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الزمالك يلجأ إلى »فيفا« بعد اعتماد نتيجة المباراة مع الحرس
حسام حسن يؤكد أحقية األبيض في ضم سعيد ونجاح

ازمة مباراة الزمالك وحرس احلدود تصاعدت بعد اعتماد فوز االخير

الدولي من أجل رفع اإليقاف عنه ملدة 
5 سنوات، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا 
إلقناع »فيفا« باالستجابة ملطلب 
األخير. ويأتي ذلك كخطوة اولى 
في محاوالت زاهر التي سيبذلها 
لكسب ومس����ؤولي الزمالك، بعد 
قرار اعتماد نتيجة مباراة الزمالك 

وحرس احلدود لصالح األخير.

والتي اعتمدت نتيجتها لالخير، 
وكذلك قبول استقالة رئيس جلنة 
املسابقات نايف عزت، وتعيني عامر 
حسني بدال منه، ورفض استقالة 
محمد حسام رئيس جلنة احلكام. 
ووقع زاهر عل����ى االلتماس الذي 
تقدم به إبراهيم حسن مدير الكرة 
»املنتظر« في نادي الزمالك، لالحتاد 

ملفات كثيرة حتتاج قرارات حاسمة 
اليها خالل  التط����رق  وفورية مت 
االجتماع، وهناك موضوعات أخرى 
مت تأجيلها للجلسة االستكمالية 
اليوم. وكان احتاد الكرة قد اتخذ 
بعض القرارات املهمة في اجتماع 
اول من امس في مقدمتها مناقشة 
أزمة مباراة الزمالك وحرس احلدود 

اليوم اجللسة االستكمالية الجتماعه 
الس����ابق الذي عقد اول من امس، 
التخاذ قرارات جذرية في بعض 
التي مت تأجيلها في  املوضوعات 

االجتماع السابق.
واكد رئيس االحتاد سمير زاهر 
إن االجتماع االخير كان البد أن يعقد 
في هذا التوقيت، ألنه كانت هناك 

عب����د الغني في اح����دى القنوات 
الفضائية أنه م����ع احترامه لعبد 
الغني، إال أن تبريره بتمرير قرار 
مجلس اجلبالية باعتماد نتيجة 
مب����اراة الزمالك واحل����رس، بعد 
ان أصب����ح الفريق في وضع جيد 
بج����دول الدوري، امر غير مقبول 
على اإلطالق، مؤكدا ان كالم عبد 
الغن����ي يعني أن االحت����اد يأخذ 
قراراته بناء على املزاجية وليس 
بناء على لوائح، وتساءل ماذا لو 
كان الزمالك في وضعية س����يئة؟ 
هل كان القرار سيصبح غير ذلك؟ 
واضاف س����راج إن لوائح االحتاد 
تنص عل����ى أن الالعب الذي يتم 
طرده لفعل مشني يتم إيقافه على 
األقل 4 مباريات، وليس )حسب 
مزاج جلنة املسابقات(، مشيرا الى 
أن ادارة الزمالك س����تجتمع خالل 
الساعات القليلة املقبلة لبحث األمر، 

وجميع اخليارات املطروحة.
املدير  أكد  على صعيد اخ����ر، 
الفني للزمالك حس����ام حسن أن 
هاني س����عيد وعبد السالم جناح 
العب����ي حرس احل����دود املنتقلني 
حديثا الى املصري، سبق ان وقعا 
للزمالك وتقاضى كل منهما مقدم 
عقد 300 ألف جنيه، مشيرا الى إن 
الزمالك ستكون له  إدارة  مجلس 
وقفة بعد أن وقع الثنائي للمصري. 
وعن تأكيداته السابقة حول عدم 
احتياجه خلدم����ات الالعبني، قال 
انه اكد عدم احتياجه لعبد السالم 
جناح، لوجود أكثر من العب مميز 
في نفس املركز، إال أنه كان بحاجة 

خلدمات املدافع هاني سعيد.

