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العب ايڤرتون الجنوبي افريقي ستيڤن بينار أثناء سحب القرعة وفي اإلطار جدول مواجهات الملحق                 )رويترز(

الزمالك مطالب بالفوز ووضع حد للتعادالت والهزائم

األهلي
»نجمة البحرين«

»األولمبية اإلماراتية« 
للتعاقد مع شركة 

لصناعة األبطال

عقوبات
بحق السد

نقطة بين المتصدر 
والوصيف بالمغرب

حقق األهلي فوزه األول وقفز 
فوق النجمة بفوزه عليه 1 ـ 0 
الوطني  البحرين  على ســــتاد 
في افتتاح منافســــات املرحلة 
الثالثة مــــن الدوري البحريني 

لكرة القدم.
وسجل الصربي كويا )40( 
الهدف.ورفــــع األهلي رصيده 
إلى 4 نقــــاط وتقدم الى املركز 
الرابع مؤقتا بفارق األهداف خلف 
املنامة، فيما جتمد رصيد النجمة 
عند 3 نقاط وتراجع الى املركز 

اخلامس.

كشــــف نائب رئيــــس اللجنة 
االوملبية االماراتية يوسف السركال 
عن توجه للتعاقد مع شركة عاملية 
فــــي صناعة االبطال  متخصصة 
املقبلة  إلعدادهم لالســــتحقاقات 
وابرزهــــا دورة االلعاب االوملبية 
في لندن عام 2012. وقال السركال 
اللجنة االوملبيــــة االماراتية  »ان 
قررت التعاقد مع شــــركة عاملية 
فــــي صناعة االبطال  متخصصة 
املنتخبات  والنهوض مبســــتوى 

الوطنية«.

قررت لجنــة االنضباط في 
القدم  القطري لكـــرة  االتحاد 
في اجتماعها برئاســـة الشيخ 
حمد بن خليفة بـــن احمد آل 
ثاني، رئيس االتحاد ورئيس 
اللجنة، توقيع عقوبات مشددة 
بحق اداري الســد محمد غانم 
الروماني  العلـــي ومدربـــــه 
اوالريـــو كوزميـــن ومـــدرب 
البرازيلـــــي الزاروني  قطــر 

سيباستياو.

باتت نقطة واحدة تفصل بني 
الدفاع احلسني اجلديدي املتصدر 
ومنافسه املباشر الكوكب املراكشي 
بعد تعادل االول مع حسنية اغادير 
من دون اهداف، وفوز الثاني على 
النادي القنيطري 3-1 ضمن املرحلة 
اخلامسة من بطولة املغرب لكرة 
القدم. وفي تونس احتفظ الترجي 
الرياضي بصدارة الدوري اثر فوزه 
على مضيفه حمام االنف 3-1 في 

املرحلة الثامنة.

الزمالك »المترنح« يواجه الجونة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تستكمل اليوم منافسات االسبوع السابع 
للدوري العام املصري بإقامة لقاء وحيد 
يجمع الزمالك مع اجلونة في الـ 8:15 مساء 
بتوقيت الكويت على ســــتاد القاهرة، في 
حني تختتم منافسات هذا االسبوع بإقامة 
لقاء انبي مع حرس احلدود املقرر اقامته 
بعد غد اخلميس على ملعب بتروسبورت 

الرياضي بالتجمع اخلامس.
ويســــتضيف الزمالــــك فريق اجلونة 
في لقاء البحث عن الذات، فالزمالك الذي 
يعاني من مرارة النتائج السلبية والعروض 
املخيبة لآلمال منذ بداية منافسات الدوري، 
على الرغم من انه أصبح هذا املوسم مكتظا 
بالنجــــوم الكبار أمثال عمرو زكي واحمد 
حســــام )ميدو( اللذين لم يقدما املنتظر 

منهما مع الفريق االبيض حتى اآلن.
 وقد يخــــوض الزمالك )املترنح( هذه 
املبــــاراة وبقية مبارياتــــه بالدوري بفكر 
جديد بعدما اكد الفرنسي هنري ميشيل 
املدير الفني للفريق متسكه بتطبيق طريقة 
)2/4/4(، وضرورة تغيير طريقة اللعب 
القدمية التي خــــاض بها الفريق االبيض 
مبارياته الســــابقة وحققت فشال ذريعا، 
حيث لعب الزمالك 6 مباريات حصد خاللها 
7 نقاط فقط بعد ان فاز في اثنتني وخسر 

