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تعيين عيسى بن راشد 
نائبًا فخريًا لرئيس االتحاد العربي

األهلي »المتوج« في مواجهة اإلسماعيلي »المتحفز«
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

وسط أجواء مثيرة وملتهبة، 
اليوم 8 مواجهات مصيرية  تقام 
ضمن اجلولة الثامنة والعشرين 
من الدوري املصري املمتاز لكرة 
الق����دم، حيث يلتق����ي االهلي مع 
االس����ماعيلي في قمة كروية من 
نوع خاص يشهدها ستاد القاهرة 
الدولي في التاسعة والنصف مساء 

بالتوقيت احمللي.
كم����ا تقام 6 مباري����ات اخرى 
في الس����ابعة مساء يلتقي خاللها 
املصري مع الزمالك واحتاد الشرطة 
مع االنت����اج احلرب����ي وإنبي مع 
بتروجت وطالئع اجليش مع غزل 
احمللة وحرس احلدود مع اجلونة 
واملنصورة مع املقاولون العرب، 
في حني تس����تهل منافسات اليوم 
في الرابعة والنصف عصرا بإقامة 
لقاء بترول اس����يوط مع االحتاد 

السكندري.

الشياطين والدراويش

حتظ����ى مب����اراة االهل����ي مع 
االسماعيلي باالهتمام االكبر عند 
الساحرة املستديرة، على  عشاق 
الرغم ان االهلي حسم لقب بطولة 
الدوري لهذا املوسم بفوزه االخير 
الذي حققه على املنصورة بثالثية 
نظيفة، وبعد ان رفع رصيده الى 
60 نقطة لينفرد متاما بالصدارة 
دون النظ����ر الى باق����ي مبارياته 
باملسابقة، اال ان كل ذلك لم مينع 
اجلهاز الفني لالهلي بقيادة حسام 
الالعبني  البدري ان يش����دد على 
بضرورة حتقيق الفوز في مواجهة 
اليوم، وذلك لعدة اسباب يأتي في 
مقدمتها ان لقاءات الشياطني احلمر 
مع الدراويش تعد قمة في حد ذاتها 
ولها اهميتها وحساسيتها اخلاصة 
عند جمه����ور الفريقني، وبالتالي 
فالفوز بها يعد اجنازا آخر يضاف 
ال����ى اجناز الفوز ب����درع الدوري 
وحس����م اللقب للموسم السادس 

على التوالي
كما يعتبر اجلهاز الفني لالهلي 
ان مواجهة اليوم امام الدراويش 

تكون مليئ����ة باالث����ارة والندية 
والق����وة، نظرا حلاج����ة الفريقني 
الى الفوز في لقاء اليوم ونقاطه 
الثالث، فالزمالك الذي يحتل املركز 
الثاني بجدول املس����ابقة برصيد 
48 نقطة يسعى ملواصلة مسيرة 
التألق واالنتصارات التي يقدمها 
منذ بداية الدور الثاني من ناحية، 
واالحتفاظ بالوصافة من ناحية 
أخرى، الس����يما في ظل الصراع 
الثالثي مع بتروجت واالسماعيلي 

على اقتناص هذا اللقب.
وعلى ملعب املكس باالسكندرية 
يس����تضيف فريق حرس احلدود 
نظيره اجلونة في لقاء اثبات الذات، 
ولن تكون املباراة بالس����هلة على 
الفريقني حيث يس����عى كل منهما 

لتصحيح أوضاعه.
وفى واحدة من أقوى مواجهات 
اليوم يستضيف إنبي صاحب املركز 

جاءت في هذا التوقيت بالذات، وبعد 
حسم لقب البطولة لتخدم الفريق 
االحمر، لكونها ستعد مبنزلة بروڤة 
قوية له قبل مواجهة االياب بدور ال� 
16 بدوري االندية االبطال االفريقي 
الذي سيخوضه االهلي امام نظيره 
االحتاد الليبي يوم 9 مايو اجلاري 
على نفس امللعب الذي سيش����هد 

مباراة اليوم.
فى املقابل جند االسماعيلي ينظر 
الى قم����ة اليوم مبنظور مختلف، 
حيث انه يسعى الى حتقيق الفوز 
واقتناص النقاط الثالث الى رصيده 
للدخول في بؤرة املنافسة احلقيقية 

على مركز الوصيف.

