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الزمالك يتشبث بالوصافة 
أمام بترول أسيوط

الشباب والغرافة
 إلى ربع نهائي »أبطال آسيا«

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تقام اليوم املباريات الثماني ملنافس���ات اجلولة 
التاسعة والعشرين »قبل األخيرة« من الدوري املصري 
املمتاز لك���رة القدم، والذي اقترب من الوصول الى 
محطته األخيرة ولن يتبقى عليه بعد انتهاء جولة 
اليوم س���وى اجلولة الثالثني فقط، ليسدل الستار 
نهائيا على مسابقة هذا املوسم بكل حلوها ومرها، 
وتقام جميع مباريات هذه اجلولة دفعة واحدة، وفى 
توقيت واحد هو اخلامسة مساء، وذلك بهدف توفير 

مبدأ تكافؤ الفرص بني جميع الفرق.
ويلعب اليوم اجلونة مع األهلي، الزمالك مع بترول 
أس���يوط، غزل احمللة مع احتاد الشرطة، املقاولون 
مع انبي، االنتاج احلربي مع حرس احلدود، طالئع 
اجليش م���ع بتروجيت، االس���ماعيلي مع املصري 

واالحتاد السكندري مع املنصورة.
وعلى الرغم من ان األهلي جنح في حس���م لقب 
مسابقة هذا املوسم لصاحله وأعلن نفسه رسميا بطال 
لها للمرة السادسة على التوالي وال� 35 في تاريخه، 
اال ان الصراع مازال على اشده على مركز الوصيف 
الذي يتصارع عليه الثالث���ي الزمالك وبتروجيت 
واالسماعيلي، والفارق بينهم في النقاط ضئيل جدا 
وال يزيد ع���ن 4 نقاط، بينما ينافس الثالثي احتاد 
الشرطة واإلنتاج احلربي وحرس احلدود من بعيد 

من اجل الوصول الى املربع الذهبي.

تأهل الش����باب الس����عودي الى ربع نهائي دوري 
ابطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه االستقالل 
االيراني 3-2 على ستاد امللك فهد الدولي في الرياض 

في افتتاح منافسات الدور الثاني.
سجل فيصل السلطان )21( والليبي طارق التايب 
)47( ووليد اجليزاني )88( اهداف الشباب، وسياوش 
اكبربور )23 من ركلة جزاء( وحس����ني كاظمي )30( 
هدفي االستقالل، بدأ الشباب املباراة بقوة وكانت له 
املبادرة في الهجوم من خالل تقدم عبداهلل الشهيل 
وزيد املولد فيما تفرغ الثنائي طارق التايب ومارسيلو 
كماتشو لصناعة اللعب، ومع توالي الهجوم الشبابي 
متكن الالعب فيصل السلطان من تسجيل هدف التقدم 
لفريقه عندما تلقى متريرة متقنة من طارق التايب 

فتقدم وصوب كرة في املرمى )21(.
لم تدم فرحة الش����بابيني بهذا الهدف سوى ثوان 
معدودة عندما ش����ن الفريق اإليراني هجمة مرتدة 
فتهيأت الكرة أمام فرهاد مجيدي الذي تعرض لعرقلة 
صريحة م����ن زيد املولد فنال ركلة ج����زاء تقدم لها 
أكبربور مسددا الكرة على يسار وليد عبداهلل )23(، 
وارتبك دفاع الش����باب فدفع الثمن غاليا عندما تلكأ 
عبداهلل الش����هيل في كرة خطفها منه فرهاد مجيدي 
الذي مررها بس����رعة الى حس����ني كاظمي الذي تقدم 
ولعبه����ا من بني أقدام وليد عبداهلل مس����جال الهدف 

الثاني )30(.
ومتكن الشباب من تعديل النتيجة مع بداية الشوط 
الثاني عندما تس����لم الليبي طارق التايب كرة داخل 
منطقة اجلزاء فتجاوز أكثر من العب ثم س����دد كرة 

مرت من امام املدافعني واحلارس )47(.
ارتفعت معنويات العبي الشباب بعد الهدف خاصة 
بعد مشاركة عبده عطيف بديال للخيبري الذي أحدث 
حت����وال كبيرا في اداء فريق����ه بحصوله على عدد ال 
بأس به من الفرص للتس����جيل لكنه انتظر حتى ما 
قب����ل نهاية الوقت االصلي بدقيقتني ليحجز بطاقته 
الى ربع النهائي حني ارتقى وليد اجليزاني الى كرة 
من اجلهة اليمنى مرره����ا له عبده عطيف فوضعها 

