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كرة عرضية انقض عليها برأسه 
ليسكنها في املرمى مسجال الهدف 
األول للحدود، لينتهي الشوط األول 

بتقدم اإلسماعيلي 2 - 1.
وفي الشوط الثاني بحث العبو 
االسماعيلي بشتى الطرق عن هدف 
ثالث لالطمئن����ان، ورفض حكم 
اللقاء احتساب هدف حملمد محسن 
أبوجريشة بدعوى اخلشونة مع 
أحد مدافعي احلدود لدى تسديد 
الكرة، وفي الوقت الذي بحث فيه 
اإلسماعيلي عن هدف ثالث، جنح 
التعادل  إدراك  حرس احلدود في 
في الدقيق����ة 75 عن طريق أحمد 
عبدالغني. ولم مي����ر على فرحة 
احل����دود بهدف التع����ادل طويال، 
فبعدها بست دقائق جنح املعتصم 
سالم في تس����جيل الهدف الثالث 
لإلس����ماعيلي عندم����ا تلقى كرة 
عرضية انقض برأسه وسجلها في 
املرمى، ولم تشهد الدقائق املتبقية 
من اللق����اء أي فرص حقيقية من 
اجلانبني، وجنح العبو االسماعيلي 
في اخلروج باملباراة إلى بر األمان 
ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية 
معلنا فوز اإلس����ماعيلي بالنقاط 

الثالث.

نق����اط غالية بعدم����ا تغلب على 
ضيفه حرس احلدود 3 - 2 ورفع 
بذلك رصيده إلى 29 نقطة بينما 
جتم����د رصيد حرس احلدود عند 

17 نقطة.
ب����دأ اإلس����ماعيلي محاوالته 
الهجومية منذ الدقيقة األولى آمال 
استغالل عاملي األرض واجلمهور 
لصاحله، وش����ن هجوم����ا مكثفا 
على حرس احلدود، إلى أن جاءت 
الدقيق����ة 20 لتش����هد معها هدف 
التقدم ألصحاب األرض عندما تلقى 
النيجي����ري جودوين كرة زاحفة 
وضعها مباشرة في املرمى مسجال 

هدف التقدم.
وواصل العبو اإلس����ماعيلي 
ضغطهم املكثف وبعدها بخمس 
دقائق فقط جنح محمد محس����ن 
الهدف  أبوجريشة من تس����جيل 
الثاني للفري����ق، وتوالت الفرص 
التهديفية من جانب اإلسماعيلي 

لكن من دون ترجمة إلى أهداف.
وح����اول حرس احل����دود في 
الدقائق املتبقية من الشوط األول 
الهدفني، وحتقق  ف����ارق  تقليص 
مراده بالفعل في الدقيقة 35 عن 
طريق أحمد حسن مكي الذي تلقى 

أقرب مالحقيه االس����ماعيلي الى 
ثالث نقاط.

وميلك الزمالك 32 نقطة من 15 
مباراة مقابل 29 نقطة لالسماعيلي، 
وسيكون بوسع األهلي حامل اللقب 
في املواسم الستة املاضية تقليص 
الفارق مع منافسه التقليدي إلى 
أرب����ع نقاط عندم����ا يواجه مصر 

املقاصة.
وشاهد شيكاباال واملهاجم احمد 
حسام »ميدو« � الذي من املتوقع 
على نطاق واسع أن يوقع لناديه 
اياكس  انفصاله عن  السابق بعد 

امس����تردام الهولندي بالتراضي � 
فريقهما من املدرجات وهو يهدر 
العديد من فرص التهديف أمام فريق 
لعب بعشرة العبني منذ الدقيقة 70 
لطرد املهاجم الغاني كوابينا يارو 

حلصوله على انذارين.
وأنهى الزمالك اللقاء بعش����رة 
العب����ني بعد طرد العب الوس����ط 
البديل محمد ابراهيم حلصوله على 
انذارين أيضا جاء الثاني الدعائه 
السقوط داخل منطقة اجلزاء في 

