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األهلي يسعى لوقف »تدفق« بترول أسيوط وإنبي يبحث عن الهروب من كمين الشرطة
الجونة يستضيف االتحاد والحدود في المنصورة في ختام األسبوع السادس للدوري المصري 

العبو األهلي يسعون إلكمال مسلسل انتصاراتهم في الدوري

جانب من مباراة شباب مصر وڤنزويال الودية

ماتيو فريجي في زي املنتخب اللبناني

الفوز ال���ذي رفع رصيده الى 6 
نقاط، وجعله يحتل املركز الثامن 
بجدول الدوري، جمعها من خمس 
لقاءات وال نظ���ن أن املنصورة 
الذي يقوده محمد حلمي املدير 
الفني للفريق يحتاج الكثر من 
بعض االستمرارية حتى يقضي 
متاما على الرهبة التي يشعر بها 
الالعب صغير السن الوافد حديثا 

علي دوري األضواء.

الشرطة ـ إنبي

وعلى ملعب »املقاولون العرب« 
باجلبل االخضر، يستضيف فريق 
احتاد الشرطة نظيره انبي في 
لقاء »اجلريحني«، حيث يريد كل 
من الفريقني تضميد جراحه على 
حساب اآلخر، والبد هنا أن نعطى 
فريق احتاد الشرطة حقه املشروع 
من اإلنصاف، حيث يحتل الفريق 
املركز السادس بجدول املسابقة 
برصيد 7 نقاط ولديه مجموعة 
من الالعبني ميتازون بالتركيز 
العالي داخ����ل امللعب ويعرف 
مديرهم الفني طلعت يوس����ف 
كيف يوظف جميع القدرات التي 
تصنع فريقا مزعجا جلميع فرق 
الدوري بال استثناء، فهل يفلت 
الليلة الفريق البترولي من كمني 

الشرطة؟
الى  انبي  املقابل، يسعى  في 
الفوز باللقاء حتى تكون عودته 
للمسابقة احمللية حميدة مبشرة 
باخلير، خاصة ان ضياء السيد 
املدير الفن���ي للفريق جلس مع 
الالعبني وطالبه���م بغلق ملف 
البطولة االفريقية )الكونفيدرالية( 
متام���ا، والتركيز في لقاء اليوم 
واملقاتلة من اجل حتقيق الفوز 
واقتناص نقاطه الثالث مهما واجه 
الفريق من صعاب، حيث يحتل 
انبي املركز العاش���ر برصيد 6 
البترولي  الفريق  نقاط، ويضم 
مجموعة متمي���زة من الالعبني 
القادرين على حتقيق االنتصارات 
والبطوالت وفي مقدمتهم الثالثي 
الدولي احمد احملمدي وعبدالعزيز 
توفيق واحمد رؤوف، باالضافة الى 
الالعبني عادل مصطفى وعبداهلل 
رجب واسالم عوض ومصطفى 

جعفر وزيكا جوري.

على طلب العبيه باحلصول على 
اجازة أول أيام العيد لقضائه مع 
أسرهم، وصمم على حضورهم 
للتدريبات في أيام العيد الثالثة 
نظرا لضيق الوقت قبل مباراة 
اليوم واعدا أن يحصل الالعبون 
في املقابل على اج���ازة طويلة 
املب���اراة، خصوصا أن  عق���ب 
الدوري سيتوقف فترة طويلة 
قبل استئناف مباريات األسبوع 
املنتخب  ارتباط  السابع بسبب 
املصري مبواجهت���ه املصيرية 
امام زامبي���ا على ملعب االخير 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة 
للمجموع���ة الثالثة للتصفيات 
االفريقية النهائية املؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا 
واملقرر اقامته���ا يوم 10 اكتوبر 
املقبل، ومن املنتظر ان يخوض 
االهلي لقاء اليوم بنفس تشكيل 
مباراته املاضي���ة امام املصري 
باس���تثناء بع���ض التغي���رات 
البسيطة في بعض املراكز، حيث 
ال خالف على وجود احمد عادل 
عبد املنعم في حراسة املرمى ومن 
امامه رباعي خط الدفاع احمد علي 
)ميينا( وسيد معوض )يسارا( 
الفضيل ووائل  وش���ريف عبد 
جمعة )مس���اكني( وفي الوسط 
اينو  احمد حسن واملعتز باهلل 
واحمد فتح���ي وجلبرتو وفي 
الهجوم هاني العجيزي ومحمد 
بركات )محمد ابوتريكة( وتبقى 
دكة الب���دالء مكتظة مبجموعة 
كبيرة من الالعبني امثال اسامة 
حس���ني وامير سعيود ومحمد 
فضل واحمد السيد واحمد بالل 
والصاعدين مصطفى ش���بيطة 

