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صدارة الممتاز.. »بال اهتزاز«

حلصوله على انذارين.

تعادل القادسية والكويت

وفي لقاء األصفر واألبيض فرض 
األول  س����يطرته منذ البداية حيث 
كانت له األفضلية بش����كل واضح 
إثر حتركات العبي الوس����ط طالل 
العامر وصالح الشيخ وعبدالعزيز 
املشعان وانطالقات محمد العنزي 
وبدر املطوع ب����ن مدافعي الكويت 
واعتمد أصحاب األرض على الكرات 
الكرة  البيني����ة واللجوء لتناق����ل 
مبثلثات اتعب����ت مدافعي األبيض 
كثيرا باإلضافة التباع املدرب الوطني 

اسلوبا جديدا من خالل الضغط على  
حامل الكرة مما أفقر العبي الكويت 
التركيز ال����الزم والذين بدا عليهم 
التأثر بفترة التوقف، حيث ظهروا 
وكأنهم يلعبون ألول مرة مع بعضهم 
البعض، ومتكن مساعد ندا من ترجمة 
السيطرة القدساوية بتسجيله هدف 
ل الكرة الركنية  التقدم بعد أن حوَّ
التي أرسلها بدر املطوع برأسه على 
يسار احلارس بدر العازمي )26(. 
ولم يركن القادسية للهدوء بل واصل 
املطوع ورفاقه الهجوم بغية استغالل  
سوء احلالة الفنية التي كان عليها 
خصمهم وس����دد األخي����ر كرة من 

على مشارف منطقة اجلزاء أبعدها 
العازمي لركنية )30(. وكان لعلي 
الشمالي دور بارز في قيادة الهجمات 
الصفراء القادمة من اخللف والذي 
ساهم في تخفيف العبء والرقابة 
الالصقة التي تعرض لها املشعان في 
اجلبهة اليسرى. ومتكن بدر املطوع 
من إضاف����ة الهدف الثاني من ركلة 
جزاء احتسبها احلكم علي محمود 
إثر عرقلة احلارس بدر العازمي له 
سددها على ميينه )37(، ولو اجتهد 
العبو القادس����ية في باقي الفرص 
التي سنحت لهم لكان الفارق أكثر 
من هدفن نتيجة تواضع مستوى 

اخلصم. وفي مطلع الشوط الثاني 
أش����رك مدرب الكوي����ت البرتغالي 
خوسيه روماو البرازيلي روجيريو 
بدال من العماني اسماعيل العجمي 
لينشط الشق الهجومي وكانت أولى 
ثمار التغيير تسجيل جراح العتيقي 
لهدف التقليص مستغال الكرة املرتدة 
من احلائط البشري ليسددها قوية 
على يس����ار نواف اخلالدي )52(، 
وحتسن أداء األبيض بفضل حتركات 
ناصر القحطاني ووليد علي وجراح 
العتيقي، ويبدو ان مساعد ندا اشتاق 
لهوايته )الض����رب من دون كرة(، 
حيث تعمد االش����تراك بقوة ودون 

كرة مع العب الكويت سامي الصانع 
لينال على اثرها البطاقة الصفراء 
الثانية ويتم طرده، ليكمل القادسية 
املباراة بعش���رة العبن، وأحسن 
األبيض اس���تغالل املساحات التي 
خّلفها طرد ندا، وأهدر املهاجم علي 
الكندري ثالثة أهداف محققة كان 
آخره���ا كرته التي ردتها العارضة 
وقت خروج اخلال���دي من مرماه. 
وأش���رك روماو خالد عجب مكان 
البرازيلي كاريكا ليتمكن من أول 
ملسة من تسجيل هدف التعادل من 
ركنية أس���كنها حلق املرمى )76(، 
وتالعب روجيريو بدفاع ووس���ط 

