
 48  رياضة  الخميس ٣ مارس ٢٠١١ 

 تلقى رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد مزيدا 
اللجان  الدعم والتأييد من  من 
االوملبية اآلسيوية العادة انتخابه 
رئيسا للمجلس للدورة السادسة 

التي متتد حتى ٢٠١٦.
  وتسلم الفهد تعهدات جديدة 
مــــن قــــادة اللجــــان االوملبية 
باندونيسيا وباكستان وكوريا 
اجلنوبية واوزبكستان يؤكدون 
فيها دعمهم ومؤازرتهم لترشيحه 
لرئاســــة دورة سادسة خالل 
اجتمــــاع اجلمعيــــة العمومية 
للمجلــــس االوملبي األســــيوي 
املقرر انعقــــاده في طوكيو ١٤ 

يوليو املقبل.
  واكدت اللجنة االوملبية االندونيسية على لسان 
رئيسها ريتا ســــوبو ان املجلس االوملبي اآلسيوي 
حقــــق جناحات في ظل قيادة الفهد واصبح له دور 
مهم في احلركة األوملبية. وقال ان اللجنة االوملبية 
االندونيسية ملتزمة بدعم التطور املستمر جلهود 

املجلس االوملبي االسيوي ورئيسه في املستقبل.
  من جانبه أكد رئيس اللجنة االوملبية بباكستان 
سيد عارف حسن دعمه الكامل واملطلق وغير املشروط 
جلميع مساعي الفهد مبا في ذلك االنتخابات القادمة 
وترشيحه ملنصب الرئيس للمجلس االوملبي اآلسيوي 
في دورة جديدة، مشيرا الى ان عالم الرياضة اآلسيوية 
والعاملية يــــدرك حجم ما قدمه الفهد لها اثناء فترة 
قيادته للمجلس وما أحرزه من تقدم في آسيا لتبلغ 

ذروة مجدها.
  وقال حســــن ان قيادة الفهــــد للمجلس االوملبي 
اآلســــيوي من خالل جهوده وسياســــاته املدروسة 
جيدا وفهمه اخلاص ملبادئ الرياضة وضعت آسيا 
على خريطة العالم الرياضيــــة معبرا عن اقتناعه 
بأن يستمر في قيادة هذه املنظمة اآلسيوية وقيادة 

الشباب اآلسيوي.
  وتعهد رئيس اللجنة األوملبية 
الكورية بارك شو بدعمه لترشيح 
الفهد ملنصبه مجددا مشيرا الى 
ان املجلس االوملبي اآلســــيوي 
اســــتفاد كمنظمة رياضية في 
العقدين املاضيــــني وانه على 
يقني مــــن أن االصالحات التي 
أدخلت خالل تلك الفترة حولت 
االلعاب اآلسيوية لتصبح احلدث 

الرياضي األكبر في القارة.
  واشار الى دور الشيخ احمد 
الفهد في زيادة املشــــاركات في 
اآلســــيوية  االلعــــاب  دورات 
الرياضي في  وحتســــني األداء 
الدول اآلسيوية وتوسيع االلعاب الشتوية ودورات 
االلعاب الشاطئية واأللعاب الداخلية مبينا ان ذلك 
يؤكد جناح املجلس االوملبي اآلســــيوي ودوره في 
احداث تغيير دائم في املســــتقبل الرياضي آلســــيا 

وحضورها العاملي.
  ومن جهته ايد رئيس اللجنة االوملبية بجمهورية 
أوزبكستان مالك باباييف دعمه النتخاب الفهد لدورات 
جديدة مشيرا الى ان احلركة األوملبية في آسيا وضعت 
في ظل قيادته أنواعا مختلفة من االلعاب الرياضة 
في كثير من دول القارة الصفراء وهو الذي ارســــى 
دعائم العائلة الرياضية اآلســــيوية لتسودها روح 

الوحدة والصداقة والسالم.
  يذكر ان الشيخ احمد الفهد تولى رئاسة املجلس 
االوملبي اآلســــيوي الذي يقع مقره في الكويت منذ 
عام ١٩٩١، واعلنت رســــميا العديد من الدول ومنها 
السعودية وسورية والعراق وفلسطني واليمن واألردن 
ولبنان والبحرين وعمان وماليزيا واالمارات العربية 
املتحدة والهند وكازخستان وبنغالديش مساندتها 
لترشحه واالســــتمرار على رأس املجلس األوملبي 

اآلسيوي لدورة سادسة. 