في املرمى.
ورافق الغرافة القطري الشباب الى دور الثمانية 
بفوزه على ضيفه باختاكور االوزبكي 1-0 في الدوحة، 
وسجل البرازيلي كليمرسون هدف املباراة الوحيد 

من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

)كرم دياب(سفير جنوب أفريقيا اشرف سليمان يتحدث لـ »األنباء« وتبدو »زاكومي« في اخللف

كميل مرحبا بسعود بوحمدفتحي كميل في حديث جانبي مع فيصل اجلزاف وإلى جانبهما عبداحلميد احلجي

غاري موران يتحدث في املؤمتر الصحافي وإلى جانبه السفير اشرف سليمان والداعمون للحدث

العب القادسية االيڤواري كيتا يحاول السيطرة على الكرة وسط رقابة من العب تشرشل الهندي  )عادل يعقوب(البرازيلي كاريكا يسدد كرة برأسه على مرمى االحتاد السوري  )محمد ماهر(

التضامن يحتفي بعودة »الفارس األسمر«

أشرف لـ »األنباء«: رافقت مانديال إلى زيوريخ لبحث استضافة المونديال

بحضور الحجي والجزاف ورؤساء النادي السابقين

»موڤنبيك البدع« ينظم كأس العالم في خيمة »المحارة«

سمير بوسعد
كشف سفير جنوب افريقيا املعتمد 
لدى البالد أشرف سليمان ل� »األنباء« 
انه كان من بني املرافقني للرمز والرئيس 
االسبق جلنوب افريقيا نيلسون مانديال 
خالل زيارته الى زيوريخ للقاء رئيس 
االحت���اد الدول���ي لكرة الق���دم »فيفا« 
جوزيف بالتر لتقدمي ملف اس���تضافة 
جنوب افريقي���ا للمونديال 2010 وذلك 

عام 2004.

وقال السفير سليمان انه شارك في 
البدايات املهمة الستضافة احلدث الذي 
يفتخر به، مؤكدا سعي بالده الى حتقيق 
افضل صورة الستضافة العرس العاملي 

للمرة االولى في افريقيا.
جاء ذلك على هامش املؤمتر الصحافي 
الذي عقده فن���دق ومنتجع »موڤنبيك 
البدع« اول من امس حول التحضيرات 
الس���تضافة مباريات كأس العالم التي 
تنطلق في 11 يونيو وتس���تمر حتى 11 

يوليو املقبلني في جنوب افريقيا، عبر 
خيمة »احملارة«.

حضر املؤمتر السفير أشرف سليمان 
والداعمون الرسميون للحدث وهم: جاسم 
القماص، مدير العالقات العامة في الشركة 
الوطنية للطيران، ، وامييراندا وينتر من 
بنك اخلليج، وعدنان سعد من »الكويت 
تاميز«، ورمزي خداج من »الراي«، وناصر 

الدهيني من بنك اخلليج.
 واكد السفير سليمان في كلمة له ان 

بالده ستستضيف ما يقارب ال� 400 الف 
زائر في شهر واحد، وسيتم منح تأشيرات 
الدخ���ول للكويتيني واملقيمني مبوجب 
»ڤيزا« للمونديال ليتسنى لهم متابعة 
احلدث الكبير، ولتشجيع املنتخبات التي 

يحبونها في رحلتها لنيل اللقب.
من جهته، توجه مدي���ر عام فندق 
ومنتجع »موڤنبيك البدع« غاري موران 
بالشكر الى احلضور والداعمني الرسميني 
للحدث، واشاد بحضور سفير جنوب 

افريقيا والدعم الكبير الذي تقدمه سفارة 
بالده ل� »موڤنبيك البدع« الجناح هذا 

احلدث.
بع���د ذلك، حتدث ممثل���و الوطنية 
للطيران، وبنك اخلليج، و»الكويت تاميز« 
و»الراي« حول احلدث الذي سيقام في 

خيمة احملارة وطرق تقدمي الدعم له.
وكانت التعويذة الرسمية للمونديال 
»زاكومي« حاضرة في املؤمتر وأضفت 

رونقا جميال.

