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حسن يقود األهلي لفوز مهم على بتروجيت
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أنقذ الالعب املخضرم أحمد 
حسن جنم خط وسط املنتخب 
املصري لكرة القدم فريقه األهلي 
التعادل م���ع مضيفه  من ف���خ 
إلى ف�وز  بتروجي��ت وق�����اده 
مهم 1 � 0 ضمن منافسات املرحلة 
الدوري املصري  التاس���عة من 

املمتاز.
وانتزع اإلسماعيلي 3 نقاط 
ثمينة في مسيرته باملسابقة اثر 
تغلبه على فريق اإلنتاج احلربي 
2 � 1، ورفع اإلسماعيلي رصيده 
إلى 16 نقطة لينفرد باملركز الثالث 
في جدول املسابقة، في حني جتمد 
رصيد اإلنت���اج احلربي عند 12 
نقطة ليظل في املركز اخلامس.

وضمن منافسات نفس املرحلة 
التي ش���هدت الي���وم أيضا فوز 
االحتاد الس���كندري على احتاد 
الشرطة الرياضي 1 � 0 وتعادل 
اجلون���ة مع طالئع اجليش 1 � 1 

في السويس.
وقاد أحمد حسن فريقه األهلي، 
حامل اللقب إلى 3 نقاط غالية، 
عزز بها موقعه في صدارة جدول 
املسابقة حيث رفع رصيده إلى 
23 نقطة، في حني جتمد رصيد 
بتروجيت عند 17 نقطة في املركز 
الثاني ليتسع الفارق بينهما إلى 
6 نقاط، ويقترب األهلي خطوة 
جديدة من الفوز باللقب للموسم 

السادس على التوالي.
ولم يحتسب حكم اللقاء محمد 
عباس ومساعده أحمد أبوالعال 

واضاف البدري في تصريحات 
أعقب���ت املباراة: ل���م أفقد األمل 
اللحظة  املب���اراة حت���ى  طوال 
األخيرة وكنت أشعر بأن الفوز 
سيتحقق في أي وقت بعد األداء 
اجليد من الالعبني طوال املباراة 
وبالفعل حتقق الفوز في الوقت 

بدل الضائع.
الفوز  أن  إلى  البدري  وأشار 
على بتروجيت يعد مبثابة دفعة 
قوية لالنفراد بصدارة البطولة 
خاصة أن���ه املنافس األقوى في 

جدول املسابقة.
ولم يخف البدري حزنه على 
اإلصابة التي حلقت مبعتز اينو 
خاصة ان التش���خيص املبدئي 
لإلصابة اظهر إصابته بالرباط 
الصليب���ي، وأكد البدري أنه لن 
يش���عر بطعم الف���وز الصعب 

هدفا صحيحا حملمد فضل مهاجم 
األهل���ي في الدقيق���ة 31 بعد أن 
التلفزيونية ان  أظهرت اإلعادة 
احلارس أمسكها بعدما جتاوزت 

خط مرمى بتروجيت.

البدرى.. سيعد وحزين

من جهته، ق���ال املدير الفني 
لفري���ق األهلي حس���ام البدري 
انه يتمنى ان تكون هناك وقفة 
وقرار مع مساعد احلكم الذي لم 
يحتسب هدفا صحيحا لألهلي 
خاصة ان مثل هذه األمور تتسبب 
ف���ي تغيي���ر نتائ���ج املباريات 
والبطوالت وتتسبب في ضياع 
مجهود الكثيرين، بينما تعجب 
البدري من رد الفعل السريع إذا 
ما أخطأ احلكم على بعض الفرق 

األخرى.

والكبير الذي حتقق بعدما علم 
بإصابة اينو الصعبة قائال: »لم 
أشعر بطعم الفوز نظرا إلصابة 

اينو الصعبة«.
وانتقد البدري حكام اللقاء في 
التهاون مع االلتحامات العنيفة 
وهو ما تس���بب في العديد من 
اإلصابات في صفوف الفريق قائال: 
»احلكم لم يكن موجودا في امللعب 
فهناك الكثير من األلعاب تطلب 
إظهار البطاقة الصفراء واحتساب 
أخطاء على املنافس وهو ما لم 

يفعله حكم اللقاء«.

