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مكافآت لالعبي الجونة وسليمان يرفض معاقبة الالعبين

شبح اإلقالة يطارد الفرنسي هنري ميشيل مدرب الزمالك

صراع عنيف بني العب ريفر باليت باولو فيراري والعب بوكا جونيورز غابريال باليتا                )أ.پ(

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
ظه���رت حالة من االنقس���ام 
الزمالك في  إدارة  داخل مجلس 
اإلبق���اء علي الفرنس���ي هنري 
ميشيل املدير الفني للفريق مع 
الدوري للتوقف، خاصة  عودة 
بعد منح املدرب الفرنس���ي كل 
اإلمكاني���ات التي طلبها دون ان 
يحقق الفريق على يديه طفرة في 
األداء او النتائج لترضي طموح 

جماهير الزمالك.
وطالب الكثيرون بالتعاقد مع 
حسام حسن املدير الفني لفريق 
املصرية لالتص���االت باعتباره 
امل���درب املصري الوحيد املؤهل 
حاليا لقيادة الفريق في املرحلة 

املقبلة.

التي تطرح  وتعتمد اجلبهة 
اسم حسام حسن لتولي مسؤولية 
املدير الفني على قوة شخصيته 
داخل وخارج امللعب مبا ميكنه من 
السيطرة على تصرفات الالعبني، 
فضال عن حب الكثير من الالعبني 
له وهو ما سيساعد على تقربه 
منهم على املس���توى الشخصي 
وتأهيلهم نفسيا على عكس ما 
يحدث مع املدربني األجانب الذين 
ال يشغلون أنفسهم إال بالنواحي 
الفنية فقط دون النظر ألي مشكلة 
خارجية تواجه الالعب وتؤثر 
على مستواه داخل امللعب بشكل 
سلبي. ونفس هذه اإلطاللة السم 
حسام حسن حدثت بعد ان تأكدت 
الرغبة في إقالة املدرب السابق 

عقد االجتم���اع إلقال���ة هنري 
ميش���يل، وجاء رف���ض عباس 
بعد أن متس���ك بحقه القانوني 
املتمثل في عدم اإلعالن عن عقد 
اجتماع طارئ ملجلس اإلدارة إال 
مبوافقة ش���خصية منه. وكان 
جاسر قد طلب عقد اجتماع طارئ 
إقالة ميشيل بسبب  أمر  لبحث 
س���وء نتائج الفريق منذ توليه 
املهم���ة إال أن الفوز الذي حققه 
الفريق على اإلنتاج احلربي في 
األسبوع الثامن من الدوري كان 
مبثابة طوق النجاة للمدير الفني 

الفرنسي.

1500 جنيه لالعبي الجونة

من ناحية اخرى، أكد املشرف 

السويسري ميشيل دي كاستال، 
ويساهم حس���ام حسن بنفسه 
في طرح اس���مه، وانه وشقيقه 
إبراهيم حسن ميلكان الوصفة 
الس���رية إلطالق طاقات الفريق 
وعودة االنتصارات والبطوالت 
لنادي الزمالك، ويأتي هذا الطرح 
السم حسام حسن في الوقت الذي 
يتأرجح موقفه بشدة مع ناديه 
احلالي املصرية لالتصاالت الذي 
هبط للقسم الثاني، وخسر الكثير 

من النقاط في 5 جوالت.
من جانبه رفض رئيس مجلس 
إدارة الزمال���ك مم���دوح عباس 
عق���د اجتماع ط���ارئ للمجلس 
وفقا لرغبة نائب رئيس النادي 
م.رؤوف جاسر الذي كان يريد 

العام على الكرة بنادي اجلونة 
أحمد الصحيفي أنه تقرر صرف 
1500 جني���ه لكل العب بالفريق 
االول لكرة القدم بالنادي مكافأة 
إجادة، بخ���الف احلصول على 
مكافأة التع���ادل طبقا ملا تنص 
عليه الالئحة بعد املستوى اجليد 
الذي ظهر عليه العبو الفريق أمام 
اإلسماعيلي في األسبوع الثامن 
للدوري. من ناحية أخرى، منح 
اجله���از الفني للفري���ق بقيادة 
إسماعيل يوسف العبي الفريق 
راحة س���لبية ملدة 3 أيام عقب 
مباراة اإلسماعيلي، على ان يعود 
الفريق لتدريباته غدا في قرية 
ڤيكتوريا بالهرم، استعدادا للقاء 
غزل احمللة مبنافسات االسبوع 

التاسع واملقرر إقامته في 21 الشهر 
املقبل على ملعب اجلونة.

