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يخوض مواجهة صعبة مع بطل أوروبا في دورة ويمبلي اليوم

األهلي سقط بخماسية أمام سلتيك وبرشلونة تعادل مع توتنهام
من الالعبني األساسيني، واعتماده 
على الصف الثاني وبعض الالعبني 
صغار السن خالل هذه الدورة، وفى 
الدقيقة 33 توغل اإليڤواري يايا 
توري ف����ي دفاعات توتنهام، بعد 
أن راوغ أكثر من العب حتى تصل 
الكرة في النهاية إلى زميله بالفريق 
بيان كركيتش املهاجم الصاعد الذي 
أسكن الكرة داخل الشباك محرزا 
الهدف األول لبرش����لونة، بعدها 
حاول العبو توتنهام العودة إلى 
اللقاء مرة أخرى بالضغط على دفاع 
البارسا، وكاد ذلك الضغط يسفر 
عن هدف التعادل في الدقيقة 38 إثر 
هجمة منظمة وصلت في النهاية 
إلى برويتش الذي س����دد الكرة، 
لكن العارضة كانت لها باملرصاد 

وتعاطفت مع برشلونة.
ومع بداية الشوط الثاني سيطر 
العبو توتنهام على مجريات األمور 
وجنحوا في شن هجمات متتالية 
على مرمى برش����لونة، بحثا عن 
إدراك هدف التع����ادل، ولكن تلك 
الهجمات حتطمت حتت أقدام دفاع 
»البارسا« الذي كان منظما وجنح 
في التصدي لطوفان هجمات الفريق 
اإلجنليزي، وعلى عكس سير األداء 
كاد برشلونة يضيف الهدف الثاني 
في الدقيق����ة 65 من هجمة مرتدة 
سريعة انفرد على إثرها جيفري، 
لكن توماس حارس توتنهام كان 
لها باملرصاد وتصدى للكرة ببراعة، 
وشعر العبو توتنهام باخلطورة، 
وبدأوا في ش����ن هجمات منظمة 
جديدة حتى متكن الالعب »البديل« 
مور في الدقيقة 83 من إحراز هدف 
التعادل من ضرب����ة رأس قوية، 
ومرت الدقائ����ق املتبقية من عمر 
اللقاء بهجوم متبادل من الفريقني، 
إال أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي 
جديد حتى انتهت املباراة بالتعادل 
اإليجابي ب����ني الفريقني. وبهاتني 
الفريقان على  النتيجتني يحصل 
نقطة واحدة ل����كل منهما ليحتال 
املركزين الثاني والثالث في هذه 
البطولة، فيما يحتل فريق سلتيك 
الصدارة بثالث نقاط حصدها من 
الفوز بخماسية نظيفة على األهلي 
الذي قبع ف����ي املركز األخير دون 
رصيد، بينما لتوتنهام وبرشلونة 

نقطة واحدة.

قد كسب أفضل الصفقات بعد 
ان تعاقد مع املهاجم االنغولي 
فيالڤي���و الذي لع���ب لألهلي 
املصري لعدة مواسم مع االبقاء 
على البرازيلي كماتشو للموسم 
الثالث على التوالي، إضافة الى 
التاي���ب وكالهما لديه  طارق 
اخلبرة في الدوري السعودي، 
بينما مازال الشباب يبحث عن 
العب آسيوي رابع. اما األهلي 
فاختار الالعب اآلسيوي العماني 
احمد كانو مع االرجنتيني خافير 
توليدو ومازال هناك اس���مان 
لم يت���م اختيارهم���ا وتركت 
ادارته احلري���ة ملدرب الفريق 

الختيارهما.
وتعاقد االتفاق مع العماني 
الدوري السعودي  الثالث في 
خليف���ة عايد فق���ط، ومازالت 
ادارته تبح���ث في عدة ملفات 
الستكمال البقية، بينما القادسية 
تعاقد مع االرجنتيني كارلوس 
والباراغواني فرناندو ومواطنه 

نيلسون بادرو.
وفضل الفتح وجود الالعب 
العربي من خالل التونسي رمزي 
بن يونس ومواطنه نعيم، ومازال 
يبحث عن العب آسيوي وآخر 
من أميركا اجلنوبية، كذلك احلال 
مع جنران الذي اختار العماني 
الرابع طالل خلفان واجلزائري 
األصل الفرنسي اجلنسية ريك 
كيس���امبا ومازال لديه فرصة 

