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الجنيدي يطالب السالم بإيقاف
تخبط »المسابقات والفنية« 

الجهراء يدعو األندية لتوحيد اآلراء 

األهلي يستعد لدوري أبطال أفريقيا مبواجهة حرس احلدود اليوم

مساعد ندا يقود خط دفاع الشباب في مواجهة الريان

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
يخوض األهل���ي في الرابعة 
اليوم بتوقيت  والنصف عصر 
الكويت على ملعب مختار التتش 
باجلزيرة ثالث مبارياته الودية 
أمام حرس احل���دود، وذلك في 
الفريق���ن  إط���ار اس���تعدادات 
الكروي في  النشاط  الستئناف 
مصر خالل األيام املقبلة، وكذلك 
استعدادا ملباراتهما في بطولتي 
دوري األبط���ال وكأس االحتاد 

االفريقين.
وكان تدري���ب األم���س الذي 
أجراه األهلي على ملعب التتش 
قد ش���هد عودة جن���وم الفريق 
املصابن أحمد حس���ن وحسام 
عاش���ور والليبيري فرانسيس 
دو وشريف عبدالفضيل، بينما 
أدى املهاجم محمد فضل تدريبات 
تأهيلية، وش���ارك في جزء من 
التدريبات، وذلك متهيدا للدفع 
به في جزء من مباراة اليوم أمام 

حرس احلدود.
يأتي هذا في الوقت الذي لم 
يشارك فيه املهاجم محمد ناجي 
»جدو« الذي مازال يعاني من شد 
في العضلة اخللفية وسيغيب 
بس���ببه عن الفريق األحمر ملدة 

أسبوعن.
الى ذلك، نف���ى جنم األهلي 
وقائد منتخب مصر أحمد حسن 
أنه شعر بأي ضيق نتيجة عدم 
قيده بالقائمة االفريقية للفريق 
االحمر في الفترة القادمة، مشددا 
على أن ما قام به اجلهاز الفني 
هو القرار الطبيعي واملنطقي في 

والغابون.
وعبر زاهر خالل اجللسة عن 
الفني  ف���ي اجلهاز  التامة  ثقته 
للفراعنة ف���ي اختيار العناصر 
املناسبة لتلك املباراة، رغم توقف 
املسابقات احمللية، سواء بطولة 
الدوري أو الكأس بسبب الظروف 
األمنية غير مستقرة التي مرت 
بها مصر في الفترة األخيرة، يأتي 
هذا في الوقت الذي حرص فيه 
جنم النادي األهلي احمد حسن 
على حض���ور االجتماع بصفته 
قائد املنتخب املصري، خاصة أنه 
من املمكن أن يشارك باملباراة بعد 

ظل إصابته وغيابه عن الفريق 
في الفترة األخيرة.

من جهة أخرى، عقد رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاهر اجتماعا عصر اول من أمس 
مع املدير الفني للمنتخب املصري 
حسن شحاته، وذلك للحديث عن 
برنامج اإلعداد ملنتخب الفراعنة 
املقبلة  افريقيا  ملباراة جن���وب 
واملق���رر إقامتها في 26 اجلاري 
في إطار منافسات اجلولة الثالثة 
من املجموعة السابعة بالتصفيات 
املؤهل���ة لنهائي���ات كأس األمم 
االفريقية 2012 بغينيا االستوائية 

تعافيه من اإلصابة التي تعرض 
لها في الرباط الصليبي في الفترة 

األخيرة.
في ش���أن آخر ق���رر مجلس 
الك���رة تخفيض  إدارة احت���اد 
الفنية  رواتب جميع األجه���زة 
للمنتخب���ات املصري���ة تنفيذا 
لسياسة الدولة في إقرار العدالة 
بن أجور جميع العاملن باملنشأة 
الواحدة والتي تتبناها احلكومة 
املصرية اجلدي���دة، وأيضا مبا 
يناسب الظروف احلالية الحتاد 

الكرة.
وأنه���ى مس���ؤولو االحتاد 

ظاهرة الرواتب الضخمة التي 
كان يتقاضاها بعض العاملن، 
ومت وضع سقف مقبول بحيث 
يكون احلد األعلى للرواتب 15 
ألف جنيه، واحلد األدنى 1500 

جنيه.
في حن مازال هناك تخبط 
داخ���ل االحت���اد في مس���ألة 
استكمال مسابقة الدوري من 
عدمه في الفت���رة املقبلة بعد 
فترة التوقف األخيرة للنشاط 
الكروي بس���بب أحداث ثورة 
25 يناير التي أسقطت النظام 

احلاكم في مصر.