وم���ن جهته، رف���ض املدير 
الفني للفريق األول لكرة القدم 
باالسماعيلي عماد سليمان توقيع 
اي عقوبات على العبي الفريق 
لضياع نقطتني في مباراة اجلونة 
االخيرة بسبب اطمئنان اجلهاز 
الفني بأن الالعبني قدموا عرضا 
طيبا، ولكن التوفيق تخلى عنهم 

في بعض الفرص.
ف���ي ذات الوقت يدرس عماد 
سليمان إقامة معسكر مغلق خالل 
فترة توق���ف الدوري في إحدى 
املدن الساحلية، وتعد االسكندرية 
هي األقرب نظرا الرتياح الالعبني 

جلوها.

عباس يتصدى لمحاوالت اإلطاحة بميشيل من الزمالك

حمودي نائبًا لرئيس اتحاد غرب آسيا

 الدوري األميركي للسلة ينطلق اليوم 

زوماريو الضحية الثانية في اإلمارات 

األهلي يعمق جراح البسيتين

دامون حكمًا لمباراة مصر والجزائر

زاهر : سنهزم الجزائر 
بعدد وافر من األهداف

الرياض ـ خالد المصيبيح
يواصل االحتاد استعداده للقاء فريق ناغويا الياباني ظهر 
غد في اليابان عبر معس���كره احلالي في مدينة ناغويا، وحذر 
مدربه االرجنتيني غابريال كالديرون العبيه من الثقة الزائدة، 
حيث الفرص الوفيرة امام الفريق للتأهل بعد ان جاءت نتيجة 
الذه���اب مطمئنة كثيرا لالعبي االحت���اد وصعبة على ناغويا 
للتعويض، هذا ولن يضيف كالديرون عناصر جديدة على فريقه 
حيث س���يلعب بالعناصر التي بدأ بها لقاء الذهاب باس���تثناء 
سعود كريري الذي في حوزته بطاقة صفراء ويخشى من نيله 
بطاقة اخرى حترمه من النهائي في حال تأهله، فيما س���يعود 
للفريق مدافعه رضا تكر بعد ان غاب عن اللقاء السابق بسبب 
تلقيه بطاقتني صفراوين كذلك يعود اسامة املولد بعد شفائه 

من اصابته.
من جانب آخ���ر، تأزم موقف العب اله���الل خالد عزيز في 
العودة الى ناديه بعد ح���االت الغياب عن التدريبات واصرار 
مدرب الفريق البلجيكي ايريك غريتيس على عدم مش���اركته، 

فتدرس ادارة الهالل حاليا قرارا يقضي بايقافه.

اختير رئي���س اللجنة االوملبية العراقية رعد حمودي ملنصب 
نائب رئيس احتاد العاب غرب آسيا خلفا لرئيس اللجنة االوملبية 

السابق املخطوف منذ عام 2006 احمد عبدالغفور السامرائي.
وذكرت اللجنة االوملبية العراقية ان احتاد العاب غرب آس���يا 
اختار رئيس���ها رعد حمودي ملنصب نائ���ب رئيس االحتاد الذي 

يرأسه الشيخ طالل الفهد.