األصفر ميينا ويس���ارا. ولم تفلح 
محاوالت محمد ابراهيم في اغالق 
الوسط بإشراكه جهاد احلسن مكان 
حمد العنزي ولو استغل األبيض 
الكرات السانحة له لقلب الطاولة 
على خصمه الس���يما بعد تأخره 
بهدفن بالشوط األول، وكان الشوط 
الثاني أبيض بكل شيء اال جلماهير 
القادسية التي تصفه باألسود طبعا! 
ويحسب للبرتغالي خوسيه روماو 
اصراره على ادراك التعادل وزّجه 
بالكندري وخالد عجب وكاريكا قبل 
استبداله لتقوية الهجوم الذي استمد 
قوته بتحركات وليد علي الذي أزعج 

كثيرا القدساوية وأحدث املساحات 
التي س���اهمت في عودة القادسية 
للوراء كثيرا، وظهر نواف اخلالدي 
مهزوزا في اكثر من كرة شارك بها 
ولعله يتحمل مس���ؤولية الهدفن 
السيما األول الذي جاء من تسديدة 
من خارج منطقة اجلزاء يبدو انه 
اليزال يعاني من ضعف في الرؤية! 
فيما اكتفى محمد ابراهيم مبحاولة 
مللمة صفوفه وكاد يخس���ر اللقاء. 
أدار اللق���اء علي محمود وأنذر من 
الكويت بدر العازمي وكاريكا ومن 
القادسية عصام العدوة وطرد زميله 

مساعد ندا.

فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي 
عبدالعزيز جاسم

القادس����ية صدارته  واص����ل 
لل����دوري املمتاز بعد اس����تئناف 
اجلولة الس����ابعة اثر تعادله مع 
الكويت )2-2( ف����ي املباراة التي 
جرت بينهما امس على ستاد محمد 
احلمد والتي شهدت اعتزال العب 
القادس����ية طارق اخلليفي ليرفع 
ال����ى 16 نقطة  األصفر رصي����ده 

والكويت الى 14 نقطة.
وتع����ادل العربي م����ع كاظمة 
من دون اهداف ليرفع »االخضر« 
رصيده ال����ى 16 نقطة، كما ارتفع 
رصيد »البرتقالي« الى 13 نقطة، 
وكان »االخضر« هو الطرف االفضل 
واضاع مهاجمه خالد خلف ثالث 
فرص محققة، كم����ا الغى احلكم 
محمد بوجروه هدفا خللف بداعي 
التسلل، فيما كانت اخطر الفرص 
ل� »البرتقالي« رأسية يوسف ناصر 
ابعدها خالد الرشيدي بصعوبة. 
وفور انتهاء املباراة حاول مهاجم 
العربي خال����د خلف التهجم على 
حكم املباراة محمد بوجروه على 
خلفية الغائ����ه هدف »االخضر«. 
وفي مباراة الساملية والنصر، متكن 
»السماوي« من تخطي »العنابي« 
2 - 1 احرزها العب الساملية علي 
فريدون )19 و83(، وس����جل خطأ 
في مرم����اه )46(، ليرتفع رصيد 
الساملية الى 7 نقاط ليحل في املركز 
اخلامس وتراجع النصر الى املركز 

السادس ب� 6 نقاط.
وجنح اجلهراء في اخلروج من 
دائرة الصفر وكسب نقاطه الثالث 
األولى بعد ان هزم ضيفه الساحل 
1-0، أحرز الهدف محمد دهش في 
الوقت بدل الضائع، وارتفع رصيد 
اجلهراء الى 3 نقاط وبقي رصيد 
الساحل 6 نقاط. وشهدت املباراة 
طرد مدافع اجلهراء نبيل عاشور 