حياتو يعلن رحيله
عن »األفريقي«

أعلن الكاميروني عيس���ى 
حياتو عن رغبته في التوقف 
عن رئاس���ة االحتاد االفريقي 

لكرة القدم.
وقال حيات���و في تصريح 
الذاعة »فرانس انترناسيونال« 
ف���ي اخلرطوم حي���ث حضر 
املب���اراة النهائي���ة لكأس امم 
افريقيا لالعبن احمللين التي 
توج���ت بلقبه���ا تونس على 
حساب انغوال )3-0(، »فيما 
يخصني، انا أرغب في التوقف، 
ألن املس���ألة مجهدة وليست 

سهلة للغاية«.

التحقيق مع العب 
اعتدى على بومة 

بدأت س���لطات الش���ؤون 
البيئية في كولومبيا حتقيقا 
في واقعة اعتداء الالعب البنمي 
لوي���س مورينو جن���م فريق 
ديبورتيفو بيريرا على بومة 
لكونها تعوي���ذة أحد األندية 
املنافس���ة. وفوج���ئ اجلميع 
بالالعب مورينو يركل البومة 
أم���ام أتلتيكو جونيور ضمن 
منافسات الدوري الكولومبي.

الثانية،  املب���اراة  ف���ي  أما 
الذي  فسيكون فريق االمارات 
يلع���ب ف���ي دوري الدرج���ة 
االولى في االمارات على موعد 
مع التاريخ عندما يحل ضيفا 
على ذوب آهان االيراني وصيف 

النسخة املاضية.
السادس���ة  وفي املجموعة 
يخوض الع���ن االماراتي بطل 
نس���خة 2003 جتربة جديدة 
عندما يستضيف كلوب سيول 

الكوري اجلنوبي في العن.
 العن ه���و اول فريق من 
منطق���ة غرب آس���يا يخوض 
الدور االول ف���ي مجموعة من 
شرق القارة منذ انطالق املسابقة 
بحلتها اجلديدة عام 2003، اذ 
تأهل على حساب سريويغايا 
االندونيسي بفوزه عليه 0-4 
الدور  ف���ي جاكرينغ ضم���ن 
الثاني. وس���يعاني  التمهيدي 
العن كثي���را اذ يتوجب عليه 
السفر الى اماكن بعيدة خلوض 
مبارياته مما سيعرضه العبيه 
لالرهاق، خصوصا انه يواجه 
صعوبات كبي���رة في الدوري 
احمللي واصبح مهددا بالهبوط 
الدرج���ة االولى باحتالله  الى 
املركز احلادي عشر قبل االخير 

برصيد 11 نقطة. 

ذلك فانه اعتاد ان يكون في قمة 
مستواه عندما يلتقي مع املنافسن 

االقوياء.
اما الش���باب الذي بلغ نصف 
النهائي في املوسم املاضي فيفتقد 
جهود مهاجمه الغيني احلسن كيتا 
وكذلك احمد وعبده عطيف، لكن 
رغم هذه الغياب���ات فان املدرب 
األرجنتين���ي إنزو هيكتور لديه 
اوراق اخرى بوجود العبن لهم 
خب���رة كبيرة ودراي���ة بالريان 
القطري���ة في مقدمتهم  وبالكرة 
البرازيل���ي تفاريس قائد الدفاع 
والع���ب الريان الس���ابق والذي 
لعب موسمن معه اخرهما العام 
املاضي، ومواطنه كماتشو الذي 
خاض جتربة االحتراف مع العربي 
القطري منذ عدة مواسم، ومساعد 
ندا احملترف س���ابقا في صفوف 

الوكرة.

التشكيلة املناسبة للمباراة.
أما بيروتزي اإليراني فيعتبر 
من الفرق القوية في آسيا ويحتل 
حاليا املركز اخلامس في الدوري 
احملل���ي بعد فوزه ف���ي مباراته 
األخي���رة على فوالذ خوس���تان 
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الثانية، يتطلع  املباراة  وفي 
الوحدة الى بداي���ة قوية عندما 
يستضيف بونيودكور في ابوظبي 
الدوري  في مهمة ثأري���ة لبطل 

االماراتي.
وتشهد الدوحة لقاء خليجيا 
بحتا بن الريان القطري وضيفه 
الشباب السعودي ضمن منافسات 

املجموعة الرابعة.
ويسعى الريان هذه املرة الن 
يكون من املنافسن السيما وانه قد 
كسب خبرة كبيرة من مشاركته 
آسيويا العام املاضي، اضافة الى 

النصر السعودي مع  تعادل 
باختاكور االوزبك���ي 2 - 2 في 
املباراة التي جمعت الفريقن امس 
في انطالق منافس���ات املجموعة 
الثانية لدوري ابطال آسيا لكرة 

القدم.
وس���جل للنصر بدر املطوع 
)50( وميالدينوڤيت���ش )89(، 
ولباختاكور شيرزودبيك كرميوڤ 
)45( وشاروفيت دينوڤ )60(.

