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 عبداحملسن املشاري 

 (هاني الشمري) مدافع كاظمة محمد الداود يعترض تقدم البرازيلي لويس كارلوس مهاجم العربي 

 الصليبخات العتالء الصدارة على حساب الشباب 

 كاظمة يتخطى العربي في كأس االتحاد

 مبارك الخالدي
  تغلب كاظمة علـــى العربي ٤-١ في 
املباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن 
مباريات اجلولة السابعة للمجموعة األولى 

لكأس االحتاد لكرة القدم.
  ورفع البرتقالي رصيده الى ١٠ نقاط 
في املركز الرابع، فيما جتمد رصيد العربي 

عند ١٢ نقطة في املركز الثاني.
  وتقـــدم العربي بهـــدف مبكر أحرزه 
البرازيلي واالس (٦) ورد البرتقالي سريعا 
عبر البرازيلي الكسندر (٨)، وعزز طالل 

فاضل تقدم كاظمة بالهدف الثاني (٢٧) 
وعمق الكســـندر جراح العربي بالهدف 
لثالث (٦٨) واختتم البديل محمد الداود 
مهرجان األهداف بإحرازه الهدف الرابع 

.(٨٩)
  وقـــدم البرتقالي عرضا ممتازا طوال 
شوطي املباراة متيز خالله بالنقل السريع 
والســـلس للكرة دون تعقيد واستطاع 
الوصـــول الـــى مرمى العربـــي في عدة 
مناســـبات ولوال حاالت التسرع خلرج 

برصيد وافر من األهداف.

  وعزز النصر صدارته لفرق املجموعة 
بعد فوزه على خيطان بهدفني سجلهما زبن 
العنزي (٤٧) وعبدالرحمن العنزي (٦٤)، 
مقابل هدف خليطان سجله عبدالعزيز 

النصار (٣٥).
  وأصبح للنصر ١٩ نقطة، وجتمد رصيد 
خيطان عند ٣ نقاط في املركز السادس.

  وفي مباراة أخرى، تعادل الساملية مع 
اليرموك ١-١.

  وحصل الساملية على نقطته العاشرة 
محتــــال املركــــز اخلامــــس، فيما حصل 

اليرموك على نقطته األولى في البطولة 
بعد خسارته في جميع مبارياته الست 

السابقة.
  هذا وتقام في الســـاعة الـ ٥:٣٥ مساء 
اليـــوم ٣ مباريات في اجلولة الســـابعة 
من منافسات املجموعة الثانية، ويسعى 
الصليبخات (١١ نقطة) العتالء الصدارة 
مؤقتا عندما يستضيف الشباب (٥ نقاط)، 
ويحل التضامن (٨ نقـــاط) ضيفا على 
الفحيحيل (٨ نقاط)، ويستضيف اجلهراء 

(٧ نقاط) الساحل (٧ نقاط).

  المشاري: أنذرنا «الهيئة» وسنقاضيها 
   لعدم صرف رواتب االحتراف للقادسية

 خالل اجتماع مجلس إدارة األصفر معه 

 بيتكوڤيتش قاد تدريبات القادسية
  وإبراهيم يحلل «خليجي ٢٠» باإلمارات

 مبارك الخالدي
  قاد املدرب الصربي غوران بيتكوڤيتش تدريبات 
القادســـية التي بدأت اجلمعة املاضي استعدادا 
ملواجهة غرميـــه التقليدي العربي ضمن بطولة 

كأس االحتاد االربعاء املقبل.
  وكان اجلهاز الفني لالصفر قد منح الالعبني 
اجازة ملدة اسبوع مبناسبة عيد االضحى املبارك، 
اال ان بيتكوڤيتـــش فضل بدء التدريبات مبكرا 
قبل مواجهة العربي خاصـــة ان الفريق يعاني 

نقصا شـــديدا في صفوف العبيه النضمام عدد 
كبير منهم الى االزرق املشارك في «خليجي ٢٠» 
في اليمن، وســـينضم العبـــو املنتخب الرديف 
سعود املجمد وضاري سعيد وعادل مطر وعمر 
بوحمد الى تدريبات القادسية فور عودتهم من 

الصني غدا.
  ويقضي املدير الفني للقادسية محمد ابراهيم 
اجازة خاصة في االمارات، بدعوة من احدى القنوات 

الفضائية لتحليل مباريات «خليجي ٢٠». 