الدقيقة االخيرة.
واقتنص اإلس����ماعيلي ثالث 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
جنح االسماعيلي في تقليص 
الفارق مع الزمالك الى ثالث نقاط 
بعد فوزه على حرس احلدود 3 - 2 
في مباراة صعب����ة ومثيرة، فيما 
فشل الزمالك بسبب غياب جنمه 
ش����يكاباال في الفوز على االنتاج 
احلربي، ورغم ان الزمالك حاصر 
فريق االنتاج في ثلث ملعبه األخير 
ألكثر من 60 دقيقة من وقت املباراة 
ولينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، 
ليفقد الزمالك نقطتني ثمينتني في 
س����باق القمة للدوري املمتاز، في 
االسبوع األخير من الدور األول، 
التي ستتواصل بدون توقف الى 

الدور الثاني.
وفرط الزمالك متصدر الدوري 
املمتاز بنقطتني الذي لعب من دون 
هدافه محمود عبدالرازق »شيكاباال« 

في هز شباك اإلنتاج احلربي.
العائ����د من  وكان ش����يكاباال 
املشاركة مع منتخب مصر في دورة 
ودية هذا الشهر أحرز تسعة من 
بني 28 هدفا للزمالك هذا املوسم، 
لكنه غاب لإليقاف وأخفق فريقه 
في حتقيق الفوز للقاء الثاني على 
التوالي ليقلص الفارق بينه وبني 

أحدث التقنيات في سيارات الفورموال واحد

عبيد العصيمي يقدم كأسا للرامي مشفي املطيري في مناسبة سابقة

جنم الزمالك محمد إبراهيم يتخطى العب اإلنتاج احلربي

اإلسماعيلي يصطاد الحرس واإلنتاج يوقف »قطار« الزمالك
مشادة بين شيكاباال والعبي الزمالك
دخل محمود عبدالرازق »ش���يكاباال« في مشادة مع 
إبراهيم حس���ن مدير الكرة بنادي الزمالك وذلك بعد أن 
دخ���ل الالعب غرفة تغيير املالب���س ليلقي باللوم على 
الالعبني بعد التعادل الس���لبي مع اإلنتاج احلربي. ولم 
يتوقف األمر عند ذلك، لكنه اشتبك أيضا مع محمد إبراهيم 
العب الفريق والذي طرد في الدقيقة األخيرة من املباراة 
بعدما عاتبه على الطرد وأن الفريق كان في أمس احلاجة 
ملجهوداته. ورفض إبراهيم حس���ن ذلك األسلوب ومنع 

الالعب من احلديث مع زمالئه مبثل هذه الطريقة.

الرماية ينظم كأس جابر العبداهلل

األنصار يواجه المبرة في الكأس

 أزرق اليد بدأ تدريباته

ايتامار للريان القطري 150 مجّسًا سر تفوق سيارة فورموال واحد

حالتا منشطات 
بالمغرب

مان يونايتد
يجدد لغيغز

ديميكيليس يثني
على بيلليغريني

استئناف
تيماري وأدامو

وصل املهاجم البرازيلي ايتامار 
باتيستا دا سيلفا الى العاصمة 
القطري���ة الدوحة امس للتعاقد 
مع نادي الريان واالنضمام الى 

صفوفه في الفترة املقبلة.
ول���م يذكر املوقع الرس���مي 
للريان فترة التعاقد وسيخضع 
الالع���ب للفحص الطبي متهيدا 

إلمتام التعاقد رسميا.

أعلنت اللجنة الوطنية املغربية 
للوقاية ومكافحة املنشطات عن 
قيامها بعمل 214 اختبارا للكشف 
عن املنشطات جاءت نتيجة اثنني 

منها فقط إيجابية.

اكد املدير الفني ملان يونايتد 
اليك���س  االنتكلي���زي الس���ير 
فيرغسون عن متديد عقد جنمه 
املخضرم ريان غيغز لعام اخر 
ووقع غيغز )37 عاما( عقدا ميتد 
لعام جدي���د، ليبقى مع الفريق 
حتى نهاية موس���م 2012/2011، 
ليكمل 25 عاما في خدمة النادي، 
الذي انض���م اليه في عام 1987، 
وقال فيرغس���ون »حتدثت الى 
ريان قبل ايام قليلة، انه سعيد 
بالبقاء عام آخر. وهذا امر جيد، 
لياقته البدني���ة مذهلة، وتابع: 
»ميكن���ه ان يلعب لعام آخر، او 
البدنية  حتى عامني ألن لياقته 

جيدة للغاية«.

