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االهلي يعاود تدريباته اليومية بعد توقف دام 7 ايام

مهاجم العهد مصطفى حالق يحول كرة رأسية نحو مرمى الغازية

إبراهيم املشخص آخر صفقات الوحدة السعودي

القيعي يحّذر من إلغاء المسابقات
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يع���ود النادي األهلي اليوم الس���تئناف 
تدريباته بعد توقف دام 7 أيام بسبب األحداث 
الراهنة التي تش���هدها مصر من مظاهرات 

وعدم استقرار أمني.
من جانبه، اكد مدير الكرة باألهلي سيد 
عبد احلفيظ أن األمور بدأت تستقر إلى حد 
ما في مصر حاليا، مشيرا إلى أن هذا الهدوء 
دفع اجلهاز الفني للتفكير لعودة التدريبات 

اليوم.
وش���دد في الوقت نفس���ه على أن فكرة 
اس���تمرار إلغاء التدريب���ات قد يتم طرحها 
إذا م���ا توترت األمور مرة أخرى، متمنيا أن 
تزول هذه الغمة وأن يرفع اهلل عز وجل هذا 
الكرب عن مصر احملروس���ة وأن يعم األمن 

واألمان من جديد.
واضاف عبد احلفيظ انه في حالة استئناف 
التدريبات اليوم س���يقودها املدرب املساعد 
محمد يوسف ومدرب حراس املرمي وأحمد 
ناجي، نظرا لغياب البرتغالي مانويل جوزيه 
املدير الفني ومواطنوه بيدرو املدرب العام 
وفيدالغو مدرب األحمال البدنية واالرجنيتي 
أوس���كار مدرب حتليل أداء الالعبني، حيث 
س���افر هذا الرباعي لبالدهم في إجازة لعدة 
أيام بسبب األحداث الراهنة في مصر على أن 

يعودوا للقاهرة بعد استقرار األوضاع.
في شأن اخر، أكد مدير التسويق بالنادي 
األهلي عدلي القيعي أن أي قرار سيصدر بإلغاء 
مس���ابقات املوسم الكروي احلالي في مصر 
س���يؤدي إلى خسارة مالية فادحة لألندية، 
ألن هناك عقود الرعاي���ة اإلعالنية املوقعة 
بني األندية والش���ركات الراعية وعند إلغاء 
الدوري سيتم فس���خ هذه العقود تلقائيا، 
مشيرا الى أن األندية الشعبية ستزداد فقرا 
إذا ألغيت املس���ابقات ألنها تعتمد على بيع 
التذاكر وإذاعة املباريات في الفضائيات ولذا 

متنى إنهاء األزمة احلالية بشكل عاجل.
وكان���ت قد تس���ببت ظ���روف الطيران 

واالضطرابات التي تشهدها مصر حاليا في 
تأجيل عودة ثنائي الفريق االحمر اجلزائري 
أمير سعيود والسنغالي دومينيك من بالدهما، 
ومن املنتظر عودتهما للقاهرة خالل الساعات 

القليلة املاضية.
وكان دومينيك وسعيود قد غادرا مصر 
األسبوع املاضي بعد االضطرابات السياسية 
التي تشهدها البالد حاليا، فيما قرر الليبيري 
فرانس���يس البقاء في مصر رافضا العودة 

لبالده.
من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الزمالك 
جالل ابراهيم أن قرار االحتاد االفريقي لكرة 
القدم بتأجيل لقاء االياب في الدور التمهيدي 
بني الزمالك ونظيره ستارز الكيني في دوري 
األبطال إلى 25 اجلاري جعل حالة من االرتياح 
النسبي تسود القلعة البيضاء، لكون القرار 
سيتيح الفرصة امام الزمالك إلقامة املباراة 

على ارضه في القاهرة.
وأضاف جالل ابراهيم »في حالة تعذر إقامة 
اللقاء في القاهرة فانه س���يقام في نيروبي 

او طرابلس«.

