
الثالثاء 8 ديسمبر 2009   49رياضة
 القمة »104« بين حسام وحسام في الدوري المصري

الزمالك لتجاوز محنته واألهلي إلثبات ريادته
كاميرات لمراقبة الخارجين 

عن القانون 

أبوتريكة وإينو خارج القمة

البلجيكي دي بيلكير يقود القمة

االتحاد بال نور 4 مباريات

المحرق واألهلي يبحثان عن ملعب

ختام بطولة نفط الكويت اليوم

»الغطس« يتوج بلقب البطولة العربية
حسمت الكويت لقب البطولة العربية 
الثالثة للغطس والتي ستختتم اليوم على 
مجمع أحواض املغفور له الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح بنادي القادسية وجاء حسم 
اللقب قبل ختام البطولة بيومني بعد ان رفع 
غطاسو الكويت رصيدهم إلى 16 ميدالية 

منها )8( ذهب و)6( فضة و)2( برونز.
وكان املنتخب الوطني قد واصل تألقه 
في منافس���ات اليوم الثالث )أمس األول( 
للبطولة ومتكن���وا من حصد 6 ميداليات 

في هذا الي���وم منها )3( ذهب و)2( فضة 
وبرونزية. كما حقق املنتخب الوطني لكرة 
املاء للناشئني فوزا سهال على قطر 3-13 
وجاءت نتيجة األشواط 2-0 و4-1 و0-3 
و4-2.  وفي مباراة أخرى اجتاز املنتخب 

املصري نظيره السعودي 2-11.
ومن جانب آخر يلتقي اليوم في اجلولة 
الرابعة املنتخب الوطني مع السعودية في 
اقوي لق���اءات اجلولة واملنتخب املصري 

مع السوري. 

تختتم اليوم بطولة شركة نفط الكويت 
العاشرة لكرة قدم الصاالت، والتي تنظمها 
جلنة كرة القدم بالشركة على صالة املركز 
الرياضي مبدينة االحمدي في الفترة من 
1 الى 8 اجل���اري برعاية وحضور رئيس 
مجلس ادارة شركة نفط الكويت والعضو 

املنتدب سامي الرشيد. 
واسفرت نتائج دور ال� 16 عن فوز املالية 
على النفط 2-0، ووزارة الدفاع )أ( على 
النف���ط 3-1، ورافقه ايض���ا وزارة الدفاع 

)ب( الى الدور ربع النهائي بعد ان اقصى 
اسمنت بورتالند 3-2، وفي احدى مفاجآت 
البطولة اخرج كاس���تيللو وزارة الدفاع 

املرشح إلحراز اللقب 0-2.
من جانبه قال رئيس اللجنة اإلعالمية 
ثامر اخلالدي ان معظم املباريات ش���هدت 
منافس���ات قوية لوجود نخبه مميزة من 
العبي الصاالت، متوقعا ان تكون املباراة 
النهائية األفضل مس���توى ومتعة حيث 

ستضم أقوى فريقني.

 البطولة شهدت منافسات قوية وفي اإلطار سامي الرشيد

 تجديد عقد شحاتة حتى 2014

انتهت األجهزة األمنية مبديرية امن القاهرة من وضع 
جميع الترتيبات الالزمة لتأمني مباراة القمة، حيث أمر 
اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ألمن 
القاهرة رجاله بتكثيف الوجود املروري مبنطقة الستاد 
ملنع حاالت التكدس واالزدحام املروري .  كما تقرر فتح 
أبواب الس���تاد في الساعة ال� 12 ظهرا، على ان يتم غلق 
األبواب عند اكتمال س���عة الستاد ،   ولن يسمح بدخول 
بطاقات العضوية ويقتصر الدخول على حاملي الدعوات 

والبطاقات املوسمية . 
 وأكد اللواء مس���اعد أول وزي���ر الداخلية مدير أمن 
القاهرة أنه مت وض���ع كاميرات ملراقبة مداخل ومخارج 
الس���تاد واملدرجات لضبط املخالفني واتخاذ االجراءات 
القانونية حيالهم .  وقد ناش���دت أجهزة األمن اجلماهير 
بعدم التعصب، وش���ددت على عدم اصطحاب األلعاب 

النارية مع اجلمهور مع السماح بحمل األعالم فقط .  
 

