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العب الزمالك
شريف اشرف

ينوي ترك الزمالك

األبيض يعّول
على محترفه البرازيلي كاريكا 

لتمزيق شباك تشرشل

تسليم الكأس للفائز باملركز األول

هبوط نجران رسمياً للدرجة األولى
الرياض ـ خالد المصيبيح

فضلت معظم الفرق السعودية تأجيل 
إعالن عدد من قرارات احلسم الى اجلولة 
األخيرة يوم اخلميس املقبل، فيما مت فقط 
اإلعالن عن هوية الفريق الهابط األول الى 
الدرجة األولى وهو جنران بعد 3 مواسم 
قضاها في الدرجة املمتازة وستفصل 
اجلولة املقبلة في إعالن أصحاب املراكز 
املتبقية والتي ستشهد صراعا بني عدة 
فرق كذلك إع���الن املرافق لنجران من 

فريقي القادسية والرائد.
وش���هدت اجلول���ة قب���ل األخيرة 
اس���تمرار الهالل في حص���ده للنقاط 
وسعيه لتحقيق رقم قياسي على الرغم 
م���ن انه لعب أمام الش���باب بعدد من 
الالعبني البدالء وان كان الشباب قد غاب 
عنه عدد من العبيه، بسبب اإلصابات، 
وأنهى الهالل لقاءه أمام الشباب بالفوز 
2-1 سجل للهالل عبدالعزيز الدوسري 
)51( ومحمد العنبر )64( بينما سجل 

للشباب أمادو فالڤيو )61( ورفع الهالل 
رصيده من النقاط الى 56 وظل الشباب 
على رصيده السابق 40 نقطة وتراجع 
ال���ى املركز الثالث. وتقدم االحتاد الى 
املركز الثاني بعد فوزه على منافسه 
األهلي بهدف واحد دون مقابل سجله 
عن طريق العبه مناف بوشقير )36( 
وتهيأت لألهلي فرصة التقدم في الدقيقة 
16 عن طريق ضربة جزاء إال ان العبه 
البرازيلي فيكتور س���يموس أهدرها 
خارج املرمى، وبات لالحتاد 42 نقطة 
وظل األهلي على رصيده الس���ابق 28 

نقطة وفي املركز اخلامس.
وفي اإلحساء واصل النصر انتصاراته 
املتتالية إال انه ظل في مركزه السابق 
الرابع بفارق هدف واحد عن الش���باب 
الثال���ث وذلك بعد ف���وزه على الفتح 
بهدفني دون مقابل وسجل له األرجنتيني 
فيكتور فيغارو )9( والغيني باسكال 
فيندنو )90( وتراجع الفتح الى املركز 

التاسع والتزال أمامه فرصة إذا ما أراد 
التأه���ل لكأس امللك. وتقدم احلزم الى 
املركز الثامن بعد فوزه على جنران ب� 
3 أهداف مقابل هدف واحد، كان جنران 
قد تقدم به أوال عن طريق العبه األردني 
بشار بني ياس���ني )19( ورد احلزم ب� 
3 أهداف بواس���طة النيجيري حمادي 
)26( ومحمد أمني )56( وعبداهلل غازي 
)73( وبات للحزم 23 نقطة بينما ظل 
جنران على رصيده الس���ابق 14 نقطة 
بفارق 4 نقاط عن صاحب املركز العاشر 
القادسية وتأكد هبوطه للدرجة األولى 

املوسم املقبل.
وفي الدمام حقق القادسية فوزا جيدا 
على االتفاق أبقى على حظوظه في البقاء 
للموسم املقبل بعد ان أنهى لقاءه أمامه 
بهدفني دون مقابل س���جال عن طريق 
مبارك االس���مري )63( والغاني جون 
جامبو )84( وحل القادسية عاشرا بينما 

ظل االتفاق سابع الترتيب.

