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»عفروتو« األهلي دّوخ »الشرطة«.. والمنصورة يسقط أمام الجونة
ضمن الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

العب األهلي مصطفى عفروتو يحاول انتزاع الكرة من قائد احتاد الشرطة أمين سعيد

اجلماهير الشبابية تعول كثيرا على مساعد ندا بقيادة الفريق إلى النهائي

كأس لبنان لكرة الصاالت بحوزة العبي بروس كافيه

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
حقق األهل����ي فوزا كبيرا على 
احتاد الشرطة 4-2 في مباراتهما 
التي اقيمت امس االول ضمن لقاءات 
اجلولة ال����� 17 في الدوري املمتاز 
لكرة القدم. ولعب الصاعد الواعد 
مصطفى عفروت����و دور البطولة 
في اللقاء عندم����ا مت الدفع به في 
الشوط الثاني، فقلب األمور رأسا 
على عقب وأحرز هدفني وتسبب 
في ضربة جزاء أحرز منها محمد 
سمير هدفا، وبهذا الفوز رفع األهلي 
رصيده إلى النقطة 38 متربعا على 
القمة، بينما توقف رصيد الشرطة 

عند 23 نقطة.
وانتهى الشوط األول من مباراة 
االهلي والشرطة بالتعادل السلبي 
بني الفريقني وفى الشوط الثاني 
تقدم الشرطة بهدف لرضا العزب، 
ثم تعادل عفروتو من ضربة حرة، 
ثم أضاف أحمد شكري الهدف الثاني 
لألهلي، ومحمد سمير الثالث من 
ضربة جزاء، وبعدها أحرز الشرطة 
هدفه الثاني، لكن عفروتو ظهر من 
جديد وقلب املوازين وأحرز الهدف 
املب����اراة برباعية  الرابع لتنتهي 

أهالوية مقابل هدفني للشرطة.

رباعية للمقاولون

وفي مب����اراة أخ����رى، حصل 
املقاولون العرب على ثالث نقاط 
غالية على أرضه ووسط جماهيره 
بعد فوزه على االحتاد السكندري 

.1-4
وانتهى الشوط االول بالتعادل 
االيجابي 1-1، تقدم لالحتاد الالعب 

محمود شكري من ضربة جزاء في 
الدقيقة 9 ثم أدرك االحتاد التعادل 
الالعب محمود سمير  عن طريق 

.)37(
انهار  الثان����ي  الش����وط  وفي 
االحتاد متاما واستطاع املقاولون 
تس����جيل ثالث أهداف عن طريق 
رضا الويش����ي )72( ورامي ربيع 

هدفني )84 و91(.
النتيجة يرتفع رصيد  وبهذه 
املقاولون عند 22 نقطة في املركز 
التاسع، بينما يتجمد رصيد فريق 
االحتاد السكندري عند 23 نقطة 

في املركز الثامن.
وواص����ل املنص����ورة نتائجه 
السيئة هذا املوسم، وخسر على 
أرضه ووسط جماهيره من فريق 

اجلونة 2-0.
انتهى الشوط االول بالتعادل 
الثاني  الش����وط  الس����لبي، وفي 
اس����تطاع اجلونة تسجيل هدفني 
عن طريق احمد عمران )55( وهنري 
اريك )91(. يذكر ان املنصورة دخل 
هذا اللقاء ب����دون مدير فني بعد 
استقالة عادل طعيمة في االسبوع 

املاضي.
النتيجة يرتفع رصيد  وبهذه 
اجلونة الى 18 نقط����ة في املركز 
الثالث عشر، بينما يتجمد رصيد 
فريق املنصورة عند 10 نقاط في 

املركز اخلامس عشر.
وفي لقاء ثالث واصل املصري 
صحوته حتت قيادة مدربه االملاني 
ثيو بوكير وفاز على ضيفه غزل 

احمللة 0-1.
أحرز املص����ري هدفه الوحيد 

في الشوط االول عن طريق محمد 
االدهم )36(، وفي الشوط الثاني لم 

يستطيع الغزل تعديل النتيجة.
وارتفع رصيد املصري الى 19 
نقطة في املركز الثاني عشر، بينما 
يتجمد رصيد غزل احمللة عند 21 

نقطة في املركز احلادي عشر.