 الساحل يهزم شباب الغازية
   

  استفاق شباب الساحل من غيبوبته واستعاد نغمة االنتصارات 
بفوزه على مضيفه الشباب الغازية ١-٠ على ملعب صيدا البلدي 

في افتتاح املرحلة السابعة من الدوري اللبناني لكرة القدم.
  وكان شباب الساحل تعرض لثالث خسارات متتالية كانت كفيلة 
بإجبار مدربه على تقدمي االســـتقالة على أن يحل بدال منه املدرب 
العراقي عبد األمير أحمد «األموري» الذي سبق أن درب اندية عدة 
في لبنان، علما أن املدرب املساعد محمود عالمة هو من أشرف على 

الفريق.وهي اخلسارة الثانية للشباب الغازية هذا املوسم.
  ومنح محمد قصاص الفوز للســـاحل بتسجيله هدف املباراة 
الوحيـــد في الدقيقة ٦٦ إثر متريرة من محمود عيتاني فســـددها 

األول أرضية الى ميني احلارس. 

 تعادل الوحدة مع االتحاد
  

  انفرد اجليش حامل اللقب بالصدارة بتغلبه على مضيفه امية 
٢-٠ في ادلب وسجل األردني احمد هايل (١٠) وعبداهللا حبار (٦٠) 
الهدفني، وتعادل شريكه السابق الوحدة الدمشقي مع ضيفه االحتاد 
احللبي ١-١ في الدربـــي اجلماهيري أمام أكثر من ٤٠ ألف متفرج 

في املرحلة الثالثة من بطولة سورية لكرة القدم.
  وسجل عبدالرحمن عكاري (٤٥) هدف الوحدة، وسجل الكاميروني 
جودي (٩١) هدف االحتاد، ورفع اجليش رصيده الى ٧ نقاط بفارق 
نقطتني امام الوحدة الذي تراجع إلى املركز الثالث وبفارق نقطة 
واحدة امام الفتوة الذي ارتقى الى املركز الثاني بفوزه على ضيفه 

الشرطة بهدف لعبدالكافي خاووج في الدقيقة ١٨ في دير الزور.
  اما االحتاد فارتقى إلى املركز الرابع برصيد ٤ نقاط من مباراتني 
حيث ميلك مباراة مؤجلة أمام الوثبة اخلامس (٤ نقاط). وتعادل 
املجد مع ضيفه اجلزيرة ٢-٢، وحطني مع جاره تشرين ٢-٢، والوثبة 

مع ضيفه الطليعة ١-١، والنواعير مع ضيفه الكرامة ٠-٠. 

 الوحدات في ضيافة الرمثا
  

  يشهد ســـتاد األمير هاشـــم في الرمثا اليوم، مواجهة قوية بني 
الوحدات املتصدر (١٩ نقطة) مع مستضيفه الرمثا الرابع (١٠ نقاط) 
في اجلولة الثامنة من الدوري األردني لكرة القدم، وينتظر أن حتظى 
هذه املواجهة بحضور جماهيري كبير نظرا ألهميتها وحاجة الفريقني 
للفوز. الوحدات ملتابعة سلسلة انتصاراته ومحافظته على سجله 
خاليا من أي خســـارة هذا املوسم وبالتالي تعزيز انفراده بصدارة 
الالئحة بـ ٦ انتصارات وتعادل وحيد، فيما يدرك الرمثا املنتشي بفوزه 
في اجلولة املاضية على جاره احلسني ١-٠ حاجته للفوز لالقتراب 
من الصدارة والبقاء في قلب دائرة املقدمة على اعتبار أن خســـارته 

قد تعيده إلى مركز متأخر في ضوء باقي نتائج اجلولة. 

 االتحاد التونسي يجدد الثقة في مارشان
  

  قرر االحتاد التونســـي لكرة القدم تثبيت برتران مارشان في 
منصب مدرب منتخب البـــالد األول رغم اهتزاز اداء املنتخب في 

التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٢.
  وقـــال نائب رئيس االحتاد التونســـي أنور حـــداد في مؤمتر 
صحافي: «قرر االحتاد تثبيت مارشان في منصبه حتى نهاية عقده 
مع الفريق الذي يستمر ملدة عامني اخرين»، وطالب نقاد ووسائل 
إعالم بإقالة املدرب الفرنسي بعد اخلسارة أمام منتخب بوتسوانا 
املتواضع ٠-١ في اجلولة اخلامسة من منافسات املجموعة الـ ١١ في 
التصفيات األفريقية يوم األربعاء املاضي، وتأزم موقف املنتخب 
في التأهل إلى النهائيات. وقرر االحتاد عدم منح الالعبني حوافز 
مالية في املباريات الثـــالث األخيرة في التصفيات، وربط صرف 

املكافأت بانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات األفريقية.

