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مواجهة صعبة تتجدد اليوم بني الزمالك واإلسماعيلي

محمد نور من العناصر التي يعتمد عليها احتاد جدة

الصفاء »أفطر« على لقب رسمي ثالث 
بـ »كأس النخبة« على حساب العهد

بيروت ـ ناجي شربل
أفطر نادي الصفاء بعد صيام طويل عن األلقاب، عندما توج 
بطـــا لكأس النخبة الـ 12 للمرة األولى في تاريخه بتغلبه على 
العهد بيروت حامل اللقب 2008/2/1 فـــي املباراة النهائية التي 
أجريـــت بينهما أول من أمس على ملعب بلدية برج حمود أمام 
زهاء 400 متفرج، رغم سريان قرار منع اجلمهور في املدرجات. 
وهذا أول لقب رســـمي للصفاء منذ 23 ســـنة عندما أحرز لقب 
كأس لبنان عام 1986 للمـــرة الثانية في تاريخه بعدما أحرزها 

للمرة األولى عام 1964.
وجاء فوز الصفـــاء بالكأس في يوم عيد الفطر، وبذلك جدد 

الصفاء فوزه في الدور األول 4 – 3.
سيطر الصفاء على مجريات املباراة منذ بدايتها وحتكم في 
اللعب بطول امللعب، فيما ظهر العهد شـــبه للفريق الذي سحق 
األنصار 5–0 في الدور نصف النهائي، فغاب عنه حسن طهماز 
وعباس عطوي »أونيكا« اذ حضرا في املدرجات ألسباب مستترة، 

بينما كانت صفوف القلعة الصفراء مكتملة.
كما متيز الصفاء عبر قوة خط دفاعه بقيادة علي الســـعدي 
وسيطرته على خط الوسط بقيادة عامر خان، فنجح في ايصال 
الكرة بســـهولة الى ثنائي الهجوم محمود الزغبي ومحمد زين 
طحان. وهذا ما شكل خطورة على مرمى احلارس محمود حمود 
بدءا من الدقيقة الثالثة عندما انفرد زين طحان وأضاع بغرابة. 
ولم يحسن العبو العهد االمساك بزمام األمور فغاب خط وسطهم 
ليتحمل دفاعهم ومن خلفه احلارس حمود عبء الهجمات الصفراء، 
وعاب خطوطه األمامية عدم التجانس والتنسيق في بناء الهجمات. 
ودخـــل حمزة عبود في الدقيقة 30 بدال من محمد قرحاني الذي 
أصيب بعد اصطدام قوي باعب العهد باســـم مرمر الذي أكمل 

املباراة مربوط الرأس بعد اصابته.
ولم يشهد الشوط األول فرصا عهداوية حقيقية، ما عدا بعض 
احملاوالت غير املجدية للعلي ومعتوق، لينتهي الشـــوط األول 

بالتعادل السلبي.
أما الشـــوط الثاني فبدأ عهداويا حني تخطى حسن معتوق 
احلارس نزيه طي وسدد الكرة في القائم األمين في الدقيقة 48، 
ثم افتتح محمود العلي التسجيل للعهد عندما تلقى متريرة أحمد 
زريق فسيطر على الكرة وسددها الى ميني احلارس نزيه طي في 
الدقيقة 54. ولم تدم فرحة العهد ســـوى دقيقة واحدة، اذ أدرك 
محمود الزغبي التعادل للصفاء إثر عرضية من رامي قدورة عن 
اجلهة اليمنى ارتقى لها الزغبي برأســـه وأودعها الشباك وسط 

غفلة من مدافعي العهد في الدقيقة 55.
وقام مدرب الصفاء الصربي إيفان بالطلب من العمراتي اللعب 
في الهجوم مع طالب، فأقلق دفاع العهد دون نتيجة. وفي الدقيقة 
89 حصل الصفاء على ضربة حرة من مشـــارف منطقة اجلزاء 
سددها علي السعدي »باتينية« من فوق حائط الصد الى الزاوية 
اليمنى للحارس حمـــود الذي حاول التصدي للكرة، ثم أبعدها 
حسن معتوق من داخل املرمى لكن اشارة احلكم املساعد األول 

زياد بيراق أعلنت صحة االصابة ليحتفل الفريق بجنون.
وبعد املباراة قام النائب االول لرئيس االحتاد رميون سمعان 
بتســـليم امليداليات الفضية الى العبي العهد والذهبية والكأس 

الى العبي الصفاء.

