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األهلي يستضيف االتحاد.. والزمالك يواجه الحرس
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يشهد الدوري املصري لكرة 
القدم أربع مواجهات قوية ضمن 
الـ 26 من  منافسات األســـبوع 
املنتظر أن حتدد بشكل كبير مالمح 
املنافسة علي القمة والهروب من 
اليوم  القاع، وتنطلق مباريات 
السادســـة والنصف مساء  في 
بإقامـــة مباريات حرس احلدود 
مع الزمالك واملنصورة مع انبي 
وطالئـــع اجليش مـــع اإلنتاج 
احلربي، وتختتم في التاســـعة 
مســـاء بلقاء األهلي مع االحتاد 
السكندري. وعلى ستاد القاهرة 
الدولي، يستضيف األهلي حامل 
درع البطولة على مدار املواسم 
اخلمســـة املاضيـــة واملتصدر 
للبطولـــة احلاليـــة برصيد 53 
نقطة نظيره االحتاد السكندري 
في مباراة مرتقبة ومهمة للطرفني، 
فاألهلي يدخل هذه املباراة وله 
هـــدف واحد ال بديـــل له، وهو 
الفـــوز الذي ســـيجعله يخطو 
خطوة كبيرة نحو الفوز بالدرع 
السادسة علي التوالي، لذلك فهو 
يسعى ملواصلة انتصاراته على 
جميع منافســـيه في منافساته 
املقبلة، فضـــال ان مباراة اليوم 
تعد البروڤـــة النهائية للفريق 
األحمر قبـــل مواجهة القمة رقم 
105 التي ســـتجمعه مبنافســـه 
وغرميه التقليدي الزمالك في 16 
اجلاري، ومع ذلك فاجلهاز الفني 
لألهلي مير مبرحلة صعبة في 
هذا اللقاء، نظرا إلصابة وإيقاف 
العديد من جنومه، معظمهم من 
العناصر التي لها تأثيرها البالغ 
علـــى الفريق أمثال عماد متعب 
واملعتز اينـــو وهاني العجيزي 
واحمد فتحي وكل هذه العوامل 
جعلت اجلهاز الفني بقيادة املدير 
الفني حســـام البـــدري يخطط 
للمباراة بشـــكل آخر ألن اللعب 
أمام االحتاد ليس باألمر السهل 

أو الهني.
في املقابل يخوض فريق االحتاد 
لقاء اليوم حتـــت قيادة مديره 
الفني البرازيلي كابرال بأعصاب 
اهدأ، السيما بعد النتيجة املقبولة 
الفريق السكندري  التي حققها 
امام حـــرس احلدود فـــي لقاء 
األسبوع املاضي، ويسعى الفريق 
أمام  الفنية  الستكمال صحوته 
األهلي ملواصلة نتائجه املتميزة 
هذا املوسم، والتي جعلته يحتل 
التاسع بجدول املسابقة  املركز 

برصيد 33 نقطة.
وفي املواجهة األخرى، يدخل 
حرس احلدود مـــع الزمالك في 

يحيى حميدان
حقق القادسية فوزا صعبا على النصر 99 ـ 95 
بعد التمديد اثر تعادلهما 85ـ  85 في الوقت االصلي، 
وذلك حلســــاب اجلولة الثالثة من املجموعة االولى 
لكأس احتاد السلة ورفع االصفر رصيده الى 6 نقاط 
والنصر 4. وبنفس املجموعة فاز الساحل بسهولة 
علــــى التضامن 79 ـ 63 ليرفع الفائز رصيده الى 6 
نقاط واخلاســــر 3 نقاط. وفي مباريات امس االول، 
نفض العربي غبار املستويات املهزوزة عنه وخطف 
فوزا ثمينا من اجلهراء 88ـ  81 ضمن مباريات اجلولة 

الثانية حلساب املجموعة الثانية.
وارتقى العربي برصيده الى 4 نقاط من انتصارين، 

فيما اصبح للجهراء 3 نقاط من فوز وهزمية.
وكانت املباراة مثيرة وندية من اجلانبني، تفوق 