 زاهر يلتمس إلبراهيم

على صعيد آخر يعقد مجلس 
ادارة االحتاد املصري لكرة القدم 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
اشتعلت األجواء سريعا داخل 
نادي الزمال����ك عقب قرار االحتاد 
املصري لكرة القدم باعتماد نتيجة 
مباراة الفريق االبيض أمام حرس 
احلدود لصالح األخير، رغم إشراكه 
أحمد عيد عبد امللك، وهو ما جعل 
بركان الغضب ينفجر داخل جدران 
البيضاء، حي����ث طالب  القلع����ة 
األعضاء باالنس����حاب من بطولة 
الدوري كرد فعل على تعنت احتاد 
الكرة. وتوعد بعض أعضاء مجلس 
إدارة الزمالك، احتاد الكرة باللجوء 

الى »فيفا« واحملكمة الدولية.
واعلن نائب رئيس نادي الزمالك 
رؤوف جاسر ان النادي سيلجأ الى 
االحتاد الدولي »فيفا« احتجاجا على 
اعتماد نتيجة مباراته مع حرس 
احلدود. وقال جاسر »مجلس االدارة 
س����يلجأ الى فيفا السترداد حقه 
املسلوب رغم اعتراض الزمالك على 
نتيجة املباراة بسبب اشتراك احمد 

عيد عبد امللك رغم ايقافه«.
وأض����اف »ان عب����د امللك كان 
موقوفا ملدة مباراتني وبالتالي كان 
غير مؤه����ل خلوض مباراته امام 
الزمالك، لكنه ش����ارك في املباراة 
اس����تنادا الى تصريح شفهي غير 
رسمي من رئيس جلنة املسابقات 
بإيق����اف الالعب مب����اراة واحدة 
فق����ط، وهو االمر ال����ذي اعترض 
عليه الزمالك اس����تنادا الى تقرير 
احلكم سمير عثمان والذي يدين 
الالعب ويستوجب ايقافه أكثر من 

مباراة«.
من جانبه، علق عضو مجلس 
الرسمي  الزمالك واملتحدث  إدارة 
باس����م النادي صبري سراج على 
التصريحات الت����ي أطلقها عضو 
مجلس ادارة االحتاد املصري مجدي 

إكرامي عاد إلى األهلي

جعفر يمنح العبي الطالئع راحة 

اإلسماعيلي يجدد الثقة بالجهاز الفني

تعاقد االهلي بطل الدوري املصري في االعوام اخلمسة االخيرة 
مع حارس مرماه الس���ابق واجلونة حاليا شريف اكرامي ملدة 3 

اعوام مقابل 3.1 ماليني جنيه.
ويع���ود اكرامي )26 عاما( الى صفوف االهلي الذي رحل عنه 
2005 الى فيينورد الهولندي، لكنه ظل اس���ير دكة البدالء فتره 
طويلة وشارك في 7 مباريات فقط بينها 5 مباريات اساسيا وذلك 
العتماد املدير الفني للفريق الهولندي على احلارس االساسي هينك 
تيمر وتعاقده مع حارس مرمى هيرينفني روب فان ديك عام 2007، 
مما صعب مهمة ش���ريف في اللعب اساسيا فانتقل بداية املوسم 

املاضي على سبيل االعارة الى انقرة غوجو التركي.

قرر املدير الفني لطالئع اجلي���ش فاروق جعفر، منح العبي 
الفريق راحة س���لبية ملدة 3 أيام، بعد انتهاء الدور األول وإيقاف 
الدوري 50 يوما النشغال املنتخب املصري باالستعداد لبطولة 
كأس األمم األفريقية في أنغوال. يذك���ر أن الطالئع يحتل املركز 

الرابع برصيد 25 نقطة. 

جدد اإلسماعيلي الثقة في اجلهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة 
املدير الفني عماد س���ليمان، عقب تع���ادل الدراويش مع بترول 

أسيوط سلبا في ختام الدور األول من الدوري. 
من جانب���ه، اكد مدير الكرة في االس���ماعيلي ايهاب جالل ان 
مجلس اإلدارة يقدر سليمان كمدير فني، خاصة بعد أن جنح في 
إخ���راج الفريق من كبوته في بداية الدوري، وإعادة االنتصارات 

للقلعة الصفراء.
واضاف ان ما تناقلته وس���ائل اإلعالم عن اس���تقالة سليمان 
مجرد اجتهادات، واملجلس لم يتلق أي طلب استقالة رسمي من 

سليمان أو من أعضاء اجلهاز الفني.