أقام مجلس إدارة نادي التضامن مس����اء أول من 
أمس حفل تكرمي ل� »الفارس األسمر« جنم التضامن 
ومنتخبنا الوطني الس����ابق لكرة القدم فتحي كميل 
مبناس����بة عودته من رحلة العالج التي قضاها في 

أملانيا اثر الوعكة الصحية التي أملت به مؤخرا.
وأكد رئيس مجلس االدارة املؤقتة لنادي التضامن 
فالح الدبيس ان هذا التكرمي ما هو اال ش����يء بسيط 
يقدمه الن����ادي لواحد من أبنائه املخلصني الذي قدم 
ومازال يقدم الكثير من العطاء لناديه ولبلده خالل 

رحلت����ه في املالعب أو بع����د اعتزاله، مضيفا ان هذا 
التكرمي هو تقدير لالعب الكبير، مشيرا الى حرص 
مجلس االدارة والالعبني واالجهزة الفنية واالدارية 
على املشاركة في هذا التكرمي. وحضر حفل التكرمي 
عدد كبير من الشخصيات السياسية والرياضية في 
مقدمتهم محافظ الفروانية الفريق املتقاعد عبداحلميد 
احلجي ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف وعدد من رؤس����اء نادي التضامن السابقني 
وعدد من ممثلي االندية املختلفة وزمالء الالعب أثناء 

مس����يرته الكروية في مقدمتهم نائب رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم يعقوب. من جهته، 
عبر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف عن س����عادته مبش����اركته في هذا االحتفال 

الكبير، مشيدا ببادرة نادي التضامن.
ووجه اجل����زاف التحية الى فتحي كميل، متمنيا 
من اهلل ان يتم شفاءه حتى يواصل عطاءه، وأكد أن 
مشاركته في هذا احلفل جاءت للتعبير عن العرفان 
باجلميل لهذا الالعب اخللوق. وقال أمني سر النادي 

العربي مصطفى جمعة ان فتحي كميل يستحق الكثير، 
فهو العب معطاء وساهم في حتقيق اجنازات كثيرة، 
وطالب جمعة اعضاء اجلمعية العمومية بنادي التضامن 
ومجلس ادارته بإطالق اسم فتحي كميل على احدى 
املنش����آت في النادي تخليدا لهذا الرجل الذي أعطى 
بال حدود. بدوره، وجه الفارس األسمر فتحي كميل 
الشكر الى مجلس االدارة ونادي التضامن وجميع من 
حضر لهذا التكرمي. ومن آزروه في الفترة املاضية ما 

كان له االثر الطيب في نفسه.

القادسية يزيح تشرشل ويرافق كاظمة إلى ربع النهائي 
الكويت حامل اللقب يودع كأس االتحاد اآلسيوي بخسارته أمام االتحاد السوري 

عبداهلل العنزي ـ عبدالعزيز جاسم 
اللقب  الكوي���ت حام���ل  ودع 
كأس االحتاد اآلس���يوي البطولة 
اثر خس���ارته أمام ضيفه االحتاد 
السوري بركالت الترجيح 5-4 بعد 
تعادلهما بهدف ملثله في األشواط 
األصلية واإلضافية، في املقابل حجز 
القادسية مكانا لنفسه في الدور ربع 
النهائي للبطولة ذاتها بعد تغلبه 
على تشرشل الهندي بهدفني مقابل 
هدف. ففي لقاء الكويت واالحتاد 
السوري لم يستطع االبيض احملافظة 
على تقدمه في الشوط االول بهدف 
عبر مهاجمة البرازيلي كاريكا الذي 
اس���تغل متريرة متقنة من بشار 
عبداهلل من منتصف امللعب لينفرد 
كاريكا بحارس االحتاد خالد عثمان 
ويضعها بسهولة على ميينه معلنا 
الهدف االول للكويت »16«. وبعد 
الهدف خلت املباراة من أي فرصة 
على املرميني وسط تراجع ال مبرر 
له من العب���ي الكويت او االحتاد 
على حد سواء. وفي الشوط الثاني 
كشر االحتاد عن انيابه وظهر بشكل 
جيد وهدد مرمى مصعب الكندري 
بأكثر من كرة ابرزها تسديدة قوية 
من وائل عيان تصدى لها الكندري 
ببراعة »50«، وتسديدة اخرى من 
صالح شحرور علت عارضة االبيض 
»56«، لينجح بعدها مجد حمصي 
من ادراك التعادل من كرة رأسية 
بعد عرضية شحرور لم يجد من 
خاللها حمصي صعوبة في ايداعها 
بشباك الكندري وسط سوء رقابة 

