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الفليج يتلقى التهنئة من د.عايد املناع فواز احلساوي مهنئا وليد الفليج

البرازيلي تياغو نيڤيز يتخطى مدافعي األهلي محمد جمعة واإليراني مهرزاد معدجني  )رويترز(

لقطة من إحدى مباريات البطولة السابقة

العب الزمالك حسني ياسر يراوغ مدافع اإلنتاج احلربي

 الزمالك قّدم أفضل عروضه وتخطى اإلنتاج بسهولة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

 قدم الزمالك احد اقوى عروضه 
هذا املوسم بفوزه على االنتاج 
احلربي 2 - 0 في املرحلة الثالثة 
والعشرين من بطولة مصر لكرة 

القدم.
ورفع الزمالك رصيده الى 43 
نقطة مقلصا الفارق مؤقتا بينه 
وبني غرميه التقليدي االهلي الى 3 
نقاط، وتوقف رصيد االنتاج عند 

النقطة 34 في املركز اخلامس.
وظهر املدي���ر الفني لالنتاج 
طارق يحيى بعد املباراة سعيدا 
بفوز الزمالك وهنأ حسام حسن 
على الهواء ولم يس���تطع تقدمي 

تفسير للهزمية.
وجنح حسني ياسر احملمدي، 
الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته 
مع الزمالك، في تس���جيل هدفه 
األول مع الفريق بعد االنضمام 
له في فترة االنتقاالت الشتوية 
في الدقيقة 35، وأضاف محمود 
فتح اهلل هدف الزمالك الثاني من 

ضربة جزاء في الدقيقة 73.
الدقائ���ق اخلمس  ش���هدت 

األولى سيطرة نسبية لإلنتاج 
لك���ن دون خط���ورة تذكر على 
مرم���ى عبدالواحد الس���يد، ثم 
مرر حسام عرفات الكرة ألحمد 
جعفر داخل منطقة اجلزاء، ومر 
األخير من مدافعي اإلنتاج وسدد 
بقدمه اليمنى كرة ضعيفة بقدمه 
اليسرى التقطها حارس االنتاج 

في الدقيقة 9.
وكلل حسني ياسر احملمدي 
تألق���ه في املب���اراة، وجنح في 
تسجيل هدفه األول مع الزمالك 
وهدف التقدم لفريقه في الدقيقة 
35 بعد ان انطلق داخل منطقة 
اجلزاء وسدد كرة أرضية على 

ميني احلارس مصطفى كمال.
أبوكوني���ه ان يتعادل  وكاد 
لالنتاج ف���ي الدقيقة االولى من 
الوقت احملتس���ب بدل الضائع 
بعد ان صوب كرة داخل منطقة 
اجلزاء المست الشباك اخلارجية 

للمرمى.
وأضاع أحم���د جعفر فرصة 
غريبة مع بداية الشوط الثاني 
عندما توغل شيكاباال داخل منطقة 

اجلزاء ومر م���ن أكثر من العب 
بسرعته، ومرر جلعفر كرة سهلة 
على منطقة الست ياردات وأمام 
املرم���ى اخلالي اال انه تباطأ في 
حتويل الكرة لتضيع في النهاية. 
وحتصل الزمالك على ضربة جزاء 
في الدقيقة 73 بعد دفعة من مدافع 
االنتاج جمعة مش���هور حلسام 
عرفات احتسبها له محمد فاروق 
حكم اللقاء، وتصدى لها محمود 
فتح اهلل وسجل منها هدف الزمالك 
الثاني بعد ان وضعها في سقف 

شباك مصطفى كمال.
هدأ اللقاء بعد ذلك وكأن فريق 
اإلنتاج ارتضى النتيجة والزمالك 

اكتفى بالهدفني.

