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استقبال بعثة منتخب لبنان للصاالت في مطار بيروت الدولي بعد عودتها من الدوحة

منتخب الصاالت يكسر السلبية الكروية اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل

خرق منتخب لبنان لكرة الصاالت الروتني الكروي اللبناني 
اململ، جلهة غياب االجنازات والس���ير في مسلسل ال ينتهي من 
الهزائم، وقام بإجناز لم يحصل اال في كرة الصاالت، بجلب كأس 
بطولة غرب آسيا الى بيروت، وهي الكأس الثانية التي يحرزها 
منتخب الصاالت، بعد فوزه بكأس االحتاد اآلسيوي منذ عامني، 

للفرق من املستوى الثاني في القارة.
وكان املنتخب تأهل لنهائيات بطولة آس���يا للصاالت املقررة 
السنة املقبلة في أوزبكستان، متصدرا بطولة غرب آسيا املؤهلة 

من دون خسارة، والتي اجريت في صالة نادي الغرافة بقطر.
وكان ف���از في الدورين نصف النهائي على الكويت 1-0، وفي 

النهائي على العراق 1-3.
وأعد له اس���تقبال الئق في قاعة الوصول للدرجة السياحية 
في مطار بيروت الدولي، شارك فيه رئيس االحتاد اللبناني لكرة 
القدم م.هاش���م حيدر، ونائبه االول رميون س���معان، وعدد من 

اعضاء اللجنة االدارية.

وثمن حيدر جهود الالعب���ني، وأعلن صرف مبلغ الف دوالر 
اميرك���ي مكافأة لكل فرد من البعثة، ووعد بتوفير افضل س���بل 

التحضير للنهائيات اآلسيوية.
كذلك كش���ف عضو االحتاد اللبناني لكرة القدم رئيس جلنة 
كرة الصاالت سيمون الدويهي ل� »األنباء«، نية االحتاد جتنيس 
الالعب العراقي املقيم في لبنان مروان زورا، »اذا سمحت قوانني 
االحتادين الدولي واآلسيوي بذلك. وسيساعدنا زورا املتخصص 

فقط في كرة الصاالت، في النهائيات اآلسيوية«.
وطالب الدويهي اللبنانيني بأخذ كرة الصاالت على محمل اجلد، 

والعمل على تفرغ العبيها، »لتحقيق نتائج قارية«.
وكان���ت جلنة كرة الصاالت اش���ترطت ان يكون املدير الفني 

للمنتخب متفرغا وغير مرتبط مع أحد الفرق.
وواف���ق االمر املدرب دوري زخور، بعد اعالن نادي الس���الم 
زغرتا انس���حابه من البطولة ألسباب مالية، علما ان زخور كان 
قد جمع توليفة بروس كافيه الذي سيطر على كل ألقاب اللعبة 

منذ اطالقها رسميا في لبنان.

عقوبات وغرامات مالية على األهلي والهالل

تعادل النصر واالتفاق مع صور وقطر

الصراع يتواصل بين المحرق والرفاع

الرياض ـ خالد المصيبيح
واصل النصر تصدره املجموعة الثانية لبطولة 
أندي����ة مجلس التعاون على الرغ����م من تعادله مع 
ضيفه صور العمان����ي 2-2، ورفع النصر رصيده 
إلى ارب����ع نقاط من مبارات����ني متفوقا بفارق هدف 
عن صور الثاني الذي لعب ثالث مباريات فيما ظل 
اخل����ور القطري آخر الترتيب م����ن دون رصيد من 

مباراة واحدة.
وكان النص����ر قد تقدم اثناء املباراة مرتني كانت 
األولى عندما سجل له العبه خالد الزيلعي في الدقيقة 
21، ثم ادرك صور التعادل في الدقيقة 42 عن طريق 
سليم فايل، وفي الدقيقة 55 تقدم النصر مرة أخرى 
عن طريق س����عد احلارثي إال أن العب صور ماهر 

عبيد ادرك التعادل في الدقيقة 64.
وفي الدمام جنا االتفاق من اخلسارة وبقاء حظوظه 
في املنافسة في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة 
جزاء احتسبها حكم املباراة الكويتي ناصر العنزي 
وسجل منها العماني خليفة عايد هدف التعادل بعد 
ان كان قطر قد تقدم بهدف العبه املغربي يوس����ف 
السفري في الدقيقة 21 ورفع قطر رصيده إلى خمس 
نقاط من ثالث مباريات مقابل نقطة واحدة لكل من 

االتفاق والعروبة العماني ثالث فرق املجموعة.

