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(أ.پ)   البحرينية مرمي جمال حتتفل بالفوز بعد عبورها خط النهاية  

(أ.پ)   الكورية اجلنوبية يون أوك هي ترفع علم بالدها أمام الالعبة الشمالية كوون سيل  

 مواجهة «الكبيرين» اليوم ستكون خالية من االثارة 

  تعيين «زيزو» مديرًا فنيًا لألهلي 

 األصفر خارج دوري أبطال آسيا 
 االتحاد اآلسيوي غرمه ٢٧ ألف دوالر 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  قررت جلنة الكرة بالنادي األهلي املصري 
تعيني عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو) مديرا 
فنيا مؤقتا للفريق األول لكرة القدم بالنادي 
خلفا للمدرب حســـام البـــدري الذي قدم 

استقالته وباقي أعضاء اجلهاز املعاون.
  ويقود زيزو الفريق حتى نهاية الدور 
األول من مسابقة الدوري املمتاز لكرة القدم 
هذا املوسم. كما قررت اللجنة تعيني سيد 
عبداحلفيظ املنسق العام لكرة القدم بالنادي 

مديرا للكرة ومحمد يوسف وياسر رضوان 
مدربني وإبراهيم رياض مدربا حلراس املرمى 

ومحمد أبوالعال أخصائيا للتأهيل.
  من جانبه، نفى مدرب األهلي الســــابق 
حسام البدري ما تردد مؤخرا بشأن اتهامه 
لبعض الالعبني باملؤامــــرة ضده لإلطاحة 
به من منصبــــه، مؤكدا انه لم يوجه اتهاما 
ألحد من العبي الفريق بتدبير مؤامرة ضده 
لإلطاحة به من منصبه، موضحا أن عالقته 

قوية بجميع الالعبني. 

 عبدالعزيز جاسم 
  قررت جلنة املسابقات في االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم استبعاد القادسية من دوري أبطال 
آسيا املوسم املقبل لعدم تطبيقه الشروط 
الواجب توافرهـــا لدخول دوري احملترفني 
واملتمثلة في وجود دوري للمحترفني وكذلك 
ناد ذو كيان جتاري وبالتالي سيشارك االصفر 

املوسم املقبل بكأس االحتاد اآلسيوي.
  وجاء هذا القرار مرافقا لقرارها باستدعاء 
٦ اندية خلـــوض االدوار التمهيدية للدور 
املقبل من دوري االبطال وهي: دميبو الهندي 
والســـد القطري واالحتاد السوري (حامل 
لقـــب كأس االحتاد) والعـــني اإلماراتي من 
الغرب، ســـريويجايا اإلندونيسي وموانغ 
ثونغ يونايتد التايلندي من الشرق، وبذلك 
يكون قد أغلق ملف مشاركة القادسية بدوري 

احملترفني.

  وفي نفس السياق وافقت جلنة املسابقات 
على أن يشترك ٣ محترفني والعب آسيوي 
في منافسات كأس االحتاد اآلسيوي باملوسم 
املقبل بعد ان كان يشارك ٣ محترفني فقط 
في املواســـم السابقة وهو امر يتماشى مع 
نظام االحتراف في اغلـــب الدوريات منها 
الكويتي حيث يشـــارك بالدوري املمتاز ٤ 
محترفـــني لكن من دون حتديـــد ان يكون 
من ضمنهم العب آسيوي. كما قرر االحتاد 
اآلسيوي تغرمي القادســـية ٢٧ ألف دوالر 
بسبب دخول اجلماهير في أرضية امللعب 
بعد نهاية مباراتـــي الفريق في الدور ربع 
النهائي مع امليناء التايلندي ونصف النهائي 
مع الرفاع البحريني وكذلك استخدام الليزر 
في املباراة النهائية أمام االحتاد الســـوري 
التي اقيمت على ستاد جابر باإلضافة إلى 

رمي القناني. 
 الصراف فشل في التجربة االحترافية الصينية 

 الفحيحيل ينفرد بصدارة «تنشيطية اليد» 

 يحيى حميدان
  عاد إلى البالد صباح أمس العب القادسية لكرة السلة عبداهللا الصراف 
بعد فشــــله في جتربته االحترافية التي خاضها مع فريق تشانغ لونغ 
الصيني والتي كانت ملدة اسبوع. ولم يحظ الصراف باقتناع اجلهاز الفني 
للفريق الصيني رغم تقدميه مستويات جيدة في املباريات الودية التي 

خاضها، وسيباشر الصراف تدريباته مع القادسية من جديد اليوم. 