ووائل عبداهلل.
في املقابل يدخل العبو فريق 
بترول اس���يوط اللقاء واضعني 
العديدة  امام اعينهم مفاجآتهم 
التي يحققه���ا الفريق في اغلب 
مواجهاته امام املارد االحمر، والتي 
كان اكثرها قوة وغرابة فوزهم 
على االهلي ببطولة كأس مصر 
في املوسم قبل املاضي، ويقود 
الفريق املدرب الكفء جمال محمد 
علي الذي عقد جلس���ات عديدة 
مع العبيه لتهيئتهم نفسيا لهذا 
اللقاء، خاصة ان الفريق يحتل 

في لقاء الليلة بني حرس احلدود 
واملنصورة، ويزيد من الكفة أن 
فريق العسكري يتمتع باجلماعية 
في األداء، وفريق احلرس يدخل 
لقاء اليوم وبحوزته 5 نقاط جمعها 
من تعادل 1 - 1 امام الش���رطة 
وفوز على طالئع اجليش 2 - 1، 
وتع���ادل امام االهلي بهدف لكل 
منهما، ويبقى للفريق العسكري 
لق���اءان مؤجالن ام���ام املصري 
البورسعيدي وبترول اسيوط، 
ويقبع احلرس في املركز احلادي 
عش���ر بجدول ترتيب املسابقة 
ارتباطات���ه االفريقية  بس���بب 
الكونفيدرالية  السابقة ببطولة 
الت���ي ودع الفريق منافس���اتها 
اخيرا، وهو م���ا يجعل العبيه 
وجهازه الفن���ي بقيادة صاحب 
الكفاءة طارق العش���ري املدير 
الفني ومعه أبوطالب العيسوي 
املدرب العام وأحمد ايوب املدرب 
املس���اعد يدخلون مباراة اليوم 
راغبني في حتدى املستحيل من 
اجل حتقيق الفوز واقتناص نقاط 
املباراة الثالث، وهو حتديدا ما 
جعل طارق العشري يرفض منح 
االيام  الالعبني اي راح���ات في 
املاضية، مفضال مواصلة الفريق 
لتدريباته من خالل معسكر مغلق 
بأحد دور الضيافة العس���كرية 
باالس���كندرية، كما قرر اجلهاز 
الفن���ي للحرس خ���وض اللقاء 
معتمدا عل���ى العناصر الفعالة 
في خط الهج���وم بقيادة أحمد 
عيد عبدامللك وأحمد عبدالغني، 
والفريق له أسلوب لعب يجيد 
تنفيذه متام���ا، ويتمتع بترابط 
خطوطه دفاعا ووسطا وهجوما، 
ويضم كاميني ح���ارس املرمي 
وأمام���ه وليم منس���اح وأحمد 
سعيد وإس���الم الشاطر ومحمد 
مكي، فضال عن وجود عبدالسالم 
جناح ومحمد الهردة ومحمد حليم 
وعم���رو الدالي وأحمد س���المة 

