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الزمالك يخشى مفاجآت الجونة في سوهاج 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنتظر الزمالك الثالث رحلة 
صعبة ال���ى الصعيد ملواجهة 
اجلونة الرابع عشر في ال� 6:15 
مساء اليوم في املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري املصري 

لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا املصري 
مع بترول اسيوط وغزل احمللة 
الع���رب، بينما  املقاولون  مع 
تختتم مباري���ات اليوم بلقاء 
االنت���اج احلربي م���ع االحتاد 

السكندري في ال� 8:30.
هذا وقد تأجل���ت مباريات 
االهلي مع املنصورة وطالئع 
اجليش مع االسماعيلي وحرس 
احل���دود م���ع انب���ي واحتاد 
الش���رطة مع بتروجيت لتقام 
يوم 20 ابريل املقبل، بس���بب 
ارتباط االهلي واالس���ماعيلي 
مبنافس���اتهما ببطولة دوري 
ابطال افريقيا، وحرس احلدود 
وبتروجيت مبنافساتهما بكأس 

االحتاد االفريقي.
وتتج���ه أنظ���ار عش���اق 
»الساحرة املستديرة« صوب 
ستاد س���وهاج ملتابعة مباراة 
االثارة الكروي���ة املرتقبة بني 
اجلونة والزمالك التي سيتحدد 
على أثرها دخول الزمالك بقوة 
او  اللقب  ملنافسة األهلي على 

اخلروج من املنافسة.
اليوم له حس���اباته  ولقاء 
اخلاصة عند الفريقني، خاصة 
في ظل سعي كليهما لتحقيق 
الفوز على اآلخر، حيث يدخل 
أبناء »القلع���ة البيضاء« هذه 
املواجهة والطموحات تداعب 
العبيه بالتقدم خطوة جديدة 
نح���و القمة وحتقي���ق الفوز 
التاسع حتت قيادة املدير الفني 
حسام حسن الذي حرص خالل 
اليومني املاضيني على ش���حن 
الالعب���ني معنوي���ا، والتأكيد 
له���م أن لقاء اليوم هو »احملك 
أمامهم للدخول في  احلقيقي« 

مطاردة مثيرة مع األهلي.
فيما يدخل اجلونة صاحب 
الرابع عشر برصيد 21  املركز 
نقطة رافعا شعار التحدي ولديه 
دفعة معنوية قوية نحو الفوز 
بعد خسارته في اجلولة املاضية 
امام االحتاد السكندري بثنائية 
نظيف���ة، واصبح ضمن الفرق 
املرش���حة للهبوط الى دوري 

القسم الثاني.
وف���ي بورس���عيد، يح���ل 

بترول اس���يوط ال���ذي يحتل 
املركز السادس عشر )االخير( 
برصيد 12 نقط���ة ضيفا على 
فري���ق املصري صاحب املركز 
الثالث عشر برصيد 22 نقطة، 
ويطمح الضيف واملضيف الى 
خطف النقاط الثالث لإلفالت من 
شبح الهبوط. ويستضيف غزل 
احمللة الذي يحتل املركز الثاني 
عشر برصيد 24 نقطة املقاولون 
العرب الذي يسعى هو اآلخر 
لتخطي هذه العقبة رغبة في 
الدخول ملنطقة اكثر امانا بجدول 
املس���ابقة جتنبه الدخول في 
دوامة الهبوط الى قسم الثاني، 

يدخل االحتاد لقاء اليوم من أجل 
حتقيق الفوز والعودة من جديد 

إلى منطقة اللعب مع الكبار.

 عرض شفهي لـ »جدو«

من جهة اخرى، كشف رئيس 
نادي االحتاد السكندري محمد 
مصيلحي عن وجود مفاوضات 
م���ن جانب ادارة نادي الس���د 
القط���ري الس���تعارة مهاجم 
الس���كندري ومنتخب  النادي 
مصر محمد ناجي »جدو« ملدة 
ش���هرين تبدأ م���ن أول أبريل 
املقبل، مؤكدا انه تلقى اتصاال 
القطري،  النادي  من مسؤولي 