ميلك منتخب االمارات للشباب 
طموحات كبيـــرة بتجاوز اجناز 
عام 2003 عندما يشارك في كأس 
العالم للشباب في كرة القدم التي 
تستضيفها مصر من 24 سبتمبر 

اجلاري حتى 16 نوفمبر املقبل.
وكانت االمارات حققت اجنازا 
غير مسبوق في النسخة الرابعة 
عشـــرة التي اســـتضافتها على 
ارضها عـــام 2003 عندما تأهلت 
الى ربع النهائي قبل ان تخســـر 

امام كولومبيا 0 - 1.
وتلعب االمارات في مونديال 
الشباب في املجموعة السادسة الى 
جانب جنوب افريقيا وهندوراس 
واملجر، وهي مرشحة للتأهل الى 
الدور الثاني على االقل على غرار 
ما فعلته في مشاركتها االولى عام 
1997 في ماليزيا، بالنظر الى ان 

مجموعتها تعتبر سهلة نسبيا.
وتعول االمـــارات كثيرا على 
املشاركة في البطولة التي تأهلت 
الى نهائياتها بعد فوزها بلقب كأس 
آســـيا للمرة االولى في تاريخها 
بتخطيها اوزبكستان في املباراة 
النهائية 2 - 1 في السعودية في 

14 نوفمبر عام 2008.
وخضـــع منتخـــب االمارات 
للشـــباب بعيد فوزه بلقب كأس 
آسيا الى برنامج اعدادي مطول ملدة 
100 يوم تقريبا، تضمن معسكرات 
عدة محلية وخارجية خاض خالها 
20 مباراة ودية مع مختلف املدارس 
الكروية، وقف خالها املدرب مهدي 
علي على مستوى العبيه واختار 
افضل العناصر في قائمته النهائية 
التي ستضم 21 العبا فقط حسب 

لوائح البطولة.
واحدث فوز منتخب الشباب 
بكأس آســـيا وتأهلـــه من الباب 
الواســـع الـــى املونديـــال للمرة 
الثالثـــة في تاريخه اهتماما غير 
مســـبوق على صعيد املنتخبات 
االماراتية، فحظي املنتخب الذي 
ينظر اليه على انه يشكل مستقبل 
كرة االمارات بدعم كبار املسؤولني 
في الدولة واحتاد كرة القدم الذين 

وفروا له اعدادا مثاليا بدأ في 29 
ديسمبر ويستمر حتى غد موعد 

السفر الى مصر.
واضافة الـــى االعداد املثالي، 
يظهر االهتمام مبنتخب الشباب 
من خال اقامة موقع خاص له على 
االنترنت، وتوفير افضل مساندة 
جماهيرية له عبر رحات يومية 
شبه مجانية خال ايام املباريات 
الى االسكندرية التي تستضيف 

لقاءات املجموعة السادسة.
تضمنت املرحلـــة االولى من 
االعداد جتمعـــات داخلية خاض 
خالها املنتخـــب ثاث مباريات 
ودية ضمن معسكريه الداخليني 
في العني ودبي ففاز على ترينيداد 
وتوباغو 1 - 0 و5 - 0، وخسر 
امام السنغال 1 - 2، قبل ان يشارك 
في بطولة الصداقة الدولية التي 

استضافتها قطر في يناير املاضي 
ويحل اخيرا في املجموعة الثانية 
اليابـــان وصربيا  بتعادله مـــع 
بنتيجة واحدة 1 - 1 وخســـارته 

امام سورية 0 - 1.
وتضم القائمـــة 21 العبا هم: 
يوسف عبدالرحمن علي ومحمد 
فايز )العني( وسعد سرور واحمد 
خليل وسيف يوسف ومحمد فوزي 
)االهلي( وسعود سعيد ومحمد 
جمال وحبيب الفردان وماهر جاسم 
)الوصل( ومحمد مرزوق واحمد 
محمود ومحمد احمد وعبدالعزيز 
هيكل )الشباب( وعامر عبدالرحمن 
ودياب عوانة )بني ياس( وعلي 
مبخـــوت وســـلطان مبخـــوت 
)اجلزيرة( وحمدان الكمالي واحمد 
علي )الوحدة( وعبدالعزيز صنقور 

)الشارقة(.

