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إنبي سقط أمام طالئع اجليش واإلسماعيلي تعادل مع حرس احلدود

)هاني الشمري(البرازيلي روجيرو يحاول املرور من مدافعي الرفاع مدافع العربي عبدالعزيز فاضل يحاول إيقاف مهاجم احملرق البرزيلي ريكو 

»قمة سلبية« بين األهلي والزمالك

العربي.. خمسة مرة وحدة

الجيش فاز وتقدّم للمركز الثاني في الدوري المصري

األخضر خرج من البطولة بنتيجة »تفّشل« والكويت يتعادل مع الرفاع في خليجي األندية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انته����ت قمة الدوري املص����ري بني االهلي 
والزمالك س����لبية في كل شيء نتيجة واداء، 
وبتلك النتيجة ارتف����ع رصيد األهلي الى 28 
نقطة بالصدارة والزمالك الى 12 نقطة باملركز 

الثالث عشر في ختام اجلولة ال� 12.
اقتنص طالئ����ع اجليش املركز الثاني بعد 
ف����وزه الغالي عل����ى انب����ي 2 � 0 على ملعب 

بتروسبورت. 
وارتفع رصيد الطالئع إلى 24 نقطة ليرتقي 
الى املرك����ز الثاني ويبقى بتروجيت، صاحب 
نفس الرصيد، ثالثا وبفارق 3 نقاط عن األهلي 
املتصدر، وتراجع اإلسماعيلي الذي تعادل مع 
حرس احلدود إل����ى املركز الرابع، فيما جتمد 
رصيد انب����ي عند 16 نقطة وبق����ي في املركز 

السابع.
وس����جل هدفي الطالئع سامح حسن وبابا 

اركو في الدقيقتني 53 و92.
وتعادل حرس احلدود مع اإلسماعيلي سلبيا، 
وقدم الفريقان عرضا متوسطا استحق عليه 
كل منهما نقطة، ليرتفع رصيد احلدود إلى 16 
نقطة، واإلس����ماعيلي إلى 23 يحتل بها املركز 

الثالث خلف األهلي وبتروجيت.
وسيطر حرس احلدود على الشوط األول، 
والح����ت له أكثر من فرص����ة عن طريق احمد 
عيد عبدامللك وعبدالسالم جناح. وكانت أخطر 
الهجمات في الدقيق����ة 18، عندما قاد عبدامللك 
هجمة منظمة أنقذها احمد حجازي بيده. ولم 
تظهر هجمات لإلسماعيلي سوى في الدقيقة 

31 برأسية من محمد محسن ابوجريشة، مرت 
بجوار القائم. وجاءت بداية الش����وط الثاني 
متوسطة، وأجرى اإلسماعيلي تغييرين بنزول 
عبداهلل السعيد واحمد عبدالعزيز مودي بدال من 
التونسي محمد السليتي ومهاب سعيد، ليظهر 
اإلسماعيلي بشكل أفضل خالل الدقائق ال� 10 
األولى، ولكن لم تس����فر السيطرة عن أهداف، 
وعاد احلدود ملبادلة اإلس����ماعيلي السيطرة 

دون جدوى.
وفاز بتروجيت على املنصورة 3 � 1، ليرتفع 
رصيد بتروجيت الى 24 نقطة، ويتجمد رصيد 
املنص����ورة عند 10 نقاط. تقدم بتروجيت عن 

طريق السيد حمدي.
وفي الش����وط الثاني، أدرك أحمد الساعي 
التعادل للمنصورة، ولكن وليد حسن جنح في 
إحراز هدف التقدم قبل أن يسجل فرج شلبي 

الهدف الثالث لبتروجيت.
وتعادل املصري واالحتاد 1 � 1 على س����تاد 
بورسعيد، س����جل للمصري أحمد شديد في 
الدقيق����ة 20، وتعادل محمود ش����اكر لالحتاد 
من ركلة جزاء في الدقيقة 83. وارتفع رصيد 
املص����ري إلى 12 نقطة، ورصي����د االحتاد إلى 

13 نقطة.
وتعادل أيضا غزل احمللة مع اإلنتاج احلربي 
1 � 1 في لقاء مثير، وتقدم احمللة بهدف صالح 
سليمان في الدقيقة 32، وأدرك سامح العيدروسي 
التعادل لإلنتاج في الدقيقة األخيرة من الوقت 
بدل الضائع. وارتفع رصيد احمللة إلى النقطة 

14، ورصيد اإلنتاج إلى 16 نقطة.

