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منتخب مصر يطمح الى بداية قوية أمام ترينيداد وتوباغو في افتتاح مونديال الشباب

مهاجم اإلسماعيلي أحمد اجلمل يسدد الكرة بني العبي الزمالك

جانب من تدريبات فريق الويك بورد

»الويك بورد« في بطولة اإلمارات 
غ����ادر البالد متوجها إلى اإلمارات العربية املتحدة فريق الويك بورد 
وذلك للمشاركة في املرحلة الرابعة من بطولة اإلمارات املفتوحة للويك 
بورد التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 26 اجلاري. ويرأس الوفد أمني 
الس����ر العام ورئيس جلنة الشراع والتجديف في النادي البحري خالد 
الفودري ويضم 4 العبني هم بدر اجلهيم الذي يتصدر الترتيب العام في 
البطولة ب� 3000 نقطة وصالح الدويسان ويوسف الشتيل ومحمد الشواف 
إلى جانب العبة واحدة هي جيني الفيلكاوي التي تتصدر الترتيب العام 
على مستوى الالعبات ب� 2600 نقطة . وكان الفريق الذي يعتبر من الفرق 
الواعدة على مستوى األلعاب املائية الكويتية قد سبق له أن أقام معسكرا 
تدريبيا في منطقة اخليران بإش����راف املدرب السنغافوري الدولي بول 
فونك فيما سبق له أن شارك في 4 بطوالت األولى في قطر 2008 وحصل 
عل����ى جائزة أفضل فريق، وفي اإلمارات عام 2009 حقق املركز األول في 
املرحلة األولى والثانية والثالثة على فئة الرجال، واملركز الثاني على فئة 
السيدات في املرحلتني األولى والثانية واملركز األول في املرحلة الثالثة. 
ويحتض����ن الفريق حاليا النادي البحري بدعم من رئيس النادي اللواء 

فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغامن وأمني السر العام خالد الفودري.

