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سقوط جديد للزمالك.. وفوز ثمين للمقاولون والمنصورة
شيكاباال يشتبك مع جماهير »القلعة البيضاء«

الغاني ابراهيم ايو العب الزمالك اهدر فرصا كثيرة امام غزل احمللة

)رويترز(العب النصر عبده برناوي يصارع للحصول على الكرة قبل العب اخلور إبراهيم أول 

الهزيمة الثانية على التوالي للمحرق

إعالن تشكيلة األهلي لمونديال األندية

الشارقة يعتبر عقوبة »اآلسيوي« قاسية 

المنامة ـ ناصر محمد
مني احملرق حام����ل اللقب بثاني هزمية على 
التوالي في الدوري البحريني لكرة القدم، وابتعد 
الرفاع مغ����ردا وحده في الصدارة رافعا رصيده 
الى 18 نقطة وبفارق ست نقاط عن احملرق فيما 
ذاق البسيتني طعم الفوز ألول مرة هذا املوسم، 
وجاء بطعم العسل على شيخ االندية »احملرق« 

وذلك في االسبوع السادس من املسابقة.
وكان الشباب قد حقق فوزا على احلالة بهدف 
يتيم رفع من خالله رصيده الى 10 نقاط فيما بقي 

رصيد احلالة 5 نقاط.
واستطاع البسيتني ان يعيد الفرحة جلماهيره 
من جديد بعد خمسة اسابيع شهدت تعادلني وثالث 
هزائم، وجاءت الفرصة على حساب احملرق بهدفني 
مقاب����ل هدف واحد ليرفع رصي����ده الى 5 نقاط، 
فيما بقي رصيد احملرق 12 نقطة. وجاءت خسارة 
احملرق لتلقي بظاللها على الفريق الذي لم مينى 
بخسارتني متتاليتني منذ عام 2002، حيث خسر 
االسبوع املاضي أمام النجمة. وسجل للبسيتني 
باسل سلطان )54( والبوركيني هيفوس داه )77 
من ركلة جزاء( فيما س����جل للمحرق البرازيلي 

ريكو )23(.
واستطاع الرفاع احلفاظ على العالمة الكاملة 
محققا فوزه الس����ادس على التوالي وبنتيجة 3 
- 1 على ج����اره الرفاع الش����رقي بعد ان انتهى 
الشوط االول سلبيا. وسجل للرفاع عبدالرحمن 

مبارك )53(، حمد اخلزامي )66( وحسني سلمان 
)68(، فيما سجل للشرقي عبداهلل الغيالن )80( 
ليرتفع رصيد الرفاع الى 18 وبقي رصيد الشرقي 

7 نقاط.

حبيل الصغير للقادسية

من جهة اخرى، بات ف����ي حكم املؤكد انتقال 
جنم املنتخب البحرين����ي والنادي االهلي محمد 
حبيل الى صفوف فريق القادس����ية الس����عودي 
بعد جناح املفاوضات التي متت مع ناديه االهلي 
الذي تسلم خطابا رسميا بهذا اخلصوص لتكملة 

املوسم احلالي.
ومن املؤمل إرسال العقد خالل اليومني املقبلني، 
ومن املتوقع ان يكون حبيل قد ش����ارك امس مع 

االهلي حلني انهاء االجراءات بعد عطلة العيد.

دوري السلة

من ناحية أخرى، واصل احملرق صدارته لدوري 
زين لكرة السلة بعد ان حقق فوزه السادس على 
التوالي، فيما مني االهلي بخسارة امام نويررات 
76 - 64، وحق����ق املنامة فوزا كبيرا على مدينة 
عيس����ى 104 - 71، وجاء ف����وز احملرق الصعب 
على االحتاد 76 - 71، فيما اس����تطاع النجمة ان 
يحقق فوزه االول على حس����اب البحرين القابع 
في املؤخرة 87 - 56، وفاز احلالة بصعوبة على 

سترة 79 - 76.

أعلن النادي األهلي بطل الدوري االماراتي 
لكرة القدم تشكيلته املشاركة في بطولة كأس 
العالم لألندية التي تستضيفها ابوظبي من 9 

الى 19 ديسمبر املقبل.
ويلع�����ب األهل�����ي م���ع اوكالند س���يتي 
النيوزيلندي في 9 ديسمب��ر في اولى مبارياته 
في الدور االول، على ان يلتقي في حال تأهله 
الفائز من املباراة مع اتالنتا املكسيكي في الدور 

الثاني.
وشهدت تشكيلة األهلي غياب املهاجم الدولي 
فيصل خليل بسبب كسر في قدمه تعرض له 
خ���الل املباراة مع العني في كأس الس���وبر في 

س���بتمبر املاضي، وسيبعده عن املالعب حتى 
األول من يناير املقبل.

