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 خبرة األهلي انتزعت تعادًال بطعم الفوز من الزمالك 
  االتحاد والشرطة والحدود إلى دور الـ ١٦ بكأس مصر

 وصفته بـ «الخباز» لوزنه الزائد

  «إذاعة هولندية»: ميدو أسوأ صفقة احتراف في ٢٠١٠ 

 انضمام عودية للزمالك يجسد المصالحة المصرية ـ الجزائرية

 العربية.نــــت: اختــــارت إذاعــــة «فوتبــــول 
إنترناشونال» الهولندية املهاجم املصري أحمد 
حســــام «ميدو» احملترف في صفــــوف أياكس 
أمستردام كصاحب أســــوأ الصفقات التي متت 
في الدوري الهولندي في عام ٢٠١٠. وجاءت صفقة 
انتقال «ميدو» في املركز األول ضمن أسوأ ١١ صفقة 
متت في الدوري الهولنــــدي هذا العام، وتواجد 
تاينيو زميل ميدو في الفريق ضمن قائمة أسوأ 
الصفقات باإلضافة إلى أنــــدي فاندرمايد وفان 
بيركينغ. ونقلت تقارير مصرية عن تعليق احمللل 
باإلذاعة الهولندية جون ديركســــن على اختيار 
صفقة ميدو كأسوأ صفقة قائال «االنتقال كان غريبا 

وغير متوقع، فميدو كان مثل خباز لم يتدرب منذ 
سنة» في إشارة منه إلى وزن ميدو الزائد.

  يذكر أن ميدو قد متكن من فقدان الكثير من وزنه 
منذ انضمامه لصفوف أياكس وهو ما ساعده على 
استعادة جزء كبير من مستواه ولياقته البدنية 
حتى انه متكن من املشاركة كأساسي مع الفريق 
وإحراز ثالثة أهداف إال أن رحيل مارتن يول املدير 
الفني السابق ألياكس كان سببا في ابتعاد ميدو 

عن املشاركة بصفة أساسية مع الفريق.
  وبرغم ذلك متســــك «ميدو» باســــتمراره مع 
فريقه، نافيا ما تردد عن عودته للدوري املصري 

خالل الفترة املقبلة. 

 توج اجلزائري محمد عودية العب شبيبة 
القبائل الذي انتقل رسميا الى الزمالك املصري 
مقابل مليون دوالر ليكون ثاني العب جزائري 
يلعــــب بالدوري املصري بعــــد العب األهلي 
أمير سعيود، توج عودة العالقات املصرية ـ 
اجلزائرية واملصاحلة التي جرت مؤخرا بني 

رئيس االحتاد املصري سمير زاهر واجلزائري 
محمد روراوة في قطر، بعد فترة من التوترات 
التي شابت العالقات بني البلدين اثر االحداث 
التي رافقت مباريات املنتخبني في التصفيات 
املؤهلة لــــكأس العالم األخيــــرة في جنوب 

افريقيا. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 
  تفوق األهلي على نفســــه وانتزع تعادال ثمينا 
من منافســــه العنيد الزمالك دون أهداف أمس في 
املباراة املؤجلة بينهما من املرحلة الثانية عشــــرة 

ملسابقة الدوري املصري لكرة القدم.
  وخطف األهلي تعادال بطعم الفوز من منافسه 
ليؤكد أن اخلبرة تلعــــب دورا كبيرا في مثل هذه 
املباريــــات خاصة أن الفريق كان األفضل في كثير 
من فترات القمة ١٠٦ التي أقيمت بني الفريقني على 

ستاد القاهرة الدولي.
  ورفع الزمالك رصيده إلى ٣١ نقطة من ١٤ مباراة 
ليعزز موقعه في صدارة جدول املسابقة بفارق ٦ 
نقاط عن األهلي حامل اللقب والذي ظل في املركز 

الرابع بجدول املسابقة.
  وفشل الزمالك مجددا في التغلب على األهلي حيث 
كانت املباراة هي احلادية عشرة على التوالي التي 
يفشــــل فيها الزمالك في حتقيق الفوز على األهلي 

في مختلف البطوالت.
  وعلى مدار ٧ سنوات،  حقق الزمالك فوزا وحيدا 
علــــى األهلي وكان بنتيجــــة ٢ـ  ٠ في املرحلة قبل 
األخيرة من مسابقة الدوري املصري ملوسم ٢٠٠٦ـ  
٢٠٠٧ وذلك في غياب العديد من العناصر األساسية 