أشرف يستعد للرحيل من الزمالك
ودراسة لرفع اإليقاف عن إبراهيم حسن 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
كش����ف عضو اللجنة التنفيذية الحتاد شمال 
افريقيا أحمد شاكر ان االحتاد بصدد اصدار قرار 
برفع االيقاف عن املنسق العام للكرة بنادي الزمالك 
ابراهيم حس����ن خالل اجتماع اللجنة التنفيذية 
اجلمعة املقبل، وذلك بعدما متكن من اقناع املسؤولني 
باالحتاد بضرورة غلق ملف ابراهيم حسن ورفع 
االيقاف واالكتف����اء بالعقوبة التي نفذها في املدة 

السابقة.
واوضح شاكر أنه قام مبجهودات مكثفة خالل 
االيام املاضية القناع املس����ؤولني باالحتاد برفع 
العقوبة عنه مقاب����ل قيامه بالتنازل عن القضية 
الت����ي رفعها ضد االحتاد ف����ي احملكمة الرياضية 

الدولية لغلق هذا امللف نهائيا. 
وكان ابراهيم حسن قد تعرض لعقوبة االيقاف 
ملدة خمس س����نوات من احتاد شمال افريقيا بعد 
قيامه بالتعدي بالضرب على حكم مباراة املصري 
وفريق شبيبة بجاية اجلزائري في بطولة شمال 
افريقي����ا وقت توليه منصب مدير الكرة بالفريق 

البورسعيدي. 
من جانبه، اكد املنسق العام لفريق الكرة بنادي 
الزمالك ابراهيم حسن انه متمسك بحقه في هذه 
القضية حتى النهاية وانه سيدرس قرار التنازل 
عن القضية التي رفعها ضد احتاد شمال افريقيا 
جيدا. خاصة وانه سمع كالم احمد شاكر اكثر من 
مرة ولم يح����دث اي انفراجة في هذه االزمة وان 
محاميه اكد له ان موقفه في القضية س����ليم وان 
هناك جلسة للنطق باحلكم في نهاية الشهر اجلاري 
وهناك تفاؤل كبير بحصوله على حكم في صاحله 
في حال حدوث ذلك س����يرفع قضايا ضد االحتاد 
املصري لكرة القدم واالحتاد االفريقي واحتاد شمال 
افريقيا واالحتاد الدولي يطالب فيها بالتعويض 

بعد الضرر الذي وقع عليه لاليقاف. 

من ناحية اخرى، يعيش 
مهاج����م الزمالك ش����ريف 
اشرف آخر ايامه في القلعة 
البيض����اء، خاصة في ظل 
حال����ة التجاهل الش����ديدة 

الفني له  من جانب اجلهاز 
البدالء  وجلوس����ه على دكة 

بشكل مستمر، خاصة ان املدير 
الفني للفريق حس����ام حسن غير 

مقتنع بامكانياته ويقوم بضمه لقائمة 
املباريات ملجرد سد العجز الواضح في العبي خط 
الهجوم ولكنه في ذات الوقت ال يكون له أي دور 

في اللقاءات.
ويترقب ن����ادي حرس احلدود بش����كل قوي 
موقف الالعب مع الزمالك حيث يس����عي النادي 
العس����كري لضم الالعب بكل قوة واالستفادة من 
قدراته الهجومية لسد الثغرة الواضحة في هجوم 

الفريق.
وكان مسؤولو احلدود قد دخلوا في مفاوضات 
مع ادارة الزمالك وش����ريف اشرف خالل انتقاالت 
يناير االخيرة اال انها قوبلت بالرفض في ظل رحيل 
مهاجمي الزمالك احمد حس����ام ميدو وعمرو زكي 
للدوري االجنليزي ولكن الوضع سيتغير كثيرا 
في الوقت احلالي في ظل عدم حصول شريف على 
الفرصة ومن املنتظر ان يوافق العميد على الفور 

على أي عرض رسمي يأتي لضم املهاجم.
من جهة اخرى، أعلن النادي املصري البورسعيدي 
عن طريق رئيسه كامل أبوعلي أنه سيتحمل كافة 
مصاريف استقدام حكام أجانب في مباريات املصري 
العشر القادمة في الدوري والتي تصل الى 200 ألف 
دوالر، مؤكدا انه من الضروري أن تسند مباريات 
املصري املتبقية في املسابقة حلكام أجانب للحفاظ 

على حقوقنا.