في البدايــــة اجلهراء الذي 
انهى الربع االول لصاحله 
ـ 19، ودانت السيطرة   23
بشكل تام لصالح األخضر 
الثانــــي وتألق  الربع  في 
العبوه كثيرا في تسجيل 
الرميات الثالثية خاصة من 
قبل محمد صالح الذي سجل 
رميتني ثالثيتني ناجحتني، 
اضافة الى ذلك كان زمالءه 
في قمة نشاطهم ومتكنوا 
الفارق عند  من توســــيع 
نهاية الربع الثاني 40-53 
مستغلني بذلك العشوائية 
أبناء  أداء  التي كان عليها 
اجلهراء، وفي الربع الثالث 
دخل اجلهراء بحماس كبير 

لتقليل الفارق من خالل محاوالت العبيه االميركي 
انتوني جونزكيو وعبدالعزيز ضاري ومحمد املطيري 
وجنحــــوا في ذلك بعد ان قلصوا الفارق عند نهاية 
الربع الثالث الــــذي انتهى 68 ـ 60 لصالح العربي، 
وفي الربع الرابع واالخير شــــهدت املباراة تألق كال 
الطرفان لقلب النتيجة وحاول اجلهراء بشكل أكبر 
قلب النتيجة واخلروج فائزا لكن دون جدوى بعد 
التألق الكبير لالعــــب العربي محمد صالح ومحمد 

محزم ليقودا فريقهما النتصار عزيز ومهم.
وفي بقية لقاءات اجلولة، حقق كاظمة واليرموك 
انتصارين سهلني بعد أن تغلب االول على الصليبخات 

82 ـ 54، والثاني على الساملية 78 ـ 54.
ورفــــع كاظمة رصيده الى 4 نقــــاط في صدارة 
املجموعة بفارق تسجيل النقاط عن العربي واليرموك 
الى 3 نقاط والصليبخات 
والساملية الى نقطتني من 

هزميتني.

كاظمة يالقي اليرموك

وتقام اليوم 3 مباريات 
ضمــــن اجلولة الثالثة في 
املجموعــــة الثانية، حيث 
يلتقي كاظمة مع اليرموك 
في اخلامسة مساء والساملية 
السابعة  على اجلهراء في 
في صالة الشهيد قشيعان 
النصر،  بنــــادي  املطيري 
فيما يلعــــب الصليبخات 
مع العربي في صالة نادي 
التضامــــن في اخلامســــة 

مساء.

مواجهـــة عنيفة وجهـــا لوجه 
يشهدها ستاد املكس باالسكندرية، 
والفريقان كالهما يبحث عن التألق 
فالزمالك الذي يحتل املركز الثاني 
بجدول ترتيب البطولة برصيد 
47 نقطة يعلـــم متاما ان الفوز 
بلقاء اليوم يعني دخوله بقوة 
ملنافسة األهلي على اللقب لذلك 
يدخل أبنـــاء »القلعة البيضاء« 
حتت قيادة املدير الفني حسام 
حسن هذه املواجهة والطموحات 
تداعبهم بالتقدم خطوة جديدة 

نحو القمة.
في املقابل جند ان فريق حرس 
احلدود الذي يقوده املدير الفني 
الكفء طارق العشـــري يعد في 
موقف ال يتناســـب مع الصورة 
الرائعة التي كان عليها املوسم 
بـــدأ  الفريـــق  ان  إال  املاضـــي، 
يســـتعيد قوته التي فقدها مع 
بداية املنافسات، مما جعله يحتل 
املركز الثامن بجدول املســـابقة 

برصيد 33 نقطة.
وعلى ســـتاد جهاز الرياضة 
العسكري يحل اإلنتاج احلربي 
ضيفا ثقيال على شقيقه العسكري 
طالئع اجليش في مواجهة ديربي 
التدريب األبيـــض، حيث يقود 

