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فى ختام المرحلة السادسة من الدوري المصري

أبوتريكة يعود لألهلي بهدف غاٍل وفوز مهم على بترول أسيوط
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

الدول����ي محمد  النج����م  ق����اد 
أبوتريك����ة فريقه األهلي املصري 
القتن����اص ثالث نقاط ثمينة عبر 
الفوز على بترول أسيوط بهدف 
نظيف في املباراة التي جمعت بني 
الفريقني على ملعب الكلية احلربية 
ضمن اجلولة السادسة من الدوري 

املصري املمتاز لكرة القدم.
وانفرد األهلي بصدارة املسابقة 
برصيد 14 نقطة بينما جتمد رصيد 
بترول أسيوط عند ثالث نقاط في 
املركز اخلامس عشر قبل األخير.

وفي باقي مباري����ات املرحلة 
تغلب حرس احلدود على ضيفه 
املنصورة 2-1 فيما تعادل احتاد 
الش����رطة مع ضيفه إنبي سلبيا، 
وقد توقفت مسابقة الدوري املمتاز 
مع نهاية املرحلة السادسة، حتى 
يتفرغ الش����ارع الكروي املصري 
ملتابعة بطولة كاس العالم للشباب 
التي انطلقت مساء أمس من ستاد 

برج العرب باالسكندرية.
وأعرب جمال محمد علي، املدير 
الفني لفريق بترول أس����يوط عن 
رضاه عن أداء العبيه أمام األهلي، 
مؤكدا أن الالعبني قدموا مستوى 
طيبا أمام بطل افريقيا الذي يضم 
العناصر األساسية ملنتخب مصر 
الذين ميلكون مهارات فردية فائقة، 
ويتمي����زون بها عن جميع العبي 
مصر، باإلضافة إلى خبرتهم القوية 
التي رجحت كفته����م أمام بترول 
أسيوط الذي يضم عناصر شابة 

لها مستقبل طيب.
وأضاف انه كان يسعى خلطف 
نقط����ة على األق����ل م����ن األهلي 
بتضييق املساحات على العبيه، 
الفرصة لهم لتهديد  إتاحة  وعدم 

مرمى البترول، وهو ما حدث في 
الش����وط األول الذي كان األفضل 
بالنسبة لنا لهز شباك األهلي منذ 
الدقيقة األولى، بعد انفراد مشهور 
أحمد في الثانية 40، ولكن زيادة 
عدد مهاجمي األهلي جعلت هناك 
أخطاء للمدافعني نتجت عنها بعض 
الفرص لألهلي ومن إحداها أحرز 
أبوتريكة هدف املباراة باستخدام 

خبرته الكبيرة.
وأكد عالء ميهوب، املدرب العام 
املباراة، خاصة  باألهلي صعوبة 

بدال منه محمد فضل الذي اطمأن 
اجلهاز الفني علي����ه بعد ظهوره 
بصورة جيدة في الوقت الذي كان 

يلعب فيه حتت ضغط.
وق����د بدأت املب����اراة مبحاولة 
هجومية من جانب فريق البترول 
شكلت خطورة حقيقية على مرمى 
أحمد عادل عبد املنعم ولكن تسديدة 
فتحي مبروك مرت بالكاد بجوار 
القائم. وسيطر الفريق األحمر على 
الربع ساعة األول من املباراة بشكل 
كامل وتعددت الهجمات على مرمى 

أن الفوز به����ا جعل األهلي ينفرد 
بصدارة الدوري، وأضاف ميهوب 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
عق����ب انتهاء املب����اراة ان بترول 
أسيوط فريق منظم قدم أداء جيدا، 
ومتت دراسته جيدا للتعرف على 

نقاط القوة والضعف به.
وأوضح ميهوب أن اجلهاز الفني 
لألهلي فضل احملافظة على هاني 
العجيزي الذي الزمه سوء توفيق 
كبير، وش����عر باإلحباط، لذا قام 
بتغييره في الشوط الثاني، وأشرك 

