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أكد رئيس  ومن جانب آخر 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاه����ر أن مباراة مصر وجنوب 
أفريقيا مهددة بعدم اإلذاعة على 

شاشات التلفزيون.
من جهة اخرى قرر حس����ام 
الفني للزمالك،  املدير  حس����ن، 
الغاء رحلة الفريق الى السعودية 
خلوض مباراة ودية مع نادي ابها 
السعودي في مهرجان اعتزال 
محم����د ابوعراد اليوم بس����بب 
عدم استخراج تأشيرات السفر 

اخلاصة بالالعبني.
من جهة أخرى، تدرس إدارة 
الزمالك في الوقت احلالي وبشكل 
جدي رفض بث املباريات املقبلة 
للفريق في بطولة الدوري املصري 
الذي متت املوافقة على  املمتاز 
ابريل  استئنافه منتصف شهر 
املقبل بعد موافقة أندية املسابقة 
القوم����ي للرياضة  واملجل����س 
واملجلس األعلى للقوات املسلحة 

ووزارة الداخلية.
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

ق����ررت في وقت س����ابق اعادة 
الش����وط الثاني اليوم على ان 
يقودها طاقم التحكيم نفسه وقد 
سمحت اللجنة بخوض الفريقني 

املباراة بتشكيلة جديدة.
وكان الشوط االول قد انتهى 
بالتعادل بني الفريقني 1 - 1، حيث 
تقدم الصليبخ����ات عن طريق 
املدافع بدر عناد )25(، فيما ادرك 
التع����ادل لفريقه  محمد عدنان 
)27(، علما أن الصليبخات ميتلك 
22 نقطة بينما يحتل الفحيحيل 
املركز االخير برصيد 16 نقطة.

اجلدير بالذكر ان الش����باب 
حسم تأهله الى الدوري املمتاز 
بعد ان تصدر الترتيب العام ب� 37 
نقطة في حني يتصارع على حجز 
البطاقة الثانية كل من التضامن 
وخيطان ورصيد كل منهما 29 
نقطة وستحدد اجلولة االخيرة 
للمسابقة 2 ابريل املقبل هوية 
الذي سيخوض مباراة  الفريق 
امللحق م����ع الفريق صاح�����ب 
املرك����ز الس����ابع م����ن الدوري 

املمتاز.
مبارك الخالدي  ٭

اجلمي����ع. وق����د أقام����ت إدارة 
نادي اجله����راء تكرميا لالعبني 
حضره رئي����س مجلس اإلدارة 
خالد اجلاراهلل وأعضاء مجلس 
الس���ابقان  اإلدارة والرئيسان 
محمد هيف احلجرف وحس����ن 

البصيري.
املباراة  وقدم اجلهراء خالل 
عرضا مميزا اثبت فيه أحقيته 
للق����ب البطولة ليتق����دم مبكرا 
به����دف مبكر عن طريق الالعب 
الصاعد سعد الوليد في الدقيقة 
»5« بتسديدة قوية خارج املنطقة 
وتعادل الصليبخات بهدف رائد 
الظفيري في الدقيقة »65« إال ان 
الوليد استطاع ان يحرز هدفه 

الثان����ي وه����دف الترجيح في 
الدقيقة »78« من قذيفة خارج 

منطقة اجلزاء

ألف دينار من الحجرف

ن����ادي اجلهراء  قدم رئيس 
الس����ابق محمد هيف احلجرف 
مكاف����أة ألف دينار لالعبني بعد 
تتويجه����م بالبطولة، وأش����اد 
احلجرف في تصريح صحافي 
باجن����از الالعبني الذي يبش����ر 
الكرة  مبس����تقبل زاهر لفريق 
باجله����راء، مضيف����ا ان ه����ذا 
التكرمي مكافأة بسيطة الجنازهم 

الرائع.
مبارك الخالدي  ٭

حسن شحاتة باألمس مع الالعبني 
اجتماعا عقب االفطار عرض خالله 
ش����ريط ملباراة جنوب افريقيا 
مع النيجر في اجلولة املاضية 
بالتصفيات، وألقى آخر تعليماته 
وتوجيهات����ه لالعب������ني، وهو 
االجتماع الذي قرر اجلهاز الفني 
عقده مع الالعبني عقب تناولهم 

