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عالميةمتفرقات 

رددت وسائل اإلعالم اإلجنليزية امس أن 
التش����يكي توماس روزيسكي  صانع األلعاب 
اقت����رب من الرحيل عن نادي ارس����نال، وبات 
مرش����حا بقوة لالنضمام إلى صفوف أستون 

فيال.
أعلن ن��ادي هامبورغ األملاني لكرة القدم أن 
مهاجمه الكرواتي مالدن بتريتش قد يغيب عن آخر 

3 مباريات من 2010 بسبب اإلصابة.
قلص بنفيكا الوصيف الفارق الى 5 نقاط 
مع بورتو املتصدر بعد فوزه على أولياننسي 
2-0 ضمن افتتاح املرحلة الثالثة عش����رة من 

بطولة البرتغال لكرة القدم.
يتطلع نادي ارس��نال االجنلي��زي إلي ضم 
حارس مرمى نادي ڤياريال االسباني دييغو لوبيز 
إل��ي صفوفه. وذك��رت صحيفة »ديل��ي ميرور« 
البريطانية أن كش��افي ارس��نال حضروا مباراة 

الفريق االسباني أمام دينامو زغرب الكرواتي.
أكد املدير الفني السابق للمنتخب اإليطالي 
وفريق ميالن أريغو ساكي أن كرة القدم اإليطالية 
حتتاج إلى االرتقاء إلى مس����توي نظيرتها في 
القارة األوروبية، وأعرب عن اعتقاده بأن الدوري 

اإليطالي يفتقر إلى األفكار البناءة.
أنهى لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب مسلسل 
هزائمه وحقق فوزه االول بعد 4 خس��ارات على 
حساب ساكرامنتو كينغز 113-80 ضمن دوري كرة 
السلة االميركي للمحترفني. وقلب سان انطونيو 
سبيرز تأخره أمام ضيفه مينيسوتا متبروولفز، 

وتغلب عليه 101-107. 
سيفتقد ريال مدريد ثاني الدوري االسباني 
لكرة القدم خدمات العب وس����طه س����يرخيو 
كاناليس من 3 إلى 4 أسابيع بسبب اصابة في 

كاحله األيسر.

)رويترز( العب أرسنال أليكس سونغ يتصارع مع العب فوالم زولتان غيرا على الكرة 

)كرم ذياب(فريق نادي الشباب للكيك بوكسينغ حلظة وصوله قاعة التشريفات

إيڤرتون يخطف تعاداًل ثمينًا من تشلسي..ودورتموند »بطل الخريف«
انتك���س انتر مي���الن حامل 
اللقب مجددا وسقط للمرة االولى 
امام مضيفه التسيو منذ 2003 
باخلس���ارة امامه 1 - 3 اول من 
امس على امللعب االوملبي في روما 
في افتتاح املرحلة اخلامسة عشرة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم، 
وهذه الهزمية االولى النتر امام 
فريق العاصمة االزرق واالبيض 
من���ذ 21 ديس���مبر 2003 ح���ن 
خسرحينها بهدف لكريستيان 
ڤييري مقاب���ل هدفن لبرناردو 
كورادي ولوتش���يانو زاوري، 
فتجمد رصيده عن���د 23 نقطة 
واصبح مهددا بفق���دان مركزه 
اخلامس ورمبا اللقب كونه يتخلف 
بفارق 7 نقاط عن التسيو الذي 
حلق مؤقتا مبيالن الى الصدارة 
بانتظار مباراة االخير مع بريشيا. 
وسيسافر فريق املدرب االسباني 
رافايل بنيتيز الذي افتقد خدمات 
هدافه الكاميروني صامويل ايتو 
لاليقاف ثالث مباريات، مبعنويات 
مهزوزة ال���ى أبوظبي من اجل 
العالم لالندية  خوض بطول���ة 
كممثل للق���ارة االوروبية، علما 
انه سيلتقي الثالثاء املقبل ڤيردر 
برمين االملاني في اجلولة االخيرة 
من الدور االول ل���دوري ابطال 
اوروبا. بدوره، عاد التسيو الى 
سكة االنتصارات التي غابت عنه 
في املرحلتن االخيرتن بتعادله 
مع بارما وكاتانيا )1 - 1(، وهو 
فرض افضليته منذ البداية، ولم 
يتأخر اله���دف اذ جنح صاحب 
االرض في افتتاح التسجيل بعد 
ثوان معدودة عبر جوسيبي بياڤا 
)27(. وحصل انتر على فرصة 
ادراك التع���ادل م���ن ركلة حرة 
نفذها الهولندي ويسلي سنايدر 
لك���ن احل���ارس االوروغوياني 
فرناندو موسليرا تدخل ببراعة 
وانقذ املوقف )32(. وفي الشوط 
الثاني ضرب التسيو مجددا وعزز 
تقدمه بهدف ثان سجله زاراتي في 
الدقيقة 53، وجنح انتر في العودة 
الى اجواء اللقاء عبر العب التسيو 
السابق املقدوني غوران بانديڤ 
)75(، ووجه هرنانيز الضرب�ة 
القاضية ل� »نيراتزوري« من ركلة 
حرة رائعة وضعها على يسار 
كاستيالتزي )90(، لتهتز شباك 
فريق بنيتيز في ثالث مناسبات 