الى ذلك، يستهل احتاد جدة 
بطل عامي 2004 و2005 مشواره 
في البطولة اآلسيوية اليوم عندما 
يستضيف بيروزي اإليراني على 
ستاد األمير عبداهلل الفيصل في 
جدة ضمن اجلول���ة االولى من 

منافسات املجموعة الثالثة. 
الوحدة  ابوظبي، يلعب  وفي 
االماراتي مع بونيودكور االوزبكي 

في املجموعة ذاتها اليوم ايضا.
يدخل االحتاد املباراة بصفوف 
مكتملة ومبعنويات عالية عقب 
الف���وز في مب���اراة الدربي على 
جاره األهلي، كما ان املباراة تقام 
على ارضه وبن جمهوره ولذلك 
سيلعب من اجل الفوز دون سواه 
وهو بال شك قادر على حتقيقه إذا 
ما ظهر العبوه مبستواهم املأمول 
وجنح املدرب البرتغالي أوليفيرا 
في تصحي���ح األخطاء واختيار 

روني يفلت من العقاب 
أعلن االحت���اد اإلجنليزي 
لكرة القدم أن واين روني جنم 
هجوم مان يونايتد لن يتعرض 
ألي عقوبة على واقعة اعتدائه 
بالضرب مبرفق ساعده على 
جيمس مكارثي العب ويغان 
الفريقن في  خ���الل مب���اراة 

الدوري اإلجنليزي للعبة.

أرنب ودب ونمر تمائم 
أولمبياد 2014

وقع اختيار روس���يا على 
أش���كال كل من األرنب البري 
والدب القطبي والنمر لتكون 
التمائم الرسمية لدورة األلعاب 
األوملبية الشتوية املقرر إقامته 
في منتجع سوتشي األوملبي 
عام 2014. وجاء اختيار التمائم 
الثالث طبقا الستطالع أجري 
بن املواطنن في روسيا بعد 
عرض جميع األشكال املطروحة 

من خالل برنامج تلفزيوني.

خالص العزاء آلل بوحمد
يتق���دم القس���م الرياضي 
بخالص العزاء إلى آل بوحمد 
الكرام لوفاة املغفور له باذن 
اهلل تعالى زايد بوعركي، تغمد 
اهلل الفقيد بالرحمة وألهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان.
إلي���ه  وإن���ا  هلل  )إن���ا 

راجعون(

شن مدير عام كرة السلة في 
نادي اجلهراء وعضو مجلس اإلدارة 
حسن اجلنيدي هجوما الذعا على 
احتاد السلة وحتديدا جلنتي الفنية 
واملسابقات واصفا إياهما بلجنتي 
اللتن  »التخبط والعش���وائية« 

تقودان اللعبة الى الهاوية.
وقال اجلني���دي في تصريح 
للصحافين: ان جلنة املسابقات 
دعت الى إجراء قرعة بطولة كأس 
االحتاد منذ حوالي ش���هر، وقبل 
اجرائها أكدت جلنة املس���ابقات 
وبصورة مفاجئة أن االحتاد قام 
بتغيير نظام القرعة من املجموعات 

الى خروج املغلوب حتى يتسنى لالحتاد إعداد املنتخب 
الوطني لبطولة اخلليج التي كان من املقرر إقامتها 
في بداية ابريل املقبل في البحرين، ووافقت األندية 
برحابة صدر حرصا منه���ا على مصلحة املنتخب 
الوطن���ي بيد ان تأجيل البطولة يحتم على االحتاد 

العودة الى النظام القدمي. 
واضاف: أن البطولة ق���د مت تأجيلها مما يحتم 
إقامة بطولة الكأس بنظام املجموعات وذلك إلعطاء 
فرصة لألندية للعب اكبر قدر ممكن من املباريات، 
بينما جلنة املسابقات مصرة على االستمرار بنظام 

