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محترف السد العاجي عبدالقادر كيتا يصارع العبى دميبو فرانكو غودويني وأوغبا كالو           )رويترز( 

 الصراع سيكون قوياً بني محترف الهالل لي بيونغ والعب الشباب زيد املولد

اشلي كول مع زوجته السابقة شيرلي

جنم الشانفيل فادي اخلطيب يحاول التسجيل في سلة احلكمة

مجلس ادارة الزمالك حدد مبلغ 50 ألف جنيه لكل مباراة لفريق كرة القدم

االتحاد المصري ينفي خبر اعتماد فوز األهلي بالدوري في حالة إلغائه
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أبدى رئيس جلنة املسابقات 
باالحتاد املص���ري لكرة القدم 
عامر حس���ن استياءه الشديد 
مما نش���رته إح���دى الصحف 
الكويتية على لسانه بالتصريح 
بأن األهلي سيتوج بطال للدوري 
في حال إلغاء البطولة املوسم 
احلالي، وكانت أنباء صحافية 
قد نشرت خبرا على لسان عامر 
حسن ان األهلي سيحصل على 
بطولة الدوري في حال إلغائها 
ألنه بطل نسخة العام املاضي 
دون النظر ملتصدر املس���ابقة 
وادعت اجلريدة أن ذلك يأتي 
وفقا للوائح االحتاد إال أن عامر 
حسن نفى كل ما تردد واصفا ما 
جاء في الصحيفة مبجرد فبركة 

ال أساس لها من الصحة.
 وتس���اءل متهكما »ملاذا لم 
تكتب الصحيفة أيضا أس���ماء 
الفرق التي س���تهبط للدرجة 
التي  الفرق  األولى، وأس���ماء 
ستصعد بدال منها؟ فضال عن 
ان مجلس إدارة احتاد الكرة لم 
يحدد بعد مصير بطولة الدوري 

من االستئناف أو التجميد.
وباألمس رأس سمير زاهر 
الك���رة اجتماعا  رئيس احتاد 
مع رؤساء األندية ملناقشة كل 

االحتماالت اخلاصة باستئناف 
الدوري، في ضوء الظروف التي 
متر بها مصر، وعدم احلصول 
على موافقات أمنية صريحة على 
استئناف املسابقة، واحتماالت 
املزيد من التأجيل أو اإللغاء. 

صيام رئيسًا للجنة الحكام

من جان���ب آخر أكد رئيس 
االحتاد س���مير زاهر أنه وافق 
على االس���تقالة التي تقدم بها 
رئيس جلنة احلكام الرئيسية 
املدير  إلى  الدين  محمد حسام 
التنفيذي لالحتاد صالح حسنى، 
مشيرا إلى انه لم يكن أمامه إال 
املوافقة على قبول االستقالة 
بعدما تفاقم���ت أزمة التحكيم 
بشكل غير مقبول. ونفى زاهر 
أن يك���ون رضخ ملطلب بعض 
احلكام بإقالة حسام، بينما جاء 
قرار املوافقة على االس���تقالة 
لرؤية مجلس إدارة االحتاد في 
ضرورة االس���تقرار بن أسرة 
التحكيم والعمل على إنهاء حالة 
االنقسام إلى أحزاب بن احلكام 
منذ عام 94، ويرى زاهر ان حالة 
االنقس���ام والصراع بن أسرة 
التحكيم ليس له���ا أي مبرر، 
ولذلك قرر إيجاد حل جذري لهذه 
املشكلة وهو ضرورة اختيار 

جلنة احلكام باالنتخاب وليس 
بالتعي���ن حتى يكون للحكام 
احلري���ة في اختي���ار اللجنة. 
كما قرر االحتاد تشكيل جلنة 
مؤقتة إلدارة شؤون التحكيم 
برئاس���ة اللواء عصام صيام 

احلكم الدولي السابق. 
وفي األهلي تعرض الليبيري 
فرانس���يس ديفوركي مهاجم 
الفري���ق لإلصابة في التدريب 
ال���ذي خاضه صباح األول من 
أمس بعد أن تعرض لكدمة في 
الرباط اخلارجي للركبة خرج 
على إثرها م���ن املران، أما في 
مران األمس فقد تغيب ثالثي 
األهلي أحمد شكري ومصطفى 
عفروتو وش���هاب الدين أحمد 
بس���بب انضمامهم للمنتخب 
األوملبي الذي دخل في معسكر 
مغلق استعدادا ملواجهة منتخب 
بوتسوانا 25 مارس املقبل، ضمن 
التصفيات األفريقية املؤهلة الى 