لألهلي بعدما حسم الفريق لقب البطولة مبكرا.
  ومتكنت فرق االحتاد السكندري واحتاد الشرطة 
وحرس احلدود من التأهل إلى دور الـ ١٦ بكأس مصر 
لكرة القدم بعد جتاوزها عقبة مبارياتهم امام مطروح 
وشباب طوخ وسكر احلوامدية اول من امس ضمن 

مباريات دور الـ ٣٢ بالبطولة. وفي مباراة االحتاد 
ومطروح فاز الفريق السكندري ٣-١، حيث تقدم 
الكاميروني أوتوبونغ لالحتاد السكندري في الدقيقة 
١١ من بدء املبــــاراة، وأضاف كرمي فتح اهللا الهدف 
الثاني في الدقيقة ٢٠، قبل أن يحرز حســــني فهمي 
الهدف الثالث في الدقيقة ٢٣ وفي الدقيقة األخيرة 
من الشــــوط األول أحرز مطروح هدفه الوحيد من 

ركلة جزاء سددها سامي رجب.
  وعلى ملعب كلية الشرطة بالعباسية جتاوز فريق 
احتاد الشرطة مباراته امام شباب طوخ بصعوبة 

بعد أن فاز عليه ٢-١ في الوقت اإلضافي.
  تقدم شباب طوخ أوال، وتعادل الشرطة بهدف 
حملمد رجب ريعو في الشوط الثاني، وفي الوقت 
اإلضافي الثاني أحرز صالح عاشور الهدف الثاني 
الحتاد الشــــرطة ليتأهل بدوره إلى دور الـ ١٦. في 
حني متكن فريق حرس احلدود من التأهل إلى دور 
الـ ١٦ في بطولة كأس مصر بعد فوزه على ســــكر 
احلوامدية بهدفني نظيفني في املباراة التي أقيمت 
بينهما بستاد السكة احلديد. سجل احملترف السنغالي 
بابا التير نداي الهــــدف األول للحرس في الدقيقة 
٢٩، وأضاف املهاجم الدولي أحمد حسن مكي الهدف 

الثاني قبل النهاية بعشر دقائق.
  من جهة أخرى، أقرت جلنة الرياضة باحتاد أمناء 
اإلذاعة والتلفزيون برئاسة رئيس املجلس القومي 
للرياضة م.حسن صقر التي اجتمعت مساء أول من 
أمس، العديد من التوصيات ملواجهة ظاهرة التعصب 

في املالعب ونشر ثقافة اللعب النظيف.

 العربي يواجه الشباب ومسقط والريان 
  في بطولة األندية الخليجية لليد 

 الجيش السوري يكتسح أريحا بـ ١١ هدفًا

د في «اليد»   إنجاز لبنان العام الحالي تجسَّ

 الوكرة يتعاقد مع ديبا

ر عن أنيابه ويفترس الجهراء في «اليد»   الكويت يكشِّ
 أسفرت قرعة بطولة دول مجلس التعاون اخلليجي في نسختها 
احلادية والثالثني لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي يستضيفها 
نادي الريان القطري خالل الفترة من العاشـــر إلى ١٩ من فبراير 
املقبل عن وقوع فرق الشباب البحريني ومسقط العماني والعربي 

الكويتي والريان القطري في املجموعة األولى.
  وذكرت وكالة األنباء القطرية أن املجموعة الثانية ضمت فريق 
الشـــباب اإلماراتي واألهلي البحريني «حامـــل اللقب» واجليش 
القطري والنور السعودي. ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة 
إلى الدور قبل النهائي الـــذي يلعب فيه أول املجموعة األولى مع 
ثاني املجموعة الثانية وأول املجموعة الثانية مع ثاني املجموعة 
األولى يوم اخلميس ١٧ فبراير، على أن يلتقي الفائزان في املباراة 

النهائية يوم ١٩ من الشهر نفسه.