 سارة خالل تغطيتها للمونديال املاضي 

 الشيخ أحمد اجلابر الى جانب النجم السويسري روجيه فيدرر 

 الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي مع أعضاء االحتاد العربي للرماية 

 الشيخ احمد الفهد 

 املتسابقة خلود عبداللطيف ومساعدتها لينا حديدي خالل مشاركتهما في رالي الكويت العام املاضي 

 تأكيد مشاركة األمير سلطان وبن سليم والعطية

 أول متسابقة كويتية تشارك في رالي الكويت الدولي
العليا  اللجنة املنظمة   تلقت 
لرالـــي الكويت الدولي (اجلولة 
الثانية من رالي الشرق االوسط 
للســـيارات) تأكيدا من رئيس 
الســـعودي للسيارات  االحتاد 
االمير سلطان بن بندر آل سعود 
ووصوله للمشـــاركة في حفل 
افتتاح الرالي الذي سيقام يوم 
١٠ اجلاري بناء على دعوة النادي 

الدولي الكويتي للسيارات.
اللجنة تأكيدا من    كما تلقت 
نائـــب رئيس االحتـــاد الدولي 
ورئيـــس االحتـــاد االماراتـــي 
للسيارات البطل العاملي السابق 
محمد بن ســـليم للمشاركة في 
االفتتاح، اضافة الى نائب رئيس 
االحتاد الدولي للدراجات ورئيس 
االحتاد القطري للسيارات ناصر 

بن خليفة العطية.
  كمـــا وافـــق علـــى حضور 
منافسات الرالي املدير االقليمي 
الدولي سابقا  االول في االحتاد 
السويسري بيتر ديكويالر ممثال 
خاصا عن رئيس االحتاد الدولي 

للسيارات جان تود.
  وتسعى اللجنة املنظمة العليا 
من حضور هذه الشـــخصيات 
العريقة في رياضة احملركات الى 
العمل على اجناح الرالي، وتأكيد 
دورها في االهتمـــام برياضة 
احملركات، خصوصا ان املتسابقني 
الكويتيني سيستفيدون كثيرا 
من تواجد هذه الشخصيات ملا 
متتلكه من خبـــرة طويلة في 

التي تتدرب    واشارت خلود 
حاليا حتت اشراف مدير الرالي 
صالح بـــن عيـــدان ان امنيتها 
حتققـــت باالنضمام الى النادي 
ومنافستها املتسابقني اآلخرين 
على حتقيق نتائج مرضية في 
الرالي، موضحة ان وجودها في 
الثقة لتقدمي  السباق سيمنحها 

افضل مستوى.
  واشادت بدور مساعدتها في 
السباق لينا حديدي التي تسعى 
هي االخرى الى تأكيد حضورها 
في السباق، اضافة الى اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها مديرة الفريق 
عبير البطيخي، متمنية ان يقدم 
الفريق النتائج املرجوة وان يكمل 
مسيرته في الرالي حتى النهاية، 
وان يكون منافسا قويا الحراز 

مراكز متقدمة.
  وعن مـــدى تقبـــل املجتمع 
لوجـــود فتـــاة فـــي ســـباقات 
السيارات، قالت خلود ان بعض 
املتابعني يستغرب وجود سيدات 
في الرالي، وان الدهشـــة تعلو 
التتويج ووجود  اثناء  الوجوه 
ســـيدة على املنصـــة، وتابعت 
«رياضة السيارات مثل أي رياضة 
اخرى تشـــارك فيهـــا الفتيات، 
املرأة اصبحـــت تنافس الرجال 
في مختلف الرياضات، وحتقق 
الفتيات  نتائج الفتـــة»، داعية 
الى ممارســـة رياضة السباقات 
وفق شـــروط االمن حتت مظلة 

النادي. 

