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العبو لبنان قدموا مستوى مميزا أمام األردن 

تغادر مس����اء الغد الفرق الكويتية الى العاصمة القطرية الدوحة 
للمنافس����ة في اجلولة السادسة قبل االخيرة من بطولة قطر لسباق 

السرعة التي ينظمها نادي قطر لسباق السيارات والدراجات.
ومن املق����رر ان تخوض الفرق الكويتية التج����ارب احلرة والتي 
ستنطلق عصر االربعاء املقبل على ان تبدأ منافسات اجلولة التأهيلية 
والبالغ عددها 3 جوالت عصر اخلميس وتستمر حتى اجلمعة موعد 
نهائيات اجلولة السادس����ة. وحول املشاركة قال رئيس مجلس ادارة 
نادي ربع امليل الش����يخ باسل الصباح ان الفرق تتنافس على لقب 6 
فئات من اصل 11 فئة فمن خالل فئة 4.5 ينافس فريق املسيلة بقيادة 
طارق القديري. وفي فئة »اوت لو 10.5« جند تقدم فريق DDR بقيادة 
سعود الزبن الى املركز الثالث. اما فئة »سوبر ستريت 8 سلندر« فقد 
ش����هدت منافسة اكثر من 12 فريقا خالل ال� 5 جوالت املاضية وتشير 
النتائج النهائية بعد ختام اجلولة اخلامسة الى تصدر عبداهلل الشطي 
من فريق بروموستانغ. وفي سباق الدراجات النارية يستعد مشعل 
الصبر من فريق STS على فئة »بروبايك« واما فئة »س����وبر ستريت 
باي����ك« فيتصدرها محمد البداح من فريق MRB وفي فئة »س����تريت 

بايك« فيتصدر منافسات هذه الفئة بدر بن عيدان.

 باسل الصباح: 6 فئات
تنافس في سباق الدوحة

اكبر األعضاء  املناصب وترأسها 
سنا مليح عليوان، وجاءت كاآلتي: 
انطوان ش����ارتييه رئيسا، مليح 
عليوان وطوني خوري وهاش����م 
حيدر وجان همام نوابا للرئيس 
)بحس����ب االقدمية(، عزة قريطم 
أمينا للس����ر، رل����ى عاصي أمينة 
للصندوق، زياد ريش����ا محاسبا، 
مازن رمضان وفاتشيه زادوريان 
وسليم احلاج نقوال وجورج زيدان 
وفرنسوا سعادة ووجيه قليالت 
ومحمد مكي اعضاء مستشارين.

من جانبه، أسف رئيس االحتاد 
اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا، 
»لتغيي����ب اللعب����ة التي صنعت 
اجنازات عاملية للبنان عن اللجنة 

التنفيذية للجنة االوملبية«.

خلشونته في الدقيقة 23.
وف����ي الصالة نفس����ها، فازت 
الس����عودية على سورية بنتيجة 
23 – 22 )الشوط االول 14 – 9(، في 

أولى مباريات املجموعة األولى.
من  جهة أخرى، توج انطوان 
االدارة  ش����ارتييه مس����يرته في 
اللبناني����ة بالوصول  الرياضية 
ال����ى  رئاس����ة اللجن����ة االوملبية 

اللبنانية.
وكان����ت اجلمعي����ة العمومية 
انعقدت في قاع����ة »الرابية« في 
فندق »احلبتور« بسن الفيل، في 
حضور ممثل����ي 30 احتادا يحق 
لهم التصويت، الى صوت عضو 
اللجنة االوملبي����ة الدولية طوني 
خوري. وحضر حيدر فرمن وطه 

اللجن����ة االوملبية  الكش����ري من 
الدولية واملجلس االوملبي اآلسيوي، 
وفادية حالل ممثلة وزارة الشباب 

والرياضة.
وتنافس 15 مرش����حا على 14 
مقعدا وخسر رئيس احتاد ألعاب 
القوى عبداهلل شهاب بعد نيله 12 
صوتا. فيما نال املرشحون الفائزون 
سليم احلاج نقوال وهاشم حيدر 
وزياد ريش����ا ومليح عليون 26 
صوتا، وفرنس����وا سعادة وعزة 
قريطم ووجيه قليالت ومحمد مكي 
وانطون شارتييه 25 صوتا، ومازن 
رمضان وجورج زيدان ورلى عاصي 
24 صوتا، وجان همام 20 صوتا، 

