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اتحاد الشرطة يلقي القبض على الزمالك ومدربه

الزمالك يفاوض حسام لخالفة ميشيل ويرفض شقيقه 
ولكن لم يكن هناك حتسن في 
األداء فعاد إلى طريقة 2-5-3 

ولكن الهزائم استمرت.

األهلي يواصل انتصاراته

وعلى صعيد الدوري، حقق 
األهلي فوزا جديدا على ضيفه 
املقاولون العرب بهدفني نظيفني 
ف����ي ختام مباريات األس����بوع 
العاش����ر على س����تاد القاهرة 

الدولي.
انتهى الشوط األول بتقدم 
األهل����ي بهدف أح����رزه محمد 
فضل )15( وفي الشوط الثاني 
أضاف أحمد حسن الهدف الثاني 
)60( من تسديدة خدعت حارس 

املقاولون داودا.
جاء اللقاء سريعا ولم يكن 
املقاولون لقمة سائغة إذ حاول 
الفريق كثيرا وهدد مرمى أحمد 
عبداملنعم أكثر من مرة خاصة في 

الدقائق األخيرة من املباراة.
النتيج����ة يرتف����ع  به����ذه 
رصيد األهلي إل����ى النقطة 26 
محتفظا بفارق الست نقاط في 
الصدارة عن أقرب مالحقيه وهو 
بتروجيت، بينما يتجمد رصيد 
املقاولون العرب عند النقطة 11 

في املركز التاسع.
الب����دري 3  أجرى حس����ام 
تغييرات أحدها اضطراري عندما 
خرج فرانس����يس )42( مصابا 
وحل محله الناشئ أحمد شكري، 
وخرج فضل في الشوط الثاني 
)62( وحل محله محمد طلعت 
وخرج أحم����د علي )75( وحل 
محله محمد بركات الذي غاب عن 

اللقاء السابق أمام بتروجيت.
وفي اجلان����ب األخر أجرى 
محمد عامر تبديلني دفعة واحدة 
بخروج أحمد عبدالعزيز ونزول 
إبراهيم احلمالوي وخروج محمد 
سمارة ونزول موسى كايبرو 
)66( وبعده����ا ب� 4 دقائق كان 
الثال����ث للمقاولون  التغيي����ر 
بخروج محمد س����مارة ونزول 

موسى كايبرو )69(.

في أول دقيقتني فرصة التقدم 
عندما تلقى عرضية منوذجية 
انقض عليها برأسه لكن الكرة 
ذهب����ت إلى خارج املرمى تالها 
مباشرة انطالقة لشريف أشرف 
الذي ملح تق����دم احلارس أحمد 
سعد عن مرماه وحاول أن يضع 
الك����رة عالية »لوب« لكنها إلى 

خارج املرمى.

ميشيل يتبرأ من خسائره

وقال عمرو اجلنايني عضو 
مجل����س إدارة الزمال����ك ف����ي 
تصريح����ات إن عالقة الزمالك 
انتهت وأن مجلس  مبيش����يل 
اإلدارة س����يجتمع مساء األحد 

لتحديد البديل.
وقال الفرنسي هنري ميشيل 
الزمالك إن  الفني لنادي  املدير 
مش����اكل الفري����ق مازالت دون 
حلول على الرغم من محاوالته 
الالعبني لتطوير  املستمرة مع 

أداء الفريق.
وأضاف ميشيل في املؤمتر 
الصحافي عق����ب نهاية مباراة 
انتهت  الش����رطة والتي  احتاد 
بهزمية الفريق بهدفني دون رد: 
نفس املشاكل التي تواجهنا في 
كل مباراة، نسيطر على مجريات 
العديد من  لن����ا  اللعب وتتاح 
الفرص ولكن نفشل في ترجمتها 

ألهداف.
وتابع: فريق الشرطة استغل 
حالة التخبط ف����ي دفاعنا في 
الش����وط األول وأح����رز هدف 
التق����دم، وعندما كن����ا نهاجم 
لتعدي����ل النتيجة أحرز الهدف 

الثاني.
وخس����ر الزمال����ك بهدف����ي 
النيجي����ري مينوس����و بوب����ا 
والغاني صامويل كيرا، ليتراجع 
الفريق للمركز العاشر برصيد 