 حامد العمران
  انفرد الفحيحيل في الصدارة مؤقتا بعد تغلبه على اليرموك ٣٦ ـ ٢٩ 
(الشوط األول ١٥ ـ ١٤) في اللقاء الذي جرى أمس على صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية ضمن األسبوع اخلامس للبطولة التنشيطية لكرة اليد. 
ورفـــع الفحيحيل رصيده الى ٨ نقاط، فيمـــا بقي اليرموك على ٥ نقاط. 
كانت البداية قوية للفحيحيل الذي ركز على الدفاع ومقابلة اخلط اخللفي 
املكون من مطلق الدوســـري ومحمد العوض وصالح املوســـوي، وجنح 
العبـــو الفحيحيل في الوصول الى مبتغاهم من خالل الهجوم الســـريع 
ليتقـــدم األحمر بفارق ٥ أهداف، ولكن لم يســـتمر التقدم طويال بعد ان 
نظـــم اليرموك صفوفه ليتعادل الفريقان ١١ ـ ١١ ولكن عاد الفحيحيل الى 
وضعه الطبيعي وسيطر على الشوط الثاني ووسع الفارق الى ٨ أهداف. 
وتقام اليوم ٣ مباريات في املجموعة الثانية، حيث يلتقي في لقاء القمة 
الغرميان التقليديان العربي (٦ نقاط) مع القادسية (٦) في مباراة لفض 
الصدارة في الـ ٤٫٣٠ مساء، فيما يتقابل الشباب (٦) مع اجلهراء (٤) في 
لقاء متكافئ في الـ ٦ مســـاء. وفي اللقاء الثالث يلعب الســـاملية (٢) مع 

خيطان في لقاء لتحسني املراكز في الـ ٧٫٣٠. 

 العربي والقادسية.. «دربي قليل الدسم» 

  وفي املقابل، يسعى االخضر الى 
اثر اخلسارة  مصاحلة جماهيره 
الثقيلة امام كاظمة برباعية، حيث 
لم يقدم الالعبون العرض املنتظر 
منهم، وكانوا صيدا سهال لالعبي 
البرتقالي. ويــــدرك اجلهاز الفني 
لالخضر بقيادة البرازيلي مارسيلو 
كابــــو ان اجلماهير العرباوية، ال 
تتقبل خســــارة ثانية من الغرمي 
التقليدي، حيث متكن االصفر من 
احلاق الهزمية باالخضر ٢-٠ في 
ذهاب الدوري وتعادال ٢-٢ في ذهاب 
الذي سيدفع  كأس االحتاد، االمر 

بكابو الى تغيير حساباته. 

املواجهــــة متســــلحا باحملترفني 
السوريني جهاد احلسني وفراس 
اخلطيب واملغربي عصام العدوة، 
ومن املتوقع انضمام العبي الرديف 
سعود املجمد وضاري سعيد وعادل 
مطر وعمر بوحمد، فضال عن تواجد 
علي الشمالي وعلي النمش واحمد 
البلوشي واحلارس صالح مهدي. 
واملباراة فرصة مؤاتية للخطيب 
واحلسني، الرضاء جماهير االصفر 
التي صبت غضبها على الالعبني 
في املباراة مع االحتاد السوري في 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي، بعد 

ظهورهما باداء باهت.

