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االستقالل ينتزع نصرًا عزيزًا من األهلي في جدة
 مني االهلي السعودي بخسارة 
امام االستقالل االيراني  مفاجئة 
1-2 على س����تاد األمير عبداهلل 
الفيصل بجدة في اجلولة االولى من 
منافسات املجموعة االولى لدوري 

ابطال اسيا في كرة القدم.
 وسجل حس����ن الراهب )85( 
هدف االهلي، وفرهاد مجيدي )11 
و76( هدفي االس����تقالل، وأهدر 
البرازيلي مارسينيو ركلة جزاء 

لالهلي في الدقيقة )69(.
 وب����دأ األهلي الش����وط األول 
مهاجما لكن دون خطورة قبل أن 
يسدد البرازيلي فيكتور سيموس 
كرة قوية مرت بجوار القائم األيسر 

للحارس اإليراني )7(.
 وعلى عكس مجريات اللعب 
جنح مجيدي في وضع فريقه في 
املقدمة بعد أن تلقى كرة عرضية 
لعبها برأس����ه على يسار حارس 

االهلي عبداهلل املعيوف )11(.
 وف����رض االهلي س����يطرته 
امليدانية في الشوط الثاني وهاجم 
بضراوة لكن هجماته لم يكتب لها 
أبرزها تسديدة  النجاح، وكانت 
قوية من فيكتور مرت بجانب القائم 
)59(، قبل ان يحصل جيزاوي على 
ركلة جزاء اهدرها مارسينيو حيث 
تصدى لها احلارس اإليراني محمد 

محمدي )69(.
 وأهدر مجي����دي هدفا محققا 
عندما لعب الك����رة بجوار القائم 
)72(، لكنه جن����ح بعد 4 دقائق 
في تعزيز تقدم فريقه من هجمة 

مرتدة انهاها برأسه داخل املرمى 
.)76(

 وفي الدقائق اخلمس األخيرة 
قلص األهلي الفارق بواسطة البديل 
الراه����ب الذي تلقى كرة عرضية 
لعبها برأسه داخل املرمى على ميني 
محمد محمدي )85(، وكاد الالعب 
نفسه أن يدرك التعادل لوال براعة 
احلارس الذي حول الكرة القوية 

الى ركنية )87(.

تعثر الجزيرة

 وضمن ذات املجموعة، جاءت 
بداية اجلزيرة االماراتي متعثرة 
بخس����ارته امام ضيف����ه الغرافة 
القطري 1-2 على س����تاد محمد 

بن زايد في ابوظبي.
البرازيلي رافائيل   وس����جل 
س����وبيس )56( هدف اجلزيرة، 
واملغربي عثمان العس����اس )16( 
والعراقي يون����س محمود )53( 

هدفي الغرافة.
 واستحق الغرافة الفوز بعدما 
كان الطرف االفضل وكان بامكانه 
ان يخرج بغلة اكبر لوال رعونة 
مهاجميه وخصوصا يونس محمود 
ال����ذي اهدر هدف����ني مؤكدين اثر 

انفرادين صريحني.
 وقدم اجلزيرة عرضا س����يئا 
وعانى من تواضع خط دفاعه الذي 
فقد احدى ركائزه بعد 8 دقائق من 
البرازيلي  املباراة بخروج  بداية 

مارسيو روزاريو مصابا.
 وكاد الغرافة ان يخطف هدفا 

مبكرا وحتديدا في الدقيقة 12 بعد 
كرة طويلة تلقاها يونس محمود 
لينفرد ويسدد كرة قوية صدها 

حارس اجلزيرة علي خصيف.
 وعوض العساس فرصة محمود 
بافتتاح التسجيل للغرافة عندما 
ارسل الظهير االيسر النشيط حامد 
الشامي كرة طويلة ابعدها مدافع 
اجلزيرة جمع����ة عبداهلل لتصل 
الى العساس الذي سدد كرة قوية 
رائعة بلمسة واحدة سكنت مرمى 