11 نقطة.
وأشار املدير الفني الفرنسي 
إلى أنه يقدم كل ما في وس����عه 
للفريق ولكن دون فائدة، فبدأ 
مشواره باللعب بطريقة 2-4-4 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
دق فري���ق احتاد الش���رطة 
املسمار األخير في نعش املدرب 
الفرنس���ي هنري ميشيل املدير 
الفني للزمالك، حيث أسقط أبناء 
الشرطة الزمالك بهدفني نظيفني 
في األسبوع العاشر من الدوري 
املصري لكرة القدم لتكون الهزمية 
الثانية على التوالي ألبناء ميت 
عقب���ة وهي اخلامس���ة للفريق 
في الدوري هذا املوسم، وخسر 
الزمالك أربع مباريات مع ميشيل 
من سبع ورفض ميشيل احلديث 
عن رحيله عن الفريق مؤكدا أنه 
الفريق  لن يستقيل من تدريب 
وأن ذلك األمر يعود إلى مجلس 
اإلدارة، رغم التأكيدات على تعيني 

حسام مدربا.
ومع تصريحات ميشيل التي 
تس���تهدف احلصول على قيمة 
الش���رط اجلزائي، فق���د بدأت 
ادارة الزمال���ك مفاوضات جادة 
مع العب الفريق السابق حسام 
حسن لتولي منصب املدير الفني، 
وكانت جماهير الزمالك قد هتفت 

باسمه اثناء املباراة.
وعاد حس���ام أمس من دبي 
حي���ث كان يقضي اج���ازة عيد 
االضحى ليدخل في مفاوضات 
مع مم���دوح عب���اس، محورها 
االساسي ضم ش���قيقه ابراهيم 
حس���ن في منصب مدير الكرة، 
وهو ما يرفضه مجلس الزمالك 
والذي اختار بالفعل امين منصور 
مديرا للكرة، كما ان ابراهيم حسن 
موقوف من االحتاد الدولي ملدة 
خمس سنوات، ومع ذلك فان هذه 
النقطة ق���د يتم جتاوزها خالل 

املفاوضات.
وحتس���با ألي فش�����ل فإن 
امل���درب حلمي ط���والن ينتظر 
الفريق،  الفرصة لتولي تدريب 
وس���يكون القرار النهائي خالل 
س���اعات، مع استبعاد ان يكون 
املدرب اجلديد اجنبيا، واالعتماد 
على أحد أبناء الزمالك، قياس���ا 
لنجاح حسام البدري مع االهلي 

الخريطيات
يهزم أم صالل

حقق اخلريطيات مفاجأة كبيرة 
وهزم ام صالل 1-0 في افتتاح املرحلة 
التاس���عة من الدوري القطري لكرة 

القدم.
البوركيني يحيي كيبي  وسجل 
)62( هدف املب���اراة الوحيد، ليرفع 
رصيد اخلريطيات الى 9 نقاط فتقدم 
مؤقتا الى املركز الثامن، فيما جتمد 
رصيد أم صالل عند 7 نقاط وتراجع 

من التاسع الى العاشر.
وفي مباراة ثانية، تعادل اخلور 

والريان 0-0.
وبق���ي الريان مؤقت���ا في املركز 
اخلامس برصيد 12 نقطة، واخلور 
ف���ي املركز ال���� 12 األخير برصيد 6 

نقاط.
وتختتم املرحلة اليوم مبباراتي 
الش���مال مع العرب���ي، واألهلي مع 

قطر.

الموسوي يخضع لفترة تأهيل

عبداهلل العنزي 
قال عضو اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة 
عماد الغربللي ان اللجنة بانتظار التقرير النهائي الذي ستقدمه 
اللجنة الفنية والتطوير، عن مشاركات منتخبات االول والشباب 
والناشئني في تصفيات كأس آسيا، والتي أسفرت عن تصدر االزرق 
املجموعة الثانية قبل جولتني م���ن ختام التصفيات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آسيا 2011 في قطر، فيما خرج ازرق الشباب بخفي 
حنني من التصفي���ات التي اقيمت في اربيل، فيما خطف منتخب 

الناشئني بطاقة التأهل الى نهائيات كأس آسيا للناشئني.
 وب���ني ان اللجنة االنتقالية س���تنظر الى هذا التقرير النهائي 
وما يتضمنه من رأي فني عما جرى في الفترة السابقة، والرؤية 
املستقبلية لهم خصوصا فيما يتعلق مبنتخب الناشئني الذي سيتم 
توفير كل اإلمكانيات له لتقدمي صورة جيدة عن الكرة الكويتية في 
النهائيات اآلسيوية، مضيفا ان سيتم النظر فيما اذا كان منتخب 
الشباب سيتحول الى االوملبي أم يتم االبقاء على االوملبي احلالي 
كما هو عليه، مش���يرا الى ان هذا اجلانب يتطلب معرفة االعمار 

السنية التي سيبلغها الالعبون اثناء بدء التصفيات االوملبية.
من جانب آخر، علمت »األنباء« ان تقرير اللجنة الفنية والتطوير 
س���يتضمن توصية بتجديد عقد م���درب االزرق الصربي غوران 
توفاريتش الذي ينتهي في فبراير املقبل، اذا ما اس���تطاع التأهل 
الى النهائيات، على ان يبدا العقد اجلديد بعد نهائيات كاس آسيا 

في قطر.

