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شاكيرا مع جيرار بيكيه في سيارته

مساعد ندا وناصر الشمراني يأمالن قيادة الشباب للفوز على ذوب آهان

الشباب لتحقيق الفوز األول أمام ذوب آهان

االحتاد ضيف ثقيل على بونيودكور في »أبطال آسيا«
يح���ل االحتاد الس���عودي 
و2005   2004 عام���ي  بط���ل 
والوحدة االماراتي ضيفني على 
بونيودكور االوزبكي وبيروزي 
االيراني اليوم في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة الثالثة 
ل���دوري ابطال اس���يا في كرة 

القدم.
 وكان االحتاد صاحب الفوز 
العربي الوحيد في اجلولة االولى 
حني تغلب على بيروزي 3-1 في 
جدة، في حني تعادل الوحدة مع 

بونيودكور 1-1 في ابوظبي.
 االحتاد قدم اداء الفتا قبل 
اسبوعني، مؤكدا تصميمه على 
العودة بقوة الى فرض هيبته 
في هذه البطولة التي له فيها 
صوالت وجوالت، فهو الوحيد 
الذي توج بطال لها مرتني، كما 
انه وصل الى النهائي في النسخة 
قبل املاضي���ة في طوكيو قبل 
ان يخسر امام بوهانغ ستيلرز 

الياباني.
 وفي املباراة الثانية، يتطلع 
الوح���دة الى حتقي���ق نتيجة 
ايجابي���ة تعوض���ه اخفاقاته 
احمللية االخي���رة عندما يحل 
ضيفا على بيروزي على ستاد 

ازادي في طهران.
 لن تكون مهمة الوحدة سهلة 
في حتقيق طموحه، خصوصا ان 
بيروزي يسعى ايضا لتعويض 

خسارته امام االحتاد 3-1.
الفترة  الوحدة في   وحقق 
االخيرة نتائج س���يئة فخرج 
من نصف نهائي كأس الرابطة 
االماراتية بسقوطه امام الشباب 
1-3، كما تعرض خلس���ارتني 
متتاليتني في الدوري امام االهلي 
1-2 واالحتاد كلباء 3-5 قلصتا 
حظوظه كثي���را في االحتفاظ 
بلقبه حيث يحتل املركز السابع 
برصيد 18 نقطة بفارق 17 نقطة 

عن اجلزيرة املتصدر.

الشباب يالقي ذوب آهان

وف���ي املجموع���ة الرابعة، 
الشباب السعودي  يستضيف 
في الرياض ذوب آهان اإليراني 

اليوم.
ويلعب في املجموعة ذاتها 
االم���ارات االماراتي مع  ايضا 

الريان القطري.
الش���باب تعادل مع  وكان 
الري���ان 1-1، في حني فاز ذوب 
آه���ان على االم���ارات 2-1 في 

اجلولة االولى.
ويتعني على مدرب الشباب 
ان���زو هيكتور  األرجنتين���ي 
اختيار التكتيك املناس���ب ضد 
فريق قوي متكامل الصفوف، 
معوال عل���ى احل���ارس وليد 
املولد وعبداهلل  عبداهلل وزيد 
األسطا وحسن معاذ والسعران 

واخليبري واملرحوم ومساعد ندا 
والبرازيلي مارسيلو تفاريس 
والغيني احلسن كيتا وناصر 

الشمراني.
في اجلانب اآلخر سيحاول 
الفريق االيراني العودة بنتيجة 
ايجابي���ة لتعزي���ز صدارت���ه 
للمجموع���ة، بوج���ود بعض 
العناصر الدولي���ة التي متلك 
الكافي���ة للتعامل مع  اخلبرة 

هذه املباريات.
وفي املباراة الثانية، يبحث 
االمارات االمارات���ي عن كتابة 
اس���مه في س���جالت البطولة 
وحتقيق ف���وز تاريخي عندما 
يستضيف الريان القطري في 

رأس اخليمة.
يعتمد االمارات بشكل كلي 
على الرباعي االجنبي في صفوفه 
واملؤلف من اجلزائريني كرمي 
كركار وحاج بوقش واملغربي 
نبيل ال���داودي واالردني عامر 
ذيب ال���ذي يلعب في صفوف 
الفريق كالعب آسيوي حسب 

نظام البطولة.