وفاتشيه زادوريان 19 صوتا.
ث����م عق����دت جلس����ة توزيع 

بيروت ـ ناجي شربل
حقق منتخب لبنان فوزه األول 
ضمن مباريات املجموعة الرابعة 
لبطولة آسيا ال� 14 لكرة اليد التي 
يستضيفها لبنان حتى 19 اجلاري 
في صالة حامت عاشور في مجمع 
الرياضي عل����ى طريق  عاش����ور 
 املطار، على حساب نظيره األردني
34 – 21، كم����ا فازت الس����عودية 
 على سورية، في املجموعة األولى

.22 – 23
وخط����ا منتخب لبن����ان أولى 
خطواته نحو الدور الثاني بفوزه 
على نظيره االردني، في املجموعة 
الرابعة التي تضم إيران، 34 – 21 
)الشوط االول 15 – 7( في مباراة 
من طرف واحد، وبرز كابنت املنتخب 
اللبنان����ي ذو الفقار ظاهر واحمد 
شاهني وغوران ميديسالف وحسن 
صقر وخض����ر نحاس وجاد بدرا 
واحلارس ادري����ان رولو دروتو. 
وط����رد االردن����ي طاهر حس����ني 

األهلي في مواجهة »الفالحين« بالمحلة
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تختتم اليوم منافس����ات االسبوع السادس عش����ر للدوري العام 
املصري باقامة 6 مباريات مهم����ة ومرتقبة، حيث يلتقي في الرابعة 
اال ربعًا عصرا )بتوقيت الكويت( احتاد الش����رطة مع حرس احلدود 
واجلونة مع بترول اس����يوط، بينما يلتقي في السادس����ة مساء غزل 
احملل����ة مع االهلي وطالئع اجليش مع املقاولون العرب واملصري مع 
االنتاج احلربي، وتختتم منافس����ات اليوم بلقاء الزمالك مع انبي في 

الثامنة والنصف مساء.
ومن جديد يعود األهلي ال����ى ماراثون الدوري املمتاز، حيث يبدأ 
اليوم مشواره بالدور الثاني من الدوري مبواجهة قوية جدا أمام غزل 
احمللة علي ارض األخير ووس����ط جماهيره، وهي املباراة التي يعمل 
لها اجلهاز الفني للفريق االحمر ألف حس����اب كل موسم وذلك بسبب 
ارضية ملعب الغزل والتي دائما ما تتس����بب في املش����كالت لالعبي 

الفريق، وغالبا ما تسفر بعض اإلصابات بعد هذه املباراة.
 ويس����عى األهلي إلى حتقيق الفوز للحفاظ على الفارق املوجود 
بينه وبني اقرب منافسيه بجدول ترتيب البطولة، كما يسعى للوصول 
للنقطة 38. فى املقابل يس����عى فريق غ����زل احمللة حتت قيادة مديره 
الفن����ي محمد رضوان القتناص النق����اط الثالث للتقدم لألمام خطوة 
جديدة، مس����تغال عاملي االرض واجلمه����ور.. والفريق يحتل املركز 

احلادي عشر برصيد 18 نقطة. 
ويشهد ستاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف من مساء اليوم 
واحدة من اكثر اللقاءات اهمية واثارة وهى املباراة التي ستجمع بني 
الزمالك وضيفه انبي، حيث ان دائما تخفى لقاءات الفريقني بني طياتها 
مفاجآت عديدة، فالزمالك اصبح على امت االستعداد الستئناف مباريات 
ال����دور الثاني للدوري املمتاز، بعدما أنه����ى مرحلة اعداد قوية حتت 
قيادة مديره الفني حس����ام حسن اثناء فترة توقف الدوري.  ويظهر 
الول مرة حس����ني ياسر احملمدي العب النادي األهلي السابق بالفانلة 
البيضاء، بعد ان جنح الزمالك في ابرام هذه الصفقة قبل انتهاء فترة 
االنتقاالت الشتوية، وعلى ستاد كلية الشرطة يستضيف احتاد الشرطة 
فريق حرس احلدود في مباراة متكافئة فنيا، وعلى ملعبه ببورسعيد 
يستضيف املصري فريق االنتاج احلربي في مباراة البحث مبكرا عن 
االمان. وعلى ملعب جهاز الرياضة العسكري يستضيف فريق طالئع 
اجليش فريق املقاولون العرب في مباراة مطلوب الفوز بها من جانب 
الفريقني، وعلى ملعبه يستضيف اجلونة صاحب االرض نظيره بترول 
اس����يوط في مباراة البحث عن الثالث نقاط، حيث ان االول يريد ان 
يضع نفسه في مكانة متميزة بجدول ترتيب الدوري، بعد ان اصبح 
يحتل املركز اخلامس عش����ر )قبل االخير( برصيد 15 نقطة جمعها، 
في املقابل يدخل فريق بترول اسيوط املباراة والبديل أمامه عن الفوز 
به����ا واقتناص نقاطها الثالث، حيث يحتل البترول املركز الس����ادس 

عشر)االخير( في جدول ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط.