اليرموك يحرز بطولة
التحرير الثانية للكراتيه

توج اليرموك بطال لبطولة التحرير الثانية 
للكراتيه التي اختتمت منافس���اتها أمس االول 
في صالة احتاد اللعبة بنادي الساملية بحصوله 
عل���ى املركز االول في الترتي���ب العام مبجموع 

38 نقطة.
وحصل الشباب على املركز الثاني في البطولة 
ب� 31 نقطة تاله في املركز الثالث نادي القادسية 
ال���ذي حصل على جائزة الفري���ق املثالي ب� 26 

نقطة.
وأسفرت نتائج اليوم اخلتامي للبطولة التي 
تضمنت منافسات قتال فرق للناشئني دون 15 
عاما عن حصول الكويت على املركز االول تاله 
الش���باب ثانيا في حني تقاسم املركزين الثالث 

والثالث مكرر فريقا اليرموك والساملية.
وفي منافس���ات القتال لفرق الشباب دون 18 
عاما تبوأ الشباب املركز االول تاله اليرموك ثانيا 
بينما حصل فريقا الساملية والعربي على املركزين 

الثالث والثالث مكرر على التوالي.

 الكويت الستعادة توازنه أمام تشرشل الغامض
في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي

الريان يواجه النهضة
 يخوض الريان القطري اختبارا 
سهال أمام ضيفه النهضة العماني 
اليوم في الدوحة في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة اخلامسة من 
منافسات الدور األول ملسابقة كأس 

االحتاد اآلسيوي في كرة القدم.
وف��ي ذات املجموع��ة يح��ل 
الوح��دات االردن��ي ضيف��ا على 
اليوم  البحرين��ي، ويلعب  الرفاع 
شباب األردن مع الكرامة السوري، 
وصحم العماني واهلي صنعاء في 

املجموعة االولى.

الدوسري: العبونا شعروا بالمسؤولية

قرعة كأس االتحاد اآلسيوي في مايو المقبل

القادسية تدرب في ستاد حلب

عبدالعزيز جاسم
 قال مشرف الفريق األول في كاظمة عبداهلل 
الالعبني شعروا باملسؤولية،  ان  الدوسري 
وأرادوا تعويض اخلروج من كأس سمو ولي 
العهد، وأصروا على تقدمي أداء جيد وحتقيق 
نتيجة ايجابية فكان لهم ذلك، مشيرا الى ان 
الكيني محمد جمال سيغيب أمام العربي في 
اجلولة املقبلة لإليقاف، ومحمد اخلميس الذي 
يحتاج الى عملية جراحية، ورمبا يغيب حتى 

نهاية املوسم احلالي.
 واضاف الدوسري: ان العربي عاد بقوة 

وسيكون من الفرق الصعبة في القسم الثالث 
من خالل أدائه املميز، واملباراة ستكون صعبة 
لذلك سنحاول االستعداد لها جيدا من خالل 
مباراة الغد أمام العهد اللبناني في اجلولة 
الثانية من كأس االحتاد اآلسيوي، وتابع: دخل 
الفريق معسكرا في فندق »الراية« استعدادا 
للعهد، كما ان املدرب الروماني ايلي بالتشي 
الالعبني أش���رطة ملباريات  سيعرض على 
الفريق اللبناني، وأوضح ان الغيابات تتمثل 
في ناصر شافي واخلميس لإلصابة، وخالد 

الشمري لإليقاف.

أعلن االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
موعد س���حب قرعة األدوار النهائية في 
دوري أبطال آسيا وكأس االحتاد اآلسيوي 
2010.  وسيتم سحب قرعة األدوار النهائية 
للبطولتني )ربع النهائي وقبل النهائي( 

يوم الثالثاء املوافق 25 مايو املقبل في مقر 
االحتاد اآلسيوي في العاصمة املاليزية 
كواالملبور. وتنطلق قرعة كأس االحتاد 
اآلسيوي في الساعة 3 عصرا بالتوقيت 
احمللي لكواالملبور، على أن يبدأ سحب 

قرعة دوري أبطال آس���يا في الساعة 4 
عصرا. وتشهد منافسات األدوار النهائية 
في كال البطولتني، إقامة ربع النهائي من 
مباراتي ذهاب وإياب، ثم قبل النهائي من 

ذهاب وإياب أيضا.