وضمت تشكيلة االهلي 23 العبا هم: عبيد 
الطويلة ويوسف عبداهلل وسيف محمد )حلراسة 
املرمى( ومحمد قاسم وعبيد خليفة ويوسف جابر 
وبدر ياقوت وسعد سرور وعبداهلل احمد وخالد 
محمد ومحمد فوزي )للدفاع( واملصري حسني 
عبدربه وااليراني مهرزاد معدجني وحسن علي 
ابراهيم وعلي حس���ني ووليد احمد واسماعيل 
احلمادي وس���الم خميس وعلي عباس )خلط 
الوسط( واحمد خليل والبرازيلي باري ومحمد 

سرور وعبداهلل عبدالرحمن )للهجوم(.

أكد رئيس ن���ادي الش���ارقة اإلماراتي يحيى 
عبدالك���رمي أن العقوبات الت���ي اتخذها االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم بحق النادي قاسية، وأن 
مجلس اإلدارة س���يبحث املوضوع في اجتماعه 
املقبل، وس���يقوم املجلس بدراس���ة العقوبة من 
جميع اجلوانب خاصة القانونية منها وبناء عليه 
س���يتخذ املجلس اإلجراء املناسب وقد يلجأ إلى 

استئناف القرار.
وأوضح عبد الكرمي عبر املوقع الرسمي للنادي 
على ش���بكة االنترن���ت أن العقوبة املوقعة على 
الشارقة من الناحية اإلجرائية مبررة الن الفريق 
انسحب من البطولة بقرار من املجلس السابق، 

والكل يعرف أن هناك عقوبات ستتخذ ضد النادي، 
وأش���ار إلى أن من حق االحتاد اآلسيوي معاقبة 
أي ناد ينسحب من البطولة حفاظا على انضباط 

املسابقات.
وكان املكتب التنفيذي لالحتاد اآلس���يوي قد 
فرض غرامة مالي���ة مقدارها 382168 دوالرا على 
الشارقة، النسحابه من دوري أبطال آسيا 2009 

بعد مرور 4 جوالت من الدور األول.
كما قرر املكت���ب التنفيذ أيضا املصادقة على 
حرمان الشارقة من املشاركة في النسختني املقبلتني 
من دوري أبطال آسيا في حالة تأهله، إلى جانب 

حرمانه من املشاركة أيضا في النسخة الثالثة.

شباب األردن 
يواجه الرمثا

الدوري العراقي 
ينطلق 23 ديسمبر

تستأنف اليوم منافسات الدوري 
االردني لكرة القدم باقامة املرحلة 
السادس����ة، بعد توقف امتد قرابة 
الشهر إلتاحة الفرصة أمام منتخب 
األردن خلوض مباراتيه أمام إيران 
في طه����ران وعمان ف����ي 14 و22 
اجلاري ضمن املجموعة اخلامسة 
من التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 

كأس آسيا 2011 في الدوحة.
ويتصدر شباب األردن الترتيب 
برصيد 11 نقطة متقدما بفارق نقطة 
واحدة عل����ى الفيصلي ونقطتني 
امام الوحدات حامل اللقب، مقابل 
8 نقاط للحسني و7 نقاط لكل من 
اجلزيرة والكرمل و6 نقاط للبقعة 
و5 نقاط لكل من الرمثا وكفرسوم 
واليرموك ونقطتني الحتاد الرمثا 
ونقطة للعربي صاحب املركز الثاني 

عشر األخير.
وتبرز مباراة ش����باب األردن 
وضيفه الرمثا على س����تاد امللك 
عبداهلل الثان����ي في عمان لكونها 
س����تجعل ص����راع القم����ة أكث����ر 

اشتعاال.
ويلعب الي����وم ايضا اجلزيرة 
مع الكرمل على ستاد االمير محمد 
في مدينة الزرقاء، وكالهما يدخل 
املباراة مبعنويات عالية بفوزهما في 
اجلولة املاضية على الرمثا 3-صفر 

والعربي 3-1 على التوالي.