بتواجد جنم نادي اإلسماعيلي 
عبداهلل السعيد مبقر النادي في 
اجلزيرة، وهو ما أثار تساؤالت 
البعض حول أس���باب الزيارة 
املفاجئة، واستقبلت اجلماهير 
الالعب بفرحة غامرة، ظنا منها 
إنها خطوة مبدئية النتقاله إلى 
صفوف األهلي، غير ان السعيد 
أوضح حقيقة األمر، مؤكدا أن 
رغبته في اخلضوع للعالج حتت 
إشراف طبيب األهلي د.إيهاب 
علي كانت السبب احلقيقي وراء 

زيارته للقلعة احلمراء.
وكان السعيد قد تعرض لكدمة 
قوية خالل مباراة اإلسماعيلي 

بعد ان اصبح املقاولون يحتل 
املركز احلادي عشر برصيد 24 
نقطة ايض���ا، بينما يأمل غزل 
احمللة ف���ي اس���تغالل عاملي 
االرض واجلمهور النتزاع النقاط 
الثالث لضم���ان احتالل مركز 

افضل بجدول الدوري.
واخي���را يتقاب���ل اإلنتاج 
احلرب���ي »املنتعش« صاحب 
املركز اخلامس برصيد31 نقطة 
مع ضيفه االحتاد السكندري 
الثامن برصيد  املركز  صاحب 
29 نقطة، ويرغب اإلنتاج في 
مواصلة عروضه اجليدة بالفوز 
على االحتاد، على اجلانب اآلخر 

إال أنه لم يصل حتى االن عرض 
رسمي، مشيرا إلى أن العرض 
الوحيد كان من ليون الفرنسي، 
والذي رد عليه النادي بضرورة 
إرسال مندوبني للتفاوض مع 
النادي، نافيا أن يكون قد حدد 
أي قيمة لالستغناء عن الالعب. 
وأكد أن مجلس اإلدارة لن ميانع 
على اإلطالق في االستغناء عن 
الالعب في حال وصول العرض 

املناسب.

السعيد في األهلي

وفي شأن مختلف، فوجئ عدد 
كبير من أعضاء النادي األهلي 

والزمالك االثن���ني املاضي في 
اجلولة ال�21 من بطولة الدوري 
املصري، وخرج على اثرها من 
امللعب، حيث اتضح بعد ذلك 
ان اصابته عبارة عن شرخ في 
القدم يتطلب ابتعاده عن املالعب 

لثالثة أسابيع.

مئوية اللجنة األولمبية المصرية 

م���ن جهة اخ���رى، حتضر 
اللجنة األوملبية املصرية برئاسة 
محمود أحمد لالحتفال مبئوية 
اللجنة األوملبية خالل شهري 
أكتوبر ونوفمبر املقبلني، حتت 
الرئيس محمد حسني  رعاية 

مبارك ومجلس الوزراء.
وت���درس اللجنة دعوة كل 
اللجن���ة األوملبية  من رئيس 
الدولية ورؤس���اء االحتادات 
الدولية للمشاركة في االحتفال، 
وتقوم اللجنة بعمل نشاطات 
رياضي���ة بعدد من احملافظات 
م���ن قبل االحت���ادات وتنظيم 
بطوالت دولية تش���ارك فيها 

فرق عاملية.
وس���يتم عمل االحتفاالت 
بالتنسيق مع املجلس القومي 
للرياضة برئاسة م.حسن صقر، 
لالس���تقرار عل���ى الترتيبات 

النهائية لالحتفال باملئوية.

جدو يتلقى عرضًا شفهيًا من السد القطري.. و»األولمبية المصرية« تحضر لـ »المئوية«

محمود عبدالرازق )شيكاباال( احدى األوراق املهمة في الزمالك

)أ.پ( جنم سبيرز تيم دنكان مينع العب أورالندو ماجيك فينس كارتر

عالميةمتفرقات

تفتت��ح املرحلة الس���ابعة والعشرون من 
الدوري األملان��ي لك�����رة الق��دم الي��وم بلق��اء 
كولن وبوروسيا مونشنغالدب��اخ، في الساعة 
ال���� 10:30 بتوقي���ت الكوي���ت على قن���اة دبي 

الرياضية.
أمر وزير الداخلية الفرنس��ي بريس هورتفو 
امس بإقامة مباراة اوكس��ير وباريس سان جرمان 
الثالث��اء املقبل ضمن نصف نهائي مس��ابقة كأس 
فرنس��ا لكرة القدم دون جمهور بعد وفاة مشجع 
عقب اشتباكات بني مشجعي فريق العاصمة أواخر 