وصل وفد فريق القادسية لكرة القدم الى مدينة حلب في وقت 
مبكر من فجر أمس للقاء نظيره االحتاد السوري على ستاد حلب 
الدول����ي غدا األربعاء ضمن اجلولة الثانية ملنافس����ات املجموعة 
الرابعة لكأس االحتاد اآلس����يوي. وأدى الفري����ق الذي يضم 20 
العبا تدريبه االول عل����ى ملعب املباراة في الرابعة عصر االمس 
وه����و موعد اقامة املباراة. وأعرب مدير الكرة في النادي ابراهيم 
املس����عود في تصريح لوكالة االنباء الكويتية عن ثقته العالية 

بفريقه متصدر الدوري بواقع 32 نقطة لتحقيق نتيجة ايجابية 
والعودة بنقاط املباراة كاملة. وقال »سنخوض اللقاء وهو الثاني 
لنا في املجموعة في ظل غياب عشرة العبني أساسيني ومؤثرين 
ألسباب مختلفة«. من جهته قال مدرب الفريق محمد ابراهيم في 
تصريح مماثل ان »فريق االحتاد الس����وري صعب وصلب وهو 
فريق متوازن ومتفائل وميلك العبني جيدين«، مشيرا الى ان الكرة 

السورية متتاز بالقوة ومبستوى جيد ومتطور.

مبارك الخالدي
يخوض فريق الكويت مواجهة غامضة في الواحدة والنصف ظهر 
اليوم عندما يحل ضيفا على فريق اخوة تشرشل الهندي في ستاد 
فاتوردا في اطار مباريات اجلولة الثانية من املجموعة الثانية 

لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
ويسعى الكويت بطل النسخة املاضية الى استعادة توازنه 
وتعويض ظهوره الباهت في اجلولة األولى عندما تعادل على 
ارضه امام الفريق الثالث في املجموعة وهو الهالل الس���احلي 
اليمن���ي 2 � 2 حيث لم يقدم األبيض ما يش���فع له كبطل يدافع 

عن لقبه.
ويكتنف مواجهة اليوم الغموض من حيث الطرف الهندي اذ ال تتوافر 
معلومات كافية عن الفريق او مفاتيح اللعب لديه وان كان الس���ياق العام 
يوحي بتواضع مستواه عطفا على النتائج التاريخية املتواضعة للكرة الهندية 

اال ان ذلك ال يعني االستهانة باخلصم ايا كان.
والوجه اآلخر لغموض مباراة اليوم هو عدم اتضاح التشكيل الذي سيدخل به 
األبيض اللقاء فالفريق يفتقد جلهود ابرز العبيه وهم وليد 
علي وناصر القحطاني ويعقوب الطاهر كما ان الش���كوك 

حتوم حول مشاركة فهد عوض.
ومن املتوقع ان يستعني اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
البرازيلي ارثر بخبرة الدولي خالد الفضلي في حراسة 
املرمى لقيادة زمالئه داخ���ل امللعب وفي خط الدفاع 
سيعتمد ارثر على البحريني عبداهلل املرزوقي وسامر 
املرطه واحمد العيدان وفهد حمود على ان يشغل منطقة 
احملور واملناورات حس���ني حاكم وابراهيم شهاب وجراح 
العتيقي والبرازيلي احلر روجيريو وفي املقدمة س���يتواجد 

البرازيلي كاريكا وبشار عبداهلل وعلى الكندري عند احلاجة.
وس���يلجأ األبيض الى تهدئة اللعب وعدم املغام���رة واالندفاع الى الهجوم في الربع 
س���اعة االولى الكتش���اف خصمه وامتصاص احلماس اجلماهيري امل���ؤازر له ومن ثم 
يبادر الى بناء هجماته وص���وال الى حتقيق هدف يريح اعصاب العبيه ويتحكم بعدها 

