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قاد فريقه لفوز عريض على الوحدة

سقوط الزمالك أمام األفريقي في دوري أبطال أفريقيا

جماهير النصر للمطوع: »عيوننا لك حرس«

»الفراعنة« يبدأ تدريباته اجلدية ملواجهة »األوالد«

النقاط الست  استمر فارق 
بني اله���الل  املتصدر واالحتاد  
الهالل  الثاني وبات���ت فرصة 
األق���وى للمحافظة على اللقب 
بعد تعادلهما في اللقاء املرتقب 
س���لبيا في مباراة غلب عليها 
طاب���ع احل���ذر م���ن الفريقني 
وخش���يتهما من اخلسارة فلم 
تش���هد املباراة فرصا حقيقية 
تذكر وانحص���ر االداء معظم 
دقائق املباراة في وسط امللعب 
ورفع الهالل رصيده من النقاط 

الش���باب اخلامس امام جنران 
األخير بهدف واحد سجله العب 
جنران ع���وض حريص )18( 
وتأثر الشباب كثيرا بغياب عدد 
من عناصره بسبب اإلصابات 
وااليقاف بينما رفع هذا الفوز 
جنران الى التق���دم الى املركز 
احلادي عش���ر ون���ال العبوه 
عش���رة آالف ريال لكل العب 
كانت إدارته قد وعدتهم بها في 

حال فوزهم.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

هدفني لفريق���ه النصر قبل ان 
التي  يتسبب في ركلة اجلزاء 
ج���اء منها اله���دف الثالث عن 
طريق س���عد احلارثي مقابل 
هدف للوح���دة من ركلة جزاء 
نفذها مهند عسيري الذي أهدر 

ضربة أخرى.
النص���ر رصيده من  ورفع 
النقاط إلى 36 وحيدا في املركز 

الثالث خلف الهالل واالحتاد.
الرياض حدثت اقوى  وفي 
مفاجآت املسابقة عندما سقط 

إلى 45 واالحتاد الى 39 وستحدد 
اللقاءات املقبلة للهالل واالحتاد 
اللذين لم يخسرا في املسابقة 

مصيرهما نحو املنافسة.
وفي مكة رد العب النصر بدر 
املط���وع تقدير جماهير فريقه 
له التي رفعت له الفتة كبيرة 
كتب عليها »عيوننا لك حرس« 
في إش���ارة مل���ا تداوله االعالم 
السعودي حول نية جهة عمل 
املطوع وهي احلرس الوطني في 
االستغناء عنه فسجل املطوع 

بدر املطوع سجل هدفني وتسبب في ركلة جزاء قادت النصر لفوز مستحق على الوحدة

يب���دأ الي���وم منتخب مصر 
لك���رة القدم تدريبات���ه اجلادة 
بجوهانسبرغ، استعدادا ملواجهته 
املرتقب���ة أمام نظي���ره جنوب 
افريقي���ا، واملق���رر إقامتها يوم 
املقبل، ضمن منافسات  السبت 
اجلولة الثالثة للمجموعة السابعة 
بالتصفيات املؤهلة لكأس األمم 
األفريقية 2012 بغينيا االستوائية 

والغابون.
يص���ل  ان  املق���رر  وم���ن 
اليوم  جلوهانس���برغ صب���اح 
السداسي الدولي بفريق الزمالك 
قادما من تونس، بعد ان شاركوا 
مع فريقهم األبيض في مباراته 
مع االفريقي التونسي مبنافسات 
الذهاب بدور ال� 32 بدوري أبطال 
افريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق 

التونسي على الزمالك 2-4.
ويبذل اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة حس���ن شحاتة قصارى 
الالعبني عن أي  جهده إلبع���اد 
مؤثرات خارجية، حيث يسعى 
ش���حاتة خالل اليومني القادمني 
الى  الوص���ول بالالعب���ني  إلى 
أفض���ل مس���توى م���ن اللياقة 
الفنية والبدنية، خاصة في ظل 
الغياب الكبير للمهاجمني الدوليني 
األساسيني بسبب اإلصابة وهما 
عماد متعب وعمرو زكي، برغم 
الثقة الكبيرة للجهاز في املهاجمني 
اجلدد وعلى رأسهم سيد حمدي 
الذي لفت األنظار بقوة في دورة 
حوض النيل التي أقيمت مؤخرا 
في مصر وحصل الالعب بها على 
لقب ه���داف البطول���ة، وكذلك 
الثنائي احمد على واحمد بالل.