مكافآت لالعبي األهلي

وبعد املباراة مع بتروجيت، 
قررت إدراة النادي األهلي منح 
الالعبني مكافآت إضافية حلرصهم 

على حتقيق الفوز.
وقال مدير الكرة باألهلي هادي 
خش���بة في تصريحات للموقع 
الرس���مي للنادي: »قررنا منح 
الالعبني مكاف���آت إضافية غير 
الالئحة  ف���ي  املنصوص عليها 
بس���بب التزامهم وكونهم على 

قدر املسؤولية«.
وأضاف خشبة »لقد حققوا 
الهدف األساسي وحافظوا على 
ص���دارة املس���ابقة بع���د األداء 
الدقيقة  الرائع والثبات حت���ى 

األخيرة«.
وأوضح خش���بة »الالعبون 
قدموا أفضل ما لديهم وجنحوا 
في الفوز بالرغم من إلغاء حكم 

املباراة لهدف صحيح«.

البدري سعيد بالنقاط الثالث وحزين إلصابة إينو

العب األهلي أحمد حسن يصارع للحصول على الكرة

االسباني باوغاسول العب ليكرز يحاول االستحواذ على الكرة قبل العب نيويورك نيكس ويلسون كاندلر          )رويترز(

قررت اللجنة االوملبية املصرية برئاسة محمود احمد اثر 
اجتماعه مع رئيس املجلس القومي للرياضة حسن صقر 
عدم املشاركة في اي بطولة تقام في اجلزائر بسبب األحداث 

التي أعقبت مباراة مصر واجلزائر في السودان.
وارتأت اللجنة االوملبية عدم املشاركة في البطوالت 
اخلارجية التي يشارك فيها رياضيون جزائريون إال بعد 
إقرار رسمي من الدولة املضيفة بحماية الفرق املصرية، 
على ان تبدأ املقاطعة مع تصفيات أفريقيا للرماية املؤهلة 

الى كأس العالم املقررة في اجلزائر.

عجمان يقصي العين من كأس اإلماراتاالتحاد القطري يعتمد فوز األهلي 

هيئة مؤقتة إلدارة اتحاد الكرة العراقي
فوز ثمين للشباب على الحالة

اعتمد االحتاد القطري لكرة القدم فوز االهلي على 
العربي 2-1 في مباراتهما ضمن املرحلة السابعة من 
الدوري، وألغى بذلك قرار جلنة االس����تئناف في 22 
اجلاري باعتبار العرب����ي فائزا 3-0. وكانت املباراة 

انتهت بفوز االهلي 1-2.
وهدد العربي عقب قرار احتاد الكرة بتصعيد االمر 
س����واء الى الش����ؤون القانونية في اللجنة االوملبية 
القطرية او باللجوء الى االحتاد الدولي لكرة القدم.

واحت����ج العربي في البداية على اش����راك االهلي 
الالعب البرازيلي االصل فاغنر والذي يشارك كمقيم، 
ورفضت جلنة االنضباط احتجاجه فرفعه الى جلنة 
االسئتناف التي اصدرت قرارها باعتبار العربي فائزا 

بنتيجة 0-3.

وتس����مح لوائح االحتاد القطري باعتبار الالعب 
االجنبي مقيما في حالة مش����اركته م����ع احد الفرق 
في دوري الدرجة الثانية ملدة موس����مني، وتغير هذا 
الش����رط الى 5 س����نوات اعتبارا من املوسم احلالي، 
وش����ارك فاغنر مع االهلي في دوري الدرجة الثانية 

موسمي 2008 و2009.
واعتبرت جلنة االستئناف ان فاغنر العب اجنبي 
وان وجوده مع االهلي مخالف لالئحة االحتاد التي تنص 

على مشاركة 3 محترفني اجانب وآخر آسيوي.
واعتم����د احتاد الكرة في قراره ابقاء االهلي فائزا 
والغاء قرار االستئناف مشيرا الى ان تسجيل الالعبني 
من اختصاصه وليس من اختصاص الهيئات القضائية 

والتأديبية ومن بينها جلنة االستئناف.

حقق عجمان مفاجأة من العيار الثقيل عندما جرد العني من 
لقبه بطال لكأس اإلمارات لكرة القدم بفوزه عليه بركالت الترجيح 
4-3 )الوقتان االصلي واالضافي 0-0( في الدور ثمن النهائي.

وتأهل ايضا الى الدور ربع النهائي، الوحدة بفوزه على بني 
ياس 4-، والش���باب بفوزه على اخلليج 3-1، واالمارات بفوزه 

على الوصل بعد التمديد 1-2.
وكانت فرق االهلي واجلزيرة والظفرة ضمنت تأهلها االثنني 
املاضي الى الدور ربع النهائي الذي لم يكتمل بسبب تأجيل مباراة 

النصر واالحتاد كلباء الى 13 ديسمبر املقبل.
وفي الدور ربع النهائي، يلعب االهلي مع الشباب، واجلزيرة 
مع الظفرة في 25 ديسمبر املقبل، والوصل مع عجمان، والوحدة 

مع الفائز من مباراة النصر واالحتاد في 26 منه.