الختيار اثنني آخرين.
واستمرارا لوجود الالعب 
العربي في الدوري السعودي 
الوحدة م���ع املغربيني  تعاقد 
القديوي وعبدالصمد  يوسف 
رفي���ق وأعاد احل���زم املغربي 
صالح عقال الذي لعب سابقا 
للطائي واالتفاق واألردني بشار 
بن ياسني للموسم الثاني له مع 
الفريق ليظل االردني الثاني مع 
مواطنه حامت عقل الذي سيلعب 
للرائد مع البرازيليني كامبوس 

وفيريرا.
ووفق���ا له���ذه القائمة من 
املدرب���ني والالعب���ني األجانب 
الس���ؤال األبرز وقبل  سيظل 
بداية فترة التس���جيل الثانية 
من سيظل ومن سيبقى في نهاية 
املوسم بعد ان شهدت املواسم 
املاضية عدة جتارب اثبت فيها 
عدد كبير من املدربني والالعبني 
جناحاتهم واخفق عدد مماثل لم 

يستمروا طويال.

مكتفيا باثن���ني فقط وتدرس 
ادارته عددا من امللفات الستكمال 
الرباعي للفري���ق حيث لديه 
االن املغربي هشام بوشروان 
والعمان���ي احمد حديد بعد ان 
تعثرت املفاوضات مع النيجيري 

ايكيشو كوتشي.
فيما اغلق الهالل ملفاته بعد 
ان انهى تعاقداته مع اربعة العبني 
هم: البرازيل���ي تيا جوتيفيز 
والك���وري اجلنوبي لي يونغ 
بيو ال���ذي يحل مكان مواطنه 
س���يول صيون، وابقى الهالل 
على الثنائي الروماني رادوي 
والسويدي ويلي هامسون وان 
كان االخير مازال ينتظر قرار 
مدرب الفريق اجلديد اما ابقاؤه 

او استقطاب العب آخر.
وفي النص���ر فضل االبقاء 
على اثنني من املوسم املاضي 
هم���ا املص���ري حس���ام غالي 
الى  ايدير واختار  والبرازيلي 
الكوري لي شن سو  جانبهما 
واالرجنتيني فيكتور فيفارو.

الشباب  ان  الكثير  ويعتبر 

الشابي، كذلك احلال مع جنران 
الذي س���يلعب موسمه الثالث 
في الدرجة املمتازة فتعاقد مع 
االرجنتيني مارسيليو خافيير 
بدال من مدربه السابق الروماني 

ستيف نسكو كوستيكا.
الوح���دة  ادارة  واخت���ارت 
البرتغالي بوريكو فدميز مدربا 
لفريقها االول بدال من االملاني 
ثي���و بوكير ويظ���ل التواجد 
العربي فقط مبدربني اثنني هما 
عماد السلمي للحزم واجلبال 
التونسي للفتح ويتوقع الكثير 
املتابعني ان يكون املوسم  من 
املقبل مميزا وقويا خاصة بعد 
ان حل الدوري الس���عودي في 
املرتبة 16 عامليا وفقا لالحصاء 

االخير من االحتاد الدولي.

تعاقدات الالعبين

وعل���ى صعي���د الالعب���ني 
الفرق  انه���ت معظم  االجانب 
الس���عودية تعاقداتها في هذا 
اجلان���ب اال ان االحتاد حامل 
اللقب للدوري السعودي مازال 

ان وصل منتصف االس���بوع 
اجلاري.

واختار االتفاق مدربا سبق 
له العمل في الدوري السعودي 
عندما فض���ل م���درب االهلي 
البلغاري ميالدينوف  السابق 
وذلك ملعرفته السابقة بالدوري 
السعودي وحل مكان مواطنه 
ايوان اندون���ي، واجته االهلي 
للمرة االولى لالرجنتني فتعاقد 
مع املدرب جوستافو متاشيا مع 
رأي الكثير من االندية السعودية 
التي اختارت املدرب االرجنتيني، 
وفي الرائد الذي انهى عقد مدربه 
السابق البرازيلي لويس انطونيو 
وتعاقد مع مدرب برتغالي هو 

او كاسيو الفريدو.
وسعت ادارة الرائد الى ابرام 
عدة صفقات محلية بعد استغناء 
انديتها عنها وستشكل دعامة 
للفريق املوس���م املقبل واجته 
القادسية العائد للممتاز املوسم 
املقبل الى االرجنتني فتعاقدت 
ادارته مع املدرب دانيال الناتا 
خلف���ا للتونس���ي عبدالرزاق 