االتحاد يواجه باختاكور في طشقند

الدوري األردني ينطلق اليوم

البحرين تبحث عن مباراة ودية
الرياض ـ خالد المصيبيح

يدخل احتاد جدة ممثل األندية السعودية الوحيد في دوري ابطال آسيا 
اليوم اختبارا صعبا في ذهاب الدور ربع النهائي عندما يحل ضيفا على 
فريق باختاكور األوزبكي في العاصمة طشقند التي تشهد حاليا امطارًا 
مصحوبة بعواصف رعدية حالت دون اجراء االحتاد تدريبه األول االثنني 
املاضي، على الرغم من اصرار مدربه األرجنتيني غابريال كالديرون على 
التدريب حتسبا لظروف مشابهة ومتوقعة ملا ستكون عليه مباراة اليوم 
اال ان احلرص على سالمة الالعبني حال دون اقامة التدريب األول. ودرس 
كالديرون اداء الفريق األوزبكي عبر عدة لقاءات عن طريق الڤيديو كان 
أحدها عندما استطاع ان يكسب االتفاق في الدمام في الدور ثمن النهائي 
ويقصيه من املسابقة لذلك ركز مدرب االحتاد على تأمني اجلوانب الدفاعية 
واخلروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء االياب في جدة وهو لقاء احلسم 
املؤهل للدور نصف النهائي. ويعود لالحتاد العبوه الدوليون بعد انتهاء 
مهمتهم مع املنتخب السعودي باستثناء نايف هزازي املصاب فيشارك 
حمد املنتشري ورضا تكر وسعود كريري ومناف بوشقير ومحمد نور 
اضافة الى الرباعي األجنبي وهم التونسي أمني الشرميطي واملغربي هشام 
أبوش����روان والعماني أحمد حديد والبرازيلي لوسيانو. من جهة أخرى 
يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه بعد توقف دام قرابة الشهر عبر 
اجلول����ة الثالثة التي تبدأ بثالث مباريات حيث يتوجه الهالل الوصيف 
الى مكة ملالقاة الوحدة السادس ويأمل الهالل في استمرار انتصاراته بعد 
فوزين حققهما امام القادسية وجنران، بينما الوحدة تعادل امام االتفاق 
والشباب، ويسعى الوحدة الى استغالل عاملي األرض واجلمهور ومحاولة 
التقدم الى خطوة افضل واخلروج من دائرة مراكز الوسط التي احاطته 
كثيرا في املواسم السابقة، فيما يحاول الهالل مطاردة االحتاد املتصدر. 
وفي الرياض التي ستشهد أقوى لقاءات هذه اجلولة بني فريقي العاصمة 
الشباب والنصر ويخوض الشباب ثالث لقاءاته بعد فوزه على جنران 
وتعادل مع الوحدة، بينما يلعب النصر مباراته الثانية بعد تعادله مع 
االتفاق وتأجيل مباراته األولى مع احلزم ويش����كل اللقاء منعطفا مهما 
للفريقني واختبارا صعبا ومبكرا لهما في املس����ابقة اال انه سيحدد لهما 
طريق مس����ارهما في املنافس����ة ومدى أهمية النق����اط الثالث خاصة ان 
الفريقني يضمان عدة عناصر محلية وأجنبية سيضفي وجودها املزيد 
من االثارة على اللقاء، ففي الشباب وليد عبداهلل وعبداهلل شهيل وحسن 
معاذ واحمد عطيف وناصر الشمراني وڤالفيو وكماتشو واألسترالي آدم 
جريفيس والليبي طارق التايب الذي سيش����ارك الشباب ألول مرة بعد 
بقائه في العاصمة للسنة الرابعة 3 منها كانت مع الهالل، بينما في النصر 
يبرز حسني عبدالغني ومحمد السهالوي وسعد احلارثي واحمد البحري 
والوجه اجلديد خالد الزيلعي والبرازيلي فيغروا واألرجنتيني فيفارو 
واملصري حسام غالي والكوري لي شن سو ووفقا لهذه العناصر وأهمية 
املباراة للجانبني جعلتها األهم واألقوى في هذه اجلولة. ويلتقي متذيال 
الترتيب جنران والقادسية بعد ان خس����ر جنران من الشباب والهالل، 
بينما خسر القادسية من الهالل واالحتاد وسيبحثان اليوم عن اول فوز 
في املسابقة. من جهة أخرى، جهزت ادارة االتفاق ملفا متكامال من اجل 
رفعه لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« حول هروب العب الفريق البنمي 
جارسيس الذي لم يعد مع الفريق من الدوحة عندما لعب امام قطر في 
افتتاح لقاءاته ببطولة اندية مجلس التعاون فيما الزال العماني خليفة 
عايل في بالده ولم يعد للفريق وتدريباته االستعدادية كذلك احلال لالعب 
الفريق املعار من النصر محمد الش����هراني الذي غادر الرياض ولم يعد 
وكان اجلزائري احلاج عيس����ى قد غادر االتفاق على الرغم من توقيعه 

عقدا احترافيا مع الفريق وسط ظروف غامضة.

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية من دوري احملترفني األردني 
لكرة القدم، والتي تش���هد هذا املوس���م ارتفاع عدد الفرق املتنافسة 
الى 12 فريقا بانضمام فرق الكرمل وكفرسوم والرمثا الصاعدة من 

الدرجة األولى.
وتنضم الفرق الثالثة الى الوحدات )حامل ألقاب املوسم املاضي( 
والفيصلي )حامل الرقم القياس���ي في ع���دد مرات الفوز باللقب 30 
مرة( وشباب األردن )وصيف حامل لقب املوسم املاضي(، واجلزيرة 
رابع املوسم املاضي إضافة لفرق البقعة، احلسني، العربي، اليرموك، 

واحتاد الرمثا.