ومحمد جودة وهاني سعيد.
اما فريق املنصورة القادر دائما 
على إجناب املواهب الكروية في 
مختلف املراك���ز، فيدخل اللقاء 
مبعنويات مرتفع���ة بعد فوزه 
الش���رطة  االخير عل���ى احتاد 
باملنصورة بهدف نظيف، وهو 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تختت���م الي���وم منافس���ات 
االسبوع السادس للدوري العام 
املصري باقامة املباريات االربع 
املتبقية، والت���ي يلتقي خاللها 
االهلي مع بترول اسيوط في ال� 
8:30 بتوقيت الكويت في ستاد 
الكلية احلربية، ويس���بق هذا 
اللقاء ثالث مباريات اخرى تقام 
جميعها في ال� 6:15 مساء، حيث 
يلتقي حرس احلدود مع املنصورة 
بستاد املكس باالسكندرية واحتاد 
الشرطة مع انبي بستاد عثمان 
احمد عثم���ان باجلبل االخضر 
واجلونة مع االحتاد السكندرى 

بستاد االملنيوم بنجع حمادي.

األهلي ـ أسيوط

الكلية احلربية  يشهد ستاد 
اليوم اكثر اللقاءات اهمية واثارة 
وهى املباراة التي جتمع االهلي 
مع بترول اسيوط، حيث اعتادت 
مواجهات الفريقني تفجير مفاجآت 
عديدة.. فاألهل���ي لديه ظروفه 
اخلاصة الت���ي جتعله حريصا 
عل���ى الفوز باللق���اء واقتناص 
نقاطه الثالث���ة، على الرغم من 
الوافدة  العناصر اجلدي���دة  ان 
إلى  بالفريق التزال في طريقها 
التجانس، عالوة على أن حسام 
البدري املدير الفني احلالي للفريق 
االحمر اليزال بحاجة إلي بعض 
الوقت كي تنس���ي اجلماهير - 
وكذلك الالعبون � أنه كان مساعدا 
للبرتغالي مانويل جوزيه املدير 
الفني السابق للفريق وصاحب 
الشخصية القوية التي ال تقيم 
أي اعتب���ارات لنجومي���ة أي 
العب يخط���ئ، والذى حقق مع 
هذا الفريق ارقاما قياس���يا من 
البطوالت واالجنازات من الصعب 
ان يحققها أي مدرب آخر سواء 
كان اجنبي اجلنس���ية او مدربا 
وطني���ا، لكن الش���اهد على كل 
حال ان الب���دري اليزال ناجحا 
واألهلي مايزال في املركز األول 
منفردا برصيد 11 نقطة جمعها من 
خمس مباريات، واألداء يتحسن 
من مباراة الخرى، ومهما حدث 
يظل األهلي هو األهلي، وهو األمر 
الذي جعل البدري يرفض املوافقة 

مت التعاقد معهم في بداية املوسم 
بشكل ال يناس���ب طموح إدارة 
النادي وجماهي���ره، باإلضافة 
إلى سوء احلالة البدنية ملعظم 
الالعبني بس���بب عدم خوضهم 
فترة إعداد صحيحة تتناسب مع 
قوة فرق الدوري، مؤكدا أن هدفه 
األساسي اآلن هو حتقيق نتيجة 
ايجابية في املباراة القادمة أمام 
اجلونة، بعدها سيستغل فترة 
توقف الدوري ليخوض خاللها 
فترة إعداد ثانية لتحسني مستوى 

الالعبني.