تعادل الجيش والحرس

وفي لقاء راب����ع انتهى »دربي 
اجليش« بني حرس احلدود وضيفه 
فري����ق طالئع اجلي����ش بالتعادل 
الس����لبي. ولعب طالئع اجليش 
بعش����رة العبني بعد طرد حسام 
النتيجة  العال )63(. وبهذه  عبد 
الى  يرتفع رصيد جرس احلدود 
18 نقطة في املركز الرابع عش����ر 
ويرتفع رصيد طالئع اجليش عند 
29 نقطة ف����ي املركز الرابع وعاد 
االنتاج احلربي بثالث نقاط غالية 
من اسيوط واستطاع الفوز على 
بترول اس����يوط 1-0. واستطاع 
االنتاج التقدم في بداية الش����وط 
االول ع����ن طري����ق مهاجم طالئع 
اجليش السابع حسن موسى )7( 
وفي الش����وط الثاني لم يستطيع 
فريق بترول اسيوط تعديل النتيجة 
لينتهي اللقاء بفوز فريق االنتاج 

احلربي.
النتيجة يرتفع رصيد  وبهذه 
االنتاج احلربي الى 23 نقطة في 
املركز السابع بينما يتجمد رصيد 
فريق بترول اسيوط عند 9 نقاط 

في املركز السادس عشر.
ان����ه مت تأجي����ل لقائي  يذكر 
بتروجيت والزمالك بسبب مشاركة 

االول في كأس االحتاد االفريقي، 
وانبي مع االس����ماعيلي بس����بب 
مش����اركة »الدراويش« في دوري 

ابطال افريقيا.

بتروجيت يتعادل مع بطل زنجبار 

تعادل بتروجيت مع مضيفه 
ميامبيني الزجنباري 2-2 ضمن 
مباريات مرحلة الذهاب لدور ال� 64 
لكأس االحتاد االفريقي لكرة القدم. 
وتألق بيكوي مع الفريق البترولي 
حيث جنح في صناعة الهدف األول 

قبل أن يسجل الهدف الثاني.
وتق����دم كم����ال عل����ي للفريق 
البترولي بعد أربع دقائق من بداية 
املباراة م����ن ركلة حرة من خارج 
منطقة اجلزاء حصل عليها جنم 

املباراة إريك بيكوي.
ومع نهاية الشوط األول دخل 
بطل زجنبار ف����ي املباراة محاوال 
تعدي����ل النتيج����ة ع����ن طري����ق 
التسديد من خارج منطقة اجلزاء 
لك����ن احلارس أحم����د فوزي كان 

باملرصاد.
ومع مطلع الشوط الثاني جنح 
ميامبيني في تسجيل هدف التعادل 
عن طريق البديل جالوكا مستغال 

هفوة دفاعية من حسن كوندي.
الثاني  الهدف  وسجل بيكوي 
بعد أربع دقائق من هدف زجنبار 
قبل أن يخرج مصابا ليدخل بدال 

منه عاهد عبد املجيد.
وتعادل جالوكا من جديد لبطل 
زجنبار قبل 12 دقيقة من النهاية 
ليبقي على آمال فريقه في التأهل 

لدور ال� 32.

»يد« مصر تكتسح الكاميرون
اكتس��ح املنتخب املصري نظيره الكاميروني 30-17 ضمن 
املجموع��ة الثانية لبطولة كأس االمم االفريقية لكرة اليد املقامة 
مبصر. وفي نفس املجموعة، فاز املنتخب األنغولي على الغابوني 
27 - 25. وبه��ذا الفوز رفع املنتخ��ب األنغولي رصيده إلى 4 
نقاط اعتلى بها صدارة املجموعة الثانية بالتساوي مع منتخب 

مصر.
وفاز املنتخب املغربي على نظيره ساحل العاج 32 - 23 في 
املجموع��ة الثالثة. وحقق أيضا املنتخب التونس��ي الفوز على 

نظيره الكونغولي 36-22 في املجموعة االولى.