اإلمارات تعول كثيرا على أحمد خليل في كأس العالم

اإلمارات يسعى إلى تخطي إنجاز 2003 
في كأس العالم للشباب

اتحاد جدة يتطلع الستعادة اللقب القاري
رغم املشاكل االدارية التي طفت على سطح نادي 
االحتاد الســــعودي في بدايــــة الصيف احلالي جراء 
عملية االنتخابات التي أجريت لتشكيل مجلس ادارة 
يقوده في الســــنوات االربع املقبلــــة، فإن فريق كرة 
القدم نأى بنفســــه عنها وسار في الطريق الصحيح 
وحصد نتائج جيدة محليا، ويستعد لألفضل ايضا 
في دوري أبطال آسيا سعيا الستعادة اللقب الذي فاز 

به عامي 2004 و2005.
ويخوض االحتاد اختباره في ربع نهائي البطولة 
اآلسيوية ضد باختاكور االوزبكستاني، فيلتقيه ذهابا 
في طشــــقند اخلميس املقبل، وايابا في جدة في 30 

اجلاري.
ويحمل االحتاد راية متثيل الفرق السعودية في 
البطولة بعد خروج الهال والشباب واالتفاق، حيث 
كان اخرج الشباب بالذات بفوزه عليه 2-1 في الدور 

الثاني.
وكان االتفاق خســــر في الدور الثاني ايضا امام 
باختاكــــور 1-2 في الدمام، فــــي حني ودع الهال من 
الدور ذاته بخســــارته امام ام صــــال 3-4 بركات 

الترجيح.
ويشارك الفائز باللقب في بطولة العالم لألندية 
املقررة فــــي ديســــمبر املقبل في أبوظبــــي، ليكون 
الفريق الثاني من القارة اآلسيوية الى جانب األهلي 

االماراتي.
وقد جنح املدرب االرجنتيني كالديرون في خلق 

توليفة جديدة للفريق جتمع بني حماس الشباب وخبرة 
الكبار حيث ميلك االحتاد في الوقت احلالي مجموعة 
من العناصر الدولية املميزة أمثال العب الوسط الدولي 
محمد نور واملدافع حمد املنتشري ورضا تكر وصالح 
الصقري ومناف ابو شقير واحلارسني مبروك زايد 
وتيســــير ال نتيف وطال املشعل وسعود كريري، 
باالضافة الى الاعبني الشباب كعبدالعزيز الصبياني 

وسلطان النمري وباسم املنتشري شقيق حمد.
ويتطلع االحتاد ملواصلة حضوره القوي في دوري 

ابطال آسيا اما في استعادة اللقب.
جاء تأهل االحتاد الــــى ربع النهائي بعد تصدره 
فرق املجموعة الثالثة التي ضمت ام صال القطري 
واجلزيرة االماراتي واالستقال االيراني برصيد 12 
نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادالت، ثم اجتاز 
عقبة مواطنه الشباب ثاني املجموعة الثانية بهدفني 

مقابل هدف.
وســــبق لاحتاد الفوز بلقب البطولة مبســــماها 
اجلديد »دوري ابطال آسيا« مرتني عامي 2004 على 
حساب العني االماراتي، و2005 بتغلبه على سيونغ 
نام الكوري اجلنوبي في النهائي املشــــهود، اذ خسر 
في لقاء الذهاب في جدة بـ 3 اهداف مقابل هدف قبل 

ان يفوز على منافسه في سيول ايابا 0-5.
ويضــــع االحتاد هدفا واضحا هــــذا العام لضرب 
عصفورين بحجر واحد، الفوز باللقب اآلسيوي والتأهل 