الحدود ـ المنصورة

من احملتمل أن يكون عنصر 
األرض مرجح���ا لكفة أصحابها 

اجلونة يعد متماسك الصفوف 
ولديه كل م���ا يتمناه أي العب 
كرة من هدوء واس���تقرار ومال 
أيضا، لذا تبدو املجموعة احلالية 
مترابطة متماسكة لديها ثقة في 
نفس���ها، ومؤكد أنها س���تعطي 
أكثر مع مرور الوقت، فضال عن 
وجود اس���ماعيل يوسف على 
اما  الفني للفريق،  رأس اجلهاز 
االحتاد فيسعى الى البحث عن 
اول فوز له بالدوري لتحس���ني 
اوضاعه بجدول ترتيب املسابقة، 
حيث يقبع الفريق الس���كندري 
في املركز األخير برصيد نقطة 
واحدة من خمسة مباريات، ومن 
املؤكد أن الفريق بحاجة ملحة الى 
الف���وز الليلة، ومن املؤكد ايضا 

الفريق ال يس���تطيع حتمل  ان 
هزمية جدي���دة، واملفروض أن 
يكون البرازيل���ي كابرال املدير 
الفني اجلديد قد بدأ في تكوين 
فكرة واضحة عن الالعبني، وهو 
االمر الذي جعله يعقد جلسات 
نفسية عديدة مع العبي الفريق 
محاوال تخفيف حدة القلق التي 
تسيطر عليهم، وعلى جماهير 
اإلس���كندرية ايضا بعد النتائج 
املخيبة لآلمال التي يحققها الفريق 
منذ بداية املوسم احلالي وآخرها 
الهزمية من اإلس���ماعيلي بهدف 
نظيف، مشيرا الى ان املستوى 
الس���يئ الذي ظهر عليه الفريق 
في املباريات السابقة باملسابقة 
يرجع إلى انتقاء الالعبني الذين 

املركز اخلامس عش���ر بجدول 
ترتيب املسابقة برصيد 3 نقاط 
جمعها م���ن 4 مباريات ويتبقى 
له مباراة مؤجلة من االس���بوع 

اخلامس امام حرس احلدود. 

الجونة ـ االتحاد

وعلى ستاد االملنيوم بنجع 
حمادي يستضيف اجلونة صاحب 
اليوم نظيره  االرض في لق���اء 
الس���كندري في مباراة  االحتاد 
البحث ع���ن الثالث نقاط حيث 
ان االول يريد ان يضع نفس���ه 
في مكانة متميزة بجدول ترتيب 
الدوري، حيث يحتل الفريق املركز 
الثاني عش���ر برصي���د 5 نقاط 
جمعها من خمسة لقاءات، وفريق 

مصر جاهزة لمونديال الشباب
يتهيأ منتخب مصر للش���باب في كرة الق���دم لقطف ثمار فترة 
اعداد طويلة واجه فيها مدارس كروية مختلفة امال في حتقيق حلم 
املاليني من عشاقه وتكرار اجناز عام 2001 وذلك عندما يخوض غمار 
كأس العالم للش���باب على ارضه وبني جمهوره من 24 اجلاري الى 

16 اكتوبر املقبل.
القرعة اوقعت مصر على رأس املجموعة االولى الصعبة الى جانب 
ايطاليا والبارغواي وترينيداد وتوباغو، وستقام مبارياتها على ستاد 
القاهرة الدولي. ويدافع املنتخ���ب املصري عن الوجود العربي في 
هذه البطولة مع نظيره االماراتي الذي وقع في املجموعة السادسة 
السهلة نسبيا وتضمه الى جنوب افريقيا وهندوراس واملجر وتقام 

منافساتها على ملعب االنتاج احلربي في االسكندرية.
املنتخب املصري كان حقق اجنازا في مونديال الشباب عام 2001 
في االرجنتني حني تأهل بقيادة املدير الفني شوقي غريب الى نصف 

النهائي قبل ان يحصل على املركز الثالث.
تفتتح مصر وترينيداد وتوباغو البطولة على ملعب برج العرب 
في االسكندرية على ان تستكمل باقي مباريات املجموعة على استاد 

القاهرة الدولي.
واس���تعد املنتخب املصري لهذه البطولة منذ فترة طويلة بدأت 
مع املدير الفني الس���ابق ربيع ياسني قبل ان يتولى املهمة التشيكي 
ميروسالف سكوب، ولعب ما يقرب من 58 مباراة في بطوالت قارية 

رسمية واخرى ودية.