اإلنتاج احلربي فنيا طارق يحيى 
احد أبنـــاء الزمالك، بينما يقود 
فريق اجليش فاروق جعفر الذي 
ينتمي لنفس املدرسة، وكالهما 
له باع طويل في عالم التدريب، 
السيما األخير، واالنتاج مازال 
النتائج  منتشـــيا مبعنويـــات 
اجليدة التي يحققها من مباراة 
ألخرى، األمر الذي جعل الفريق 
ينـــال كل االحتـــرام والتقدير، 
وجعلـــت رصيده مـــن النقاط 
يصل عنـــد 37 نقطة يحتل بها 
املركز اخلامس بجدول الدوري، 
ونفس األمر ينطبق على فريق 
اجليش الذي يعيش هذا املوسم 
أزهى حاالته وله 33 نقطة يحتل 
بها املركز السابع بجدول ترتيب 

البطولة.

حكام أوروبيون لـ »القمة المصرية«

أكـــد رئيس جلنـــة احلكام 
باالحتاد املصري لكرة القدم محمد 
حسام الدين ان لقاء القمة القادم 
بني الزمالك واألهلي واملقرر له 
يوم اجلمعة املقبل ضمن منافسات 
اجلولة الـ 27 بالدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، سوف يديره 
طاقم حكما من بني أفضل خمسة 

حكام في العالم، مشيرا إلى ان 
اللجنة خاطبت اخلمسة احتادات 
التي يدير منافساتها هؤالء احلكام 
وهم احتادات إيطاليا واسبانيا 
وبلجيكا وسويســـرا وأملانيا، 
وان اللجنـــة مازالت في انتظار 

رد أحدهم.
ولم يســـتبعد رئيس جلنة 
احلكام ان يديـــر املباراة احلكم 
البلجيكي الشهير فرانك ديبلكير 

للمرة الثالثة على التوالي.
وأضـــاف حســـام ان جلنة 
احلكام استبعدت فكرة مخاطبة 
االحتاد االجنليزي حتى ال يربط 
البعض قرارات احلكم بتعاطفه 
مع ثنائي الزمالك احملترف في 
الدوري االجنليزي عمرو زكي 
وميدو، وأيضا استبعدنا االحتاد 
البرتغالي حتى ال يربط البعض 
قراراتـــه بتعاطفه مع مانويل 
الســـابق  الفني  املدير  جوزيه 
لألهلي، كما أكد محمد حســـام 
انه خاطب احتـــادات إيطاليا 
واسبانيا واملجر لتعيني طاقم 
حتكيم أجنبـــي للقاء اجلونة 
وغزل احمللة في إطار مباريات 

نفس األسبوع.
وكان اجلونـــة قـــد أرســـل 

شيكا للجنة احلكام يتكفل فيه 
مبصروفات جلب طاقم حتكيم 

أجنبي ملباراته مع احمللة.
زاهر: انتهى زمن التسامح

الكرة  حـــذر رئيس احتـــاد 
املصري لكرة القدم سمير زاهر 
األندية من التجاوز األخالقي في 
الفترة املتبقية من عمر الدوري 
املمتاز بعد أحداث مباراة الزمالك 

واحتاد الشرطة.
فـــي تصريحات  وقال زاهر 
اعالمية: »الفترة املقبلة ستشهد 
انعقادا دائمـــا للجنة الطوارئ، 
وسيتم تغليظ جميع العقوبات 

على أي متجاوز«.
وأضاف زاهر »مباراة الزمالك 
والشرطة شهدت جميع التجاوزات 
من جماهير والعبني وأجهزة فنية 
مما فاق كل احلدود«، وتابع »لن 
نتسامح مع أحد بعد اليوم، من 
يتجاوز في الفترة املقبلة فسيلقى 

أشد عقاب«. 
وكشف زاهر عن تلقيه مكاملات 
من أعضاء احتاد شمال افريقيا 
النظر  يطالبونه خاللها بإعادة 
في االلتماس الذي قدمه االحتاد 
املصري لرفع اإليقاف عن إبراهيم 

حسن.