من جهة أخرى عاقبت اللجنة الفنية في االحتاد 
السعودي لكرة القدم االهلي والهالل بنقل أول مباراة 
رسمية تقام على أرضهما وتغرميه كل مبنهما مبلغ 
20 الف ريال )نحو 6 االف دوالر( طبقا للمادة )22( 

الفقرة )2( من الئحة االنضباط.
وتأتي هذه العقوبات بعد قيام جماهير الفريقني 
بالتراشق بقوارير املياه واألحذية في الدقيقة األخيرة 
م����ن الوقت بدل الضائع في املرحلة اخلامس����ة من 
الدوري وبناء على تقاري����ر حكام املباراة التي فاز 

فيها الهالل 1-2.
وفرضت اللجنة غرامة مالية اخرى قدرها 20 الف 
ريال على األهلي لتكرار مخالفة تأخر نزول الفريق 
إلى أرض امللع����ب للمرة الثانية في البطولة ذاتها، 
وإيقاف مساعد املدرب كارلوس غونزاليس 4 مباريات 
رسمية مع غرامة مالية قدرها 10 آالف ريال لتوجهه 

الى مدرب الهالل بألفاظ خادشة للحياء.
وقررت اللجنة ايضا، بناء على تقرير حكم مباراة 
الفتح والشباب، إيقاف حارس مرمى االخير الدولي 
وليد عبداهلل 3 مباريات رس����مية مع غرامة مالية 
قدرها 6 آالف ريال لتوجهه إلى احلكم املساعد الثاني 
بألف����اظ بذيئة ونابية عقب املباراة التي خس����رها 

فريقه 2-1.

المنامة ـ ناصر محمد
اس���تمر الصراع متواصال بني حامل اللقب 
فريق احملرق ومنافسه التقليدي الرفاع بعد ان 
حققا فوزهما الثالث على التوالي ضمن مسابقة 
دوري الدرجة األولى لكرة القدم البحريني وذلك 
بعد ان تخطيا الشباب واملنامة ضمن االسبوع 
الثالث للمس���ابقة الذي شهد اول فوز لألهلي 
في درب���ي العاصمة على النجمة بهدف احرزه 
املدافع تكو ليحقق فريقه الفوز ويخطف النقاط 
الث���الث ليرفع رصيده ال���ى 4 نقاط فيما بقي 
رصيد النجمة 3 نقاط بعد ان مني بخسارتني 

متتاليتني.
احملرق حقق األه���م وخطف الفوز ونقاطه 
الثالث ليضيفها الى رصيده الذي ارتفع الى 9 
نقاط فيما بقي رصيد الشباب نقطة، وجاءت 
املباراة جيدة املستوى خاصة من جانب الشباب 
الذي قدم عرضا رائعا اال انه خرج خاسرا بعد 
ان تق���دم احملرق بهدفي حس���ني علي »بيليه« 
)15( وعبداهلل الدخيل )30(، وسجل للشباب 

محمد سهوان )37( لينتهي الشوط األول لصالح 
احملرق بهدفني مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل ساملون هدف 
التعادل للشباب بالدقيقة 51، وخطف عبداهلل 

الدخيل هدف الفوز للمحرق بالدقيقة 71.
وواصل الرفاع ش���ق طريقه نحو املنافسة 
واستطاع بشق األنفس ان يتغلب على املنامة 
3-2 ويرفع رصيده الى 9 نقاط فيما بقي رصيد 

املنامة 4 نقاط.
بدأ املنامة التسجيل بهدف مبكر احرزه مسعود 
قمبر )2(، وسرعان ما تعادل الصربي ميالدين 
للرفاع بالدقيقة )7(، وأكد اسماعيل عبداللطيف 
انه صفقة ناجحة للرفاع باحرازه الهدف الثاني 
)16(، فيما اضاف محمد سلمان الهدف الثالث 
بالدقيقة )76(، وقبل نهاية اللقاء بدقيقتني احرز 
املخضرم حميد درويش الهدف الثاني للمنامة. 
ومن جهة، اخرى ب���ات في حكم املؤكد تأجيل 
مباراة احملرق مع الشباب االماراتي ضمن بطولة 

اندية مجلس التعاون االبطال لكرة القدم.