للمرة االولى هذا املوسم.

إنجلترا

تصدر ارسنال مؤقتا الترتيب 
بفوزه عل���ى ضيفه فوالم 1-2، 
وحقق كل من تشلسي وتوتنهام 

ديومانسي كامارا الذي لم يتوان 
في ايداعها الشباك )30(.

وف���ي الش���وط الثاني، كرر 
نصري السيناريو وسجل الهدف 
الثاني لفريقه بتسديدة من مسافة 
قريبة بعد متريرة من الهولندي 

بعدما استطاع اخلروج متعادال 
مع ضيفه ستوك سيتي 2-2. 

اليوم سندرالند مع  ويلعب 
وس���ت هام، ووست بروميتش 

البيون مع نيوكاسل.

إسبانيا

الثالث  تبرز مباراة ڤياريال 
مع اش���بيلية الثامن اليوم في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
االسباني حيث يسعى االول الى 
الفوز للبقاء قريبا من الغرمين 
التقليدين حي���ث يتخلف عن 
برش���لونة بفارق 4 نقاط وعن 
ريال مدريد بنقطتن. وفي باقي 
املباري���ات يلتق���ي خيتافي مع 
مايوركا، وامليريا مع سرقسطة، 
واس���بانيول مع س���بورتينغ 
خيخ���ون، وملقة مع راس���ينغ 
س���انتاندر، وريال سوسييداد 
اتلتيك بلباو، وديبورتيڤو  مع 

تعادال بطعم اخلسارة االول مع 
ضيفه ايڤرتون 1-1، والثاني مع 
مضيفه برمنغهام بنتيجة مماثلة 
1-1 أم���س في افتت���اح املرحلة 
السادس���ة عش���رة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
في املباراة األولى على ستاد 
االمارات، بدا ارسنال مصمما على 
الفوز وهاج���م بضراوة منطقة 
مرمى ضيفه فتقدم بهدف مبكر 
حملرك وس���طه الفرنسي سمير 
نصري بعد متريرة موزونة من 
أنهاها  اندري ارشاڤن  الروسي 
األول في سقف الزاوية اليمنى 

.)14(
وتأثر فوالم في البداية بالهدف 
املبكر، وحاول امتصاص الصدمة 
وهاجم بكل صفوفه بهدف ادراك 
التعادل الذي حتقق له بعد ان مرر 
االميركي كلينت دميبس���ي كرة 
محكمة داخل املنطقة الى الفرنسي 

الرابع بع���د ان حقق  باملرك���ز 
املهم بفوزه على ضيفه بولتون 

.0-1
ودك بالكبيرن شباك ضيفه 

ولڤرهامبتون 0-3.
وأفلت ويغان من اخلس���ارة 

مباراته مع مضيفه بالكبول الوافد 
اجلديد لسوء األحوال اجلوية.

وتعادل توتنهام مع مضيفه 
1-1، فبقي توتنهام خامسا برصيد 

29 نقطة.
واحتفظ مانشس���تر سيتي 

روبن ڤان بيرسي داخل املنطقة 
.)75(

ورفع ارسنال رصيده الى 32 
نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة 
على املتصدر الس���ابق وصيف 
البطل مان يونايتد الذي تأجلت 

الكوروني���ا م���ع هيركولي���س 
اليكانتي.