المصري والزمالك

بورس����عيد  س����تاد  وعل����ى 
يس����تضيف املصري الزمالك في 
مواجه����ة يتوقع له����ا اجلميع ان 

العاشر برصيد 34 نقطة على ملعبه 
»بتروسبورت« شقيقه البترولي 
بتروجت صاح����ب املركز الثالث 
بجدول الدوري برصيد 46 نقطة 

في مباراة ال تعترف بالعواطف.
الرياضة  وعلى س����تاد جهاز 
العسكري يستضيف فريق طالئع 
اجليش بقيادة مديره الفني فاروق 
جعفر فريق غ����زل احمللة بقيادة 
مديره الفني محمد رضوان. وعلى 
ملعبه يستضيف املنصورة نظيره 
املقاولون العرب في مواجهة صعبة 
وقوية. وعلى ستاد كلية الشرطة 
يس����تضيف احتاد الشرطة فريق 
اإلنتاج احلربي احلصان األسود 
للمسابقة حتى اآلن في لقاء محفوف 
باملخاطر. وعلى س����تاد اسيوط 
يستضيف بترول اسيوط فريق 
االحتاد السكندري في مباراة يحتاج 

الى الفوز بها كال الفريقني.

المنامة ـ ناصر محمد
أع����رب ع����دد من األوس����اط 
البحرينية عن أسفهم  الرياضية 
الش����ديد ملا حصل في انتخابات 
االحتاد العربي لك����رة القدم ضد 
الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
نائب رئيس املجلس األعلى للشباب 
والرياضة الرئيس الفخري للجنة 
األوملبية البحرينية ونائب رئيس 
االحتاد العربي لأللعاب الرياضية 
السابق لرئيس االحتاد  والنائب 
العربي لكرة القدم على مدى ثالثة 
عقود كان فيها السفير األكبر لهذا 

االحتاد خالل السنوات املاضية.
وأعل����ن بن راش����د أن رئيس 
االحتاد اآلسيوي محمد بن همام 
وراء إبع����اده بهذا الش����كل وجاء 
الوسط  بأسماء غير معروفة في 
الرياضي وذلك م����ن خالل اتفاق 
مسبق. وأكد انه من خالل ما حدث 
يجد ان نتائج هذه االنتخابات اكدت 
ان الوفاء معدوم واملصداقية غائبة 

قدم����ه لالحتاد خالل الس����نوات 
املاضية.

من جانبه، صرح العماني نايف 
املرهون عضو مجلس إدارة االحتاد 
العماني لكرة القدم بان بن همام 
كان له دور كبير في خروجه من 
السباق بعد ان كان ضمن الثمانية 

وهناك اناس يس����يرون حس����ب 
األهواء الشخصية.

هذا وقد تدخل األمير سلطان 
بن فهد رئيس االحتاد العربي لكرة 
الش����يخ  القدم وأعلن عن تعيني 
عيسى بن راشد نائبا فخريا لرئيس 
االحتاد العربي تقديرا لدوره وما 