خصيف )16(.
 وغابت فرص اجلزيرة متاما 
الش����وط االول عن مرمى  طوال 
حارس الغرافة قاسم برهان الذي 
كان زميل����ه ابراهيم الغامن قريبا 
من اح����راز الهدف الثاني لفريقه 
عندما ارتقى برأسه لكرة ارسلها 
البرازيل����ي جونينيو من ركنية 
اصطدمت بعارضة مرمى اصحاب 

االرض )45(.
 واهدر يونس محمود فرصة 
ثمين����ة لتعزيز تقدم الغرافة اثر 
تلقيه كرة س����اقطة من العساس 
لينفرد ويسدد بغرابة فوق مرمى 
خصيف الذي خرج ملالقاته )48(، 
لكن املهاجم العراقي س����رعان ما 
عوض فرصتيه املهدرتني بتسجيل 
الهدف الثاني بعدما مرر جونينيو 
كرة من خل����ف املدافعني لينفرد 
محمود ويتخطى خصيف ومن ثم 
يسددها زاحفة في املرمى )53(.

 وقلص اجلزيرة الفارق حني 
م����رر ابراهيما دياكي����ه كرة الى 

سوبيس الذي سددها خادعة في 
مرمى برهان )56(.

 وتصدر االستقالل والغرافة 
صدارة املجموعة برصيد 3 نقاط، 
في حني بقي األهلي واجلزيرة في 

املركز األخير دون نقاط.
الثانية، فاز  وفي املجموع����ة 
ذوب اهن اصفهان االيراني على 
ضيفه الوح����دة االماراتي بهدف 
البرازيلي ايغور  وحيد س����جله 

جوسي)59(.
وبفوزه حل اصفهان في املركز 
الثاني بف����ارق االه����داف خلف 
بونيودكور الذي تغلب على احتاد 
جدة السعودي في افتتاح مباريات 

املجموعة.

بداية قوية لشونبوك 

 وفي مجموعات شرق آسيا، 
حقق شونبوك موتورز الكوري 
اجلنوبي فوزا كبيرا على مضيفه 
برسيبورا جايابورا االندونيسي 
4-1 في املجموعة السادس����ة من 

الدور االول.
 وفي املجموع����ة ذاتها، حقق 
كاشيما انتلرز الياباني فوزا بشق 
النفس على تشانغ تشون الصيني 

.0-1
 وفي املجموعة اخلامسة، فاز 
سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 
الياباني  على كاوازاكي فرونتال 
2-0، وغوان بكني الصيني على 
ملب����ورن فيكتوري االس����ترالي 

.0-1

الجزيرة يسقط أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

العب الغرافة حامد شامي فوق البرازيلي سوبيس العب اجلزيرة                       )أ.ف.پ(

العب االهلي محمد بركات يالحق التوغولي دودزي

)سعود سالم(ناصر الظفيري يسجل في سلة كاظمة

»الدوري والكأس« الناقل الرسمي 
لنهائيات آسيا 2011

احتمال غياب شاوشي وبلحاج 
عن المونديال قائم

وقعت قناة الدوري والكأس القطرية عقدا مع شركة وورد سبورت 
غروب صاحبة حقوق بطوالت االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وأصبحت 
مبوجبه الناقل الرس����مي لكأس آسيا التي تستضيفها الدوحة للمرة 

الثانية خالل الفترة من 7 الى 29 يناير 2011.
ووقع العقد مدير القناة عيسى الهتمي ورئيس شركة وورد سبورت 
بيار كاخيا بحضور سعود املهندي األمني العام لالحتاد القطري واملدير 
التنفيذي لكأس آسيا 2011. ولم يذكر في املؤمتر املقابل املادي للعقد. 
وستلبي قناة الدوري والكأس من خالل هذا التعاقد جميع االمكانيات 
اخلاصة بنقل املباريات وبأحدث تقنية. وأكد الهتمي أن البطولة سيكون 
لها من االمتيازات واإلمكانيات ما يليق باس����م قناة الدوري والكأس، 

ويلبي رغبات جمهورها ويعزز حبهم والتفافهم حول قناتهم.