 األهلي يستعيد
نغمة االنتصارات

اللقب  استعاد االهلي حامل 
نغمة الفوز بعد تخطيه الصعب 
لضيفه االمارات 2-1 في املرحلة 
الرابع���ة عش���رة م���ن الدوري 

االماراتي لكرة القدم.
وسجل املصري حسني عبد 
ربه )41( والبرازيلي باري )46( 
هدفي االهل���ي، وااليراني رضا 

عنايتي )39( هدف االمارات.
ورف���ع االهلي رصي���ده الى 
17 نقطة واصبح سابعا بفارق 
االهداف ام���ام الظفرة، في حني 
بقي االمارات في املركز احلادي 

عشر برصيد 10 نقاط.
وفي مباراة ثانية، فاز الشباب 
على مضيفه الظفرة بثالثة اهداف 
البرازيلي كريستياو  س���جلها 
بيدراو )16( وسرور سالم )60( 
والبرازيلي كارلوس ريناتو )79 
من ركلة ج���زاء( مقابل هدفني 
حملمد س���الم )57( والبرازيلي 

ارثر هنريكه )86(.
ويلعب اليوم في ختام املرحلة 
الوحدة م���ع اجلزيرة، وعجمان 

مع العني.

 تعادل الفيصلي
وشباب األردن

تعادل الفيصلي املتصدر مع 
ضيفه شباب االردن وصيف بطل 
املوسم املاضي 0-0 على ستاد 
امللك عبداهلل الثاني في القويسمة 
بعمان في املرحلة السادسة عشرة 
من الدوري االردني لكرة القدم.

الى  الفيصلي رصيده  ورفع 
38 نقطة مقابل 31 لشباب االردن 
الثالث، تعادل كفرسوم مع ضيفه 

البقعة 0-0.
من جهة اخرى انتخب االمير 
فيصل بن احلسني رئيس اللجنة 
االوملبية االردنية ورئيس مبادرة 
»أجيال من أجل السالم« عضوا في 
اللجنة االوملبية الدولية، بحسب 
ما جاء في بيان صادر عن مكتبه 

االعالمي.
واالمي���ر فيص���ل ه���و أحد 
املوافقة  ستة أعضاء جدد متت 
على انضمامهم خالل اجلمعية 
العمومية ال� 122 للجنة الدولية 
التي انعقدت في مدينة فانكوفر 
الكندية على هامش دورة االلعاب 

الشتوية االوملبية.

شحاتة مستعد لتدريب المغرب
ابدى املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم حسن شحاتة 

استعداده لتدريب املنتخب املغربي.
وقال ش��حاتة في مقابلة نشرتها صحيفة »املساء« املغربية 
امس انه ال ميكن ان يصف الوضع احلالي لكرة القدم املغربية 

بالنكسة بل هي مجرد ازمة..
وق��ال انه من غير املقبول غياب املغ��رب عن كأس افريقيا 
بعد ان تعود الفريق على املش��اركة في النهائيات. واعرب عن 
دهش��ته لتراجع كرة القدم املغربية واوضح انه لم يجد س��ببا 

منطقيا لذلك.