»لغم فريجي« جديد السلة اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل

انشغلت اوساط كرة السلة اللبنانية مبلف شائك جديد، متثل في 
اعالن النادي الرياضي بيروت، ضم الالعب ماتيو فريجي الذي شارك 
مع منتخب لبنان في بطولة األمم اآلس���يوية ال� 25 لكرة السلة في 

مدينة تيان جني الصينية، واشراكه في صفوفه كالعب لبناني.
ومعلوم ان فريجي وعددا من لبنانيي االنتش���ار، حصلوا على 
جوازات سفر لبنانية، بانتمائهم الى عائالت لبنانية مهاجرة، لم يقم 
اربابها باجناز اوراق اللبنانية الوالدهم، وبينهم شبل فريجي والد 
ماتيو. في حني تنص قوانني التواقيع اخلاصة بالالعبني اللبنانيني 
لدى االحتاد اللبناني لكرة الس���لة، عل���ى ان يرفق الالعب توقيعه 
بنس���خة عن بطاقة هويته اللبنانية او ع���ن اخراج قيد فردي. وال 

يجوز مطلقا اعتماد توقيع العب لبناني وفقا جلواز السفر.
وهذا يعن���ي ان امام الرياضي فرصة واحدة تتمثل في اش���راك 
فريجي كالعب اجنبي، وهذا م���ا ترفضه ادارة النادي االصفر. وقد 
صرح رئيس النادي الرياضي بيروت م.هشام اجلارودي ل� »األنباء«، 
بانه ينوي اشراك فريجي معه كلبناني، متسائال: »هل يجوز اعتبار 
فريجي لبنانيا عندما يلع���ب للمنتخب الوطني اللبناني، واجنبيا 
عندما يرتدي قميص الرياضي؟ وهل نحن امام معضلة ان السلطات 
االمني���ة اللبنانية وتاليا االحتاد اللبناني لكرة الس���لة قد تالعبوا 
ب���أوراق خاصة بالالعب؟ نحن نطالب بتطبي���ق املنطق، ولم نكن 
لنعترض لو اس���تعان اي من الفرق اللبنانية بالالعبني االربعة من 
لبنانيي االنتشار. ونتساءل: لم يتربص اجلميع بنا، ويثيرون أزمة 

مع كل خطوة نقوم بها؟«.
وقال اجلارودي ان قيم���ة عقد فريجي بلغت 250 الف دوالر مع 
مكافآت الفوز ومصاريف تذاكر الس���فر من درج���ة رجال االعمال. 
وسيلتزم الالعب املشاركة مع ناديه في دورة حسام الدين احلريري 
العربية ابتداء من 8 اكتوبر املقبل، وبطولة غرب آسيا وبطولة النوادي 

العربية، وبطولة آسيا املؤهلة لبطلها الى بطولة العالم للنوادي.
في املقابل، ردت اوس���اط فاعلة في االحتاد اللبناني لكرة السلة، 
باستحالة قبول توقيع فريجي او غيره وفقا جلواز السفر. ومتنت 
سحب موضوع لبنانيي االنتشار من التداول، »تفاديا الحراج السلطات 

الرسمية والرياضية اللبنانية امام االحتاد الدولي لكرة السلة«.

األهلي يواجه العين في »السوبر«

إيتو يطالب برشلونة بـ 3 ماليين يورو

آدلر حارس ألمانيا بتصفيات المونديال

يقص األهلي حام���ل لقب الدوري 
والعني بط���ل الكأس ش���ريط افتتاح 
منافس���ات كرة الق���دم االماراتية لهذا 
املوسم عندما يلتقيان اليوم في ستاد 
الرياضية  الكريكيت في مدين���ة دبي 
في النسخة الثانية من الكأس السوبر 

بحلتها اجلديدة.