 حفلت مباريات ذهاب الدور الـ ٣٢ من مسابقة كأس سورية بغزارة 
األهداف املسجلة ففاز اجليش على اريحا (درجة ثانية) ١١-١، والفتوة 
على مضيفه احلرية ٧-١، والشــــرطة على افس (ثالثة) ٥-٠، وأمية 
على مضيفه عمال القنيطرة (ثانية) ٦-١. وصنع الكســــوة (ثانية) 
نصف مفاجأة بتعادله مع ضيفه الكرامة حامل اللقب ١-١. وفي باقي 
النتائج، فاز اجلزيرة على معرة النعمان (ثانية) ٣-٠، وتشرين على 
ضيفه جسر الشــــغور (ثانية) ٥-١، والطليعة على مضيفه املليحة 
(ثانية) ٢-١، واملجد على مضيفه العربي (ثانية) ٣-١، وحطني على 
ضيفه اجلهاد (ثانية) ٤-١، والوثبة على احلراك (ثانية) ٣-٠، واالحتاد 
على عفرين (ثانية) ٣-١، وداريا (ثانية) على احملافظة (ثانية) ٤-٢، 
وتعــــادل جبلة (ثانية) مع ضيفه النواعير ٢-٢. وانتقل الوحدة الى 
الدور السادس عشر بعد انسحاب عمال رميالن (ثانية) من املسابقة. 
يذكر ان أندية الدرجتني الثانية والثالثة تشارك في الدور األول، فيما 

تشارك أندية الدرجة األولى اعتبارا من الدور الثاني والثالثني.

 بيروت ـ ناجي شربل
  عـــدا االجناز القاري لنادي الســـد الذي توج بطال 
لالندية اآلســـيوية في كرة اليد، يكاد سجل الرياضة 
اللبنانية يخلو من اي شيء رقمي يذكر. وحتت عنوان 
«الشـــيء ونقيضه»، بدأت كرة اليد اللبنانية ٢٠١٠ بـ 
«بهدلة» اخلروج من بطولة آسيا للمنتخبات واملؤهلة 
لبطولة العالم التي استضافها مجمع عاشور الرياضي 
بنادي الصداقة، ثم كانت صحوة وحضور قويني للعبة 
ترجمها نادي الســـد بالفوز على مضر السعودي في 
القاعة عينها، واملقابلة لقاعته على طريق املطار، ليدخل 
النادي ذو السنوات االربع باب الكبار في آسيا، وليحفز 
رئيسه متيم سليمان على املضي في حتدي ايصال كرة 

اليد اللبنانية الى مكانة مميزة قاريا.

  «وايلد كارد» و«باي»

  كانت كرة السلة اللبنانية على موعد في ٢٠١٠ مع 
املشاركة الثالثة تواليا في بطولة العالم التي استضافتها 
تركيا بني نهاية أغسطس والقسم االول من سبتمبر، 
وقدر ملنتخب االرز املشاركة في القرعة التي اجريت في 
مدينة اسطنبول، من بوابة بطاقة دعوة خاصة (وايلد 
كارد) من اربع يتركها االحتاد الدولي لكرة السلة (فيبا) 
الكمال مسابقته الكبرى، ودفع رئيس احلكومة سعد 
احلريري ٥٠٠ ألف يورو رسم البطاقة، اال ان االنظار 
اجتهت اكثر الى اللجنة االدارية لالحتاد التي شهدت 
اسقاط رئيسها بيار كاخيا بشبه اجماع من االعضاء 
الذين وقعوا محضر االستقالة ثم الدعوة الى انتخابات 
(١٢ من ١٣)، وانتهى االمر بتولي النائب االول للرئيس 
جورج بركات رئاسة االحتاد بدعم من رئيس االحتاد 
اللبناني للكرة الطائرة جان همام الذي فرض نفســـه 
«عرابا» لالحتاد، في حني خرج كاخيا للمرة الثانية من 
الباب الضيق من جتربة رياضية لبنانية محلية عبر 
العزل، بعد أولى في رئاسة جلنة الشمال في االحتاد 
اللبناني لكرة القـــدم صيف ٢٠٠٢. ورأى البعض في 
التجربة الثانية االخيرة للرئيس السابق لالحتاد في 

الرياضة اللبنانية، وكانت كرة السلة اللبنانية على 
موعـــد مع نهائي لبناني لبطولة النوادي العربية في 
مدينة االسكندرية املصرية، انتهى بتتويج «العريس 
الدائـــم» النادي الرياضي بيروت بطال على حســـاب 

املتحد طرابلس.