الى بطولة العالم لألندية للمرة الثالثة.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام اإلسماعيلي والمصري يواجه الطالئع
في بداية منافسات األسبوع السادس للدوري المصري

الزمالك يكثف مفاوضاته
مع الجزائري زيايه

اإلسماعيلي لن يفرط في صبحي

المصري يفاوض أمير

كثف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس 
من مفاوضاته مع اجلزائرى عبدامللك زيايه، مهاجم فريق 
وفاق سطيف اجلزائرى، متهيدا للتعاقد معه خال فترة 
االنتقاالت املقبلة، خوفا من مزايدة األهلى على الصفقة، 
وقد بدأ مجلس اإلدارة اتصاالته مع مسؤولي وفاق سطيف، 
في محاولة لتخفيض املبلـــغ املطلوب مقابل احلصول 
على خدمات الاعب بعد أن اشـــترط النادي اجلزائري 
احلصول على نصف مليـــون يورو لبيع الاعب، الذي 
يتصدر قائمة هدافي كأس االحتاد األفريقي، والذي لفت 
األنظار إليه بشدة على مدار البطولة باإلضافة إلى صغر 

سنه، حيث لم يتجاوز اخلامسة والعشرين.

أغلق مسؤولو اإلسماعيلي الباب في وجه رحيل جنومه 
وقــــرر مجلس ادارة النادي احلفاظ علي كل الاعبني خال 
املرحلة القادمة بكل الطرق بهدف دعم الفريق واحلفاظ علي 
هيبته واالبقاء على آمال املنافسة على لقب الدوري هذا العام.  
جاءت هذه اخلطوة من جانب املســــؤولني بعد ان تعلموا 
الدرس في الفترة املاضية عقب فتح الباب على مصراعيه 
امام رحيل اكثر من جنم آخرهم شريف عبد الفضيل الذي 
انتقل لاهلي ثم العراقي مصطفى كرمي وقد قررت االدارة 
عدم التفريط في احلارس محمد صبحي بعد اجراء االهلي 

مفاوضات معه لضمه خال يناير املقبل.

 عرض نادي املصري على أمير عبداحلميد حارس مرمى 
األهلي االنضمام إليه خال فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة 
في يناير املقبل وذلك لتدعيم مركز حراسة املرمى بالفريق 
الذي يعاني حاليا من مشــــكلة كبيرة. ويســــعى مسؤولو 
املصري إلــــى التعاقد مع أمير لتعويــــض غياب احلارس 
الغاني جورج أيواه الذي يرحل عن صفوف الفريق بنهاية 
املوسم احلالي باإلضافة الى أن املصري اعتمد في مباراته 
الســــابقة أمــــام األهلي على حارس مرمى شــــاب هو أحمد 
ناصر الشناوي لغياب أيواه بسبب االصابة ولكن الشناوي 
مازال في حاجة إلي اكتســــاب بعض اخلبرة.  وابدى أمير 
عبداحلميد موافقة مبدئية خاصة أن عرض املصري يأتي 
بناء على طلب من املدير الفني للفريق أنور سامة إضافة 
إلى غياب أمير عبداحلميد عــــن مباريات األهلي منذ فترة 
طويلة العتماد اجلهــــاز الفني علي رمزي صالح في نهاية 
املوســــم املاضي وأحمد عادل عبداملنعم في املوسم احلالي 
وهــــو ما يدفع أمير للتفكير فــــي الرحيل بحثا عن فرصة 
أفضل للمشاركة في املباريات.  لكن أمير رفض إعطاء رأيه 
النهائي في االنتقال للمصري حلني معرفة رأي األهلي وكذلك 
انتظــــارا لعروض االحتراف التي ينتظرها من ثاثة أندية 

أميركية خال الفترة املقبلة.

قيادة احملنك فاروق جعفر املدير 
الفني للفريق متطلعا للفوز في 
اليـــوم لتأمني أوضاعه  مباراة 
بجدول ترتيب املسابقة، خاصة 

ان املباراة مقامة على ملعبه.
فى املقابل جند املصري يخوض 
اللقاء بنيولوك مستحدث متاما، 
حيث ان تلك هي أولي املباريات 
الكبرى في عمر مجلس االدارة 
اجلديد بقيـــادة كامل أبو علي ،   

واملدير الفني أنور سامة .

