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هزيمة كبيرة لقطر
من السد

ثأر السد املتصدر خلسارته امام 
قطر في بطولة كأس جنوم قطر 
االسبوع املاضي، واحلق به خسارة 
كبيرة 3-0 في املرحلة السادسة من 
الدوري القطري لكرة القدم. وسجل 
البرازيلي لياناردو دي سيلفا )23 
ركلة جزاء و84( وعلي عفيف )82( 
االهداف فإرتفع رصيد السد الى 16 
نقطة ووس����ع الفارق الى 5 نقاط 
بينه وب����ن الغرافة حامل اللقب، 
بينما تراجع قطر من املركز الرابع 
الى اخلامس برصيد 10 نقاط. وجنح 
العربي بعشرة العبن في مواصلة 
مسلسل االنتصارات وحقق الفوز 
على اخلور 2-1. واستفاد العربي 
من خسارة قطر امام السد حيث 
رفع رصي����ده الى 11 نقطة وتقدم 
من املركز الرابع الى الثالث، فيما 
ازداد موقف اخلور سوءا باخلسارة 
الرابعة وجتمد رصيده عند 4 نقاط 

في املركز التاسع.

فرق الدوري املمتاز منها الزمالك 
واإلنت���اج احلربي وبتروجيت 

واملقاولون العرب.

مغادرة طائرة الزمالك

هذا وتغادر القاهرة في ساعة 
مبك���رة من فجر الي���وم بعثة 
الفري���ق األول للك���رة الطائرة 
بن���ادي الزمال���ك متوجهة إلى 
العاصمة القطرية الدوحة لبدء 
مش���وارها في بطول���ة العالم 
لألندية التي تس���تضيفها قطر 
في الفترة من 3 إلى 8 اجلاري، 
مبشاركة 8 فرق مت تقسيمها إلى 
مجموعتن، تضم كل مجموعة 
4 فرق، على أن يتأهل إلى الدور 
نصف النهائي األول والثاني من 

كل مجموعة.
ويلعب الزمالك ضد الفريق 
اإليطال���ي ترينتينو احلاصل 
على بطولة أبط���ال أوروبا في 
مب���اراة افتت���اح البطولة بعد 
غد، ويواجه ف���ي اليوم التالي 
فريق كروزال بطل بورتو ريكو، 
ويختتم الفري���ق مبارياته في 
الدور األول من البطولة مبواجهة 
فريق زينيت كازان بطل روسيا 

في 5 اجلاري.
 وكانت قرع���ة البطولة قد 
أوقع���ت الزمالك بصفته ممثال 
للقارة األفريقية في املجموعة 
األول���ى مع أندي���ة وترينتينو 
اإليطالي )بطل أوروبا(، ودينامو 
كازان )بطل روسيا(، وكروزال 
)بطل بورتوريكو( ممثال لقارة 
أميركا الش���مالية، بينما تضم 
املجموعة الثانية أندية باياكان 
اإليرانى )آس���يا(، وبيلش���اتو 
)الپولندي( الذي يش���ارك هو 
اآلخر بدعوة خاصة، والعربي 
القطري )منظم البطولة( وبطل 
أميركا اجلنوبية ولم يتم حتديده 

بعد.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد العب خط وس���ط اهلي 
دبي اإلماراتي حس���ني عبدربه 
أن األشعة الطبية أثبتت حاجته 
للراحة ملدة أسبوع واحد يستطيع 

بعدها العودة للعب مجددا.
وقال عبدربه في تصريحات 
انه أجرى أشعة عقب  إعالمية 
نهاي���ة مب���اراة فريق���ه أم���ام 
الشارقة اول من امس وأثبتت 
ان اإلصاب���ة التي حلقت به في 

اللقاء طفيفة.
وكان حسني قد غادر ارض 
امللعب بع���د 17 دقيقة فقط من 
البداية بعد إصابته بالتواء في 

كاحل قدمه.
في غضون ذلك، قال رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم سمير 
زاه���ر إن الالعبن غير مهتمن 
الوقت  ف���ي  املالية  باحلواف���ز 
احلال���ي، وفكرهم منحصر في 

املباراة املصيرية.
ويتوقع ان يكون احتاد الكرة 
قد تعهد لالعبن مبكافآت تصل 
ل���كل العب في  ملليوني جنيه 
منتخب مصر ف���ي حال تأهله 