وداعية »حمراء« لندا.. وتعادل األربعة الكبار

فواز احلساوي يتسلم درعا تذكارية من وليد ناصر

احلكم محمد بوجروه ألغى هدفا خلالد خلف بداعي التسلل

التضامن وخيطان يواجهان الفحيحيل واليرموك

الشباب للتشبث بصدارة »األولى« أمام الصليبخات
مبارك الخالدي

يعود دوري الدرجة األولى 
لالنطالق اليوم بعد توقف دام 89 
يوما بسبب مشاركات املنتخب 
الوطني إقليميا وقاريا، بإقامة 3 
مباريات، حيث يواجه الشباب 
»13 نقط���ة« الصليبخ���ات »9 
نقاط« على ملعب الساحل ويحل 
التضامن »11 نقطة« ضيفا على 
الفحيحي���ل »5 نقاط« ويلتقي 
خيطان »9 نقاط« اليرموك »3 
نقاط« على ستاد مبارك العيار 
باجلهراء. وتقام املباريات في ال� 

30و4 عصرا.
وتب���رز املواجه���ة الثأرية 
بن الش���باب الطامح للتمسك 
بصدارته والصليبخات الراغب 
في رد الدين خلصمه الذي هزمه 
عل���ى أرضه في اجلولة االولى 
بعد مب���اراة مثيرة. والفريقان 
يجمعهم���ا عدد من القواس���م 
املشتركة، فالشباب يقوده املدرب 
الذكي خالد الزنكي الذي جنح 
املناس���بة  التوليفة  إيجاد  في 
الت���ي قادت الفري���ق لتحقيق 
أربع���ة انتص���ارات وتع���ادل 
وحيد وخسارة واحدة جعلته 
يتربع على صدارة قائمة الفرق 
إضافة الى إجادة الزنكي قراءة 

املباريات.
وفي املقابل يقود الصليبخات 
املدرب ثام���ر عناد الذي ميتاز 

بالواقعية بإدارته للمباريات.

»يد« اليرموك
 يفوز على كاظمة

اليرموك على كاظمة  تغلب 
28 � 27 في مباراة قوية اختتم 
بها األسبوع اخلامس من بطولة 

الدوري العام لكرة اليد.
وحقق اليرم���وك األفضلية 
منذ انطالقة اللقاء وقدم العبوه 
الثنائي نصير حس���ن  بقيادة 
ومطل���ق الدوس���ري أداء قويا 
متكنوا م���ن خالله من األطباق 
على خصمهم لينتهي الش���وط 

األول بتقدمهم 13 � 11.
ومع انطالقة الشوط الثاني 
ح���اول العبو كاظم���ة مجاراة 
خصومه���م ومتكن���وا بقيادة 
يوس���ف حيدر م���ن تقدمي أداء 
اليرموك  أفضل ولكن العب���ي 
استطاعوا في النهاية حتقيق فوز 
غال هو األول له بهذه البطولة 
وسيس���هم بالتأكيد في تعديل 

أوضاعه بها.
وفي مباراة أخرى تغلب النصر 
دون صعوبة تذكر على التضامن 
37 � 31 ليحقق بذلك فوزه الثالث 
ف���ي البطولة ويعدل من مركزه 
بها علما ان الشوط األول انتهى 

لصالح النصر 17 � 9.
وبعد ختام مباريات األسبوع 
اخلامس للبطولة يتصدر الشباب 
ج���دول الترتيب ب� 9 نقاط من 
4 ح���االت فوز وتع���ادل واحد 
فيما تتش���ارك 4 فرق باملركز 
الثان���ي برصي���د 8 نقاط وهي 
على التوالي: العربي والقادسية 
والساملية والفحيحيل حامل لقب 

البطولة.

التضام���ن مواصلة  ويأمل 
صحوته وتخطي عقبة الفحيحيل 
وإضافة النقاط الثالث لرصيده 
أمال في تعثر الش���باب والقفز 
الفريق  الى الصدارة، وميتلك 
اليوم متى نفذ  الفوز  مقومات 
الالعبون تعليمات املدرب سعد 
شبيب وعدم االستهانة باخلصم 
الذي عاني الكثير في القس���م 

االول من املسابقة.