بترول أس����يوط عن طريق محمد 
أبو تريكة وأحمد حس����ن وهاني 

العجيزي.
وصادف هاني العجيزي سوء 
حظ كبيرا قبل خمس دقائق على 
نهاية الش����وط األول بعدما انفرد 
متاما مبرمى بترول أسيوط وسدد 
الكرة من فوق ياسر قدري، ولكن 
الكرة مرت بج����وار القائم األمين 

بسنتيمترات قليلة.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل 
الفرصة وأهدر  العجيزي إضاعة 

هدفا ال يضيع من انفراد تام مبرمى 
ياس����ر قدري ولكنه سدد بجوار 
القائم. وأطلق أبوتريكة كرة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء تصدى لها 

حارس بترول أسيوط بثبات.
ف����ي فك  أبوتريك����ة  وجن����ح 
لوغريتمات املباراة في الدقيقة 77 
بعدما انفرد مبرمى بترول أسيوط 
إثر متريرة رائعة من املعتز باهلل 
إينو ليراوغ احلارس ياسر قدري 
ويسدد مباشرة بقدمه اليمنى في 

الشباك.

المنشآت الرياضية اللبنانية جاهزة للفرنكوفونية

بيروت ـ ناجي شربل
مع بدء العد التنازلي لدورة االلعاب الفرنكوفونية 
السادسة التي يستضيفها لبنان بني 27 اجلاري و6 
اكتوبر املقبل، أعلن القائمون على املنشآت الرياضية 
التي ستحتضن مباريات الدورة، جاهزيتها للحدث. 
وقال رئيس مجلس ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية 
رياض الشيخة، ان املدينة فتحت ابوابها للدورة بانطالق 
التحضيرات حلفل االفتتاح، الى إعادة التأهيل التي 

شملت مرافقها منذ شهرين.
وأعلن فتح االبواب امام اجلمهور ابتداء من الرابعة 
بعد ظهر االحد 26 اجلاري، اي قبل ساعتني من حفل 
االفتتاح. وتستضيف املدينة مسابقات العاب القوى 
على مضم����ار امللعب الرئيس����ي، واملالكمة في قاعة 
الشيخ بيار اجلميل. كذلك حتتضن املركز االعالمي، 
الذي جهزته اللجنة الوطنية لاللعاب الفرنكوفونية 
بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية. كما اشار الى 
جتهيز مضمار لتمارين العاب القوى الى جانب املضمار 
الرئيسي، الى اعمال لوجستية شهدتها مرافق املدينة. 
في حني تولت بلدية بيروت تأهيل ملعب بيروت البلدي 
منذ شهر. ويستضيف امللعب مباريات كرة القدم. ومتت 
اعادة تعشيب ارضية امللعب، الى ورشة في املدرجات 
واالسوار الشائكة الفاصلة بينها، فضال عن السور 
اخلارجي للملع����ب. كذلك مت تأهيل املرافق الصحية 
وجتهي����ز قاعة املؤمترات الصحافي����ة واالجتماعات 
وصيانة املولدات الكهربائية لتأمني التغذية بالتيار 
الكهربائي على مدار الساعات ال�24، وقد أمنت الهيئة 

الوطنية للفرنكوفونية مولدين اضافيني.
وشهد مجمع ميش����ال ميشال املر الرياضي طالء 
االبواب واحلمامات، »الى ملس����ات ستجعله في أبهى 
حلة« كم����ا قال رئيس مجلس ادارته جورج نصور. 
ويستضيف املجمع لعبة اجلودو في الدورة. ويضم 
قاعات في الطبقة السفلية للتمرين لهذه اللعبة. وقال 
نصور ان بعض املنتخبات االجنبية باشر متارينه 
في الصالة منذ أيام. وأعلن تخصيص مواقف مجانية 
في محيط املجمع تتسع أللف سيارة على مساحة 34 
الف متر مربع. فيما أكد بطل كرة الطاولة الس����ابق 
نائب رئيس االحتاد اللبناني لكرة الطاولة ومسؤول 
صالة مزهر بانطلياس رافي ممجوغوليان، جاهزية 
الصالة الحتضان مباريات مسابقة كرة الطاولة بني 
28 اجلاري و4 اكتوبر. وأش����ار الى وجود جتهيزات 