اعلن���ت اللجنة االوملبية العراقية عن تش���كيل هيئة مؤقتة 
تتولى ادارة شؤون كرة القدم في البالد بدال من االحتاد العراقي 

للعبة الذي حل بقرار منها في 16 اجلاري.
وضمت اللجنة املش���كلة 9 اعضاء وهم هادي احمد، وباسم 
جمال، وسالم هاشم، وشرار حيدر، وعلي جبار، وعصام الدخيل، 
وكامل زغير، ورياض عبدالعباس، وجميعهم من ممثلي االندية 
املعارضة لالحتاد العراقي لك���رة القدم، فضال عن ممثل إلقليم 

كردستان لم يتم االعالن عن اسمه ألسباب غير معروفة.
كما اعلنت اللجنة االوملبية ببيان عن »تشكيل جلنة برئاسة 
االمني املالي للجنة س���مير املوسوي للتدقيق بالسجالت املالية 
لالحتاد وستضم ممثال عن ديوان الرقابة املالية ومثال عن القسم 

القانوني في اللجنة«.
ويأتي االعالن عن هذه الهيئة املؤقتة بعد حل االحتاد العراقي 
لكرة القدم من قبل اللجنة االوملبي���ة العراقية، االمر الذي دفع 

باالحتاد الدولي »فيفا« الى تعليق عضوية العراق.

ناشد عضو اللجنة التنفيذية في 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تشونغ 
مونغ جون اعضاء اللجنة جتاوز 
ما حصل خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية في ش����هر مايو 2009، 

معتبرا ان ما حصل من املاضي.
وش����هدت اجلمعية العمومية 
قبل خمسة اشهر، معركة شرسة 
ب����ني رئي����س االحتاد اآلس����يوي 
القطري بن همام ورئيس االحتاد 
البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم 
على منص����ب تنفيذي����ة االحتاد 
الدولي والتي حس����مها االول في 

مصلحته.
وج����اء كالم تش����ونغ خ����الل 
العمومي����ة لالحت����اد  اجلمعي����ة 
اآلسيوي حيث قال »أود التعبير 
عن اتفاقي الكام����ل مع محمد بن 
همام، وعلى الرغم من أننا جميعا 
نذكر ما حصل في اجتماع اجلمعية 
العمومية في مايو املاضي حيث 
احتدمت األجواء، فان كل ما حصل 

اصبح من املاضي«.
واضاف »كانت القارة اآلسيوية 
منقسمة، واآلن حان الوقت لالحتاد 
معا من أجل مس����تقبل كرة القدم 
اآلسيوية«. وكان املكتب التنفيذي 
في االحتاد اآلسيوي عقد اجتماعه 
التاسع في مقر االحتاد بالعاصمة 
املاليزية كواالملبور حتت ش����عار 
وح����دة جميع األعض����اء لصالح 

مستقبل الكرة اآلسيوية.
وأشاد بن همام بجهود أعضاء 
املكتب التنفيذي خالل عام 2009 
الذي شهد تطورا تاريخيا في كافة 
األصعدة، من خالل إطالق النسخة 
احملدثة م����ن بطولة دوري أبطال 
آسيا، اجتماع اجلمعية العمومية 
احلاف����ل باألحداث التي ش����كلت 
منوذجا للدميوقراطية في مايو، 
الى جانب االحتف����ال بعام حكام 
آسيا. وأعرب املكتب التنفيذي عن 
تضامنه مع االحتاد العراقي الذي 
تعرض لاليقاف من قبل االحتاد 
الدولي للعبة »فيفا« نتيجة التدخل 
احلكومي. وفي هذا املجال أش����اد 
بن هم����ام بتضامن جميع أعضاء 
املكتب التنفيذي مع االحتاد العراقي 
وإدانتهم لتصرفات اللجنة األوملبية 
التي قامت بالتدخل في  العراقية 

شؤون االحتاد احمللي للعبة.