وتغلب الشرطة على اجلونة بهدف نظيف، 
واملقاولون العرب على بترول أسيوط بنفس 

النتيجة.

احتساب فوز المحلة على الجونة

من جانب آخر، أعلن االحتاد املصري لكرة 
القدم احتساب نتيجة مباراة غزل احمللة واجلونة 
في املرحلة املاضي����ة من الدوري املمتاز 2 � 0 

ملصلحة احمللة بسبب خطأ إداري.
وكانت املباراة قد انتهت بفوز اجلونة 1 � 0، 
وشارك معه العب الوسط حسني علي والذي 
كان من املفترض إيقافه بسبب حصوله على 
3 إنذارات. وأصدر مجلس إدارة نادي اجلونة 
قرارا بإيقاف جميع أعضاء اجلهاز اإلداري بسبب 
عدم إدراج اسم علي ضمن الالعبني املوقوفني 
عن اللعب أم����ام احمللة، ما أتاح للجهاز الفني 
اختياره للمباراة. وتدرس جلنة املس����ابقات 
واالحتاد املصري لكرة القدم واقعة مش����ابهة، 
بعد احتجاج الزمالك على إشراك حرس احلدود 
أحمد عيد عبد امللك في مباراة الفريقني ضمن 

املرحلة املاضية من الدوري.
وكان عبدامللك قد حصل على بطاقة حمراء 
مباشرة أمام املقاولون العرب، بسبب ما وصفه 
احلكم في تقريره ب� »سلوك مشني«، ما يستوجب 
إيقافه أكثر من مباراة، فيما قضى اجلناح الدولي 
عقوب����ة اإليقاف مباراة واح����دة. وقال مصدر 
مسؤول في االحتاد املصري إن جلنة املسابقات 
تهاونت في معاقبة عبد امللك، واكتفت مبعاقبته 

باإليقاف مباراة واحدة فقط.

احملترف األميركي أنتوني جونز ورقة رابحة في اجلهراء

المطوع يتصدر تصويت أفضل العب الشباب يفوز على التضامن في الدوري 

الجهراء أحرج »يد« الصليبخات

4 ميداليات للكويت بـ »عربية الغطس«

أسفرت نتائج فرز األصوات في مهرجان أفضل الالعبني لعام 2009 
الذي يقام حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد، والذي يضم 21 لعبة فردية وجماعية، عن منافسة قوية 
في كرة القدم حيث تصدر جنم نادي القادسية بدر املطوع التصويت 
اجلماهيري، فيما احتل العب الكويت احمد العيدان املركز الثاني في 
التصويت، أما املراكز من الثالث إلى اخلامس فكانت من نصيب احمد 
عجب ومحمد جراغ ووليد علي على التوالي. وكذلك كانت املنافس����ة 
حاضرة في العديد من االلعاب خالل التصويت اجلماهيري على شركات 
»زين« و»الوطنية« و»ڤيڤا« وكانت املراكز اخلمسة األولى في بعض 
االلعاب على النحو التالي: كرة اليد: نصير حسني، ناصر ابو خضرة، 

فالح الزعبي، عبدالعزيز التراك، عبدالرزاق البلوشي.
كرة السلة: بدر العتيبي، فهد الرجيبة، عبدالعزيز ضاري، عبداهلل 

الصراف، راشد علي الرباح.
الكرة الطائرة: عادل املزيعل، عبداهلل احلمادي، مش����عل رمضان، 

عبدالرحمن العتيبي، عامر السليم.
اما في التنس وكرة الطاولة، فقد اقتصر التصويت على 3 العبني هم 
محمد الغريب وعبداهلل الصراف واحمد العبيدان )التنس(، وابراهيم 

احلسن وحسني البحراني وخالد عايد )كرة الطاولة(.