ويسعى شحاتة للوصول الى 
التش���كيلة املثلى التي يخوض 
بها هذه املباراة املصيرية وذلك 
من خالل التدريبات التي يؤديها 
الفريق ابتداء من اليوم على فترة 
واحدة يوميا في السادسة مساء، 

وتستمر حتى موعد املباراة.

األفريقي يهزم الزمالك

من جهة أخرى، شهد ذهاب 
أبطال  ل����دوري  الثاني  ال����دور 
افريقيا، ف����وز النادي االفريقي 
التونس����ي على ضيفه الزمالك 
الكاميرون����ي  وس����جل   ،2-4
اليكسيس مندومو )3( ويوسف 
املويهبي )46( وكرمي العواضي 
)53 من ركلة جزاء( وبالل عيفة 
)86( أه����داف النادي االفريقي، 
وش����يكاباال )30( وأحمد جعفر 

حكم اللقاء قال: »كان يجب على 
االحتاد االفريقي تعيني حكم ذي 
افريقية كبيرة ملثل هذه  خبرة 

املواجهة الكبيرة«.
أما لطفي الرويس���ي املدرب 
املساعد بفريق األفريقي التونسي 
فأك���د أنه لم يك���ن يتوقع هذه 
النتيجة والفوز على الزمالك بهذه 
النتيجة ذكرى للتاريخ، مؤكدا أن 
األفريقي كان في يومه والزمالك 

كان في قمة سوء احلظ. 
من جانب آخ���ر أكد الزمالك 
أن »املريخ« الس���وداني س���دد 
املتأخرة  املالي���ة  املس���تحقات 
والقسط األخير من اجمالي قيمة 
صفقة عصام احلضري حارس 
منتخب مصر التي تقدر بحوالي 

200 ألف دوالر.

فوز كبير لحرس الحدود

 حقق حرس احلدود املصري 
فوزا كبيرا على ضيفه ديديبيت 
االثيوب���ي 4-0 في ذهاب الدور 
الثاني من مسابقة كأس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم، وسجل أحمد 
حس���ن مكي )7( ومحمد حليم 
)57( وعبدالرحمن فاروق )78( 
الغني )87( أهداف  وأحمد عبد 

املباراة. 
 واس���تطاع طارق العشري 
املدير الفني حلرس احلدود قراءة 
اللقاء ببراعة رغم النقص العددي 
الذي يعاني منه بغياب أحمد عيد 
عبدامللك مهاجم الفريق لإلصابة 
باإلضاف���ة إلى ثنائ���ي الهجوم 
أحمد س���المة والسنغالي التير 
نداي، وتقام مباراة اإلياب بعد 

أسبوعني.

دمج دوري وكأس اليد

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس 
إدارة االحتاد املصري لكرة اليد في 
اجتماعه األخير، الذي عقد عصر 
أول من أمس، إقامة بطولة الدوري 
الدوري  املدمج »دمج مسابقتي 
الكأس مبش���اركة منتخبي  في 
90 و92« لتكون بطولة واحدة 
يستكمل بها نشاط االحتاد هذا 
املوسم، بدال من إقامة املسابقتني 
بشكل منفرد، كما هو معتاد، نظرا 
لضيق الوقت في الفترة احلالية، 
نتيجة توقف نشاط االحتاد ألكثر 
من 6 أشهر، بس���بب ارتباطات 
املنتخب املصري للعبة وأحداث 

ثورة 25 يناير.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

بل كان »فرحا«، احد من دخلوا 
امللعب قال لي عندما سألته عن 
اقتحامه للملعب »نحن في عصر 

الدميوقراطية«.
إلى  وأش����ار في هذا الصدد 
دخول اثنني من مشجعي الفريق 
التونسي إلى أرض امللعب خالل 
سير أحداث اللقاء، ما تسبب في 
توقف اللقاء ألكثر من مرة، وعن 

)79( هدفي الزمالك، وتقام مباراة 
اإلياب بعد أسبوعني.