المنامة ـ ناصر محمد
أعد مدرب املنتخب البحريني لكرة القدم التشيكي ميالن ماتشاال 
برنامجه للمرحلة القادمة من تصفيات امللحق لكأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا والتي سيقابل فيها املنتخب البحريني البطل النيوزيلندي 
في مباراتني يومي 15 اكتوبر و14 نوفمبر املقبلني، وس���تقام املباراة 
األولى في البحرين وسيبدأ التجمع في األول من اكتوبر على ان يقام 
معسكر داخلي في احد الفنادق اعتبارا من 8 منه وجتري االتصاالت 
القام���ة مباراة ودية يوم الرابع منه. ميا س���تقام مباراة الذهاب في 
نيوزيلندا يوم 14 نوفمبر وسيبدأ االعداد لها اعتبارا من 2 منه على 
ان يغادر الوفد إلى نيوزيلندا يوم االربعاء 9 نوفمبر. ومن املؤمل ان 
يعلن االحتاد قائمة باسماء الالعبني الذين سيتم اختبارهم للمباراتني، 
وقد غادر ماتش���اال البحرين لقضاء إجازة متتد ملدة اسبوعني، ومن 
املتوقع عودته مع بداية االسبوع استعدادا للمباراة الودية 4 اكتوبر 

كذلك من احملتمل تقدمي موعد التدريب خالل االسبوع.
هذا وينطلق اليوم الدوري البحريني لكرة القدم للموسم اجلديد 
مبباراة البسيتني واملنامة، وتس���تكمل املرحلة غدا فيلعب احملرق 
مع احلالة، الدفاع مع املالكية فيما يلتقي السبت االهلي مع الشباب 

والنجمة مع الرفاع الشرقي.

عودة الدوري السعودي بثالث مباريات اليوم البسيتين والمنامة في انطالق الدوري

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
خسر الزمالك للمرة الثانية في أقل من 
4 أيام وكانت امام اإلس���ماعيلي 0-1 على 
ملعب الكلية احلربية في املرحلة السادسة 

من الدوري املصري لكرة القدم.
أحرز هدف االس���ماعيلي الوحيد عمرو 
الس���ولية في الدقيقة 72. وأكمل الزمالك 
املباراة بعشرة العبني منذ الدقيقة 29 عندما 
طرد احلكم عصام عبدالفتاح املدافع هاني 

سعيد.
 ودافع الفرنس���ي هنري ميشيل مدرب 
الزمالك عن اختياراته وتش���كيلته، وقال 
ردا على س���ؤال في املؤمتر الصحافي إنه 
لم يأت إلح���راز بطولة، وإمنا لبناء فريق 
شارحا أنه لم يصرح أبدا بأن الزمالك سيفوز 

ببطولة.
وأشار ميشيل ردا على سؤال آخر إلى 
رضاه عن أداء أحمد غامن سلطان، وقال ان 
أداء الالعب كان جي���دا، وأوضح أنه أبقى 
على شيكاباال رغم سوء مستواه، ألنه من 
الالعبني الذين قد يحققون )املعجزة( في 

أي وقت.
وأكد م���درب الزمالك أن أمام الفريق ما 
يقرب من شهر يعيد فيها حساباته لتصويب 

األمور.
جاء اللقاء س���ريعا ومفتوح���ا، وقدم 
الزمالك عرضا استهالكيا رغم إضاعة أكثر 
من فرصة خاصة من ش���يكاباال تألق فيها 
عصام احلضري، فيما قدم اإلسماعيلي عرضا 

جيدا على ملعب الكلية احلربية.
واستحق الدراويش الفوز والنقاط الثالث 

التي جاء من اإلسماعيلية من أجلها.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد اإلسماعيلي إلى 
11 نقطة وهو نفس رصيد األهلي وبتروجيت، 
واألهلي لعب مباراة أقل، بينما جتمد رصيد 
الزمالك عند 7 نقاط وتراجع في الترتيب 

خاصة بعد فوز طالئع اجليش.
فاز فريق بتروجيت على مضيفه فريق 
غزل احمللة 3-1. تقدم كرمي زكرى لبتروجيت 
)39( وتعادل محمد العتراوى )45(، وفي 
الش���وط الثاني عاد بتروجيت للتقدم من 
جديد عن طريق فرج ش���لبي الذي احرز 

هدفني متتاليني في الدقيقتني 63 و65.
 ورف���ع بتروجيت رصيده الى 11 نقطة 
في املركز الثانى، وجتمد رصيد غزل احمللة 

عند النقطة 4 في املركز 14.
وواصل االنتاج احلربي عروضه القوية 
وفاز على ضيفه املقاول���ون العرب 1-3. 