 يدخل األهلي مباراة القمة وهو مفتقد مجموعة من 
أهم جنومه بسبب اإلصابات، ويعد محمد أبوتريكة ابرز 
هذه العناصر، بعد إصابته بشرخ في وجه القدم حدث 
في املباراة الفاصلة امام اجلزائر على التأهل الى مونديال 
جنوب افريقيا. ويعتبر أبوتريكة عنصرا مهما جدا في 
الفريق االحمر، خاصة في لق���اءات القمة، ألنه دائما ما 
يسجل في مرمي الزمالك حيث سجل حتى اآلن 7 أهداف 

متساويا مع توتو جنم األهلي السابق. 
أم���ا الغائب الثاني فهو املعتز اينو والذي اصيب في 
مباراة بتروجيت األخيرة في الدوري بقطع في الرباطني 
الصليبي واخلارجي للركبة اليمنى، سيغيب على اثرها 
6 أشهر على األقل، وغادر الالعب الى أملانيا إلجراء عملية 

جراحية وبدء البرنامج العالجي هناك.

اختارت جلنة احلكام في االحتاد املصري لكرة القدم 
طاقم حكام بلجيكيا بقيادة احلكم فرانك دي بيلكير 

إلدارة مباراة القمة بني األهلي والزمالك.
ويضم طاقم التحكيم دي بيلكير حكما للس���احة 
ويعاونه بيتر هرمانس ووالتر برومان، على أن تختار 
جلنة احلكام حكما دوليا مصريا ليكون رابعا الستكمال 

الطاقم.

قرر االحتاد السعودي لكرة القدم بتوصية من جلنة االنضباط 
إيق����اف العب نادي احتاد جدة محمد نور 4 مباريات وتغرميه 5 
آالف ريال )نحو 1500 دوالر(، لسوء سلوكه جتاه احلكم املساعد 
االول في مباراة فريقه مع االتفاق واملؤجلة من املرحلة السابعة 
من الدوري. وجاءت العقوبة ايضا بناء على نزول نور، الذي طرد 
في املباراة امام االتفاق، الى ارضية ملعب مباراة فريقه واألهلي 
ضم����ن املرحلة ال� 10، بحجة االطمئنان على صحة زميله حارس 
املرمى مبروك زايد داخل املستطيل األخضر، بعدما تعرض االخير 

إلإصابة بعد اصطدامه مبهاجم االهلي عبدالرحيم جيزاوي.
وأكدت جلنة االنضباط أن إيقاف نور يسري منذ مباراة األهلي، 

أي أنه تبقى له 3 مباريات هي الهالل والفتح والقادسية.
كما غرمت اللجنة الفنية العبي االحتاد سعود كريري ونايف 
هزازي ومحمد أمني مبلغ 5 آالف ريال لكل منهم، لنزولهم إلى أرضية 
ملعب مباراة االحتاد واألهلي، وهم خارج التش����كيلة األساسية 

واالحتياطية.

 المنامة ـ ناصر محمد
تواج����ه احتاد الكرة البحريني مش����كلة كبي����رة في املواجهة 
الكبرى بني القطبني احملرق واالهلي ضمن اجلولة الثامنة لدوري 
الدرجة االولى وذلك بعد تأجيل حفل مهرجان البحرين اوال ضمن 
االحتفاالت بالعيد الوطني والذي كان من املقرر اقامته على الستاد 
الوطني اليوم الى 14 اجلاري، مما اوقع االحتاد في ورطة بسبب 
اقامة املباريات التي عادة ما تقام على الس����تاد او ملعبي احملرق 
واالهلي. واملشكلة ان االحتاد كان قد اجل مباراة احملرق والرفاع 
الشرقي بسبب مواجهة احملرق مع العربي اليوم والتي لم يحدد 
موعدها اجلديد حتى اآلن. هذا وم����ن املؤمل ان تنطلق مباريات 
اجلولة الثامنة اعتبارا من 10 اجلاري بلقاء الشباب مع البسيتني 
واجلمعة يلتقي الرفاع الش����رقي مع املنامة واملالكية مع النجمة، 