حامد العمران
كاد اجله����راء يحقق املفاجأة 
عندما تألق العبوه فقدموا مستوى 
متميزا ليحرجوا الصليبخات بطل 
آسيا لكرة اليد بالتقدم بفارق وصل 
الى 7 اهداف ولكن خبرة ابطال 
آسيا تفوقت في الدقائق االخيرة 
ليخرج الفريقان متعادلني 30-30 
ويتقاسما نقطتي املباراة في اللقاء 
الذي جرى امس االول على صالة 
الش����هيد فهد االحمد في الدعية. 
وبذلك رفع الصليبخات رصيده 
الى 7 نقاط فيم����ا رفع اجلهراء 
رصيده الى 3 نقاط. وفي اللقاء 
الشباب  الذي جرى امس تغلب 
التضامن 36-28 )الشوط  على 
االول 17-13( ليرفع الفائز رصيده 
الى 6 نقاط فيما بقي التضامن على 

رصيده السابق بنقطتني.
لق����اء الصليبخ����ات مع  في 
اجلهراء استطاع االخير ان يفرض 
نفسه منذ الدقيقة االولى للمباراة 
مس����تغال احلالة السيئة لالعبي 
الصليبخات وعدم توفيق احلارس 
فه����ده الروغاني ليلعب اجلهراء 

متريرات سريعة ويحول اللعب 
من الدفاع الى الهجوم بقيادة اوالد 
مفرح محمد وسعود وبدر براك الى 
جانب التألق الواضح من احلارس 
فيص����ل البذالي الذي قدم افضل 
مستوياته وهذا ما جعل الفارق 
يصل الى 6 اهداف  12-6. وكان 
مدرب الصليبخ����ات خالد غلوم 
قد طلب وقتا مستقطعا في وقت 
الفريق  مبكر لتصحيح اوضاع 
ولكن اجله����راء واصل انطالقته 
بشكل جيد. وفي الشوط الثاني، 
وبالتحديد في اخر 9 دقائق، كان 
اجلهراء متقدما بفارق 7 اهداف 
ليلعب الصليبخات بدفاع رجل 
لرجل، ما انق����ذ املوقف ليتعادل 
الفريق����ان 29-29 ث����م يتق����دم 
الصليبخ����ات عن طري����ق رائد 
التراك ولكن كانت لناشئ اجلهراء 
محمد مفرح كلمة في آخر 6 ثوان 
التعادل. وتقام  بتسجيله هدف 
الي����وم مباراتان حي����ث يلتقي 
العرب����ي )12( مع النصر )5( في 
اخلامسة فيما يلعب اليرموك مع 

اجلهراء.

تطوي البطولة العربية الثالثة لكرة املاء للناشئني صفحتها االخيرة 
حيث ستشهد اليوم اقامة مباراتني، ففي الساعة ال� 5:30 مساء يلتقي 
منتخبا س����ورية وقطر، وفي ال� 7 يلعب االزرق ومصر على احلوض 
االوملبي في نادي الكوي����ت. وكان ازرق كرة املاء قد التقى باملنتخب 
الس����وري في اولى لقاءاته للبطولة ثم التقى املنتخب القطري وكان 
الفوز حليف الكويت. وفي مباريات أول من امس، حقق املنتخب املصري 
فوزا س����هال على نظيره القطري 8/20، وجاءت نتائج األش����واط 0/6 
و0/7 و4/3 و4/4.كما حقق املنتخب السعودي فوزا كبيرا على املنتخب 
الس����وري 6/14، وجاءت نتائج األشواط 3/3 و0/3 و2/4 و1/4. واصل 
ابطال الغطس في املنتخب الوطني حصد امليداليات بعد ان حس����موا 
اللقب العربي قبل يومني من اسدال الستار على البطولة، ففي اليوم 
قبل االخير لبطولة الغطس على مجمع احواض املغفور له الش����يخ 
عبداهلل السالم في نادي القادسية، احرز غطاسو الكويت 4 ميداليات 

)ذهبيتان وبرونزيتان(، فيما احرزت قطر فضيتني.
بذلك اصبحت غلة الكويت من امليداليات 20 ميدالية في الصدارة 
منه����ا 10 ذهبيات، 6 فضيات، 4 برونزيات، فيما حصلت قطر على 9 

ميداليات منها 4 فضيات، 5 برونزيات، ثم عمان برونزية واحدة.
من جانب اخر، يعقد مجلس ادارة االحتاد العربي للسباحة برئاسة 
القطري يوسف الساعي اجتماعا في فندق »هوليداي ان« � الساملية في 
الساعة ال3 عصر اليوم. فيما تعقد وفي ال� 5 مساء اجلمعية العمومية 

لالحتاد العربي، لبحث ومناقشة العديد من املوضوعات.