أعلنت اللجنة االوملبية العراقية 
ان بطول����ة الدوري العراقي لكرة 
القدم  ملوسم 2009-2010، ستنطلق 
في 23 ديسمبر املقبل مبشاركة 32 
فريقا بدال من 43 كان مقررا لها ان 

تشارك في املسابقة.
وذك����ر بيان للجن����ة االوملبية 
العراقي����ة »بع����د تباحث رئيس 
اللجنة مع اعضاء الهيئة املؤقتة 
الدارة شؤون كرة القدم في العراق، 
تق����رر ان يكون موع����د انطالق 
الدوري للموسم اجلديد  مسابقة 
في 23 ديس����مبر املقبل مبشاركة 

32 فريقا«.
يذكر ان اللجنة املؤقتة املكلفة 
من قبل اللجنة االوملبية العراقية 
الدارة كرة القدم في البالد تضم 9 
اشخاص، من بينهم ممثل القليم 
كردستان لم تتم تسميته الى االن 
من قبل احتاد كرة القدم في االقليم، 
الذي يضم 4 احتادات فرعية في 
مدن اربيل والسليمانية وكركوك 

ودهوك.
وكان االحتاد العراقي الذي حل 
بقرار من اللجنة االوملبية في 16 
اجلاري، قد أقر مشاركة 43 فريقا 

في املوسم اجلديد.

النصر لنصف النهائي واالتفاق ينعش آماله

تأهل النصر الس���عودي الى الدور نصف النهائي من بطولة 
االندي���ة اخلليجية ال� 25 لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه 
اخلور القطري 4 � 0 في اجلولة الثالثة قبل االخيرة من منافسات 

املجموعة الثانية ضمن الدور االول.
وس���جل سعود حمود )15( والكوري اجلنوبي لي تشن سو 
)51( واالرجنتيني فيكتور البرتو فيغيروا )63( وخالد الزيلعي 

)73( االهداف.
واهدر حس���ني عبدالغني ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 27 

حيث اصطدمت كرته بالقائم.
وانه���ى النصر مبارياته في صدارة املجموعة برصيد الى 10 
نقاط، بفارق 4 نقاط امام مطارده املباش���ر صور العماني الذي 
ل���ن ينفعه فوزه على اخلور صاحب املركز االخير بدون رصيد 
في اجلولة االخيرة لبلوغ دور االربعة، وبالتالي فان مباراته مع 
الفريق القطري في 8 ديسمبر املقبل في الدوحة باتت حتصيل 

حاصل.

االتفاق ينعش آماله

وأنعش االتفاق السعودي اماله في التاهل الى نصف النهائي 
بف���وزه الثمني على مضيفه العروبة العماني 1 � 0 في مس���قط 
في اجلولة الثالثة قبل االخيرة من منافس���ات املجموعة الثالثة 

ضمن الدور االول.
وسجل حمد احلمد هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وانهى االتفاق مبارياته في صدارة املجموعة برصيد 7 نقاط 
بفارق نقطتني امام قطر القطري املتصدر الس���ابق والذي تبقى 
امامه مباراة امام العروبة يحتاج الى الفوز فيها خلطف بطاقة 

املجموعة الى دور االربعة.
وساهم حارس مرمى االتفاق محمد خوجة في فوز فريقه بنقاط 
املباراة بعد ان وقف س���دا منيعا امام هجمات العروبة وتصدى 
لها ببراعة الى جانب دفاعه خصوصا في الش���وط الثاني الذي 
كانت فيه االفضلية للعروبة الذي لم يحسن التصرف في انهاء 
الهجمات الكثيرة التي سنحت امام مهاجميه خاصة يونس مبارك 

الذي لم يوفق كثيرا بسبب االستعجال وعدم التركيز.
وكانت بداية الشوط االول للعروبة من خالل الضغط الهجومي 
واالس���تحواذ على الكرة بغية البحث عن هدف التقدم وحاول 
م���ن جميع االجتاهات اال ان االتفاق اغلق كل املنافذ املؤدية الى 

املرمى.
وكان اول تهديد للعروبة في الدقيقة 20 من خالل تس���ديدة 
محمد خميس من خارج املنطق���ة اال ان خوجة ابعدها ببراعة، 
ثم تدخل مرة اخرى البعاد ركلة حرة مباشرة للبرازيلي فاغنر 

الى ركنية )25(.
واستغل االتفاق هجمة مرتدة كسر على اثرها احلمد التسلل 
وسدد كرة ماكرة على ميني حارس العروبة رياض سبيت مسجال 

هدف الفوز لفريقه )31(.
ونزل العروبة بكل ثقله في الشوط الثاني لكن عاب مهاجميه 
التركيز وعدم القدرة على استغالل الفرص مقابل هجمات مرتدة 
خطيرة لالتفاق خصوصا تسديدة وليد الراجح من خارج املنقطة 

حولها سبيت الى ركنية.
وكانت الدقيقة 72 كفيلة باعادة املباراة الى بدايتها من خالل 
3 محاوالت متتالية على مرمى خوجة بيد ان دفاع االتفاق كان 

يقظا وابعد اخلطر في الوقت املناسب.

