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الزمالك يسعى ملواصلة صحوته وتخطي عقبة االسماعيلي

 الزمالك في اختبار اإلسماعيلي واألهلي في ضيافة »صعايدة« أسيوط 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم منافسات األسبوع الـ 21 من الدوري املصري 
بـ 8 مباريات حيث يلتقي في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت 
بترول أسيوط مع األهلي. بينما تقام 6 مباريات في السادسة 
والربع مساء جتمع االســــماعيلي مع الزمالك وبتروجيت 
مــــع غزل احمللــــة وانبى مع احتاد الشــــرطة واملصري مع 
طالئع اجليش واالحتاد السكندري مع اجلونة واملنصورة 
مع حرس احلدود في حني تختتم منافســــات االسبوع في 
الثامنة والنصف مســــاء بإقامة لقــــاء املقاولون العرب مع 

اإلنتاج احلربي.
وعلى ستاد أسيوط يحل فريق األهلي ضيفا ثقيال على 
نظيره بترول أسيوط في مواجهة محفوفة باملخاطر، نظرا 
ان لقاءات الفريقني دائما ما تسفر عن مواجهات غير مرغوب 
فيها من جانب حامل اللقب وجماهيره العريضة، وهو حتديدا 
ما جعل الفريق األحمر يستقل باألمس طائرة خاصة متوجها 
بها إلى أقصى صعيد مصر اســــتعدادا لهذه املواجهة حيث 
يسعى األهلي الى العودة من أسيوط للقاهرة بالثالث نقاط 
لتوسيع فارق النقاط مع اقرب مالحقيه قبل السفر لألدغال 
االفريقية، ملواجهة فريق جانرز بطل زميبابوي، حيث ان 

الفريق يحتل قمة جدول الدوري برصيد 43 نقطة.
على ســــتاد االسماعيلية يســــتضيف الدراويش فريق 
الزمالك املنطلق بســــرعة الصاروخ نحو قمة البطولة في 
لقاء قمة من نوع خــــاص عند الطرفني، فالزمالك أصبحت 
احلياة أكثر سعادة بالنسبة لعشاق اللون األبيض، خاصة 
مع اســــتمرار القافلة البيضاء في مواصلة عزفها اجلميل 
واالنطالق نحو املنافسة على درع الدوري بسبب اللمسات 
السحرية واالرتفاع في املستوى الفني منذ أن تولى حسام 
حسن مسؤولية الفريق الفنية، بجانب احلالة االنضباطية 
لالعبني لوجود ابراهيم حسن منسقا عاما للكرة، فأصبح 
عشــــاق الزمالك يحتفلون من مبــــاراة ألخرى على مدار 8 
مباريات متتالية بعودة مدرسة الفن والهندسة إلى احلياة 

من جديد.
وعلى ستاد بتروسبورت يحل فريق احتاد الشرطة 
ضيفا على نظيره انبي في مباراة صعبة على اجلانبني، 
نظرا لتعدد األســـباب القوية للفـــوز عند الفريقني. 
فالفريق البترولي يعانى من مرارة سوء النتائج منذ 
بداية هذا املوســـم، وهو ما جعله يحتل هذا املوسم 

املركز التاسع برصيد 25 نقطة.
وعلى ستاد عثمان احمد عثمان باجلبل األخضر يستضيف 
فريق املقاولون العرب نظيره اإلنتاج احلربي في مباراة لن 
تكون بالسهلة على الفريقني، فاملقاولون )صاحب األرض( 
يدخل مباراة اليوم وهو في املركز احلادي عشــــر برصيد 
23 نقطة، ويحتل اإلنتاج املركز اخلامس برصيد 30 نقطة. 
وفى واحدة من أقوى مواجهــــات اليوم يحل فريق حرس 
احلدود ضيفا ثقيــــال على املنصورة في مغامرة ليســــت 
مأمونة العواقب، حيث ســــيقاتل أبناء اشرف قاسم املدير 
الفني لزعيم الدقهلية للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق 
العسكري، بعد ان اصبح الفريق يحتل املركز اخلامس عشر 

