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الحياة تعود للدوري المصري بـ 6 مباريات في األسبوع السابع

الرباعي عالء كمال  على تألق 
ومحمد سمارة ورضا الويشي 
وايه���اب املص���ري، ام���ا غزل 
احمللة الذي يقوده فنيا محمد 
رضوان املدير الفني الس���ابق 
ابناء قلعة  للمقاولون وأح���د 
الى  الذئاب، فهو ايضا يسعى 
حتقيق الفوز لعدة اعتبارات، 
يأتي في مقدمتها انتشال فريقه 
من دوام���ة الهبوط املبكر بعد 
ان اصبح الفريق يحتل املركز 
الرابع عش���ر برصيد 4 نقاط، 
وكذلك لرد الصفعة ملجلس ادارة 
املقاولون الذي اس���تغنى عنه 

وفضل عليه عامر . 

االخير بجدول البطولة برصيد 
نقطة واحدة، اما االنتاج احلربي 
فهو فريق من أصحاب العروض 

الطيبة واملستوى الثابت. 
وعلى ملعب عثمان احمد 
عثم���ان باجلب���ل االخض���ر 
يس���تضيف املقاولون العرب 
فريق غزل احمللة في لقاء البحث 
عن الذات، السيما ان محمد عامر 
املدير الفني لذئاب اجلبل يراهن 
على اس���تمرار فريقه باملمتاز 
على الرغم ان���ه يحتل املركز 
الثاني عشر برصيد 6 نقاط، 
التطبيق  كما يراه���ن عل���ى 
املثالي لتكتيك  4/4/2  معتمدا 

اللقاء  يبحثون ع���ن نق���اط 
لتعديل موقفهم بجدول ترتيب 
الدوري وحتس���ن اوضاعهم 
املركز  التي جعلتهم يحتلون 
اخلامس عش���ر )قبل االخير( 
برصي���د 3 نقاط، . في املقابل 
جند ان فريق املصري يعاني من 
النقص العددي في فئة الالعبن 

السوبر هذا املوسم.
وعلى س���تاد االسكندرية 
يس���تضيف فري���ق االحتاد 
الس���كندري نظي���ره االنتاج 
احلربي في مباراة البحث عن 
االم���ان، خاصة عن���د الفريق 
السكندري الذي يحتل املركز 

انتظارا ألي عثرة لباقي الفرق 
التي تصارعه عليها حيث يحتل 
بتروجيت املركز الثاني برصيد 

11 نقطة.
في املقابل اعتاد فريق احتاد 
الشرطة ان يدخل مباراته التي 
يخوضها خارج ملعبه بتكتيك 
متوازن دفاعيا وهجوميا، وذلك 
عن طريق الدفع برأس حربة 
وحيد مع التأمن الدفاعي اجليد 

من منطقة الوسط.
وعل���ى ملعبه بأس���يوط 
يخوض فريق بترول اسيوط 
مواجهة انتحارية امام املصري 
البورسعيدي، فاصحاب االرض 

يحتل املركز الثالث برصيد 10 
نقاط، ويسعى جعفر والعبوه 
الستغالل هذه النشوة وإضافة 
الثالث نقاط من مباراة اليوم 

للوصول للنقطة ال� 13. 
وعلى ستاد مبارك مبدينة 
السويس يستضيف بتروجيت 
فري���ق احت���اد الش���رطة في 
مواجهة صعبة بكل املقاييس 
الفريق���ن، فبتروجيت  على 
صاحب االرض واجلمهور في 
لقاء اليوم يسعى بقوة حتت 
قيادة مديره الفني مختارمختار 
القتناص الثالث نقاط العتالء 
القمة بجدول ترتيب املسابقة 

حلقت به مؤخرا وابعدته عن 
املالعب شهورا طويلة، كما تأكد 
جاهزي���ة كل من محمد بركات 
وحسام عاشور واحمد حسن. 
انه  اما املنص���ورة فبحكم 
صاحب االرض واجلمهور فهو 
يدخل لق���اء اليوم حتت قيادة 
مديره الفني محمد حلمي امال 
في حتقيق نتيجة طيبة وتقدمي 
عرض قوي امام حامل اللقب. 
وقد حص���ل الفريق على فترة 
اعداد دامت ش���هرا كامال، مما 
اعط���ت الفرصة للجهاز الفني 
العادة ترتيب اوراقه وصفوف 
الفريق  من جدي���د، وان كانت 
االدوات لن تختلف كثيرا، خاصة 
في ظل نقص الفريق من بعض 
املواهب وعدم تدعيم صفوفه 
قبل بداية املنافس���ات اس���وة 

بالفرق االخرى باملسابقة.