مواجهات سهلة للكبار في دوري »السلة«
تقام اليوم اجلولة السابعة من منافسات دوري 
كرة الس����لة بإقامة 4 مباريات جتمع الكويت مع 
الصليبخات على صالة األول، والعربي مع الساملية 
على صالة األخير، واجلهراء مع التضامن على صالة 
التضامن وأخيرا الساحل مع الشباب على صالة 

الشباب، وتقام جميع املباريات 7 مساء.
ولن تختلف هذه اجلولة عن سابقاتها من حيث 
النتائج احملسومة مسبقا لصالح أندية املقدمة التي 
تخوض اليوم مباريات سهلة نظرا للفارق الفني 

الكبير بني الفرق املتبارية.
ول����ن يجد الكوي����ت أي صعوب����ة في تخطي 
الصليبخات الذي عليه أن يبذل مجهودات كبيرة 
ليخرج بأقل اخلس����ائر خصوصا بعد املستويات 
املتميزة التي قدمها الكويت بقيادة مدربه الصربي 
املتمكن زوران زوباس����يفيك ومحترفيه املميزين 
اندريه بيتس وايرا كالرك باإلضافة إلى احملليني 
يحيى البحر وراشد الرباح وحسني عبدالرحمن 

وراشد علي وجمعة عبدالرحمن.
وتبدو مباراة العربي مع الساملية أشبه بحصة 
تدريبي����ة لألخضر الذي س����تتهيأ جلهازه الفني 
بقيادة املدرب فهمي اخلضرا الفرصة في إش����راك 
كافة العبيه وتطبيق مختلف الطرق والتكتيكات 
استعدادا ملواجهته املقبلة أمام الكويت، في املقابل 
يس����عى الساملية إلى اكتس����اب مزيد من اخلبرة 

واالحتكاك.
وسيواصل الساحل طريقه نحو الصدارة عندما 
يحل ضيفا على الش����باب ال����ذي يتعني عليه أن 
يتحصن جيدا لتفادي الهزمية خصوصا أن الساحل 
مير بأفضل حاالته البدنية والنفسية بوجود عدد 
كبير من الالعبني املميزين والقادرين على حتقيق 

أفضل النتائج بقيادة املدرب سالم اليوسف.
ويسعى اجلهراء بدوره إلى زيادة التجانس بني 
العبيه في لقائه مع التضامن، ولم يقدم اجلهراء 
حتى اآلن املستوى الذي يؤهله إلى الدخول بقوة 
لدائرة املنافس����ة رغم حتقيق����ه 8 نقاط دون أي 
خسارة، ويعتمد مدرب الفريق محزم العتيبي على 
جنم الفريق عبدالعزيز ضاري الذي ظهر واضحا 
تراجع مستواه بس����بب معاناته من اإلصابة في 
الفترة املاضي����ة وابتعاده عن التدريبات لكن مع 
وجود محمد املطيري، ونايف الصندلي، وحسني 
حاجيه سيكون العتيبي مطمئنا على أداء الفريق 
بوجود احملترف األميركي انتوني جونز الورقة 
الرابح����ة في صفوف اجلراء، ف����ي املقابل يحاول 
التضام����ن تقدمي عرض ق����وي ميكنه من حتقيق 

نتيجة ايجابية.

التضامن لم يفلح في مجاراة الشباب

عبدالعزيز جاسم 
كما كان متوقعا خرج العربي 
من الباب الضيق في دوري ابطال 
اخلليج وبنتيجة »تفّشل« 1-5 من 
احملرق البحريني في املباراة التي 
اقيمت باملنامة بعد ان لعب املدرب 
الكروات����ي دراغان سكوس����يتش 
بطريق����ة تقول لالعب����ي احملرق 
امامكم  املرمى  »تعالوا وسجلوا« 
ولكن ال يجب ان نظلم بعض العبي 
األخضر جراء أخطاء احلكم القطري 
عبداهلل البلوشي باجلملة والذي 
طرد الكرواتي داريو داباك واحتسب 
عليه ركلة جزاء ثم قام بطرد نواف 
شويع ولكن ما يحز في اخلاطر هو 
املستوى الهزيل حملترفي العربي 
ايغور وداريو والذي  الكرواتيني 
يبدو انهما جاءا ليتعلما كرة القدم 
في الكويت على حساب العربي ومع 
ذلك ال نعفي باقي العبي األخضر من 
التقصير في تقدمي مستوى يليق 
بسمعة النادي وبتلك النتيجة تأهل 
النهائي  الدور نصف  الى  احملرق 