األهلي يفلت من مصيدة المنصورة واإلسماعيلي يتعثر مجدداً
وفي مب���اراة اخرى، تعادل 
اإلسماعيلى مع طالئع اجليش 
1-1 في املباراة التي جمعتهما 
بس���تاد اإلس���ماعيلية ليفقد 
الدراويش نقطتني في سباقه 

على صدارة املسابقة.
أحرز األهداف طلعت محرم 
للجيش في الدقيقة 6 وعبداهلل 
الشحات لإلسماعيلي في الدقيقة 

.16
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد 
اإلس���ماعيلي إلى 12 نقطة في 
املرك���ز الثال���ث، بينما يرتفع 
رصي���د اجليش إل���ى 11 نقطة 

ويتقدم للمركز الرابع.
وواصل فري���ق بتروجيت 
مالحقته للمتصدر األهلي بعدما 
متكن من الفوز على ضيفه احتاد 

الشرطة بنتيجة 1-2.
في السويس، رفع بتروجيت 
رصيده الى 14 نقطة ليبقي على 
ف���ارق الثالث نقاط بينه وبني 
االهلي. وعلى الرغم من تأخر 
بتروجيت في الش���وط االول 
بهدف نظيف احرزه مينسيو 
بوب���ا ف���ي الدقيق���ة 6، متكن 
بتروجيت من قل���ب النتيجة 

في شوط املباراة الثاني.
ومتكن ايري���ك بيكوى من 
اح���راز هدف���ني متتاليني في 
الدقيقت���ني 60 و87 ليه���دي 
بهما الفريق البترولي 3 نقاط 

غالية.
وفي االسكندرية، حقق االحتاد 
اول فوز له في الدوري بعدما تغلب 
على ضيفه اإلنتاج احلربي 0-1. 
ورفع االحتاد رصيده إلى 4 نقاط 
يحتل بها املركز قبل االخير، فيما 
 توقف رصيد اإلنتاج عند 9 نقاط
املرك���ز اخلامس  يحت���ل به���ا 

مؤقتا.
وفي مب���اراة اخرى، تعادل 
املقاولون العرب مع غزل احمللة 
بهدف لكل منهما ليرفع االول 
رصيده ال���ى 7 نقاط كما رفع 

الثاني رصيده الى 5 نقاط.

التعادل.
وقال إن األداء الفردي لالعبني 
أثر على  الثاني  خالل الشوط 
الفريق وجع���ل األهلي يحرز 
الهدف الثاني، خاصة أن هناك 
فرصا مؤكدة الحت للمنصورة، 
ولكن الفردية وقفت حائال أمام 

إدراك التعادل.

مما جع���ل الفري���ق يتعرض 
لهزمية غير مستحقة وفقدانه 
لثالث نقاط مؤثرة خالل مشوار 
الفري���ق للبق���اء ضمن دوري 
األض���واء والش���هرة، ولكنه 
الالعبني من  سيسعى إلخراج 
احلالة النفس���ية السيئة بعد 
أدائهم اجلي���د دون أن يدركوا 

حقيقيا لالطمئنان على الالعبني 
خصوصا عماد متعب الذي ظهر 
بش���كل جيد للمرة األولى منذ 

عودته من اإلصابة.
من جهته، أكد محمد حلمي 
املدير الفني لفريق الكرة األول 
بنادي املنصورة ان هناك سوء 
حظ واجه الالعبني خالل اللقاء 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قاد محمد ابوتريكة األهلي 
لتخطي عقبة مضيفه املنصورة 
بالفوز علي���ه 2-1 في املباراة 
اقيمت ضمن األس���بوع  التي 
السابع للدوري املصري املمتاز. 
في ح���ني واص���ل بتروجيت 
مالحقته لألهل���ي، بعد فوزه 
على احتاد الشرطة 2-1، فيما 
تعثر االسماعيلي مجددا، وعجز 
الف���وز في ملعب���ه وبني  عن 
جماهيره، واكتفى بالتعادل مع 
طالئع اجليش 1-1 وبالنتيجة 
نفس���ها تعادل غزل احمللة مع 
املقاولون، فيما انتزع االحتاد 
 الس���كندري أول ف���وز له هذا
املوسم على حس���اب االنتاج 