مهاجم األهلي أحمد شكري يأمل في قيادة فريقه ملواصلة الصدارة

)متين غوزال(األميركي أنتوني جونز كيو العب اجلهراء يسدد الكرة مبحاصرة العب العربي عبداهلل اإلبراهيم

العربي يصحو من كبوته وانتصار سهل للساحل في »كأس السلة«

القادسية يتغلب على النصر بصعوبة

الكويت بطل براعم السلة
يحيى حميدان

العيار  الكويت مفاجــــأة من  فجر 
الثقيل بتتويجه بلقب دوري البراعم 
حتت 12 ســــنة لكرة السلة بعد فوزه 
على كاظمــــة 41-32 أمس في املباراة 
الدورة السداسية  اخلتامية ملباريات 
والتي اقيمت في صالة نادي الكويت. 
واستطاع براعم االبيض ان يتفوقوا على 
أنفسهم وخطفوا لقب البطولة من حامل 
اللقب كاظمة والذي كان احد املرشحني 
بقوة للحفــــاظ على لقبه بعد نتائجه 

الكبيرة التي حققها في الدوري.

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
 مبارك الخالدي ـ فهد الدوسري

»هذي وحــــدة« وباقي اثنتني، 
رسالة وجهها العبو القادسية إلى 
خصمهم اللدود العربي بعد فوز 
االصفر امس 2-1 في اجلولة )18( 
املمتاز وتبقت للفريقان  للدوري 
مواجهتان ساخنتان في كأسي سمو 
ولي العهد وســــمو األمير، وبذلك 
إلى  القادسية رصيده  الفوز رفع 
39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
الكويت املتصدر الذي هزم التضامن 
4-1 واصبح رصيده 40 نقطة في 

املركز األول.
وواصل النصر تقدمي عروضه 
اجليدة وفاز على الســــاملية 2-3 
ورفع رصيده إلــــى 35 نقطة في 
املركز الثالث والساملية له 20 نقطة 

سادسا.
وفاز كاظمة على الصليبخات 
4-1 وبذلك ارتفع رصيد البرتقالي 
الى 34 نقطة في املركز الرابع، وبقي 
الصليبخــــات في املركــــز االخير 

بنقاطه الثالث.
لم يكن في الشوط االول سوى 
بدر املطــــوع يأخذ الكــــرة ميينا 
ويذهب بها لليسار ثم يدخل بها 
منطقة اجلزاء ويسجل هدفا فقد 
كان شعلة من احلركة في هجوم 
القادسية وســــبب صداعا لدفاع 
اخلصــــم، وبينمــــا كان االخضر 
يبني هجماته ويقترب من مرمى 
نواف اخلالدي ويهــــدده باحلاق 
االذى في مرماه، غير بدر املطوع 
مجرى املباراة وسجل هدف السبق 
بطريقة تنم عن موهبة عندما دار 
بالكرة حول مدافعني من العربي 
وسـدد الكــرة بقــوة فــي املقــص 

ال ميكن حلارسني صدها )38(.
ابراهيم بتشكيلة  لعب محمد 
مكونة من نواف اخلالدي ونهير 
الشمري وعلي النمش ومحمد راشد 
وحسني فاضل وجهاد احلسيني 
وطالل العامر وعبدالعزيز املشعان 
وصالح الشيخ وبدر املطوع وخلف 
السالمة وميكن القول ان اخلالدي 
ذاد عن مرماه ببسالة وانقذ هدفني 
محققني واملطوع قاد هجمات فريقه 
املتكررة لغياب صانع العاب فكان 

هو املهاجم وصانع الكرات ايضا، 
الغائبني عــــن االصفر هو  وابرز 
محترفــــه العاجــــي ابراهيم كيتا 
واملهاجم السوري فراس اخلطيب، 
ولم تكن للقادسية سيطرة مطلقة 
في الشوط االول امنا بفضل املطوع 
الســــبق، وسنحت له  كان هدف 
فرصة ثمينة اثر تسديدة قوية من 
عبدالعزيز املشعان صدها احلارس 