الريان  من جهت���ه، يري���د 
العودة بقوة الى اجواء املنافسة 
في املجموعة بع���د تعادله في 
اجلولة االولى مع الشباب 1-1 

في الدوحة.
يلعب الريان مبعنويات عالية 
بعد فوزه املثير على الغرافة 2-3 
يوم اجلمعة املاضي في الدوري 
احمللي، ما جعله يصعد الى املركز 
الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 6 

نقاط عن خلويا املتصدر.

السد للفوز األول

القطري عن  السد  ويبحث 
فوزه االول في البطولة القارية 
عندما يس���تضيف باختاكور 
االوزبك���ي اليوم في املجموعة 

الثانية.
وكان السد االقرب الى الفوز 
على االستقالل في املباراة االولى 
لكنه اهدر عددا كبيرا من الفرص، 
وهي املشكلة التي يعاني منها 
رغم امتالك���ه مهاجمني قويني 
العاج���ي عبدالقادر كيتا  هما 

والبرازيلي لياندرو داسيلفا.

أبدى استعداده لتأجيل تقاضي راتبه ولكن دون أي تخفيض

شحاتة: سنواجه »األوالد« بتشكيل »حوض النيل«
قرر االحتاد املصري لكرة 
القدم استئناف الدوري املمتاز 
15 ابريل املقبل على ان ينتهي في 
10 يوليو املقبل، وجاء ذلك بعد 
اجتماع مع املجلس العسكري 
للقوات املسلحة وموافقة أمنية 
من وزي���ر الداخلية منصور 
الغاء  العيس���وي، كما تقرر 

بطولة الكأس. 
من جانب اخر وقف اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري لكرة 
القدم بقيادة حس���ن شحاتة 
على حالة فندق اإلقامة الذي 
ستقيم فيه بعثة الفراعنة في 
جنوب أفريقي���ا، كما تعرف 
اجله���از الفني عل���ى امللعب 
الفريق  الذي س���يقيم عليه 
تدريباته هناك، وذلك قبل سفر 
بعثة الفراعنة جلوهانسبرغ 
استعدادا خلوض مباراة اجلولة 
الثالث���ة املقرر اقامتها في 26 
اجلاري ضمن تصفيات كأس 
األمم األفريقي���ة 2012 بغينيا 

االستوائية والغابون.
فى ش���أن آخر، أكد املدير 
الفني للمنتخب املصري حسن 
شحاتة استعداده التام للصبر 
على مس���تحقاته لدى احتاد 
الك���رة وهي عبارة عن راتبه 
الذي رفض فكرة  الش���هري 

تخفيضه جملة وتفصيال.
وأضاف شحاتة في مداخلة 
مع قناة »م���ودرن كورة« أن 
اجلهاز الفني للمنتخب تعامل 
بطريقة محترمة مع مجلس 
إدارة االحت���اد وأخبره بأنه 
مستعد لتأجيل تقاضي راتبه 
لعدة أش���هر، ولكنه يرفض 
تخفيض راتبه بأي حال من 

األحوال.
وأوضح شحاتة أنه بالنظر 
إلى رواتب مدربي املنتخبات 
في العالم فإننا سنجد أن ما 
يتقاضاه جهاز املنتخب مبلغ 
غير مستفز باملرة، حيث يوجد 
مدربون آخ���رون يحصلون 
على مبالغ كبيرة، مشيرا إلى 

التونس���ي، املقرر إقامتها في 
20 اجلاري بستاد رادس في 
ذه���اب مباري���ات دور ال� 32 

لدوري أبطال أفريقيا.
وجاء ذل���ك بعد ان رفض 
اجلهاز الفني للزمالك بقيادة 
حسام حسن إجراء أي تعديالت 
على برنامج الفريق في تونس 
رغم تأجيل املباراة ملدة يوم 
واحد، حيث أكد اجلهاز الفني 
للفريق األبي���ض أن تأجيل 
املباراة جاء في مصلحة الفريق 
حتى يتع���ود الالعبون على 

األجواء في تونس.
وكان الزمالك قد فاز على 
نظيره حطني السوري 0-3 
في املباراة الودية التي أقيمت 
بينهما مساء أمس األول بستاد 
الباسل مبدينة الالذقية، والتي 
تأتي ضمن معس���كر الفريق 

األبيض بسورية.
وأحرز اهداف الزمالك كل 
من اجلزائ���ري محمد عودية 
)14( وأحمد جعفر )70( وعالء 

على )90(.