يس����تعد االحتاد األفريقي لكرة القدم األسبوع املقبل التخاذ قرار 
بش����أن تعرض اثنني من العبي املنتخب اجلزائري للطرد خالل كأس 
األمم األفريقية األخيرة بأنغوال، مما قد يؤثر على فرصتهما في املشاركة 

بنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا.
وقد يواجه املدافع نذير بلحاج واحلارس فوزي شاوش����ي عقوبة 
إيقاف طويلة األمد بعد تعرضهما للطرد خالل املباراة التي خس����رها 
املنتخ����ب اجلزائري 0-4 أمام نظيره املص����ري في مباراة الدور قبل 
النهائ����ي. وقد يتلقى بلحاج عقوبة اإليقاف أربع مباريات بعد تعمده 
استخدام اخلشونة مرتني ليحصل على البطاقة احلمراء، وقد تؤثر هذه 

العقوبة في حال توقيعها على فرصته في املشاركة بكأس العالم.
ويواجه شاوش����ي عقوبة أكثر قس����وة بعد أن وجه نطحة برأسه 

للحكم كوفي كودجا في الشوط األول من املباراة أمام مصر.
وأس����فر تغاضي كودجا عن طرد شاوش����ي مباشرة بعد نطحته 

املتعمدة، عن استبعاده من قائمة احلكام بكأس العالم.
وسيعقد االحتاد االفريقي جلسة اس����تماع في القاهرة االثنني أو 

الثالثاء املقبلني التخاذ العقوبة املناسبة بحق شاوشي وبلحاج.

األهلي يفقد نقطتين ثمينتين أمام طالئع الجيش
التسجيل عن طريق أحمد عيد 
عبدامللك )37(، وحقق املنصورة 
انتصاره االول في عشر مباريات 
في ثاني لقاء حتت قيادة مدربه 
اجلديد أشرف قاسم وتغلب على 
ضيفه غزل احمللة بهدف أحرزه 
ابراهيم مرزوق بضربة رأس 
ف���ي الدقيقة االولى من الوقت 
احملتسب بدل الضائع للشوط 

الثاني.
وأصب���ح رصيد املنصورة 
14 نقطة وغادر املركز االخير 
لكنه بقي ضمن الفرق املهددة 
اذ  الثانية  بالهبوط للدرج���ة 
تفصله ست نقاط عن منطقة 
االمان. ويحتل غزل احمللة املركز 
الثاني عش���ر وميلك 21 نقطة 
بعدما تلقى خس���ارته الثالثة 

على التوالي.

حمزة يوّقع لألهلي

من جهة اخرى، انضم مهاجم 
اجلونة احلالي والزمالك السابق 
جمال حمزة رسميا إلى صفوف 
األهل���ي بعدما وقع عقدا مدته 
ثالث س���نوات يبدأ من نهاية 
املوسم اجلاري أمس، وانضم 
حمزة لألهلي في صفقة انتقال 
ح���ر، حيث ينته���ي عقده مع 

اجلونة بنهاية املوسم.
ولم يسجل الالعب أي هدف 
أربع  بقميص اجلون���ة خالل 
مباري���ات ش���ارك فيها ضمن 

التشكيلة األساسية للفريق.

اخلالي من الهزمية حتت قيادة 
املدرب االملاني ثيو بوكير.

وكان حرس احلدود افتتح 

متأخرا من ركلة جزاء مثيرة 
للجدل ليتعادل مع ضيفه حرس 
احلدود 1-1 ويحافظ على سجله 

الشوطني.
وفي مباراة اخرى، س���جل 
البورس���عيدي هدفا  املصري 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
فقد االهلي نقطتني جديدتني 
في سباق بطولة الدوري املصري 
لكرة القدم بعد تعادله الغريب 
مع طالئع اجليش 2-2 ضمن 

مباريات اجلولة ال� 19.
وسجل عماد متعب هدفي 
االهلي )16 و37(، وقلص طلعت 
محرم النتيج���ة )65( وأدرك 
التوغول���ي دودزي دوغب���ي 