الرياض ـ خالد المصيبيح
قب���ل اق���ل من ش���هر على 
انطالق الدوري السعودي املقبل 
تواصل أندية الدوري السعودي 
استعدادها بشكل مكثف حيث 
ال���� 12 تعاقداتها  الفرق  انهت 
س���واء مع املدربني او الالعبني 
االجان���ب وتقيم ع���ددا منها 
معسكرات خارجية استعدادا 
ملوسم حافل وش���اق، فالهالل 
يقيم حاليا معسكرا في النمسا 
واالحتاد في اسبانيا والنصر 
ايضا بينما اختار االهلي أملانيا 
القامة معسكره وفضل الشباب 
الذي حقق لقبني املوسم املاضي 
اقامه معس���كر اع���داد داخلي 
في ابه���ا وفرق اخرى اختارت 
دوال عربية القامة معسكراتها 
كالفتح ف���ي مصر واحلزم في 
تونس وفضل���ت فرق االتفاق 
والقادس���ية والوحدة والرائد 

اقامة معسكراتها داخليا.

مدربون أجانب

وعلى صعيد املدربني احتفظ 
فقط اثنان مبوقعهما من املوسم 
املاضي وهما م���درب االحتاد 
االرجنتيني غابريال كالديرون 
ومدرب الفتح التونسي فتحي 
اجلبال بينما البقية وهي عشرة 
فرق فضلت استقطاب مدربني 
جدد خمس���ة منهم من اوروبا 
واربعة من امي���ركا اجلنوبية 
الهالل  وواحد تونسي فاختار 
البلجيكي ايريك جيريتس وهو 
صاحب سجل حافل مع عدد من 
االندية االوروبية وميلك رؤية 
فنية عالية فكان اول قراراته عدم 
الليبي  الفريق  استمرار العب 
ط���ارق التايب ال���ذي ظل مع 
الهالل ثالثة مواسم وانهت ادارة 
الشباب التعاقد معه ليحل مكانه 
العب الفريق عبده عطيف الذي 
ستغيبه االصابة عن املشاركة 

فترة طويلة.
الى  النص���ر فاجت���ه  ام���ا 
االورغواي عبر املدرب جورج 
رايسلفا الذي وصل الى اسبانيا 
الفريق وحيل  لبدء مهمته مع 
خلف���ا لالرجنتيني ادغارباوزا 
فيما اختار الشباب وبعد دراسة 
عدة ملفات لع���دد من املدربني 
البرتغالي جيمي باتشيكو الذي 
شغل مقعد االرجنتيني السابق 
انزو هيكتور ويتواجد باتشيكو 
حاليا م���ع الفريق في ابها بعد 

أحرز كيلن الهدف اخلامس.

تعادل برشلونة وتوتنهام

وفي مب����اراة ثاني����ة، تعادل 
برشلونة مع توتنهام اإلجنليزي 
1-1 وجاءت بداية الش����وط األول 
قوية وسريعة من جانب الفريقني، 
وتبادال الهجم����ات دون أن تكون 
كفة فريق مرجح����ة على اآلخر، 
واستمر األداء سجاال بينهما حتى 
منتصف هذا الش����وط، حيث بدأ 
برشلونة يكشر عن أنيابه بالرغم 
من أنه يغيب عن صفوفه العديد 

مرمى لألهلي حتى جاءت الدقيقة 13 
التي شهدت الهدف األول من دوناتي 
الذي استغل خطأ أحمد علي الذي 
الكرة ومحاولة  تباطأ في إخراج 
املرواغة داخل منطقة اجلزاء، وفقد 
الكرة ليحرز الهدف األول، وسدد 
جيلبرتو كرة عرضية اصطدمت 
بالقائم وخرجت ركلة ركنية، وفى 
الدقيقة 41 أخطأ وائل جمعة تقدير 
الكرة التي وصلت إلى ماكدونالد 
منفردا بأمير عبداحلميد الذي عرقل 
املهاجم االسترالي الذي حصل على 
ركلة جزاء سجل منها الهدف الثاني، 

العجيزي بدال من فرانسيس، وفى 
الدقيقة 58 أحرز ماكدونالد الهدف 
الرابع، وبعدها مباش���رة أضاع 
أبوتريكة فرصة هدف مؤكد من 
انفراد تام بحارس مرمى سلتيك 
الذي انقذ الك���رة، وفى الدقيقة 
69 خرج أبوتريكة ونزل أسامة 
حسني بدال منه، وفى الدقيقة 71 
شن العبو األهلي هجمة خطيرة 
وس���قط أحمد حسن في منطقة 
اجلزاء مطالبا باحلصول على ركلة 
جزاء وخرج إينو ولعب مصطفى 
شبيطة بدال منه، وفى الدقيقة 82 