مجال السيارات.

  أول متسابقة كويتية

الكويتية    وابدت املتســـابقة 
خلـــود عبداللطيف ســـعادتها 
الكويت  باملشـــاركة في رالـــي 
الدولي، وقالـــت ان هدفها جمع 
اكبر عدد من النقاط في اجلولة 
الثانية لالستمرار في املنافسات 
في اجلوالت املقبلة، موضحة انها 
قررت املشاركة في الراليات احياء 
لذكرى زوجها املتسابق الراحل 

طارق العليان.
التي تعتبر    واضافت خلود 

اول متســـابقة كويتية تخوض 
الراليات ان زوجها  منافســـات 
(بطل راليات الشـــرق االوسط 
٤ × ٤ عـــام ١٩٨٧)، زرع فيهـــا 
السيارات  حب رياضة ســـباق 
منذ ثمانينيـــات القرن املاضي، 
مضيفة انها ممارســـة مساعدة 
منذ ما يقارب الـ ٢٥ عاما، حيث 
كانت اول مشاركة لها في بطولة 
الشرق االوسط التي اقيمت في 

الكويت والبحرين واالردن.
الكبيرة    واشـــادت باجلهود 
التـــي يبذلها املســـؤولون في 
النادي الكويتي الدولي للسيارات 

KT، وتســـهيل االجـــراءات امام 
الى تذليل  املتســـابقني، اضافة 
جميع العقبـــات التي تقف في 
طريقهم، مبدية ثقتها في قدرة 
الرالي رغم  النادي على تنظيم 
انقطاعهم ١٥ عامـــا عن تنظيم 
الراليـــات. ووصفـــت التنظيم 
والتجهيزات التي تقوم بها االطقم 
في النادي بـ «الرائعة واملميزة»، 
معتبرة ان هذه اجلموع من محبي 
سباقات الســـيارات قادرة على 
اخلروج بالسباق بأفضل صورة، 
في ظل تعاون من قبل نادي الربع 

ميل للسيارات.

 تأييد آسيوي جديد 
  لترشيح الفهد لرئاسة «األولمبي اآلسيوي» 

 الجابر يشارك في تتويج الفائزين بتنس دبي

 استقالة قويض من تدريب الكرامة 
 قدم محمـــد قويض مدرب الكرامة الســـوري 
استقالته من تدريب فريقه كرد فعل على الشتائم 
التي طالته من قبل شـــريحة من اجلمهور عقب 
التعادل مع العروبة العماني ٢-٢ في حمص في 
اجلولة االولى من كأس االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم. وأكد مدير الكرة في نادي الكرامة فهر كالو ان 
محاوالت اقناع قويض بالعودة عن استقالته باءت 

بالفشل وسط إصراره على االبتعاد نهائيا.

  وأشار الى ان قويض سيتواجد مع بعثة نادي 
الكرامـــة التي توجهت امس الـــى الكويت ملالقاة 
جنوم األندية الكويتية في مهرجان اعتزال العب 
خيطان فايز النصار وان املدرب املســـاعد معتز 

مندو سيشرف على الفريق بشكل مؤقت.
  واضـــاف كالو «الشـــك ان ابتعاد قويض هو 
خســـارة كبيرة للكرامة الـــذي حقق مع قويض 

العديد من األلقاب احمللية». 