كاملة للمباريات ومتارين املنتخبات. 
وف����ي التحضيرات التنظيمي����ة، ارتفعت وتيرة 
العمل لدى اللجنة العليا املنظمة مع وصول طالئع 
الوفود املشاركة. وانعكس الضغط اضطرابا في تأخير 
توزيع الدعوات اخلاصة بحفل االفتتاح على االحتادات 
الرياضية، وفي اصدار البطاقات اخلاصة باالعالميني. 
وفي الشق التنظيمي ايضا، تبلغ القائمون على الدورة 
تسلم القوى االمنية اللبنانية وخصوصا لواء احلرس 
اجلمهوري، مدينة كميل شمعون الرياضية بكل مرافقها 
اعتبارا من اليوم، لعزلها امنيا وتفتيشها بدقة، استعدادا 
حلفل االفتتاح الذي س����يحضره رئيس اجلمهورية 

ميشال سليمان وضيوف دوليون كبار.

احرز العني كأس السوبر االماراتية لكرة القدم 
بعد فوزه على االهلي بركالت الترجيح 5-3 )الوقتان 
االصلي واالضافي 2-2( على ستاد الكريكيت في 

مدينة دبي الرياضية.
وسجل البرازيلي مارسيو اميرسون )35 و86( 
هدفي العني، واملصري حس����ني عبد ربه )70 من 

ركلة جزاء( ومحمد سرور )90( هدفي االهلي.
واحرز العني أول ألقاب املوسم اجلديد وحصل 
على اجلائزة املخصص����ة والبالغة مليون و400 

الف درهم.
وتتجه االنظار الى املالع����ب االماراتية اليوم 
التي تشهد انطالق دوري كرة القدم وسط منافسة 
مفتوحة على اللقب خصوصا بني الرباعي االهلي 

بطل املوسم املاضي واجلزيرة والوحدة والعني.
الفرق جتهزت جيدا بضم محترفني على مستوى 
عال خصوصا الساعية منها الى اللقب للمشاركة 
ف����ي كأس العالم لألندية في أبوظبي العام املقبل 
بع����د ان حجز االهلي مقعده فيها في اواخر العام 

احلالي.
تفتتح املرحلة االولى فيلتقي الظفرة مع عجمان 
والوصل مع بني ياس واجلزيرة مع الشباب ويقام 
الدوري للمرة االولى على مدى ثالثة أيام في كل 
مرحلة وذل����ك حرصا من رابطة دوري احملترفني 
على توفي����ر اكبر حضور جماهي����ري للبطولة، 
تأمينا ملعايير االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم التي 
حددت وجوب وجود خمسة االف متفرج في كل 

مباراة.
ويشهد املوس����م احلالي وللمرة االولى ايضا 
تسجيل اربعة العبني اجانب مع كل فريق تطبيقا 
لقاعدة )3+1 آسيوي(، على ان يسمح لكل فريق 

بإشراك ثالثة العبني فقط في ارض امللعب.
ويصطدم اجلزيرة الوصيف والطامح الحراز 
اللقب للمرة االولى في تاريخه مبضيفه الشباب 
الذي يسعى لتعويض خسارته اول امام العربي 
الكويت����ي 0-2 في اجلولة االولى من منافس����ات 

بطولة االندية اخلليجية.