فيما يلتقي السبت احلالة مع الرفاع واالهلي مع احملرق.
وكانت نتائج اجلولة الس����ابعة قد اسفرت عن تلقي املتصدر 
الرفاع اول خس����ارة امام االهلي بهدف يتي����م، وفاز النجمة على 
الش����باب 1 - 0 وتقدم عليه بف����ارق االهداف، وحقق املنامة فوزا 

على احلالة 2 - 1.
الى ذلك، اعلن رئيس االحتاد البحريني لكرة اليد علي عيسى 
ان املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للعبة س����يعقد اجتماعه في 
15 اجلاري الول مرة وذلك منذ اعادة تش����كيله اجلديد برئاس����ة 

سلمان السديري.
من جهة اخرى، مني فريق احملرق لكرة الس����لة بأول خسارة 
هذا املوس����م امام احلالة وذلك بعد ان حول احلالة تخلفه بفارق 
كبير وصل الى 20 نقطة الى فوز بنتيجة 96 - 93 ضمن اجلولة 

الثامنة للمسابقة ليتصدر الدوري الول مرة هذا املوسم.

أنهى مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة القدم اجلدل 
الدائر حول مصير حسن شحاتة املدير الفني للفراعنة 
والتجديد له من عدمه، حيث مت االستقرار على متديد 
العقد حت���ى 2014 بعد أن تناثرت في الفترة األخيرة 

العديد من اخلالفات واملشاكل.
وأجريت العديد من املفاوضات بني اجلانبني انتهت 
برضوخ االحتاد املصري ملطالب املدير الفني للمنتخب 
املصري، والتجديد له دون الكشف عن املقابل املالي 

الذي سيتقاضاه جميع أفراد اجلهاز الفني.
وتقدم شحاتة بطلب رسمي في وقت سابق بشأن 
التجدي���د له حتى 2014 إال أن االحتاد املصري كان له 
رأي آخر باستمراره حتى 2012، وهو ما رفضه شحاتة 
الذي متسك مبوقفه وهدد بالتقدم باالستقالة، في حالة 
عدم تلبية رغباته فلم يجد مسؤولو االحتاد املصري 

مفرا إال التجديد له حتى 2014.

الزمالك يأمل في الثبات أمام األهلي

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تتج����ه أنظ����ار جماهير الكرة 
املصري����ة والعربي����ة واألفريقية 
نحو ستاد القاهرة الدولي ملتابعة 
مباراة القم����ة الكروية بني قطبي 
الك����رة املصرية االهلي والزمالك، 
ضمن االسبوع ال� 12 من الدوري 

املصري لكرة القدم.
الرياضي  الش����ارع  وأجم����ع 
املصري على ان قمة اليوم تختلف 
في مضمونها وأهميتها عن لقاءات 
القمم السابقة التي جمعت القطبني 
في ال����دوري احمللي او البطوالت 
االفريقية، بعد ان اصبحت االدارة 
الفنية بالفريقني تتحكم فيها أياد 
وأذه����ان مصري����ة خالصة. على 
الرغم م����ن ان األهلي الذي يقوده 
فنيا حس����ام البدري يدخل اللقاء 
وبحوزت����ه 27 نقط����ة يحتل بها 
الصدارة، اما الزمالك الذي يقوده 
حسام حسن فيحتل املركز ال� 13 

برصيد 11 نقطة. 

الطوفان األحمر

وكان األهلي ق����د أدى تدريبه 
األساسي اول من أمس مبشاركة 
 23 العب����ا، بعد جمل����ة اإلصابات 
التي يعاني منها الفريق في الفترة 
األخي����رة بصورة الفت����ة للنظر، 
ووضعت الفريق في مأزق حرج .  
وقد شهد التدريب اهتماما كبيرا 
البدري  الفني حس����ام  املدير  من 
على عدة نقاط أبرزها اللعب من 
ملسة واحدة ، ونقل الكرة بسرعة 
الستغالل املساحات التي سيخلفها 
إلى األمام.  الزمالك  اندفاع العبي 
وأوقف البدري التمرين أكثر من 
مرة لتوجي����ه العبيه وتصحيح 
األخط����اء، الس����يما فيما يخص 
مس����ألة التمرير السليم والتسلم 
والتس����ليم، والتأكيد على اللعب 
من ملس����ة واحدة، وكثرة التحرك 