 اعتماد بطوالت االتحاد العربي للرماية

 «األمطار االصطناعية» 
للتشويق في 

«الفورموال واحد»
  يبدو ان سعي البريطاني 
بيرنـــي ايكليســـتون، مالك 
احلقـــوق التجارية لبطولة 
العالم لسباقات فورموال واحد، 
الى اضافة املزيد من التشويق 
واالثارة الى السباقات ال حدود 
له ألنه يفكر حاليا بـ «االمطار 
االصطناعيـــة». وتأتي هذه 
الفكرة من اجـــل ابعاد امللل 
عن السباقات التي تقام في 
اجـــواء مناخيـــة عادية ألن 
التجاوز على احللبة اصبح 
اكثر صعوبة وندرة، ما يدفع 
مشجعي الفئة االولى الى متني 
سقوط االمطار ألن ذلك يخلط 

االوراق في اي سباق. 
ايكليستون عن    وحتدث 
هـــذا املوضوع مـــع املوقع 
الدولي  الرســـمي لالحتـــاد 
للســـيارات قائال «التجاوز 
شبه مستحيل على احللبة 
اجلافة ألنه ال يوجد ســـوى 
خط مســـتقيم واحد تصل 
فيه الســـيارات الى سرعتها 
القصوى بسبب املطاط (مطاط 
االطارات) امللتصق باملسار. 
الصورة مختلفة متاما عندما 
تكـــون احللبة مبتلة. لطاملا 
حظينا بأكثر السباقات اثارة 
في الطقس املاطر، وبالتالي 

لنفكر بصناعة املطر».
  

 إيالف: حصدت املذيعة اإلسبانية 
ــارة كاربونيرو صديقة حارس  س
مرمى ريال مدريد واملنتخب اإلسباني 
ايكر كاسياس جائزة «غولدن غاالن» 
كأفضل مذيعة إخبارية في إسبانيا 
للمرة الرابعة على التوالي. وصرحت 
ــعادتها البالغة بعد  ــرو س كاربوني
حصولها على اجلائزة بالقول «أنا 
ــعيدة جدا بذلك التكرمي الرائع،  س
اشعر بالفخر حلصولي على اجلائزة 
مرة أخرى وأمتنى أن يكون القادم 
أفضل». واكتسبت سارة كاربونيرو 
املذيعة في التلفزيون اإلسباني شهرة 
واسعة بعد تغطيتها املتميزة لكأس 
ــي جنوب أفريقيا الصيف  العالم ف
املاضي والذي شهد تتويج املنتخب 

اإلسباني بأول لقب في تاريخه.
ــة انتقادها  ــرف عن املذيع   ويع
الشديد لنجم الفريق امللكي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بسبب أنانيته 
ــي الوقت  ــب مؤكدة ف داخل امللع
ــاكل بينها  ــه عدم وجود مش نفس
وبني رونالدو. وأوضحت صاحبة 
الـ ٢٦ ربيعا ذلك لشبكة «الدونبالون 
ــبانية» «ال مشاكل بيني وبني  اإلس
ــا مع  ــن عالقته ــي». وع البرتغال
كاسياس، قالت اإلعالمية الشهيرة 
ــياس رائعة وأنا  «عالقتي مع كاس
سعيدة معه لكننا ال نحب التحدث 
ــياء  عن عالقتنا ألي أحد، تلك أش

خاصة بنا فقط».

 شارك رئيس احتاد التنس الشيخ احمد اجلابر 
في تتويج الفائزين في بطولة دبي الدولية املفتوحة 
للتنس التي اختتمت مؤخرا بدبي بعد تلقيه دعوة 
من الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس احتاد 

اإلمارات للتنس.
  وتوجه اجلابر بالشكر للشيخ حشر بن مكتوم 
وأعضاء مجلس إدارة االحتاد على ما قدموه له من 
حفاوة وكرم ضيافة خالل فترة إقامته في دبي، 

كما شـــكر اللجنة العليا املنظمـــة للبطولة التي 
تنظمها وترعاها ســـوق دبي احلرة وعلى رأسها 
مدير البطولة صالح تهلك واملدير التنفيذي لسوق 
دبي احلـــرة كولم ماكلوجلني، كمـــا هنأ اجلميع 
بالنجاح الكبيـــر الذي حققته البطولة هذا العام 
والتي حصلت على جائزة بطولة العام من رابطة 
الالعبني احملترفني العاملية للمرة الســـابعة منذ 

بداية انطالقها عام ١٩٩٣. 