تقدم االنتاج عبر حسن موسى )5(، وأحرز 
جمعة مشهور الهدف الثاني )15 من ضربة 
جزاء(، ثم احرز حسن موسى الهدف الثاني 
له والثالث لفريقه )21(، واحرز املقاولون 
هدف���ه الوحيد في الدقيق���ة 43 عن طريق 

خالد يسري.
 وارتفع رصيد االنتاج الى 9 نقاط في 
املركز الثالث مؤقتا، وجتمد رصيد املقاولون 

عند النقطة 6 في املركز العاشر.
الرائعة  وتابع طالئع اجليش عروضه 
وانت���زع 3 نقاط غالية من ضيفه املصري 

بفوزه عليه 1-3.
 وتقدم طالئع اجليش عن طريق صالح 
امني )29( ثم نظم املصري صفوفه، وأحرز 
هدف التعادل عبر عاشور االدهم )45(. ولعب 
طالئع اجليش ب� 10 العبني في الدقيقة 73 

بعد طرد العب الوسط محسن هنداوي.
وفي الدقيقة 78 وضع املهاجم العاجي 
دودزي طالئع اجليش في املقدمة بإحرازه 
الهدف الثاني، ثم عزز الطالئع تقدمه بهدف 

ثالث بواسطة طلعت محرم )86(.
ورفع الطالئع رصيده الى 10 في املركز 
الرابع، بينما جتمد رصيد املصري عند 4 

نقاط في املركز ال� 13.

اإلسماعيلي أفسد فرحة العيد على الزمالك 

 مبارك وبالتر يفتتحان اليوم مونديال الشباب في برج العرب
حتى اختيار املدير الفني التشيكي 
ميروسالف سكوب لقيادة الفريق جاء 
بعد سلسلة من الدراسة اكثر من سيرة 
ذاتية والتأكد من ان هذا املدرب حقق 
العديد من االنتصارات باسم بالده عندما 
حصل على فضية كأس العالم في كندا 
مع بالده كما انه ميتلك شخصية قوية 

في عالم التدريب والفكر الناضج.
ويسعى املنتخب املصري للشباب الى 
حتقيق الفوز في اولى مواجهاته لهدفني 
أساسيني، األول ان الفوز على ترينيداد 
سيمنح الالعبني دفعة معنوية مضاعفة 
الستمرار مسيرة االنتصارات في بقية 
مباريات املجموعة االولى، والثاني هو 
حرص اجله���از الفني والالعبني على 
استمرار املساندة اجلماهيرية للمنتخب 
حتى آخر لق���اء باملونديال، حيث ان 
سالح اجلمهور دائما وأبدا هو السالح 
األقوى في حتريك مش���اعر الالعبني 

وزلزلة امللعب حتت أقدامهم.
وكان سكوب قد استقر على التشكيل 
وطريقة اللعب التي سيخوض به مباراة 
اليوم، حيث سيلعب املنتخب املصري 
املباراة بطريقة 1/4/1/4 وبتشكيل مكون 
من علي لطفي في حراسة املرمى وعلي 
العربي وصالح سليمان وسعد الدين 
سمير وإس���الم رمضان محمود توبة 
أحمد مجدي وعفروتو وحسام عرفات 

وشهاب الدين أحمد محمد طلعت.
املنتخب املصري قد اجرى  وكان 
مرانه األخير امس على امللعب الفرعي 
لس���تاد برج العرب حي���ث مت غلق 
الستاد استعدادا لالفتتاح اليوم. في 
حني أدى مرانه األساسي على امللعب 
الرئيس���ي بس���تاد برج العرب الذي 
املباراة وحضره حسن  ستقام عليه 
صقر وهاني أبو ريدة عضو اللجنة 
التنفيذية لالحتادين الدولي واالفريقي 
اللجنة املنظمة للمونديال.  ورئيس 
ونقل صقر حتي���ات الرئيس مبارك 
لالعبني متنياته له���م بالتوفيق في 
مباراة االفتتاح والبطولة. مؤكدا ان 
مصر كلها ستقف خلفهم وتساندهم 
بقوة لتحقيق طموح���ات املصريني 

باملنافسة على كأس العالم. 

