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أبو تريكة يطير إلى ألمانيا لالطمئنان على إصابته وإينو ينتظر التأشيرة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

غادر النج���م محمد ابوتريكة 
الى أملانيا لالطمئنان على حالته 
بعرضه على طبيب أملاني للحصول 
على تشخيص جديد أو للتأكيد 
على اصابته ومتابعة تقدم احلالة 
مع العالج احلالي وأسلوب العالج 
الذي مت وضعه في مصر بصحبة 

طبيب الفريق د.ايهاب علي.
ويس���عى ابو تريكة للعودة 
س���ريعا الى املالعب والتألق من 
جديد بقميص االهلي حتى ينجح 
في االنضمام الى صفوف املنتخب 
املصري قبل املعسكر الذي سيقام 
في نهاية شهر ديسمبر استعداد 
لبطولة أمم افريقي���ا 2010 التي 
ستقام في انغوال، يذكر ان الالعب 
كان قد شعر بآالم في القدم بعد ان 
عاد الى تدريبات االهلي بعد املباراة 
املنتخب املصري  ب���ن  الفاصلة 
واجلزائ���ري وحن وقع الطبيب 
الكشف عليه وبعد اجراء االشعة 
اعلن االهلي انه مصاب بش���رخ 
اجهادي في مشط القدم، سيحتاج 
الى إبعاده عن املباريات خالل 6 
اسابيع قد متتد الى شهرين، حيث 

يحتاج الى الراحة.
م���ن جانبه ق���ام معتز إينو 
جنم الفريق بتثبيت جبيرة على 
موضع اإلصابة التي تعرض لها 
مؤخ���را في الرباط���ن الداخلي 
والصليب���ي للركبة، وذلك وفقا 
للبرنامج الذي وضعه له إيهاب 
علي طبيب الفريق حلن سفره إلى 
أملانيا في غضون أيام للخضوع 
لعملية جراحي���ة هناك بعد أن 
الالعب  الكرة سفر  قررت جلنة 
خالل الفترة األخيرة، السيما أنه 
أحد العناصر املهمة في الفريق 

منذ بداية املوسم احلالي.
وكان اينو قد تعرض لإلصابة 
في مباراة بتروجيت األخيرة حن 
سقط قبل نهاية الشوط األول في 
حن أثبتت األشعة وجود قطع 
في الرباطن وحاجته للعالج ملدة 

6 أشهر.
وأكد الالعب أن اجلهاز اإلداري 
في النادي سيتوجه إلى السفارة 
األملانية بالقاهرة للبدء في إجراءات 
استخراج التأشيرة، مشيرا إلى 
أن اجازة العيد أرجأت هذا األمر 
بع���د أن تلقى اتصاال هاتفيا من 
هادي خشبة مدير الكرة في النادي 
طمأنه خالله على سير األمور، كما 
الفترة  اطمأن على حالته خالل 

املاضية.
وأضاف أنه يتسلح بدعوات 

اجلمهور العريضة للتغلب على 
هذه احملنة التي وصفها باالبتالء 
من اهلل سبحانه وتعالى، مشددا 
على أنه مؤمن بقضاء اهلل، وأن 
هذه اإلصابة ستأتي خيرا عليه 

في املرحلة املقبلة بعد أن يعود 
إلى الفريق.

وظهر إينو مبستوى رائع في 
املوسم احلالي، وكان أحد الالعبن 
الذين اعتمد عليهم اجلهاز الفني 

بقيادة حسام البدري بشكل كبير 
على مدى األس���ابيع األولى في 
الدوري الذي يحتل الفريق قمته 

منفردا برصيد 23 نقطة.
وقد اهتم موقع االحتاد الدولى 

)فيفا( بنشر تقرير حول إصابة 
محمد أبو تريكة وغيابه املؤثر عن 
املنتخب املصري في بطولة كأس 
األمم االفريقية بأنغوال 2010 جاء 
الطبية  الفحوصات  أثبتت  فيه: 

األخيرة التي تعرض لها أفضل 
القارة األفريقية  ثاني العب في 
وأبرز عنصر في املنتخب املصري 
الى حاجته للعالج والتأهيل لفترة 
قد تتجاوز شهرين، وهو ما يعنى 