 مبارك الخالدي
  تشهد اجلولة التاسعة من بطولة 
كأس االحتاد «دربي قليل الدسم» 
بني القادسية (١٠ نقاط) والعربي 
(١٢ نقطة) في الساعة ٥:٣٥ مساء 
اليوم على ســــتاد صباح السالم 
ضمن املجوعة االولى، ويستضيف 
النصر (١٩ نقطة) كاظمة (١٠ نقاط)، 
ويلتقي خيطان (٣ نقاط) اليرموك 
صاحب املركز االخير (نقطة واحدة) 

في املجموعة نفسها.
  على الرغــــم من القيمة الفنية 
ملباراة النصر املتصدر مع كاظمة 
املنتشي بفوزه العريض على العربي 
السابقة، ورغبة  ٤-١ في اجلولة 
الثالث  النقاط  العنابي في كسب 
للتحليق بعيدا بصدارة املجموعة، 
املماثلــــة للبرتقالي في  والرغبة 
العودة الى االنتصارات، واالقتراب 
مــــن فرق املقدمــــة، اال ان االنظار 
تتجه صوب ستاد صباح السالم 
حيث املوقعة بني القطبني العربي 
والقادسية والتي ينتظرها عشاق 
الفريقني، وال يقلــــل من اهميتها 
النقــــص العددي فــــي صفوفهما 
الرتباط ابرز الالعبني مع االزرق 
املشارك في بطولة «خليجي ٢٠» 

في اليمن.
الذي يقــــوده مؤقتا    فاالصفر 
الصربي غوران بيتكوفيتش بدال 
من املدير الفني محمد ابراهيم الذي 
يتمتع بإجــــازة خاصة، يخوض 

 كاظمة ضيفا ثقيالً على النصر في الجولة التاسعة لكأس االتحاد 

 ذهبية وبرونزية لقطر في الوثب العالي

 اإلمارات واليابان إلى نهائي الكرة 

 تبادل االتهامات بين كامل
  ومسؤولي اتحاد القوى البحريني 

 احرز القطري معتز برشـــيم ذهبية مسابقة الوثب العالي، 
وحصل مواطنه راشد املناعي على البرونزية ضمن رياضة العاب 
القوى.  وعال برشيم الى ارتفاع ٢٫٢٧م، وجاء امام الياباني هيرومي 

تاكاهاري (٢٫٢٣م)، والقطري اآلخر راشد املناعي (٢٫١٩م). 

 تأهل منتخبا اإلمارات واليابان الى املباراة النهائية في مسابقة 
كرة القدم اثر فـــوز األول على نظيره الكوري اجلنوبي ١-٠ بعد 

التمديد، والثاني على نظيره االيراني ٢-١.
  في املباراة األولى، بقي التعادل السلبي مسيطرا حتى الدقيقة 
االخيـــرة من الوقتني األصلي واإلضافي، لكن احلكم الصيني تاي 
هان منح دقيقتني لتوقف اللعب في ربع الساعة األخير فنجح احمد 
العابري في تسجيل هدف الفوز قبيل انطالق صافرة النهاية بعد 

هجمة مرسومة ومتقنة (١٢٢).
  وفي الثانية، تقدم املنتخب االيراني اوال بواسطة آراش افشني 
(٦)، وســـجلت اليابان هدفيها عن طريق كوتـــا ميزونوما (٣٨) 

وكنسوكي ناغاي (٦٠).
  وتقام مباراة املركز الثالث بني ايران وكوريا اجلنوبية، واملباراة 

النهائية بني االمارات واليابان غدا اخلميس. 