التعاون اخلليجي ورئيس االحتاد 
اإلماراتـــي عن تقديره وشـــكره 
لإلخـــوة في الكويت الشـــقيقة 
لدعمهم املستمر لتطوير الرماية، 
كما تقدم بالتهاني للكويت أميرا 
وشعبا مبناسبة األعياد الوطنية، 
الكبير  معربا عن تقديره للدور 
للشيخ ســـلمان احلمود ودعيج 
الذي  الكبير  العتيبي للتطـــور 
العربية والدعم  الرماية  تشهده 

املستمر لتطويرها. كما عبر العميد 
غســـان شـــعبان عضو مجلس 
العربي وأمني عام  إدارة االحتاد 
االحتاد األردني للرماية عن اجلهد 
امللموس الذي حتظى به الرماية 
في الكويت والتأثير االيجابي لذلك 
على الرمايـــة في الدول العربية 
الكبير لرئاسة  املختلفة والدور 
االحتاد العربي للرماية ممثلة في 

دعيج العتيبي.

  من ناحيته، اعرب عبداجلبار 
عزيز علي عضـــو مجلس إدارة 
العربي ورئيس االحتاد  االحتاد 
العراقي املركزي عن تقديره للدور 
الكبير للكويت وعن املساهمات 
الكبيرة للنهوض برياضة الرماية 
العربية. كما أشاد العقيد رياض 
الرشيد عضو مجلس إدارة االحتاد 
العربي عن اعتزازه باإلخوة في 
الكويت ملـــا يقومون به من دعم 

لرياضـــة الرماية العربية. كذلك 
عبر منذر اخلطيب املدير الفني 
العربي عـــن تقديره  لالحتـــاد 
البنـــاء للنهوض  الكويت  لدور 
وتطوير الرماية العربية. بدوره 
أثنى العميد احمد اجليدة النائب 
الثاني لرئيس االحتاد العربي على 
الدور الكبير الذي يوليه االحتاد 
العربي للتطوير اإلداري والفني 

للعبة عربيا. 

العربي للرماية   عقد االحتاد 
الكويـــت مبجمع  اجتماعـــا في 
الشـــيخ صباح األحمد  ميادين 
االوملبي للرماية، برئاسة دعيج 
العربي  العتيبي رئيس االحتاد 
ونائب رئيـــس االحتاد الكويتي 
وعضو االحتاد الدولي بحضور 
أعضاء مجلـــس اإلدارة، وتزامن 
االجتماع مـــع احتفاالت الكويت 

باألعياد الوطنية.
  وقد اعتمد مجلس إدارة االحتاد 
العربي التقرير اإلداري وبرنامج 
البطوالت العربية القادمة وهي: 
العربيـــة  البطولـــة    اقامـــة 
للمسدس والبندقية ١٠م ضغط 
هواء في اململكة االردنية الهاشمية 
خالل الفترة من ٢٠ الى ٢٦ ابريل 

املقبل.
  تنظيم البطولة العربية للرماية 
على األطباق الطائرة (اخلرطوش) 
في اململكة الغربية خالل الفترة من 
٢٢ الى ٣٠ سبتمبر ٢٠١١. مشاركة 
الرماية العربية في دورة األلعاب 
العربية الـ ١٢ في الدوحة من ١١ الى 
اقامة البطولة  ٢٥ نوفمبر ٢٠١١. 
العربية الـ ١٠ للرماية في اجلزائر 

في عام ٢٠١٢. 
  وقد عبر اللواء احمد الريسي 
عضو مجلس إدارة االحتاد العربي 
ورئيس احتاد الرماية بدول مجلس 

 «مئوية الزمالك» تبحث تفعيل االحتفاالت بتكريم رموز النادي

  األهلي يواجه القادسية السعودي بتكريم عسيري
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

ــيد عبداحلفيظ أن    أكد مدير الكرة باألهلي س
اجلهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه 
قد ابدى موافقته بشكل قاطع على خوض مباراة 
ودية أمام القادسية السعودي في مهرجان تكرمي 
النجم السعودي غازي عسيري حيث سيخوض 
الفريق املباراة في ٩ اجلاري مبلعب األمير محمد 