 72 جوادًا وفرسًا في االجتماع
الـ 16 بـ»فروسية الصيد«

دخلت س����باقات نادي الصيد والفروس����ية مرحلة اجلد ووضح 
سعي اسطبلي االبرق والنصف الى حصاد أكبر االنتصارات لتصدر 
الالئحة مبكرا ولكن جياد النشاما وابوشيبة والفروانية سيكون لها 
دور كبير في حتديد مصير لقب املوس����م بع����د اقتناصها للعديد من 
الكؤوس والسباقات، واليوم يشهد مضمار السباق في الثالثة بعد الظهر 
االجتماع ال� 16 الذي قيد فيه 72 جوادا وفرس����ا من مختلف الدرجات 
منهم اربع����ة جياد من النتاج احمللي تتنافس على الكأس املقدمة من 
الشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة االوملبية على مسافة 2400 متر. كما 
تتنافس جياد الدرجة الثالثة على مسافة 1200 متر على الكأس املقدمة 

من ورثة املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك تخليدا لذكراه.
كما تتنافس اقوى اجلياد على مس���افة 2600 متر على الكأس 

الثانية املقدمة من ورثة املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك.

شارتييه رئيسًا للجنة األولمبية اللبنانية
لبنان يهزم األردن في افتتاح بطولة آسيا لكرة اليد

انطوان شارتييه

 عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي 
يحيى حميدان 

»لوكان احلظ رجال لقتلته« 
هذا كان حال العبي القادسية 
امام الساملية لكنهم ادركوا احلظ 
عبر البرازيلي نيتو الذي أهدى 
كرة على طبق من ذهب الى احمد 
عجب ال���ذي وضعها قوية في 
املرمى لتنتهي املباراة بالتعادل 
1-1 في اجلولة ال� 12 من الدوري 
املمتاز ليواصل األصفر الصدارة 
برصيد 26 نقطة ألن مطارديه 
الكويت والنص���ر لم يقتنصا 
الفرصة بعد تعادل الكويت امام 
العربي ليرفع رصيده الى 24 
نقطة منف���ردا بالوصافة بعد 
سقوط النصر امام كاظمة بهدف 
دون رد ليبق���ى ثالثا برصيد 
البرتقالي  23 نقطة ويرتف���ع 
بنقاطه ال���ى 22 نقطة باملركز 
الرابع، وحق���ق التضامن اول 
فوز له بالدوري على حساب 
الصليبخات ورفع رصيده الى 
املراكز معه  4 نقاط وتب���ادل 
حيث اصبح اخلاسر اخيرا ب� 

3 نقاط. 
وف���ي مب���اراة القادس���ية 
والس���املية اتضح منذ البداية 
إص���رار األصفر عل���ى افتتاح 
العديد  النتيجة وأتيح���ت له 
من الفرص ولكنه لم يستغلها 
ثم استفاق الساملية وبدأ يبادر 

بالهجوم ول���و بخجل ولكنه 
أضاع فرصتني بدقيقة االولى 
من رأس���ية البرازيلي أليكس 
الذي كان مواجها  كليفرسون 
للمرم���ى ووض��عه���ا بعيدة 
والثانية تس���ديدة من نواف 
املطيري م���رت فوق العارضة 
وبينما كان الق���ادسية منشغال 
بتسجيل هدف الت���قدم استطاع 
أليك���س مترير ك���رة بي���نية 
الذي  ف���رج لهيب  الى  جميلة 
وضعها ببراعة على ميني نواف 
الهجمات  انهمرت  اخلالدي ثم 
الصفراء كالس���يل والتي منعها 
احلارس حم��يد القالف واالخرى 
ابع���ده���ا احل����ظ وبع���ضها 
ارتدت من أق��دام املداف��عني ألن 
ال� 25 دقيقة من هذا الش��وط 
كاد األصفر ان يخرج على األقل 
ب���� 3 اهداف ومن ابرز الفرص 
انفراد السوري فراس اخلطيب 
باملرمى س���ددها بجانب القائم 
)30( ثم تسديدة من ركلة حرة 
غير مباشرة داخل منطقة اجلزاء 
بعد ان امس���ك القالف بالكرة 
مرتني بعد ان سقطت من يده 
وهو يريد تسديدها لكنه عاد 
وامس���ك بها مرة اخرى لكنه 
صحح اخلطأ وتصدى للكرة 
ببراعة بعد ان وضعها اخلطيب 
قوية باملرمى )40( وقبل نهاية 
الشوط بدقيقة كاد خلف السالمة 