المانيا

هزم اينتراخ���ت فرانكفورت 
املركز  ضيفه ماينت���س صاحب 
الثان���ي 2-1 أمس ف���ي املرحلة 
اخلامسة عشرة من الدوري األملاني 
لكرة القدم، وتوج بالتالي بوروسيا 
دورمتون���د بط���ل اخلريف قبل 
مرحلتن من انتهاء دور الذهاب.

ووقف رصي���د ماينتس عند 
30 نقطة مقابل 37 لبوروس���يا 
دورمتوند الذي يحل ضيفا على 
نورمبرغ اليوم في ختام املرحلة، 
فيما ارتفع رصيد الفائز الى 23 

نقطة.
وانتهت قمة ڤولفسبورغ بطل 
املوس���م قبل املاضي مع ضيفه 
فيردر برمين سلبية، فيما تعادل 
شتوتغارت مع ضيفه هوفنهامي 

.1-1
وتغلب هانوڤر على بوروسيا 

مونشنغالدباخ 1-2.
وه���زم فرايب���ورغ ضيف���ه 

هامبورغ 0-1.
وكانت املرحلة افتتحت امس 
األول بفوز سانت باولي على ضيفه 
كايزرسالوترن 1-0، وتختتم اليوم 
بلقاء ثان يجمع باير ليڤركوزن 

مع كولن.

فرنسا

يبدو مرسيليا حامل اللقب 
مرشحا للبقاء في الصدارة عندما 
يحل ضيفا على نيس السادس 
عشر في املرحلة السادسة عشرة 
من الدوري الفرنسي. ويسعى 
مرسيليا الى مصاحلة جماهيره 
بعد العرض الباهت الذي قدمه 
امام ضيف���ه رين )0 - 0( في 
مباراة مؤجلة من املرحلة احلادية 
عشرة يوم االربعاء املاضي، علما 
انه افلت من اخلسارة لوال تألق 
حارس مرماه ستيف مانداندا في 
التصدي حملاوالت عدة ابرزها 
ركلة جزاء للكونغولي جيرس 
كيمبو � ايكوكو. وميلك مرسيليا 
26 نقطة مقابل 25 لكل من ليل 
الى  الوافد اجلديد  وبريس���ت 
دوري االضواء والذي تنتظره 
مهمة صعبة امام مضيفه باريس 
سان جرمان الرابع برصيد 24 
نقطة. وينتظر بريست الوافد 
اجلديد الى دوري االضواء مهمة 
ام���ام مضيفه باريس  صعبة 
سان جرمان الرابع برصيد 24 

نقطة.

»نسور« التسيو تفترس إنتر وتلحق بالصدارة مع ميالن

رئيس التسيو: كنا جديرين بالفوز
أشاد رئيس نادي التسيو اإليطالي كالوديو لوتيتو 
بفوز فريقه »املستحق« على حامل اللقب إنتر ميالن. 
وصرح لوتيتو ملوقع »سكاي إيطاليا« على اإلنترنت 
قائال: »قدمنا أداء رائعا وليس نتيجة رائعة وحسب، 
لقد سيطر التسيو متاما على املباراة واستحق الفوز 
عن جدارة«. واختص لوتيتو العب الفريق البرازيلي 
هيرنانيس الذي س���جل الهدف احلاسم لالتسيو في 
الدقيقة 89 من املباراة بقدر كبير من اإلش���ادة قبل أن 
يؤكد أن جميع العبي التس���يو اتسموا بالروعة أمام 

إنتر.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السادسة عشرة(

أبوظبي الرياضية 4:30HD3سندرالند � وست هام

أبوظبي الرياضية 7HD3وست بروميتش � نيوكاسل

إسبانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية 7HD2خيتافي � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +78امليريا � سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +76اسبانيول � خيخون

اجلزيرة الرياضية +75ملقة � راسينغ سانتاندر

اجلزيرة الرياضية +92ڤياريال � اشبيلية

اجلزيرة الرياضية +112ريال سوسييداد � اتلتيك بلباو

إيطاليا )المرحلة الخامسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +58ليتشي � جنوى

اجلزيرة الرياضية +510بارما � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +51تشيزينا � بولونيا