»القومي« يفتح ملفات الفساد

ومن جهة أخرى، ق���رر املجلس القومي 
للرياضة برئاسة م. حسن صقر فتح جميع 
ملفات الفساد في االحتادات واألندية الرياضية، 
وهو القرار الذي يأتي ضمن التوجيهات التي 
بدأت تتبناها احلكومة اجلديدة برئاسة أحمد 

شفيق.
وتؤكد املصادر أن االحتاد املصري لكرة 
القدم سيكون في مقدمة االحتادات الرياضية 
التي سيحقق في مخالفاتها املجلس القومي، 
خاصة أن هناك مخالفات مالية سبق رصدها 
في الفترة املاضية وكانت محل حتقيق، وقد 
كلف صقر معاونيه بضرورة البحث في جميع 
املخالفات اخلاصة باألندية أيضا والتحقيق 
فيها من أجل كش���فها للرأي العام حملاسبة 

مرتكبي املخالفات بعقوبات رادعة

ارتياح في الزمالك لموافقة االتحاد األفريقي على تأجيل مواجهة ستارز

العهد يتخطى الشباب الغازية 
المشخص إلى الوحدة السعودي

فضائح التالعب تلغي بطولة السومو

ينتظر خالل الساعات املقبلة وصول املدافع 
البحريني إبراهيم املشخص إلى السعودية متهيدا 
لتوقيعه العقد مع نادي الوحدة ملدة 6 أشهر على 

سبيل اإلعارة.
وسيحل املشخص مكان مواطنه حسني بابا 
الذي فسخت اإلدارة عقده بسبب تراجع مستواه 
وتأثره كثيرا باإلصابة التي حلقت به في الفترة 

املاضية.
ويتوق���ع أن تنهي إدارة نادي الوحدة جميع 
اإلج���راءات املتعلقة بإبرام ه���ذه الصفقة وقيد 
املش���خص في قائمة الفريق قب���ل انتهاء املهلة 

احملددة لتسجيل الالعبني احملترفني.

الهالل يغض النظر عن الشهراني

من جهة اخرى، أغلق مجلس إدارة نادي الهالل 

الس���عودي لكرة القدم مل���ف التعاقد مع العب 
القادسية ياسر الشهراني وذلك بعد أن تعطلت 

لغة احلوار بني الطرفني ألسباب مالية.
وطالب الشهراني مببلغ مالي اعتبرته اإلدارة 
الهاللية مرتفعا للغاية وال يتماشى مع املعايير 
املتبعة في النادي عند إبرام الصفقات مع جنوم 
كبار في الدوري السعودي مثلما حدث قبل فترة 
مع عبدالعزيز الدوسري ونواف العابد وغيرهما 

من جنوم الهالل.
وكان الهالل يسعى لضم ياسر الشهراني بعقد 
العب هاو غير أن عددا من أعضاء مجلس إدارة 
القادسية رفضوا تلك الفكرة. وبعد توصل الطرفني 
من جديد التفاق عل���ى مختلف البنود فوجئت 
إدارة الهالل مبطالب إضافية لالعب وهو ما دفعها 

لصرف النظر عن الصفقة من األساس.

بي.بي.سي: قرر االحتاد الياباني لرياضة مصارعة 
الس����ومو إلغاء »البطولة الكبرى« املقررة إقامتها 
الش����هر املقبل بس����بب اتهامات بوقوع تالعب في 

نتائج املباريات.
وتعد هذه املرة األولى التي تلغى فيها البطولة 
منذ عام 1946 الذي شهد إعادة بناء ستاد العاصمة 

اليابانية طوكيو.
وفتحت الش����رطة حتقيقا في قضية التالعب 
في نتائج املباريات التي تورط فيها 13 العبا بارزا 

للسومو.
وكان الع����ام املاضي قد ش����هد فضيحة خاصة 
برياضة السومو بعد الكشف عن مقامرة غير شرعية 
على نتائج املباريات، ما دفع التلفزيون احمللي »إن 
إتش كي« لتخفيض س����اعات بثه املباشر لتغطية 

أنشطة رياضة مصارعة السومو.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الياباني ناوتو 
كان ه����ذه الفضيحة بأنها خيانة كبيرة للش����عب 

الياباني.
يشار إلى أن أصول رياضة السومو ذات جانب 
دين����ي ويتبع املصارعون خ����الل املباريات قواعد 
صارمة. وكان رئيس االحتاد الياباني لرياضة السومو 
قد كش����ف األسبوع املاضي عن رسائل نصية عثر 
عليها في أجهزة هواتف نقالة تؤكد تورط 13 مصارعا 

في الفضيحة املذكورة.
ونقلت إحدى الرسائل عن أحد املصارعني وصفه 
للكيفية التي سيهاجم بها خصمه، وكيفية سقوط 
اخلصم، وكل ذلك مقابل احلصول على مبلغ 100 ألف 

ين ياباني )1227 دوالرا( تدفع للمتنافسني.