ان يعادل النتيجة بعد ان استغل 
كرة ارتدت من يد القالف الذي 
تصدى بها لتس���ديدة العاجي 
لكنه وضعها مرة اخرى مبكان 
وقوف القالف لكنها عادت الى 
السالمة لكنه هذه املرة اطاح بها 
خارج املرمى وبهذا الشوط ادخل 
مدرب االصف���ر محمد ابراهيم 
عنصرين جديدين وهما علي 
النمش  الشمالي بدال من علي 
وصالح الش���يخ بدال من بدر 

املطوع. 
ولم يتغير احلال في الشوط 
الثاني ضغط من االصفر وفرص 
ضائع���ة باجلملة منذ الدقيقة 
االولى والتي شهدت دخول بدر 
الشمالي  املطوع بدال من علي 
لكنه لم يغير من حال الفرص 
الضائعة بل كان مستواه اقل 
بكثير عما ظهر به في املباريات 
السابقة ثم ادخل املدرب محمد 
ابراهيم احم���د عجب بدال من 
خلف السالمة وحلظة دخوله 
أضاع فرصة سهلة امام املرمى 
وفي الدقيق���ة 67 طرد احلكم 
الساملية  وليد الشطي مهاجم 
اليكس بعد ان قام بضرب املدافع 
فايز بندر بالكوع ليكمل األصفر 
املسلس���ل بإضاعته للفرص 
الواحدة تلو االخرى واألغرب 
من ذل���ك الكرة الت���ي أبعدها 
الساملية جراح  باخلطأ مدافع 

عبداللطيف ومرت فوق احلارس 
القالف وذهبت للمرمى لكنها 
ارتطمت باالرض ثم العارضة 
وذهبت خ���ارج املرمى ولكن 
ابى املدافع البرازيلي نيتو اال 
ان ينصف األصف���ر ويعطيه 
نقطة عل���ى اقل تقدير بعد ان 
هيأ كرة امام املرمى الى عجب 
الذي سددها قوية على يسار 
القالف عندما كانت املباراة تلفظ 

انفاسها االخيرة )95(.
ادار املب���اراة احلك���م وليد 
الساملية  الش�����طي وانذر من 
بدر الس���ماك وطرد البرازيلي 

اليكس كليفرسون.

تعادل سلبي

الثانية جاء  املب���اراة  وفي 
الش���وط االول ب���ني العرب���ي 
والكوي���ت باهت���ا فنيا وممال 
وخلت االثارة منه اال فيما ندر، 
فالعبو الفريقني تكدس���وا في 
منتصف امللعب من دون جدوى 
لذلك كثرت األخطاء في تسلم 
وتسليم الكرات من اجلانبني، 
وغطت االجتهادات الفردية من 
وليد علي والبرازيليني روجيرو 
وكاريكا في حني لم يظهر بشار 

عبداهلل بالشكل املعهود منه، 
وكانت اخطر الكرات من جانب 
القوية من  التسديدة  الكويت 
ابعدها  الدقيقة 26  كاريكا في 
شهاب كنكوني في آخر حلظة 

الى ركنية.
أما العربي فعلى الرغم من 
مشاركة اجلزائري امير سعيود 
منذ البداية للمرة االولى اال انه 
لم يقدم أي فائدة فنية لفريقه 
إال بعض اللمحات االستعراضية 
ف���ي بعض الك���رات، في حني 
الس���وري محم���د زينو  كان 
وخالد خلف غائبني متاما عن 
اخلطورة، وابتعد العبا الوسط 
محم���د جراغ وعل���ي مقصيد 
عن املهاجم���ني كثيرا مما افقد 
الهجمات العرباوية التحضير 