لوجبة االفطار يوم���يا.
وجدد شحاتة كلماته لالعبني 
بأن التأه����ل ألمم افريقيا مازال 
بإقدامهم وانه في اإلمكان حتقيق 
املهمة الصعبة، في حني ركز اجلهاز 
التدريب  الفني للفراعنة خالل 
األول للفريق على سرعة تناقل 
الكرة في حالة الهجوم والتسديد 
على املرم����ى خللخلة الدفاعات 
وضرورة املتابعة اجليدة، مشددا 
في الوقت نفسه على املدافعني 
بعدم االندفاع الهجومي وااللتزام 
اخلططي وع����دم منح مهاجمي 
الفري����ق املنافس حرية احلركة 
او االنطالق ف����ي عمق دفاعات 

منتخب مصر. 

يعاد ش����وط املباراة الثاني 
بني الصليبخ����ات والفحيحيل 
ضمن دوري الدرجة األولى في 
اخلامسة عصر اليوم على ملعب 
الصليبخات، وكان حكم املباراة 
سلمان امليل قد قرر عدم استكمال 
التي  الثاني للمباراة  الش����وط 
اقيمت ضمن منافسات االسبوع 
ال� 14 من املسابقة بسبب انقطاع 
التي����ار الكهربائي، وقرر ايقاف 
املباراة بعد حضور رئيس جلنة 

احلكام عبداللطيف الدواس.
وكانت جلنة املس����ابقات قد 

وسط حضور جماهيري كبير 
توج فريق اجلهراء حتت 21 سنة 
بطال لدوري الرديف للموس����م 
2011/2010 بع����د فوزه مس����اء 
امس على الصليبخات 2 � 1 في 
املباراة اخلتامية التي جمعتهما 
على ستاد مبارك العيار، ورفع 
اجلهراء رصيده الى 36 نقطة في 

صدارة ترتيب الفرق.
وقد قام سكرتير احتاد الكرة 
الس����هو ورئيس جلنة  س����هو 
ملسابقات مانع احليان بتتويج 
الفريق البط����ل وقد رفع العبو 
اجلهراء الفتة كبيرة كتب عليها 
»الكويت أمانة فلنحافظ عليها« 
املبادرة استحسان  حيث القت 

لم يتبق الكثير على خوض 
املنتخ����ب املص����ري ملواجهته 
املصيرية املرتقبة أمام منتخب 
افريقي����ا، واملق����ررة  جن����وب 
إقامته عل����ى ملعب اليس بارك 
بجوهانسبرغ في التاسعة مساء 
بعد غد السبت بتوقيت الكويت، 
والتي تأتى في إطار منافسات 
اجلول����ة الثالث����ة بالتص�فيات 
املؤهل����ة لبطول����ة كأس األمم 
االفريقية 2012 بغينيا االستوائية 

والغابون.
واللق����اء ال يقب����ل بأي حال 
من األحوال القسمة على اثنني، 
نظ����را الحتي����اج الفراعنة إلى 
نقاطه الثالث من اجل مواصلة 
املنافسة على حجز بطاقة التأهل 
باملونديال االفريقي، وكذلك شدة 
احتياج املنتخب اجلنوب افريقي 
للفوز باللقاء لضمان املشاركة 

في البطولة القارية.
والن اجلهاز الفني للمنتخب 
يعلم متاما صعوبة موقف فريقه 
بالتصفيات فقد عقد املدير الفني 

ضعف اإلنارة وانقطاعها في ملعب الصليبخات تسببا في تأجيل الشوط الثاني من املباراة الى اليوم