في ثالثة وتعادل في واحدة.
 ويترقب جمهــــور الزمالك هذا اللقاء 
بشدة، خاصة ان الفريق االبيض استغل 
فترة توقف الدوري بإقامة معسكر مغلق 
باالمارات، وبذلك يكــــون املدير الفني قد 
الالعبني  أخذ فرصتــــه كاملة لتحفيــــظ 
خططه وتكتيكه من حيث الزمان واملكان، 

فمهلة توقف املسابقة استمرت ملدة شهر، 
والتدريبات كانت في معسكر خارجي بعيدا 
عن التوتر وشــــد األعصاب بني الالعبني 
واجلماهير بسبب سوء النتائج املاضية، 
ولقاء اليوم لن يكون سهال باملرة رغم فارق 
التاريخ واالمكانيات بني الفريقني، خاصة ان 
كليهما يطمع في النقاط الثالث، فصاحب 
االرض الذي يحتل املركز التاسع، وال يريد 
االبتعاد عن اهل القمة كثيرا خالل املرحلة 
املقبلة، على أمل اللحاق بهم في حالة تعثر 
أي منهم خالل منافساته القادمة، وبالتأكد 
الفوز بلقاء اليوم سيدفعه الى مركز افضل 
بجدول املسابقة ويقرب املسافة بينه وبني 

منافسيه.
فى املقابل، فإن فريق اجلونة يســــير 
بخطى ثابتة بالبطولة، على الرغم انه حديث 
العهد باللعب مبســــابقة الدوري املمتاز، 
ويكفيه شرفا انه متقدم على الزمالك في 
جدول ترتيب البطولة، حيث يحتل اجلونة 

املركز الثامن برصيد 8 نقاط.
من جهــــة أخرى، حلــــق امللعب املالي 
بوفاق سطيف اجلزائري الى نهائي كأس 
االحتاد االفريقــــي لكرة القدم بفوزه على 
انبي املصري 4-2 في اياب الدور نصف 

النهائي في باماكو.
وســــجل باكيري كوليبالي )33 و86( 
وعثمان باغايوكو )37 و72( اهداف امللعب 
املالي، وتوفيق حســــان )8( وزيكا غور 
)61( هدفي انبــــي. وكان الفريقان تعادال 

ذهابا 2-2.
وفي الدور النهائي يلتقي وفاق سطيف 
وامللعب املالي ذهابا فــــي 28 نوفمبر في 
سطيف، وايابا في 5 ديسمبر في باماكو.

الهالل يتربع على الصدارة
والفتح يفاجئ الشباب

فواز بن محمد: البحرين حريصة
على دفع عجلة االستثمار في الرياضة

العين حافظ على الصدارة
والظفرة »يظفر« بالشباب

تربع الهالل على صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم اثر 
فوزه على مضيفه األهلي 2-1 على ستاد األمير عبداهلل الفيصل في 
جدة في املرحلة اخلامسة. ورفع الهالل رصيده إلى 13 نقطة وتقدم 
بفارق نقطة على االحتاد حامل اللقب الذي ميلك مباراة مؤجلة، فيما 
جتمـــد رصيد األهلي عند 6 نقاط مع مباراة مؤجلة ايضا. وســـجل 
محمد الشلهوب )14( والسويدي كريستيان فيلهلمسون )30( هدفي 
الهالل، وحسن الراهب )47( هدف االهلي الذي طرد مدافعه منصور 
احلربـــي في الدقيقة الرابعة من الوقت احملتســـب بدل الضائع في 
الوقت الذي جرت اشتباكات بني جماهير الفريقني في املدرجات. وعلى 
ملعب مدينة األمير عبداهلل بن جلوي في اإلحساء فجر الفتح الوافد 
اجلديد أولى مفاجآت املوسم عندما تغلب على ضيفه الشباب 1-2. 
سجل للفتح حمدان احلمدان )19( واحمد احلضرمي )76( وللشباب 
ناصر الشمراني )81 ركلة جزاء(. وطرد حارس الشباب وليد عبداهلل 

بالبطاقة احلمراء بعد املباراة لتهجمه على احلكم.
وفي مكة، فاز فريق الوحدة على ضيفه جنران 2-صفر سجلهما 

يوسف القديوي )71( ومهند أبوعسيري )89(.