لألهلي، واستعاد سلتيك سيطرته 
على اللقاء مما جعل أبوتريكة يعود 
للخلف لتسلم الكرة في ظل الضغط 
الذي ميارسه العبو سلتيك على 
مدافعي األهلي. وس����دد إينو كرة 
قوية بعيدة عن املرمى في الوقت 
الذي تباطأ فيه فرانس����يس الذي 
فشل في تقدمي نفسه في أول ظهور 
له مع الفريق، وف����ى الدقيقة 25 
س����دد ماكدونالد ك����رة قوية بعد 
تخطيه أحمد علي، وس����دد بقوة 
لتعود إلى دوناتي الذي لعبها بقوة 
لتصطدم بالقائم وتخرج ضربة 

وشهدت نهاية الشوط األول إهدار 
أحمد فتحي لهدف مؤكد من الكرة 
التي أرس����لها له سيد  العرضية 

معوض.
وفى الشوط الثاني لم يختلف 
األداء على الرغم من نزول الدولي 
أحمد حسن بدال من سيد معوض 
واستمرت سيطرة فريق سلتيك 
على مجريات األمور وفى الدقيقة 
الثالث  الهدف  48 سجل مالوني 
لفريقه مستغال األخطاء الدفاعية 
احلم���راء، بعدها أجرى حس���ام 
الب���دري تغييرا بن���زول هاني 

خالله أداء متوسطا أما سلتيك فكان 
منظما للغاية، واستغل األخطاء 
التي وقع فيها العبو األهلي لتشكيل 
خطورة على مرمى أمير عبداحلميد، 
جاء منها الهدفان وكانت البداية من 
جانب األهلي الذي سيطر على الكرة 
ولم يكن هناك أي ظهور لسلتيك 
حتى الدقيقة الثالثة من تسديدة 
ضعيفة في يد أمير عبداحلميد الذي 
أنقذ هدفا مؤكدا في الدقيقة التاسعة 

من االسترالي ماكدونالد.
 وفى الدقيقة 12 أهدر املهاجم 
الليبيري فرانسيس هدفا مؤكدا 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تلقى األهلي هزمية ثقيلة على 
يد سلتيك االسكتلندي 5- 0 في 
املباراة التي أقيمت بينهما مساء 
امس األول في أولى مبارياته بدورة 
وميبلي الدولية الودية وهو األمر 
الذي هز ثقة جماهير القلعة احلمراء 
في فريقها مبكرا ويخوض اليوم 
في الثالثة والربع عصرا مباراته 
الثانية أمام برش����لونة االسباني 
الشهير .  وحتظى  بستاد وميبلي 
املباراة بأهمية كبيرة لدى األهلي 

على األقل من الناحية املعنوية.
وقال حسام البدري في املؤمتر 
الصحافي عقب املباراة ان املستوى 
العام لفريق����ه يتطور من مباراة 
ألخرى وعزا الهزمية الثقيلة امام 
س����لتيك لألخطاء الفردية. وقال 
إن هناك بع����ض األخطاء الفردية 
مشيرا إلى أنهم يتعلمون من هذه 

األخطاء. 
وأك����د أن املتابع لفريقه يدرك 
ان األداء يختل����ف ويتط����ور من 
مباراة ألخرى معتبرا أن مباريات 
البطولة ستكس����ب الفريق خبرة 
وأن الهدف هو االستفادة من األندية 

املشاركة.
وينظر اجله����از الفني بقيادة 
حس����ام البدري لهذه الدورة على 
أنها فرصة مهمة جدا إلعادة ترتيب 
األوراق واختب����ار طريقة اللعب 
 2/4/4 أمام ف����رق أوروبية كبيرة 
تتقن هذه الطريقة منذ س����نوات 
طويلة ، لذلك فمن املمكن ان يغير 
طريقت����ه اليوم لتفادى املزيد من 
الكبوات الشديدة في بداية مشواره 
م����ع الفريق كمدير فني.  وقد عقد 
البدري جلسة خاصة مع الالعبني 
الثقيلة  الهزمية  طالبهم بنسيان 
الت����ي مني بها الفري����ق في أولى 
مواجهاته امام سلتيك، لتشريف 
الك����رة املصرية واالس����تفادة من 
مبارياتها قبل انطالق الدوري العام 
املصري،  وقد تعهد الالعبون عقب 
هذه اجللسة ببذل كل اجلهد للظهور 
مبس����توى متميز في لقاء اليوم، 
ومن املقرر ان يخوض األهلي لقاء 
اليوم بنفس التشكيلة التي خاض 

بها لقاءه األول امام سلتيك.
وقد انتهى الشوط األول بتأخر 
األهلي بهدفني نظيفني، وقدم األهلي 