 إلى ذلك، انتقد ابراهيم حسن 
مدير الك����رة بنادي الزمالك في 
تصريح بع����د مباراة فريقه مع 
االفريقي تنظيم املباراة وقال انه 
لم يكن فيه����ا أي تنظيم، فعدد 
م����ن اجلماهير دخل����ت امللعب 
بصورة غريبة، و»لم تكن مباراة 

)أ.ف.پ( العب الزمالك جابر عمر يحاول ايقاف مهاجم األفريقي زهير الذوادي 

ومخالفة القرار للقانون نفسه 
بشأن تنظيم العمل في اللجنة 
إقالة  إذ يتعني عدم  االوملبية 
أو إلغاء مجلس إدارة اللجنة 
االوملبية إال بعد انتهاء الدورة 
االوملبية في حني صدر القرار 

قبل أوملبياد بكني بعام.
ودفع الدمخ���ي أيضا بأن 
النظام األساسي للجنة االوملبية 
أعطى احلق للجمعية العمومية 
بفصل أو عزل أي عضو من 
عضوية مجلس اإلدارة ناهيك 
عن أن قوانني اللجنة االوملبية 
تخضع للقوانني الدولية وليس 
احمللية باإلضافة إلى عدم بيان 

»اإلدارية« تعيد الفهد إلى منصبه
رئيسًا للجنة األوملبية

السبب أو الغاية احلقيقية من 
قرار عزل الفهد علما بأن اللجنة 
االوملبي���ة الكويتي���ة حققت 
جناحات الفتة في فترة توليه. 
وثمن احملامي الدمخي عدالة 
احملكمة إلنصافها موكله الشيخ 
طالل الفهد مؤكدا أن احلق يعلو 

وال يعلى عليه.
مؤمن المصري  ٭

الدائ���رة اإلدارية  ألغ���ت 
الكلية برئاس���ة  باحملكم���ة 
املستشار ناصر األثري قرار 
الش���ؤون االجتماعية  وزير 
والعمل بإقالة الش���يخ طالل 
الفهد من منصبه رئيسا للجنة 
االوملبية وقضت بتعويضه 
مببلغ 3000 دينار تعويضا 

ماديا مؤقتا.
كانت محكمة االستئناف قد 
قضت في وقت سابق بإلغاء 
قرار وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل واملتضمن عزل الشيخ 
طالل الفهد من رئاسة اللجنة 
االوملبية تطبيقا للقانون رقم 
5 لسنة 2007 وإعادة القضية 
إلى محكمة أول درجة لبحث 
املصلحة واملنفعة من صحة 

طعن الشيخ طالل الفهد.
وخ���الل جلس���ة املرافعة 
تراف���ع احملام���ي عب���داهلل 
الدمخ���ي بصفته محاميا عن 
الفهد ودفع بعدم اختصاص 
الش���ؤون االجتماعية  وزير 
والعم���ل بإصدار قرار اإلقالة 
كونها م���ن صالحيات الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وفقا 
احملامي عبداهلل الدمخيللقانون رقم 5 لس���نة 2007  الشيخ طالل الفهد

إعارة ضاري إلى أحد

غياب روبن عن تصفيات »يورو 2012«
اس���تبعد مدرب منتخب ايطاليا تشيزاري 
برانديلي العب وسط روما دانييلي دي روسي 
ومهاجم مانشستر سيتي ماريو بالوتيلي عن 
التي ستواجه س���لوڤاكيا اجلمعة  التشكيلة 
املقبلة ضمن التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 
2012، واوكرانيا وديا بعد اربعة ايام. في املقابل، 
استدعى برانديلي العب وسط تشيزينا ماركو 

بارولو للمرة االولى.
وفي اجنلترا، استدعى االيطالي فابيو كابيللو 

مدرب منتخب اجنلت���را جناح ولڤرهامبتون 
مات غارفيس للمرة االولى الى التشكيلة التي 
ستواجه ويلز السبت وغانا وديا بعد ثالثة ايام، 
كما ضمت التشكيلة جنم توتنهام ارون لينون 

وعاد مهاجم ليڤربول اجلديد اندي كارول.
وفي هولندا، لن يتمكن النجم الهولندي اريني 
روبن من املشاركة مع منتخب بالده في مباراتيه 
مع املجر في 25 اجلاري في بودابست وفي 29 

منه في امستردام، وذلك بسبب االصابة.