»حميدان« يفوز بكأس الدبوس

»حمامة السالم« بطل »عسل معجزة الشفاء«
فاز فريق حمامة السالم باملركز 
االول في دورة عس����ل »معجزة 
الشفاء« لسباعيات كرة القدم التي 
اختتمت أول من امس، بعد تغلبه 
على فريق »مويا القابضة« 1-2 
في املباراة النهائية، ومتكن حمامة 
السالم من السيطرة على الشوط 
االول وانهاه متقدما 2-0 عن طريق 
الفضل����ي وعبدالرحمن  محم����د 
باني، وفي الشوط الثاني حاول 
»موية« العودة للمباراة واستطاع 
تقليص الفارق بواس����طة ساير 
 علي عن طريق ركلة جزاء، لكن

الوقت لم يسعفه إلدراك التعادل. 
وبع����د نهاية املب����اراة قام املدير 
التنفيذي لش����ركة عسل معجزة 
الش����فاء رياض الفضلي بتوزيع 
اجلوائز على الفرق الفائزة ونال 
الالعب عبدالرحمن باني جائزة 
أفضل العب في الدورة، في حني 
حصل احلارس راكان العنزي على 

شهد االجتماع التاسع بنادي 
الصيد والفروسية لسباق ال�خ�ي�ل 
ال�ع�ديد من املفاجآت في اشواط 
الكؤوس الرئيس����ية حيث توج 
اجلواد حميدان السطبل دسمان 
بقيادة كامو بطال لكأس املرحوم 
فهد الدب����وس املخصص للجياد 
الثالثة على  املبتدئة والدرج����ة 
مسافة 2400 متر بزمن 2/36/06ق 
وبفارق بعيد عن اجلواد مهلهل 
للعرين بقيادة يوسف محمد، وقام 

راعي السباق طالل الدبوس بتقدمي 
الكأس إلى يوسف الكندري وهنأ 
الفوز وأكد  اسطبل دسمان على 
اس����تمرار تقدمي الدعم س����نويا، 
ث����م قام الش����يخ عل����ي احلمود 
نائب رئيس النادي بتقدمي درع 
الدبوس.  تذكارية تقديرا لطالل 
وعل����ى كأس الش����ركة الكويتية 
الغذائية املخصصة  للتجهيزات 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
2400 متر، فاز اجلواد يرهب القادم 

من الفروانية بقيادة روميل باملركز 
األول بزمن 2/38/08ق. وعلى كأس 
الشركة الوطنية للميادين جلميع 
الدرجات على مس����افة 1800 متر 
جاءت البداية لصالح اجلواد سفير 
السطبل السفير وبر العرب لالبرق 
العتيبي  الغالي لسعدون  وعطا 
ولكن سرعان ما تقهقر املرشحون 
لينطلق البطل أخو هيام للنشاما 
بقيادة دو وف����از بالكأس بزمن 

قياسي قدره 1/52/08ق.

القادسية يهزم
الساحل في »الطائرة«

بطولة أولى
للدراجات الهوائية

تغلب القادسية على الساحل 
3 - 2 ف���ي خت���ام مباري���ات 
املجموعة االولى والدور التمهيدي 
لبطولة االحتاد اخلامسة للكرة 

الطائرة. 
وانتزع الشوطني االولني 25 - 
15 و25 - 22 اال ان العبي الساحل 
بقيادة خالد الشمري وعبداهلل 
العن���زي متكنوا من العودة الى 
اللقاء والفوز بالشوطني التاليني 
25 - 22 و25 - 20 ليحتك���م 
الفريقان الى شوط فاصل حسمته 

خبرة العبي القادسية 15 - 11.

ينظم احتاد ألعاب القوى غدا 
ف����ي ال� 3.30 عص����را في منطقة 
الصديق السباق االول للدراجات 
الهوائية لفئتي العمومي والشباب 
على النحو التالي: فئة العمومي 
مس����افة 40 كلم، فئة الش����باب 
مسافة 30 كلم. على صعيد آخر، 
قدمت اللجن����ة الرياضية العليا 
للوزارات واملؤسسات والهيئات 
 احلكومية التابعة للهيئة العامة
للش����باب والرياض����ة اقتراح����ا 
باس����تحداث بطول����ة للدراجات 
الهوائية واخرى للصاالت املغلقة 
لكرة القدم، حيث س����يتم ارسال 
كتب للمعنيني بهاتني البطولتني 

العتمادهما بشكل رسمي.