  «فوتسال»

  طغت اخبار كرة الصاالت «فوتســـال» على اخبار 
«والدتهـــا» كرة القدم، اذ اســـتمرت االخيرة في حالة 
املراوحة فنيا، وافتقدت جمهورها بقرار حكومي بات 
ميدد تلقائيا من موسم الى آخر، وواجه االحتاد اللبناني 
لكـــرة القدم اصرارا من رئيـــس بلدية بيروت م.بالل 
حمد على هدم ملعب بيروت البلدي وتشييد آخر في 
منطقة سباق اخليل، اال ان الكالم عن الهدم توقف مع 
تعثر تشييد امللعب اجلديد داخل حرم سباق اخليل. 
ويتوقع ان يعود االمني العام لالحتاد رهيف عالمة في 
االيام االولى من الســـنة اجلديدة الى عضوية املكتب 

التنفيذي لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

  السقوط الكبير

  وشهدت النسخة الثامنة من سباق ماراثون بيروت 
الدولي الذي تنظمه جمعية بيروت ماراثون سقوطا 
تنظيميـــا كبيرا للجانب الرياضـــي الذي تقوم عليه 
اجلمعية اساسا، مع غياب التوقيت الدقيق للفائزين، 
واعالن فوز اشخاص غير الفائزين احلقيقيني في سباقي 
املاراثون (عنـــد اللبنانيات) والـ ١٠ كيلومترات. وبدا 
السباق اشبه بكرنڤال ترفيهي، مع تغييب نتائج ٩٠ 
عداء لبنانيا ركضوا السباق الرئيسي ٤٢٫١٩٥ كيلومترا. 
وخرجت اصوات طالبت بتنظيم سباق حقيقي للماراثون 
بعيدا من سباقات املرح. ٢٠١٠ الرياضية لبنانيا، تشبه 
سابقاتها في انحسار االجنازات، وطغيان التراجع الى 
اخللف على ما عداها. وحده متيم سليمان خرق واقعا 
بات يتكرس ســـنويا، وأصاب اجنازا، عسى لبنان أال 

يتحسر عليه في املستقبل. 

 تعاقد الوكرة القطري مع محترفه الســـابق العب 
الوســـط املغربي انور ديبا حتى نهاية املوسم خلفا 
ملواطنه عادل رمزي الذي قرر النادي االستغناء عنه. 
واصبح ديبا احملترف الثاني الذي ينضم الى صفوف 
الوكرة بعد العراقي نشأت اكرم الذي تعاقد معه النادي 

خلفا للمدافع املغربي عزيز بن عسكر.

  ودافع ديبا عن الـــوان الوكرة عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
قبل ان ينتقل الى الدوري االماراتي.

  وانضم اكرم وديبا الى احملترفني العراقي علي رحيمة 
واملغربي يونـــس احلواصي في صفوف الوكرة الذي 
يحتل املركز احلادي عشر قبل االخير برصيد ٥ نقاط 

من ١١ مباراة بفارق ٣ نقاط امام االهلي االخير. 

 حامد العمران
ر الكويت عن أنيابه وافترس اجلهراء ٤٢-٢٤ (الشوط األول    كشَّ
٢٢-٨) في املباراة التي جرت أمس على صالة الشـــهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن منافسات األسبوع الثاني لدوري الدمج لكرة اليد 
وبذلك دخل األبيض شريكا في الصدارة برصيد ٤ نقاط الى جانب 
القادسية والشباب والساملية فيما بقي اجلهراء على رصيده السابق 

بنقطة واحدة.
  في البداية البد ان نقف وبشدة عند احلارس املتألق احمد الفرحان 
الذي يستحق ان يكون جنم املباراة األول بفضل التألق الصريح في 
املرمى وتصديه النفرادات العبي اجلهراء ولم يكتف الفرحان بالتصدي 
بل وكانت متريراته الطويلة صائبة وساهمت في وضع الالعبني في 
مواجهه مباشرة مع حارس اجلهراء فيصل البذالي الذي ال حول له 