دفاع األهلي لم يستطع مجاراة مهاجمي سلتيك                     )أ.ف.پ(

النصر فضل اإلبقاء على املصري حسام غالي في صفوفه

الكزبري فرحا باحراز لقب السباق

معسكرات خارجية وداخلية و40 العبًا أجنبيًا و10 مدربين

الفرق السعودية تواصل إعدادها للموسم المقبل
الكزبري بطاًل لسباق السرعة السوري الثاني

الوحدات فقد درع االتحاد 

توج شادي الكزبري سائق فريق سوريانا بلدنا 
للراليات بطال لسباق الس���رعة الثاني »املرحلة 
الثالثة من بطولة س���ورية 2009« التي ينظمها 
نادي السيارات السوري برعاية من وزارة السياحة 

السورية.
وجاء فوز الكزبري مريحا للغاية بعد تفوقه في 
اجلوالت الثالث على حساب 34 سائقا شاركوا في 
املنافسات التي أقيمت على حلبة نادي السيارات 
السوري في منطقة معرة صيدنايا قرب دمشق.

وس���جل الكزبري زمنا منحه صدارة السباق 
حتى النهاية ولم ينجح أي من املنافسني بكسره 
طوال ست ساعات من احملاوالت فما كان منه إال 
أن حاول بنفسه فكسره بأجزاء من الثانية وسط 
إرش���ادات فنية تلقاها من اللبناني عبدو فغالي 

بطل الشرق األوسط لتسلق الهضاب.
وتعتبر صدارة الكزبري للسباق هي الثانية 
له هذا املوسم بعد صدارته للمرحلة األولى التي 

أقيمت في نفس احللبة، وبهذا الفوز جتاوز رصيد 
الكزبري حاجز املائة نقطة في ترتيب بطولة سورية 
2009 وتقدم خطوتني نحو الصدارة وبات وصيفا 
للترتيب العام املؤق���ت للبطولة التي يتصدرها 
السائق انس قوادري الذي حل باملركز الثاني في 
السباق بعد مشاكل ميكانيكية تعرضت لها سيارته 
في اجلولة األولى وضعته باملركز اخلامس لكنه 

استقر في نهاية السباق في املركز الثاني.
وبعد خروجه من اجلولة األولى للسباق بعطل 
ميكانيكي في س���يارته عوض علي س���اعود في 
اجلولتني األخيرتني واحتل ثالث الترتيب تاركا 

املركز الرابع للمتسابق طالب أبو حرب.
وجاءت مفاجأة الس���باق عبر السائق سامر 
البزرة الذي احتل املركز اخلامس على حس���اب 
حس���ام زبداني الذي ابتع���د ألول مرة منذ فترة 
طويلة عن قائمة اخلمس���ة األوائل وحل سادسا 

في الترتيب.

 فقد الوحدات لقبه بطال ملسابقة درع اإلحتاد 
األردن���ي لكرة القدم على الرغ���م من فوزه على 
مضيفه احلسني اربد 1-0 على ستاد احلسن في 
مدينة أربد ف���ي اجلولة الرابعة قبل األخيرة من 
الدور االول. وسجل أحمد عبد احلليم )58 من ركلة 
جزاء( هدف املب���اراة الوحيد، واصبحت املباراة 
االخيرة للوحدات في هذه املجموعة والتي ستقام 
غدا االثنني امام الكرمل السادس واألخير، هامشية 
إذ أنه ميلك 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، 
فيما ارتفع رصيد غرميه التقليدي الفيصلي إلى 10 
نقاط بعد فوزه على البقعة بهدف سجله الزامبي 
زكريا سيموكوندا )15( في املباراة التي جرت على 

ستاد مدينة امللك عبداهلل الثاني بعمان.

وارتفع رصيد اليرموك إلى 7 نقاط بعد فوزه 
في ستاد مدينة الرمثا على الكرمل برباعية لياسني 
البخيت )35( ورأفت جالل )42( ورامي جابر )45 
من ركلة جزاء( ومحمد جابر )90(، وبهذه النتائج 
انحصر صراع التأهل املباشر للمباراة النهائية عن 
املجموعة األولى بني الفيصلي واليرموك، وبات 
االول بحاجة للتعادل فقط في مباراته األخيرة غدا 
االثنني أمام اليرموك للتأهل للمباراة النهائية كبطل 

للمجموعة، فيما ال بديل للثاني عن الفوز.
وفي حال فوز اليرموك سيكون التأهل املباشر 
من نصيبه بفضل املواجهة املباشرة، اما الوحدات 
فال أم���ل له بالتأهل مهما كان���ت نتيجة مباراته 

األخيرة أمام الكرمل.