 اجتمع مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة 
طارق احلسون مع عبداحملسن املشاري شريك 
احملامي فهد السيار الذي مت توكيله رسميا للبدء 
في اإلجراءات القانونية استعدادا ملقاضاة الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضـــة على خلفية عدم 
صرفها رواتب االحتراف اجلزئي خالل شهري 
نوفمبر وديســـمبر ٢٠٠٩، وتكرر اخلطأ ذاته 
ولم يتم صرف رواتب االحتراف ألشهر يناير 
وفبراير ومارس ٢٠١٠، رغم أنها قامت بصرف 
الرواتب جلميعاألندية باســـتثناء القادســـية 
الذي تضرر العبوه نفســـيا ومعنويا من عدم 
مساواتهم بالعبي باقي األندية الذين استلموا 

مستحقاتهم املالية.
  وقال املشاري: إغفال الهيئة العامة للشباب 
والرياضة عن صرف مستحقات العبي القادسية 
الذي تعرض لظلم فادح، تهدد بإيقاف بعض 
األنشطة جراء تذمر الالعبني املتضررين الذين 
ابدوا استياءهم من جتاهل الهيئة ملطالب إدارة 
النادي مرات عدة، بحل املشكلة وصرف الرواتب 
املتأخـــرة إال أنها رفضت ذلـــك، بحجة انتهاء 
ميزانية العام املاضـــي، وعدم وجود ميزانية 

كافية لدى الهيئة.
  وأشـــار إلى أن النادي اتخذ كل اإلجراءات 
القانونية الالزمة استعدادا ملقاضاة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، والتي بدأت بتوجيه إنذار 
رسمي مت تسليمه لهم قبل إجازة عيد األضحى 
املبارك، وسيتم رفع القضية رسميا في قصر 

العدل.
  وأضاف املشـــاري قائال: بعد االطالع على 
املراسالت التي متت ما بني إدارة نادي القادسية 

والهيئة العامة للشباب والرياضة، بررت األخيرة 
عدم صرفها الرواتب بأنها لم تتســـلم كشـــفا 
بأسماء الالعبني كما هو معمول به، وبعد التأكد 
من عدم صحة تبريرها اعترفت باخلطأ إال أنها 
رفضـــت تصحيحه، معللة ذلـــك بعدم وجود 
ميزانية كافية لصرف رواتب االحتراف اجلزئي 
املتأخرة، وهو األمر الذي كاد يتســـبب بإهدار 
حقوقهم القانونية واملالية في التســـاوي مع 

بقية الالعبني في األندية. 

  ٤ مواجهات مثيرة في ختام الجولة الـ ١١ من الدوري 

 قمة بين األهلي واالسماعيلي.. والزمالك بمواجهة المصري 
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  وسط اجواء ملتهبة، تقام اليوم 
٤ مواجهات ضمن االسبوع الـ ١١ من 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، 
فيلتقي االسماعيلي مع االهلي في 
قمة كروية على ستاد االسماعيلية 
الساعة ٥:٤٥ مساء «بتوقيت  في 
الكويت»، وفي نفس التوقيت يلتقي 
انبي مع االحتاد الســـكندري على 
ملعب «بتروسبورت» في القاهرة 
اجلديدة، ومصر املقاصة مع اجلونة، 
بينما يشهد ستاد القاهرة الدولي 
في الثامنة مساء لقاء الزمالك مع 

املصري. 
  حتظى مباراة االسماعيلي مع 
االهلي باالهتمام االكبر، النها من 
مباريات العيار الثقيل، فضال عن 
ان نتيجة اللقاء ستحدد بشكل كبير 
مسيرة الفريقني في املنافسة على 
اللقب، لذلك شـــدد اجلهاز الفني 
لالهلي بقيادة حسام البدري على 
الالعبني بضـــرورة حتقيق الفوز 
وذلك لعدة اســـباب، في مقدمتها 
ان لقـــاءات الشـــياطني احلمر مع 
الدراويش تعد قمة في حد ذاتها ولها 
اهميتها وحساسيتها اخلاصة عند 
جمهور الفريقني، كما ان الفوز بها 
يعد خطوة مهمة في مشوار الزحف 
نحو قمة الدوري حيث يحتل االهلي 
املركز الثاني برصيد ١٨ نقطة، كما 
طالب البـــدري الالعبني بالتركيز 
في اللقـــاء لتحقيق الفوز، محذرا 
من صعوبـــة املباراة، خاصة وان 
دوافع الفوز موجودة عند الفريقني 