وال قوة في ظل التركيز الكبير من العبي الكويت.
  منذ بداية املباراة فرض الكويت أسلوبه ولم يعط اجلهراوية فرصة 
اللتقاط األنفاس وكان تنويع اللعب املفتاح الذي أرهق اجلهراء وكان 
اجلناحان مشاري العتيبي ومشعل طه كلمة السر في الهجوم املرتد 
فيما أراد العب اخلط اخللفي خالد الغربللي ان يقول انا موجود بقوة 
وكانت تصويباته دقيقة وكادت متزق شباك اجلهراء وظهر صانع 
األلعاب عبداهللا اخلميس على فترات وسجل بحرفنة ٥ أهداف وكان 
العب الدائرة سعود العنبري متواجدا وبقوه وكان العامل الرئيسي 
في اجلوانب التكتيكية ومن الناحية الدفاعية لعب الكويت بطريقة 
٦-٠، وأغلق املنافذ بوجه مهاجمي اجلهراء خاصة أمام العبي اخلط 
اخللفي عبداهللا احلجرف ومســـاعد وأحمـــد مفرح وعلى الرغم من 
إغالق منطقة الوســـط إال أن اجلهراء لم يحاول حتويل اللعب على 

اجلناحني وهذا ما سهل من مهمة دفاع الكويت.
  وفي الشـــوط الثاني وبعد اطمئنان األبيض على النتيجة أعطى 
املدرب اجلزائري الفرصة لبعـــض العبيه لتجربتهم ليلعب محمد 
الغربللي العائد من اإلصابة في اخلط اخللفي الى جانب احمد الكندري 
ولعب عبدالرحمن البالول على الدائرة وأشرك احلارس وليد احلوال 
فيما جاء نشـــاط اجلهراوية متأخرا مع محافظة الكويت على فارق 

األهداف. أدار اللقاء احلكمني علي عباس وفيصل الفرج.
    

 (عادل يعقوب) محاولة لتصويبة كويتاوية قوية على مرمى اجلهراء
 

 محمد أبو تريكة يتعرض لعرقلة من أحمد غامن          (رويترز) 

(أ.پ)  العبو ميالن يتدربون على شواطئ دبي 

 كاناڤارو يدعوه للعب في دبي.. واليغري متمسك به

  سان جرمان يغازل رونالدينيو 
 ذكرت تقارير صحافيــــة ان صانع االلعاب 
البرازيلي رونالدينيو قد يعود الى صفوف باريس 
سان جرمان، وفي ظل حرص النادي الفرنسي 
على التوصل الى اتفاق مع ميالن االيطالي لضم 

الالعب البالغ من العمر ٣٠ عاما.
  ونقل روبرتو دي اسيس شقيق ووكيل أعمال 
رونالدينيو رسالة حتمل في طياتها ان ميالن 
لن يتنازل عــــن الالعب بأقل من ثمانية ماليني 
يورو، ما دفع غرمييو البرازيلي وأندية اخرى 

للفرار.
  وقال دي اسيس «اذا أرادوا ضم رونالدينيو 

فعليهم ان يدفعوا املبلغ الذي يطلبه ميالن».
  الى ذلك، يواصل ميالن معســــكره في دبي 
ملواجهة نادي االهلي في مباراة ودية. حيث تدربوا 
على شاطئ دبي وزاروا أبراج خليفة. من جهته، 
دعا مدافع فريق األهلي وافضل العب في العالم 
في عام ٢٠٠٦ اإليطالي فابيو كاناڤارو رونالدينيو 
للعب في دبي، مبديا ســــعادته بالتجربة التي 

يخوضها حاليا مع «الفرسان احلمر».

  وقال كاناڤارو فــــي املؤمتر الصحافي الذي 
عقده النادي األهلي في املبنى الرئيسي لـ«طيران 
اإلمارات» للحديث عن مباراة كأس حتدي طيرن 
اإلمارات التي جتمع االهلي مع ميالن األحد املقبل 
«سعيد بتجربتي التي أخوضها حاليا مع األهلي، 
وأدعــــو رونالدينيو الى خوض جتربة هنا في 

دبي».
  من جانبه، دافع ماسيميليانو اليغري مدرب 
ميالن عن اختياره للمهاجم كاسانو، املعروف 
عنه افتعال املشكالت فضال عن وزنه الزائد الذي 
ظهــــر عليه خالل تواجده مع فريقه اجلديد في 

معسكره املقام حاليا في دبي.
  وحول موقفه من الالعب البرازيلي رونالدينيو 
وإصرار األخير على الرحيل للدوري البرازيلي 
قال مدرب ميالن «نحن متمسكون بالالعب لكنه 
لو أصر على الرحيل لو رحل فسنودعه بشكل 
طبيعي، كما هو املعتاد، لقد بذلنا كل ما هو ممكن 
معه، لكن جتربتي معه لم يكتب لها النجاح». 

(أ.ف.پ)  روبينيو وباتو وسيلڤا في برج خليفة 

 