في املكان اخلالي  بامللعب.  
البدري ف����ي بث روح  وجنح 
أثناء  احلماس في نفوس العبيه 
التدريبات األخيرة، وهو ما أشعل 
التدري����ب أمس بصورة واضحة، 
وزاد إص����رار الالعبني على الفوز 
باملباراة .  كما اهتم بالتنظيم الدفاعي 
الزمالك  احملكم إلفس����اد هجمات 
مبكرا، وهو ما جعل املدير الفني 
يؤكد على العبيه بضرورة انتزاع 
الكرة سريعا من بني أقدام العبي 
الفري����ق االبي����ض، والعمل على 
املناورة  الس����يطرة على منطقة 
بوسط امللعب طوال املباراة ،  وكشف 
التدريب بوضوح عن مدى اإلصرار 
والتفاؤل لالعبي الفريق االحمر على 
تخطي عقبة االبيض، مهما واجهوا 
من صعاب وحتديات وهو حتديدا 
ما جعل البدري يؤكد لالعبني عقب 
نهاية التدري����ب انه يجب عليهم 
ان يتعاملوا م����ع املباراة باهتمام 
كبير دون االلتفات لفارق املستوى 
واحت����الل األهلي لقم����ة الدوري، 

مشيرا الى ان فريقه له األفضلية 
بفضل االنتصارات املتتالية، فضال 
عن التفوق النفسي في السنوات 
األخيرة، ومع ذلك فإن كرة القدم 
ال تعترف بذلك بل باجلهد والعرق 
ونتيجة املباريات ال يحكمها التاريخ 
ولكن االلتزام وتنفيذ التعليمات .  
مؤكدا لهم ايض����ا ان قوة األهلي 
تكمن في جماعية األداء وهي السبب 
الرئيس����ي النتصاراته منذ بداية 
املوسم ، وبالتالي يجب احملافظة 
عل����ى الصيغة من األداء ليس في 
لقاء اليوم فقط، وامنا في جميع 
املباريات املتبقية للفريق األحمر 

في املسابقة. 
من هنا تك����ون الرؤية العامة 
لتشكيلة األهلي في قمة اليوم قد 
اتضحت الى حد بعيد، فمن املنتظر 
ان يدخل املباراة بتشكيل مكون من: 
احمد عبداملنعم في حراسة املرمى، 
ومن أمامه وائل جمعة وش����ريف 
عبدالفضيل واحمد علي )ميينا( 
وسيد معوض )يسارا( وفي الوسط 
احمد حسن وحسام عاشور واحمد 
فتحي وجليبرت����و، وفي الهجوم 

محمد فضل واحمد شكري. 

في املباراة. كم����ا ركز مع العبني 
بعينه����م إليج����اد مفاتي����ح لعب 
جديدة يخدع بها الفريق املنافس 
من ناحي����ة، ويخف الضغط على 
مفاتيح اللعب األساسية واملعروفة 
بالفريق من ناحية اخرى، خاصة ان 
األهلي سيقوم بإحكام الرقابة على 
شيكاباال والضغط عليه .  وبعد ان 
مت التأكد من صعوبة إشراك املهاجم 
الدولي عمرو زكي في املباراة رغم 
احملاوالت املستمرة من أجل حلاقه 
بالقمة ولو في الساعات االخيرة 

عل����ى اجلانب اآلخ����ر، فرض 
املدير الفني للزمالك حسام حسن 
اجراءات صارمة على جميع الالعبني 
واإلداريني واملدربني ، ومنع اجلميع 
من احلديث عن اي ش����يء يخص 
الفريق واس����تعداداته للمباراة، 
حيث طلب العميد من ادارة ملعب 
درمي الذي يت����درب عليه الفريق 
عدم دخول العاملني إلى التدريب ، 
وطلب ايضا من ادارة الفندق عدم 
حتويل أي مكاملات لالعبني خالل 
األيام املاضية، وعدم التحدث عن 

قبل انطالقها. أما املهاجم سيد مسعد 
فهو لن يشارك، ألن إصابته حتتاج 

إلى  3  أسابيع أخرى  .  
من هن����ا يتض����ح ان الزمالك 
سيخوض القمة بتشكيل مكون من: 
عبدالواحد السيد في حراسة املرمى، 
أمامه هاني س����عيد واحمد  ومن 
مجدي وعمرو الصفتي وصبري 
رحيل واحمد سلطان وحازم إمام 
ومحمود عبدالرازق )ش����يكاباال( 
وحسن مصطفى وشريف اشرف 

واحمد حسام )ميدو(. 