التعادل بهدف قاتل )90(.
وفشل حارس االهلي شريف 
إكرامي في احلفاظ على نقاط 
املباراة لفريقه بخطأ في الدقيقة 
األخيرة من املباراة وس���قطت 
رأسية دودزي لتسقط من بني 

يديه في املرمى.
وبهذه النتيجة، واصل األهلي 
تعادالته ورفع رصيده إلى 40 
نقطة في صدارة املسابقة بفارق 
خمس نقاط عن بتروجيت أقرب 
مالحقيه ولألخير مباراة مؤجلة، 
فيما وصل رصيد اجليش إلى 

30 نقطة في املركز الرابع. 
وعلل املدي���ر الفنى لفريق 
الكرة بالنادي األهلي حس���ام 
البدري على هذا التعادل املخيب 
بالتراجع في مس���توى األداء 

والثقة الزائدة لالعبني.
وأكد البدري أن اس���ترخاء 
الالعبني في املباراة بعد تسجيل 
هدفني هو السبب األكبر وراء 
ح���دوث ه���ذا التع���ادل على 
الرغ���م من حتذي���ره لهم بني 

أبوتريكة يقود الفراعنة البدري يتهم العبيه بالتخاذل.. وجمال حمزة »أهالوي« الموسم المقبل
أمام إنجلترا

اإلسماعيلي يفاوض 
سالمة

الفني للمنتخب  أعلن اجلهاز 
املصري بقيادة حسن شحاتة قائمة 
الالعبني التي س����تخوض املباراة 
الدولية الودية أمام منتخب اجنلترا 
3 م����ارس املقبل بس����تاد وميبلي 
القائمة: عصام  بلندن، وضم����ت 
احلض����ري، عبد الواحد الس����يد، 
محمود أبو السعود، وائل جمعة، 
هاني س����عيد، محمود فتح اهلل، 
عبد الظاهر السقا، املعتصم سالم، 
أحمد فتحي، أحمد احملمدي، سيد 
معوض، محمد عبد الشافي، حسني 
عبدربه، عبدالعزيز توفيق، أحمد 
حسن، حس����ام غالي، أحمد عيد 
عبدامللك، محم����د ناجي »جدو«، 
محمود عبدالرازق »ش����يكاباال«، 
محمد أبوتريكة، عماد متعب، محمد 
زيدان، أحمد رؤوف، السيد حمدي، 

عمرو زكى. 

علمت وكالة الصحافة الفرنسية 
من احد املقربني من رئيس النادي 
االس����ماعيلي رفض ذكر اسمه ان 
النادي يفاوض املدير الفني السابق 
للمصري انور س����المة لالشراف 
الفني����ة خلفا لعماد  االدارة  على 
س����ليمان. ووصل����ت العالقة بني 
مجلس ادارة االسماعيلي وسليمان 
الى طريق مس����دود بعد النتائج 
السيئة التي حصدها الفريق في 

الفترة االخيرة.

ماراثون مباريات في بطولة التنس المفتوحة
متيزت منافسات اليوم السابع من بطولة الكويت املفتوحة للتنس 
التي تقام برعاية اخلطوط اجلوية الكويتية وبإشراف احتاد اللعبة 
برقم قياسي من املباريات وصل الى 38 مباراة، توزعت على املالعب 
التسعة التي تستضيف البطولة، ورغم سوء حالة الطقس اال أن ذلك 
لم مينع محبي اللعبة من احلضور لالستمتاع وتشجيع الالعبني، 
كم���ا كان حلضور رئيس احتاد التنس الش���يخ احمد اجلابر، االثر 
االيجاب���ي في نفوس رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة، كما كان الفتا 