تعادل مثير

م���ن جانبه، انت���زع طالئع 
اجليش تعادال مثيرا امام مضيفه 

بترول اسيوط بنتيجة 3 - 3.
وظل اجليش متأخرا بنتيجة 
2 - 3 حت���ى الدقيقة 94 والتي 
متكن فيها من احراز هدف التعادل 
من مدافع البترول ماسينغا فيتال 

خطأ في مرمى فريقه.
وكان بت���رول اس���يوط هو 
البادئ بالتس���جيل عن طريق 
بهاء بري )13(، لكن اجليش رد 
بهدفني متتاليني عن طريق حسام 

عبدالعال )14 و21(.
لكن اصح���اب االرض عادوا 
ليدركوا التعادل سريعا عن طريق 

العبه فتحي مبروك )25(.
وتقدم البترول مرة اخرى في 
الدقيقة 62 عن طريق وائل فراج 
لكن جاء خطأ مدافعه في الثواني 
االخيرة ليضيع عليه فوزا كان 

في متناول االيدي.
ورفع اجليش رصيده الى 32 
نقطة في املركز الس���ادس، كما 
رفع بترول اسيوط رصيده الى 
13 نقطة وبقي الفريق في املركز 

السادس عشر واالخير.
وحقق املصري البورسعيدي 
ف���وزا مهما خ���ارج ملعبه على 
املنص���ورة 1 - 0، وفاز االحتاد 
السكندري بصعوبة على غزل 
احمللة 1 - 0، فيما تعادل املقاولون 

مع احتاد الشرطة 0 - 0.

مشادة وانسحاب في »األولمبية اللبنانية«

حمودي يرفض التدخالت الخارجية

بيروت ـ ناجي شربل
مشادة أولى منتظرة شهدتها اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية 
اللبنانية، انته���ت بتع���طيل النصاب للجلسة الدورية االخيرة، 
اثر مغادرة أحد نواب رئيس اللجنة وهو رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة القدم هاش���م حيدر اجللس���ة وحل��ق القس������م االكبر من 

االعضاء به.
وفي التفاصيل ان حيدر سأل رئيس اللجنة انطوان شارتييه، 
عن قيام االخي���ر باتصاالت مع وزير الش���باب والرياضة علي 
عبداهلل ورئيس جلنة الش���باب والرياضة في البرملان اللبناني 
سيمون ابي رميا، تتعلق بالتحضير لنشاطات رياضية في ذكرى 
احلرب اللبنانية في 13 أبريل املقبل، ورد شارتييه مؤكدا وجود 
االتصاالت، وهنا طالبه حيدر باطالع اعضاء اللجنة مسبقا على 
مثل هذه االتصاالت مس���تقبال، وعدم القيام بأشياء مماثلة دون 
علم اللجنة التنفيذية، ورد ش���ارتييه متحدثا عن حقه كرئيس 
مبمارس���ة دور كهذا، متناوال صالحيات الرئيس التي متيزه عن 

االعضاء واحتدم النقاش فانسحب حيدر.
وعلق شارتييه: »فليذهب من يشاء«، فما كان من عدد ال بأس 
به م���ن االعضاء االنضمام الى حيدر ومغ���ادرة االجتماع، ففقد 

النصاب القانوني ولم تستكمل اجللسة.
من جهة أخرى، أبصر احتاد رياضي جديد النور في لبنان من 
احدى بوابات االلعاب القتالية، وهو احتاد الكيكو شنكاي الذي 

اسندت رئاسته الى رئيس نادي السد متيم سليمان.

رفض رئيس اللجنة االوملبي���ة العراقية رعد حمودي أي متديد 
مينحه االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لنظيره العراقي الذي تنتهي 
فترة عمل���ه في 30 ابريل املقبل املوعد الذي يفترض ان جتري قبل 

نهايته انتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم.
ونقلت صحيفة »املالعب« الصادرة ع���ن اللجنة االوملبية أمس 
عن حمودي ان »اللجنة االوملبية العراقية حتترم القرارات واللوائح 
الدولي���ة لالحتاد الدولي، وعليهم ان يحترموا الش���أن الداخلي في 

العراق الننا منتلك السلطة العليا وهي الهيئة العامة«.
وأضاف: »الهيئة العامة وحدها من يقرر أين ومتى تقام االنتخابات، 

واالمر ليس بحاجة الى امالءات خارجية ونحن في غنى عنها«.
وتأت���ي تصريحات رئيس اللجنة االوملبية العراقية على خلفية 
تصريحات رئيس االحتاد الدولي »فيفا« السويسري جوزيف بالتر 
في العاصمة االردنية عمان الثالثاء املاضي، وتطرق فيها الى مستقبل 
الكرة العراقية وحتديد نهاية مايو املقبل موعدا لالنتهاء من وضع 

النظام االساسي لالحتاد العراقي.