غياب الالعب ع���ن نهائيات أمم 
أفريقيا التي ستنظمها أنغوال في 

مطلع العام املقبل.
ق���د تعرض  الالع���ب  وكان 
لإلجهاد خالل تواجده مبعسكر 

 خيراهلل إلى نهائي اسكواش شرممعسكر مغلق لمنتخب الناشئين
يدخل منتخب الناشئن املصري لكرة القدم 
مواليد 91 معسكرا مغلقا صباح الثالثاء املقبل 
في فن���دق امليريديان بالهرم، ضمن برنامج 
اإلعداد الذي وضعه مصطفى يونس املدير 
الفني. ويتخلل املعسكر خوض عدة مباريات 
ودية يقوم أمين حافظ املدير اإلداري للفريق 
التدريبات  باالتفاق عليها حاليا، وستكون 

على ملعب الهدف مبدينة 6 أكتوبر.
وقد أجرى اجلهاز الفن���ي تعديال كبيرا 
على برنامج اإلعداد للمنتخب بعد قرار احتاد 
الكرة االنسحاب من احتاد شمال أفريقيا عقب 
األحداث األخيرة مع اجلزائر. وكان منتخب 91 
يستعد خلوض بطولة شمال أفريقيا بليبيا، 

والتي ستقام مطلع ديسمبر املقبل.

تأهلت املصرية اجني خيراهلل املصنفة 
رابعة الى املباراة النهائية لدورة ش�����رم 
الشيخ املفتوحة للسيدات في االسك��واش 
بفوزها على مواطنته���ا امنية عبدالقوي 
الثاني���ة 11-7 و11-5 و11-9 ف���ي نصف 

النهائي.
وتلتقي خيراهلل في املباراة النهائية مع 

االسترالية راشيل غرينهام االولى الفائزة 
على املصرية األخرى رنيم الوليلي الثالثة 

12-10 و11-6 و10-12 و5-11.
يذكر ان خيراهلل وعبدالقوي والوليلي 
يؤلفن املنتخب املصري للسيدات الذي فاز 
بكأس العالم السادس���ة عشرة في العام 

املاضي.

املنتخب املصري بأسوان استعدادا 
ملواجهة اجلزائر في إطار تصفيات 
كأس العالم، ولكنه رفض إبالغ 
مسؤولي املنتخب رغبة منه في 
املشاركة باملباراة، األمر الذي أدى 
لتعرضه لإلصابة بشرخ في وجه 

القدم.
أبوتريكة لطمة  ويعد غياب 
قوي���ة »للفراعن���ة« خاصة ان 
العب األهلي كان صاحب هدفي 
الفصل في املباراة النهائية أمام 
كوت ديفوار عام 2006 بالقاهرة 

والكاميرون عام 2008 بأكرا.
ويلعب املنتخب املصري في 
املجموعة الثالثة والتي تضم الى 
جانبه منتخبات نيجيريا وبنن 
وموزمبي���ق وتق���ام مبارياتها 

مبدينة بينجيال.

غالي يتمنى العودة

الدولين في  الالعبن  وبشأن 
منتخب مصر متني العب وسط 
فريق النصر السعودي احملترف 
املصري حسام غالي أن يعود إلى 
حمل شعار منتخب بلده مجددا 
ليخوض م���ع زمالئه غمار كأس 
املقبلة، مطالبا  األمم االفريقي���ة 
حسن شحاتة مدرب منتخب مصر 

مبتابعته واحلكم عليه.
وقال غالي عندما زار االهلي 
خ���الل اجازة عي���د االضحى انه 
يتمن���ي ان يجذب نظر ش���حاتة 
وينضم الى صفوف منتخب مصر 
الذي سيش���ارك في أمم افريقيا 
مطلع الع���ام املقبل بعد أن حرم 
من اللعب في تصفيات كأس العالم 

التي انتهت بخروج مصر.
وتألق غالي هذا املوس���م مع 
الس���عودي ف���ي جميع  النصر 
املباريات التي لعبها بشكل أساسي، 
وساهم بش���كل كبير في خروج 
فريقه من دائرة األداء املهزوز الذي 