احلربي 0-1.
وواص���ل األهل���ي صدارته 
للدوري بعدم���ا رفع رصيده 
الى 17 نقطة، فيما بقي رصيد 

املنصورة عند 6 نقاط.
تقدم األهلي اوال في الدقيقة 
30 عن طريق محمد ابوتريكة 
قبل ان يدرك املنصورة التعادل 
في الدقيقة 44 عن طريق إبراهيم 
ابوتريكة في  مرزوق، وع���اد 
الثاني ليضيف هدف  الشوط 

الفوز في الدقيقة 64.
وأعرب حسام البدري املدير 
الفن���ي لألهلي عن س���عادته 
بالعودة من املنصورة بنقاط 
اللقاء الثالث واستمرار صدارة 

الفريق للدوري املمتاز.
ف���ي  الب���دري  وأوض���ح 
تصريحات قصيرة عقب اللقاء 
الذي انتهى بفوز فريقه بهدفني 
مقابل ه���دف واحد أن حماس 
العبي املنصورة كان زائدا وأنه 
توقع حدوث ذلك نظرا لكونها 
أولى مباريات األهلي على ملعب 
املنصورة بعد عودة الفريق إلى 

الدوري املمتاز.
بدوره، قال هادي خشبة مدير 
الكرة في األهلي إن املباراة كان 
فيها ندية شديدة وكانت مؤشرا 

ضمن األسبوع السابع للدوري المصري

محمد أبوتريكة يتخطى العب املنصورة

االتحاد يسعى لخطوة نحو النهائي وأم صالل يريد مواصلة الحلم
يواجهان ناغويا وبوهانغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

فابيو سيزار من األوراق املهمة في أم صالل القطري

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
الدوري والكأس12:30 ظهرابوهانغ ستيلرز � أم صالل
اجلزيرة الرياضية82االحتاد � ناغويا غرامبوس

الثاني فيها ال����ى جانب األهلي 
بطل الدولة املضيفة.

وميلك احت����اد جدة مقومات 
الفوز بوج����ود عناصر مميزة 
ومنسجمة حتتاج إلى التوظيف 
الصحيح واستغالل الفرص أمام 
املتوقع أن يعتمد  املرمى، ومن 
املدرب األرجنتين����ي غابرييل 
كالديرون أسلوبا متوازنا مع امليل 
الى الهجوم بحثا عن تس����جيل 
ه����دف مبكر يخلط حس����ابات 
املنافس ومينح العبيه  الفريق 

جرعة معنوية.
الس����عودي  الفريق  ويضم 
الدوليني  الالعبني  مجموعة من 
واألجانب املميزين أمثال محمد 
نور وحمد املنتش����ري وأسامة 
املولد العائد من اإلصابة وصالح 
الصقري وسعود كريري وراشد 
الرهي����ب والعماني احمد حديد 
واملغرب����ي هش����ام بوش����روان 
والتونس����ي أمني الش����رميطي 

واألرجنتيني لوسيانو.
ادارة نادي االحتاد  ووعدت 
الالعبني مبكافآت ضخمة في حال 
النهائي وحتقيق  إلى  الوصول 

لقب البطولة للمرة الثالثة.
وإذا كان االحتاد مطالبا بإعادة 
الكأس الى خزائن األندية العربية 
التي احتكرتها في النسخ الثالث 
االولى )توج العني االماراتي بطال 

عام 2003(، فإن ناغويا يتحمل 
عبء إبقائها في اليابان بعد ان 
جنح مواطناه أوراوا رد داميوند 
وغامبا اوساكا في إحرازها عامي 
2007 و2008، في حني كان لقب 
عام 2006 من نصيب شونبوك 

الكوري اجلنوبي.