تواجد أعضاء السلك الديبلوماسي لسفارتي روسيا والتشيك. 
وأكد اجلابر أن احتاد التنس يسعى الى ابراز اللعبة بشكل منظم 
من خالل التنس���يق مع اخلطوط اجلوية الكويتية كراع للبطولة 
واالحتاد باملضي قدما في تنظيم البطولة في االعوام القادمة والتوسع 
في اشراك جميع العبي االندية واملنتخبات الوطنية في جميع الفئات 
حتى تكون االس���تفادة بشكل أفضل من خالل االحتكاك بعدد اكبر 
من الالعبني خاصة أن البطولة تش���هد مشاركة العديد من الالعبني 
من جميع اجلنس���يات، اضافة الى اعضاء السلك الديبلوماسي من 
اجلنسني االمر الذي س���يؤدي الى ارتفاع وتطوير املستوى العام 

لالعبني.
وعلى صعيد النتائج، في فئة 12 سنة تأهل 8 العبني الى املرحلة 
القادمة وهم: عبدالعزيز محمد، حسني قبازرد، موسى احلداد، عبدالعزيز 

احلاي، هادي منصور، طالل بدر، فواز املضف وبدر السعيد.
أما في دور ال� 16 لفئة حتت 16 سنة، فاز ابراهيم اللنقاوي وأحمد 
االبراهيم وعلي القالف ومحمد عبدال، وفي فردي الرجال، تأهل محمد 
املهدي، يوسف نادر، منصور بوحمد، أحمد دشتي، جاسم السليطني، 

زين العابدين جواد، عبدالرحمن عنتر، محمد عاشور.
وفي الزوجي املختلط، فاز حسن الغريب واألميركية حتفة على 
حسني اليوس���في والصربية نورا، وأحمد الربيع واملصنفة االولى 
على الس���يدات سارة بهبهاني على الروس���يني سيرغي وكاترينا. 
وفي زوجي السيدات، فازت مرمي حيات ونورة الشايع على كاترينا 

وناتايا، ونوف العمار ودمياسجانا على سارة وليها. 
وفي فئة املاسترز، فاز سيرغي، وأحمد القعود، ومحمد مبارك، 
ومحمد كامل، واختتمت منافسات اليوم السابع مبباراتني في زوجي 
الرجال، وفاز الثنائي املصري سراج الشناوي وفارس فوزي على 
مارتن وكورتيس، ورأفت س���عيد وماهر عبدالرزاق على يوس���ف 

بهبهاني وراجيش.

يحيى حميدان
استعاد القادسية عافيته وانتزع 
فوزا غاليا على حساب كاظمة 78-
65 في املباراة التي جمعتهما أمس 
ال�29  افتتاح مباريات اجلولة  في 
لدوري السلة. وعزز القادسية من 
حظوظه في بلوغ املربع الذهبي بعد 
سقوطه املرير في اجلولة املاضية 
امام الس����احل، ورفع رصيده الى 
35 نقطة م����ن 19 مباراة قافزا الى 
صدارة الترتيب بشكل مؤقت، في 
حني اصب����ح لكاظمة 34 نقطة من 
19 مباراة في املركز الثالث. ومثلما 
كان متوقع����ا جاءت املباراة حذرة 
من اجلانبني وذلك الن كال الفريقني 
يدرك متاما أن اخلس����ارة في هذه 
املباراة ستقلص كثيرا من حظوظ 
التأهل للمربع الذهبي، وكان تألق 
القادسية عبداهلل الصراف  العب 
هو العالمة البارزة في الربع االول 
بعدما جنح في تس����جيل 12 نقطة 
واكتفى زمالؤه بتس����جيل الثالث 
نقاط االخرى، وفي اجلهة االخرى 
كان كاظمة افضل من الناحية الفنية 
لينهي الربع االول ملصلحته بنتيجة 
17-15، وسيطرت العشوائية على 
اداء الفريقني في الربع الثاني حيث 
كثرت االخطاء في التمرير وايضا 
ف����ي التصويب على الس����لة دون 
دقة، وأعطى العبو كاظمة الفرصة 
للقادس����ية في االس����تحواذ على 
االفضلية في املباراة بعد ان عجزوا 
عن حتييد اخلطورة القدس����اوية 