األهلي اإلماراتي خطف نقطة غالية
من الهالل السعودي في دوري أبطال آسيا

فولكس واجن الشرق األوسط
تطلق بطولة القدم

 أهدر الهالل السعودي نقطتني ثمينتني بتعادله 
مع األهلي االماراتي 1-1 في الثواني القاتلة على 
س���تاد امللك فهد الدولي في الرياض في اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة الرابعة ضمن دوري 

ابطال آسيا في كرة القدم.
 وسجل عيس���ى احملياني )48( هدف الهالل، 

واملصري حسني عبد ربه )90( هدف األهلي.
وفي بداية الشوط الثاني واصل الهالل ضغطه 
وسجل عيسى احملياني هدف السبق في الدقيقة 
الثالثة حني تلقى ك���رة عالية فوق املدافعني من 

رادوي وضعها في الزاوية اليمنى للمرمى.
ورغم محاوالت الهالل إلضافة هدف ثان فإن 
األهلي ظل متماسكا ال بل انه جنح في العودة بنقطة 
التعادل اثر هدف رائع حلسني عبد ربه سجله من 

ضربة حرة مباشرة في الدقيقة األخيرة. 
وفي املجموعة نفسها، حقق السد القطري فوزا 
كبيرا على ميس كرمان االيراني 4-1 لينعش آماله 

في بلوغ الدور التالي.
وتقدم كرمان بهدف البرازيلي ايدر لوسيانو 
)21(، قبل ان يرد السد برباعية تناوب على تسجيلها 
البرازيلي دا سيلڤا لياندرو )46 و50( ومواطنه 

فيليبي جورج )51( وطالل البلوشي )59(.
ورفع الهالل رصيده الى 7 نقاط في الصدارة، 
وانفرد السد باملركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبقي 
ميس ثالثا ب���� 3 نقاط، وحص���د األهلي األخير 
نقطته االولى بعد ان كان قد خسر في اجلولتني 

األوليني.

ذوب آهان يتصدر 

وصعد ذوب آهان االيراني الى صدارة املجموعة 
الثانية بعد فوزه الكبير على بونيودكور األوزبكي 
3-0، وتلقى الوحدة اإلماراتي خس���ارته الثالثة 
على التوال���ي والتي كانت ام���ام ضيفه االحتاد 

السعودي 2-0.

أطلقت فولكس واجن الشرق األوسط، املكتب 
اإلقليمي ألكبر ش���ركة مصنعة للسيارات في 
أوروبا، بطولة »فولكس واجن جونيور ماسترز« 
لكرة القدم األولى على اإلطالق في املنطقة وذلك 
بالتعاون مع االحتاد اإلماراتي لكرة القدم، حيث 
سينضم الشرق األوسط 3 أبريل املقبل وعلى 
أرض نادي جبل علي للرماية ومركز التميز إلى 
واحدة من أكبر مسابقات كرة القدم لألطفال دون 
سن ال� 13 عاما. وسيتوج الفريق الفائز كبطل 
وطني، يسافر فيما بعد إلى مدريد باسبانيا من 

5 إلى 10 مايو املقبل لتمثيل اإلمارات والشرق 
األوس���ط في نهائيات بطولة »فولكس واجن 

جونيور ماسترز« لكرة القدم العاملية.
وتعليقا على البطولة، قال س���تيفان ميكا 
املدير اإلداري لفولكس واجن الشرق األوسط 
»أقيم���ت هذه البطولة ألول مرة في أملانيا منذ 
ما يزيد على عقد من الزمن، وبعدها توسعت 
لتتضمن 4.700 العب شاب، و333 فريقا، و245 
وكيال في البلد األم وحده. واليوم، تقام البطولة 

في 23 بلدا حول العالم«.