عقوبة قاسية للشارقة

 أحلق االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم عقوبات قاسية بحق نادي 
الشارقة االماراتي النسحابه من 
مسابقة دوري ابطال آسيا مطلع 
املوس����م احلالي بع����د مرور اربع 
جوالت، وقرر استبعاده عنها ملدة 
س����نتني في حال تأهل للمشاركة 
القاري ايضا  فيها. وقرر االحتاد 
تغرمي النادي االماراتي مبلغا كبيرا 

مق����داره 382.168 دوالرا بس����بب 
انسحابه. وكان الشارقة انسحب 
من البطولة اآلسيوية في املوسم 
املاضي قبل جولتني من نهاية الدور 
االول فلم يواج����ه فيهما الغرافة 
القطري وبيروزي االيراني كما كان 
مقررا، اذ فضلت ادارته التركيز على 
مباريات الدوري احمللي الن الفريق 
كان مهددا بالهب����وط الى الدرجة 
الثانية، فضال عن انه كان فقد أمله 
في املنافسة آسيويا. وشهد اجتماع 
املكتب التنفيذي جدول أعمال حافال 
بالقرارات، حيث قرر سحب قرعة 
كأس آس����يا 2011 في اواخر ابريل 
املقبل الى جانب اعتماد قطر الدولة 
املضيفة في التصنيف االول عند 
سحب القرعة، وتخصيص عام 2010 
ليكون عاما للمدربني في آسيا. كما 
اعرب أعضاء املكتب التنفيذي عن 
رغبتهم في إلغاء اقتراحهم السابق 
باختيار رئيس االحتاد اآلسيوي 
مباشرة من أجل شغل منصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي »فيفا« ورفع 
العمومية من  إلى اجلمعية  األمر 
أجل املصادقة عليه. وحدد االحتاد 
اآلسيوي إقامة االجتماع غير العادي 
جلمعيته العمومية في 9 يونيو 
في جنوب أفريقيا خالل منافسات 
نهائيات كأس العالم 2010، وذلك 
من أجل البحث في تعديل النظام 

األساسي.

حقق الشباب فوزا ثمينا على احلالة 1-0 في ستاد 
علي بن محمد في عراد في افتتاح املرحلة السادسة 
من الدوري البحريني لكرة القدم. وسجل النيجيري 

اميانويل )45( هدف املباراة الوحيد.
وهو الفوز الثالث على التوالي للش����باب ليرفع 
رصي����ده إلى 10 نقاط ويتق����دم للمركز الرابع مؤقتا 
بفارق األهداف عن األهلي الثالث، فيما جتمد رصيد 

احلالة عند 5 نقاط ليتراجع الى املركز السابع.
وجاء الش����وط األول خاليا من اإلثارة ولم يقدم 
الفريقان املستوى الفني املأمول وغلب على لعبهما 

احلذر.
وكانت الفرصة األول����ى للحالة عن طريق أحمد 
إبراهيم الذي توغل بعد متريرة من النيجيري بوالجي 

الري ثم واجه مرمى احلارس محمود العجيمي قبل ان 
يسدد كرة أرضية أبعدها احلارس بصعوبة )24(.

والحت للشباب فرصة تسجيل هدف السبق عن 
طريق الكاميروني ساملون الذي انفرد باحلارس حمد 

الدوسري لكنه فشل في تخطي عقبة االخير )30(.
وجنح الشباب في تسجيل هدفه الوحيد قبل نهاية 
الش����وط األول بعد متريرات قصيرة وصلت عبرها 
الكرة إلى إميانويل الذي س����ددها مباشرة في مرمى 

احلارس حمد الدوسري )45(.
وفي الش����وط الثاني لم تط����رأ أي تغييرات على 
املستوى الفني، وحاول احلالة العودة ملجريات اللقاء 
لكنه لم يوفق. وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي املالكية 

مع األهلي، والنجمة مع املنامة.

األولمبية المصرية تقاطع الجزائر

استبعاد الشارقة سنتين عن دوري أبطال آسيا
تشونغ يطلب طي صفحة الماضي داخل االتحاد اآلسيوي

وفاة مالك واشنطن ويزاردز قبل ساعات من فوز فريقه 
توفي أبي بولني مالك نادي واشنطن ويزاردز عن عمر 
85 عاما قبل ساعات من فوز فريقه 108-107 على فيالدلفيا 
سفنتي سيكس���رز في الدوري االميركي للمحترفني لكرة 
السلة على امللعب الذي بناه، وذلك بعد معاناته من شلل 
دماغي نادر أثر على توزان���ه وحركته. ووقف الالعبون 
دقيق���ة صمت قبل بداية املباراة الت���ي تألق فيها أنطاون 