 حول ام صالل القطري تخلفه 
الكوري  امام ضيف���ه س���يئول 
اجلنوبي صفر-2 الى فوز 2-3 
على ستاد س���حيم بن حمد في 
ذه���اب الدور رب���ع النهائي من 
مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة 

القدم.
 وس���جل البرازيليان ماغنو 
الفيش )55 و85( وفابيو سيزار 
)83( اهداف ام صالل، وجونغ جو 

غووك )3 و45( هدفي سيئول.
 وتق���ام مب���اراة االياب في 
30 اجلاري ف���ي عاصمة كوريا 
اجلنوبية. واهدر ام صالل عدة 

ف���رص في الش���وط االول الذي 
كانت فيه السيطرة نسبيا للفريق 
الزائر فسجل هدفا مبكرا وهدفا 
في الدقيقة االخيرة، بينما كانت 

االفضلية الصحاب االرض 
 وفي الدقائق االخيرة، ترجم 
ام صالل تفوقه الى هدفني االول 
عبر سيزار بعدما انفرد في اجلهة 
اليسرى وسدد بيسراه من بني عدة 
العبني كرة استقرت في الزاوية 
اليسرى البعيدة )83(، والثاني 
عبر الفيش بعد متريرة من سيزار 
في اجلهة اليمنى استغل مواطنه 
وس���ار بها خطوت���ني واودعها 

ارضية في الزاوية اليسرى ايضا 
.)85(

وخط���������ا بونيودك���������ور 
االوزبكستاني خطوة مهمة نحو 
نصف النهائي بفوزه على ضيفه 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
3-1 وسجل فيكتور كاربنكو )29( 
وس���يرفر جباروف )79 و86( 
اهداف بونيودكور، وبيونغ جون 

)7( هدف بوهانغ ستيلرز.
 وسهلت مهمة اصحاب االرض 
بعد خسارة بوهانغ ستيلرز جهود 
العبه كيم هيونغ ايل بالبطاقة 

احلمراء )68(.

صراع رباعي على لقب الدوري اإلماراتي

ج بطاًل لكأس السوبر العين يتوَّ

أم صالل يتغلب على سيئول في »أبطال آسيا« 

المحرق يلتقي الحالة 

األهلي يواجه االتفاق 
الرياض ـ خالد المصيبيح

تختتم اليوم اجلولة الثالثة من الدوري السعودي بلقاءين 
يجمع االول على س���تاد االمير عبداهلل الفيصل بجدة االهلي 
واالتفاق وهو اللقاء الثاني لالهلي بعد ان فاز في لقائه امام 
الرائد 1 - 0 وتأجل لقاؤه اآلخر مع احلزم، فيما يعتبر اللقاء 
الثالث بالنس���بة لالتفاق الذي تعادل ف���ي اجلولتني االولى 
والثانية امام الوحدة والنصر وله نقطتان مقابل ثالث لالهلي 
الذي يأمل في الفوز لالستمرار في منافسة فرق الصدارة فيما 
الي���زال االتفاق يبحث عن فوزه االول ويعيش الفريق حاليا 
وضعا متأزما مع العبيه االجانب وهروبهم املفاجئ مما سيؤثر 
على أدائه ويظل ذلك فرصة امام االهلي الستغالله خاصة انه 
يلعب على ملعبه وامام جماهيره. وفي االحساء يقام اللقاء 
اآلخر الذي يجمع ممثلها في الدوري املمتاز فريق الفتح الذي 
خسر لقاءين في اجلولتني االولى والثانية امام االحتاد والرائد 
ويسعى الى كسب اول نقطة له في الدوري املمتاز منذ صعوده 
هذا املوسم بينما هذا اللقاء هو االول للحزم بعد تأجيل لقاءيه 
امام النصر ثم االهلي بسبب حاالت انفلونزا اخلنازير التي 
داهمت عددا من العبيه في رمضان املاضي ويلعب الفريقان 
على ذكرى لقاءاتهما في دوري الدرجة االولى قبل اربعة مواسم 
حيث لم يلتقيا منذ صعود احلزم للدوري املمتاز عام 2005. 
م���ن جهة اخرى، تأجل تنفيذ البرنام���ج االعدادي للمنتخب 
السعودي االول استعدادا لدورة اخلليج املقبلة التي ستقام 
في اليمن نهاية عام 2010 وجاء التأجيل انتظارا ملا ستس���فر 
عنه نتائج اللجنة التي ش���كلت اخيرا ملناقشة تطوير الكرة 
السعودية برئاسة االمير نواف بن فيصل بعد خروج املنتخب 

السعودي من تصفيات كأس العالم.