بن فهد في مدينة الدمام.
  وأشار الى ان الفريق قد يلعب عددا من املباريات 
ــوبر سبورت اجلنوب أفريقي  الودية قبل لقاء س
في إياب الدور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا واملقرر 
له يوم ١٩ اجلاري، أو يقيم معسكر إعداد خارجيا 
آخر بإحدى الدول اخلليجية، حيث يبحث اجلهاز 
ــي للفريق االحمر جتهيز العبيه فنيا وبدنيا  الفن
قبل املشاركة في البطولة االفريقية نظرا لتوقف 
الدوري خالل الفترة احلالية لعدم استقرار األوضاع 

األمنية.
ــى عبداحلفيظ أن تكون هناك اى نية من    ونف
جانب االهلي القامة معسكر إعداد بالسعودية، وان 
السفر سيقتصر ألداء مباراة الفريق أمام نظيره 

القادسية السعودي فقط.

  مئوية الزمالك

  من جهة أخرى، يسود اجتاه كبير لدى مجلس 
إدارة الزمالك برئاسة املستشار جالل إبراهيم ملطالبة 
احتاد الكرة بسداد الغرامة املستحقة حلارس مرمى 
الفريق السابق واجلونة احلالي محمد عبداملنصف 
واملقدرة بـ ٢٦٠ ألف جنيه من مستحقات الزمالك 
ــث الفضائي، خاصة أن النادي لم يحصل  في الب

حقوقه الكاملة من عائد البث.
  اجلدير بالذكر ان النادي األبيض مازال يعاني 
ــببت في عدم حصول  من أزمة مالية طاحنة تس
ــتحقاتهم، باإلضافة إلى اجلهاز  الالعبني على مس
ــهدت  ــي، وكانت األيام القليلة املاضية قد ش الفن
احتجاجات من قبل عمال النادي للمطالبة بزيادة 
رواتبهم بالرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها 

النادي، وفشل حملة «ناديك يناديك».

  في السياق ذاته أكد رئيس جلنة املئوية بنادي 
ــة في طريقها  ــيرين فوزي أن اللجن الزمالك ش
لالجتماع لبحث إعادة أنشطة اللجنة، وان اللجنة 
ــر التجول لتقيم حفل  ــي انتظار قرار رفع حظ ف
ــرمي رموز القلعة البيضاء الذي تأجل من قبل،  تك
كما أنه يقوم بعمل بعض االتصاالت بدار املعارف 
ــاراة الودية التي  ــألة االتفاق على املب لبحث مس
ــتقام بني الزمالك واحدى الفرق العاملية ضمن  س

احتفاالت املئوية.

  الحضري باٍق في المريخ

ــارس مرمى منتخب  ــأن آخر، نفى ح   وفي ش
مصر عصام احلضري انه تقدم بطلب الى رئيس 
ــن أجل الرحيل عن  ــادي املريخ جمال الوالي م ن
الفريق الذي ينافس في الدوري السوداني املمتاز 

لكرة القدم.
ــي نهاية العام  ــال احلضري الذي انتقل ف   وق
املاضي الى املريخ قادما من الزمالك املصري مبوقعه 
ــخصي على االنترنت انه سعيد بالوجود في  الش
النادي السوداني وانه يتطلع لتقدمي موسم قوي 

مع الفريق وحصد البطوالت معه.
  واضاف احلضري ان بعض التقارير الصحافية 
ذكرت انه سيعود للعب في الدوري املصري وهو 
امر مستبعد في ظل توقف جميع األنشطة الرياضية 
في البالد بسبب االحتجاجات التي اندلعت في يناير 
ــفرت عن االطاحة بالرئيس حسني  املاضي وأس

مبارك.
ــار احلضري الى انه يتطلع لبداية قوية    واش
ــاحل في افتتاح  مع املريخ الذي يواجه هالل الس

الدوري السوداني يوم السبت املقبل.
  وقال احلضري انه من غير املنطقي بالنسبة له 
العودة الى الدوري املصري في ظل هذه الظروف 
وعدم وضوح الرؤية بالنسبة الستئناف املسابقة 
في الوقت الذي يستعد فيه املنتخب ملباراة مهمة 
ــا في التصفيات  ــهر امام جنوب افريقي هذا الش
ــتقام  املؤهلة لكأس األمم االفريقية ٢٠١٢ التي س

في غينيا االستوائية والغابون. 