جيمسون مسجال 32 نقطة و14 متابعة.
وقال مدرب ويزاردز فليب ساوندرز: »أرادنا أن نحتفل 
بحياته وأال نحزن على موته. هكذا كانت نفسيته، لكن عندما 
تأتي اللحظة فال تكون سهلة أبدا«. واعتبر رئيس رابطة 
الدوري ديڤيد شتيرن انه: »مع رحيل أبي، خسرت عائلة 
رابطة الدوري األميركي أحد أكثر األشخاص وقارا. خالل 
مرضه، كافح بعزم وشجاعة سيبقيان مصدر الهام للكل«. 
وقال جنم الفريق غيلبرت اريناس عن بولني الذي صرف 
من ماله اخلاص ليبني ملعب ويزاردز: »أراد احراز اللقب 
قبل رحيله، وما دمت هنا س���يكون هذا هدفي«. واشترى 
بولني الذي عمل في مجال البناء نادي بالتيمور بوليتس 
عام 1964 ثم نقله الى واشنطن عام 1973 وغير اسم الفريق 
الى كابيتال بوليتس ملوسم واحد ثم غيره الى واشنطن 
بولتس. وأحرز بعدها بوليتس لقب الدوري عام 1978 وهو 

الوحيد الذي أحرزه فريق حتت ادارة بولني.
وفي العام التالي أخذ بولني الفريق في جولة الى الصني، 
ليصبح أول فريق م���ن الدوري يلعب في الدولة الكبيرة 

الواقعة في شرق آسيا.

دنفر يعمق جراح نيتس 

هذا وعمق دنفر ناغتس جراح ضيفه نيوجيرزي نيتس 
وأحلق به اخلس���ارة الرابعة عشرة على التوالي 87-101 

ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وقاد كارميلو أنطوني )27 نقطة( والعب االرتكاز البرازيل 
نيني هيالريو )17 نقطة( دنفر لتحقيق فوزه العاشر هذا 
املوسم والسادس على التوالي على أرضه، في اللقاء الذي 
اقي���م حتت أنظار 16.307 متفرجني على ملعب »بيبس���ي 
سنتر« في دنفر. وبقي انطوني متصدر مسجلي الدوري، 
الالعب الوحيد الذي متكن من تس���جيل 20 نقطة أو أكثر 

في جميع املباريات حتى اآلن.
واقترب نيتس من سجل أسوأ بداية في الدوري والذي 
يحمله فريقا ميامي ولوس اجنيليس كليبرز مع 17 خسارة 
متتالية. وسجل كل من ديفن هاريسون ورافر ألستون 19 

نقطة لنيوجيرزي.
 وأضاف تيرينس وليامس 14 نقطة. وحقق غولدن ستايت 
ووريرز املثقل باإلصابات فوزا جميال على مضيفه داالس 
مافريكس متصدر مجموعة اجلنوب الغربي 111-103، على 
ملعب »أميريكان ايرالينز سنتر« أمام 20.008 متفرجني. 
واستهل غولدن ستايت متذيل مجموعة الهادي اللقاء وفي 
صفوفه ثمانية العبني فقط مخولني اللعب، استخدم منهم 
س���تة العبني فقط، علما ان املدرب دون نلس���ون لم يكن 

موجودا إلصابته بالتهاب رئوي.
ومتكن الضيف من تسجيل 33 نقطة في الربع األخير 
مقابل 21 لداالس الذي عانى خس���ارته االولى بعد خمسة 

انتصارات متتالية.
ولم يجد العبو دالس احلل���ول الكافية ألليس، مورو 
وستيفان كاري )18 نقطة(، وكان األملاني ديرك نوفيتسكي 
مرة جديدة األفضل في صفوفه مع 28 نقطة و10 متابعات، 
جيسون تيري 21 نقطة ودرو غودن 14 نقطة و12 متابعة، 
في حني مرر املخضرم جيسون كيد 13 كرة حاسمة. وحقق 
لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب فوزه الرابع على التوالي 
بسهولة على حساب نيويورك نيكس 100-90 على ملعبه 
»س���تيبلز س���نتر« أمام 18.997 متفرجا. وسيطر الفريق 
األصفر على املباراة منذ بدايتها وتألق في صفوفه جنمه 
كوبي براينت )34 نقطة(، االسباني باو غاسول )11 نقطة 
و16 متابعة( وكل من رون أرتس���ت وأن���درو باينوم )17 

نقطة(.
ولدى نيكس الذي عانى خسارته اخلامسة على التوالي 
أمام ليكرز، كان ولسون تشاندلر ولبديل نايت روبنسون 

األفضل مع 15 نقطة، وأضاف ديڤيد لي 13 نقطة.
وفي باقي املباريات، فاز واشنطن ويزاردز على فيالدلفيا 
س���فنتي سيكسرز 108-107، واوكالهوما ثاندر على يوتا 
ج���از 104-94، وتورونتو رابتورز على انديانا بيس���رز 

.112-123