إلى كأس العالم 2010.
ويسعى منتخب مصر لتخطي 
اجلزائر في ستاد القاهرة في 14 
اجلاري بفارق 3 أهداف القتناص 
بطاقة العبور ملونديال جنوب 

أفريقيا.
وأض���اف »اجلميع يس���عى 
لكتابة تاريخ له ولبالده، ولذا 
أرجأ احتاد الكرة حتديد مكافآت 

الوصول لكأس العالم«.
املدير  أبدى  من جانب آخر، 
الفني لفريق اجلونة إسماعيل 
يوس���ف اس���تيائه الشديد من 
الن���ادي األهلي مع  مفاوضات 
ح���ارس مرمى فريقه ش���ريف 
إكرامي، مؤكدا ان اجلهاز الفني 
لن يقف مكتوف األيدي أمام هذه 

الدوري املمتاز قبل توقفه.
على جانب آخ���ر تراجعت 
إدارة اجلونة عن فكرة تنظيم 
دورة ودية مصغرة خالل فترة 
توقف الدوري وقررت تعويضها 
بأداء عدد من املباريات الودية مع 

املدير الفني من شريف اكرامي 
عدم التحدث لوسائل اإلعالم في 
الفترة املقبلة من أجل أن يكون 
تركيزه مع الفريق أكبر خاصة 
وأن اجلونة مير بفترة رائعة بعد 
النتائج اإليجابية التي حققها في 

أي فرد باجلهاز بنيته في الرحيل، 
ولو كان احلارس قد فعل ذلك 
كنت سأسمح له باالنتقال بعد 
موافقة اإلدارة واحلصول على 

املقابل املادي لبيعه.
وفي الس���ياق نفسه، طلب 

املفاوضات من األهلي ألن الالعب 
مرتبط حاليا بعقد رس���مي مع 
العقد على  اجلونة ويحت���وي 
شرط جزائي قيمته 2.5 مليون 

جنيه مصري.
واشار الى ان إكرامي لم يخبر 

مشاركة كبيرة في بطولة العالم لسباق الزوارق السريعة يوسف الربيعان قائد فريق اخلرافي »بورت غالب«

حسني عبدربه يعود إلى التدريب بعد أسبوع

قائد النجمة عباس عطوي يسدد الكرة بني العبي الراسينغ

النجمة يحقق فوزه الثالث في لبنان
بيروت ـ ناجي شربل

واصل النجمة حامل اللقب سلسلة انتصاراته 
وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب مضيفه 
الراسينغ بيروت 1–0، في املباراة التي اجريت بينهما 
على ملعب بلدية برج حمود في املرحلة الثالثة.

وكان النجمة الطرف االفضل في الشوط االول 
إذ س���يطر على كل مجرياته منذ الصافرة األولى، 
إال أن مهاجميه أهدروا الفرص باجلملة وخصوصا 
متصدر ترتيب الهدافن في البطولة الس���نغالي 

ماكيتي ديوب الذي ظهر بعيدا من مستواه.
وس���جل عباس عطوي هدف املب���اراة الوحيد 
برأسه في الدقيقة 16 عندما رفع السنغالي اآلخر 
بابي سيسي الكرة من ضربة ركنية متقنة، فلعبها 
عطوي بقوة الى مين حارس الراسينغ سركيس 

اسكجيان.
وأوقف االنصار سلسلة االنتصارات املتتالية 
لضيف���ه العهد وأوقعه في ف���خ التعادل 1–1 على 
ملع���ب صيدا البلدي، في مب���اراة صاخبة حفلت 

باالعتراضات التحكيمية.
وجاء الش����وط االول متوس����طا الى متواضع 
املستوى، وجلأ االنصار الى التكتيك الدفاعي وتكتل 