من خالل خطتهم باللعب بطريقة 
دف����اع املنطقة ليتمكن االصفر من 
انهاء الربع الثاني ملصلحته بنتيجة 
36-29، ومتكن العبو كاظمة من 
معادلة النتيجة 37-37 مطلع الربع 
الثالث بفضل تألق احمد البلوشي 
وفهد الرجيبة، ولكن س����رعان ما 
عاد القادسية الى فرض سيطرته 
ومتكن من توس����يع الفارق حتى 
وصل الى 14 نقطة عند نهاية الربع 
والذي انتهى بنتيجة 62-48. وفي 
الربع الرابع واالخير حاول العبو 
كاظمة تقليص الفارق قدر االمكان 
حتى وصل الفارق الى عشر نقاط 
)69-59( بي����د انه����م عجزوا عن 
تقليصه اكثر من ذلك بعد التألق 
الالفت لالعبي القادسية في الدفاع 
والهجوم، وحدوا كثيرا من خطورة 
مفاتيح اللعب الكظماوية ليتمكنوا 
من انهاء املب����اراة فائزين بعد ان 
انتزعوا نقطتي املباراة من خصم 
عنيد وش����رس. ويدين القادسية 
بفوزه للصراف الذي سجل مبفرده 
27 نقطة، في حني س����جل زمياله 
صقر عبد الرضا واالميركي جويل 
بوكس 13 نقطة، واحرز احمد سعود 
10 نقاط. وفي اجلهة االخرى، كان 
االميركي اوماي ويسلي االبرز في 
التسجيل بعد ان سجل 15 نقطة، 
وسجل فهد الرجيبة 14 نقطة ومحمد 
اشكناني 10 نقاط. قاد املباراة احلكام 
 احم����د العصفور وس����الم الهزاع 

وعبد الرزاق سليمان.

القادسية يستعيد عافيته ويطيح بكاظمة في »السلة«
قرر مجلس ادارة احتاد السلة 
في اجتماعه املنعقد أمس االول 
بأنه غير ملزم بدعوة اجلمعية 
العمومية غير العادية لالنعقاد 
بناء على الطلبات املقدمة من 
األندية اعضاء اجلمعية وفقا 

للقانون.
وق���ال امني س���ر االحتاد 
ضاري برجس ف���ي تعقيبه 
على القرار: ان هذا القرار جاء 
بعد ان كان عدد من االندية قد 
طلب من االحتاد دعوة اجلمعية 
العمومية غير العادية لالنعقاد، 
وكان الثابت أن املادة )21( من 

النظام االساسي لالحتاد قد اوجبت على مجلس االدارة أن يدعو 
اجلمعية العمومية اذا طلبت منه ذلك االغلبية املطلقة العضاء 
العمومية الذين يحق لهم احلضور، ويجب تقدمي الطلبات الى 

سكرتارية االحتاد باحلضور شخصيا.
واضاف برجس ان الطلبات التي تلقاها االحتاد في هذا الشأن 
قد بلغت اربعة طلبات من اندية القادس���ية والكويت وكاظمة 
والعربي من اجمالي عدد االندية اعضاء اجلمعية العمومية الذين 
يحق لهم احلضور وهم 11 ناديا، وأن االربعة اندية التي تقدمت 
بالطلب ال يشكل االغلبية املطلقة مبا يفرض على االحتاد دعوة 

اجلمعية العمومية وفقا للقانون.
كم���ا قرر مجلس احتاد الس���لة خالل اجتماع���ه رفع جميع 
العقوبات املفروضة على الالعب���ني واالداريني واملدربني وذلك 

بسبب األعياد الوطنية احلالية.
وأعتمد املجلس ايضا توصية جلنة التدريب واملنتخبات حول 
عدم التجدي���د للصربي زوران كريكوڤيتش في قيادة املنتخب 

الوطني والبحث عن طاقم أجنبي خالل االسابيع املقبلة.

ضاري برجس

»السلة«: غير ملزمين بدعوة 
الجمعية العمومية لالنعقاد