مواجهة قوية بين الشباب واألهلي

توغو تستأنف عقوبة اإليقاف أمام المحكمة الرياضية
 تقدمت توغو بطلب استئناف أمام محكمة 
التحكيم الرياضية الدولية ضد عقوبة اإليقاف 
عن املش���اركة في كأس األمم األفريقية ملدة 
أربعة أعوام، حسب ما ذكرته هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي.بي.سي( أمس االول.
وكان االحتاد األفريقي لكرة القدم عاقب 
توغو باحلرمان من املشاركة في النسختني 
املقبلت���ني م���ن كأس األمم األفريقي���ة، إثر 
انسحابها من البطولة األفريقية التي أقيمت 

في أنغوال مؤخرا. وكان املنتخب التوغولي 
قد أعلن انسحابه من البطولة األفريقية بعدما 
تعرضت حافلة الفريق لهجوم مس���لح من 
قبل جبهة حترير كابيندا االنفصالية أسفر 
عن مقتل املدرب املساعد واملسؤول اإلعالمي 
للفريق. وتعرض عدد من الالعبني وأعضاء 

آخرين بالبعثة إلصابات إثر االعتداء.
وأعلن االحتاد االفريقي إيقاف املنتخب 
التوغول���ي الذي كان يرغب في املش���اركة 
في البطولة، لكن���ه رضخ لرغبة احلكومة 

التوغولية وع���اد إلى بالده. وقال س���يي 
اللجنة املؤقتة املس���ؤولة  ميميني رئيس 
عن كرة القدم في توغو، والتي عينها االحتاد 
الدولي للعبة في يناي���ر املاضي، ان هيئة 
دفاع سيستأنفون ضد احلكم أمام محكمة 

التحكيم الرياضية.
وتظاه���ر حوالي 25 ألف ش���خص في 
العاصمة التوغولية لومي مطلع هذا األسبوع 
احتجاجا على قرار االحتاد االفريقي بإيقاف 

املنتخب.

تقام اليوم مباراة من الوزن الثقيل جتمع الش���باب واألهلي في 
نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم.

ويسعى الشباب بطل كأس األمير فيصل بن فهد الى عبور عقبة 
ضيفه وبلوغ النهائي الثاني على التوالي هذا املوسم، في حني يأمل 
األهلي في تعويض إخفاقه في بطولة الدوري وكأس االمير فيصل 

واملرور للنهائي.
وسيرمي الشباب بكل ثقله إلقصاء منافسه العنيد األهلي وحجز 
مقعده في النهائي رغم افتقاده عددا من جنومه أمثال مدافعه نايف 
القاضي وصانع األلعاب الليبي طارق التايب وهدافه ناصر الشمراني 
واألنغولي فالفيو امادو بداعي اإلصابة، اال أن صفوفه تعج بنخبة 
من الالعبني املميزين كاحلارس وليد عبداهلل وحسن معاذ وعبداهلل 
شهيل واحمد وعبده عطيف وعبدالعزيز اليوسف ووليد اجليزاني 

إلى جانب مساعد ندا والبرازيلي مارسيلو كماتشو.
أما األهلي فظهر بصورة جيدة في مبارياته األخيرة واس���تعاد 
جزءا من مستواه بعد اسناد مهمة اإلشراف الفني عليه للبرازيلي 
سيرجيو فارياس الذي جنح في اعادة ترتيب أوراق الفريق ومعاجلة 
بع���ض األخطاء فضال عن الدعم الكبير ال���ذي يحظى به من إدارة 

النادي على الصعيد املادي واملعنوي.
ويدرك فارياس صعوبة املباراة وقوة املنافس ولهذا س���يدخل 
بتكتيك يحافظ من خالله على التوازن بني الدفاع والهجوم، وسيفتقد 
خدمات مواطنه فيكتور سيموس والعماني احمد كانو بداعي االيقاف، 
لكن الفريق يضم عددا من اصحاب اخلبرة كمالك معاذ وتيس���ير 
اجلاس���م ومحمد مسعد وحسن الراهب ووليد عبدربه والبرازيلي 

مارسينيو.