السليم للوصول الى املرمى.
وفي الشوط الثاني زاد حماس 
الالعبني ولكن دون أي تغيير 
في طريقة اللعب واس���تمرت 
االجتهادات الفردية بني العبي 
الهجمات.  الفريقني في بن���اء 
وأجرى مدرب العربي الصربي 
دراغان سكوستيش تغييرين 
بدخول احمد عبدالغفور ونواف 
العتيبي مكان زينو ومساعد 
عبداهلل اال ان حال الفريق لم 
يتغير عن احلصة االولى، في 
حني زج مدرب الكويت البرازيلي 
ارثر باالنغول���ي ماكينغا بدال 

من بشار عبداهلل بينما شارك 
العماني اسماعيل العجمي في 
آخر 5 دقائق وكان األجدر الزج 
به في وقت مبكر جدا بدال من 

ابقائه احتياطيا.

فوز قاتل

وعل���ى س���تاد الصداق���ة 
والس���الم، انتظر كاظمة حتى 
الدقيقة )90( لكي ينتزع فوزا 
في غاية الصعوبة من النصر 
عن طريق مهاج���م البرتقالي 
الذي تكفل بتسديد  الفهد  فهد 
ضربة حرة مباشرة وضعها في 
شباك النصر بعد ان ارتطمت 

بالعارضة.
وكانت املب���اراة في املجمل 
قد شهدت سي���طرة كظماوية 
مطلقة عل���ى مجريات املباراة 
لكن هذه الس���يطرة لم ترتق 
للمستوى املطلوب في تهديد 
الن��صر، باس���تثناء  مرم���ى 
الفرص���ة التي س���جل من���ها 
الظفيري هدفا لكاظمة  جراح 
ألغاه احلكم علي محمود بداعي 

التسلل )83(.

الفوز األول للتضامن

املركز  التضامن عن  تخلى 
األخي���ر ف���ي ترتي���ب ف���رق 
الدوري املمتاز بعد تغلبه على 
الصليبخات بثالثة اهداف نظيفة 

في اللقاء الذي اقيم عصر امس 
على ملعب الصليبخات، وبذلك 
حقق التضامن فوزه األول في 
املسابقة، رافعا رصيده الى 4 
نقاط في املركز السابع، بينما 
تراجع الصليبخات الى املركز 
الثام���ن األخير بنقاطه الثالث 
التي كان قد حققها في القسم 
التضامن  األول بف���وز عل���ى 

نفسه.
ويدين التضامن بهذا الفوز 
الى الغان���ي عب����داهلل عثمان 
الذي س���جل ه���دف الس���بق 
لفريقه في الدقيقة األخيرة من 
الش���وط األول بتسديدة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء على 
ميني حارس الصليبخات علي 

طالب.
وفي الشوط الثاني، واصل 
التضام���ن افضليت���ه، وجنح 
صالح وليد في اضافة الهدف 
الثان���ي في الدقيقة 52 بعد ان 
تلقى كرة عرضي���ة من حمد 
امان س���ددها قوية في مرمى 
علي طال���ب، قب���ل ان يطلق 
الرحمة  امان رصاصة  املتألق 
على الصليبخات بتس���جيله 
الهدف الثال���ث في الدقيقة 80 

بعد مجهود فردي رائع.
اللقاء احلكم س���لمان  أدار 
املي���ل وعاونه هان���ي معرفي 

وعلي مهزاد.

الكويت والنصر تعثرا أمام العربي وكاظمة.. والتضامن يحقق الفوز األول في ختام الجولة الثانية عشرة من الممتاز

»نيتو« أنصف األصفر بهدف »عجب«

)عادل يعقوب(مهاجم القادسية فراس اخلطيب متخطيا مدافع الساملية البرازيلي نيتو )هاني الشمري(خالد خلف وناصر القحطاني يالحقان الكرة

حربي من العربي إلى التضامن
يحيى حميدان

انضم مهاجم النادي العربي السابق حمد حربي رسميا 
لصف���وف التضامن بعد ان انهى كل التفاصيل مع ادارة 
النادي ح���ول صفقة انضمامه للفري���ق فيما تبقى من 

مباريات املوسم احلالي.
وسيدخل حربي اليوم تدريبات فريقه اجلديد التضامن 
الول مرة، وس���تقوم ادارة النادي بتقدميه رس���ميا في 
مؤمتر صحافي مع زمالئه املنضمني اجلدد مشعل نايف 
من النصر ويعقوب االنصاري من الس���املية، وسيقام 

املؤمتر بعد غد.