 «صديقة كاسياس» أفضل مذيعة 
للعام الرابع على التوالي

 تعادل السد واالستقالل

  أصفهان يقهر الهالل في «أبطال اسيا»
  

  سقط الهالل السعودي امام ضيفه فوالذ اصفهان االيراني ١-٢ في 
الرياض في اجلولة االولى من منافسات املجموعة االولى ضمن الدور 

االول لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.
  وسجل السنغالي ابراهيما توريه (٥١) والبرازيلي فابيو جانيريو 
(٦٠) هدفي اصفهان، والسويدي كريستيان فيلهلمسون (٩٣) هدف 
الهالل. وكان اجلزيــــرة االماراتي تعادل مع الغرافة القطري ٠-٠ في 
ابوظبي ضمن املجموعة ذاتها. وتصدر اصفهان الترتيب بعد اجلولة 
االولى برصيد ثالث نقاط، يليه اجلزيرة والغرافة ولكل منهما نقطة، 

ثم الهالل في املركز الرابع من دون رصيد.
  وجنح اصفهان في فرض أسلوبه واستطاع أن يظهر كفريق منظم 
وقوي يســــتطيع أن ينافس على البطولة اآلسيوية فلم مينح الهالل 

الفرصة وسيطر على منطقة الوسط وتفوق بدنيا وفنيا.
  ولم يجد الهالل في املقابل طريقه الى اختراق احلاجز الدفاعي القوي 
سوى بكرات لنواف العابد والروماني ميريل رادوي وفيلهمسون من 
خارج املنطقة بعيدة عن املرمى. ومع انطالق الشــــوط الثاني، خطف 
الفريق الضيف هدف التقدم عبر توريه الذي تابع الكرة برأسه وارتطمت 
بالقائم االيسر ثم هزت الشــــباك (٥١). وحاول فيلهلمسون الذي لم 
يظهر مبستواه في هذه املباراة بكرة قادها من منتصف امللعب متجاوزا 
املدافعني قبل ان يســــددها بني يدي احلارس اإليراني رحمتي. وعزز 
الفريق االيراني النتيجة بعد تسع دقائق عبر البرازيلي جانيريو اثر 
ركلة ركنية نفذها ببراعة حيث حاول احلارس عبداهللا السديري ابعاد 
الكرة لكنهــــا اجتهت الى املرمى. وقلص الهالل الفارق في الوقت بدل 
الضائع بعد محاوالت هجومية مركزة وتراجع للضيوف حني استلم 
السويدي كرة على الطرف األيسر فراوغ مدافعا وسدد بيمناه ومرت 
مــــن حتت يدي رحمتي. وضمن منافســــات املجموعة الثانية، تعادل 
االستقالل االيراني مع ضيفه السد القطري ١-١. سجل فرهاد مجيدي 

(٢٧) هدف االستقالل، والعاجي عبد القادر كيتا (٨٨) هدف السد.
  

 فياليني خارج حسابات ايڤرتون
  

  تلقى ايڤرتون االجنليزي ضربة قاســـية النه ســـيفتقد جنمه 
الدولي البلجيكي مروان فياليني حتى نهاية املوسم بسبب االصابة. 
وكشف مدرب ايفرتون االسكتلندي ديڤيد مويز بعد خروج فريقه 
من مسابقة كأس اجنلترا على يد ريدينغ، ان االصابة التي تعرض 
لها فياليني، املغربي االصل، االســـبوع املاضي ضد سندرالند في 
كاحله قد تفاقمت. واضاف «ســـيغيب مروان حتى نهاية املوسم 

وسيخضع لعملية جراحية يوم االثنني». 