اثن���ى االرجنتين���ي مارتني 
التش���يلي  دمييكيلي���س على 
مانويل بيلليغريني مدربه في 
ملقة االسباني )ناديه اجلديد( 
معربا عن حزنه بس���بب ابتعاد 
دييغ���و مارادونا ع���ن تدريب 
املنتخب االرجنتيني. وقال الالعب 
االرجنتين���ي ان بيلليغرين���ي 
»اش���عرني بأهميتي، وأعاد لي 

الثقة«.

اعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( ان دعوى االستئناف التي 
تقدم بها رينالد تيماري واموس 
ادامو ضد ق���رار ايقاف مهامهما 
باللجنة التنفيذية للفيفا، سيتم 
االس���تماع اليها يومي 2 و3 من 
فبراير املقبل. وذكر »فيفا« في 
بي���ان له ان جلنة االلتماس���ات 
التابعة لالحتاد الدولي ستنظر 
ايضا قرار ايقاف االعضاء السابقني 
س���ليم علولو وامادو دياكيتي 

واهو جنالو فوسيمالوهي.

االتحاد السكندري يتخطى سمارت في سلة دبي

ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية اخلميس املقبل 
ومل���دة ثالثة أيام متتالية كأس الش���يخ جابر 
العبداهلل. وقد حددت اللجنة الفنية مسابقات 
الكأس على الرمايات االوملبية السكيت والتراب 
والدبل تراب للرجال والس���يدات والناش���ئني 

والناش���ئات ومدرس���ة الرماية.
وقال امني الس���ر العام عبيد العصيمي إن 
كأس جابر العبداهلل لها مكانة خاصة لدى أسرة 
الرماية التي تستذكر بكل فخر الدعم الذي قدمه 
لتطوير رياضة الرماية وساهم في انطالق هذه 
الرياضة النبيلة في ميادين محافظة األحمدي 

وتنظيم مسابقاتها على املستوى احمللي عندما 
كان���ت تخط���و أول���ى خطواته���ا األول���ى.

ونوه العصيمي بأهمي���ة هذه الكأس التي 
يعول عليها النادي كثيرا في اكتشاف املواهب 
الواعدة التي تدعم خطط النادي املس���تقبلية 
وحتاف���ظ على اجنازاته آمال م���ن الرماة بذل 
قصارى جهدهم وحتقيق نتائج متميزة حيث 
إنها احدى التجارب املفيدة قبل مش���اركاتهم 
اخلارجية املقبلة حتى يتم حتقيق االجنازات 
باسم وطننا الغالي وللرماية الكويتية. وكان 
باب التس���جيل قد فتح للراغبني في املشاركة 

20 اجل���اري.

يلتقي األنص���ار حامل لقب 
كأس لبنان مع املبرة في الدور 
ربع النهائ���ي اليوم، اذ ان لقاء 
ال���دوري عصفت  الفريقني في 
به األخطاء التحكيمية وانتهى 
بالتعادل 1-1 بعد ان ألغى احلكم 
هدفا صحيح���ا للمبرة. وتأهل 
األنصار لهذا الدور بفوزه على 
احملبة طراب���س )درجة ثانية( 
4-0 في مباراة تألق فيها العبه 
البرازيلي ادسون دي ناسيمنتو 
الذي سجل ثالثة أهداف وصنع 

الرابع للشاب علي جواد.
ويعّول مدرب األنصار جمال 

طه أيضا على عدد من الوجوه 
الشابة التي يضمها الفريق الى 
جانب محمد باقر يونس ونبيل 
بعلبكي وربيع عطايا في مشوار 

الدفاع عن اللقب.
أما املبرة فأقصى الراسينغ 
بيروت من الدور الس���ابق بعد 
مباراة ماراثوني���ة كان جنمها 
املهاجم طارق العلي الذي سجل 
هدفني األول في الدقيقة األخيرة 
من الوقت األصلي والثاني في 
الدقيق���ة األخيرة م���ن الوقت 
اإلضافي بعد تقدم الراس���ينغ 
املباراة.ويلتقي  طيلة فت���رات 

العهد متصدر الدوري ووصيف 
حامل اللق���ب مع األخاء األهلي 
عاليه على ملع���ب بلدية برج 
حمود أيضا، وتصب األرجحية 
في مصلحة االول، إال ان منافسه 
اجلبل���ي الذي يق���وده املدرب 
الس���وري حس���ني عفش يقدم 
مباريات جيدة. ويلعب شباب 
الذي تخطى السالم  الس���احل 
صور 4-0 في الدور الس���ابق، 
مع السالم زغرتا )درجة ثانية( 
التضامن بيروت  والذي أخرج 
)درجة ثالثة( 2-0 على ملعب 

بلدية جونية.

بدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد أولى تدريباته 
مساء أمس على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية 
استعدادا للمشاركة في البطولة اخلليجية في 
البحرين في األول من مارس املقبل. وكان اجلهاز 
الفني بقيادة ماركوڤيتش اس���تدعى 33 العبا 
لصفوف املنتخب رغم وجود توقعات بتقدمي 
اعتذارات من بعض الالعبني نظرا لظروف عملهم 
الدراس���ية وسينهي املنتخب  او الرتباطاتهم 

تدريبات���ه في منتصف فبراي���ر املقبل قبل ان 
يتوجه الى تركيا إلقامة معسكر ملدة أسبوعني 
على ان يغادر الى أملانيا الستكمال مرحلة اإلعداد 

الثالثة.
واستدعى ماركوڤيتش حارس مرمى نادي 
الكوي���ت احم���د الفرحان لصف���وف املنتخب 
بعد ظهوره مبس���توى جيد في دوري الدمج 

مؤخرا.

الس����كندري  تصدر االحت����اد 
املصري ترتيب املجموعة الثانية بعد 
فوزه الكبير على سمارت جيالس 
الفل��بيني 85 - 72 )43 - 33( في 
اليوم الثاني من دورة دبي الدولية 
الثانية والعش����رين لكرة السلة 
النادي االهلي.  املقامة في صالة 
والفوز ه����و الثاني على التوالي 
لالحتاد بعد فوزه على الشارقة 
االماراتي 85 - 55، وهو ما يعد 
اجنازا له حي����ث يفتقد جهود 6 
من اب����رز العبيه النضمامهم الى 

معسكر املنتخب املصري.

وجنح املدرب والالعب الدولي 
السابق عمرو ابواخلير في وقف 
خط����ورة الفري����ق الفلبيني في 
الرميات الثالثية، كما كان الفريق 
املصري موفقا جدا في التسجيل 
ليرفع الف����ارق في بعض فترات 

اللقاء الى 23 نقطة )78 - 55(.
وكان اس����ماعيل احمد العب 
االحتاد حاضرا وفرض نفسه جنما 
للمباراة عندما س����جل 21 نقطة، 
وهو نفس رصيد جوزيف كاسيو 
العب سمارت. وضمن املجموعة 
الثانية ايضا، بدأ الوحدة السوري 

مبارياته بشكل قوي بفوزه على 
الشارقة 77 - 70 )37 - 32(. وكان 
الوحدة خض����ع للراحة، على ان 
يخوض مباراته الثانية مع انيبال 
زحلة اللبنان����ي. وحقق هوبس 
اللبناني فوزا كبيرا على منتخب 
االمارات 88 - 69 )50 - 44( في 
اولى مباريات����ه ضمن املجموعة 
االولى. وتألق في صفوف هوبس 
األميركيان وليام بيرد )25 نقطة( 
وكالفن كيدج )24 نقطة(، في حني 
كان راشد نصر االفضل في االمارات 

وسجل 23 نقطة.

تعتبر س���يارة فورموال واحد رمزا للسرعة 
الفائقة في القطاع الرياضي امليكانيكي، اال انها 
تتجاوز نط���اق اآللة اجلام���دة لتتحول بفضل 
مكوناتها ال���ى حقل اختبار معقد قابل للتطوير 
ضمن اطار ضمان سالمة السائق بالقدر املستطاع. 
تشكل أدق التفاصيل مفترقا حلسم اللقب العاملي، 
لذا تنكب الفرق املشاركة في البطولة على دراسة 
دقيقة ملا عاشته طوال موسم كامل من املنافسات 
احلامية بهدف وضع استراتيجية مناسبة للموسم 
التالي. ويعتقد البعض ان قيادة سيارة فئة اولى 
ال متثل مهمة صعبة، مثل االملاني نيكو روزبرغ، 
س���ائق فريق »مرس���يدس جي بي« الذي يفسر 
املسألة بسهولة وببساطة. يقول روزبرغ: »ليس 
عليك الضغط دون طائل لالنطالق بقوة عندما تكون 
جالسا خلف مقود سيارة فورموال واحد. ما عليك 
سوى االستمتاع بالهدير الناعم للمحرك عند خط 
االنطالق قبل ان تضغط على مقبس ال� »كالتش« 
املزروع خلف املقود من الناحية اليسرى، وتختار 
بعدها الس����رعة االولى على املقبس املتواجد على 

