريستيانو 
إلى ري���ال مدريد  رونال���دو 

االس���باني مقاب���ل 80 مليون 
استرليني.

العام  الن���ادي في  وعانى 
المال���ي 2009/2010 من تزايد 
نفقات���ه بنح���و 40 ملي���ون 

استرليني.

تعه���د رجل األعم���ال األميركي ت���وم هيكس 
الذي ميلك حصة في نادي ليڤربول االجنليزي، 
مبقاومة عملية بيع الن���ادي الى مجموعة »نيو 

انغلند سبورتس فنتشرز« األميركية.
وكان مجلس ادارة ليڤربول أعلن األربعاء املاضي 
موافقت���ه على بيع النادي ملجموعة «نيو انغلند 
سبورتس فنتشرز« التي متلك فريق بوسطن ريد 
سوكس األميركي للبيسبول، مقابل 300 مليون 

جنيه استرليني أي 475 ألف دوالر.
وجاء الرد م���ن مالكي النادي األميركيني توم 
هيكس وجورج جيلي���ت للذين اعلنا انهما اقاال 
إداريني كبيرين في »احلمر« من اجل إيقاف عملية 
البيع، ما يعزز احتمال اللجوء الى القضاء للبت 
في املسألة خصوصا بعدما أكد هيكس في تصريح 
لراديو «بي بي سي« انه يعتزم اللجوء الى احملاكم. 
وكان أعضاء مجلس إدارة النادي، مارتن براوتن 
واملدير اإلداري كريستيان بورسلو واملدير التجاري 
ايان ايريه، صوتوا ملصلحة بيع النادي في مواجهة 
صوتي هيكس وجيليت، ما دفع األخيرين وبحسب 
ما زعما الى إقالة بورسلو وايريه من منصبهما 
وتعيني جنل هيكس، ماك، ولوري كاي ماكاتشيون، 
احد كبار املدراء التنفيذيني، بدال منهما بهدف ترجيح 

الكفة في عملية التصويت ضد البيع.
ورأى هيكس وجيليت ان هذه اخلطوة ستمنحهما 
غالبية األصوات في عملية التصويت داخل مجلس 
اإلدارة وبالتالي سيتمكنان من منع عملية البيع، 

إال ان براوتن اكد ان األميركيني ال ميلكان صالحية 
التغيير داخل مجلس اإلدارة.

اما هيكس فقال لراديو »بي بي سي« من خالل 
البريد االلكتروني: »أعدنا تشكيل مجلس اإلدارة 
بصورة قانونية، ومجلس االدارة ال يوافق على 
هذه العملية )البيع(«. وفي معرض رده على سؤال 
حول ما اذا كان بإمكانه وجيليت ان يوقفا عملية 
البيع، اجاب هيكس:«قمنا بتنحية كريس���تيان 
بورس���لو وايان ايريه«. ويرى هيكس وجيليت 
ان املبل���غ الذي س���تدفعه مجموعة »نيو انغلند 
سبورتس فنتشرز« لش���راء ليڤربول ال يعكس 
القيمة احلقيقية للنادي االجنليزي املتوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وسيخسران 140 

مليون جنيه استرليني في حال متت الصفقة.
ومن املرجح ان تصبح قضية البيع أمام احملكمة 
العليا في لندن األسبوع املقبل، وإذا حكمت احملكمة 
ملصلحة هيكس وجيليت فيبقى أمامهما حتى 15 
اجلاري لتسديد القرض البالغة قيمته 282 مليون 
جنيه للمصرف امللكي االسكوتلندي »ار بي أس«. 
وطرح ليڤربول للبيع في أبريل املاضي من قبل 
هيكس وجورج جيليت مقابل 4ر351 مليون جنيه 
اس���ترليني )403.5 ماليني يورو(، ومير النادي 
اإلجنليزي العريق بفت���رة مزرية، اذ خرج أمام 
نورثامب���نت تاون من الدرج���ة الرابعة في كأس 
رابطة االندية االجنليزي���ة، ويحتل راهنا املركز 

الثامن عشر في الدوري املمتاز.