املباراة وأح����وال الفريق من أجل 
التركيز. 

وكان عضو مجلس ادارة نادي 
الزمالك حازم امام قد زار معسكر 
الفري����ق واطمأن عل����ى الالعبني 
واجله����از الفني وعلى الترتيبات 
اخلاصة باملباراة، ومتنى لالعبني 
التوفيق. وقد ركز حسام واجلهاز 
الفني على إعداد الالعبني بدنيا في 
التدريب الصباحي، وتكتيكيا وفنيا 
في التدريب املسائي، وحتفيظهم 
بعض اجلمل التي سيتم تنفيذها 

الزمالكاالهلي
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 عزمي وسيديبيه إلى حرس الحدود
انتقل املدافع امير عزمي رس��ميا الى صفوف 
حرس احلدود بعد فسخ عقده مع ناديه التركي ديار 
بكر اثر وصول العالقة بينهما الى طريق مسدود. 
ووقع عزمي عقدا مدته 3 سنوات اعتبارا من يناير 
املقبل، بعد رحلة احت��راف طوية في اندية باوك 
سالونيك اليوناني، والشباب السعودي، وانورثيس 

فاماغوستا القبرصي، والزمالك املصري. كما تعاقد 
حرس احلدود مع مدافع امللعب املالي عبداهلل سيديبيه 
املتوج مؤخرا مع فريقه بكأس االحتاد االفريقي على 
حساب وفاق سطيف اجلزائري بركالت الترجيح. 
وس��جل سيديبيه هدفني في املسابقة في االحتاد 

الزموري للخميسات املغربي وحرس احلدود.

العربي الصطياد النصر .. »وخبرة« 
الفحيحيل أمام الكويت في اليد

حامد العمران
تقام اليوم 3 مباريات في انطالقة االسبوع السابع لدوري الدمج 
لكرة اليد حيث يلتقي في املباراة االولى العربي املتصدر برصيد 12 
نقطة مع النصر )5( في 4.30 فيما يتقابل الفحيحيل )12( مع الكويت 
)4( في 6 مساء. وفي اللقاء االخير يلعب الساملية )10( مع القادسية 
)5( في 7.30 وتقام جميع املباريات على صالة الشهيد فهد االحمد في 
الدعية. وفي اللقاء االول يطمح العربي في مواصلة صدارته ليقترب 
من اعالن تأهله رسميا الى الدوري املمتاز الذي سيضم ال� 6 االوائل 
فيما يسعى النصر الى الفوز على املتصدر ليبقي على امله في التأهل، 

السيما ان العنابي فقد 7 نقاط منذ انطالق مشواره في الدوري.
ومن الناحية الفنية الكفتان متساويتان فالعربي يعتمد بشكل كبير 
في الهجوم على جنومية علي مراد النه لو جلس على دكة االحتياط 
فستقل احللول، واذا شارك يستعيد االخضر توازنه الهجومي وهذا 
ما يؤكد أن مراد س����يواجه رقابة صارمة لذلك يتحمل مسؤولية هز 
شباك العنابي مناور دهش الذي استعاد خطورته بعد مشاركته كالعب 
اساسي الى جانب حسني حبيب وعبدالعزيز املطوع، وطالل عباس 
وحسني الشطي وحسن الشطي، فيما يعتبر مركز احلراسة في ايدي 