اجلزيرة الرياضية +55فيورنتينا � كالياري

اجلزيرة الرياضية +53سمبدوريا � باري

اجلزيرة الرياضية +10:451كاتانيا � يوڤنتوس

ألمانيا )المرحلة الخامسة عشرة(
دبي الرياضية 5:302باير ليڤركوزن � كولن

دبي الرياضية 7:302نورمبرغ � بوروسيا دورمتوند

فرنسا )المرحلة السادسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +79نيس � مرسيليا

اجلزيرة الرياضية +74باريس سان جرمان � بريست

اجلزيرة الرياضية +114سانت اتيان � بوردو

مستقبل بنيتيز في خطر وزينغا مرشح لخالفته
تضاءلت آمال نادي إنتر ميالن اإليطالي لكرة القدم في 
احلفاظ على لقبه بعد هزميته الرابعة أمام التس����يو بينما 
أصبح مستقبل املدرب االسباني رافاييل بنيتيز مع الفريق 
غامضا. وزعمت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية 
أن رئيس إنتر ماسيمو موراتي بدأ بالفعل يبحث عن بدالء 
له. ورشحت الصحيفة والتر زينغا خلالفة بنيتيز. ويتوقع 
أن ينتظر موراتي حتى بطولة كأس العالم لألندية لتقييم 
مدربه االس����باني للمرة األخيرة، أما في حالة الفش����ل من 
جديد فمن املرجح أن تكون هذه نهاية العالقة بن بنيتيز 

وبطل إيطاليا وأوروبا.

رونالدو: أدريانو ليس سعيدًا مع روماريال مدريد يرصد 25 مليون يورو لضم دزيكو

البرازيل تحقق في اتهامات رشوة تيكسيراأنشيلوتي يحذر العبيه  من ضياع حلم التتويج

لن يكون مبقدور ريال مدريد االسباني انفاق أكثر من 25 مليون يورو 
لضم مهاجم ڤولفسبورغ األملاني الدولي البوسني ادين دزيكو في فترة 
 االنتقاالت الشتوية املقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية.
وأضافت الصحيفة ان ڤولفس����بورغ يطلب 40 مليون دوالر أميركي 
ثمنا النتقال هدافه الى صفوف الفريق امللكي الذي تلقى ضربة موجعة 
بإصابة مهاجمه الدولي االرجنتيني غونزالو هيغواين، لذلك سيركز 
جهوده لضم البرتغالي هوغو أمليدا مهاجم فيردر برمين أو االسباني 

فرناندو ليورنتي مهاجم أتلتيك بلباو.

يبذل املهاجم البرازيل����ي رونالدو مهاجم كورينثيانز جهدا كبيرا 
لضم مواطنه أدريانو، مهاج����م روما اإليطالى، لصفوف كورينثيانز 
خالل املرحلة املقبلة. وكان أدريانو )29 عاما(، قد كشف أنه ليس لديه 
أي نية في الرحيل عن روما، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالتجاهل 
من جانب مدرب الفري����ق كالوديو رانييري. وقال رونالدو »حتدثت 
مع أدريانو، وأكد لى أنه ليس س����عيدا مع روما بسبب عدم مشاركته 
أساسيا«. وتابع قائال »إنه موقف معقد للغاية، والبد أن يجد حال له، 

وأعتقد أن انضمامه لكورينثيانز ستكون صفقة رائعة«.

حذر اإليطالي كارلو انشيلوتي املدير الفني لفريق تشلسي حامل 
لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، العبيه من أنهم لن يحافظوا 
على لقب الدوري احمللي، إذا استمرت النتائج السلبية التي عانى منها 
الفريق في نوفمبر املاضي. ويفتقد تشلسي جهود جون تيري وفرانك 
المبارد في الفترة االخيرة ولكن أنش����يلوتي أكد أنه ال يوجد أي عذر 

لفريقه لتقدمي مثل هذا األداء السلبي.

بدأ مسؤولو وزارة العدل في البرازيل التحقيق في مزاعم الفساد 
ضد رئيس االحتاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكس����يرا حسبما 
ذكرت صحيفة »فولها دي ساو باولو«. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي.بي.سي« أن ثالثة أعضاء باللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، من بينهم تيكس����يرا حصلوا على رشوة من شركة »آي 

اس ال« للتسويق ومقرها سويسرا قبل إفالسها عام 2001.