 تبــــادل العداء البحريني ســــعد كامل االتهامات مع املســــؤولني 
البحرينيني بعد خروجه من تصفيات سباق ١٥٠٠ م ضمن رياضة 
ألعاب القوى. وقال سعد كامل، بطل العالم في سباق ١٥٠٠م وحامل 
برونزيــــة ٨٠٠م العــــام املاضي في مونديال برلــــني، بغضب: «لقد 
أصبت في ركبتي اليمنى في يونيو. أبلغت املسؤولني عن املنتخب 
البحرينــــي بذلك لكنهم لم يصغوا الــــي. لقد أرغموني على املجيء 
ولهذا أنا موجود هنا اآلن». وأضاف الكيني االصل باسم غريغوري 
كانسياله، ابن العداء السابق بيلي كانسياله بطل العالم في سباق ٨٠٠ 
م عامي ١٩٨٧ و١٩٩١، «لم أتخلف عن القيام بواجبي، لكنهم دفعوني 
الى املشــــاركة في وقت اعرف فيه اني ال استطيع حتقيق أي شيء 
بســــبب االصابة». ولم يتأهل كامل (٢٧ عاما) الى النهائي بحلوله 
في املركز التاســــع قبل االخير في املجموعة الثانية من التصفيات 
بزمــــن ٣٫٥٨٫٨٠ دقائق. لكن كالم كامل ال يبدو مقنعا للمســــؤولني 
البحرينيني وال حتى بالنســــبة الى املراقبني، الســــيما ان االصابة 
حصلت في حادث سير في يونيو، وشارك العداء بعدها مرتني رغم 
هذه االصابة. من جانبه، أكد املديــــر الفني لدى االحتاد البحريني 
أللعاب القوى اجلزائري مادين لونيس ان اتهامات كامل ال أســــاس 
لها من الصحة، وقال لصحيفة «غالف دايلي نيوز» البحرينية «لم 

نرغم على االطالق أحدا من الرياضيني على املشاركة».
  وأضاف لونيس، املدير الفني السابق في االحتاد اجلزائري أللعاب 
القوى، «كل رياضي له احلرية في املنافسة من عدمها. وإذا كان مصابا 

كما يقول منذ يونيو فلماذا شارك في لقاءين في الصيف؟». 

 ذهبية لمريم جمال
  في سباق ١٥٠٠ م 

 البحرين تحصد ذهبية 
٣ آالف متر موانع 

 احتفظت العداءة البحرينية 
مريم يوســـف جمال بذهبية 
سباق ١٥٠٠م، واحرزت مواطنتها 
ميمي بيليتي البرونزية ضمن 

رياضة ألعاب القوى.
  وقطعـــت جمال المســـافة 
بزمـــــن ٤٫٠٨٫٢٢د، وتقدمــت 
علــى الڤيتناميــة ثناه هانــغ 
تريونــغ (٤٫٠٩٫٨٥د) وعلــى 
البحرينيـــة ميمـــي بيليتـــي 

(٤٫١٠٫٤٢د).

 احتفـــظ البحرينـــي طاهر 
طارق مبارك بالذهبية، واحرز 
القطري علي كمـــال الفضية، 
العامري  والســـعودي علـــي 
البرونزية في ســـباق ٣ آالف 
متـــــر موانــع ضمن رياضــة 

ألعاب القوى.
  وقطع طارق مبـــارك (٢٣ 
عاما) او الكيني األصل دينيس 
كيبكيتير كيروي، المسافة بزمن 
٨٫٢٥٫٨٩د امام ثامر كمال (٢٢ 
عاما) الذي ســـجل ٨٫٢٦٫٢٧د، 
فيما جـــاء العامري (٢٥ عاما) 

ثالثا (٨٫٣٠٫٩٦د).

 رغم تبادل القصف المدفعي بين الجارتين

 العبتان من الكوريتين معاً على منصة التتويج 

 وقفت العبتان من كوريا اجلنوبية والشمالية 
معا على منصة التتويج امس، رغم مقتل جنديني 
من كوريا اجلنوبيـــة بعدما قصفت قوات كورية 

شمالية جزيرة كورية جنوبية.
  وفازت الالعبتـــان الكوريتان، اجلنوبية يون 
أوك هي، والشـــمالية كوون أون ســـيل بامليدالية 
الذهبية والبرونزية على التوالي في مسابقة القوس 

والنشاب لفردي السيدات.

  ووقفت يـــون الى جانب كـــوون على منصة 
التتويج، وبجوارهما الصينية تشينغ مينغ  الفائزة 

بامليدالية الفضية.
  وذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية أن جنديني 
كوريني جنوبيني قتال وأصيب ١٣ آخرون على األقل 
امس، عندما أطلقت قوات كورية شـــمالية نيران 
املدفعية على جزيرة يونبيونغ بالقرب من حدود 

البلدين في البحر األصفر. 