أوملبياد لندن 2012.
من جانب آخر حدد مجلس 
إدارة ن���ادي الزمالك مبلغ 50 
ألف جنيه، كتسعيرة للسماح 
الفضائية املختلفة  للقن���وات 
بإذاعة مب���اراة الفريق املقبلة 
مع ستارز الكيني في إياب دور 
أبطال  ال� 64 لبطول���ة دوري 

أفريقي���ا 27 اجلاري باس���تاد 
الكلية احلربية، ومت ترش���يح 
طاقم حتكيم م���ن موريتانيا 
إلدارتها، يأتي ذلك على الرغم 
أن املباراة ستذاع على التلفزيون 
املصري، وتسعى إدارة الزمالك 
لتحقيق أكبر استفادة مادية من 
املباراة، خاصة  وراء تسويق 
أن االجتاه األكبر أن تقام بدون 
جماهير ما سوف يحرم النادي 

من عائد بيع التذاكر.
فى شأن آخر بات من املؤكد 
غياب اجلزائ���ري محمد أمن 
عوديه مهاجم الفريق عن مباراة 
ستارز الكيني، حيث يعانى من 
متزق في عضلة الفخذ األمامية 
مما سيجعل فرصة مشاركته 
ف���ي اللقاء مح���دودة للغاية، 
وهو ما يجع���ل اجلهاز الفني 
والطبي للفري���ق يفضل عدم 
الدفع به في املباراة، والتفكير 
ف���ي الدف���ع مبهاج���م الفريق 
العائد من اإلصابة عمرو زكي 
كبديل، خاصة أن زكى شارك 
الثالث  الودية  املباري���ات  في 
األخي���رة التي خاضها الفريق 
وظهر بصورة طيبة، اجلدير 
بالذكر أن الزمالك كان قد حقق 
الفوز في مباراة الذهاب برباعية 

نظيفة.

صيام رئيسًا للجنة الحكام.. والزمالك يحدد »تسعيرة« مبارياته

السد إلى ثاني »أبطال آسيا«

 الهالل لالبتعاد بالصدارة أمام الشباب

خسارة ثالثة للحكمة أمام الشانفيل 6 أندية تطلب إيقاف النشاط
بسبب األحداث األمنية في البحرين

بعد تخلف األندية عن حضور المباريات

فرق »فورموال 1« تطالب  مساٍع لمصالحة آشلي كول مع طليقتهتعادل الريان والوكرة
بحسم مصير سباق 

البحرين اليوم
طالبت الفرق املش���اركة في 
بطولة العالم »اجلائزة الكبرى« 
لسباقات سيارات »فورموال 1« 
للموسم احلالي رئيس الرابطة 
املنظمة للبطولة البريطاني بيرني 
إكليستون بتحديد املوقف النهائي 
لسباق جائزة البحرين الكبرى 

في موعد أقصاه اليوم.
وكان مقررا تنطلق انش���طة 
البطولة هذا املوس���م بالسباق 
املقبل،  البحريني في 13 مارس 
ولك���ن األحداث التي تش���هدها 
البحرين حاليا والتي أس���فرت 
عن مقتل عدد م���ن املتظاهرين 
دفعت الفرق املشاركة في البطولة 
إلى االستفسار عن مصير السباق 
البحريني واالختبارات التي كان 
مقررا إجراؤها بالبحرين قبل أيام 

من هذا السباق.
وتقرر اخلميس املاضي إلغاء 
سباق »جي.بي2« األسيوي الذي 
كان مقررا إقامته اجلمعة والسبت 
املاضين. كما قال إكليستون إنه 
سيتخذ القرار بشأن إقامة السباق 

البحريني من عدمه.
وكان م���ن املق���رر أن تؤدي 
الفرق أيضا اجلولة األخيرة من 
اختباراتها اس���تعدادا للموسم 
اجلديد على مضمار البحرين في 
الفترة من الثالث إلى الس���ادس 

من مارس املقبل.
وطالب مندوبو هذه الفرق كال 
من إكليستون واالحتاد الدولي 
لسباقات السيارات )فيا( بضرورة 
اتخاذ القرار غدا بشأن السباق 

وكذلك االختبارات. 

ميلوفان يستقيل من تدريب أهلي جدة

الوصل يفك صيامه

المنامة ـ ناصر محمد
رفعت 6 أندية طلبا رس���ميا الى االحتاد البحريني لكرة القدم 
والى املؤسسة العامة للشباب والرياضة بايقاف نشاطها الرياضي 
حتى اش���عار آخر وذلك على ضوء االحداث االمنية التي تشهدها 
البحرين حاليا والتي ادت لتخل���ف عدد من األندية عن حضور 
مبارياتها واألندية الستة هي املالكية والشباب من اندية الدرجة 
األولى وسترة والتضامن واالتفاق واالحتاد واالخير رغم تخلفه 
عن مباراة كرة القدم في االسبوع املاضي اال انه شارك في دوري 

كرة السلة.