بيكام يهوى الرسم 
على الخزف

العب  مؤخرا  كش��ف 
ك��رة الق��دم البريطان��ي 
الش��هير ديڤي��د بي��كام 
ع��ن موهبة أخ��رى غير 
الرياض��ة وه��ي الرس��م  
قام  حيث  اخل��زف،  على 
الى  اطفال��ه  باصطح��اب 
الورش��ة الت��ي مي��ارس 
فيها هوايته بعد أن رسم 

وشما على ذراعه.
وأوض��ح العب الكرة 
انه وجد في الرسم السالم 
إليه  الذي يحتاج  الداخلي 
بعيدا عن شدة االعصاب 
والتوت��ر ال��ذي جتلبه له 

املباريات والتدريبات.

نتائج الفتة للكيك بوكسينغ في البطولة العربية
عودة الوفد من األردن محماًل بالذهب 

وصل مس���اء أمس األول فريق 
نادي الش���باب للكيك بوكس���ينغ 
املشارك في البطولة العربية األولى 
العاصمة األردنية  أقيمت في  التي 
عمان احتل املركز الثاني في الترتيب 
العام وحصل على املركز األول في 
أسلوب السيمي كونتاكت واملركز 
الثالث في أس���لوب الفل كونتاكت 
الفريق  وكان على رأس مستقبلي 
في قاعة التش���ريفات نائب رئيس 
الكويتية للكيك بوكسينغ  اللجنة 
الزميل طالل احملطب وامن سر نادي 
الشباب صالح بداح وبشار الكندري 
من العالقات العامة في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة. وأحرز عبداهلل 
البلوشي على ذهبية وزن 64 كغم 
وحسن البناي على ذهبية وزن 69 
كغم وساري العباد ذهبية وزن 51 
كغم فيما حصل نواف الهندال على 
فضية وزن 84 كغم وخالد الشمري 
على فضية وزن 56 كغم، ومشعل 
العربي���د على فضية وزن 63 كغم 
وخالد عبدالواحد على فضية وزن 
81 كغم وحصل راشد الكندري على 
برونزية 60 كغم وناصر الزامل على 
فضية وزن 71 كغم وناصر املوسى 

على برونزية وزن 75 كغم وحسن 
املج���ادي على برونزي���ة وزن 79 
كغم ويوس���ف أمير على برونزية 
74 كغ���م. من جانبه، أش���اد بداح 
باالجناز الذي حققه العبو املنتخب 
والنادي في أول بطولة عربية تقام 
للعبة لألندية األبطال وهنأ رئيس 
وأعضاء اللجن���ة الكويتية للكيك 
بوكس���ينغ على جهودهم في دعم 

اللعبة ومطالبا الالعبن باالستمرار 
في الظهور باملستوى الفني الالئق في 
االستحقاقات الدولية املقبلة، مؤكدا 
س���عي اللجنة إلشهار ناد مختص 
باللعب���ة حتى حتظ���ى باالهتمام 
ف���ي األندية.   والرعاية ونش���رها 
م���ن جهته، ش���كر احملطب رئيس 
وأعضاء نادي الشباب لدعمهم اللعبة 
وموافقتهم على املشاركة باسم النادي 

في أول بطولة عربية لألندية األبطال، 
كما طالب الهيئة واللجنة األوملبية 
بدعم اللعبة وأبطالها وتسهيل مهمة 
مشاركاتها في االستحقاقات الدولية 
والتغلب على الصعاب التي تعانيها 
بسبب العراقيل التي يضعها االحتاد 
اآلسيوي وشح املوارد املالية إلقامة 
النش���اط احمللى وتطوير احلكام 

واملدربن. 

العربي والنصر اإلماراتي 
وديًا غدًا

 دروغبا وإيتو مرشحان
 لـ »الذهبية األفريقية«

مبارك الخالدي
يستضيف النادي العربي مساء غد النصر 
اإلماراتي في مباراة ودية حيث يستعد كال 
الفريقن لالستحقاقات املقبلة. وكان األخضر 
قد خسر من االتفاق السعودي 0 � 2 اخلميس 
الفائت في إطار استعدادات الفريق النطالق 
اجلولة السابعة من الدوري املمتاز اجلمعة 
املقبل حيث سيلتقي العربي )15 نقطة( مع 
كاظمة )12 نقطة(. ويع����ول اجلهاز الفني 
لألخضر على املباراتن مع فريقي االتفاق 
التي رافقت  والوصل لتعويض السلبيات 

الفريق جراء إيقاف منافسات الدوري.