الى ركنية.
ولعب مــــدرب العربي دراغان 
بتشكيلة مكونة من شهاب كنكوني 
وعبدالعزيز فاضل وروك واحمد 
الرشيدي وعلي مقصيد وعبداهلل 
الشــــمالي وفهد احلشاش ومحمد 
جراغ وامني سعيود ومحمد زينو 
وحسني املوســــوي، وكانت بداية 
االخضر مثالية بفضل حماســــة 
العبيه وهدد مرمى خصمه بكرات 
خطيرة لكن دفاعه خذله، ووضح 
نهج مدربه الهجومي باشراك سعيود 
وجراغ خلف زينو واملوسوي وكان 
االخضر بحاجــــة الى التركيز في 

كراته االخيرة.
الثانــــي تغير  الشــــوط  وفي 
العربي  احلال لالفضل واستطاع 
ان يدرك التعادل في الدقيقة )71( 
عن طريق علــــي مقصيد من كرة 
ثابتة ضربت برأس حسني فاضل 
واخذت طريقها الــــى املرمى ولم 
تدم فرحة الهدف العرباوي طويال 
وعاد االصفر للتسجيل في الدقيقة 
)77( بواسطة املدافع محمد راشد 
عندما تقدم للمشاركة في كرة ثابتة 
ارسلها عبدالعزيز املشعان ارتدت 
من شهاب كنكوني وسددها راشد 

قوية في املرمي.
واشرك كال املدربني عناصرهما 
البديلة حيث لعب للقادسية فراس 
اخلطيب واحمد عجب وفايز بندر 
ولعــــب للعربي خواكــــني وعلي 
اشكناني ونواف الشويع وتهيأت 
للفريق فرص ثمينة ولكن ابرزها 
تســــديدة قوية من علي اشكناني 
ضربت الكرة بالعارضة في الوقت 

االضافي من املباراة.
ادار املبــــاراة طاقم مكون من 
العنزي للســــاحة  الدولي ناصر 
وعاونه ياسر احمد وحمود السهلي 

لفريقه مـــن ركلة جزاء، بعد ان 
تســـبب به مواطنـــه روجيريو 
»51«، ليقلص محترف التضامن 
البرازيلـــي رفائيـــل النتيجـــة 
بتســـجيله هدف فريقه الوحيد 
في الدقيقة »71« بعد ان تابع الكرة 
داخل منطقة جزاء االبيض وسددها 

قوية بشباك خالد الفضلي.
اللقـــاء احلكـــم عباس  أدار 
الكويت  الشـــمري وطرد العب 
كاريكا فـــي الدقائق االخيرة من 

عمر املباراة.

النصر والسالمية

فاز النصر على الساملية 2-3 

التي جمعتهما على  املباراة  في 
ملعب التضامن بدأ النصر مبكرا 
بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي 
ارنستو باولو فالدقيقة االولى 
بعد ان تلقى عرضية من فيصل 
العدواني ارسلها بالرأس على ميني 
احلارس حميد القالف ثم اضاف 
نفس الالعب ايضا الهدف الثاني 
وبالرأس ايضا من عرضية اخرى 
من املتألق العدواني »12«، ومتكن 
فابيانو من اضافة الهدف الثالث 
بعد ان قام بإسقاط الكرة لوب من 
خارج املنطقة فوق القالف »44«، 
وفي الشوط الثاني حتسن اداء 
الساملية مستغال النقص العددي 

بعد طرد مدافـــع النصر ناصر 
الهاجري لتزداد اثارة املباراة في 
اخلمس دقائق االخيرة حيث متكن 
مشاري العازمي من تسديد كرة 
رائعة من خارج املرمى سكنت 
شباك محمد الصالل »88« معلنا 
عن اول اهداف الساملية وقلص 
زميله عبداهلل البريكي النتيجة 
من تسديدة اخرى من 30 ياردة 
 سكنت يسار الصالل الدقيقة 88 
ادار اللقـــاء احلكم ثامر العنزي 
وانذر كال من اميانويل من الساملية 
الهاجري من  وقام بطرد ناصر 
النصر حلصولـــه على البطاقة 

الصفراء الثانية.