أعلن مهاجم العربي حسني املوس���وي تعافيه من اإلصابة التي 
حلقت به مؤخرا في ظهره، حيث بدأ املشاركة في التدريب مع األخضر 
منذ بضعة أيام، وهو يخضع حاليا لفترة تأهيل الس���تعادة لياقته 
البدنية بس���بب ابتعاده عن املالعب عدة أسابيع جراء اإلصابة التي 

حلقت به، وتوقع أن يعود الى املالعب بعد 10 أيام.

يوم الهدف الواحد في الدرجة األولى
خيطان والفحيحيل والساحل في الصدارة 

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي
تصدر 3 من اصل 6 فرق اجلولة 
االولى من دوري الدرجة االولى لكرة 
القدم، بعد فوز خيطان والفحيحيل 
والس���احل على اجلهراء واليرموك 
والشباب على التوالي بنتيجة واحدة 

.0-1
اليرموك  الفحيحيل على  وتغلب 
بهدف احرزه املهاجم حس���ني سراج 
من تسديدة داخل منطقة اجلزاء )16(. 
وبالنتيجة نفسها، فاز الساحل على 
الشباب س���جله مرزوق زكي )58(، 
واضاع الشباب ركلة جزاء عن طريق 

البرازيلي موريسيو )74(.
وف���ي تفاصي���ل مب���اراة اجلهراء 
وخيطان، كان الش���وط االول متكافئا 
فنيا مع تفوق نسبي خليطان الذي متكن 
من تسجيل هدف املباراة الوحيد عبر 
البرازيلي ادرس���ون من كرة قوية اثر 
ركلة حرة مباشرة سكنت الزواية اليمنى 

للحارس سطام احلسيني )11(.
 وساهمتتحركات عمر احلقان وفايز 
النصار والبرازيليني لويس فيريرا 
وادرسون ومحمد عثمان الذي خرج 
مصابا في الدقيقة 19، في ترجيح كفة 
خيطان في بداية الشوط االول. وبعد 
الهدف استيقظ اجلهراء، وسيطر على 
وسط امللعب دون فاعلية على املرمى، 
واصطدمت تسديدة البرازيلي ويلسون 
باملداف���ع الكاميروني ب���وي ميغن. 

وكاد البرازيلي انطونيو توبانغو ان 
يدرك التعادل اال ان العارضة رفضت 
دخول كرته مرمى خيطان مع نهاية 

الشوط. 
وفي الشوط الثاني، كثف اجلهراء 
من هجومه بعد ان اشرك املدرب صالح 
العصف���ور املهاجم���ني محمد دهش 
وعب���داهلل الظفيري، بدال من س���عد 
نزال وطالل عدنان، وكان له ما اراد 
من استحواذ، اال انه عجز عن صناعة 
فرص خطرة بسبب التمركز السليم 
ملدافعي خيطان الذي اعتمد على الكرات 
املرتدة، وكاد يسجل من احداها بيد 
ان احلارس احلس���يني تصدى لكرة 
ادرسون الراسية، ولكن االخير تسبب 
في مش���كلة حقيقية لفريقه بعد ان 
ضرب مهاجم اجلهراء محمد سعد دون 
كرة فطرده احلك���م عبدالعزيز امان 
)72(. وه���ذا النقص لم يثن خيطان 
من االحتفاظ بتقدمه، اال ان الصدمة 
الثانية كانت بطرد العب اخر هو فايز 
النصار بعد حصول���ه على البطاقة 
الصفراء الثانية قب���ل نهاية املباراة 

بدقيقة واحدة.
قاد املباراة احلكم عبدالعزيز امان، 
وانذر بوي ميغ���ن ورائد عبدالرزاق 
وعمر احلقان وسارلي فودي وطرد 
ادرس���ون وفايز النصار )خيطان(، 
وانذر طالل عدنان واحمد حواس وسعد 

نزال وويلسون )اجلهراء(. 