 سيكون الصراع على اوجه في املنطقة الشرقية بني الثالثي بوسطن 
س����لتيكس واورالندو ماجيك وكليفالند كافالييرز، فيما سيكون لوس 
اجنيليس ليكرز االق����وى في املنطقة الغربية، في منافس����ات الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة الذي ينطلق اليوم.
في املنطقة الشرقية، سيحاول بوسطن ان يستعيد اللقب الذي تنازل 
عنه املوسم املاضي ملصلحة ليكرز بعدما خسر في الدور الثاني من البالي 
امام اورالندو 3-4، اال ان مهمة فريق املدرب دوك ريفرز نحو الفوز بلقبه 
الثامن عش����ر مرتبطة بصحة جنمه كيفن غارنيت الذي كان غيابه عن 
»اخلضر« السبب االساسي خلف فشلهم في الوصول الى نهائي املنطقة 
الشرقية املوسم املاضي. وسيكون االختبار االول لكيفالند امام بوسطن 
في مواجهة افتتاحية نارية س����تلقي الضوء، وان كان بشكل مبكر على 
حجم استعداد الطرفني للموس����م اجلديد. اما بالنسبة الورالندو الذي 
وصل املوس����م املاضي الى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1995 
عندما خسر امام هيوسنت روكتس صفر-4 حني كان يضم في صفوفه 
شاكيل اونيل وانفيرني »بيني« هارداواي، فسيكون الرقم الصعب مجددا 
هذا املوسم النه عزز صفوفه بالعب من الطراز الرفيع هو فينس كارتر 
الذي انتقل الى فريق املدرب س����تان ف����ان غاندي من نيوجيرزي نتس 
مع ريان اندرسون مقابل تخلي اورالندو عن رافر الستون وتوني باني 
وكورتن����ي لي. وفي املنطقة الغربية، ل����ن يخرج الصراع على الزعامة 
عن االقطاب الكالسيكية وعلى رأسها لوس اجنيليس ليكرز بعدما قرر 
جنمه كوبي براينت مواصلة املش����وار معه، واالم����ر ذاته ينطبق على 
مدربه االس����طوري فيل جاكسون. »لن اذهب الى اي مكان«، هذا ما قاله 
براينت الذي جنح املوس����م املاضي وبعد س����بعة اعوام في فرض واقع 
أن باستطاعته منح فريق والية كاليفورنيا لقب الدوري دون مساعدة 
العمالق شاكيل اونيل الذي لعب دورا اساسيا في حصول الفريق على 

ثالثة ألقاب متتالية اعوام 2000 و2001 و2002.

أعلن نادي عجمان االماراتي لكرة القدم اقالة مدربه البرازيلي 
جوزي���ه زوماريو من منصبه وتعيني التونس���ي غازي الغريري 

بدال منه.
واصبح زوماريو ثاني ضحايا ال���دوري االماراتي بعدما اقال 

الشباب البرازيلي تونينيو سيريزيو.
واتت اقالة زوماريو عل���ى خلفية تعرض عجمان الذي صعد 
املوس���م املاضي الى دوري احملترفني، الرب���ع هزائم متتالية كان 
اخرها امام االم���ارات 1-3 في ختام املرحلة الرابعة ليحتل املركز 

االخير دون نقاط.
وسبق للغريري ان درب الفيحاء، احد اندية الدرجة االولى في 

السعودية، وعدة اندية تونسية أهمها الصفاقسي.

عمق األهلي جراح مضيفه البسيتني بفوزه عليه 2 � 1 على 
س���تاد البحرين الوطني بالرفاع في ختام منافس���ات املرحلة 

الرابعة من الدوري البحريني لكرة القدم.
وسجل الصربي كويا )42( ومحمد حبيل )80 من ركلة جزاء( 
هدفي االهلي، ومحمد عاش���ور )70( هدف البسيتني الذي طرد 

حارسه حسن حرم بعد ان تسبب بركلة اجلزاء.
ورفع األهلي رصيده إلى 7 نق���اط وتقدم الى املركز الرابع 
بفارق األهداف خلف الرفاع الشرقي الثالث، فيما جتمد رصيد 

البسيتني عند نقطتني في املركز التاسع قبل األخير.

ذكر االحتاد املصري لكرة القدم أول من امس أن نظيره الدولي 
)فيفا( أسند إدارة لقاء مصر واجلزائر في التصفيات املؤهلة لكأس 

العالم 2010 للحكم اجلنوب افريقي جيروم دامون.
وشارك دامون احلكم الدولي منذ عام 2000 في حتكيم 3 نسخ 

من كأس األمم االفريقية أعوام 2004 و2006 و2008.
وميلك دام���ون رصيدا مع الكرة املصري���ة، إذ قاد لقاء األهلي 
والقطن الكاميروني في ذهاب نهائي النس���خة السابقة من دوري 

أبطال افريقيا، والذي فاز فيه الشياطني 2 � 0.
ويثق )فيفا( في قدرة دامون على إدارة اللقاء احلاس���م لهوية 
املتأهل عن املجموعة الثالثة ملوندي���ال جنوب افريقيا، ويحتاج 

الفراعنة للفوز بفارق ثالثة أهداف لقنص بطاقة العبور.
ويعاون دامون كمس���اعد أول إينوك موليف���ي وتوكو ماليبو 

كمساعد ثان، ومت اختيار عبدالباسط إبراهيم حكما رابعا.
وعني )فيفا( تسفاي من اريتريا مراقبا للحكام، واملغربي سعيد 
بلخياط مراقبا للمباراة ومواطنه محمد باحو مراقبا لألمن، فيما 

يحضر السويسري وولتر جاج مندوبا عن )فيفا(.