برصيد 14 نقطة.
وعلى ستاد السويس يخوض فريق بتروجيت )صاحب 
األرض( مواجهة صعبة امام نظيره غزل احمللة. وكان اجلهاز 
الفني لبتروجيت بقيادة املدير الفني مختار مختار قد بذل 
محاوالت مكثفة إلخراج العبي الفريق من احلالة النفسية 
السيئة التي انتابتهم عقب هزمية الفريق أمام اإلنتاج احلربي 

بثالثة أهداف مقابل هدف في لقاء االســــبوع املاضي، 
وتوقف الرصيد عند 35 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة 
عن األهلي املتصدر. في املقابل يسعى فريق غزل 
احمللة حتت قيــــادة مديره الفني محمد رضوان 

القتناص الثالث نقاط برصيد 24 نقطة.
وعلى ملعبه ببورسعيد يستضيف املصري 

فريق طالئع اجليش فــــي مباراة البحث مبكرا عن 
األمان، حيث يدخل الفريق البورسعيدي لقاء اليوم وبحوزته 
21 نقطة يحتل بها املركز الرابع عشر بجدول املسابقة. اما 
فريق طالئع اجليش فيسعي حتت قيادة املدير الفني فاروق 
جعفر للعودة سريعا الى املربع الذهبي للدوري، لو جنح 
في إضافة الثالث نقاط اخلاصــــة مبباراة اليوم للوصول 
للنقطة الـ 33، حيث يحتل اجليش حاليا املركز الســــادس 

برصيد 30 نقطة.
وعلى ستاد االسكندرية يستضيف فريق االحتاد نظيره 
اجلونــــة في مبــــاراة ال تخلو من النديــــة. فاالحتاد يدخل 
املواجهة حتــــت قيادة املدير الفني البرازيلي كابرال ولديه 
آمال وطموحات عديدة في املقابل يسعى املدير الفني للجونة 
اسماعيل يوســــف الى حتقيق الفوز والصعود إلى املركز 

الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

في الجولة الـ 21 من الدوري المصري

الساحل يظهر أمام اليرموك بإدارة فنية جديدة بقيادة حسني علي

محمد بو ربيع عاد متصدرا لبطولة االمارات

الدبوس يشيد بدعم الفهد للقفز

اليرموك لحسم لقب »يد« الناشئين

أشـــاد أمني الصندوق في نادي الصيد والفروســـية حمد 
الدبوس بدور ودعم رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ 
ضاري الفهد ووقفته الدائمة الى جانب الفرسان والفارسات 
السيما في بطولة الكويت للقفز على احلواجز التي استضافها 

مضمار الصيد مؤخرا.
وقال الدبوس في تصريح لوســـائل اإلعالم ان الفهد كان 
واليزال داعما رئيسيا للفرسان والبطوالت من خالل تذليله 
للصعوبات أمامهم الســـيما انه ساعد في الطلب بإعفاء رسم 
االشتراك للفرسان والفارسات في بطولة القفز األخيرة وذلك 
في بادرة ليســـت بغريبة على أبناء الشهيد في الوقوف إلى 

جانب احلركة الرياضية.

حامد العمران
يختتـــم اليوم دوري تحت 14 ســـنة لكـــرة اليد بإقامة 7 
مباريـــات على مركز الشـــهيد فهد األحمد فـــي الدعية حيث 
سيســـعى المتصدر اليرموك )23 نقطة( لحسم البطولة في 

مباراته مع كاظمة )8( في الـ 5:45 مساء.
ومن خالل المســـتوى يعتبر اللقاء سهال على المتصدر 
الذي ســـيتقلد الميدالية الذهبية في حال فوزه، اما في حال 
تعادله فانه ســـيكون الكويـــت )22 نقطة( على موعد جديد 
مع اليرموك في لقاء فاصل حيث سيلعب األبيض اليوم مع 
التضامن )4( صاحب المركز قبل األخيــر في نفس التوقيت، 
فيما ستشهد صالة الشـــهيد فهد األحمد فــي السابعة مساء 
لقاء مثيــرا سيجمع السالمية )18( مع العربي )18( ويحتــاج 
فيـــه الثانــي الى تحقيق الفوز ليخطـــف المركز الثالث من 
السمــاوي الــذي يكفيه التعادل ليحسم الميدالية البرونزية 