وهولندا والتشيك وأسبانيا وأميركا 
والبرازيل.

ورغ���م ان املنتخب املصري تأهل 
من البوابة األسهل بصفته املنظم اال 
انه شارك في التصفيات األفريقية في 
رواندا ولم يحالفه التوفيق في التأهل 
بفارق هدف ايجابي بعدما تس���اوى 
مع نيجيريا وجنوب أفريقيا برصيد 
6 نقاط وودع التصفيات مع س���احل 
العاج التي لم حتق���ق نقطة واحدة 

في البطولة. 
كما ان األجه���زة الفنية واالدارية 
القائمة على شؤون املنتخب املصري 
لم تعط فرصة واحدة للحظ ان يتدخل 
في عملهم حيث متت متابعة كل العبي 
املنتخب واختبار أكثر من 120 العبا بني 
محلي ومحترف الختيار 21 العبا وكانت 
الغلبة للمحليني باستثناء محمد طلعت 
الذي احترف في االمارات وكانت بوابة 
املنتخب ه���ي صاحبة عودته لألهلي 

واالنضمام اليه.

واآلم���ال معلق���ة عل���ى املنتخب 
املصري من أجل حتقيق الطموح في 
عبور احملطات الصعبة والتأهل عبر 
بوابات عاملية بكل اللغات والثقافات 
وأيضا باحلرفنة واملهارة، السيما ان 
البطولة تقام على ارضه، ويقف خلفه 
80 مليون مصري بكل قلوبهم. وقد 
وفر املس���ؤولون عن الكرة املصرية 
لهذا املنتخب أحدث الطرق التدريبية 
والعلمية وكل األمور الفنية والتدريبية 
من معسكرات متنوعة ومباريات ودية 
ورسمية حيث شارك منتخب الشباب 
في أكث���ر من 40 مباراة ل���م تتوافر 
ملنتخب آخر في العال���م مهما كانت 
املباريات  مكانته وسمعته وتنوعت 
في كل أنح���اء العالم ومع منتخبات 
مختلفة املدارس الكروية حيث لعب 
أملانيا واليابان واملجر وڤنزويال  مع 
وتاهيتي وجنوب أفريقيا ونيجيريا 
وغان���ا وكينيا وغواتيم���اال وكوريا 
اجلنوبية وقطر واالمارات واالرجنتني 

أمس ستادات ومالعب التدريب التي 
تستضيف فرق املجموعة السادسة 
وهي: س���تاد االس���كندرية ومالعب 
الن���ادي االوملبي ونادي س���موحة، 
وكان في استقبالهم بسموحة محمد 
فرج عامر رئيس نادي سموحة. كما 
زار وفد »فيف���ا« االكادميية العربية 
للنقل البحري وكان في استقبالهم د. 
محمد فرغلي مدير عام االكادميية ود. 
محمد علي مدير النشاط الرياضي. أما 
بخصوص بعثات الفرق فقد وصلت 
جميعها إلى القاهرة باستثناء اإلمارات 
التي ستصل صباح اليوم قادمة من 

تركيا على منت طائرة خاصة. 

  أحالم الفراعنة 

 ويبدأ املنتخب املصري اخلطوة 
أم���ام ترينيداد  األولى في املونديال 
وتوباغو عقب حفل افتتاح البطولة 
مباشرة. وتعد مصر واالمارات املمثلني 

العربيني في البطولة.

إنفلون���زا اخلنازير ويق���وم األطباء 
بتحويل أي حالة مش���تبه فيها إلى 
مستشفى احلميات بالعباسية إلجراء 
الفحوصات الطبي���ة وإجراء متابعة 
صحية جلميع املنتخبات طوال فترة 
اإلقامة مبصر. كما تضامنت االشتراطات 
الطبية على ضرورة وجود شهادات 
صحية تفي���د خلو العبي املنتخبات 
من أمراض الكوليرا واحلمى الصفراء 
للمنتخبات القادمة من أميركا اجلنوبية 

وافريقيا. 
 من جانبه، اطمأن حس���ن صقر 
على الترتيبات التنظيمية للبطولة، 
السيما حفل االفتتاح خاصة بعد أن 
ش���اهد 3 بروفات للحفل، معتبرا أن 
حضور الرئيس حسني مبارك سيعطي 
البطولة طعما آخر، مما س���يزيد من 
حماس الالعبني خالل مباراة االفتتاح 
ومينحهم دافعا قويا لتحقيق الفوز.