فبراير املاضي.
ق��ال الرئي�����س األميركي باراك اوباما إنه 
واثق م�������ن ان تايغ��ر وودز الع��ب الغول��ف 
األول عامليا س���يبقى »العبا رائعا« حني يعود 
للمالعب في بطولة أميركا لألساتذة في الشهر 

املقبل.
ذكرت صحيفة سبورت اكسبريس أن روسيا 
اس��تقرت على التعاقد مع الهولندي ديك ادفوكات 
لتدري��ب منتخبها األول لك��رة القدم خلفا ملواطنه 

غوس هيدينك.
حثت رابطة مشجعي ليفسكي صوفيا بطل 
الدوري البلغاري املمت���از لكرة القدم في بيان 
تودور باتكوف مالك النادي على بيعه في أعقاب 
املش���اكل املالي���ة املس���تمرة الت���ي حتاص���ر 

ليفسكي.
قال نادي مانشستر سيتي االجنليزي إن ظهيره 
األيسر وين بريدغ خضع جلراحة لعالج فتق وسيغيب 
عل��ى األرجح عن معظم م��ا تبقى من مباريات هذا 

املوسم.
أعلن مدرب املنتخب التش���يكي لكرة القدم 
الدولي الس���ابق فالدميير سميتشر ان تشيك 
ستلتقي وديا الواليات املتحدة في 28 مايو املقبل 

في هارتفورد األميركية.
يخوض املنتخب األملاني لكرة القدم 6 مباريات 
دولية بعد انتهاء املونديال الذي تستضيفه جنوب 

أفريقيا صيف العام احلالي.
كش�����ف مدير عام بايرن ميونيخ األملاني 
كارل هاينتس رومينيغيه امس ان النجم الفرنسي 
فران���ك ريبيري قد يبقى في الن���ادي الباڤاري 
املوس���م املقبل حتى وان لم ميدد عقده احلالي. 
وق���ال رومينيغيه في تصري���ح ملجلة »كيكر« 
احمللي���ة: »هدفنا االول ه���و متديد عقده، لكني 
أقولها بوضوح: من يعتقد اننا سنبيع ريبيري 
ما ان يرفض متديد العقد، سيكون مخطئا. بايرن 
ميوني���خ يقرر اي���ن يلعب ريبيري املوس���م 

املقبل«.

المحرق يشارك 
الرفاع الصدارة

فوز الراسينغ 
والساحل في لبنان

المنامة ـ ناصر المحمد
تخطى احملرق فريق الشباب 
3 - 1 في اجلولة ال� 13 للدوري 
البحرين���ي لكرة الق���دم، ورفع 
رصي���ده الى 31 نقطة مش���اركا 

الرفاع الصدارة.
سجل للمحرق البرازيلي ريكو 
من ركلة ج���زاء في الدقيقة 22، 
وتعادل للشباب محترفه اللبناني 
محمد غدار )30( في اول مشاركة 
له بعد ان تعاق���د معه النادي، 
وسجل هدف الفوز للمحرق علي 
عامر )37( واضاف عيسى مثنى 

الهدف الثالث )86(.

حقق الراسينغ وشباب الساحل 
فوزين مهمني على الشباب الغازية 
3 � 1 واحلكمة 3 � 2 على التوالي 
في مباراتني مؤجلتني من املرحلة 
السادسة عش���رة ضمن بطولة 

لبنان لكرة القدم.
وعلى ملعب جونية البلدي، 
الراس���ينغ مباراته مع  حس���م 
الش���باب الغازية بفضل اهداف 
حس���ن خاتون )21( والبرازيلي 
أغريبينو جونيور )30( وعماد 
املي���ري )37(، فيم���ا كان هدف 
الغازية من نصيب العاجي السينا 

سورو )45(.
الى  الراسينغ رصيده  ورفع 

23 نقطة ليصبح سادسا.
وفي الثاني��ة، قل��ب ش���باب 
الساحل تأخ��ره أم��ام احلكمة ال��ى 
ف�����وز ثمي��ن 3-2 عل��ى ملعب 
الصفاء، فرفع االول رصيده الى 
22 نقط���ة وجتمد رصيد الثاني 