العبوه أمام منطقته����م، واعتمدوا على الهجمات 
املرتدة السريعة في محاولة القتناص هدف، وكان 
لهم ذلك ف����ي الدقيقة 27 عندما م����رر العائد من 
اإليقاف مالك حس����ون الكرة من ضربة حرة الى 
العراقي أحمد مناجد عباس فسددها مباشرة الى 
أقصى الزاوية اليمنى ملرمى حارس العهد محمد 
حمود. ولم يستطع مهاجمو العهد اختراق اجلدار 
الدفاعي خلصمهم إال في الشوط الثاني مستغلن 
النقص العددي في صفوف االنصار بعد طرد قاسم 
ليال لنيله انذارين متتالين في الدقيقتن 51 و53 
وسط اعتراض أنصاري ش����ديد. وأدرك محمود 
العلي التعادل للعهد في الدقيقة 60 اثر سلس����لة 
م����ن التمريرات، فوصلت الك����رة الى العلي الذي 
سددها قوية زاحفة الى الزاوية اليسرى حلارس 

االنصار الري مهنا.
وتابع العهد س���يطرته وأمطر العبوه منطقة 
االنصار بوابل من الهجمات والتسديدات كان لها 
باملرصاد مهنا والقائم الذي تصدى في الدقيقة 80 
لرأسية البرازيلي فابيو دا سيلفا، ثم لم يحتسب 
احلكم علي الصباغ هدف للعهد س���جلها حس���ن 

معتوق.

الهالل لمواصلة االنتصارات أمام الحزم
الرياض ـ خالد المصيبيح

يسعى الهالل الى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف 
احلزم في ال� 7:40 مس���اء اليوم على س���تاد االمير فيصل بن فهد 
باحللز ضمن مباريات االسبوع الثامن للدوري السعودي املمتاز 

لكرة القدم.
ويقام اليوم ايضا لقائان، اذ سيلتقي القادسية مع الرائد وجنران 

مع الفتح.
ويحاول الهالل اليوم وهو يالقي احلزم االستمرار في حصده 
للنقاط بعد ان كس���ب اربع مباريات متتالية ولم يفقد من لقاءاته 
الس���بعة السابقة س���وى نقطتن من تعادله مع النصر، ويعيش 
الفريق حاليا قمة حضوره الفني وتكامل عناصره وهو ما سيجد 
معه احلزم صعوبة في ايقافه، خصوصا انه سيلعب امام جماهيره 
بعد غياب ثالث مباريات متتالية، فيما ش���كلت خس���ارة احلزم 
الس���ابقة امام الش���باب تراجعه في الترتيب بع���د ان تقدم عليه 
الفتح ومهمته حتت���اج الى مجهود اذا ما اراد اخلروج امام الهالل 

بنتيجة ايجابية.
ويحل الفتح رابع الترتيب ضيفا على جنران بعد ان اس���ترد 
الفريقان في اجلولة املاضية الروح املعنوية التي كانت للفتح عندما 
خسر امام الهالل بخماسية اس���تطاع جتاوزها وردها للقادسية 

ووضعته في مركز متقدم.
وف���ي الدمام يلتقي الفريقن صاحب���ي املركزين االخيرين في 

املسابقة القادسية والرائد.

»طائرة« الزمالك تصل الدوحة لخوض كأس العالم لألندية

زاهر ينفي اهتمام الالعبين بالمكافآت وعبدربه يحتاج إلى الراحة

بمشاركة يوسف الربيعان و21 متسابقًا عالميًا وتقام يومي 6 و7 الجاري

»بورت غالب« يستضيف الجولة الثانية لبطولة العالم للزوارق »فورموال 2«
اعلنت مجموعة اخلرافي ان منتجع بورت 
غالب على س���احل البحر االحمر بجمهورية 
مصر العربية قد انتهى من وضع االستعدادات 
النهائية القامة اجلولة الثانية من بطولة العالم 
لسباق الزوارق السريعة »فورموال 2« � جائزة 
بورت غالب الكبرى واملق���رر ان تقام يومي 
6و7 اجلاري مبشاركة 22 متسابقا من مختلف 

دول العالم.
وتأتي اهمية هذه اجلول���ة كونها االولى 
للبطولة العاملية التي تقام في القارة االفريقية 
حيث املوقع االستراتيجي ببورت غالب على 

البحر االحمر، اضافة الى مجموعة من االنشطة 
الفنية والبيئية العاملية س���تقام في املنتجع 

مبصاحبة البطولة.
وقد استعد منتجع بورت غالب بالتعاون 
مع السلطات املصرية الستقبال املتسابقن في 
هذا احلدث العاملي والذين يشاركون من دول 
مختلفة من بينها بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
والسويد والنمس���ا واملجر وجنوب افريقيا 
وبولندا وفنلندا وسويسرا وهولندا واملانيا 
اضافة الى متسابقن من الكويت واالمارات وهما 
الدولت���ان العربيتان الوحيدتان في البطولة 