المالكية يرسل الخطابات

واعربت االندية في خطابها عن الصعوبة التي تواجه حضور 
الالعبن للتدريبات وكلفت االندية نادي املالكية بارسال اخلطابات 
الى االحتاد واملؤسسة وينتظر ان يناقش احتاد الكرة هذا الطلب 
خالل اليومن املقبلن خاصة ان جدول مباريات املسابقات مستمر 
حيث لعب امس فريقا احملرق والرفاع، فيما من املؤمل ان تقام اليوم 

وضمن اجلولة السابعة مباراة جتمع بن املالكية والبسيتن.

السلة تعترض

ومن جهة اخرى اعلن 3 أعضاء في احتاد كرة السلة من بينهم 
امن الس���ر العام عبداالله عبدالغفار ومدير املنتخبات الوطنية 
عصام اجلزيري والعضو عبدالعزيز الس���ماك تقدمي استقالتهم 
م���ن عضوية مجلس االدارة احتجاجا على موقف رئيس االحتاد 
النائب عادل العسومي واللجنة الفنية بعدم املوافقة على تأجيل 
املس���ابقات وخاصة ان االندية قد ابدت رغبة في التأجيل بسبب 
مخاوف أولياء أمور الالعبن من احلضور كما حصل في مسابقات 
الفئات الس���نية التي اقيمت مباراة واحدة منها فقط من اصل 6 
مباريات كان من املقرر اقامتها يوم اجلمعة اضافة الى عدم حضور 
اجلماهي���ر للمباريات االخيرة من دوري الكبار والتي تعودت ان 

تكون مباريات كرة السلة جماهيرية.

 تعادل الوكرة والريان بهدفن لكل منهما في مباراتهما التي جرت 
ضمن اجلولة الرابعة عشرة للدوري القطري لكرة القدم.

 وسجل للريان البرازيلي رودريغو )14( وفابيو سيزار )47(، وللوكرة 
املغربي انور ديبا )27 ركلة جزاء( ومجتبي جعفر )55(.  ورفع الريان 
رصي����ده الى 23 نقطة وتقدم خطوة الى املركز اخلامس مؤقتا، بينما 
تراجع الوكرة الى املركز العاش����ر برصيد 12 نقطة.  وخرجت املباراة 
كاقوى مباريات اجلولة والدوري واكثرها اثارة ومتعة من اجلانبن 
اللذين اهدرا فرصا ال تعد وال حتصى كانت كفيلة بفوز احداهما باللقاء، 
وكانت ابرز هذه الفرصة تس����ديدة البرازيلي باتيس����تا العب الريان 
ارتطمت بالعارض����ة )54(.  وال يرضي التعادل الفريقن اللذين كانا 
يطمح����ان في مواصلة االنتصارات والتقدم خطوات اخرى في جدول 

الترتيب وتختتم اجلولة غدا الثالثاء بلقاء السد مع اخلور. 

تلقت املغنية الشهير شيرلي كول سلسلة من املكاملات الهاتفية 
من والدة زوجها السابق العب الكرة االجنليزي آشلي كول حتثها 

فيها على التئام شملها مع اشلي مجددا.
وذكرت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية في عددها الصادر 
امس أن سو كول تتصل باستمرار بشيرلي منذ أن انتقلت للمنزل 

الذي كان يجمع الزوجن من أجل أن تبقى بجانب ابنها.
وأعربت س���و في عدة مكاملات هاتفية عن رغبتها في أن تعود 
ش���يرلي وقالت لها ان احلياة في املنزل ليس���ت كما كانت عندما 

كانت تقيم فيه.
وقال صديق مقرب من ش���يرلي »إن س���و تتحدث عن املنزل 
وكيف أنه يفتقر إلى وجود شيرلي وأنها أخبرتها أنها تتمني لو 
كانت مازالت مع آشلي.وأعربت عن رغبتها في رؤيتهما معا مجددا 
ولكن ش���يرلي أوضحت أنه ال مجال للعودة وأنها لن تدع آشلي 

يجرحها مرة أخرى«.

أعلن رئيس نادي األهلي السعودي األمير فهد بن خالد أن الصربي 
ميلوفان قدم استقالته رسميا من تدريب الفريق األول لكرة القدم 

قبل اللقاء املقرر أمام االحتاد في دربي جدة اخلميس املقبل.
وقال األمي���ر فهد بن خالد في تصريحات نش���رتها الصحافة 
السعودية أمس »جرى االجتماع مع املدرب بعد خروج الفريق من 
كأس ولي العهد ولكنه طلب تأجيل احلديث عن التجديد حتى يوم 
اجلمعة«، مشيرا إلى أن اإلدارة فوجئت بقرار املدرب وطلبه الرحيل 

الفوري رغم كل اإلغراءات التي قدمت له من أجل االستمرار. 