المنامة ـ ناصر محمد
انطلق أمس الدوري البحرين���ي لكرة القدم من جديد وال 
جديد فيه حتى اآلن رغم انه واحد من أقدم املسابقات الكروية 
في منطقة اخلليج وهي البطولة التي بدأت مع تأسيس احتاد 
كرة القدم البحريني عام 1957، والبطولة احلالية التي لم حتمل 
أي مسمى سوى الدرجات األولى بعد ان كانت في آخر موسمني 
حتمل اسم خليفة بن سلمان ونظمت املوسم املاضي بالدمج 
والتصنيف الذي جعل االحتاد يقسم الفرق الى درجتني أولى 
وتض���م 10 أندية ثم ثانية وتضم 9 أندية. وقد تعاقد االحتاد 
البحريني هذا املوسم مع شركة وورلد سبورت كروب ولديها 
ممثل في لبنان مقابل 800 ألف دوالر للعام الثاني على التوالي، 
ورغم ذلك لم تشهد املالعب البحرينية التي حتتضن املباريات 
أي لوحات إعالنية ولم تتجاوب معها الش���ركات البحرينية 
اضافة للسماح لتلفزيون البحرين بنقل املباريات مجانا رغم 
عدم حصوله على حقوق النقل التي من املنتظر ان تذهب الى 

.ART راديو وتلفزيون العرب
تدخل مس���ابقة هذا العام الرقم 53 ف���ي تاريخها الذي بدأ 
مبسمى الدرجة األولى واستمر حتى 68 – 1969 وفاز احملرق 
بأول بطولة والبحرين بآخر بطولة، وتغير املسمى الى الدوري 
املمتاز بعدها وحقق العربي )النجمة( أول بطولة فيما حقق 
احملرق آخر بطولة وحملت املوسمني املاضيني دوري خليفة 
بن س���لمان. احملرق صاحب الرصيد األكبر بعدد مرات الفوز 
بالبطولة 29 مرة يليه الرف���اع 9 مرات، البحرين الذي هبط 
لدوري الدرجة األولى هذا املوس���م فاز به���ا 5 مرات، األهلي 
4، النجمة مرت���ني، ومرة لكل من احلالة والرفاع الش���رقي. 
وسيشهد املوسم احلالي منافسة كبيرة من املدربني الوطنيني 
وأغلبهم ممن ش���اركوا كالعبني ومن أصل 10 أندية س���يكون 
للمدرب املواطن 6 مقاعد أولها لنجم املوسم املاضي وصاحب 
االجناز الذي لن يتكرر سلمان شريدة الذي قاد احملرق ألربع 
بطوالت ثم خليفة الزياني الذي سيدرب البسيتني، وابراهيم 
احمد )احلالة(، جاسم محمد )الشباب(، احمد صالح الدخيل 
)املنامة(، عبدالعزيز أمني )النجمة(، فيما جدد الرفاع ملدربه 
البرتغالي جاريرو والشرقي ملدربه التونسي سمير بن شمام 
واألهلي تعاقد مع الصربي دوشان واملالكية مع العراقي هاتف 
ش���مران. وتقام اليوم مبارات���ان يلتقي احملرق مع احلالة ثم 
الرفاع مع املالكية بالس���تاد الوطني، ويلتقي غدا األهلي مع 
الش���باب والنجمة مع الرفاع الش���رقي على ستاد احملرق في 

ختام اجلولة األولى.