الرماية ينظم بطولة 
فهد السالم

استقالة رئيس 
نادي األهلي القطري

ينظم نادي الرماية بطولة 
الكب����رى لرماي����ة  اجلائ����زة 
ل����ه  اخلرط����وش للمغف����ور 
الش����يخ فهد الس����الم، من 16 
ال����ى 20 اجل����اري، تزامنا مع 
احتفاالت الكويت بالذكري ال� 
50 الستقاللها والذكرى ال� 20 
على التحرير والذكرى اخلامسة 
على تولي صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
 وقد اك����دت اكث����ر من 10 
احت����ادات دولية مش����اركتها 
في ه����ذه البطولة بحوالي 74 
راميا ورامية باإلضافة الى ما 
يقرب من 20 اداريا ومسؤوال، 
وسيشارك 52 راميا من الكويت 

و6 إداريني.
اجلدي����ر بالذك����ر ان نادي 
الرماي����ة يفخ����ر ب����أن حكام 
الكويتيني  البطولة م����ن  هذه 
الدوليون  املؤهل����ني ومنه����م 
الذين يشاركون في البطوالت 
اخلارجية، وتعتبر هذه البطولة 
خطوة مهمة إلعداد الرماة في 
جميع الفئات للبطوالت الدولية 
املقبلة التي ستقود الى اوملبياد 

لندن 2012.

ن���ادي األهلي  قّدم رئيس 
القطري الشيخ احمد بن حمد 
اس���تقالته إلى مجلس اإلدارة 
عقب الهزمية التي تعرض لها 
الفريق أمام الغرافة في الدوري 

القطري.
تأتي هذه االستقالة بسبب 
األزم���ة املالي���ة اخلانقة التي 
يعيش���ها األهلي منذ اش���هر 
وايضا لتدهور النتائج، حيث 
كانت اجلماهي���ر تأمل في ان 
الفري���ق بوجه متميز  يظهر 
مع اس���تئناف الدوري، إال أن 
الهزمية أمام الغرافة زادت من 
تعقيد الوض���ع، حيث يتذيل 
األهلي ترتيب املسابقة برصيد 
نقطتني م���ن تعادلني في حني 
تلقى عشرة هزائم ولم يحقق 
اي فوز طيلة 12 جولة ليصبح 
بذلك املهدد االول بالهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية مع نهاية 

املوسم.
وعبر أعضاء مجلس ادارة 
ن���ادي األهلي عن تش���بثهم 
ببقاء الش���يخ أحمد بن حمد 
بن علي في منصبه وناشدوه 
مواصلة مهامه، إال أنه أكد أن 
موقفه نهائي وعلى ضوء هذه 
املستجدات س���يعقد مجلس 
اإلدارة مساء غد اليوم اجتماعا 
طارئا ملناقشة آخر التطورات 
والنظر في موضوع االستقالة 
والبحث ع���ن مخرج من هذه 

األزمة.

بيروت ـ ناجي شربل
فاز العهد املتصدر على ضيفه الشباب الغازية 2 – 0 في املباراة 
التي أجريت بينهما على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

وج���اءت املباراة عادية مع أفضلي���ة حلامل اللقب العهد الذي 
افتتح التسجيل في الدقيقة 41 عندما مرر البيالروسي سيارهي 
كروت كرة بيني���ة الى علي بزي الذي تق���دم وتعرض للعرقلة 
من حسني حسون، فاحتس���ب احلكم اندريه احلداد ضربة جزاء 
س���ددها محمود العلي في الزاوية اليسرى العليا ملرمى احلارس 

أحمد اسماعيل.
وفي الشوط الثاني أضاف بزي الهدف الثاني للعهد عندما تلقى 
متريرة من عباس علي عطوي، فسددها من مشارف املنطقة قوية 
زاحفة الى يسار احلارس اسماعيل في الدقيقة 67. وكان الغازية 