يع يؤكد أنه كان واثقًا من براءته سرِّ

الفليج: حكم البراءة أهم من عودة مجلس إدارة الفحيحيل 

أقام مجلس إدارة نادي الفحيحيل مساء 
أمس األول حفل عشاء مبقر النادي مبناسبة 
احلكم ال���ذي صدر بب���راءة وليد الفليج 
رئيس النادي السابق وخالد سريع نائب 
الرئيس من التالعب في كشوفات أعضاء 
اجلمعية العمومية، وكان في مقدمة املهنئني 
الشيخ طالل الفهد رئيس نادي القادسية 
السابق ود.فؤاد الفالح رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق 
والشيخ ضاري الفهد رئيس نادي الصيد 

والفروسية ونائب رئيس نادي القادسية 
السابق فواز احلساوي ورؤساء االحتادات 
واالندية واعضاء مجالس إداراتها واعضاء 
اجلمعية العمومية بالنادي وأهالي منطقة 
الفحيحيل ولفيف من الرياضيني والالعبني 

السابقني.
من جانبه، اعتبر وليد الفليج ان حكم 
محكمة التمييز يعد مبنزلة وسام شرف له 
ولسريع، مؤكدا ان هذا احلكم كان بالنسبة 
لي أهم بكثير من عودة مجلس االدارة الى 

الن���ادي بعد حله من قب���ل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الن القضية كانت متسني 
وسريع شخصيا ونحن لم ولن نقدم على 
مثل هذا االمر بتاتا ولنا تاريخنا الرياضي 
املشهود له عند كل الرياضيني والكويتيني 

دون استثناء.
وأضاف ان ما ملسناه من تكاتف ومساندة 
من اعضاء اجلمعية العمومية واهالي املنطقة 
على وجه اخلصوص ومن كل الكويتيني 
س���واء كانوا رياضيني او غير رياضيني 

قب���ل صدور حك��م محكم���ة التمييز كان 
مب���ثاب���ة براءة مس������بقة لنا، وأكد هذه 
البراءة حكم احملكمة الذي كنا واثقني منه 
لثقتن���ا بعدالة محاكمنا التي أثبتت دائما 
انها املرجع الرئيسي للكويتيني الفخورين 

بقضائهم.
وتوجه الفليج بجزيل الش���كر الى كل 
من وقف معهم على مدار السنوات املاضية 
ولكل املهنئني س���واء باحلضور الى مقر 

النادي او باالتصال هاتفيا.

واكد خالد س���ريع ان���ه كان على ثقة 
تامة من براءته والفليج ألنهما لم يقدموا 
على اي ام���ر مخالف للقانون، معتبرا ان 
م���ا حصل ال يتعدى ان يكون محاولة من 
البعض لإلساءة لشخصه وزميله الفليج، 
مؤكدا اننا كن���ا واثقني من عدالة قضائنا 
كثقتنا النتصار احلق مهما حاول البعض 
االس���اءة او التجريح ونحمد اهلل اننا في 

دولة يسودها القانون.
وحرص س���ريع على التوجه بالشكر 

للقضاء العادل وللمحامي احلميدي السبيعي 
ولكل من وقف معهما وساندهما، كما شكر 
اعضاء اجلمعية العمومية واهالي املنطقة 
وكل م���ن حرص على تهنئتهم باحلضور 
شخصيا او باالتصال هاتفيا من رياضيني 
وسياس���يني مؤكدا ان الكويت والرياضة 
الكويتية بخير في ظل وجود قضاء عادل 
يعامل اجلميع باملساواة، متمنيا ان تشهد 
الرياضة ف���ي املرحلة املقبل���ة مزيدا من 

االستقرار للعمل من اجل الرياضة.