االسماعيلي ـ الجيش

ويشهد ستاد االسماعيلية 
انها  اقل مايق���ال عنها  مباراة 
القوة والندية  »نارية«، حيث 
وأيضا اجلماهيرية، وهي املباراة 
التي ستجمع بن االسماعيلي 
بقيادة عماد سليمان وطالئع 
اجليش بقيادة فاروق جعفر، 
فالدراوي���ش متحفزون للفوز 
باللقاء للوصول للمركز الثاني 
بجدول ترتيب املسابقة والذي 
يحتله بتروجيت حاليا بفارق 
االهداف فقط عن االسماعيلي 
الذي يحتل املركز الثالث برصيد 
11 نقطة، لذلك شدد عماد سليمان 
املدير الفني على العبيه بضرورة 
اقتناص النقاط الثالثة اخلاصة 
مبباراة اليوم ملواصلة الدراويش 
زحفهم نحو الصدارة ومزاحمة 
االهلي على لقب البطولة كما كان 
احلال في املوسم السابق، الذي 
ظل الصراع خالله قائما بينهما 
حتى حسم اللقب لصالح الفريق 

االحمر بعد مباراة فاصلة. 
اما طالئ���ع اجليش فيدخل 
اللقاء منتش���يا باالنتصارات 
العديدة التي حققها في لقاءاته 
الس���ابقة بالبطولة وجعلته 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تعود مسابقة الدوري املصري 
لالنطالق اليوم بعد توقف دام 
شهرا تقريبا بسبب استضافة 
مص���ر ملوندي���ال كأس العالم 
للشباب دون العشرين عاما، 
وكذلك انشغال املنتخب املصري 
االول باستعداداته ملباراة زامبيا 
املرتقبة باجلولة اخلامسة )قبل 
االخيرة( بالتصفيات االفريقية 
املؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 
بجنوب افريقيا، والتي انتهت 
لصالح الفراعنة بهدف نظيف. 
وتنطلق منافسات الدوري اليوم 
باقامة 6 لقاءات هامة ومؤثرة 
في ترتيب الفرق بجدول ترتيب 
البطول���ة في اطار منافس���ات 
االسبوع السابع للدوري، حيث 
يلتقي املنصورة مع االهلي على 
ملعب االول في السادسة مساء 
بتوقيت الكوي���ت، وفي نفس 
التوقيت يلتقي املقاولون العرب 
مع غزل احمللة بس���تاد عثمان 
احمد عثمان باجلبل االخضر 
واالحتاد السكندري مع االنتاج 
احلربي بستاد االسكندرية، في 
حن تسبق هذه اللقاءات مباراة 
بترول اس���يوط م���ع املصري 
البورسعيدي وتقام في الثالثة 
والنصف ظهرا بستاد اسيوط، 
وتختتم لق���اءات اليوم باقامة 
مباراة االسماعيلي مع طالئع 
اجليش في الثامنة والربع مساء 

بستاد االسماعيلية.
فعل���ى ملعب���ه مبحافظة 
الدقهلية يستضيف املنصورة 
فريق االهل���ي في مباراة هامة 
ومرتقبة بالنس���بة للفريقن، 
فاالهلي متصدر جدول الترتيب 
برصيد 14 نقطة يعتبر املواجهة 
التقبل القسمة على اثنن  للبقاء 
على القمة منفردا واحلفاظ على 
فارق النقاط الذي يفصله عن 

اقرب مالحقية  باملسابقة.
 ويواص���ل االهلي االعتماد 
على طريقة  4/4/2 ، السيما بعد 
اكتمال القوة الضاربة للفريق 
بعد شفاء جنم الفريق وهدافه 
عم���اد متعب من االصابة التي 

األهلي يسعى للحفاظ على الصدارة في ضيافة المنصورة 

دخل املنتخب املصري األول 
للك��رة الطائرة للرج��ال بقيادة 
اإليطالي أنطونيو جاكوب املدير 
الفني في فترة إعداد جديدة، من 
خالل معسكره بأحد الفنادق مبصر 
العالم  اجلديدة استعدادا لبطولة 
»العظماء الس��تة« املقرر اقامتها 
باليابان في الفترة من 18 إلى 28 

الشهر املقبل.
من جانبه أكد شريف الشمرلي 
املدرب العام ملنتخب مصر أن هذا 
املعسكر سيتم التركيز فيه على 
االعداد البدني لالعبني للمحافظة 
على مستوى اللياقة البدنية لهم 
عقب املش����اركة ف��ي ع����دد 
ك��بير م��ن املباريات القوية في 