أحالم أم صالل

وفي املباراة الثانية يأمل ام 
صالل القطري في مواصلة احللم 
والعودة من س����يئول بنتيجة 
جيدة م����ن مباراته مع بوهانغ 
ستيلرز تساعده ايابا في الدوحة 

في 28 اجلاري.
وارتفع سقف اآلمال القطرية 
في البطولة بعد جناحات ام صالل 
الالفتة خصوصا في الدور الثاني 
وفي ربع النهائي، وبات يبحث 
عن مواصلة االجناز بالوصول 
ال����ى النهائي آم����ال في حتقيق 
احللم وتس����جيل اسمه بأحرف 
من ذهب في س����جالت البطولة 
وضمان املش����اركة ف����ي بطولة 

العالم لألندية.
ويبدو ام صالل مهيأ لتحقيق 
نتيجة ايجابية ضد منافس����ه 
القوي بعد ان كسب خبرة سواء 
من خ����الل مواجهة أقوى الفرق 
في القارة في األدوار الس����ابقة، 
او من خالل املواجهة الس����ابقة 

الك����وري اجلنوبي  الفريق  مع 
اآلخر كلوب سيئول الذي جنح 
في التأهل على حسابه الى دور 

نصف النهائي.
ويجيد الفريق القطري التعامل 
مع منافسيه بشكل جيد خارج 
ملعبه باعتماده على أسلوب ركز 
عليه مدربه الفرنسي جيرار جيلي 
يساعده على سد الطرق املؤدية 
الوقت  الى مرماه واالعتماد في 
ذاته على هجمات مرتدة تكون في 
غاية اخلطورة غالبا ما ينجح من 

خاللها في تسجيل االهداف.
وحث جيرار جيلي الالعبني 
»عل����ى تقدمي افضل م����ا لديهم 
لتحقيق نتيجة إيجابية«، معتبرا 
ان »املرحلة املقبلة هي األهم في 
مسيرة اي العب ويجب التركيز 
من اجل اخلروج بنتيجة ايجابية 
تساعد الفريق في مباراة اإلياب 

في الدوحة«.
الفرنسي »ان  وتابع املدرب 
التهاون مرفوض وعلى اجلميع 
التركيز واستعادة املستوى الذي 
قدمه الفريق في املباراة األخيرة 
امام كلوب سيئول«، وأشار الى 
ان العبي ام ص����الل »بإمكانهم 
حتقيق إجن����از فريد من نوعه 

لبلدهم وألنفسهم«.
وقد تصطدم مهمة ام صالل 
بسعي بوهانغ ستيلرز الى عدم 
تك����رار أخط����اء مواطنه كلوب 
س����يئول ومحاولة تأمني الفوز 
عل����ى أرضه وبني جمهوره قبل 
التوج����ه ال����ى الدوحة خلوض 

مباراة اإلياب.

الس����عودي  يتطلع االحتاد 
إلى قطع نص����ف الطريق نحو 
نهائي دوري أبطال آس����يا لكرة 
القدم عندما يستضيف ناغويا 
غرامبوس آيت الياباني اليوم في 
ذهاب نصف النهائي على ستاد 
األمير عبداهلل الفيصل في جدة، 
في حني يحل ام صالل القطري 
ضيف����ا على بوهانغ س����تيلرز 
الكوري اجلنوب����ي ضمن ذات 

الدور.
املب����اراة االولى  وس����تكون 
ف����ي غاية الصعوب����ة للفريقني 
خصوصا في ظل مترسهما في 
القوية، لكن  املواجهات  خوض 
االحتاد الذي يلعب على أرضه 
وأمام جماهيره، سيرمي بكل ثقله 
من أجل حتقيق فوز مريح مينحه 
األفضلية قبل موقعة اإلياب في 
28 اجلاري في اليابان، في حني 
سيحاول ناغويا اخلروج بأقل 
األضرار على أن يكون احلس����م 

على أرضه وأمام جمهوره.
يذكر انها املواجهة السعودية � 
اليابانية االولى في بطولة دوري 
أبطال آسيا بنظامها اجلديد الذي 

انطلق عام 2003.
ويأم����ل االحتاد في مواصلة 
عروضه القوية في هذه البطولة 
وإكمال املش����وار حتى النهائي 
س����عيا الى إحراز اللقب للمرة 
الثالثة بعد عامي 2004 و2005، 
وحج����ز بطاقة بطل آس����يا في 
كأس العالم لألندية املقررة في 
أبوظبي من 9 الى 19 ديس����مبر 
املقبل، ليك����ون الفريق العربي 