أكد رئيس املؤسســـة العامة للشـــباب والرياضـــة في البحرين 
الشـــيخ فواز بن محمد حرص البحرين على دفع عجلة االستثمار 
في مجال الرياضة، مشـــيرا الى أن مؤمتر االستثمار الرياضي الذي 
سيعقد مطلع العام املقبل يعتبر فرصة سانحة للتعرف على آفاق 

االستثمار الرياضي في املنطقة.
وقال ان املؤمتر يهدف الى بلورة اســـتراتيجية رياضية ملواكبة 
التطورات العاملية في مجال االستثمار الرياضي والتعرف على فرص 
االستثمار الرياضي في املنطقة مبا يصب في خانة االرتقاء مبسيرة 
األندية الوطنية في البحرين بصفة خاصة ومنطقة اخلليج والعالم 

العربي على وجه العموم.
وأكد حرص املؤسسة العامة للشـــباب والرياضة على تشجيع 
املبادرات الرامية الى دفع عجلة االستثمار في االندية الوطنية مشيدا 
باحملاور املتنوعة التي يحتويها املؤمتر االستثماري االول وشمولها 
للعديد من اجلوانب املهمة في عملية االســـتثمار الرياضي، متمنيا 

للقائمني على املؤمتر كل النجاح والتوفيق.
وســـيناقش املؤمتر محاور عدة من أبرزها املشاكل واحللول في 
التســـويق واالحتراف الرياضي بني النظريـــة والتطبيق والفرص 
املتاحة لالســـتثمار الرياضي في املنطقة واالســـتثمار في أنشطة 

وروابط املشجعني وحقوق البث التلفزيوني.
كما يتطرق املؤمتر الى فرص االســـتثمار في كرة القدم »منوذج 
نادي برشـــلونة« واالدارة األمثل الستثمار مرافق النادي من خالل 
الشركات الكبرى واستثمار الرعايات في كرة القدم ومبيعات التراخيص 
وســـلع النادي والقانون ودوره في االســـتثمار الرياضي واملقارنة 
بني قوانني االحتادات القارية واحمللية وتأثيرها في االســـتثمارات 
الرياضية الى جانب اســـتعراض جتربة نادي »ايه. ســـي ميالن« 
االيطالي في أنشطة األطفال والبراعم الرياضية وجتربة النادي في 

ادارة العالقات العامة.
وسيشارك في املؤمتر نخبة من الشخصيات الرياضية املعروفة 
في أوروبـــا والوطن العربي امثال النجم االيطالي الشـــهير دانيال 
ماسارو مدير العالقات العامة في نادي ايه سي ميالن والندر اونزيتا 
مدير التسويق في نادي برشلونة وسيرغي جوانس مدير الضيافة 
في نادي برشـــلونة وڤيتو دي جيويا مدير التســـويق في االحتاد 
االيطالي لكرة القدم وعدلي القيعي مدير التســـويق واالستثمار في 

النادي االهلي املصري.

حافظ العني على صدارته وســـجل افضل بداية لــه منذ 18 عاما 
بعدما حقق فوزه الثالــث على التوالي على حســاب ضيفه عجمــان 

3-2 في املرحلة الثالثــة مــن الــدوري االماراتي لكــرة القــدم.
وسجل االرجنتيني خوسيه ساند )43 و54( والبرازيلي مارسيو 
اميرســـون )69( اهـــداف العني، واملغربي طارق الســـكيتوي )36( 

وااليراني جواد كاظميان )80( هدفي عجمان.
ورفـــع العني رصيده في املركـــز االول الى 9 نقاط، في حني بقي 
عجمان في املركز احلادي عشر دون نقاط. وفي املباراة الثانية، فاز 
الظفرة على مضيفه الشباب بهدفني للنيجيري عباس مويا )60 و68 

من ركلة جزاء(، مقابل هدف للبرازيلي كارلوس بدراو )14(.