الذكير: »الهيئة« تسعى إليقاف حلبة جابر األحمد

الشباب يتأهل إلى الدوري املمتاز

كولني لم تنس خيانة روني

وافقت ادارة نادي اجلهراء على اعارة العب 
الفريق األول لكرة الس���لة عبدالعزيز ضاري 
الى نادي أحد الس���عودي على سبيل االعارة 
للمش���اركة معه في بطولة األندية اخلليجية 
التي سيستضيفها الفريق في املدينة املنورة 

من 4 حتى 11 مايو املقبل.

وكان ضاري قد تلقى عدة عروض من اندية 
الشباب االماراتي واألهلي البحريني الذي يدربه 
مدربنا الوطني فيصل بورسلي لالستفادة من 
خدماته ف���ي البطولة اخلليجية، بيد أن ادارة 

اجلهراء وافقت على العرض السعودي.
يحيى حميدان  ٭

قال أمني سر نادي الس���يارات والدراجات 
اآللية فيصل الذكير ان ما تقوم به الهيئة العامة 
للشباب والرياضة من إجراءات تعسفية ضد 
النادي قد بلغت مداها، فال يعقل بأي حال من 
األحوال أن يقوم مس���ؤول بالهيئة باإلضرار 
مبصالح أحد األندية املنضوية حتت مظلتها، 
ولم يقتصر األمر عند هذا احلد بل ساهم هذا 
املسؤول واليزال في تقويض إجنازات النادي 
التي حققها بجهود ذاتية وأشار الذكير الى أن 

املسؤول بالهيئة يعمل ويخدم مصالح أطراف 
معينة سعت ومازالت تعمل على توقيف نشاط 
النادي بشكل نهائي حلسابات انتخابية ضيقة 
ومبساعدة ذلك املسؤول بالهيئة لم يجدوا بديال 
عن حتقيق أهدافهم س���وى تعطيل العمل في 

حلبة جابر األحمد الدولية. 
وناشد الذكير جميع املسؤولني في الدولة 
التدخل ملنع اس���تمرار اإلجراءات التعس���فية 

للهيئة ضد مصالح النادي.

تأهل فريق الشباب عن جدارة واستحقاق 
الى الدوري املمتاز لكرة القدم للموسم املقبل 
بع���د ان متكن م���ن الفوز مس���اء امس على 
اليرم���وك 1-0، في منافس���ات اجلولة ال� 19 
لدوري الدرجة األولى بهدف أحرزه البرازيلي 
رودريغو )22(، وارتفع رصيد الشباب الى 37 
نقطة في املرك���ز األول قبل جولة من انتهاء 
املسابقة وجتمد رصيد اليرموك عند 17 نقطة 

في املركز اخلامس.
واستطاع خيطان ان يدخل على املنافسة 
بقوة على حجز البطاق���ة الثانية بعد فوزه 
على التضامن بهدف قاتل )93( أحرزه سلطان 

فرح���ان ليرتفع رصيد خيطان الى 29 نقطة 
بينما جتمد رصيد التضامن عند 29 نقطة في 

املركز الثاني بفارق األهداف عن خيطان.
وف���ي اللقاء األخير ف���از الفحيحيل على 
الصليبخات 4-2، وأحرز للفحيحيل سلمون 
)32( وماهر بن عامر )37( وعبداهلل العوضي 
)60( ومه���دي بن حرب )95(، بينما س���جل 
للصليبخات علي الكندري )38( وحمد خليفة 
)87( ليرفع الفحيحيل رصيده الى 16 نقطة في 
املركز األخير، بينما ظل رصيد الصليبخات 

عند 22 نقطة.
مبارك الخالدي  ٭

نشرت صحف اجنليزية صورا لكولني زوجة 
العب مان يونايتد االجنليزي واين روني في 

اجازة على شواطئ الكاريبي مع ابنها كاي.
واكدت مصادر مقربة من الثنائي ان كولني لم 
تستطع ان تنسى خيانة روني لها بعد خيانته 

السابقة مع عدة فتيات كان يخونها معهن.
وقد مل روني من االعتذار الى زوجته ولم 
يعد يستطيع حتمل تذكير زوجته له بأنه قد 
خانها بشكل مستمر مما تسبب بعدة مشاكل 

بينهما دفعت بكولني للسفر الى الكاريبي.

واين روني وزوجته كولني