امينة لوجود مهدي عبداحلليم وعبداهلل الصفار.
م����ن جانبه، اليزال اداء العنابي متقلبا خالل ال� 60 دقيقة، وعلى 
الالعب����ني احملافظة على اداء ثاب����ت اذا ارادوا حتقيق الهدف، يعتمد 
الفريق في الهجوم على العب اخلط اخللفي فيصل واصل الذي قد ال 
يشارك اليوم في حال عدم جهوزيته وتعافيه من االصابة كما انضم 
الى الفريق صانع االلعاب امجد مقبل الذي يحتاج الى التأني في ادائه 
وكذلك يوس����ف العنزي فيما تبقى مشاركة محمد العازمي مطلوبة 
الستغالل امكانياته اجليدة بينما يشغل مركز الدائرة العمالق فالح 
الزعبي، وميتاز النصر بتطبيق الهجوم املرتد بصورة جيدة ويحرس 

املرمى الثنائي خلف املطيري وبحر االبراهيم.
وفي اللقاء الثاني الذي ال يقل اهمية عن سابقيه حيث يعتبر وضع 
الفحيحيل مشابها للعربي فهو شريك في الصدارة بتحقيق النقاط الكاملة 
بفضل االداء التصاعدي للفريق بقيادة املدرب اخللوق سعيد حجازي 
الذي يلعب وفق االمكانيات املتاحة، فيما يلعب الكويت بكتيبة قوية 
من الناشئني الواعدين امثال عبداهلل الغربللي الذي لفت االنظار اليه 
بشدة من خالل ادائه القوي الى جانب عبداهلل اخلميس وعبدالرحمن 
البالول واحلارس حسن الرشدان ويقودهم املخضرم وليد احلجرف 
وصاحب القوة الضاربة في اخلط اخللفي محمد الغربللي واجلناح 
االمين مش����اري العتيبي. ويصب الفوز لصالح الفحيحيل لوجود 
عناصر اخلبرة امثال س����عد العازمي وسعد سالم وفيصل العازمي 
وفه����د ربيع. وفي اللقاء االخير تعتبر املب����اراة مهمة لالصفر الذي 
يبحث عن هويته املفقودة لقلة رصيده وميتلك لقاء مؤجال ومباراة 
اليوم تعتبر عنق الزجاجة للفريق، وان كان الساملية خصما عنيدا 

ويعرف العبوه كيف يتعاملون مع االوقات احلرجة.

عربيةمتفرقات

 ألقت السلطات األمنية في 
سورية القبض على شخصني 
آس���يويني يح���اوالن ترتيب 
التالعب بنتائج الدوري السوري 
لك���رة القدم من خالل ش���بكة 

مراهنات دولية.
وعرض شريط مصور يكشف 
هذين الشخصني السنغافوريني 
بعرضهما ملبال���غ كبيرة على 
العبني من نادي تشرين بقيمة 

25 ألف دوالر لكل العب.
 انتزع أم صالل فوزا صعبا 
ومثي��را على األهل��ي 3 � 2 في 
الدوح��ة في مب��اراة مؤجلة من 
املرحلة السابعة من الدوري القطري 

لكرة القدم.
ورف��ع ام صالل رصيده الى 
10 نقاط وتقدم الى املركز التاسع 

بفارق االهداف.
الس���نغالي ماكيتي   تألق 
ديوب مجددا وقاد النجمة حامل 
اللقب ليس���حق احلكمة 5 � 0 
بإح���رازه 3 أهداف في املرحلة 
السابعة من بطولة لبنان لكرة 
القدم، ومتكن وصيفه العهد من 
الف���وز على اإلص���الح البرج 

الشمالي 2 � 0.
 استعاد الوحدة املركز الثاني 
بعد ف��وزه الصعب على مضيفه 
االم��ارات 2 � 1 في ختام املرحلة 
الثامنة من الدوري اإلماراتي لكرة 

القدم.
واس��تمر العني في مسلسل 
نزيف النقاط بعد خس��ارته أمام 

مضيفه الوصل 1 � 3.
 تكش���ف اللجنة االوملبية 
القطرية غدا األربعاء، عن شعار 
دورة األلعاب العربية ال� 12 التي 
تس���تضيفها الدوحة عام 2011 
ال���ى إط���الق املوقع  اضاف���ة 
لل���دورة وإصدار  االلكتروني 
الع���دد األول من مجلة »دوحة 

العرب«.