لهذا العام.
وق���د حاز منتج���ع بورت غال���ب اعجاب 
القائم���ن على املس���ابقة الدولية من االحتاد 
الدولي للرياضات البحرية، حيث مت اختياره 
للسنة الثانية على التوالي الستضافة بطولة 
العالم للزوارق السريعة »فورموال 2« ويرجع 
ذلك للتسهيالت التي يقدمها املنتجع لزواره 
باالضافة الى االمكانيات الس���ياحية الكبيرة 
التي ميلكها املنتج والدعم الذي تقدمه مجموعة 
اخلرافي لتشجيع السياحة والرياضات البحرية 

العاملية في بورت غالب.

وستكون جائزة بورت غالب الكبرى هي 
االشد منافسة بن املتسابقن للحصول على 
اللقب العاملي حيث تضمن نقاط هذه اجلولة 
للمتسابق االستمرار في اجلوالت املقبلة، وكان 
»ألكس كارال« قد توج بطال لس���باق اجلولة 
املاضية والتي اقيم���ت يومي 16 و17 اكتوبر 

املاضي في مملكة البحرين.
وستش���هد جولة بورت غالب مش���اركة 
املتسابق الكويتي املتميز يوسف الربيعان على 
يخت »بورت غالب«، كما يشارك كذلك املتسابق 

مالك املالك من االمارات العربية املتحدة.

يذك���ر ان منتجع ب���ورت غالب قد جنح 
في استضافة نهائي س���باق القارات الدولي 
للزوارق، »فورموال 2000« في العام املاضي، 
ولف���ت االنتباه ملا قدمه من حس���ن التنظيم 
وما يتمتع به املنتجع م���ن امكانيات عالية 
حيث يضم مارينا بورت غالب الدولية التي 
تصنف كأفضل ميناء دول���ي في جمهورية 
مصر العربية الربع سنوات متتالية، ومتثل 
البوابة اجلنوبية االولى ملصر لليخوت العابرة 
من آس���يا الى اوروبا عبر البحرين املتوسط 
واالحمر واحمليط الهندي، تلعب بورت غالب 

دورا حيويا في وضع مصر على قائمة منطقة 
س���ياحة اليخوت مبا تقدمه من خدمات ذات 
مستوى عاملي ولقربها كذلك من حضارة وآثار 
وادي النيل وهو االمر الذي يؤهلها للدخول 
بقوة الى اجندة س���ياحة اليخوت العاملية، 
وتضم بورت غالب مارينا مبساحة 150 الف 
متر مربع، ومجهزة الس���تقبال وخدمة 1000 
يخت مبا فيها اليخوت الضخمة وتس���تقبل 
مارينا بورت غالب في السنة اكثر من 2000 
يخت من جميع انحاء العالم وهي مجهزة القامة 

السباقات الدولية للزوارق البحرية.

عربية متفرقات

 استعاد اجلزيرة املركز الثاني بعد فوزه الصعب 
على مضيفه االمارات 2-1 في ختام املرحلة اخلامسة 
من الدوري االماراتي لكرة القدم. وتابع االهلي حامل 
اللقب سلسلة نتائجه املخيبة بتعادله مع ضيفه الشارقة 

.1-1

التحق الوحدة الدمشقي بفرق الصدارة بفوزه على 
ضيفه الطليعة 1-0 في العاصمة في ختام املرحلة اخلامسة 

من الدوري السوري لكرة القدم.

حقق اجلزيرة فوزا مهما على مضيفه الرمثا 0-3 
على ستاد احلسن في مدينة اربد في ختام منافسات 
اجلولة اخلامسة من الدوري االردني لكرة القدم. وتعادل 

البقعة مع ضيفه كفرسوم 2-2.

تعثر احملرق بطل املوسم املاضي امام ضيفه النجمة 
0-1. وانف��رد وصيف��ه الرفاع بالصدارة بع��د فوزه على 
ضيفه البس��يتني صاح��ب املركز االخي��ر 3-2 في ختام 

املرحلة اخلامسة من الدوري البحريني لكرة القدم.

)عدنان الحاج علي(