املفترض دخولهم املكتب التنفيذي 
وان هذا التدخل ابعد كفاءات ادارية 
في القارتني اآلسيوية واألفريقية 
وعلى رأسها الش����يخ عيسى بن 
راش����د ورئيس االحت����اد املغربي 
سعيد باخلياط والتونسي املنصف 
الفضلي. م����ن جانب آخر، صرح 
عضو اللجن����ة االنتقالية الحتاد 
الك����رة وعضو االحت����اد العربي 
اجلديد مبارك النزال جلريدة أخبار 
اخلليج البحرينية امس بأن خسارة 
عيسى بن راشد لالنتخابات األخيرة 
خسارة لالحتاد العربي باعتباره 
أح����د احلكماء العرب في الش����أن 
الكروي وله ش����عبية كبيرة بني 
االحت����ادات العربية ودوره مؤثر 
في االحت����اد ودافع النزال عن بن 
همام مشيرا الى ان انسحابه من 
الترشح لرئاسة االحتاد دليل على 
حيادية الرجل، وكان يهمه ان يأتي 
بأعضاء ميكنهم النهوض باالحتاد 

ومسابقاته.

أغيري يستدعي 10 محترفين للمونديال 
اس���تدعى مدرب املكسيك 
خافيي���ر اغي���ري 10 العب���ني 
محترفني في اوروبا لالنضمام 
الى املعسكر التدريبي النهائي 
لنهائي���ات كأس  اس���تعدادا 
العالم لك���رة القدم في جنوب 
أفريقيا الصيف املقبل. ويلتحق 
احملترفون العشرة وبينهم العبا 
برشلونة االس���باني رافائيل 
ماركي���ز وجوناث���ان دوس 
انتهاء  سانتوس مباشرة بعد 
البط���والت التي يلعبون فيها 
بالالعبني احملليني ال� 16 والعب 
وس���ط ديبورتيفو ال كورونا 
اندريس غواردادو الذي عاد الى 

بالده للعالج من اإلصابة.
الى  الكأس وصلت  وكانت 
هيوس���ن األميركية في إطار 
جولتها الدولية قبل ان تستقر 

)ا.پ(في جنوب أفريقيا. رجال اإلعالم يلتقطون صورة لكأس العالم في هيوسنت  

الشيخ عيسى بن راشد

احمد عجب يقفز عاليا للحاق بالكرة واملشعان خلفه

من مباراة الذهاب بني األهلي واإلسماعيلي

مواجهة نارية بين االتحاد والشباب

الرياض ـ خالد المصيبيح
يخوض الش���باب الس���عودي 
مواجهة نارية أمام احتاد جدة في 
اياب نصف نهائي مسابقة كأس امللك 
بعد ان خسر ذهابا بنتيجة 2-0، 
اال انها غير مستحيلة على الشباب 
الذي سيرمي اليوم بجميع أوراقه 
من اجل كس���ر فارق الهدفني بأمل 
التأهل ومن اجل احملافظة على لقبه 
الذي حققه في املوسمني املاضيني 

وعلى حساب االحتاد.
ويدخل الشباب املستضيف اليوم 
اللقاء بتفكير هجومي فرضه مدربه 
في التدريبات مع أهمية احملافظة 
على مرماه حيث سيكلفه الهدف في 
مرماه كثيرا ويصعب من مهمته، 
واذا كان الش���باب قد تأهل للدور 
الثاني في بطولة األندية اآلسيوية 
فإن االحتاد خرج منها ويسعى في 
هذه البطولة الى تسجيل اسمه في 
هذا املوسم بعد 4 بطوالت خاضها 
الفريق خ���رج منها جميعا وظلت 
هذه املسابقة هي األخيرة له خاصة 
انه حل وصيفا فيها في النسختني 

السابقتني.
ويعول االحتاد كثيرا على العبيه 
محمد نور وسعود كريري وأحمد 
أبوش���قير وصالح  حديد ومناف 
الصقري م���ع اجلزائري عبدامللك 
زيايه واملغربي هشام أبوشروان 
والتونسي أمني الشرميطي كأهم 
األوراق لديه، يقابله في الش���باب 
االنغولي فالڤيو والبرازيلي كماتشو 
والليبي طارق التايب ويغيب مساعد 
ندا لاليقاف وأحمد عطيف وشقيقه 
عب���ده ووليد عب���داهلل وعبداهلل 
ش���هيل لذلك وجود هذه العناصر 
الفريقني سيشكل اخراج لقاء  في 
ممي���ز ومثير س���تفرضه نتيجة 
لقاء الذهاب التي ستشكل اصرارا 
احتاديا وطموحا شبابيا من اجل 
بلوغ النهائي الحدهما للمرة الثالثة 

في تاريخ املسابقة.