خروج املغلوب والذي تبن فشله في السابق. 
وطالب اجلنيدي اللجنة بإصدار قرار فوري بإعادة 
النظام الى ما كان عليه، الفتا الى ان مصداقية االحتاد 
أصبح���ت على احملك، مؤكدا انه م���ن غير املعقول 
ان يكون احتاد الس���لة هو آخر احتاد يبدأ موسمه 
الرياضي وأول احتاد ينهي املوس���م، متسائال كيف 
ميكن إعداد منتخب قوي بوجود جلنة املسابقات هذه، 
موضحا أن األندية تدفع الرواتب جلميع احملترفن 
واملدربن الى نهاية شهر يونيو املقبل فلماذا تهدر 

هذه األموال هكذا؟

واستطرد اجلنيدي يقول ان 
بعض األعض���اء مجلس اإلدارة 
وعدوا بأن االحتاد سيقوم قريبا 
بتوزي���ع حص���ص األندية من 
أموال النقل التلفزيوني التي لم 
يحصل أي ن���اد على حقه منها، 
مطالب���ا اللجنة املالية بس���رعة 
ص���رف مس���تحقات األندية من 

هذه األموال. 
وأش���ار الى ان احد األسباب 
الرئيسية التي دعت االحتاد الى 
عدم العودة الى النظام القدمي هي 
»االنتفاضة« التي قام بها حكام 
االحتاد بتوقيع أكثر من 15 حكما 
على عدم التعاون مع رئيس اللجنة الفنية ونائب 
رئيس االحتاد خليل ابراهيم ما أوقع اللجنة واالحتاد 
في حرج كبير لتوفير احلكام إلدارة املباريات، مطالبا 
رئيس االحتاد الشيخ حمد السالم بالتدخل الفوري 
إلنصاف احلكام ووق���ف مهازل اللجنة الفنية التي 
أثبتت فش���لها بعد توقيع أكثر من 90% من احلكام 
بعدم التعاون مع رئيس���ها، علم���ا انه أصبح لزاما 
على االحتاد تعديل املادة األساسية والتي تشترط 
ان رئيس اللجنة الفنية يجب ان يكون من أعضاء 
مجلس اإلدارة ما أوقع االحتاد في مأزق خالل السنوات 
السابقة باحتكار هذا املنصب املهم لبعض األشخاص 

الفتا الى ان جتديد الدماء بات ضروريا.
وقال اجلنيدي ان ناديه س���يدعو جميع مدراء 
األلعاب ف���ي األندية وذلك من اج���ل توحيد اآلراء 
واملواق���ف والوقوف ضد تخبط ق���رارات اللجان. 
واختت���م تصريحه قائال مادامت األمور وصلت الى 
هذا احلد فأصبح لزاما على رئيس االحتاد الش���يخ 
حمد السالم التدخل إلعادة النظر في تعين أعضاء 
اللجان وانتخابها قبل ان تصل األمور الى انتفاضة 

األندية وليس احلكام فقط. 

اتحاد الكرة المصري يخّفض رواتب عامليه
األهلي في مواجهة حرس الحدود وديًا

دميثير يرعى مهرجان اعتزال خضير

»الزعفراني« يفوز بكأس السالم في »الصيد«

وافق النائب خلف دميثير على رعاية مهرجان 
اعتزال العب الفري���ق األول لكرة القدم في نادي 
القادسية واملنتخب الوطني السابق صقر خضير 
الذي سيقام خالل مباراة القادسية والصليبخات 
الودية في 4 ابريل املقبل على ستاد محمد احلمد 
في نادي القادسية. وكان دميثير قد استقبل خضير 
في ديوانه، وأشاد بعطاء الالعب وما قدمه لناديه 

وساهم في احلصول على العديد من البطوالت مع 
األصفر، ابرزها الثالثية في موسم واحد.

من جهته، توجه خضير بالش���كر الى دميثير 
على املبادرة الطيبة باملوافقة على رعاية مهرجان 
اعتزاله، وما يقدمه خلدمة الرياضة ودعمه املتواصل 
لالعبن.وف���ي نهاية اللقاء ق���دم خضير لدميثير 

درعا تذكارية.