لصالح تفوقــه بفارق األهداف.
وبعد اللقاء الختامي سيتم توزيع الميداليات على أصحاب 
المراكز الثالثة األولى اما في حال تساوي اليرموك مع الكويت 

في النقاط فسيتم تأجيل التتويج الى موعد الحق.
على صعيد آخر رفعت لجنة المسابقات باتحاد اليد تقريرا 
عن العب القادسية علي الحداد بعد تلفظه بألفاظ نابية على 
الحكام في لقاء فريقه مع العربي األسبوع التاسع أثناء طلب 
القادسية لوقت مستقطع، وهذا ما دفع لجنة المسابقات الى 
رفع تقرير وســـيتم اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الحداد 
ويتوقع ان يتم إيقافه 4 مباريات مع رفع توصية الى مجلس 

اإلدارة باتخاذ ما يراه مناسبا بحق الالعب.

 خسارة »طائرة« القادسية أمام الهالل

بو ربيع تصّدر »الستوك« في اإلمارات

مسقط ـ خاص
خسر القادسية أمام الهالل السعودي 1-3 أمس 
في اجلولة الثالثة مـــن بطولة األندية اخلليجية 
للكرة الطائرة الـ 29 التي تقام في صحار العمانية، 
وجاءت نتائج األشواط 21-25 و18-25 و24-26 
و15-25، وفقد األصفر أمله في املنافسة على اللقب 
بعد ان مني بخســـارته الثانية وأصبح رصيده 4 

نقاط مقابل 5 نقاط للهالل.
وقدم القادسية مستوى متواضعا وارتكب أخطاء 
دفاعية وعابه سوء االستقبال مما أعطى األفضلية 
للهالل لتقدمي فواصل من الضرب الساحق، واحكم 
احلائط السعودي إغالق الشبكة ليجد التونسي نور 
الدين حفيظ الذي كان بعيدا عن مستواه صعوبة في 
اختراق هذا السد، فيما استطاع احملترف السعودي 
اسعد عزوز قلب النتيجة في الشوط الثالث للقادسية 

بعد ان كان الهالل متقدما بفارق 8 نقاط.

من جانب آخر، أطلق رئيس اللجنة التنظيمية 
اخلليجية الشيخ يوسف العبداهلل بادرة رائعة، 
بتكرمي كل من ساهم في إجناح البطوالت اخلليجية 
املاضية من أندية وحكام ورجال إعالم ومنظمني 
في حفل سيقام في البطولة املقبلة، وقد القت هذه 
البادرة اإلشادة من جميع املشاركني، وأعربوا عن 
سعادتهم لتلك اللفتة الطيبة تقديرا للجهد الكبير 

الذي بذلوه.
هذا وغادر مساء أمس العبداهلل العاصمة العمانية 
مسقط، بعد حضور االجتماع الفني العام للبطولة 
وحفـــل االفتتاح واجلولة األولى من املنافســـات، 
وسيعود الى صحار خالل األيام املقبلة حلضور 
حفل اخلتـــام: في املقابل، لم يحضر رئيس احتاد 
الكرة الطائرة كمال االيوبي البطولة رغم انه الرئيس 
اجلديد للجنة التنظيمـــة، وهذا ما وضع عالمات 

االستفهام حول غيابه.