العبو رديف اجلهراء يرفعون كأس الدوري بحضور سهو السهو وخالد اجلاراهلل

تقام بنفس طاقم التحكيم وتشكيلة جديدة لالعبني

رفعوا شعار »الكويت أمانة فلنحافظ عليها«

إلغاء رحلة الزمالك إلى السعودية بسبب التأشيرات

الشوط املعاد للصليبخات والفحيحيل اليوم

اجلهراء يتّوج بطاًل لدوري الرديف

شحاتة يشعل نار الغيرة في نفوس العبي »الفراعنة«

اليوم أولى مباريات  تنطلق 
السلسلة األول من الدور نصف 
النهائي لبطولة لبنان في الكرة 
الطائرة بني األنوار اجلديدة حامل 
اللقب والش���بيبة العاملة بالط 
جبيل الذي يخوض موسمه االول 
في مصاف أندية الدرجة األولى، 
فيم���ا تبدأ غدا أول���ى مباريات 
السلس���لة الثانية بني القلمون 
املين���اء طرابلس، ما  والزهراء 
يعني وجود فريق شمالي طرفا 

في الدور النهائي للبطولة.
وللمرة األولى منذ عام 1970 
تاريخ صعوده الى الدرجة األولى، 
يغيب الش���بيبة البوشرية عن 
ال���دور نصف النهائ���ي، بعدما 
املربع  أخفق في بلوغ مباريات 
الذهبي اثر حلوله خامس���ا في 
ختام مباريات دور الستة »فاينال 
6« املؤهل لدور االربعة »فاينال 
4«، وانسحب الفريق من مباراته 
األخيرة ايابا أمام الشبيبة العاملة 
بالط، والتي كان يحتاج الى الفوز 
فيها بف���ارق 45 نقطة ليحجز 
مقعده في نصف النهائي. وجاء 
انسحاب الفريق املتني احتجاجا 
على م���ا اعتبرته إدارته متريرا 
ملباراة م���ن غرميه اللدود وابن 
منطقت���ه االن���وار اجلديدة الى 
بالط، لتمك���ني االخير من بلوغ 
الدور نصف النهائي على حساب 

البوشرية.
اال ان الواق���ع الفني للفريق 
املتني ال يدفعه الى القاء تبعات 
اخفاقه على غيره، ذلك ان ادارته لم 
حتسن اختيار الالعبني االجانب، 
وآخرهم التونس���ي خالد بلعيد 
الذي تعاقدت معه للقسم االخير 
من البطولة ويبلغ 39 سنة من 
العمر واس���تغنت عنه مباشرة 
بعد مباراته الثانية مع الفريق 

في »الفاينال 6«.
وما لم يفرض برازيليا بالط 
واقعا مغايرا، فإن االنوار اجلديدة 
مرشح للعبور الى الدور النهائي 
واالحتفاظ بلقب���ه. فيما يعول 
القلمون عل���ى العبيه الكوبيني 
لتخطي الزهراء امليناء وصيف 
البطولة االخيرة وانتزاع اللقب 
للمرة االولى في تاريخه، علما 
ان الفريق الطرابلس���ي الزهراء 
انهيار شبه  استعاد بريقه بعد 
تام في مباريات دور الستة، وهو 
عبر الى نصف النهائي انطالقا من 

نتائجه في مرحلة الذهاب.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭
 ٭

أكد الفرنسي أالن بيران مدرب 
اخلور القطري أنه ليس على علم 
مبا تناولته وسائل اإلعالم احمللية 
في الساعات املاضية حول نية 
نادي اوكسير الفرنسي التعاقد 

معه.
وأك���د بيران أم���ام جمع من 
الصحافي���ني »لس���ت على علم 
باملوض���وع وال أنوي اخلوض 

في املسألة من األساس«.
وتابع »أن���ا ملتزم بعقد مع 
اخلور ينتهي بنهاية املوسم املقبل 
وال أفكر ابدا في ترك الفريق ألي 
سبب من األسباب، وبالتالي ما 
أشيع مؤخرا ال يعدو أن يكون 
مجرد اجتهادات صحافية، أؤكد 
لكم مرة أخرى أنه لم يحصل اي 
اتصال بيني وبني أي نادي آخر في 
الفترة احلالية او املاضية وفكرة 

الرحيل غير مطروحة«.