عالميةمتفرقات

عاد املدير الفني للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم دييغو مارادونا أمس إلى بوينس أيرس 
بعد رحلته املثيرة للجدل الى مركز لالستش���فاء في إيطاليا من اجل انقاص وزنه، وس���يقوم 
ف���ي االيام القادمة باختيار العبني من ال���دوري احمللي ملالقاة غانا وديا في 30 اجلاري مبدينة 

كوردوبا.
لم يستدع مدرب منتخب هولندا لكرة القدم بيرت ڤان مارفييك، العب وسط ريال مدريد اإلسباني 
رافائيل ڤان در ڤارت الى التشكيلة خلوض املباراة الدولية الودية ضد استراليا في 10 اكتوبر املقبل في 

سيدني. وخلت التشكيلة ايضا من العب وسط بايرن ميونيخ األملاني مارك ڤان بومل إلصابته.
أعلن احتاد الرياضات واللجنة األوملبية اجلنوب أفريقية فتح حتقيق في قضية العداءة 
كاس���تر سيمينيا التي كان جنسها محط جدل منذ مشاركتها في بطولة العالم األخيرة أللعاب 

القوى الشهر املاضي في برلني، حيث احرزت ذهبية سباق 800م.
يعتزم فريق رينو الفرنسي مواصلة مشواره في بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال واحد، 
رغ��م تلقيه عقوبة االيقاف لعامني مع ايقاف التنفيذ لتورطه في فضيحة التالعب بنتائج الس��باقات، 

حسبما ذكرت مجلة »اوتوسبورت« مبوقعها على االنترنت.

الجمارك تعطل اإلفراج عن كأس العالم

ألمانيا تصف مشاركتها 
بمونديال الشباب بـ »المهزلة« 

اس����تقبل مطار القاهرة مس����اء أمس األول كأس بطولة 
العالم لكرة القدم قادمة م����ن زيوريخ عن طريق اثينا في 
بداية جولة حول العالم في إطار الترويج لبطوالت احتاد 
كرة القدم الدولي »فيفا«. ووصلت الكأس على طائرة خاصة 
برفقة جيروم فالكه سكرتير عام »فيفا«، حيث حمله داخل 
صندوق من الصلب االبيض وفور دخول اس����تراحة كبار 
الزوار مت عرض الكأس وهو بارتفاع 36.8 سنتيمترا ويزن 

6175 غراما من الذهب اخلالص عيار 18 قيراطا.
وقد رفضت سلطات اجلمارك االفراج عن الكأس ألكثر من 
40 دقيقة حلني حتمل أحد أعضاء احتاد كرة القدم املصري 
املس����ؤولية عن ضمان سفره مرة أخرى وهو ما حدث بعد 
اس����تدعاء الكابنت مجدي عبدالغني ممثال عن احتاد الكرة 
املصري. وقدر رجال اجلمارك في أوراقهم أن قيمة الكأس 
تبلغ مليون جنيه وأن الرسوم اجلمركية املقدرة عليه تصل 

إلى 300 ألف جنيه.

وصف أحد القيادات التنفيذية في االحتاد األملاني لكرة 
القدم مشاركة املنتخب االملاني للشباب في بطولة كأس العالم 
حتت 20 عاما التي انطلقت امس في مصر بأنها »مهزلة«، على 
ضوء معاناة املنتخب من نقص أغلب العناصر األساسية، 
بعد غياب 25 العبا، وانتقد املدير الرياضي لالحتاد األملاني 
لكرة القدم ماتياس سامر بقسوة أندية الدوري احمللي، لعدم 
سماح األندية بسفر الالعبني الذين استدعاهم املدير الفني 
هورست هوربش.  وتقام اليوم ثالث مباريات في املونديال، 
فتلتقي بارغواي مع ايطاليا في ال� 5 مساء بتوقيت الكويت 
ضمن املجموعة االولى، ونيجيريا مع ڤنزويال في ال� 7.45 
واسبانيا مع تاهيتي في ال� 10.30 ضمن املجموعة الثانية.

محمد أبوتريكة يحاول املرور من العبي بترول أسيوط

املدينة الرياضية في بيروت استعدت الستضافة الدورة

البحريني محمد حسني العب ام صالل في صراع على الكرة مع العب سيئول            )رويترز(