بدرو يرفع فانيلة نادي النصر بحضور مساعد املطيري وعلي الشمري ومارسيلو كابو

)عادل يعقوب(الكويت ينطلق بقوة نحو إحراز اللقب

القادسية لتجاوز عقبة الساحل في »السلة«

بدرو مع النصر مقابل 70 ألف دوالر
الكويت واصل صدارة دوري الشباب

مواجهة »حساسة« بين الجهراء وكاظمة في الجولة الـ 11

بعد فوزه على القادسية في ختام الجولة التاسعة

يحيى حميدان
س���يكون القادسية امام عقبة صعبة اليوم في دوري السلة 
عندما يستضيف الساحل في الساعة ال� 7 مساء في صالة فجحان 
هالل املطيري وذلك ضمن مباريات اجلولة ال� 11، والتي تش���هد 
ايض���ا اقامة 3 مباريات اخرى في التوقيت نفس���ه، حيث يحل 
كاظمة ضيفا ثقيال على اجلهراء، فيما يلعب اليرموك مع النصر 

في صالة االول، واخيرا يلتقي التضامن مع الصليبخات.
ولن تكون مهمة القادسية حامل اللقب في السنوات الثالثة 
املاضية والذي لديه 10 نقاط من فوزه في جميع مبارياته سهلة 
امام الس���احل )12 نقطة(، خاصة ان الضي���وف لديهم العديد 
من العناص���ر التي بإمكانها اقالق راح���ة املقدوني جوردانكو 

ديڤيدنكوف مدرب القادسية.
ويضع مدرب الساحل سالم الداود ثقته دائما في شايع مهنا 
في مركز صانع اللعب والذي توكل اليه العديد من املهام في قيادة 
دفة لعب فريقه، ويعتمد كذلك على عبداهلل الشمري واحمد فالح 

وصالح يوسف في االختراقات ومتابعة الكرة حتت السلة.
في املقابل، يجب على جوردانكو ان يغير من تكتيكاته بحذر 
خ���الل املباراة كي ال تفلت من يديه، وعليه كذلك تنبيه العبيه 

الستغالل جميع الفرص التي تتاح لهم للتسجيل.
ولدى جوردانكو عدد كبير من الالعبني الذين بإمكانهم قلب 
املوازين بتواجد عبداهلل الصراف وفهاد السبيعي واحمد سعود 
وناصر الظفيري وعبدالعزيز احلميدي اضافة الى االميركيني 
جويل بوكس ونيكوالس زاكري. وتش���هد صالة نادي اجلهراء 
مواجهة في غاية احلساس���ية بني اجلهراء )12 نقطة( وكاظمة 
)11 نقطة(، خاصة ان طموح كال الفريقان هو حجز احد املراكز 
االربعة االولى املؤهلة الى املربع الذهبي وان كان احلديث اليزال 
مبكرا عن املربع الذهبي اال ان الفوز في مثل هذه املباريات يعطي 
الفريق االفضلية فيم���ا تبقى من مباريات الدوري وفي مباراة 
اليرم���وك )9 نقاط( والنصر )7 نقاط( تعتب���ر كفتا الفريقان 
متساوية نوعا ما للظفر بنقطتي املباراة. اما مواجهة التضامن 
والصليبخ���ات )8 نقاط لكالهما( فالفرصة تبدو س���انحة ألي 
منهما لتحقيق فوزه الثاني في الدوري بعد تغلبها في اجلولة 

مواجهة حامية الوطيس بني القادسية والساحلاملاضية على الساملية والشباب على التوالي.

جائزة أحسن حارس.
من جانبه أعرب رياض الفضلي 
عن سعادته بالنجاح الذي حققته 

الدورة، مؤكدا استمرار الشركة في 
الشباب مبا يخدم املجتمع  دعم 

ويساهم في تطوره.