عن املجموعة االولى. 
ضمن املجموعة الرابعة

وفي مب����اراة حتصيل حاصل 
تعادل الكويت والرفاع البحريني 
الى  سلبا ليرتفع رصيد األبيض 
نقطة والرف����اع الى 5 نقاط وكان 
الوصل اإلماراتي تأهل الى الدور 
نصف النهائي منذ اجلولة املاضية 
وتبقى مباراة واحدة لن تزيد او 
تأخ����ر في الترتي����ب النهائي بني 

الكويت والوصل. 
وفي مب����اراة العربي واحملرق 
اتضح منذ البداية ان األخضر جاء 
ليدافع فقط وال ش����يء غيره لكي 
يحافظ على بطاقة التأهل التي كانت 
بني يديه في حال الفوز او التعادل 
ولكن يب����دو ان املدرب دراغان لم 
يدرك ان خير وسيلة للدفاع هي 
الهجوم بل عكس����ها حسب وجهة 
نظره ودخ����ل ب�� 3 العبني ارتكاز 
وهم عبداهلل احلداد ونواف شويع 
املهاجم  الشمالي وترك  وعبداهلل 
علي اش����كناني وحيدا في املقدمة 
ولم متض س����وى 16 دقيقة حتى 
جاء هدف التقدم املتوقع للمحرق 
بعد متريرة عرضية من عبداهلل 
ش����ويطر الى عبداهلل دخيل غير 

املراقب ليسددها بالراحة على ميني 
ش����هاب كنكوني واستمر ضغط 
احملرق لتعزيز الهدف وكان لهم ذلك 
بعد خطأ في إبعاد الكرة من مدافعي 

العربي ليخطفها محمود عبدالرحمن 
»رينغو« ويسددها قوية زاحفة 
عانقت شباك كنكوني )33( وفطن 
بعد الهدف دراغان واجري تبديال 

في الدقيقة )35( وادخل حس����ني 
املوسوي بدال من عبداهلل احلداد 
لينقلب احلال ال����ى العربي الذي 
استغل كرة حرة مباشرة سددها 

رائع����ة علي مقصيد على يس����ار 
الذي  احلارس سيد محمد جعفر 
لم يتمك����ن من التصدي لها )44( 
الكرواتي  الرقابة من  ولكن سوء 

داباك جعلت عبداهلل الدخيل ينفرد 
ليقوم بإعاقته ويحتس����ب احلكم 
ركلة ج����زاء بالوقت بدل الضائع 
مشكوك في صحتها ويطرد احلكم 

داباك بعد ان اشهر الكرت االصفر 
الثاني بوجهه وسددها البرازيلي 
ريكو بقوة داخ����ل املرمى.  وفي 
الشوط الثاني وبعد مرور 10 دقائق 
تدخل نواف شويع بصورة خشنة 
على العب احمل����رق فهد احلربان 
ليشهر احلكم البطاقة احلمراء في 
وجهه ويخوض العربي باقي املباراة 
ناقصا العبني لذلك حاول الالعبون 
احملافظة على فارق الهدفني وعدم 
زيادتها اال أن النقص تس����بب في 
هدف رابع بعد تبادل متريرات بني 
العبي احملرق ليسددها قوية رينغو 
بيسراه محرزا الهدف الرابع )61( 
وبعدها ب� 10 دقائق متكن احملرق 
الهدف اخلامس بعد  من تسجيل 
ان راوغ عبداهلل الدخيل احلارس 
كنكوني ولكن ريكو سبقه ووضعها 
في املرم����ى اخلالي ليقوم احملرق 
بتهدئ����ة اللعب واخل����روج بهذه 
النتيج����ة الكبيرة وكاد ان يخرج 
بعدد وافر من األهداف لوال تألق 
كنكون����ي بالتص����دي لع����دد من 
االنفرادات والتسديدات من داخل 

وخارج املنطقة. 