بروس كافيه بطاًل لـ »قدم الصاالت«

السويق يغرد منفردًا في عمان
واصل السويق املتصدر تغريده منفردا واقترب 
م���ن احلصول على اللقب بعد ف���وزه على ظفار 
2-0 في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

العماني لكرة القدم.
وسجل زكي عبيد )11( والبرازيلي ليوناردو 
)84 من ركلة جزاء( الهدفني فارتفع رصيد السويق 
الى 34 نقطة وابتعد بفارق 14 نقطة عن النهضة 
الذي سقط امام الشباب 0-2 وباتت مهمته صعبة 

في احلفاظ على اللقب.
في املباراة االولى، لم يرتق العرض الى مستوى 
قمة املرحلة والبطولة على الصعيد الفني في ظل 
غياب عناصر مؤثرة في تشكيلة الفريقني، ولعب 

السويق بواقعية ادت الى خروجه فائزا.

وفي املباراة الثانية، سجل حسن ربيع املنتقل 
حديثا الى الش���باب )56( وس���امي مبارك )65( 

الهدفني فارتفع رصيد الفائز الى 13 نقطة.
وواصل العروبة نتائجه الس���لبية وتعرض 
للخسارة الس���ابعة امام اخلابورة بهدف مكتوم 
عبيد )75( فبقي في اس���فل الترتيب، بينما رفع 

الفائز رصيده الى 17 نقطة.
وحقق عمان فوزا مستحقا خارج قواعده على 
النصر بهدفني نظيفني لعمار البوسعيدي )13 و38( 

رافعا رصيده الى 14 نقطة مقابل 15 للخاسر.
وتعادل السيب مع صحم بهدف لعبدالعزيز 
النوفلي )15( مقابل هدف حملمد املس���لمي )83(، 

ومسقط مع الطليعة 0-0.

بيروت ـ ناجي شربل
يوم بعد يوم، تفرض لعبة كرة الصاالت نفسها 
كوجه جميل لكرة القدم اللبنانية، بازدياد االهتمام 
فيها، واقبال املمولني على رعاية الفرق، واهتمام 
الالعبني بتأمني مستقبلهم من خاللها. وختمت 

منذ ايام بطولة الدوري الثالثة لهذه اللعبة.
واحتفظ فريق بروس كافيه باللقب مواصال 
سيطرته على مقدرات هذه اللعبة، بعد تغلبه في 
الدور النهائي على فريق البنك اللبناني الكندي 
3-0 من خمس مباريات ممكنة. وقد فاز بروس 
كافيه في املباراة الثالثة االخيرة التي اجريت في 
قاعة نادي السد على طريق املطار 3-2 )الشوط 
االول 2-1(. وقد فاز في املباراة االولى 6-2، وفي 

املباراة الثانية 3-5.
وكان البنك اللبناني الكندي تصدر الترتيب 
النهائي ملرحلتي الذهاب واالياب، وتأهل مباشرة 
للدور النهائي. فيما خاض بروس كافيه مباراة 
تصفية مع الندوة القماطية حلجز بطاقة في الدور 

النهائي. وق���ال رئيس النادي محمد اليمني، ان 
الفريق عانى اصابات عدد ال بأس به من العبيه، 
والتحاق القسم االكبر منهم بفرقهم في بطوالت 
ال���دوري اللبناني للدرجتني االول���ى والثانية. 
وش���كا من غياب التمرين مع بعضهم، معتبرا 
ان هذا االمر منح فريق البنك اللبناني أفضلية. 
ورأى في اقبال ممولني على رعاية الفرق، »دليل 
عافية لهذه اللعبة التي فرضت نفسها«. وتوقع 
ازدياد الطلب على العبي فريقه مع اقتراب حل 
تواقي���ع الالعبني في نهاية مارس املقبل. اال انه 
طمأن لس���المة وضع فريق���ه بالقول: »احتطنا 
لهذا االمر، وس���نعتمد على مجموعة مميزة من 
الالعبني. وسبق ان فعلنا ذلك يوم غادرنا قسم 

من الالعبني النجوم«.
وعلمت »األنب���اء« ان عددا من العبي بروس 
كافيه أبدوا رغبة في االنضمام الى صفوف البنك 
اللبناني الكندي، مشترطني تأمني وظائف ثابتة 

لهم في البنك.