 اآلمال معقودة على الرشيدي القتناص ذهبية «السكيت» 
 غوانزو ـ الوفد اإلعالمي

  تتضح الرؤية اليوم عندما يدخل رماة األطباق 
الطائرة من األبراج (السكيت) في آسيا مبواجهة 
حاسمة لتحديد هوية بطل آسيا املتوج من بني 
٣٧ راميا ميثلون ١٥ دولة آســــيوية لها نفس 
احلظوظ والفرص املتساوية واجلميع تقريبا 
تتبوأ مكانة بارزة فــــي عالم الرماية ومتتلك 

اإلمكانيات ولديها اهتمام بالغ بالرماة.
  وطبقا لنتائج ومستويات اليوم األول وما 
حققه الرماة املشــــاركون في اجلولتني األولى 
والثانيــــة فإن الفرصة ســــانحة وكبيرة أمام 
الرامي العاملي عبداهللا الرشيدي ليقتنص الذهب 
بدخوله شريكا في دائرة املنافسة فال يفصله 
عن املتصدرين الكازاخستاني مخمديف فالدي 
سوى طبق واحد والصيني تايو شون سوى 
طبق واحد لكنه شريك في املنافسة والنتيجة 
مع ٥ رماة آخرين لهم نفس الرصيد البالغ ٤٨ 

طبقا من ٥٠ طبقا من جولتني.
  وقد وقع الرامي الرشيدي مبثل هذا السيناريو 
الصعب في أكثر من بطولة ومنافسة وعايش 
عدة مواقف صعبة في عدد من املباريات الدولية 
لكنه اســــتطاع التعامل معها بخبرة وبحنكة 
ومتكن بكل ثقة من اخلروج فائزا بعد ان كان 
بعيدا عن جو املنافسة ليأتي من اخللف بسرعة 

البرق ويخطف األضواء.
  ويتساوى الرشيدي مع الرامي القطري محمد 
حمد والسنغافوري لي سي والكازاخستاني 

ســــيرجيف ماتشــــن والكوري جوين شانك 
والقطري عبدالعزيز العطية وجميعهم أصاب 
٤٨ـ  ٥٠ طبقا وقد كانت البداية للرشيدي موفقة 
عندما حقق العالمة الكاملة في اجلولة االولى 

لكنه اخفق في طبقني في اجلولة الثانية.
  اما بالنسبة للراميني زيد وصالح املطيري 
فقد احتل األول املرتبة الـ ١٣ في قائمة الترتيب 
بعد إصابته ٤٦ طبقا من أصل ٥٠ طبقا وسجل 
في اجلولة االولى ٢٢ـ  ٢٥ وفي الثانية ٢٤ـ  ٢٥ 
فيما احتل الثاني املرتبة ٢٠ بعد ان اخفق في 
اجلولة االولى مــــن إصابة ٥ أطباق لكنه عاد 
في اجلولة الثانية وتدارك املوقف واستطاع ان 
يسجل العالمة الكاملة بإصابة جميع األطباق 

ويسجل (٤٥ ـ ٥٠).
  وكان فريــــق الكويت في الســــكيت وفي 
األصناف األخرى للرماية الكويتية قد حققوا 
إجنازات كثيرة على املستويني اآلسيوي والعاملي 
وأثبت رماة الكويت في أكثر من مناسبة انهم 
جديرون باأللقاب للمســــتوى الفني والعالي 
الــــذي يتمتع به الرامــــي الكويتي وقد فرض 
الرماة أنفسهم في أكثر من مناسبة على الساحة 
الرياضة مبــــا حققوه من نتائج في امللتقيات 

القارية والدولية.
  وتستكمل منافسات السكيت اليوم بإقامة 
٣ جوالت يتحدد علــــى ضوئها أفضل ٦ رماة 
تقام بينهم جولة نهائية وفاصلة لتحديد بطل 
اللقب من بني الرماة الذين ميثلون كازاخستان 

والصني وقطر والكويت وسنغافورة وكوريا 
اجلنوبية واإلمــــارات وتايلند والهند ولبنان 
وإندونيسيا والسعودية وباكستان وتايبيه 

ومنغوليا.