ويعتم���د ش���بيب عل���ى 
النيجيري ادولف برنس ووليد 
ومحمد سالم وماجد مصطفى، 
علما أن التضامن افتقد جهود 
أبرز العبيه لالحتراف اخلارجي 
وهم عبداهلل مش���يلح وجابر 
جازع وحمد امان. وفي اجلبهة 
الفحيحيل  االخ���رى يس���عى 
للوثوب مجددا والعودة الى سكة 
انه يضم  االنتصارات، خاصة 

عددا من العناصر اجليدة بتواجد 
تركي املطيري ومحمد عدنان 
والنيجيري سلمون والتونسين 

مهدي حرب وماهر عامر.
ويسعى خيطان الى استعادة 
توازنه، فبع���د البداية اجليدة 
للفريق تعرض الى ثالث خسائر 
أجبرته على التراجع، اال انه قد 
يصط���دم اليوم بفريق متجدد 

ومتطور وهو اليرموك.

مسعود فريدون محاصرا بني العبي الصليبخات

أحمد حسام »ميدو« يختتم مشواره مع الزمالك

الحساوي يشيد بوليد ناصر

»األولمبي« غادر إلى سورية

اس���تقبل فواز احلساوي رئيس مجلس ادارة 
نادي القادسية باإلنابة العب اجلهراء وليد ناصر 
الذي دعاه حلضور مهرجان اعتزاله واملقرر اقامته 
االربعاء املقبل حتت رعاية رجل االعمال مشعل 
مبارك العيار الرئي���س الفخري لنادي اجلهراء، 
وذلك في اللقاء الذي س���يجمع العربي واجلهراء 

على ستاد مبارك العيار بنادي اجلهراء في الرابعة 
والنصف مساء.

من جانبه أثنى احلساوي على مسيرة الالعب 
الكبيرة باملالعب احمللية ومتنى له التوفيق والسداد 
في مسيرته املقبلة في مجال عمله سواء في املجال 

الرياضي او خارج الرياضة.

غادرت بعثة منتخبنا االوملبي في التاسعة صباح 
امس الى العاصمة السورية دمشق ملواجهة املنتخب 
األوملبي السوري وديا األحد املقبل. وتأتي املباراة 
ضمن استعدادات املنتخبن للتصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى أوملبياد لندن 2012 التي ستنطلق في 
أواخر يناير املقبل حيث سيواجه األزرق بنغالديش 
في الدور األول، بينما تأهل املنتخب الس���وري 

مباشرة الى الدور الثاني من التصفيات. ويرأس 
وفد األزرق مان���ع احليان، ويضم محمد البنيان 
مديرا للفريق وماهر الشمري مدربا وخالد أحمد 
مساعدا وأحمد العتيبي مشرفا وسالم املبارك عضو 
جلنة العالقات العامة وماهر احللوة طبيبا للفريق 
وطارق البناي مدربا حلراس املرمى ووائل فرج 

عامل جتهيزات، باإلضافة الى 19 العبا.

األهلي مع جوزيه أمام المقاصة والمصري يلتقي الشرطة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تختتم اليوم منافسات الدور االول من الدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم، بإقامة املباراتن املتبقيتن باألسبوع اخلامس عشر، 
والتي يتقابل خاللهما احتاد الشرطة مع املصري البورسعيدي 
في السادس���ة اال ربعا مس���اء، ومصر املقاصة مع األهلي في 

الثامنة مساء.
فعلى ستاد املقاولون العرب باجلبل األخضر يتقابل األهلي 
مع مصر املقاصة في لقاء مثير لعدة أسباب منها عودة البرتغالي 
مانويل جوزيه لقيادة »الشياطن احلمر« من جديد، وهو املدرب 
الذي ارتبط اس���مه عند جماهير الك���رة املصرية بصفة عامة 