بدرجات متساوية.
  وجنح اجلهاز الفني في حسم 
مشكلة املهاجم الثاني الذي سيقود 
الهجـــوم االحمـــر بجـــوار محمد 
ابوتريكة، وقد تكون مشاركة محمد 

ناجي «جدو» مفاجأة البدري.
  فيما يغيب محمد فضل وسيد 
معوض واحلارس شريف اكرامي. 
وقد ظلت املفاضلة قائمة بني الثالثي 
املهاجم اللبناني محمد غدار والصاعد 
محمد طلعت والليبيري فرانسيس 
الذي دائما ما يضطر اجلهاز الفني 
لالعتماد عليـــه، رغم أنه لم يقدم 
حتى اآلن أوراق اعتماده جلماهير 

النادي بشكل مقنع.
املقابل، ينظر االسماعيلي    في 
الى قمة اليـــوم مبنظور مختلف، 
ويسعى الى حتقيق الفوز للدخول 
في املنافسة احلقيقية على مركز 
الوصيف، الســـيما بعد ان اصبح 
الفريق يحتل املركز العاشر برصيد 
١٣ نقطة، وهو حتديدا ما شدد عليه 

 فوز أم صالل 
  وتعادل الريان 

  
  اســـتهل فريـــق أم صالل 
مشواره في بطولة كأس جنوم 
قطر لكـــرة القدم بالفوز على 
العربي ١-٠ في ستاد اخلور في 
اجلولة األولى من مباريات دور 
املجموعات. وحصد أم صالل 
أول ٣ نقـــاط له في املجموعة 
األولى ليحتـــل املركز الثاني 
بنفس رصيد اخلور املتصدر 
الذي تغلب على األهلي ٣-٢.

  ويديـــن أم صالل بالفضل 
في فوزه إلى سعود غامن الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد من 

ضربة جزاء في الدقيقة ٧٤.
  وأنهى أم صالل املباراة بـ 
١٠ العبني فقط بعد طرد ماريو 
ميلخيوت في الدقيقة ٧٧. وفي 
مباراة أخرى، تعادل اخلريطيات 
مع الريان سلبيا ليحصد كل من 

الفريقني نقطة واحدة. 

 الشباب والنصر 
بصدارة كأس الرابطة

  
  صعد الشــــباب الى صدارة 
املجموعة الثانية مؤقتا بعد فوزه 
الثمني على مضيفه االهلي ١-٠ 
فــــي افتتاح املرحلة الرابعة من 
كأس الرابطة في االمارات لكرة 
القدم. وسجل البرازيلي جوليو 
سيزار هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة ٨٤. ورفع الشباب رصيده 
الى ٧ نقاط ليحتل املركز االول 
مؤقتا، في حني تراجع االهلي الى 
املركز الرابع بعدما توقف رصيده 
عنــــد ٤ نقاط. وفــــي املجموعة 
االولى، حقق النصر فوزا مهما 
على ضيفه الوحدة بهدف وحيد 
سجله الغيني اسماعيل بانغورا 
في الدقيقــــة ٦٩. ورفع النصر 
رصيــــده الى ٧ نقــــاط ليعتلي 
الصدارة مؤقتا بفارق االهداف 
عن بني ياس الذي ســــقط امام 
ضيفه دبي بهدفني للغيني ابوبكر 
كامارا (١٠) والفرنســــي ميشال 

الرنت (٤٥). 

 خالص العزاء
  

  يتقدم القسم الرياضي من 
الزميلة حسناء املنصوري في 
جريدة «الصبـــاح» بخالص 
العزاء لوفاة املغفور له باذن 
اهللا والدها، تغمد اهللا الفقيد 
بواســـع رحمته والهم ذويه 
الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون). 