الفترة األخيرة. 
وأضاف الشمرلي أن املعسكر 
س��يضم نفس القوام األساسي 
للفريق بدون إدخال أي عناصر 
جديدة للحفاظ على االنس��جام 
والتفاهم بني الالعبني، مع استبعاد 
العب��ي الزمال��ك املتواجدين مع 
فريقه��م حاليا والذي يس��تعد 
للمشاركة في بطولة العالم لألندية 
التي تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحة في الفترة من من 3 إلى 8 
الشهر املقبل، على أن ينض���م 
إلى  الالعبون املس��تبع����دون 
صف��وف املنتخب عق��ب عودة 
الزمالك من قطر بيومني لالنتظام 
في تدريبات املنتخب اس��تعدادا 
للس��فر إلى اليابان للدخول في 
معسكر إعداد خارجي ملدة 5 أيام 
في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 
قبل انطالق انشطة بطولة العالم 

للعظماء الستة.
يذكر أن هذا التجمع يعد هو 
األول عقب فوز املنتخب املصري 
مؤخرا ببطولة األمم األفريقية التي 

استضافتها املغرب مؤخرا.

طائرة مصر تستعد 
لـ »العظماء الستة«

ضمن بطولة أندية التعاون الـ 25

النصر واالتفاق يواجهان صور وقطر
الرياض ـ خالد المصيبيح

يحل صور العماني اليوم ضيفا على النصر 
السعودي في ثالث لقاءات االول وثاني مباريات 
الثاني في املجموعة الثانية لبطولة اندية مجلس 
التعاون ال� 25 التي تضم معهما اخلور القطري. 
وكان الفريقان التقيا ذهابا في صور في سبتمبر 
املاضي وانتهى اللقاء ملصلحة النصر 2-1 وهو 
ما سيلقي بظالله على لقاء اليوم حيث يسعى 
النصر اوال لتأكيد فوزه السابق، وثانيا لصدارة 
املجموعة خاصة ان صور كسب لقاءه الثاني 

امام اخلور القطري 0-2.
وال يزال مدرب النصر االوروغواني جورج 
دي سيلڤا يعيش حاليا ازمة خط دفاعه التي 
لم ينجح في ترميمه سواء في الدوري او في 
مسابقة كأس االمير فيصل على الرغم من انها 
تضم عناصر دولية سابقة فيما ركز على اجلانب 
الهجومي بوجود الثنائي محمد السهالوي وسعد 

احلارثي في رغبة منه للبحث عن االهداف.
اما صور ال����ذي يعتبر لقاء اليوم الفرصة 
االخيرة له ملنافسة النصر على تصدر املجموعة 
والبد له من الفوز اذا ما اراد ذلك ويفتقر الفريق 
إلى العناصر الدولي����ة التي يعوضها بوجود 

مجموعة من الشباب الواعد.
وفي الدمام وسط قيادة طاقم حتكيم كويتي 
يقوده ناصر العنزي ومبساعدة حمود السهلي 
وياس����ر احمد يلتقي االتف����اق مع قطر ضمن 
املجموعة الثالثة على ذكرى لقائهما ذهابا في 
الدوحة الذي كان الفوز فيه قريبا جدا من االتفاق 
حتى الدقيقة 88 عندما مني مرماه بهدفن حوال 
الفوز لقطر الذي سيحاول اليوم تأكيد ذلك امام 
االتفاق الذي مازال يعيش وضعا فنيا غير مستقر 
ادى الى اقالة مدربه البلغاري ميالدينوف وتعين 
مدرب درجة الشباب املصري صابر عيد خلفا 

له مؤقتا حلن التعاقد مع مدرب جديد.

بني ياس يتخطى النصر والشارقة »قّطع« الوصل

فوز أول للنجمة والمبرة وتعادل ثاٍن لألنصار

بيروت ـ ناجي شربل
فاز النجمة على ضيفه االهلي 4 � 0، واملبرة 
على مضيفه الش���باب الغازي���ة 2 � 1، وتعادل 
األنص���ار ومضيفه احلكم���ة 0 � 0، في افتتاح 
املرحلة الثانية ذهابا من الدوري العام اللبناني 