اتحاد جدة في ضيافة الشباب
بنصف نهائي كأس الملك

األنوار يطفئ »أضواء البوشرية« ويظفر بكأس الطائرة

لقب الدوري اللبناني في قبضة العهد للمرة الثانية
بيروت ـ ناجي شربل

اضاف العهد لقب���ا ثانيا له في الدوري العام 
اللبناني ال� 50 لكرة القدم، بحسمه البطولة في 
املرحلة ال� 21 قبل االخيرة بفوزه على االنصار 1 - 
0 في املباراة التي جرت بينهما على ملعب صيدا 
البلدي. وسجل الهدف الوحيد سامر زين الدين 
برأسه في الدقيقة 32. ويختتم العهد مشواره بلقاء 
االهلي صيدا املهدد بالهبوط في املرحلة االخيرة. 
وابتعد العهد عن مطارده النجمة حامل اللقب املوسم 
املاضي، وجنح في اس����تعادة البطولة التي احرزها 
للمرة االولى عام 2008. وقد فاز في 16 مباراة وتعادل 
في خمس واحتفظ بسجله نظيفا من اخلسارة. وقد 
خاض العهد مرحلة االياب بالعب اجنبي واحد هو 
املدافع البرازيلي فابيو س����انتوس دا سيلڤا، وهو 
بدل في بداية املوسم مديره الفني مستعينا مبحمود 
حمود الذي طرد من شباب الساحل، وقد حل حمود 

مكان املدرب السابق للفريق فؤاد سعد.
وكان العهد عكف على التركيز على الدوري احمللي 
على حس����اب مشاركته في مس����ابقة كأس االحتاد 
اآلسيوي السابعة لكرة القدم، وتذيل الترتيب النهائي 
ملجموعته الثالثة خلف كاظمة وناس����اف األوزبكي 

واجليش السوري.
وكانت ادارة الفريق االكثر رهانا على فوزه باللقب، 
فخففت من حدة املطالبة باسقاط االحتاد اللبناني 
لكرة القدم، من اجل االفساح في املجال الكمال املوسم 
الرسمي، على رغم ان الفريق كان يحتل املركز الثالث 
في نهاية مرحلة الذهاب، فيما انتهى املوسم صعبا 
على النجمة، الذي خرج خالي الوفاض من مسابقتي 
الدوري والكأس، وكأس االحتاد اآلسيوي اثر خسارته 

املباراة املصيرية امام القداسية في بيروت 1 - 3.
في حني يستطيع االنصار التعويض بلقب، في 
حال فوزه على املبرة في نهائي مسابقة الكأس االحد 
15 مايو على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، 

وكان االنصار اخرج العهد من الدور نصف النهائي 
بفوزه عليه 3 - 1.

من جانب آخر، احرز االنوار اجلديدة لقبه االول 
بطال ملسابقة كأس لبنان في الكرة الطائرة، بفوزه على 
جاره الشبيبة البوشرية 3 - 0 )25 - 14، 25 – 15، 
25 – 17( في املباراة النهائية التي جريت بينهما في 
قاعة النادي الرياضي غزير، في النسخة التي حملت 
اسم الرئيس السابق لالحتاد املرحوم بشارة فرحات. 
وجاءت اللعبة من طرف واحد، وبدا ان البوش����رية 
يعاني مشكالت فنية أكدها رئيسه شحادة القاصوف، 
مس����تغربا غياب املدير الفني موليير قبرصي عن 

املباراة، وقد قاد الفريق مساعده الياس طربيه.