من ناحية أخرى، كان وفد االحتاد 
الدولي لكرة الق���دم قد تفقد أول من 

بحيث تتواجد سيارة حراسة مع كل 
منتخب مشارك في البطولة، باإلضافة 
الى دراجة نارية لتسهيل حركة املرور 
أمامه���م، عدا عن وج���ود ضابط أمن 
داخل س���يارة املنتخب، ومنع دخول 
أي شخص للطوابق التي تقيم فيها 
املنتخبات ف���ي الفنادق املختلفة، إال 
بتصريح رسمي مسبق من مسؤول 
املنتخب، وقد مت اتخاذ هذا االجراء بعد 
واقعة السرقة التي تعرض لها منتخب 
مصر في جنوب افريقيا خالل مشاركته 

في بطولة كأس القارات األخيرة. 

  حجر صحي

وفي شأن آخر، فقد شكلت سلطات 
القاهرة  احلج���ر الصح���ي مبط���ار 
الدولي غرفة عملي���ات، تضم فريقا 
طبيا متخصصا الستقبال املنتخبات 
املشاركة إلجراء مناظرة صحية جلميع 
األجهزة الفني���ة واإلدارية والالعبني 
للتأكد من خلوهم من أي أمراض خاصة 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
 تفتتح في ستاد 
ب���رج الع���رب ف���ي 
ف��ي  االس���كندري��ة 
اليوم  ال� 7:30 مساء 
بتوقيت الكويت بطولة كأس العالم 
للشباب لكرة القدم، ثم تلتقي مصر 
وترينيداد وتوباغو في ال� 9 مساء ضمن 
املجموعة االول���ى، بحضور الرئيس 
حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء 
الدفاع املشير  د.أحمد نظيف ووزير 
محمد طنطاوي ورئيس املجلس القومي 
للرياضة وحسن صقر ووزير االنتاج 
احلربي د. سيد مشعل ورئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« جوزيف بالتر 
القدم  ورئيس االحتاد املصري لكرة 
وسمير زاهر ورئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة هان���ي أبوريدة ولفيف من 

كبار رجال الدولة.
وق���د انته���ت اللجن���ة املنظم���ة 
للمونديال، من جميع الترتيبات األمنية 
اخلاصة بالبطولة وأبدى املسؤولون في 
»فيفا« رضاهم التام عن هذه الترتيبات، 
التي متت بإش���راف مس���اعد وزير 
اللجنة  الداخلية للحراسات وعضو 
العليا املنظمة للمونديال اللواء أحمد 

رمزي.
وكان من أهم النقاط التي ركز عليها 
مسؤولو »فيفا« هي التأمني الداخلي 
للمالعب، بحيث مينع دخول األسلحة 
بكافة أنواعها، باإلضافة الى األلعاب 
النارية وأجهزة الليزر، حيث سيتم 
تفتي���ش كل اجلماهير أثناء دخولها 
جلميع الستادات قبل املباريات وقد مت 
االتفاق بني الشرطة الدولية )اإلنتربول( 
ووزارة الداخلي���ة املصرية على منع 
دخول أصحاب املش���اكل والسوابق 
في مالعب كرة القدم على مس���توى 
العالم، علم���ا أن هناك قائمة محددة 
بهؤالء األشخاص، وبالتالي سيتم منع 

دخولهم الى مصر. 
كما اس���تحوذ تأم���ني املنتخبات 
املش���اركة على االهتم���ام األكبر من 
اخلط���ة، ووضع���ت وزارة الداخلية 
املصرية خطة محكمة لتأمني الفرق، 

مصر تبدأ الخطوة األولى بمواجهة ترينيداد وتوباغو