 المحلة وبتروجيت

وفي احمللة يلتقي غزل احمللة 
مع بتروجيت، حيث يقبع األول 
في املركز اخلامس عشـــر )قبل 
االخير( برصيـــد 4 نقاط من 4 

مباريات .
ومن املؤكد أن الفريق بحاجة 
ملحة إلي الفوز الليلة بعد تولي 
التدريب ،    محمد رضوان مهمة 
ومن املؤكـــد ايضا ان الفريق ال 
يستطيع حتمل هزمية جديدة، 
واملفروض أن يكون املدير الفني 
اجلديد قـــد بدأ في تكوين فكرة 
واضحة عن الاعبني  بعد ان جنح 
في حتقيق اول فوز له مع احمللة 
في مباراة االسبوع الرابع على 
العنيد بهدفني  فريق املنصورة 

مقابل هدف.
فى املقابل، يسعى بتروجيت 
حتت قيادة مديره الفني مختار 
مختار الى العـــودة مجددا الى 
صدارة املسابقة التي انتزعها منه 
االهلي، وساعده في ذلك الهزمية 
املفاجئة بهدف نظيف امام فريق 
اجلونة الصاعد حديثا لاضواء 
في اللقاء الـــذي جمعهما ضمن 
منافسات االســـبوع الرابع، ثم 
التعادل الذي جاء بطعم الهزمية 
امام االنتاج احلربي باالسبوع 

اخلامس.

اإلنتاج الحربي والمقاولون

وعلى ملعبه مبدينة السام 
يبحث فريق االنتاج احلربي حتت 
قيادة طارق يحيى املدير الفني 
كيفية اخلروج من اللقاء بأفضل 
نتيجة على اقل تقدير او حتقيق 
الفوز على فريق الذئاب، لذلك ركز 
املدير الفني في تدريباته االخيرة 
على اللعب بخطة فنية متوازنة 
دفاعا ووسطا وهجوما، تعتمد في 
املقام االول على التأمني الدفاعي 
اجليد وسد اي ثغرات امام العبي 
السماح  املنافس، وعدم  الفريق 
لهم بالتحرك بحرية ويسر داخل 
امللعب، وذلك من خال السيطرة 
على منطقة املناورات مبنتصف 

امللعب. 

له عن الفوز .

الجيش والمصري

الرياضة  وعلى ملعب جهاز 
العســـكري يســـتضيف طائع 
اجليش فريق املصري في لقاء 
ال يخلو من النديـــة، فالطائع 
يخوض هذه املواجهة مبعنويات 
مرتفعة للغاية بعد ان جنح في 
محو هزميته القاسية التي تلقاها 
من االهلي باالسبوع الرابع بفوزه 
على الزمالـــك بهدف نظيف في 
االسبوع املاضي )اخلامس(، وهو 
ما سيجعل فريق اجليش حتت 

وخارج أرضه ومهما كان الضغط 
اجلماهيري ، حيث الكرة األرضية 
التي يتناقلها الاعبون  بني اقدامهم 
مبهارة فائقة واتقان، وقد أعطاهم 
مديرهم الفني الكفء عماد سليمان 
دفعـــة معنوية هائلـــة وكذلك 
مجلس إدارة نصر أبواحلســـن 
وكذلك عشرات اجلنود املجهولني 
من خارج خطوط املســـؤولية 
التنفيذيـــة فـــي مقدمتهم علي 
أبوجريشـــة ومدحت الورداني . 
وهكذا يبدو ساح املهارة مع الثقة 
بالنفس هما أســـلوب املواجهة 
الليلة أمام الزمالك الذي ال بديل 

عبد الشـــافي وصبـــري رحيل 
واحمد عبد الرؤوف وحازم امام 
واحمد امليرغني وحسن مصطفى 
واحمد حســـام ميدو وشـــريف 
اشـــرف وعمرو زكى ومحمود 
عبدالرازق شيكاباال الذي متاثل 
للشفاء وأصبح جاهزا للمشاركة 

في اللقاء.
املقابـــل دخـــل فريق  فـــى 
اإلسماعيلي معسكرا مغلقا مبكرا 
بفندق النادي استعدادا ملواجهة 
اليوم، وميتاز االسماعيلى على 
مـــدار تاريخه بطريقـــة لعبه 
اجلماعية التي يؤديها على ملعبه 

خلفا للسويســـري ميشيل دي 
كاستال املدير الفني السابق.