ال� 50 لكرة القدم للدرجة االولى.
وسحق النجمة ضيفه األهلي صيدا 4 � 0 على 
ملعب بيروت البلدي أمام زهاء 100 متفرج حيث 
لم يعطي حامل اللقب فرصة للفريق الضيف، 
فأحكم سيطرته على املباراة منذ الصافرة األولى، 
وفي الدقيقة 20 أعطى املهاجم السنغالي ماكيتي 
ديوب التقدم لفريق النجمة، بعدما استثمر متريرة 
بول رستم العرضية، فتالعب ديوب بدفاع الفريق 

اجلنوبي وسدد في سقف املرمى.
وواص���ل النجمة تفوقه في الش���وط الثاني 
فأضاف رس���تم الهدف الثاني بعدما تلقى كرة 
رأسية من بالل شيخ النجارين وسدد بقوة من 
داخل املنطقة الى مين احلارس نادر العرب في 

الدقيقة 53.
وفي الدقيقة 58، عزز علي حمام تقدم فريقه 
بهدف ثالث من تسديدة زاحفة من داخل املنطقة بن 
قدمي احلارس العرب إثر عرضية من االحتياطي 

علي ناصر الدين.
وبعد هذا الهدف ش���ن األهلي صيدا هجمات 
خجول���ة على مرمى النجم���ة، وتكفل احلارس 
الياس فريجة في صدها، ثم سجل النجمة الهدف 

الرابع في الدقيقة 87 عندما رفع السنغالي بابي 
سيس���ي الكرة الى داخل منطقة اجلزاء فحاول 
املدافع النيجي���ري لألهلي صيدا كرمي بوالجي 

ابعادها، لكنه أودعها شباك فريقه.
في حن، حقق فريقا احلكمة واألنصار تعادلهما 
الثاني تواليا هذا املوسم، بعدما انتهت املباراة 
التي اجريت بينهما على ملعب بلدية برج حمود 

بنتيجة سلبية 0 � 0.
ومني الشباب الغازية بخسارته الثانية على 
التوالي أمام ضيفه املبرة 1 � 2 على ملعب صيدا 

البلدي.
وبعد شوط أول عقيم لم يتعرض فيه مرمى 
الفريقن لتهديد جدي، افتتح البرازيلي جورج 
دا سيلفا التس���جيل للضيوف في الدقيقة 64 
إثر تلقيه متريرة متقنة من االحتياطي حسن 

عواضة، فسددها دا سيلفا في سقف املرمى.
وأدرك عباس خليفة التعادل للفريق اجلنوبي 
في الدقيقة 64 اثر مجهود فردي رائع من اليمن، 
فراوغ أكثر من مدافع من املبرة وسدد الكرة فور 
دخوله منطقة اجلزاء أرضية زاحفة الى يسار 
ح���ارس املبرة مهدي درويش، العائد بعد فترة 

ايقاف طويلة.
وفي الدقيقة 76 سجل البرازيلي اآلخر ألفريدو 
جونيور هدف الفوز للمبرة، بعدما تلقى متريرة 
بينية من حسن حمدان فسددها األول الى مين 

احلارس ناصر املصري من داخل املنطقة.

ناشئو السعودية في مواجهة أفغانستان

االتحاد العراقي يسحب ثقته من الدباغ

جنح فريق بني ياس في حتقيق 
أول ف����وز له ب����دوري احملترفن 
اإلماراتي لكرة القدم وتغلب على 
نظي����ره النصر 1-2 ف����ى افتتاح 
اجلولة الثالثة من املسابقة، ليرفع 
رصيده إلى خمس نقاط بينما جتمد 

رصيد النصر عند ثالث نقاط.
وأحرز هدفي بني ياس ذياب 
عوان����ة ف����ي الدقيق����ة 47 وبابا 
جورج في الدقيقة 50، بينما جاء 

هدف النص����ر الوحيد عن طريق 
االكوادوري كارلوس تينوريو من 

ضربة جزاء )53(.
وفى مباراة أخ����رى باجلولة 
الثالثة، حقق فريق الشارقة فوزا 
كبيرا وغير متوقع بنتيجة 2-4 
على حس����اب الوصل في مباراة 

شهدت ثالث ضربات جزاء.
واس����تطاع فريق الشارقة أن 
يخرج من أزمته ويصل إلى النقطة 

اخلامسة، بعد حتقيقه الفوز األول 
العراقي  هذا املوس����م عن طريق 
مصطفى كرمي املنتقل من صفوف 
اإلسماعيلي املصري والذي أحرز 
ثالثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
22و44و54 ومارس����يلو أوليفيرا 
في الدقيق����ة 33 من ضربة جزاء، 
بينما أحرز عيسى البلوشي هدفن 
للوصل من ضربتي جزاء أيضا في 

الدقيقن 14 و64 .