باتون بطالً للعالم للفورموال واحد

توج البريطاني جنسون باتون سائق 
بي جي براون ـ مرسيدس بطال للعالم 
بعد ان احرز املركز اخلامس في جائزة 
البرازيل الكبرى، املرحلة السادسة عشرة 
من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد، 
امس االول االحد على حلبة انترالغوش، 
في حني كان الفـــوز باملركز االول في 
السباق من نصيب االسترالي مارك ويبر 

)ريد بول رينو(.
واللقب هو االول لباتون )29 عاما( في 
مسيرته وبات السائق البريطاني العاشر 
الذي يصعد الى أعلى درجة في املنصة 
في تاريخ املســـابقة، علما بانه احرز 
املركز االول 6 مرات هذا املوسم فخلف 
مواطنه لويـــس هاميلتون )ماكالرين 

مرسيدس( بطل املوسم املاضي.

وكان باتون بحاجة الى 6 نقاط حلسم 
الصراع قبل جولة أبوظبي االخيرة في 
البطولة واعتالء منصة التتويج على 
ضوء التوقعات بعد التجارب الرسمية 
التي حددت مراكز انطالق الســــائقني 
حيث جاء في املركز الرابع عشر، فيما 
وضعت زميله فــــي الفريق ومطارده 
في الترتيب العــــام البرازيلي روبنز 
باريكيللو في مقدمة املنطلقني. وتوج 
فريق براون جي بي ايضا بطال للعالم 

للصانعني.
وشهدت االنطالقة حادث تصادم بني 
يارنو تروللي )تويوتا( واألملاني ادريان 
ســــوتيل  )فورس ايندياـ  مرسيدس( 
اللذيــــن انطلقا من املركزيــــن الرابع 
والثالث على التوالي فخرجا من املنافسة 

ورافقهما االســــباني فرناندو الونسو 
)رينو( املنطلق من املركز العاشر والذي 

لم يستطع تفادي سيارة األملاني.
الفنلندي كيمي  وتعرضت سيارة 
رايكونن )فيراري( املنطلق من املركز 
اخلامس لكسر في اجلناح االمامي حني 
حاول جتاوز اجتياز االسترالي مارك 
ويبر الثاني )ريد بولـ  رينو( ما حمله 
على الدخول الى املرآب، دخلت بعدها 

سيارة االمان الى احللبة لعدة لفات.
وقطع ويبر اللفات الـ 70 ومسافة 
305.909 كلم بزمن 1.32.23.081 ساعة 
مبعدل سرعة وسطي 198.675 كلم/ساعة، 
وتقدم على الپولندي روبرت كوبيتسا 
)بي ام دبليو ساوبر( وهاميلتون، فيما 

جاء فيتال رابعا.

البريطاني جنسون باتون حامال علم بالده فرحا بفوزه بلقب العالم              )رويترز(

فرنسا »على سيف« إيرلندا والبرتغال تواجه البوسنة »المتحفزة«
لقاء متكافئ بين اليونان وأوكرانيا وروسيا مع سلوڤينيا في الملحق األوروبي المؤهل إلى مونديال 2010 

ســـحبت امس في زيوريخ قرعة الملحـــق االوروبي المؤهل 
الى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، حيث ستلعب 
جمهورية ايرلندا مع فرنســـا، والبرتغال مع البوسنة والهرسك 
»المتحفزة«، واليونان مع اوكرانيــا، وروســـيا مع سلوڤينــيا. 
وقــام بســـحب القرعة العب ايڤرتون الجنوبي افريقــي ستيڤن 

بينار.
ويدخل المنتخب الفرنسي مباراة ضد نظيره االيرلندي مرشحا 
لبلوغ النهائيات لكن مهمته لن تكون ســـهلة في مواجهة فريق 
يشرف على تدريبه المدرب االيطالي المحنك جيوڤاني تراباتوني 
وهو لم يخسر خالل التصفيات ونجح في انتزاع التعادل مرتين 

من ايطاليا بطلة العالم ذهابا 1-1 وايابا 2-2.
وتعـــود اخر مباراة بين المنتخبين الى ســـبتمبر عام 2005 
عندما فازت فرنسا في دبلن 1-صفر سجله تييري هنري خالل 

تصفيات مونديال 2006.