حقق بطل العالم والكويت فـــي الدراجات املائية محمد 
بوربيع من فريق »صفوة الكويت« املركز االول في سباق فئة 
الستوك 1600 سي سي للجولة الرابعة من بطولة االمارات 
للدراجات املائية التي اقيمت حتت رعاية الشيخ د.سلطان 
بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس ادارة نادي ابوظبي الدولي 
للرياضات البحرية في منطقة كاسر االمواج بامارة ابوظبي، 
ومبشـــاركة خليجية دولية شارك فيها ابطال من االمارات، 

الكويت، قطر، اميركا، بريطانيا وفرنسا واليابان.
وقد استطاع بو ربيع احتالل املركز االول ليتصدر الترتيب 
العـــام للبطولة مبجموع 226 نقطة، متخطيا زميله املتألق 
محمد الباز من فريق »برو رايدر« الذي احتل املركز الثاني 
في الســـباق والترتيب الثاني للبطولة مبجموع 221 نقطة، 
فيما كان لبطل العالم املخضرم يوسف العبد الرزاق حضوره 
القوي في السباق من خالل فوزه باملركز الثالث في فئة سوبر 

ستوك 1600 سي سي.
وتســـتضيف دبي اجلولة اخلامسة يوم 17 ابريل املقبل، 

ثم السادسة واخلتامية يوم 11 مايو.

فقد األمل في بطولة األندية الخليجية

مبارك الخالدي
تعود عجلة دوري الدرجة االولى 
للدوران بعد توقف قسري زاد على 
الشهر بســــبب االستعدادت التي 
سبقت تؤهل االزرق الى نهائيات 
كأس آســــيا 2011 فــــي العاصمة 
القطريــــة الدوحة، اثر تعادله مع 
املنتخب العماني في املباراة التي 

جرت في 3 اجلاري مبسقط.
ويسعى الساحل املتصدر )25 
نقطة( الى االحتفاظ باملقدمة عندما 
يحل ضيفا علــــى اليرموك )15(، 
فيما يســــتضيف اجلهــــراء )21( 
الشباب)13(، وتقام املباراتان في 

الـ 6:20 مساء.
وفي اللقاء الثالث، يحل خيطان 
)22( ضيفا على الفحيحيل )6( في 

الـ 3:30 عصرا.
ويدخل الســــاحل املباراة بعد 
اقالــــة مدربه الروماني تســــيليو 

اوريل، اثر اخلسارة امام اجلهراء 
في الــــدور االول من بطولة كأس 
سمو ولي العهد، واسناد املهمة الى 

املدرب الوطني حسني علي.
وميتلــــك الفريــــق العديد من 
العناصر القادرة على حتقيق الفوز 
في طليعتهم املهاجمان مرزوق زكي 
واحمد محمــــد، واملدافعان خالد 
القحطاني وعبيد منور، واحملترف 
البرازيلي هرناديز كاروســــيدي 
متصدر هدافي املسابقة برصيد 8 
اهداف. وفي املقابل، مير اليرموك 
بفترة استقرار فني واداري جعلته، 
يقدم عروضا الفتــــة بالرغم من 

تأخره في الترتيب نسبيا.
الفريق عناصر جيدة  ويضم 
من الالعبــــني ابرزهم احمد هاني 
ومبارك النمش وعبداهلل الطاهر 

والبرازيلي اليكس.
ويتطلع اجلهراء »املنتشي« الى 

العالية  استثمار احلالة املعنوية 
لالعبني، اثــــر بلوغ الفريق الدور 
نصف النهائي لكأس ســــمو ولي 
العهد، بعد ان اطاح بكاظمة احد ابرز 

فرق املقدمة في الدوري املمتاز.
وتضــــم الكتيبــــة اجلهراوية 
عناصر فنية مؤثرة مثل عادل حمود 
واحمد حواس واحلارس ســــطام 
احلسيني والبرازيليان انطونيو 

توبانغو وويلسون.
ويفتقد اليوم خدمات مهاجمه 
محمد دهش وقائــــده صالح ندا 

واملدافع احمد حسن لاليقاف.
من جهته، يتطلع الشباب بقيادة 
مدربه الوطني خالد الزنكي، الى 
العودة ملستواه احلقيقي خصوصا 
انه قدم عرضا جيدا امام التضامن 
في الدور االول لكأس ســــمو ولي 
العهد، ويعتمد الفريق بشكل كبير 

على خبرة عادل توفيق.