عند عشر نقاط.
وسجل للساحل املصري أحمد 
جرادي )4( وعباس طحان )73( 
ومحمد حالوي )90(، وللحكمة 
البرازيل���ي طومي جياكوميللي 
)32 من ركلة جزاء( وعلي بزي 

.)59(

»NBA« كليفالند بطاًل للمجموعة الوسطى في الـ
تغلب على إنديانا بيسرز

متكنت جميع األندية املضيفة 
من حتقيق الفوز على أرضها في 
11 مباراة أقيمت ضمن دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، كان 
أبرزها تغلب كليفالند كافلييرز 
على انديانا بيسرز ليضمن االول 

لقب املجموعة الوسطى.
على ملعب���ه »كويكن لونز 
أرينا« في كليفالند وأمام 20.562 
متفرجا، حلق ليبرون جيمس 
كالع���ادة وقاد فريقه الى الفوز 
على انديانا بيس���رز 99 � 94، 
ليحرز لقب املجموعة الوسطى 

للعام الثاني على التوالي.
وكليفالند هو اول فريق يتمكن 
من حس���م لقب مجموعته هذا 
املوسم بعد حتقيقه 54 انتصارا 
وتعرضه ل� 15 خسارة حتى اآلن، 
علما انه يتصدر ترتيب مجموع 
فرق الدوري كما انه ضمن تأهله 

الى البالي أوف سابقا.
وسجل ليبرون 32 نقطة، 9 
متابعات، 9 متريرات حاسمة، 3 
سرقات وصدتني، وأضاف زميله 
أنطون جايسمون 17 نقطة و9 
متابع���ات، وكل من جاي جاي 
هيكسون والبرازيلي أندرسون 

فاريجاو 13 نقطة.
وقال جيمس: »في أي وقت 
تستطيع فيه ان حتقق لقبا جديدا 
لهذا الفريق يكون األمر رائعا، انها 
حتية كبيرة للجماهير، املؤسسة، 
الالعبني، اجلهاز التدريبي وكل 

األشخاص املتواجدين هنا«.
وكاد انديانا يحقق املفاجأة 
عندما قلب تأخرا بلغ 18 نقطة 
الربع  الى نقط���ة واحدة ف���ي 
األخير، لكن جيمس وكالعادة 
حمل الفريق على كتفيه وسجل 6 
نقاط، صدتني وسرق الكرة مرتني 
في آخر دقيقتني، ليحصد فريقه 
الفوز ويحق���ق لقب املجموعة 
الثالثة في  الوس���طى للم���رة 

تاريخه.
وافتقد بيس���رز الذي خسر 
13 من آخر 17 مب���اراة، لنجمه 
دان���ي غراينجر املص���اب في 
وجنته أمام تش���ارلوت اذ بقي 

األسوأ في مسيرته، ولعب 25 
دقيقة ليشاهد زمالءه يتلقون 
اخلسارة السادسة والعشرين 
لهم هذا املوسم بدون موزعهم 
الفرنسي طوني باركر املصاب 

بكسر في يده.
ولدى الفائز، تألق فنس كارتر 
مع 24 نقطة و8 متريرات حاسمة، 
وأضاف راشارد لويس 20 نقطة 
بينه���ا 4 ثالثيات، في حني كان 
ريتشارد جيفرسون األفضل لدى 
اخلاس���ر مع 20 نقطة وأضاف 
االرجنتيني مانو جينوبيلي 18 

نقطة.
ولطاملا انتظر عشاق بوسطن 
الثنائي بول  س���لتيكس تألق 
بيرس وكيفن غارنيت، وهذا ما 
حصل ألول مرة هذا الشهر، عندما 
س���جل األول 29 نقطة والثاني 
22، ليحقق الفريق األخضر فوزا 
سهال على نيويورك نيكس 109 � 
97 على ملعب »تي دي غاردن في 
بوسطن« أمام 18.624 متفرجا.