 صعد الوصل الى املركز اخلامس واس���تعاد نغمة الفوز بعد 
صي���ام طويل عندما تخطى ضيفه األهلي 2- 0 في ختام املرحلة 

الثالثة عشرة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
 حقق الوصل فوزه االول بعدما عجز عن ذلك في 5 أشهر كاملة، 
حيث كان األخير له في 17 أكتوبر املاضي حن تخطى احتاد كلباء 

2-1 في املرحلة السادسة.

 حقق الس���د القطري فوزا صعبا على دميبو 
الهندي 2-0 في ال���دور التمهيدي الثاني لدوري 
أبطال آسيا، وسجل الهدفن العاجي عبدالقادر كيتا 

)33( والبرازيلي لياندرو داسيلفا )88(.
 وصعد الس���د بهذا الفوز إلى دور املجموعات 
وس���يلعب ضم���ن املجموعة الثاني���ة التي تضم 
النصر السعودي واالستقالل اإليراني وباختاكور 

األوزبكي.
 وعانى السد كثيرا من اجل حتقيق الفوز بسبب 
إهدار العبيه كما كبيرا من الفرص الس���هلة أمام 

املرمى الهن���دي، وكادوا يدفعون الثمن غاليا لوال 
براعة حارس مرماهم س���عد الشيب الذي تصدى 
للفرصة اخلطيرة والوحيدة لدميبو من تسديدة 

قوية أطلقها النيجيري رانتي )54(.
 ودفع االورغوياني خورخي فوس���اتي مدرب 
السد مبهاجمه لياندرو )70( من اجل حسم املباراة 
وبالفعل جنح الهداف البرازيلي في خطف الهدف 

الثاني.
 وكان الس���د حقق الفوز بخمسة أهداف لهدف 

على االحتاد السوري في الدور التمهيدي األول.

يتطلع اله���الل حامل اللقب ال���ى االبتعاد 
بالصدارة وتوسيع الفارق مع اقرب مالحقيه 
االحتاد عندما يحل ضيفا على الش���باب اليوم 
على ستاد امللك فهد الدولي بالرياض في مباراة 
مؤجلة من املرحلة التاسعة من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
يتصدر الهالل الترتيب برصيد 35 نقطة من 
16 مباراة، حيث فاز 11 وتعادل في 5، ويحافظ 

على سجله خاليا من اخلسارة هذا املوسم.

يعاني الهالل من غياب الروماني ميريل رادوي 
املوقوف 5 مباريات بقرار من جلنة االنضباط، 
وم���ن غياب الثالثي، الس���ويدي كريس���تيان 
فيلهملسون واملهاجم ياسر القحطاني والعب 

الوسط عبدالعزيز الدوسري لالصابة.
 اما الشباب فيحتل املركز الثالث برصيد 31 
نقطة من 16 مباراة ايضا، حيث فاز في 9 آخرها 
على النصر 2-0 عاد فيها الى دائرة املنافسة، 

وتعادل في 4 وخسر في 3.

بيروت ـ ناجي شربل
خس���ر احلكمة أمام ضيفه الشانفيل 67 – 72 
)األرب���اع 24 – 12، 40 – 32، 52 – 53، 67 – 72( 
في املباراة الت���ي أجريت بينهما في صالة النادي 
الرياضي غزير، في املرحلة اخلامسة ذهابا لدور 

الثمانية من بطولة لبنان في كرة السلة.
وكان أفضل املسجلن للفائز األميركي جاسمن 
يونغ بلود 29 نقطة الى 8 متابعات و6 سرقات و4 
متريرات حاسمة، وأضاف فادي اخلطيب 11 نقطة 
الى 10 متابعات، واألميركي اآلخر الري كوكس 10 

نقاط إلى 15 متابعة، وللخاسر روني فهد 17 نقطة 
واألميركيان داريل واتكينز 13 نقطة إلى 17 متابعة 

وغارنيت طومسون 13 نقطة.
وهذه املرة الثالثة هذا املوسم يفوز فيها الشانفيل 
على احلكمة، وللمرة الثانية في قاعة غزير، ليفشل 
الفريق األخضر في فك عقدة مدربه السابق غسان 

سركيس املشرف على الشانفيل.
وفاز أبن���اء أنيبال زحلة عل���ى ضيفه املتحد 
طرابل���س 79 – 73 )األرباع 19 – 18، 37 – 34، 58 

.)73 – 79 ،53 –

بعد تخطيه عقبة ديمبو

في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي

فوز أنيبال على المتحد في دوري السلة