الزمالـــك  بـــني  واللقـــاء 
واالســـماعيلي لن يكون سها 
باملرة فكاهما يطمع في الثاث 
نقاط، فصاحب االرض ال يريد 
االبتعاد عن اهل القمة مرة اخرى، 
خاصة ان هذا الفوز سيدفعه الى 
مركز افضل بجدول املسابقة اما 
الزمالك فلديه العديد من االوراق 
الرابحة امثال: محمد عبد املنصف 
او )عبد الواحد السيد( في حراسة 
املرمى وعمرو الصفتي وهاني 
ســـعيد واحمد مجـــدي ومحمد 

القاهرة - سامي عبد الفتاح
أربع مباريات  اليوم  تنطلق 
في بداية األســـبوع الســـادس 
ملسابقة الدوري العام املصري ، 
حيث تســـتضيف االسماعيلية 
أكثر املباريـــات جماهيرية بني 
االسماعيلي والزمالك ،   في حني 
يلتقي غـــزل احمللة علي أرضه 
مع بتروجيت، ويحل املقاولون 
العرب ضيفا علي االنتاج احلربي 
مبلعب الســـام، ويســـتضيف 
طائع اجليـــش  فريق املصري 
البورسعيدي على ستاد جهاز 
الرياضة العسكري. وتقام جميع 
املباريات في السادسة والربع من 
الكويت(  اليوم )بتوقيت  مساء 
باستثناء مباراة االسماعيلي مع 
الزمالك ستقام في الثامنة والنصف 
مساء، وتتبقى 4 مباريات أخرى 
إذ  تقام جميعها غدا )االربعاء( 
يلعب االهلي مع بترول اسيوط 
بستاد الكلية احلربية واجلونة 
الســـكندري بستاد  مع االحتاد 
االلومنيوم بنجع حمادي واحتاد 
الشرطة مع انبي بستاد املقاولون 
العرب باجلبل االخضر وحرس 
احلـــدود مع املنصورة بســـتاد 

املكس باالسكندرية.
على ســـتاد االســـماعيلية 
يستضيف االسماعيلي الزمالك في 
لقاء محفوف باملخاطر بالنسبة 
للفريقني، الســـيما االخير الذي 
يعانى من مرارة النتائج السلبية 
والعـــروض املخيبة لآلمال منذ 
بداية منافســـات الدوري، على 
الرغم من انه اصبح هذا املوسم 
الكبار  متخما ومكتظا بالنجوم 
امثال عمرو زكى واحمد حسام 
)ميدو( اللذين لم يقدما املنتظر 
منهما مع الفريق االبيض حتى 
الفاجعة  اآلن، وكانت اخلسارة 
التي منى بها االسبوع املاضي امام 
طائع اجليش على ملعبه وامام 
جماهيره الغفيرة التي حضرت 
لستاد الكلية احلربية ملؤازرته 

ومساندته.
وقد يخوض الزمالك )املترنح( 
هـــذه املباراة وبقيـــة مبارياته 
اكد  بالدوري بفكر جديد بعدما 
الفرنســـي هنري ميشيل املدير 
الفني للفريق ضـــرورة تغيير 
طريقة اللعـــب التي خاض بها 
الفريق االبيض مبارياته السابقة، 
فالزمالك لعب 5 مباريات حصد 
خالها 7 نقـــاط بعد ان فاز في 
اثنتني وخسر في مثلهما، وتعادل 
في اخرى، ويترقب جمهور الزمالك 
هذا اللقاء بشـــدة بعدما ازدادت 
الفريق سوءا منذ تسلم  نتائج 
الفرنســـي مهمة تدريب الفريق 