وتعرض بي���رس وغارنيت 
الصاب���ات مختلفة في النصف 
الثاني من املوسم، ولم يتمكنا 
كثيرا من خوض املباريات سويا 
بدرجة عالية من التناغم، لكن في 
مواجهة نيكس حققا نسبة عالية 
في التسديد وتركا املهمة الدفاعية 
لالعب االرتكاز كندريك بركنز 
)12 متابعة( والتمرير لراجون 

روندو )12 متريرة حاسمة(.
وف���ي باقي املباري���ات، فاز 
فيالدلفيا س���فنتي سيكس���رز 
على نيوجيرزي نتس 108 � 97 
وتورونتو رابتورز على اتالنتا 
هوكس 106 � 105 وتش���ارلوت 
بوبكاتس على اوكالهوما سيتي 
ثاندر 100 � 92 وداالس مافريكس 
على ش���يكاغو بولز 113 � 106 
وهيوسنت روكتس على ممفيس 
غريزليز 107 � 94 ويوتا جاز على 
مينيسوتا متبروولفز 122 � 100 
وغولدن ستايت ووريرز على 
نيو اورلينز هورنتس 131 � 121 
ولوس اجنيليس كليبرز على 

ميلووكي باكس 101 � 93.

انديانابولي���س للمعاجلة،  في 
وسجل له تروي مورفي 19 نقطة 
و15 متابعة، وروي هيبرت 20 

نقطة.
وبحرمانه تي���م دنكان من 

تسجيل أكثر من خمس نقاط، 
أحلق أورالندو ماجيك متصدر 
مجموعة اجلنوي الشرقي خسارة 
كبيرة بضيفه س���ان انطونيو 
سبيرز 110 � 84 على ملعب »أم 

أمام  أرينا«ف���ي أورالندو  واي 
17.461 متفرجا.

واكتفى دنكان عمالق سبيرز 
بتسجيل سلة واحدة من أصل 
النسبة  عش���ر محاوالت وهي 

جوردان يمتلك بوبكاتس
وافق مجل���س ادارة رابطة دوري كرة 
الس���ل��ة االميرك���ي للمحترفني باالجماع 
على صفقة شراء اسطورة اللعبة مايكل 
جوردان احلصة الكبرى من نادي تشارلوت 
بوبكات��س، ليصب��ح جن��م شيكاغ��و بول��ز 
السابق أول العب س���اب��ق ميتل��ك أح��د 

أندي��ة الدوري.
ورف��ع أفضل العب في الدوري خمس 
مرات حصته من مستثمر عادي الى مالك 
لألغلبي���ة في صفقة بلغ���ت 275 مليون 
دوالر أميركي ليخلف املالك السابق بوب 

جونسون.

حمزة يتوقع استقبااًل عدائيًا
من جماهير الزمالك

يترقب جمال حمزة استقباال عدائيا من 
جماهير الزمالك في اللقاء الذي يجمعهم 
مع اجلون���ة اليوم، ويؤك���د أن صعوبة 
املباراة بالنسبة له س���تكون نفسية في 

املقام األول.
ورح��ل حمزة عن الزمالك نهاية املوسم 
املاضي بعد سن��وات طويل��ة م��ن اللعب 
في صفوف الناش���ئني والشباب والفريق 

األول، منضما إلى ماينتس األملاني.
ولكن جتربة حمزة لم تس���تمر سوى 
ثالثة أشهر عاد بعدها لالنضمام إلى صفوف 
اجلونة بعقد ملدة ستة أشهر حتى نهاية 

املوسم احلالي.
وأوضح حمزة أن اإلعالن عن انضمامه 
إلى األهلي سيحفز جماهير الزمالك ضده 
أكثر من املعتاد »ولكن ما اجلديد في ذلك؟« 

على حد تساؤله.
ويضيف »جمه���ور الزمالك دأب على 
اس���تقبالي بهتافات معادية منذ أن كنت 
العبا في صفوف الفريق، على الرغم من 
عدم حتملي وحدي سوء النتائج، وبالتالي 
فإنهم سيستقبلونني بالطريقة نفسها بعد 

االنضمام لألهلي«.
وأك��د حم��زة أن��ه ميتلك من اخلبرات 
ما يساعده على تخطي عدائية اجلمهور، 
ولكنه يشدد في الوقت نفسه على أن اللعب 

ضد الزمالك أمر صعب بالنسبة له.
وتابع »إنها املرة األولى في حياتي التي 
ألعب فيه���ا ضد الزمالك، فأنا في صفوف 
النادي منذ الناش���ئني ولعبت سنوات في 
الفريق األول.. أعتقد أن األمر سيكون صعبا 

بعض الشيء«.