قررت جلنة االنضباط باالحتاد 
اإلماراتي لكرة القدم معاقبة نادي 
اخلليج واعتباره خاس���را أمام 
الفجيرة بنتيجة 0 - 3 وتغرميه 5 
آالف درهم إماراتى، وذلك ملغادرة 
سيارة اإلسعاف امللعب في الدقيقة 
77 من زمن املباراة التي جمعت 
الفريقني في مسابقة دوري الدرجة 

األولى في 12 اجلاري.
ال���ى ذلك، يواج���ه اجلزيرة 
املتصدر اختبارا صعبا عندما يحل 
ضيفا على الوحدة حامل اللقب 
في درب���ي ابوظبي غدا اجلمعة 
في قمة مباريات املرحلة الرابعة 
عشرة من الدوري االماراتي لكرة 

القدم.
وتفتتح املرحلة اليوم مبباراتي 
االهلي مع احتاد كلباء والشارقة 
مع العني، ويلعب غدا ايضا الظفرة 
مع الشباب، والسبت النصر مع 

دبي وبني ياس مع الوصل.
الترتيب  ويتصدر اجلزيرة 
برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط 
عن بني ياس الوصيف، وقد قطع 
خطوة مهمة نحو الصعود الى 
منصة التتوي���ج واحراز اللقب 
االول في تاريخه منذ تأسيسه 

عام 1974.

األنوار يواجه الشبيبة 
في نصف نهائي 
الطائرة اللبنانية

بيران ال يعلم 
عن عرض أوكسير

جماهير اليونان 
حترق حارس 

مرمى
ش���هدت مب���اراة اي���ك اثينا 
وباوك س���الونيكا في اياب دور 
الثمانية من كأس اليونان حادثة 
غريبة متثلت في القاء اجلماهير 
اليونانية املعروف عنها الشغب 
الكبير الش���ماريخ على حارس 
املرمى ف���ي امللعب مما ادى الى 
حرقه واصابته وهو ما اش���عل 

املباراة فيما بعد. سيارة إسعاف وراء 
خسارة اخلليج 

اإلماراتي

حقق املتس���ابق عدنان بوطيبان املركز 
األول في ختام النسخة اخلامسة من مسابقة 
الرياضي ومعرض  الفوتوغرافي  التصوير 
الصور الفوتوغرافية التي اسدل الستار عنها 
اول من امس مبس���رح النادي العربي حتت 
رعاية عضو اجلمعي���ة العمومية بالنادي 
أنور جواد بوخمسني وحضور رئيس النادي 
العربي جمال الكاظمي ورئيس اللجنة الثقافية 
ورئيس جلنة احلكام وحسني مقصيد ومدير 
ادارة الهيئات الش���بابية في الهيئة العامة 

للشباب والرياضة طارق حسون.

وحقق املركز الثاني عبدالعزيز العسعوسي 
تاله في املركز الثالث محمد العوضي مصور 
وإداري موقع اجلمهور العرباوي وابراهيم 
الفرحان في املركز الرابع واحمد سرور في 
املركز اخلامس وأحمد عبدالرضا في املركز 

السادس.
م���ن جانبه، عب���ر حس���ني مقصيد عن 
س���عادته بالنج��اح الكبير ال���ذي شهدت��ه 
مس���ابقة الصور الفوتوغرافية م���ن حيث 
التنظيم وعدد املشاركني ال���ذي وص��ل الى 

15 مشارك��ا.

جمال الكاظمي وأنور بوخمسني وحسني مقصيد يتوسطون الفائزين

بوطيبان أول مسابقة الصور الفوتوغرافية

سرقة متعلقات العبي كولومبيا بإسبانيا

مخاوف من أعمال شغب في املالعب 
العراقية بسبب هتافات دينية وسياسية

عشرات اجلرحى بسبب التدافع
على تذاكر مباراة اجلزائر واملغرب

اجلالء يهزم الرياضي في نهائي سلة غرب آسيا

تعرض اربعة العبني من املنتخب الكولومبي 
لكرة القدم لس���رقة متعلقاته���م بأحد فنادق 
العاصمة االسبانية مدريد قبل مباراتهم الودية 

امام االكوادور السبت املقبل.
وصرح ماوريسيو كوريا املسؤول الصحافي 
للمنتخب الكولومبي بأن الالعبني ديڤيد اوسبينا 

وبرينر كاستيو وكريس���تيان زاباتا وهوغو 
روداليغا تعرضوا لسرقة متعلقاتهم في الفندق 

خالل تواجدهم في تدريبات الفريق.
واش���ار الى ان هذه املتعلقات تشتمل على 
اجهزة كمبيوت���ر محمولة وبطاقات ائتمانية 

وأشياء اخرى.