حسام حسن مرشح لتدريب الزمالك بعد إقالة الفرنسي هنري ميشيل

مدافع خيطان السنغالي سارلي فودي يحول الكرة بيده الى مرمى اجلهراء

عربية متفرقات

 تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران اليوم 
مبباراة مؤجلة من املرحلة الس���ابعة ب���ني االتفاق وضيفه 
االحتاد. يدخل االحتاد اللقاء برغبة مداواة جراحه من اللقاء 
السابق أمام الشباب وخسر فيه 0-1 من أجل االنطالق نحو 
الص���دارة حيث يحتل املركز الثالث برصي���د 15 نقطة. أما 
االتفاق فيدخل اللقاء بنش���وة الفوز على العروبة العماني 
ف���ي بطولة االندية اخلليجية، وبرغبة تعويض خس���ارته 

محليا امام الهالل 2-0.
 قطع وفاق س��طيف اجلزائري خط��وة مهمة نحو الظفر بلقب 
كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم للمرة االولى في تاريخه بعد فوزه 
عل��ى ضيفه امللعب املالي 2-0 على ملعب 8 مايو في س��طيف امام 
30 الف متفرج في ذه��اب الدور النهائي. ويدين الفريق اجلزائري 
بفوزه الى عبد املليك زياية الذي س��جل هدفي املباراة )14 من ركلة 

جزاء و80(، رافعا رصيده الى 15 هدفا في املسابقة.
 اسقط احلس����ني ضيفه الوحدات حامل اللقب بالفوز عليه 
2-1 على ستاد احلسن في مدينة اربد في املرحلة السادسة من 
الدوري االردني لكرة القدم. وبهذا الفوز تقدم احلسني الى املركز 
الثاني برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن شباب االردن املتصدر، 

فيما تراجع الوحدات الى املركز اخلامس خامسا ب� 9 نقاط.

شباب الغازية ثّبت صدارة النجمة بتعادله مع العهد
بيروت ـ ناجي شربل

تطورت االمور في مباراة الصفاء 
التي اجريت بينهما على  واحلكمة، 
ملعب االول في وطى املصيطبة، في 
ختام املرحلة السادسة من الدوري 
اللبناني ال� 50 لكرة القدم، اثر نزول 
عدد من جمه���ور الصفاء الى ارض 
امللعب من فوق الش���ريط الشائك، 
اعتراضا على احلكم الدولي بس���ام 

عياد. 
وقد احتسب احلكم ركلتي جزاء 
للصفاء، االولى في الدقيقة 90، وسجل 
منها الهايتي شارل دافيدسون هدف 
التعادل 4-4، ثم اهدر في الدقيقة 95 
فرصة الفوز لفريقه اذ أمسك حارس 
احلكمة وحيد فتال الكرة التي سددها 

دافيدسون من ركلة جزاء ثانية
وكان مدافع احلكمة محمد سلوم 
افتت���ح التس���جيل للصف���اء خطأ 

ف���ي مرمى فريقه ف���ي الدقي��قة 13، 
ايفان  وعادل املهاج���م االوك����راني 
فالك���وفسكي االرقام بعد مت���ريرة 
من وائل كوثراني في الدقيقة 32، ثم 
الفريق فالكوفسكي االخ��ضر  منح 
ه���دف التقدم 2-1 ف���ي الدقيقة 52. 
ورد روني عازار معادال للصفاء في 

الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 73 سجل فالكوفسكي 
هدفه الثالث »هاتريك«. ورد دافيدسون 
مدركا التعادل الصحاب االرض في 
الدقيقة 80. وبدا ان احلكمة في طريقه 
الى حتقيق الفوز، عندما س���جل له 
سلوم هدف التقدم 4-3 قبل النهاية 
بث���الث دقائق. ثم ج���اءت الدقائق 
اخلمس املجنون���ة، لتنتهي املباراة 

بالتعادل 4-4.
الغازية صاحب  وأهدى الشباب 
القاع الصدارة للنجمة حامل اللقب، 

العهد املتصدر  بتعادله ومضيف���ه 
الس���ابق 1-1 على ملعب بلدية برج 
حمود. س���جل للعهد حسن معتوق 
وللشباب الغازية علي احلمصي في 

الشوط الثاني. 
وتقدم االنصار الى املركز الثالث 
بفارق االهداف عن الصفاء بفوزه على 
ضيفه االصالح البرج الشمالي 1-5 
على ملعب بيروت البلدي. وافتتح 
االنصار التس���جيل بعد ركنية من 
العراقي احمد مناجد ارتقى لها املدافع 
الدولي أحمد اخلضر فوق احلارس 
ب���الل كس���اب )7(. وضاعف ربيع 
عطايا النتيجة بتسديدة من خارج 
املنطقة )22( فشل احلارس كساب 

في التقاطها.
الفلسطيني وسيم عبد   وقلص 
اله���ادي النتيجة بكرة رأس���ية اثر 
عرضية من موسى زيات )47(، لكن 