يس����تهل املنتخب السعودي 
للناشئن لكرة القدم مبارياته في 
تصفيات كأس آسيا للناشئن بلقاء 
منتخب أفغانس����تان اليوم ضمن 

منافسات املجموعة األولى وذلك 
في العاصمة املاليزية كواالملبور.

وذكرت وكالة االنباء السعودية 
)واس( امس ان املنتخب السعودي 

كان قد أقام معسكرا في كواالملبور 
التصفيات خاض  استعدادا لهذه 
خالله ثالث مباري����ات ودية فاز 

فيها جميعا.

اعل����ن االحت����اد العراقي لكرة 
القدم اول من امس عن سحب ثقته 
من رئيس اللجنة املش����رفة على 
االنتخابات الناطق الرسمي باسم 
احلكومة العراقية علي الدباغ لعدم 
التزامه مبا اتفق عليه مع االحتاد 

من شروط الجراء االنتخابات، فيما 
اعتبر االخير ان هذا القرار غير ذي 
قيمة وجاء في بيان وزعه االحتاد 
وتلقت »فرانس برس« نسخة منه 
»اس����تنادا الى عقد االتفاق املوقع 
بن االحتاد العراق����ي لكرة القدم 

واللجنة االوملبية العراقية في 2 
اغسطس املاضي واخلاص بتسمية 
جلنة مشرفة على االنتخابات ونظرا 
لعدم التزام رئيسها بتلك الشروط 
التي وردت في العقد قرر االحتاد 

الغاء العقد«.

استعدادًا لبطولة كأس العالم لألندية 

ستاد محمد بن زايد يستقبل
 أول تدريبات الجزيرة 

أج���رى نادي اجلزيرة االماراتي لكرة القدم تدريبا على ملعب 
العشب الطبيعي في ستاد محمد بن زايد الذي مت جتديده حديثا، 
وذلك متهيدا الس���تضافة املباراة األولى على أرضه اليوم، ويعد 
الستاد أحد ستادين س���تقام عليهما بطولة كأس العالم لألندية 
وسيتسع حاليا ل� 42 ألف متفرج. وتتضمن املرافق األخرى التي 
مت تطويرها اس���تعدادا للبطولة غرف تبدي���ل املالبس، وغرف 
اإلدارين، واملناطق املخصصة لوسائل اإلعالم، ومواقع املعلقن 

الرياضين.
بدوره قال محمد الرميثي، رئيس االحتاد اإلماراتي لكرة القدم: 
»أن التحس���ينات التي يتم إجراؤها حاليا في البنية التحتية في 
ستاد محمد بن زايد وستاد زايد ستشكل جزءا مهما من اإلرث الدائم 
الذي ستتركه بطولة كأس العالم لألندية جلميع إمارات الدولة«.
وحول الفوائد التي س���تحققها أعمال التجديد للنادي، قال 
الس���يد أبيل براغا، مدرب نادي اجلزي���رة: »تعد هذه هي املرة 
األولى التي تتاح فيها الفرصة أمام الالعبن للتدرب على امللعب 
اجلديد، ما أعطى للجمي���ع دفعة قوية«، من جانبه، عبر جنم 
اجلزي���رة البرازيلي ريكاردو اوليڤيرا، الذي انضم إلى النادي 
هذا الصيف قادما من ريال بيتيس، عن إعجابه بامللعب اجلديد 
خالل الدورة التدريبية األولى للفريق، وقال: متتاز أرض امللعب 
بقوة حتمل كبيرة، كما أن درجة ارتداد الكرة صحيحة متاما. 
وال ش���ك أن اللعب على ملعب عاملي املس���توى مثل هذا ميثل 

أهمية كبيرة بالنسبة لنا كالعبن. 
اجلدير بالذكر أن اجلدول النهائي والكامل ملباريات بطولة 
كأس العالم لألندية سيتم الكشف عنه في احلفل الرسمي لسحب 
القرعة الذي سيقام في 12 نوفمبر. وقد تأهلت حتى اآلن خمسة 
أندية، في حن سيتحدد الفريقان املتأهالن عن االحتاد اآلسيوي 

واالحتاد األفريقي في 7 و8 نوفمبر على التوالي.

مهاجم اجلزيرة البرازيلي ريكاردو أوليڤيرا يتدرب على الستاد اجلديد

قائد النجمة عباس عطوي إلى اليمني متخطيا العبا من األهلي صيدا على ملعب بيروت البلدي

العبو األهلي مطالبون بإكمال مشوار انتصاراتهم