واألهلي على وجه اخلصوص بالبطوالت واالجنازات.
ويتوقع معظم عشاق القلعة احلمراء ان يعود العبو األهلي 
ملس���تواهم املعهود وعودة الفريق الى نغمة االنتصارات من 
جدي���د على أيدي هذا العجوز الداهي���ة الذي حقق مع األهلي 

أفضل اجنازاته على االطالق.
وعلى ملعب كلية الش���رطة سيكون هناك صراع كبير بن 
املدير الفني لفريق احتاد الشرطة طلعت يوسف واملدير الفني 
للمصري البورسعيدي أالن جيجر، فكالهما يبحث عن نقاط 

املباراة الثالث.
والشرطة من أندية الصفوة هذا املوسم حيث يحتل املركز 
اخلامس برصيد 23 نقطة اما املصري فيمتلك 20 نقطة يحتل 

بها املركز السابع.
ورفضت الفرق األربعة األخيرة بجدول مس���ابقة الدوري 

الع���ام التقدم في جدول الدوري بعدم���ا أنهت املباراتن التي 
جمعتهما بالتعادل االيجابي. وتعادل االحتاد الس���كندري مع 
مضيفه املقاولون العرب بهدف لكل منهما كما تعادل سموحة مع 
ضيفه دجلة ليستمر احلال على ما هو عليه في نهاية املسابقة 
مع تذيل االحتاد اجلدول ب� 11 نقطة ووادي دجلة يس���بقه ب� 
12 نقطة متساويا مع املقاولون الذي يحتل املركز الرابع عشر 

وسموحة يتقدمهم في املركز الثالث عشر ب� 13 نقطة.

ميدو مع الزمالك

وأكد احمد حس���ام »ميدو« العب اياكس أمستردام السابق 
انه س���يوقع اليوم على عقود انضمامه للزمالك، مضيفا في 
تصريحات ل���ه لبرنامج »كورة اف ام« على اذاعة الش���باب 
والرياضة انه سيحضر مباراة الزمالك مع االنتاج احلربي للشد 
من ازر الالعبن. وقال انه سينهي حياته الكروية في الزمالك 

الذي شهد بدايته كالعب قبل االنطالق الى أوروبا.
 م���ن جهة أخرى، توصل مجلس إدارة نادى اإلس���ماعيلي 
برئاسة نصر أبواحلسن التفاق شبه نهائي مع الهالل السعودي 
بخصوص إعارة مهاجم الدراويش الدولي أحمد علي لصفوف 
النادي الس���عودي بداية من يناير اجل���اري وملدة عام مقابل 
نصف ملي���ون دوالر، كما قرر اجلهاز الفن���ي للفريق إرجاء 
احلكم النهائي على الثنائي الس���نغالي دميبا والغاني اليكس 
اس���امواه حلن مش���اركتهما في اللقاء الودي اليوم مع فريق 

الرائد السعودي.

منير يحيي حفل ميدو: سأوقّع للزمالك ألنهي حياتي في األبيض
مئوية الزمالك بعد الصلح

املطرب  واف���ق 
املص���ري محم���د 
منير عل���ى احياء 
حفل املئوية اخلاص 
الزمالك بعد  بنادي 
مصاحلته من قبل 
املستش���ار ج���الل 
ابراهي���م رئي���س 
واحم���د  الن���ادي 
شيرين رئيس جلنة 

املئوية.
ونش���ب خالف 
الفترة االخيرة  في 
بن منير ومجلس 
ادارة الزمالك انتهى 
بالصلح حيث قام 
جالل ابراهيم واحمد 
شيرين بزيارة منير 

وجرى الصلح معه ليعدل عن قراره السابق ويقرر احياء حفل 
املئوية.

وس���يقوم منير بإحياء حفل املئوية الكبير مبناسبة مرور 
100 عام على انشاء الزمالك دون احلصول على اي مقابل مالي 
حبا في القلعة البيضاء، واشترط منير اقامة حفل املئوية داخل 

جدران الزمالك.

محمد منير

)هاني الشمري(ندا ودع فريقه ببطاقة حمراء