ربيع عطايا املتألق استعاد تقدم فريقه 
من تسديدة رائعة بيسراه من خارج 
املنطقة )53(. واضاف احمد اخلضر 
هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد ركنية 
من مالك حسون )58(. واختتم أحمد 
الشوم مهرجان األهداف بتسديدة من 

خارج املنطقة)90(.
وعلى ملعب صيدا البلدي، حقق 
الرابع على  الراسينغ بيروت فوزه 
مضيفه االهلي صيدا 2-0، سجلهما 

علي بلوط في الدقيقتني 28 و43.
فيما ش���هد ملعب صور البلدي، 
اعتراضا من املبرة على حكم مباراته 
ومضيفه التضامن صور التي انتهت 

بالتعادل 2-2.
البرازيلي  املبرة  وس���جل هدفي 
جورج دا سيلفا في الدقيقتني 8 و61. 
وللتضامن صور احمد سبيتي وفيصل 

عنتر في الدقيقتني 58 و62.

أبوتريكة يغيب عن كأس األمم األفريقية مصر تشارك في أمم أفريقيا لليد
اكد طبي��ب منتخب مص��ر لكرة القدم ايه��اب علي ان 
املهاجم محمد ابوتريكة س��يغيب ع��ن نهائيات كأس االمم 
االفريقي��ة املقررة في انغوال مطلع العام املقبل، إلصابة في 

قدمه ستبعده 3 اشهر عن املالعب.
وقال علي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: 
»أصيب ابوتريكة في قدمه منذ فترة وخاض مباراة اجلزائر 
متحامال على آالمه، لكنه توجه الى أملانيا للخضوع الى عالج 

طويل األمد سيستمر ثالثة اشهر«.

الدقائق األولى من شوط املباراة 
األول والتي لم تستمر سوى عشر 
دقائق فقط وسرعان ما انتقلت 
بعدها السيطرة الحتاد الشرطة 
الذي هدد مرمى عبدالواحد السيد 

في أكثر من مناسبة.
أيوا  إبراهيم  الغاني  وأهدر 

التي  املباراة حال���ة »التوهان« 
يعان���ي منه���ا الزمال���ك بينما 
جلس مدربه على مقاعد اجلهاز 
املباراة ولم يحرك  الفني طوال 

ساكنا.
وبذلك تراج����ع الزمالك إلى 
املركز العاشر وكان من املمكن أن 

يتراجع بشكل أكبر لوال هزمية 
أمام طالئع اجليش  املنصورة 
أمام  البورس����عيدي  واملصري 
بتروجيت بجانب فارق األهداف 
الذي يفصله عن اجلونة واالحتاد 

السكندري واحمللة.
وجاءت السيطرة للزمالك في 

حرس احل���دود بنفس النتيجة 
وطالئع اجليش على املنصورة 
3-1 واالنتاج احلربي على اجلونة 
2-0 وتعادل بترول أسيوط مع 

انبي 1-1.
وعودة الى مب���اراة الزمالك 
الش���رطة، فقد أظهرت  واحتاد 

بعد رحيل جوزيه.
املقابل واص���ل األهلي  ف���ي 
عل���ى  وتغل���ب  انتصارات���ه 
العرب 2-0، كما فاز  املقاولون 
االسماعيلي على مضيفه احمللة 
1-0 وبتروجي���ت على مضيفه 
املصري واالحتاد السكندري على 

اعتذر االحتاد املص��ري لكرة اليد عن عدم 
تنظي��م بطول��ة كأس األمم اإلفريقية التي كان 
م��ن املقرر إقامته��ا في فبراير املقبل بس��بب 
مش��اركة اجلزائر فيها. وأسفر اجتماع طارئ 
ملجل��س إدارة االحتاد عن االعت��ذار عن عدم 
التنظيم وهو ما س��يؤدي لتوقيع عقوبات على 
املنتخب املص��ري. ولكن رئيس االحتاد هادي 
فهمي أكد انه حصل على ضمانات بأن االحتاد 

املصري لن يعاقب، كم��ا ان املنتخب املصري 
سيشارك في البطولة للدفاع عن لقبه وفرصته 
في التأهل الى اوملبي��اد لندن 2012، وأكثر من 
ذل��ك انه حصل على ضمانات أخرى بعدم نقل 

البطولة االفريقية الى اجلزائر.
ومن املتوقع أن يتم إيقاف املنتخب املصري 
ملدة عامني باإلضافة إلى عدم التأهل إلى بطولة 

كأس العالم املقبلة في السويد عام 2011.

»الفنية والتطوير« توصي بتجديد
عقد غوران حتى كأس آسيا

)سعود سالم(