مهمة سهلة 

وتبدو مهمة المنتخب البرتغالي ســـهلة في مواجهة نظيره 
البوســـني الذي يشـــرف على تدريبه المدرب الكرواتي الشهير 
ميروسالف بالزيڤيتش الذي قاد منتخب بالده الى المركز الثالث 

في مونديال 1998 في فرنسا.
ويقود المنتخب البوسني الثالثي الهجومي ادين دزيكو وزفيزدان 
ميســـيموڤيتش )كالهما في ڤولفسبورغ بطل المانيا( وميرليم 

بيانيتش )ليون الفرنسي(.

 كفة متكافئة 

وتبـــدو الكفة متكافئة بين اليونان بطلـــة اوروبا عام 2004 
واوكرانيا التي شاركت في النسخة االخيرة من المونديال بقيادة 
هدافها اندري شفتشـــنكو، في حين تبدو روسيا بقيادة نجمها 

اندري ارشاڤين مرشحة لتخطي سلوڤينيا.
تقـــام مباريات الذهاب في 14 نوفمبـــر المقبل واالياب في 18 

منه.
وتتأهل عن الملحـــق اربعة منتخبات، ســـتلحق بالدنمارك 
وسويسرا وسلوڤاكيا والمانيا واسبانيا وانجلترا وصربيا وايطاليا 
وهولندا التي حجزت بطاقاتها مباشرة الى النهائيات عن القارة 

االوروبية بعد ان حلت اولى في مجموعاتها.

لوف يستنكر االنتقادات
الموجهة إليه بسبب مولر

استنكر املدرب يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني 
لكرة القدم االنتقادات التي وجهت إليه من قبل نادي بايرن 
ميونيخ األملاني بشأن اعتزامه استدعاء الالعب الشاب توماس 
مولر إلى صفوف املنتخب للمرة األولى في الشهر املقبل.

ويشارك مولر )20 عاما( بشكل ثابت ومنتظم مع بايرن 
هذا املوسم حيث يتألق الالعب في صفوف الفريق وسجل 
ثالثة أهداف حتى اآلن في الدوري األملاني )بوندســــليغا( 

باإلضافة لهدفني في دوري األبطال.
وصرح لوف إلى مجلة »كيكر« األملانية الرياضية قائال 
»إنه جزء مهم من فلسفتنا أن ندمج العبني شبانا وموهوبني 

في صفوف الفريق مبكرا«.
ويفكر لوف في استدعاء مولر لصفوف الفريق استعدادا 
ملباراتيه الوديتني املقررتني أمام منتخبي تشــــيلي ومصر 
فــــي 14 و18 نوفمبر املقبل علــــى الترتيب وذلك ملنح مولر 
الفرصة األولى للمشاركة مع املنتخب األملاني الذي ضمن 
في مطلع األسبوع املاضي تأهله إلى نهائيات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا. ولكن خطة لوف وجدت املعارضة من 
قبل بايرن حيث قال أولي هونيس مدير عام النادي إن كل 

هذه الضجة احمليطة بالالعب وقعت في وقت مبكر.
وقال هونيس »املنتخب الوطني جيد بالدرجة الكافية 

ليخوض بطولة كأس العالم بدون توماس مولر«.
ولكن لوف استشهد مبشاركة العبني مثل األرجنتيني 
ليونيل ميســــي واإلجنليزي وايــــن روني واألملان لوكاس 
بودولســــكي وباستيان تشفانشــــتايغر وفيليب الم وبير 
ميرتساكر ومسعود أوزيل للمرة األولى مع منتخبات بالدهم 

في سن مبكرة حتى أصبحوا اآلن جنوما بارزين.

مواجهات الملحق
الذهاب 14 نوفمبر

جمهورية إيرلندا ـ فرنسا
البرتغال ـ البوسنة والهرسك

اليونان ـ أوكرانيا
روسيا ـ سلوڤينيا

اإلياب 18 نوفمبر
فرنسا ـ جمهورية إيرلندا

البوسنة والهرسك ـ البرتغال
أوكرانيا ـ اليونان
سلوڤينيا ـ روسيا