تخشى االوساط الكروية العراقية ان تلقي 
اعمال الشغب خالل مباريات كرة القدم بظلها 
القامت على هذه اللعبة احملببة لدى املاليني في 
وقت يحذر فيه احتاد كرة القدم من مغبة اطالق 

هتافات سياسية ودينية اثناء اللعب.
وقال نائب رئىس احتاد كرة القدم ناجح 
حمود ان االحتاد سيتخذ اجراءات قاسية بحق 
االندية التي ال تتصدى ملظاهر مؤسفة يقصد 
خاللها املشجعون االساءة الى شخصيات سياسية 
او ديني���ة ويتعرضون لرموز وخصوصيات 

املدن العراقية.
واضاف: صحيح ان بيان االحتاد يأتي على 
خلفية احداث مباراة فريقي الزوراء واجلوية 
لكنه كان يرصد هذه املظاهر سابقا فهي ظاهرة 
طارئة على املالع�����ب العراقي��ة وال نري��دها 

ان تتأثر بها.
واضاف: ال نريد اهانة كرة القدم مبثل هذه 
الهتاف���ات، فعلى االندي���ة ان تأخذ دورها في 
مراقبة مشجعيها وحضهم على االلتزام بقواعد 

وسلوك املالعب.
وكان االحت���اد العراقي حذر جميع االندية 
املشاركة في بطولة الدوري من اطالق مشجعيها 
هتافات سياسية ودينية، معتبرا ذلك خروجا 
على لوائح ومواثيق االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( التي حترم اطالق الهتافات العنصرية 

والدينية.
وكان���ت مباراة اجلوية والزوراء 0 - 1 في 
ملعب الشعب الدولي في بغداد السبت املاضي 
شهدت اعمال شغب رافقتها هتافات سياسية 

ودينية.

س���قط عش���رات اجلرحى بينهم أفراد من 
الشرطة امس في اجلزائر مع انطالق عملية بيع 
تذاكر مباراة اجلزائر واملغرب ضمن التصفيات 
املؤهلة لبطولة كأس األمم األفريقية 2012 األحد 

املقبل.
وقال ش���هود عي���ان إن أع���دادا كبيرة من 
املش���جعني توافدوا على نقاط بي���ع التذاكر 
العشرين على مستوى ملعب »19 مايو 1956« 

الذي يس���تضيف املباراة لشراء التذاكر، لكن 
قرار املسؤولني بوقف عملية البيع ومواصلتها 
اليوم أدى إلى حدوث صدامات عنيفة استخدمت 

فيها احلجارة واألسلحة البيضاء.
وأضاف الش���هود أن جهاز احلماية املدنية 
)الدفاع املدني( نصب خيما داخل امللعب إلسعاف 
اجلرحى الذين وصل عددهم إلى العشرات من 

بينهم أفراد من الشرطة.

متكن اجلالء السوري من الفوز على الرياضي 
اللبنان���ي 2 - 0 في نهائي بطولة غرب آس���يا 
لكرة السلة وبات بحاجة الى فوز واحد ليضمن 

لقب البطولة.
وكان اجلالء لعب املباراتني في حلب ففاز في 
االول���ى بفارق 14 نقطة 91 - 77 )50 - -45(، 
وتقدم في الربع االول 29 - 21 وخس���ر الربع 
الثاني 21 - 24 قبل ان يفوز في الربعني الثالث 

والرابع 21 - 19 و20 - 13.

وف���ي املباراة الثانية ف���از اجلالء بفارق 12 
نقطة 79 - 67 )32 - 33( وتقدم الرياضي في 
الرب���ع االول 17 - 13 قبل ان يتقدم اجلالء في 
الربع الثاني 19 - 16 ويخسر الربع الثالث 21-17 

وانتفض في الربع االخير وتقدم 30 - 13.
وسيلتقي الفريقان في بيروت يومي 28 و29 
اجلاري. ويحتاج اجلالء الى فوز واحد ليضمن 
اللقب، وفي حال خسارته املباراتني سيتم االحتكام 

الى مباراة فاصلة ستقام في حلب.
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