  الفلوريه يوّدع

  إلــــى ذلك، ودع منتخبنا لســــالح املبارزة 
(فلوريه) اآلسياد بخسارته أمام نظيره منتخب 
هونغ كونغ بنتيجة ٤٥ ـ ٢٧ ملســــة بعد تسع 
مواجهات حسمها العبو هونغ كونغ لصاحلهم 
باستثناء مواجهة واحدة فاز فيها العبنا احمد 
العربيد على نظيره شــــوان سني لو بنتيجة 
٦ ـ ٣ ملســــة ومنازلة اخــــرى انتهت بالتعادل 

(٤ ـ ٤).

  فوز لإلسكواش

  وفاز منتخبنا لالسكواش امس على نظيره 
السريالنكي بنتيجة (٣ـ  ٠) بعد مباراة تسيدها 
العبو منتخبنا وقدموا عرضا سريعا ومتكن 
الثالثــــي ناصــــر املزيني وعبــــداهللا الرامزي 
وعمار التميمي من الفوز بسهولة على العبي 
الفريق الســــريالنكي سواريز جيهان ونيڤني 

سمارسينقهي وبينوريا جايسوريا.
  وكان منتخبنا قد فاز على الصني ثم خسر 
بصورة مفاجئة امام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 
(٢ ـ ١) قبل ان يفوز على سريالنكا وتبقى له 

مباراة أخيرة مع املنتخب الباكستاني. 

 جدول الميداليات  الفلوريه يودّع مبكراً.. واإلسكواش يفوز على سريالنكا 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 
 ٣٢٩  ٧٩  ٨٥  ١٦٥  الصني 

 ١٩٣  ٧٤  ٥٥  ٦٤  كوريا اجلنوبية 

 ١٦٦  ٦٨  ٦٤  ٣٤  اليابان 

 ٥٢  ٢٩  ١١  ١٢  تايوان 

 ٣٦  ١٥  ٩  ١٢  إيران 

 ٣٦  ١٤  ١٤  ٨  هونغ كونغ 

 ٤٧  ٢٦  ١٤  ٧  كازاخستان 

 ٣٩  ٢٠  ١٢  ٧  الهند 

 ٤٠  ٢٦  ٧  ٧  تايلند 

 ٢٧  ٨  ١٣  ٦  ماليزيا 

 ٣٥  ١٧  ١٣  ٥  أوزبكستان 

 ٣٠  ١٥  ١٠  ٥  كوريا الشمالية 

 ٢٢  ١٠  ٨  ٤  إندونيسيا 

 ١٦  ٦  ٦  ٤  سنغافورة 

 ٦  ٣  ـ  ٣  البحرين 

 ٥  ـ  ٣  ٢  الكويت 

 ١٢  ٨  ٢  ٢  الفلبني 

 ٨  ٤  ٢  ٢  قطر 

 ٥  ٢  ١  ٢  السعودية 

 ٩  ٦  ٢  ١  منغوليا 

 ٤  ١  ٢  ١  قيرغيزستان 

 ٤  ١  ٢  ١  باكستان 

 ٣  ١  ١  ١  األردن 

 ٢  ـ  ١  ١  ماكاو 

 ٣  ٢  ـ  ١  طاجيكستان 

 ٢٤  ١٢  ١٢  ـ  ڤيتنام 

 ٦  ١  ٥  ـ  ميامنار 

 ٢  ـ  ٢  ـ  اإلمارات 

 ٣  ٢  ١  ـ  لبنان 

 ٢  ١  ١  ـ  أفغانستان 

 ١  ـ  ١  ـ  بنغالديش 

 ٢  ٢  ـ  ـ  الوس 

 ٢  ٢  ـ  ـ  العراق 

 ١  ١  ـ  ـ  عُمان 

 الفهد يرعى مهرجان تكريم النصار 
 وافق رئيس احتاد كرة القدم الشـــيخ طالل الفهد على رعاية مهرجان 
تكرمي العب الفريق األول لكرة القدم في نادي خيطان فايز النصار في املباراة 
الودية بني خيطان املطّعم بنجوم املنتخب الوطني مع الكرامة السوري على 

ملعب ستاد محمد احلمد في نادي القادسية في ٢١ فبراير املقبل. 