في بطولة األندية الخليجية الـ 25 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
فجر غ����زل احمللة مفاجأة من العيار 
الرابعة  الثقيل عندما أحلق اخلس����ارة 
بالزمالك هذا املوس����م بالفوز عليه 0-1 
في ختام املرحلة التاس����عة من الدوري 

املصري لكرة القدم.
 وسجل محمد العتراوي هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
وفع����ل الزمالك كل ش����يء في الكرة 
وصادف الفريق س����وء حظ غريب في 
أكثر من 5 أهداف محققة، فيما تألق احمللة 
واحلارس إبراهيم فرج ووقف احلظ الكبير 
بجوار احلارس خاصة في الكرات التي 

أعادها القائم والعارضة.
من جهته، أكد الفرنسي هنري ميشيل 
املدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه مازال 
في حاجة إلى الكثير من اجلهد للمنافسة 
بسبب نقص اخلبرة عند الالعبني، وذلك 

بعد اخلسارة من غزل احمللة.
وقال ميش����يل في املؤمتر الصحافي 
بعد املباراة: »كنت أظن اني أضفت الكثير 
للفريق، لكني تأكدت اآلن أن علي عمل 

الكثير«.
وتابع »خسرنا بهدف نظيف بسبب 
عدم قيام بعض الالعبني بدورهم الدفاعي، 
باإلضافة إلى غياب بعض العناصر املؤثرة 

في كل مباراة«.
وأكد ميش����يل أن املشكلة ليست في 
طريقة اللعب، وقال »خسرنا اليوم بطريقة 
2/5/3 كما خسرنا من قبل بطريقة 2/4/4، 

لذا فالعيب ليس في طريقة اللعب«.
و يعاني الزمالك من س����وء النتائج 
في عهد ميشيل، حيث خسر الفريق في 
3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة من 
أصل 6 مباريات خاضها حتت قيادة املدير 

الفني الفرنسي.
وأشار ميش����يل إلى أن غياب أحمد 
حس����ام »ميدو« عن املباراة كان بسبب 
عدم التزام الالعب في التدريبات وغيابه 
عن املران األساسي للفريق، وليس بسبب 
اإلصابة وقال ميشيل »ميدو غير مصاب، 
لم يدخل في تشكيلة الفريق ألنه لم يقم 

بأداء واجباته التدريبية«.
ورفض ميشيل التعليق على سؤال 
الصحافيني حول الس����بب وراء إشراك 

إبراهيم أيو في مركز اجلناح األيسر في 
الشوط األول، مؤكدا أنه ال يحب التحدث 

سوى في النواحي الفنية.
من ناحية أخرى، اشتبك محمود عبد 
الرازق »ش����يكاباال« مع جمهور الزمالك 
بعد املباراة بعد قيامهم بتوجيه السباب 

له.
وتوجه ش����يكاباال للجمهور منفعال 
وأشار إليهم أنه لن يلعب في الزمالك مرة 
أخرى، وكان الالعب األس����مر قد اشتبك 
مع اجلمهور عدة مرات من قبل وأش����ار 
إليهم بنفس الطريق����ة، كان آخرها في 
مباراة االسماعيلي األخيرة في املرحلة 

السادسة من الدوري املمتاز.

فوز ثمين للمقاولون

وفي مباراة اخرى، اقتنص املقاولون 
العرب ثالث نقاط ثمينة بعد الفوز على 
حرس احلدود 2-0 على س����تاد عثمان 
أحمد عثمان ضمن منافس����ات األسبوع 

التاسع للدوري املمتاز.
وانتهى الشوط األول بتقدم املقاولون 
بهدف عن طريق رضا الويشي الذي ظهر 
مبستوى جيد في املباراة في الدقيقة )4( 
ويأتي إبراهيم احلمالوي ليحرز الهدف 

الثاني في الدقيقة )88(.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد املقاولون 
العرب إلى 11 نقطة ويتجمد رصيد حرس 

احلدود عند 12 نقطة.
وتع����ادل املص����ري البورس����عيدي 
م����ع مضيف����ه إنب����ي 1 – 1 على س����تاد 

بتروسبورت.
واحرز مهاجم املصري إبراهيم الهاللي 
في الدقيقة )31(، ثم احرز هدف التعادل 

إلنبي زيكا جوري )77).
بهذه النتيجة يرتفع رصيد املصري 

إلى النقطة 10 وإنبي إلى النقطة 12.
وفي مباراة ثالثة، سحق املنصورة 
بترول أس����يوط برباعية نظيفة احرز 
األهداف علي عيد )6و88( وعبدالعزيز 
حسن )33( ويأتي الهدف الرابع عن طريق 

محمد السادات في الدقيقة )88(.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد املنصورة 
إلى 10 نقاط بينما يتجمد رصيد بترول 

أسيوط عند 3 نقاط في املركز األخير.

محمد حبيل في طريقه إلى القادسية السعودي