ولم يظهر العبـــو التضامن أي 
رغبة في تقليـــل الفارق فكانت 
معظم هجماتهم اجتهادات فردية 
لم يكتـــب لها النجـــاح، لتأتي 
العجمي في  الفرصة إلسماعيل 
القضاء نهائيا على آمال التضامن 
بتسجيله الهدف الثالث لفريقه 
والثاني له بعـــد مجهود فردي 
رائع لزميله البرازيلي روجيرو 
الذي توغل داخل املنطقة ومرر 
كرة ســـهلة الى العجمي لم يجد 
بها االخيـــر صعوبة في ايداعها 

بشباك وارد.
وفي الشـــوط الثاني اضاف 
كاريكا الهدف الثاني له والرابع 

وكان العماني اسماعيل العجمي 
قد افتتح التســـجيل لفريقه في 
الدقيقة »2« اثر متابعته اجليدة 
لكرة ســـاقطة في منطقة جزاء 
العجمي قوية  التضامن سددها 
على ميني احلـــارس وليد وارد، 
الكويت  الهدف زاد العبو  وبعد 
من ضغطهم بغية تأمني النتيجة 
مبكرا وكان لهم ما أرادوا بعد ان 
اضاف احملترف البرازيلي كاريكا 
الهدف الثاني اثر متابعته ايضا 
الذي تصدى  العجمي  لتسديدة 
لها وارد من دون ان ميسك الكرة 
ولم يجد كاريكا أي صعوبة في 
اضافة الهدف الثاني لفريقه »10«، 

وجنح احلكم فــــي ادارتها ووجه 
عدة انذارات الى حسني املوسوي 
الشمالي  ومحمد جراغ وعبداهلل 
وروك من العربي، وحسني فاضل 
وعبدالعزيز املشعان وطرد طالل 
العامر في الوقت االضافي حلصوله 

على انذارين.

الكويت في الصدارة

وفي الشـــوط االول من لقاء 
الكويت والتضامن قســـا العبو 
االبيض كثيرا على خصمهم ودكو 
شـــباكهم بثالثة اهداف نظيفة، 
قضـــوا بها متاما علـــى أي امل 
خلصمهم في العودة بالنتيجة، 

الكويت يتمسك بالصدارة والنصر يواصل صحوته وكاظمة اكتسح الصليبخات

القادسية للعربي: »هذي وحدة«

)هاني الشمري(مدافع العربي روك ومهاجم القادسية خلف السالمة يتنافسان على الكرة

الجهراء ينفرد 
بصدارة األولى

مبارك الخالدي 
انفرد اجلهراء بصدارة 
دوري الدرجة االولى مؤقتا 
بعد تغلبه على الفحيحيل 
بهدفـــني نظيفني في اللقاء 
املقدم من اجلولة الـ 17 بسبب 
لعب اجلهراء للدور نصف 
العهد  النهائي لكأس ولي 
يوم االربعاء املقبل، وسجل 
للفائز كل من ســـعد نزال 
»35« وعبدالعزيز العازمي 
خطأ في مرماه »76«، وبذلك 
ارتفع رصيد اجلهراء الى 31 
نقطة في الصدارة، بينما ظل 
الفحيحيل على نقاطه الـ 10 

في املركز االخير.
اليوم  هذا وتســـتكمل 
بقيـــة مباريـــات اجلولة 
فيســـتـــضيف خيطـــان 
الثالـــث علـــى ملعــــبـــه 
الــســـاحل الثاني في لقاء 
قمة، بينما يلتقي اليرموك 
الرابع مع الشباب اخلـــامس 
على ملعـــب االول، وتقام 
املباراتان في الساعة الرابعة 

والربع.