نال منه مع بداية املوسم.
وأشار غالي في حديثه الى ان 
البعض قال انه صفقة خاس���رة 
للنصر خاصة املوس���م املاضي، 
ولك���ن اآلن تغير احلال وأصبح 
احدى الركائز األساسية التي يعتمد 
عليها الفريق في جميع املباريات، 
مؤكدا انه مازال ميلك الكثير ليقدمه 

في املالعب السعودية.
واكد غالي عدم عودته للعب 
في مصر خالل الوقت احلالي، وانه 
ال يفكر في هذا األمر من قريب أو 
بعيد، حي���ث يتطلع إلى العودة 
للعب في أوروبا بعد انتهاء جتربته 

في السعودية. 

حسام غالي يطلب اإلنصاف من شحاتة

ملف قطر الستضافة كأس العالم 
في معرض سوكريكس

الرفاع يرفض تأجيل مباراة المحرق

توجه الي جنوب افريقيا وفد من جلنة ملف قطر الستضافة كاس العالم 
2022، للمشاركة في معرض »سوكريكس« الرياضي في نسخته الرابعة 
عشرة خالل الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر مبدينة غاوتينغ. 
وقال الرئيس التنفيذي مللف قطر حسن الذوادي: »ان معرض سوكريكس 
فرصة مميزة تتيح لنا املجال في اس����تعراض رؤيتنا وطموحاتنا أمام 
أقوى الشخصيات املؤثرة في عملية اتخاذ القرار. كما أننا نتطلع قدما 
ملناقش����ة »ملف قطر 2022« مع أهم الشخصيات على الصعيد الكروي 

في يومنا هذا فضال عن االستفادة من آرائهم وخبراتهم«.
وأضاف الذوادي: »ال شك أن انعقاد املعرض في جنوب افريقيا يضفي 
عليه طابعا خاصا، حيث نتطلع جميعا وبش����وق إلى استضافة كأس 
العالم للمرة األولى في القارة األفريقية السنة القادمة كما يسعدنا انتشار 

اللعبة الشعبية األولى في العالم إلى اسواق وساحات جديدة.
ومن هذا املنطلق تقدمنا مبلف استضافة كأس العالم عام 2022، حيث 
إننا نؤمن بحق منطقة الشرق األوسط في اخذ هذه الفرصة التاريخية 

وتقدمي نسخة مونديالية فريدة الى العالم اجمع«.
وسيحتضن املعرض أملع النجوم وأقوى شخصيات عالم كرة القدم 
ومن ضمنهم رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر، وعدد من 

اعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد.
ويتحدث في »س����وكركس« مجموعة من كبار الشخصيات تتضمن 

كال من: داني جوردان، الرئيس.

المنامة ـ ناصر محمد
القى قرار اللجنة التنفيذية باحتاد كرة القدم البحريني وبناء على 
توصية من جلنة املسابقات لتأجيل مباراة احملرق مع الرفاعي الشرقي 
ضمن بطولة دوري الدرجة االولى لكرة القدم ردودا سلبية من فريقي 
الرفاع الشرقي والرفاع برفضهما التأجيل للمباراة احملدد لها يوم اجلمعة 
الرابع من ديسمبر اجلاري، وذلك ضمن اجلولة السابعة للمسابقة بهدف 
اعطاء احملرق الفرصة لالس����تعداد ملباراته ام����ام العربي ضمن بطولة 

االندية ال�� 25 االبطال بدول مجلس التعاون.
وأعلن الرفاع الشرقي دهشته من القرار دون الرجوع للنادي ومخاطبته 
رسميا، كما اشار امن السر العام عارف عبدالرزاق. من جانبها رفضت 
ادارة نادي الرفاع متصدر املسابقة قرار التأجيل مطالبة االحتاد بالتقيد 