الناحية اليمنى من املقود. حرر ال� »كالتش« شيئا 
فشيئا وانطلق«. تبدو العملية سهلة للغاية بالنسبة 
الى روزبرغ مقارنة مبا كان عليه احلال قبل 25 عاما 
عندما لم تكن هذه التكنولوجيا »العادية« متوافرة 
في س����يارة السباق، وهي تقنية قد تفرض نفسها 
اسهل حتى من االنطالق بسيارة جتارية مزودة بعلبة 
تبديل سرعات عادية. سيارة فورموال واحد تستوعب 
اليوم اكثر من 150 مجسا مزروعة في اماكن مختلفة 
من عمق الهيكل واحملرك، ويتلخص دورها في نقل 
كل البيانات اخلاصة بسلوك املركبة. ومن خالل جمع 
وحتليل تلك البيانات، تصبح الفرق التقنية قادرة 
على تطوير اداء ومردود الس����يارة متهيدا لوضع 
االستراتيجية التي ستعتمد في السباق التالي، او 
حتى لتطوير الهيكل ليصب����ح قادرا على حتقيق 
نتائج افضل على املدى البعيد. في فريق »فيرجن 
ريسينغ« مثال، تقع مس����ؤولية تقنية املعلومات 
على ش����ركة »سي اس سي« التي اكتسبت شهرتها 
عبر عقود من الزمن في قطاع املعلوماتية وذلك في 

قطاعات الصناعة، التمويل والصحة.

مبارك الخالدي
واصل الشباب صدارته لدوري 
الدرجة االولى لكرة القدم وذلك بعد 
فوزه املستحق على الصليبخات 
بأربعة اهداف مقابل ال ش���يء، في 
اللقاء الذي جمع الفريقني مس���اء 
الس���احل  امس على ملعب نادي 
الس���ابعة من عمر  ضمن اجلولة 
املس���ابقة ليرتفع رصيد الشباب 
الى 16 نقط���ة وضعته منفردا في 
صدارة الفرق، فيما بقي الصليبخات 
على رصيده السابق بتسع نقاط 

وباملركز الثالث.
وباحلديث ع���ن مجرى املباراة 
نستطيع القول ان الشباب سيطر 
س���يطرة كاملة على احداث اللقاء 
منذ بدايته حيث متكن البرازيلي 
ماركوس من تسجيل الهدف االول 
في الدقيقة العاشرة واضاف سعود 
سويد الهدف الثاني في الدقيقة 15، 
ثم عزز جاسم القطان هدف فريقه 
ليحرز الهدفني الثالث والرابع في 
الدقيقتني 35 و40، ومتكن الشباب 
من فرض س���يطرته الكاملة على 
املب���اراة بفضل حتركات س���عود 
سويد وجاسم القطان والبرازيليني 
رودريغو وماركوس، فيما لم يظهر 
الصليبخات مبس���تواه وظهرات 
خطوطه مفككة ويبدو ان العبيه 
استسلموا منذ نهاية الشوط االول 

الذي انتهى شبابيا 0-4.
وفي اللقاء الثاني فاز اليرموك 
على خيطان به��دف واح��د مقابل 
ال ش���يء احرزه احمد هان��ي في 
الدقيقة 62 ليرف��ع الف��ائز رص��يده 
الى ست نقاط، وبقي اخلاسر على 
رصيده الس�����ابق بتس���ع نقاط، 
وتعادل التضامن م��ع الفحيحيل 
بهدف واحد ل���كل منهما، ليصبح 
رصيد االول 12 نقطة والثاني ست 

نقاط.

فوز اليرموك وتعادل التضامن والفحيحيل

الشباب هزم الصليبخات باألربعة وواصل صدارة »األولى«

)عادل يعقوب(الفحيحيل في هجمة معاكسة على التضامن