األهلي بطل »يد العرب«

توج األهلي املصري بلقب 
البطولة العربية لألندية أبطال 
اليد  الدوري وال���كأس لكرة 
املقامة في الس���عودية بعدما 
تغلب على الوحدة السعودي 
28-27 ف���ي املباراة النهائية 

للبطولة.
وانتهى الشوط األول بتقدم 
الوح���دة 12-11 لك���ن األهلي 
أنهى الوقت األصلي للمباراة 
بالتعادل 25-25 قبل أن يحسم 
املواجهة واللقب لصاحله في 

الوقت اإلضافي.
الس���عودي  وأحرز مضر 
املرك���ز الثالث ف���ي البطولة 
بفوزه على الرابطة البيضاوية 
املغربي 33-29 ف���ي مباراة 
حتدي���د املركزي���ن الثال���ث 

والرابع.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

الالعبني عماد متعب أو عمرو 
زكي وأحمد عي���د عبد امللك 
الثالثي يشكو  أن  إال  القائمة 

حاليا من اإلصابة.

الزمالك يهزم حطين

م���ن جهة أخ���رى، تغادر 
بعثة نادي الزمالك لكرة القدم 
اليوم  الالذقي���ة فجر  مدينة 
متجهة إلى دمشق، وسيقطع 
الفريق األبيض مسافة تقترب 
من 400 كيلومتر، من مدينة 
الالذقية إلى العاصمة السورية 
دمشق، ليستقل بعدها الفريق 
طائرته املتجهة إلى تونس في 
ساعة مبكرة من صباح اليوم 
اس���تعدادا ملواجهة األفريقي 

استيائه من قناة األهلي التي 
س���خرت من موقفه الرافض 
لتخفيض الرواتب في الوقت 
الذي يتقاضى فيه املدير الفني 
لألهلي عشرة أضعاف راتبه 

في املنتخب.
ونفى املدير الفني للفراعنة 
ما تردد ف���ي اآلونة األخيرة 
حول اختياره عشرة العبني 
من األهلي وسبعة من الزمالك 
لدخ���ول معس���كر املنتخب 
ليخوض بهم مواجهة »األوالد«، 
مؤكدا انه س���يخوض اللقاء 
التي لعبت  التشكيلة  بنفس 
دورة ح���وض النيل األخيرة 
مع دخول احملترفني، مشيرا 
الى انه كان من املقرر أن يدخل 

مدرب منتخب مصر حسن شحاتة أكد أن ما يتقاضاه ال يقارن برواتب مدربي املنتخبات األخرى

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة باإلنابة 
الفه����د اهتمام  الش����يخ طالل 
الهيئة بتنمية قدرات وإمكانيات 
العاملني فيها وتهيئتهم ملواكبة 
التطورات املتالحقة في احلركة 
الش����بابية والرياضي����ة وأكد 
الش����خصي على دعم  حرصه 
الك����وادر الكويتي����ة في تنمية 
العلمي����ة والفنية في  قدراتها 
مج����ال تخصصهم مب����ا يعود 
األداء  بالنف����ع على مس����توى 

والعمل بالهيئة.
جاء ذلك خالل استقبال الفهد 
للمحاسب بإدارة الشؤون املالية 
في الهيئة فالح املطيري والذي 
أهدى الفهد نس����خة من رسالة 
املاجستير التي حصل عليها من 
جامعة الشرق األوسط باألردن 
عن »األهمية النسبية لإلفصاح 
احملاس����بي في اتخ����اذ قرارات 
اإلقراض« وقدم املطيري خالل 
اللقاء عرضا ملوضوع الدراسة 

ونتائجها.