أكد رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير زاهر أن مجلس إدارة 
االحتاد قام بتحديد الدول الثالثة التي ستستضيف املباراة الفاصلة 
بني املنتخبني املصري واجلزائري في حال فوز الفراعنة على اخلضر 

بهدفني نظيفني في 14 الشهر املقبل بستاد القاهرة الدولي. 
وأضاف في تصري����ح لوكالة األنباء األملاني����ة أن االحتاد الدولي 
أخطر مس����ؤولي االحتاد املصري بضرورة حتديد الدول الثالثة التي 
ستس����تضيف اللقاء الفاصل في حالة الوصول إليها، حيث انه تقرر 

أن تقام داخل القارة االفريقية.
وأوض����ح زاهر أن املنتخب املصري ل����ن يصل إلى اللقاء الفاصل، 
حيث ان الالعبني لديهم إصرار وحافز على حتقيق الفوز بعدد وافر من 
األهداف حتى ال ندخل في حسابات، خاصة وهو أمر بإمكان جنومنا أن 

حتققه، خاصة ان املباراة ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.
وأشار رئيس االحتاد املصري إلى أن اجلالية املصرية في فرنسا 
أعرب����ت عن أمنياتها في حتقيق املنتخ����ب املصري للفوز بعدد وافر 
من األه����داف لتحقيق حلم التأهل إل����ى كأس العالم بجنوب إفريقيا 

عام 2010.
يذكر أن س����مير زاهر تواجد في فرنسا بصحبة م.هاني أبوريدة 

ألغراض شخصية ال عالقة لها بكرة القدم من قريب أو بعيد.
وقال زاهر انه عقد اجتماعا مع املدير الفني للمنتخب املصري حسن 
شحاتة اول من امس مت خاللها وضع النقاط على احلروف فيما يتعلق 

بخطة الفريق خالل الفترة املقبلة وحتى موعد املباراة املصيرية.

 »سوبر كالسيكو« األرجنتين انتهى بالتعادل
خطف كولون الصدارة من س���ان لورنزو 
بفوزه عليه 2-1 في املرحلة العاشرة من بطولة 
االرجنتني لكرة القدم، فيما انته���ت مواجه����ة 
ال� »سوبر كالسيكو« بني الغرميني التقليديني 

ريفر باليت وبوكا جونيورز بالتعادل 1-1.
 في املباراة االولى، سجل فيديريكو نييتو 
)5 و54( هدفي كولون، ومارتشيلو غوكس )75 

خطأ في مرمى فريقه( هدف سان لورنزو.
 ورفع كولون رصي���ده الى 21 نقطة من 6 
انتصارات و3 تعادالت، في حني جتمد رصيد 
سان لورنزو عند 19 نقطة وتراجع الى املركز 

اخلامس.
 وفي الثانية على ملعب »انطونيو فيسبودو 
ليبرتي« املعروف ب� »مونومنتال«، فرض التعادل 
نفس���ه في مواجهة الغرميني اجلريحني ريفر 
باليت وضيفه بوكا جونيورز في مباراة حافلة 
باالحداث بدأها صاحب االرض بطريقة جيدة 
عندما حصل على ركل���ة جزاء في الدقيقة 24 
بعدما ارتكب فابيان مونزون خطأ على دييغو 

بوونانوتي داخل املنطقة.
 وانبرى ارييل اورتيغا لركلة اجلزاء إال انه 
فشل في وضع الكرة بعيدا عن متناول احلارس 
روبرتو ابوندازييري الذي تألق في صدها، اال 
ان االخير لم يتمكن بعد 5 دقائق من فعل شيء 
في مواجه���ة الركلة احلرة الرائعة التي نفذها 

مارسيلو غاالردو الذي وضع فريقه في املقدمة 
عن جدارة واستحقاق، ألن صاحب األرض كان 

األفضل متاما.
 وبعد دقيقتني على بداية الش���وط الثاني، 
تع���رض ريفر بالي���ت لضربة قاس���ية بعدما 
رفع احلك���م البطاقة الصفراء الثانية في وجه 
كريس���تيان فيالغرا بعد خطأ على نيكوالس 