الجهراء »المنتشي« وخيطان يلتقيان الشباب والفحيحيل في »األولى«

الساحل للتمسك بالصدارة أمام اليرموك »المتطور«

رفع رصيده إلى 21 نقطة في ختام الجولة الـ 15 للدوري الممتاز

العربي يرأف بحال السالمية ويهزمه باألربعة
فهد الدوسري

دون عناء حقـــق االخضر 
فوزا مريحا وسهال على نظيره 
السماوي برباعية نظيفة ليرفع 
رصيده الى 21 نقطة وباملركز 
اخلامس فـــي ختام اجلولة 15 
للدوري املمتاز، ولوال استعجال 
مهاجمي العربي حسني املوسوي 
ومحمد زينو لسجل العرب فوزا 
تاريخيا سيظل خالدا في ذاكره 

لقاءات الفريقني.
العربي اسلوبه منذ  فرض 
املباراة ومتكن العب  انطالقة 
خط وسطه عبداهلل احلداد من 
تسجيل الهدف االول لفريقه بعد 
اطلق صاروخا ال يصد وال يرد 
من خارج منطقة اجلزاء هيأها له 
زميله احملترف السوري محمد 
زينو لتســـكن الزاوية اليمنى 
القالف)2(،  للحارس حميـــد 

ولم يهدأ العرباوية او يركنوا 
للدفاع بل واصل الفريق تقدمي 
وصلـــة هجومية مميزة كانت 
بقيادة املايسترو اخلبير احمد 
الذي اجاد في صناعه  موسى 
اللعب لزمــالئـــه دون تعقيد 
يذكر وكان لتحركات حســـني 
املوسوي وزينو دور هام في 
زعزعة دفاع الـــســـاملية الذي 
لم يحتاج لكثير العمل حـــيث 
بـــدا مهلهال ومستسلما ملهاجمي 
االخضـــر ومن يأتـــي معـــهم 
الساملية  من اخللف، ونشــط 
بعد تأخـــره بهـــدف وحاول 
العبـــوه ادراك التعادل ولكن 
هجماتهـــم اخلجولة لم يكتب 

لها النجاح.
وفي مطلع الشـــوط الثاني 
اضاف حسني املوسوي الهدف 
الثاني لفريقه بعد ان احســـن 

التعامـــل مع عرضيـــة مبارك 
البلوشـــي من اجلهة اليسرى 
ليحولها للزاوية اليسرى ملرمى 
القالف)49(، ورد القائم االيسر 
تسديدة قوية حملمد زينو )55( 
ولم يحسن املوسوي التعامل 
مع الكرة االنفرادية الصريحة 
التي ســـنحت لها لكنه تباطأ 
فيها )60(، ولـــم يظهر العب 
العازمي  الســـاملية مشـــاري 
بالصورة املطلوبـــة لكـــونه 
لعب مبركز غير مركزه فضال 
عن وجود حالـــة من تبـــاعد 
خطوط السماوي فيما بينهم 
مما ســـهل مـــن مهمـــة العبي 
الســـيطرة على  العـــربي في 
اللقاء بصورة كاملة  مجريات 
ودون اي مقاومة تذكر، واضاف 
زينو الهدف الثالث لفريقه من 
ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء 

وليد الشطي بعد عرقلة حارس 
القالف ملهاجم  الساملية حميد 
االخضر علي اشـــكناني الذي 
اشركه املدرب الكرواتي دراغان 
بديال ألحمد موسى ترجمها زينو 
في حلق املرمى)86(، ولم يجد 
البديل الشـــاب فهد احلشاش 
اي صعوبة في ايداع الكره في 
مرمى القالف كهدف رابع لفريقه 
بعد عرضيه على اشكناني من 
اليسرى سددها )90(،  اجلهة 
ورفع جمهور الســـاملية الفتة 
كتب عليها »ارحل يا توماس« 
في اشارة واضحة على عدم رضا 
الفريق على مستواه  جماهير 

طوال املوسم.
 ادار اللقـــاء احلكـــم وليـــد 
الشطي وانذر من الساملية حميد 
القالف ومشاري العازمي وجراح 

)عادل يعقوب(مهاجم الساملية فرج لهيب فشل في هز شباك مرمى حارس العربي شهاب كنكونيعبداللطيف وسعد سرور.