من دفاع الكويت »72«، واس���تمر 
الس���جال بني الفريقني الى نهاية 
الش���وط الثاني من دون تسجيل 
أي فري���ق افضلي���ة عل���ى اآلخر 

ليحتكما الى االش���واط االضافية. 
وفي مباراة القادس���ية وتشرشل 
بدأ األصفر منذ البداية ضغطه على 
مرمى الفريق الهندي وأضاع العديد 

من الفرص كانت أوالها رأس���ية 
حمد العنزي بعد عرضية ضاري 
سعيد تصدى لها احلارس الهندي 
رينجور بصعوب���ة )12( وبنفس 

الدقيقة راوغ بدر املطوع أكثر من 
مدافع هندي ثم سددها بأحضان 
احلارس وليتواصل مسلسل الفرص 
الضائعة من القادسية بعد أن أضاع 

أحمد عجب كرة بغرابة عندما واجه 
العارضة  احلارس وسددها فوق 
برعونة )18( وجاء الفرج لألصفر 
بعد عرضية من املطوع وصلت إلى 

رأس العنزي الذي ركنها بالزاوية 
البعيدة على احلارس  اليس����رى 
محرزا ه����دف التقدم )33(. وقبل 
نهاية الشوط األول بدقيقتني متكن 

العنزي من تسجيل الهدف الثاني 
له ولفريقه بعد أن أستغل عرضية 
املطوع من ك����رة ثابتة ليخطفها 
املرمى  برأسه ويضعها قوية في 
اصطدم����ت بالعارض����ة ودخلت 
في الش����باك ولم يش����كل الفريق 
الهندي أي خط����ورة على مرمى 
األصفر باستثناء الكرات العرضية 
والتسديد من خارج املنطقة وفي 
الوقت ب����دل الضائع ألغى احلكم 
ن����واف ش����كر اهلل هدفا س����ليما 
التشرشل واحتس����به خطا على 
املهاجم النيجيري أودافا اوكولي. 
وفي الش����وط الثاني وقف احلظ 
عائقا أمام القادسية عندما أضاع 
في بدايته عجب كرة سهلة برأسه 
أمام املرمى وضعها بجسد احلارس 
ثم سدد املطوع كرة قوية من داخل 
املنطقة ارتدت من القائم ثم هبط 
أداء األصفر ليستغل هذا التراجع 
تشرش����ل وسجل هدف التقليص 
عن طريق النيجيري أودافا اوكولي 
بعد أن س����يطر على الكرة داخل 
املنطقة وسددها قوية على ميني 
اخلالدي )61(، وبعد الهدف أجرى 
األصفر تبديلني بإشراك السوري 
جهاد احلسني وصالح الشيخ بدال 
م����ن أحمد عج����ب والعاجي كيتا 
ولم يطرأ أي تغيير على النتيجة 
وكاد أن يتعادل األصفر إلضاعته 
للفرص السهلة. أدار املباراة احلكم 
البحريني نواف شكر اهلل وأنذر من 
تشرشل اوغبا كالو ومن القادسية 

كيتا.

المطير يكرم األصفر
يقي����م النائب محمد براك املطير في ال� 8 من مس����اء اليوم حفل 
تكرمي لنادي القادسية مبناس����بة حصول مبناسبة حصول فريق 
ك����رة القدم على درع الدوري وذلك ف����ي ديوانه الكائن في ضاحية 

عبداهلل السالم. 

 القادسية يحتج على »االنتقالية«
ــمية إلى الهيئة العامة للشباب  ــكوى رس ــية بش تقدمت إدارة القادس
والرياضة على اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة بسبب 
ــع العربي في نصف نهائي كأس  ــعار تذاكر مباراة »الديربي« م رفع أس

سمو األمير.

 16 غرزة في فك المشعان 
تعرض العب القادسية عبدالعزيز املشعان إلى إصابة قوية في فكه بعد 
أن ش����ارك في كرة هوائية مع حمد العنزي في التدريبات نقل على أثرها 
الى املستش����فى وأجريت له عملية جراحية في فمه نتجت عنها 13 غرزة 

خارج الفم و3 داخلها ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الغد أمام العربي.