البرازيل ويلعب حاليا في نادي 
فاسكو ديغاما البرازيلي مؤكدا ان 
بدرو س���يمثل إضافة قوية خلط 
الهج���وم ملهارت���ه العالية. وبني 
كابو ان الفريق لن يتنازل عن ان 
يكون من فرق الصدارة بالدوري 
املمتاز وسينافس على اللقب حتى 

اجلوالت األخيرة. م���ن ناحيته 
عبر املهاجم بدرو عن س���عادته 
باالحتراف في الكويت ومع نادي 
النصر الذي أعطاه الثقة باختياره، 
مبينا انه سعيد بوجود عدد من 
احملترفني البرازيليني في النادي 
والذي سيساعده على سرعة التأقلم 

مع الفريق وأنه سيقدم ما يرضي 
طموح اإلدارة وجماهيره.

وق����ال الش����مري ان املهاجم 
املصاب البرازيلي جوني سيغادر 
الى الس����عودية إلج����راء عملية 
جراحي����ة بالركبة على ان يعود 

في شهر يناير املقبل.

عبدالعزيز جاسم
النصر  ن���ادي  إدارة  كش���فت 
ع���ن قيم���ة صفق���ة مهاجمه���ا 
 اجلديد البرازيلي بدرو باس���وش 
)22 عاما( والت���ي بلغت 70 ألف 
دوالر خ���الل املؤمت���ر الصحافي 
الذي عقد مساء امس مبقر النادي 
النادي مس���اعد  وحضره رئيس 
املطيري واملدير الفني علي الشمري 
واملدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
ومدي���ر الفريق محم���د العدواني 
باإلضاف���ة الى بدرو. وقال رئيس 
النادي مساعد املطيري ان اإلدارة 
لن تتوانى في دع���م فريق القدم 
واالستمرار بنفس النهج بتقدمي كل 
ما يحتاجه الفريق األول مشيرا الى 
ان البرازيلي بدرو سيمثل إضافة 
جيدة خلط الهجوم خصوصا بعد 
إصابة مواطنه جوني لذلك سيتم 
تسجيله في كشوفات النادي أول 
يناير املقبل لكي يتمكن من اللعب 
في الدوري املمتاز. من جهته قال 
املدرب البرازيلي مارس���يلو كابو 
انه بنفسه اختار الالعب ملعرفته 
التامة به وسيرته الذاتية رغم صغر 
سنه لتدريبه الالعب في السابق 
الذي كان ضمن منتخب ش���باب 

مبارك الخالدي
أزاح فريق الكويت حتت 19 س����نة عقبة كبيرة من 
طريقه نحو إحراز اللقب ملسابقة دوري الشباب عندما 
تغلب على غرميه التقليدي القادس����ية 2 � 1 في املباراة 
التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الصداقة والسالم 
في ختام اجلولة التاس����عة من البطولة، وبذلك ارتفع 
رصيد األبيض ال����ى 27 نقطة فيما ظل رصيد األصفر 

عند 14 نقطة.
وجاءت املباراة حماسية في شوطيها وتبادل خاللها 
الفريقان الهجمات دون حتفظ وتقدم األبيض في الدقيقة 
)14( ع����ن طريق مدافعه فهد األنص����اري الذي تطاول 
لعرضية طالل بورسلي ووضعها في املرمى، وجاء رد 
األصفر عب����ر مدافع األبيض فهد األنصاري أيضا خطأ 

في مرماه )38(.
وفي الشوط الثاني كّثف الكويت من سيطرته على 
امللعب بتألق الفت لالعبيه ناصر القحطاني وعبدالهادي 
خميس ليمرر األول كرة ماكرة داخل املنطقة خلميس 
الذي راوغ املدافعني وحارس القادسية عبداهلل الشطي 
ويطلق قذيفة في س����قف املرمى محرزا الهدف الثاني 

والفوز لفريقه )74(.
واستبسل مدافعو األبيض وحارس مرماهم عبدالرحمن 
احلسينان في احلفاظ على التقدم حتى نهاية املباراة.

أدار اللقاء احلكم الدولي محمود البلوشي وعاونه 
كل من محمود املتروك وعبدالعزيز جاسم.

العبا فريق حمامة السالم يرفعان كأس الدورة