يغ���ادر اليوم وفد نادي ربع 
السيارات برئاسة  امليل لسباق 
الش���يخ علي الفواز أمني السر 
الع���ام للنادي يرافق���ه كل من 
عضو مجل���س إدارة نادي ربع 
امليل طارق القديري وبعض من 
الى  النادي متوجهني  مسؤولني 
أبوظبي حلضور اجلولة الثالثة 
من بطولة اإلم���ارات ل� »الدراغ 
ريس« والتي تقام على مضمار 
»حلبة مرس���ى ياس« حيث من 
املتوقع ان تنطلق مس���اء اليوم 
وتس���تمر حتى بعد غد وسط 
مشاركة واسعة من املتسابقني 

اخلليجني واألجانب.

املطيري يهدي 
الفهد نسخة من 

رسالة »املاجستير«

 مغادرة الـ »دراغ 
ريس« إلى حلبة 

مرسى ياس اليوم

أعلن العبون من أندية دوري 
الدرجة األول���ى والثانية لكرة 
القدم في تونس أنهم يستعدون 
لتأسيس جمعية لالعبني احملترفني 

للدفاع عن حقوقهم.
 وقال مهاجم ترجي جرجيس 
ياسني بوشعالة لرويترز »نستعد 
لتأس���يس جمعي���ة لالعب���ني 
احملترفني في األيام القليلة املقبلة 
هدفها الدفاع عن حقوق الالعب 

وحمايته«.  

إلى  الس���وري  تأهل اجلالء 
نهائي بطولة غرب أسيا في كرة 
السلة لألندية بعد فوزه على زوب 
اهان االيراني 91-87 في املباراة 
الثالثة الفاصلة في مدينة حلب 

السورية.
 وكان الفريقان تبادال الفوز، 
اجلالء في املباراة األولى 76-89، 
وزوب اهان في الثانية 66-93، 
ويلتق���ي اجلالء م���ع الرياضي 
اللبناني الذي تأهل على حساب 
النهائي في  مهرام اإليراني، في 

21 اجلاري.

اكتسح الظفرة اإلماراتي ضيفه 
صحم العماني 6-1 في اس���تاد 
الغربية في ابوظبي ضمن اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 
الثانية لبطولة األندية اخلليجية 
لكرة القدم، وصعد الظفرة إلى 
صدارة املجموعة برصيد 3 نقاط 
من مباراتني وبفارق األهداف عن 
العربي القطري الذي لعب مباراة 
اقل، في حني بقي صحم أخيرا من 
دون رصيد، كان الظفرة الطرف 
األفضل واألكثر سيطرة ورغبة 
الفوز لتعويض خس���ارته  في 
في اجلول���ة األولى امام العربي 

القطري 0-1 في الدوحة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من رئيس احتاد كرة اليد 
ناصر صالح لوفاة شقيقه، تغمد 
اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم 

اهله وذويه الصبر والسلوان.

العبو تونس 
يؤسسون جمعية 

للدفاع عن حقوقهم

اجلالء إلى نهائي 
»سلة غرب آسيا«

الظفرة يكتسح 
صحم بسداسية

خالص العزاء

قبلة بيكيه لشاكيرا تفضح 
عالقتهما العاطفية

إم بي سي.نت: نشرت مجلة »كاراس« الكولومبية صورة 
قبلة ساخنة من مدافع برشلونة واملنتخب االسباني جيرار 
بيكيه ملغنية البوب الكولومبية الشهيرة شاكيرا، واعتبرت 

ذلك دليال دامغا على العالقة العاطفية بينهما.
والصورة نشرتها املجلة على غالفها في عددها الصادر 
أمس األول وتع���ود إلى احتفالهما بعيد ميالدهما معا في 2 
فبراير املاضي، حيث احتفل بيكيه بعيد ميالده ال� 24، وشاكيرا 

بعيد ميالدها ال� 34 وسط عدد من أصدقائهما.
وأثارت صورة سابقة للنجمني مع أصدقائهما بعض اجلدل 
بشأن وجود عالقة بينهما، قبل أن تبرهن صورة القبلة على 
وجود هذه العالقة، وأصبحت صورة القبلة مثار كثير من 

اجلدل والثرثرة على مواقع اإلنترنت في إسبانيا.
وأوضحت وسائل اإلعالم اإلسبانية، أن عديدا من الصحف 
اإلس���بانية عرض���ت 100 ألف يورو عل���ى املصور من أجل 
احلصول على هذه الصورة حصريا، لكن مجلة أرجنتينية 
رفعت املقابل املعروض لصورتهما وهما متش���ابكا األيدي 

إلى مليون يورو.