الس���وبر أولى  الكأس  وس���تكون 
البطوالت هذا املوس���م حت���ت مظلة 
رابطة دوري احملترفني التي اش���هرت 
العام املاضي، ويناط بها تنظيم ثالث 
مس���ابقات اخرى هي دوري احملترفني 

ودوري الرديف وكأس الرابطة.
وأعادت رابطة دوري احملترفني احياء 

الكأس السوبر العام املاضي بعد توقفها 
ملدة خمس سنوات وأحرز االهلي اللقب 
بفوزه على الشباب 1-0، مع العلم ان 
البطولة لم يكن لها نظام موحد وجمعت 
احيانا الفرق االربعة االولى في الدوري، 
ولم تنتظم منذ انطالق نسختها االولى 

عام 1990 وفاز فيها النصر.

ذك����رت محطة »رادي����و كاتالونيا« 
اإلذاعية االسبانية أن املهاجم الكاميروني 
صامويل إيتو يطالب ناديه االس����باني 
السابق برشلونة بثالثة ماليني يورو في 
الوقت الذي يرفض فيه النادي الكاتالوني 
تسديد املبلغ لالعب. ويرى إيتو ووكالء 
أعماله أنه يستحق احلصول على هذا 

املبلغ على اعتبار أنه يساوي 15% من 
قيمة صفقة انتقاله من برشلونة إلى إنتر 

ميالن اإليطالي في يوليو املاضي.
وكان احتاد العبي كرة القدم االسبان 
قد أصدر قرارا قبل بضعة أعوام مبنح 
الالعبني 15% من إجمالي القيمة املالية 
لصفقات بيعهم. ولكن برشلونة زعم أن 

هذه القيمة تكون مستحقة لالعب عند 
انتقاله من نادي اس����باني إلى آخر كما 
أنها في جميع األحوال تكون مطلوبة من 

النادي املشتري وليس النادي البائع.
وذكرت وسائل اإلعالم االسبانية أنه 
من املرجح نقل القضية أمام إحدى احملاكم 

في اسبانيا.

يقف ريني���ه آدلر حارس مرمى 
نادي باير ليفركوزن األملاني لكرة 
القدم في مرمى بالده خالل مباريات 
أملانيا املهمة املقبلة في مش���وارها 
بالتصفيات األوروبية املؤهلة لكأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا الشهر 
املقبل.

ل���وف مدرب  وص���رح يواكيم 
املنتخب األملان���ي لصحيفة »بيلد« 
الص���ادرة امس قائ���ال إن آدلر هو 

احلارس األساسي للفريق حاليا في 
ظل غياب روبرت إنكه حارس نادي 
هانوڤر الذي سيبتعد عن صفوف 
أملانيا في الفترة املقبلة حتى يتعافى 

من آثار العدوى التي أصيب بها.

أم صالل لتفادي الـ »سيول« بأبطال آسيا
يأم���ل ام صالل القطري في جتاوز مش���اكله احمللية 
واالقتراب من حتقيق اجناز قاري غير مسبوق على حساب 
كلوب س���يول الكوري اجلنوبي الذي يحل عليه ضيفا 
اليوم في الدوحة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم. ويلعب ايضا كاواساكي فرونتال الياباني مع 
مواطنه ناغويا غرامبوس، وبونيودكور االوزبكستاني مع 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي. وتقام مباريات االياب 
في 30 اجلاري ستعبر بعدها اربعة فرق الى نصف النهائي 
تلتقي ذهابا وايابا في 21 و28 اكتوبر املقبل، على ان يقام 

النهائي في طوكيو في السابع من نوفمبر 2009.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
مرحلة ذهاب ربع النهائي

6:45      اجلزيرة الرياضية 2أم صالل � كلوب سيول
9 ص        Art سبورت 1كاواساكي � غرامبوس
3      أبوظبي الرياضية 1بونيودكور � بوهانغ