مرة اخرى جاء الثنائي ديدييه دروغبا 
قائد س����احل العاج وصموي����ل ايتو قائد 
الكاميرون على رأس قائمة املرشحن جلائزة 
افض����ل العب افريقي بعدم����ا اعلن االحتاد 
االفريقي لكرة القدم قائمة مختصرة تضم 
خمسة العبن. وإلى جانب دروغبا مهاجم 
تشلسي، وايتو مهاجم انتر، ضمت القائمة 
الثالثي الغاني اسامواه جيان العب سندالند 
االجنليزي واملالي سيدو كيتا العب برشلونة 

وسالومون كالو.

سلة الكويت وكاظمة في مواجهة السالمية والصليبخات

فوز صعب لإلسماعيلي على وادي دجلة

يحيى حميدان
تقام مساء اليوم 3 مباريات ضمن مباريات 
اجلولة احلادية عش����رة لدوري كرة السلة، 
حيث يلتقي الكويت )6 نقاط( مع الساملية 
)7 نق����اط( في ال� 5 بصال����ة نادي اجلهراء، 
ويلتقي بعدها الصليبخ����ات )9 نقاط( مع 
كاظمة )8 نقاط( في ال� 7 في نفس الصالة، 
والتضامن )8 نقاط( مع الساحل )6 نقاط( 
في ال� 7 في صالة نادي الصليبخات. وتبدو 
مهمة الكويت وكاظمة سهلة في جولة اليوم 
السيما انهما يالقيان خصمن يتفوقان عليهما 
من ناحية اخلبرة املوجودة لدى العبيهما، 
اضافة الى تواجد محترفن على كفاءة عالية 

في األبيض والبرتقالي. وعلى اثر ذلك ستكون 
الفرصة مواتية ملدربي الكويت األملاني بيتر 
ش����ومر وكاظمة البحريني سلمان رمضان 
للدفع بالعناص����ر البديلة واالطمئنان على 
مس����تويات بعض الالعبن الشباب. أما في 
املباراة األخيرة، قد تبدو كفة الفريقن متقاربة 
خاصة مع غياب احملترف في الساحل وعدم 

تواجد احملترف املميز في التضامن.
ال����ى ذلك، تغلب الكويت على الش����باب 
109-78، واجلهراء على الس����املية 59-85، 
والقادسية على النصر 92-65، ضمن املباريات 
املؤجلة من املراحل السابقة التي أقيمت امس 

األول.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الدقائق األخيرة من اجلولة  حسمت 
ال� 13 من ال����دوري املصري املمتاز لكرة 
القدم صراع مركز الوصيف، فعلى ستاد 
بترو سبورت جنح إنبي في إسقاط ضيفه 
اإلنت����اج احلربي 3 � 2 في الوقت القاتل. 
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد انبي إلى 24 
نقطة يحتل بها املركز الثالث، بينما جتمد 
رصيد اإلنتاج احلربي عند 18 نقطة في 

املركز السابع. 
وأفلت اإلسماعيلي من فخ ضيفه وادي 
دجل����ة، وتغلب علي����ه 1 � 0 جنح عمرو 

السولية في تسجيل هدف املباراة الوحيد 
قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء.

ورفع الفوز رصيد الدراويش إلى 22 
نقطة ويحتفظ باملرك����ز الرابع، ومازال 
لديه مباراة مؤجلة مع س����موحة، بينما 
جتمد رصيد دجلة عند 11 نقطة. واكتسح 

بتروجيت ضيفه حرس احلدود 3 � 0. 
ومن جانب آخر، اقترب محمد أبوتريكة 
صانع ألعاب األهلي من تسجيل مائة هدف 
في الدوري املمتاز لدخول »نادي املائة« 
وذلك بعدما س����جل هدف فريقه الوحيد 
ليرفع رصيده الى 96 هدفا في الدوري.