التلويح باالنسحاب

وكش����ف القاصوف ل� »األنباء« ان ادارة النادي 
بصدد اتخاذ قرار باالنسحاب من الدور نصف النهائي 
»فاينال فور« لبطولة اندي����ة الدرجة االولى، علما 
ان الفريق حل ثالثا بعد دور الس����تة وهو سيلتقي 

الزهراء امليناء طرابلس في نصف النهائي.
كما علمت »األنباء« ان العبي البوشرية ضاقوا 
ذرعا بتأخر ادارة النادي في تس����ديد مستحقاتهم، 
فقرروا مقاطع����ة الفريق تدريجيا ريثما يحصلون 
على القليل مما لهم في ذمة النادي قبل انطالق الدور 
نصف النهائي، فيما حسمت عدم عودة الالعب الضارب 
آالن سعادة من االمارات، وتردد انه يعاني مشكالت 

هناك حتول دون حضوره الى بيروت.
قاد املب����اراة احلكمان الدوليان البلجيكيان بول 
هربوتس وكوين لوتز واستغرقت 55 دقيقة. وفي 
نهايتها سلم رئيس االحتاد اللبناني للكرة الطائرة 
جان همام وابناء الراحل فرحات الثالثة كأس لبنان 
الى كابن االنوار اجلديدة وس����ام احلصري. ونال 
الفريق الفائز خمس����ة آالف دوالر، واخلاسر 2500 

من عائلة الراحل.

فاز على رديف القادسية بضربات الترجيح

الجهراء »ثالث« كأس ولي العهد
مبارك الخالدي

حقق اجله���راء املركز الثالث في بطولة كاس ولي العهد 
بعد ان متكن من الفوز على القادسية بضربات الترجيح 3-5 
في املباراة التي جمعتهما مس���اء أمس على ستاد الصداقة 
والسالم وهو االجناز الثاني للفريق بعد ان حقق نفس املركز 

في النسخة االولى من البطولة موسم 1994-93.
وكان الوقت االصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي 
بني الفريقني واحتكم حكم املباراة يوسف ثويني الى ضربات 
الترجيح مباشرة دون لعب وقت اضافي مطبقا نص الئحة 
املسابقات اجلديد وأحرز للجهراء كل من البرازيلي توبانغو 
وأحمد حواس وعبدالرحمن عواد وسلطان عطشان وعادل 
حمود بينما سجل للقادس���ية كل من سعود املجمد وحمد 
العنزي وعم���ر بوحمد وأخفق العاج���ي كيتا حيث متكن 

احلارس سطام احلسيني من التصدي لركلته.
وجاء الشوط االول للمباراة فقير من الناحية الفنية وأقل 
من املتوسط وغابت عنه اللمحات الفنية خصوصا القادسية 
الذي خاض املباراة بعناصر شابة غاب عنها الدافع واحلماس 
ولم تكن هناك فرص حقيقية باس���تثناء انفراد أحمد عجب 
)15( تصدى لها احلسيني ببراعة كما انه تصدى لتسديدة 
عبدالعزيز املشعان )29(، ولم تكن للجهراء محاوالت خطرة 

لوقوع املهاجم محمد دهش وحيدا بني مدافعي االصفر.
وفي الش���وط الثاني ازدات وتيرة اللعب ودب احلماس 
ب���ني العبي الفريقني وكاد دهش ان يدرك مرمى )59( اال ان 
اخلروج اجلي���د للحارس علي جواد أفس���د احملاولة ليرد 
علي���ه حمد العنزي مبجهود ف���ردي رائع اال ان كرته مرت 
جوار القائم االمين للحارس احلسيني)68( وقبل ان تلفظ 
املباراة انفاسها س���دد املتألق أحمد حواس كرة من خارج 
املنطقة ذهبت قريبة من القائ���م االمين لعلي جواد )86(. 
ادار اللقاء احلكم يوسف ثويني ويؤخذ عليه عدم احتساب 
ركلة جزاء صحيح���ة للجهراء )41(وانذر ابراهيم العتيبي 

)هاني الشمري(بداعي التحايل.