في إيقاع اللعب.
وسيحرص املهاجمون وخصوصا كاريكا على التعامل بحذر مع الفرص املتاحة واالبتعاد 

عن الرعونة في التسديد لتجنب اآلثار العكسية ملسلسل اهدار الفرص.
وفي املقابل سيحاول الفريق الهندي اثبات جدارته على ارضه وأمام جماهيره عبر تسريعه 
إليقاع اللع���ب بهدف مباغتة مرمى األبيض بهدف وبعثرة أوراقه وهو حق مش���روع له يجب 

التعامل معه بحذر وواقعية.

طاقم أوزبكي إلدارة اللقاء

ويدير لقاء اليوم طاقم حتكيم اوزبكي بقيادة فالديس���الف تسيلني ويعاونه كل من اندريه 
بوكاتني ومارنور قاسيموف ويراقبها اإليراني حسن غفاري.

الكويتإخوة تشرشل
1:30

الكويت الرياضية

جولة التعادالت في الدرجة األولى
الجهراء لم يستغل سقوط الساحل المتصدر ووصيفه خيطان

عبداهلل العنزي
لم تس����تطع أي من فرق الصدارة بدوري الدرجة 
األولى استثمار نتائج املباريات األخرى لتخرج املباريات 
الثالث التي أقيمت في االسبوع ال� 14 بالتعادل وهو 
األمر الذي أبقى الوضع كما كان عليه سابقا من دون 
أي تغير في جدول ترتيب الفرق. فعلى ملعب نايف 
الدبوس في الفحيحيل اجبر صاحب األرض ومتذيل 
ترتيب الفرق الفحيحيل الوصيف خيطان على اقتسام 
نقاط املباراة عندما تعادال بهدف لكل منهما، فبعد ان 
تقدم خيطان اوال في الدقيقة 17 عبر مهاجمه اخلطير 
محمد عثمان استطاع الفحيحيل أن يعدل النتيجة في 
الدقيقة 70 بواسطة املغربي زهير بن واحي، وبهذه 
النتيجة أصبح خليطان 23 نقطة في املركز الثاني فيما 
ارتفع رصيد الفحيحيل الى 7 نقاط باملركز األخير. 
وعلى ستاد عبداهلل اخلليفة فرط املتصدر الساحل 
في الفوز عندما تقدم بثالثة أهداف مقابل هدف على 
اليرموك في بداية الشوط الثاني ليعدل اليرموك الكفة 

ويخرج الفريقان متعادلني بثالثة أهداف لكل منهما، 
تقدم اليرموك اوال عبر نواف الشمري في الدقيقة »14«، 
وعدل احملترف رودريغو الكفة لفريقه في الدقيقة 23 
قبل ان يضيف زميله بينتو الهدف الثاني للس����احل 
في الدقيقة 39، وفي الش����وط الثاني ترجم مرزوق 
زكي أفضلية فريقه بهدف ثالث بالدقيقة »51«، اال ان 
محترف اليرموك اليك����س كافالهو قلص الفارق في 
الدقيقة 53، وجنح املهاجم الغاني فيلكس في تعديل 
الكف����ة في الدقيقة 61، وبهذا ارتفع رصيد الس����احل 
ال����ى 26 نقطة بالصدارة في حني اصبح لليرموك 16 
نقطة باملركز الرابع. وعلى ستاد مبارك العيار فشل 
اجلهراء في استغالل نتائج املتصدر الساحل ووصيفه 
خيطان كون ان مباراته اقيمت متأخرة عن املباراتني 
االخريني ليسقط ابناء اجلهراء في فخ التعادل السلبي 
مع الشباب، وبذلك أصبح للجهراء 22 نقطة باملركز 
الثالث في حني ارتفع رصيد الش����باب الى 14 نقطة 

باملركز اخلامس قبل االخير.
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