المغرب يسعى للتعويض أمام تنزانيا

فتح اهلل سيجدد للزمالك لمدة 3 سنوات بعد العودة من النيجر

شحاتة يشعل المنافسة في نفوس العبيه

 يلتق���ي منتخب االمارات لك���رة القدم مع نظيره 
تش���يلي في مباراة دولية ودية تقام اليوم في ابوظبي 

ضمن استعدادات الطرفني لالستحقاقات املقبلة.
وتستعد االمارات للمشاركة في كأس اخلليج العشرين 
التي تقام في اليمن من 22 نوفمبر حتى 5 ديسمبر املقبل، 

وكأس آسيا 2011 في قطر.
 يبدأ اجلزيرة حملة الدفاع عن لقبه بطال لكأس الرابطة 
في االمارات لكرة القدم عندما يستضيف الشباب غدا ضمن 
منافس��ات املجموعة الثانية من املرحلة االولى من النسخة 

الثالثة من املسابقة.
وتفتتح املرحلة اليوم فيلعب النصر مع بني ياس والوحدة 
مع العني )املجموعة االولى(، واالحتاد كلباء مع االهلي )الثانية(، 
وتختتم غدا فيلعب ايضا دبي مع الظفرة )االولى( والشارقة 

مع الوصل )الثانية(.
 حددت الهيئة العامة لالحتاد العراقي لكرة القدم 
املكون���ة من 63 عضوا 15 فبراي���ر املقبل موعدا الجراء 
انتخابات االحتاد واختيار مجلس ادارة جديد يضم 13 

عضوا بدال من 11.
وذكر نائب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم ناجح 
حمود لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان »اغلبية اعضاء 
الهيئة العامة اختارت اخلامس عش���ر من فبراير املقبل 
موعدا الجراء االنتخابات في العاصمة بغداد، وسنخاطب 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بشأن ذلك«.
 استدعى املدير الفني اجلديد للمنتخب اجلزائري لكرة 
القدم عبد احلق بن ش��يخة الالعب لزهر حاج عيسى العب 
فريق وفاق سطيف، لتعزيز صفوف املنتخب في مواجهته 
ملضيفه منتخب أفريقيا الوسطى غدا في اجلولة الثانية من 
التصفيات املؤهلة إلى نهائي��ات كأس األمم األفريقية 2012 

بالغابون وغينيا االستوائية.
 اختار مس���ؤولو كرة القدم في باكستان غراهام 
روبرتس مدافع توتنهام هوتس���بير الس���ابق لتدريب 
منتخب البالد في محاولة لترك بصمة في دورة االلعاب 

اآلسيوية التي ستقام الشهر املقبل في الصني.
 اعترف مدير نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم 
كريس��تيان نيرلنغر بأن الالعب الهولندي آريني روبن جنم 
هج��وم الفريق لن يعود إل��ى املالعب إال في النصف الثاني 

من املوسم احلالي.

كرويةمتفرقات

غاالكسي يفاوض رونالدينيو 
قالت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« الرياضية 
اإليطالية امس ان نادي لوس اجنيليس غاالكس����ي 
األميركي يسعى إلى ضم النجم البرازيلي رونالدينيو 

العب ميالن.
وكتبت الصحيفة أن النادي الذي يلعب له النجم 
اإلجنليزي املخضرم ديڤيد بيكام يعرض على العب 
ميالن عقدا ملدة أربعة أعوام براتب سنوي خالص 

يبلغ ثمانية ماليني يورو.

وينتهي تعاقد رونالدينيو مع ميالن في يونيو من 
العام املقبل، بيد أن هناك احتماالت قوية في إيطاليا 

لرحيله خالل موسم االنتقاالت الشتوي املقبل.
يذكر أن سيلفيو برلسكوني مالك النادي اإليطالي 
قد أعلن قبل بداية املوسم أن النجم البرازيلي »غير 
معروض للبيع«، وقال رئيس الوزراء اإليطالي في 
ذلك احلني عن العبه املفضل »رونالدينيو س����يبقى 

دوما في ميالن«.

)أ.ف.پ(جنم األرجنتني ليونيل ميسي يسيطر على الكرة مبراقبة الياباني ياسوهيتو ايندو

الساموراي »رقص« التانغو