غايتان.
 لكن بوكا جونيورز لم يتمتع كثيرا بأفضليته 
العددية ألن احلكم ساول الفيرني طرد املدافع 
خوليو كاسيريس بعد ثالث دقائق فقط على 
طرد فيالغرا، وذلك بسبب »أداء مسرحي« مميز 
من اورتيغا الذي وجه ضربة لكاسيريس عندما 
كانت الكرة متوجهة الى خارج امللعب، وعندما 
اس���تدار االخير ليرد على منافسه سقط العب 
ريفر بالي���ت أرضا، مدعيا انه تعرض لضربة 
على وجهه، لكن اإلعادة أظهرت ان مدافع بوكا 

لم يلمسه بتاتا.
 لكن هذا الطرد لم يؤثر على بوكا جونيورز 
الذي ضغط على مرمى مضيفه وهدده بأكثر من 
فرصة أبرزها لغايتان وخوان رومان ريكيلمي، 
قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 63 عبر مارتن 
باليرمو الذي تسلم الكرة على مشارف منطقة 
اجلزاء بعد متريرة غايتان، ثم أطلقها قوية في 

شباك احلارس دانيال فيغا. 

الراسينغ بيروت يتلقى هزيمته األولى على يد الصفاء

بيروت ـ ناجي شربل
انفرد العهد وصيف املوس���م 
املاض���ي وبطل موس���م 2007، 
بصدارة ال���دوري اللبناني لكرة 
القدم بفوزه على احلكمة 2-1 في 
ختام املرحلة الثالثة، التي شهدت 
خسارة الوصيف السابق الراسينغ 

بيروت امام الصفاء 0 – 2.
كما حق���ق االنصار فوزا أول 
على االهلي صيدا 1 – 0، وكذلك 
االصالح البرج الشمالي على املبرة 
3 – 2، وتخطى ش���باب الساحل 
سقوطه املدوي امام العهد 1 – 7 
في املرحلة السابقة، وتعادل مع 

الشباب الغازية 1-1.
وعل���ى ملع���ب بلدي���ة برج 

حمود، حقق العهد فوزه الثالث 
على التوالي ملحقا خسارة اولى 

باحلكمة بيروت 2 – 1.
وافتتح محمود العلي التسجيل 
للعهد في الدقيقة 54 بعد متريرة 
النيجي���ري روبرت  تلقاها من 
أكواري وأخفق احلارس وحيد 
فتال في تشتيتها بالشكل املطلوب، 
ثم سجل املدافع البرازيلي فابيو 
دا سيلفا برأس���ه الهدف الثاني 
في الدقيقة 58 من كرة عرضية 
من احمد زريق. وفي الدقيقة 67 
سجل محمود سلوم هدف احلكمة 

برأسه.
وعلى ملعب الصفاء في وطى 
املصيطبة، فاز اصحاب االرض 

على الراس���ينغ 2 – 0، سجلهما 
خضر س���المي والهايتي شارل 

داڤيدسون )45 و92(. 
وعلى ملعب بيروت البلدي، 
حقق االنصار فوزا أول هذا املوسم 
عل���ى االهلي صي���دا العائد الى 
االضواء 1 – 0، من ضربة جزاء 
نفذها بنج���اح املدافع البرازيلي 

راموس جونيو )49(.
وعلى ملع���ب صور البلدي، 
حقق االصالح البرج الش���مالي 
فوزه االول ف���ي دوري الدرجة 
االولى، بعدم���ا قلب تأخره أمام 
ضيفه املبرة 0 – 1 الى فوز 3 – 2. 
س���جل لالصالح هيثم زين من 
ضربة جزاء والفلسطيني وسيم 

عبدالهادي وعلي موسى )52 و61 
و65(، وللمبرة حس���ني عواضة 
والبرازيلي جواو ألفريدو جونيور 

)45 و76(.
وعلى ملع���ب صيدا البلدي، 
تع���ادل الش���باب الغازية الذي 
يخوض موسمه الثاني في الدرجة 
االولى مع شباب الساحل 1 – 1.

وافتتح املهاجم محمد قصاص 
التسجيل للس���احل في الدقيقة 
الثانية من ضربة جزاء. وعادل 
الفلس���طيني مصطف���ى حالق 
للش���باب الغازية ف���ي الدقيقة 
66 مس���تغال س���وء تفاهم بني 
احلارس عيسى الدحويش وأحد 

مدافعيه.

فوز ثالث للعهد في الدوري اللبناني تأزم قضية عزيز مع الهالل
مدرب االتحاد يحذر من الثقة الزائدة