بعد ان اصبح يحتل املركز الثالث 
برصيد ١٦ نقطـــة.  وفي مواجهة 
قوية، يستضيف انبي صاحب املركز 
السابع برصيد ١٤ نقطة على ملعبه 
«بتروسبورت» االحتاد السكندري 
الـ ١٣ برصيد ٩ نقاط، نظرا للموقف 
الصعب للفريقني، حيث سيقاتل 
الفني  املدير  البلغاري مالدينوف 
النبي للخـــروج بنتيجة إيجابية 
للقفز من جديد الى مركز الوصيف، 
او الدخول من جديـــد الى املربع 

الذهبي على اقل تقدير.
  من جهته، يخوض االحتاد اللقاء 
وهدفه الفوز فقط، لتعويض تأخر 

الفريق في الترتيب.
  وفي الفيوم، يستضيف مصر 
املقاصة مبلعبه اجلونة في مواجهة 
صعبة، يسعى كل منهما لتحقيق 
الفوز وإن اختلف الهدف، فاملقاصة 
من الفرق التي فرضت نفسها على 
الرغم من حداثة عهده مبســـابقة 
الكبار التي صعد اليها الول مرة في 
تاريخه هذا املوسم،  وجنح املقاصة 
حتت قيـــادة املدرب الكفء طارق 
يحيى ان يحتـــل املركز اخلامس 
برصيد ١٥ نقطة متفوقا على بعض 

الفرق العتيدة. 

املدير الفني للدراويش الهولندي 
مارك فوتا. ويعاني االســـماعيلي 
مـــن نقص في منطقـــة املناورات 
بعد التأكد من غياب العب الوسط 
محمـــد حمص، ويفاضل فوتا بني 
أكثر من العب للقيام مبهام حمص 
في وسط امللعب، من خالل الدفع 
بالالعب احمد خيري بجانب عبداهللا 

الشحات. 

  الزمالك والمصري 

  وعلى ستاد القاهرة، يستضيف 
الزمالك فريق املصري البورسعيدي 
في مواجهة يتوقـــع لها ان تكون 

مليئة باالثارة والندية، نظرا حلاجة 
الفريقني الى الفوز. فالزمالك يحتل 
الصدارة برصيد ٢١ نقطة، ويسعى 
ملواصلة مسيرة التألق واالنتصارات 
املنافسات  التي يقدمها منذ بداية 
من ناحية، واالحتفاظ بالقمة من 
ناحية اخرى، السيما في ظل الصراع 
املرير مع غرميه التقليدي االهلي 
على اقتناص لقـــب البطولة هذا 

املوسم.
  وشـــدد املدير الفنـــي للزمالك 
حسام حسن على العبيه بضرورة 
حسم اللقاءات املتبقية للفريق من 
الـــدور االول، واعتبارها مباريات 

كؤوس ال تقبل القسمة على اثنني، 
للحفاظ على قمة الترتيب، وبالتالي 
العودة من جديد للمنافسة احلقيقية 
واجلادة على لقب الدوري، وعودة 
شمس البطوالت للقلعة البيضاء، 
التي غابت عنها على مدار السنوات 

املاضية. 
  علـــى اجلانب اآلخـــر، يرفض 
املصري بقيادة املدير الفني مختار 
مختـــار ان يحقق الفريق االبيض 
رغباته وطموحاته على حسابه، 
خاصة وان الفريق البورسعيدي 
يحتـــاج الى نقـــاط اللقاء لوضع 
نفســـه في املكانة التي تليق به، 

 صراع مثير ستشهده قمة االهلي واالسماعيلي 

 األهلي أفضل ناد أفريقي في السنوات العشر األخيرة
ــي للتأريخ واإلحصاء عن   أعلن االحتاد الدول
حصول النادي األهلي املصري على لقب أفضل ناد 
في القارة األفريقية في السنوات العشر األخيرة. 
ونشر االحتاد الدولي للتأريخ عبر موقعه الرسمي 
قائمة تضم أفضل األندية األفريقية طبقا ملشاركاتهم 
ــة لألندية منذ يناير ٢٠٠١  في البطوالت األفريقي
ــاء األهلي في املركز  وحتى نهاية عام ٢٠١٠، وج

األول بالقائمة بعدما حصد ١١٧٦ نقطة من مشاركاته 
األفريقية. واحتل الزمالك املركز السادس برصيد 
٧٨٧ نقطة، وجاء الترجي التونسي في املركز الثاني 
ــاحلي في املركز  ١٠١٩ نقطة، ومواطنه النجم الس
الثالث ٩٩١ نقطة، واحتل اإلسماعيلي املركز الـ ١٢، 
ــا جاء حرس احلدود في املركز الـ ٣١ وإنبي  بينم

في املركز الـ٤٧. 