بورا: سنرى مونديال
 »األحالم« في قطر

»NBA« خسارة بوسطن في الـ

اكد املدرب الصربي بورا ميلوتينوڤيتش سعادته بنهائيات 
كأس األمم اآلس���يوية التي اس���تضافتها العاصمة القطرية 

الدوحة في يناير املاضي.
وفسر بورا في مقابلة مع املوقع الرسمي لالحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( س���ر حضوره بعض مباريات كأس آسيا 
من داخل امللعب، قائال: كانت جتربة عظيمة، اذ يس���عدني 
دائما ان اكون حاضرا في مس���ابقات مثل هذه، فاالجواء في 

املالعب كانت مبهرة والتنظيم كان ممتازا.
واضاف: اشعر بسعادة هائلة خاصة ملا ملسته من الناس في 
قطر، ان الشرق االوسط لديه فرصة عظيمة الظهار كل مالمح 

التقدم التي حققها، وواثق اننا سنرى مونديال االحالم.

خسر بوسطن سلتيكس وس���ان انطونيو سبيرز امام 
نيوجيرسي نتس وميامي هيت 79-88 و80-110 على التوالي، 
في حني حقق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب الفوز على 
اورالندو ماجيك 97-84 ضمن الدوري األميركي للمحترفني 

في كرة السلة.
وفي املباريات األخرى، فاز اوكالهوما سيتي على واشنطن 
وي���زاردز 116-89، وممفيس غريزليز على لوس اجنيليس 
كليبرز 105-82، ودنفر ناغتس على نيو اورليانز 103-114، 
وهيوسنت روكتس على فينيكس صنز 95-93، ويوتا جاز على 
فيالدلفا سفنتي سيكسرز 112-107 بعد التمديد، وساكرامنتو 

كينغز على غولدن ستايت ووريرز 119-129.

عاصفة تضرب الكرة اإلسبانية 
بسبب املنشطات

اجتاحت كرة القدم االسبانية عاصفة بعد االدعاءات التي 
أثاره���ا نادي ريال مدريد ونش���رتها محطة »كادينا كوبي« 
اإلذاعي���ة حول وجود مخالفات تتعلق باملنش���طات، ونفى 
ناديا برش���لونة وڤالنسيا، بش���كل غاضب، االدعاءات التي 
تفيد بأنهما عمال مع الطبيب االسباني إيوفيميانو فوينتيس، 
مؤكدين أنهما لم يتعامال مع أي أطباء حتوم الشكوك حولهم، 
وكان جدل واسع أثير حول فوينتيس لتورطه في حتقيقات 
بقضية منشطات هزت ألعاب القوى ورياضة الدراجات في 
اسبانيا، ولكنه عني مؤخرا على رأس الفريق الطبي لنادي 
يونيفرس���يداد دي ال باملاس املنافس ف���ي الدرجة الثالثة، 
وادعت إذاعة كادينا كوبي أن برشلونة وڤالنسيا يتعامالن 
مع أطباء مثيرين للش���ك، وذكرت احملطة اإلذاعية أيضا أن 
ريال مدريد طلب من االحتاد االسباني أن يراقب اختبارات 

املنشطات عن كثب. 
علم���ا أن النادي امللكي لم يصدر إعالنا رس���ميا بش���أن 
هذا الطلب.وذكر بيان أن برش���لونة، الذي يتصدر الدوري 
االسباني حاليا بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه ريال 
مدري���د صاحب املركز الثاني، يفكر في اتخاذ إجراء قانوني 
»للدفاع عن سمعة النادي، وكذلك اجلهاز الفني والالعبون 

وجميع العاملني به«.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
السعودية الرياضية 3بونيودكور � االحتاد
أبوظبي الرياضية 5بيروزي � الوحدة
الدوري والكأس6:05السد � باختاكور
أبوظبي الرياضية 6:152االمارات � الريان

السعودية الرياضية 8 الشباب � ذوب آهان

جنم ميامي هيت ليبرون جيمس يحاول التسجيل  )أ.ف.پ(

الدوري املصري 
يعود 15 أبريل 
املقبل وإلغاء 
بطولة الكأس

الوحدة لتعويض 
إخفاقاته احمللية 

أمام بيروزي 
في طهران