واصل اس���طبل النصف تفوقه على اسطبل 
النشاما في االجتماع السابع عشر ملهرجان العيد 
الوطني والتحرير وكؤوس الش���يوخ االخرى 
بنادي الصيد وانته���ى التنافس بفوز النصف 
بثالثة سباقات مقابل اثنن للنشاما وفاز دسمان 

بالكأس السادسة.
 وقد حضر املهرجان جماهير غفيرة تقدمهم 
الش���يخ خالد البدر رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للسباحة نائبا عن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ علي احلمود 
نائب رئيس نادي الصيد والفروسية والشيخ 
صباح ناصر احملمد وكيل الديوان االميري وبدر 
علي التناك من ادارة ش���ؤون االسرة احلاكمة 

بالديوان االميري. 
وجاء الشوط السادس املخصص لكأس املغفور 
له الشيخ عبداهلل السالم واملفتوح جلميع الدرجات 
على مسافة 2200م أكثر من مثير فقد فاز اجلواد 

الزعفراني للنصف.
 وقام الشيخ خالد البدر والشيخ صباح ناصر 
احملمد والشيخ علي احلمود بتسليم الكأس الى 

عمداء اسطبل النصف. 
وفي الش���وط اخلامس عل���ى كأس املغفور 
له الش���يخ عبداهلل األحمد على مسافة 1200م 
واملخص��ص جلي������اد الدرج���ة الثاني����ة فاز 
اجل���واد مهلي للنصف بقي���ادة روميل باملركز 

األول. 
وفي الشوط الرابع على كأس املغفور له الشيخ 
محمد االحمد اجلابر على مسافة 2000م واملخصص 
جلياد الدرجة الثالثة متكن اجلواد رقاص للنصف 

بقيادة روميل من الفوز بالكأس.
وفي بقية األش���واط فاز اجلواد معش���وقة 
السطبل النش���اما بقيادة جو بكأس التحري��ر 
في الش���وط األول املخص���ص لألف���راس على 

مسافة 1600م.

المطوع يقود النصر للتعادل مع باختاكور

استقبال حاشد لألنوار رابع »الطائرة العربية«
بيروت ـ ناجي شربل

أعد االحتاد اللبناني للكرة الطائرة استقباال مميزا لألنوار اجلديدة 
بطل لبنان ورابع بطولة األندية العربية ال� 29 التي اختتمت أمس 
األول في العاصمة السعودية )الرياض( فافتتح له صالة الشرف 
في مطار رفيق احلريري الدولي ببيروت، وأعلن رئيسه جان همام: 
»ان الوقت قد حان ليحرز فريق لبناني بطولة األندية العربية، مع 
بدء العد التنازلي الستضافة لبنان مباريات النسخة ال� 30 السنة 
املقبلة«. وكان األنوار فاز في مبارياته اخلمس األولى في البطولة، 
وأبرزها في ختام الدور األول للمجموعة األولى على الصفاقس���ي 
التونسي 3–1، ثم خسر في الدور نصف النهائي أمام الهالل السعودي 
الذي أحرز اللقب الحقا 0–3، ثم أمام األهلي جدة في مباراة حتديد 

املركز الثالث 2–3.
وكان االحتاد اللبناني سهل لألنوار مهمته في البطولة مبنح 4 

العبن أجانب جوازات سفر لبنانية، وشكل هؤالء ركن الفريق.
فيما رأى عدد من متابعي الكرة الطائرة واملهتمن بها، ان الفريق 
اللبناني ضل طريقه إلى املباراة النهائية باصراراه على الفوز على 
الصفاسي التونسي 3–1 في مباراة الصدارة للمجموعة األولى، ما 
جعله يخوض مباراة نهائية مبكرة مع الهالل املضيف الذي متكن من 
إحراز لقب رابع في تاريخ مشاركاته في املسابقة، وكشف مطلعون 
ان إدارة األنوار أنفقت 100 ألف دوالر بدل حتضير للبطولة املذكورة 
وضم العبن أجانب، فيما رأى رئيس النادي جورج يزبك، ان فريقه 

بدأ يسير على الطريق القومي لتكريس نفسه بطال للعرب.

قمة خليجية بين الريان والشباب

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
دبي الرياضية 62ذوب آهان � اإلمارات

الدوري والكأس6.15الريان � الشباب
أبوظبي الرياضية 6.151العن � كلوب سيول
دبي الرياضية7الوحدة � بونيودكور

السعودية الرياضية8.35االحتاد � بيروزي

حسن اجلنيدي

�سائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان

اأع�ساء جمل�س اإدارة

االحتاد الكويتي للكرة الطائرة

وجميع العاملني باالحتاد

يتقدمون بخال�س التعازي القلبية واملوا�ساة

للزميل ال�سيد/ كمال عثمان االأيوبي

لوفاة �سقيقه

رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للكرة الطائرة