أحلق اخلسارة الثانية باالنصار االسبوع املاضي.
من جهة أخرى، تأهل كل من الس���د، حامل اللقب وبطل آسيا، 

والصداقة للمباراة النهائية ملسابقة كأس لبنان لكرة اليد بفوزهما 
على الشباب مار الياس واجليش اللبناني على التوالي في مباراتي 

الدور نصف النهائي.
في املباراة األولى التي اجريت في صالة حامت عاش���ور بنادي 
الصداقة، فاز الصداقة على اجليش اللبناني 32 – 29 )الش���وط 
األول 18 – 17(. وكان أفضل مسجل للفائز جميل قصير 7 أهداف، 
وللخاسر كل من جورج بدوي وحسني شريف 5 أهداف لكل منهما. 

قاد املباراة احلكمان الدولي مازن ديب والقاري قاسم مقشر.
فيما فاز السد على الشباب مار الياس 44 – 12 )الشوط األول 
20 – 6( في صالة جاس���م بن خالد آل ثاني بنادي الس���د. وكان 
أفضل مسجل للفائز كل من خضر نحاس وماهر همدر 7 أهداف، 

وللخاسر شكيب عاكوم 3 أهداف.
قاد املباراة احلكمان الدولي مازن ديب واالحتادي باسم ناصر، 

وتقام املباراة النهائية في 19 اجلاري في صالة حامت عاشور.

السد والصداقة إلى نهائي كأس »اليد« في لبنان

الغرافة يهزم األهلي.. والفيصلي يقلص الفارق مع الوحدات

بني ياس يفشل في االقتراب من الصدارة
 فش���ل بني ياس الثاني في تقليص الفارق مع اجلزيرة املتصدر 
الى خمس نقاط بعد تعادله مع ضيفه الشباب 2-2 في ختام املرحلة 

الثانية عشرة من الدوري االماراتي لكرة القدم.
رف���ع بني ياس رصيده الى 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن اجلزيرة 
املتص���در، في حني صعد الش���باب الى املركز الس���ادس برصيد 17 

نقطة.
وصعد الش���ارقة الى املركز الرابع بعد فوزه على ضيفه االحتاد 
كلباء بثالثة اهداف لعصام درويش )42( والبرازيلي روبرت لوسيانو 
روبينيو )81 م���ن ركلة جزاء( وفهد حديد )90(، مقابل هدف حملمد 

مال اهلل )74(.
ورفع الش���ارقة رصيده الى 18 نقطة، وبقي االحتاد اخيرا وله 4 

نقاط.

قطر

اس���تعاد الغرافة حامل اللقب املركز الثاني من العربي بعد فوزه 
الصعب على االهلي 2 - 0 في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

القطري لكرة القدم.
وسجل فهيد الشمري )63( ولورانس كوايي )73( هدفي الغرافة 

الذي رفع رصيده ال���ى 28 نقطة في املركز الثاني، فيما بقي االهلي 
في املركز الثاني عشر االخير برصيد نقطتني فقط.

وتع���ادل قطر مع اخلريطيات 0 - 0 بع���د مباراة قوية ومثيرة 
شهدت العديد من الفرص لكن ايا منهما لم يجد طريقه الى الشباك. 
وبقي قطر في املركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما تقدم اخلريطيات 

للمركز السابع برصيد 14 نقطة.

األردن

 قلص الفيصلي فارق النقاط الذي يفصله عن الوحدات املتصدر 
بعد فوزه على األهلي متذيل الترتيب 4 - 1 في ختام املرحلة الثانية 

عشرة من الدوري األردني لكرة القدم.
ورفع الفيصلي رصيده الى 26 نقطة في املركز الثاني.

وفاز شباب األردن على العربي 1 - 0.
ورفع شباب األردن رصيده ل� 23 نقطة، مستعيدا املركز الثالث 

من البقعة فيما استقر العربي في املركز الثامن برصيد 12 نقطة.
وأكد اليرموك تفوقه على احلسني وجدد الفوز عليه 4 - 2، ليرفع 
رصيده الى 17 نقطة في املركز السادس، فيما جتمد رصيد احلسني 

عند 8 نقاط في املركز احلادي عشر وقبل األخير.