بالبرنامج واجلدول الزمني املعد لذلك.
وكان احملرق قد واصل استعداداته خالل اجازة العيد للمباراة املهمة 
واملرتقبة مع العربي التي ستقام 8 ديسمبر بالبحرين وال بديل للمحرق 
س����وى الفوز للتأهل للدور الثاني. من جهة اخرى، ستنطلق مباريات 
اجلولة السابعة للدوري يوم اخلميس 3 ديسمبر بلقاء املنامة مع احلالة 
فيما يلتقي اجلمعة الرفاع مع االهلي والس����بت يقام لقاءان بن النجمة 
والشباب، البسيتن مع املالكية وكانت نتائج اجلولة السادسة قد أسفرت 
عن فوز الش����باب على احلالة 1 - 0، البسيتن  � احملرق 2 - 1، الرفاع 
على الرفاع الش����رقي 3 - 1 وتعادل املالكية مع االهلي سلبيا والنجمة 
مع املنام����ة 1 - 1. ويتصدر الرفاع الفرق برصيد 18 نقطة يليه احملرق 
12، االهلي 11، الشباب 10، الرفاع الشرقي والنجمة 7، البسيتن واملنامة 
واحلالة 5 ثم املالكية 4. ويتصدر قائمة الهدافن اسماعيل عبداللطيف 
)الرفاع( واحمد س����عد )الرفاع الش����رقي( برصي����د 5 اهداف، ثم ريكو 

البرازيلي العب احملرق برصيد 4 اهداف.

السائقون اإلماراتيون يتطلعون العتالءالنجمة يحقق الفوز على شباب الساحل
 منصة التتويج في رالي دبي الدولي

 قاسم باشا يهزم فنربخشة

بيروت ـ ناجي شربل
أض���اف فريق النجمة ثالث نقاط الى رصيده 
ليبتعد مؤقتا )24 ساعة( في صدارة الدوري ال� 
50 لكرة القدم اللبناني وحقق فوزه اخلامس على 
التوالي في البطولة على مضيفه شباب الساحل 
2-1، في املباراة التي أجريت بينهما على ملعب 

بيروت البلدي.
وجاءت املباراة مملة، وتسيد النجمة مجريات 
الش���وط األول، اال ان العبيه وجدوا صعوبة في 
اختراق الدفاع الساحلي املتكتل، وانحصر اللعب 
في وس���ط امللعب. وافتتح الس���نغالي ماكيتي 
ديوب التس���جيل حلامل اللقب ف���ي الدقيقة 33 
بعد دربكة أمام مرمى الس���احل، فانسل من بن 
املدافعن وس���دد الكرة زاحفة الى يسار احلارس 

عيسى الدحويش.

وفي الدقيقة 41 عزز ديوب تقدم فريقه مسجال 
هدفه العاشر هذا املوسم ليبتعد في صدارة ترتيب 
الهدافن، بعدما عكس عباس عطوي كرة عرضية 
متقنة داخل املنطقة، سددها ماكيتي مبؤخرة رأسه 

في قلب املرمى.
وتابع النجمة سيطرته مع بداية الشوط الثاني 
مع حتسن ملحوظ في أداء فريق شباب الساحل. 
وفي الدقيقة 70 قلص املصري أحمد جرادي النتيجة 
بتسجيله اإلصابة األولى لفريقه بعدما لعب زهير 
عبداهلل كرة عرضية الى داخل املنطقة، فوصلت الى 
جرادة اثر فشل بالل شيخ النجارين في ابعادها، 

فسددها الالعب املصري في قلب املرمى.
وف���ي الدقيقة 77 طرد احلك���م مدافع النجمة 
الس���نغالي بابي سيسي خلشونته القاسية على 

زهير عبداهلل.

حث نائ���ب رئيس االحتاد 
الدولي للس���يارات محمد بن 
سليم مجموعة من أبرز السائقن 
إلى  اإلماراتين لكي يتطلعوا 
الفوز واعتالء منصة التتويج 
لرالي دبي الدولي ال� 31 الذي 
يش���كل اجلول���ة األخيرة من 
بطولة الشرق األوسط للراليات 
2009 بإشراف االحتاد الدولي 
للس���يارات وينظم بن 3 و5 

ديسمبر املقبل.
وقال بن سليم: متيز رالي 
القوية  الدولي باملنافسة  دبي 
إذ يتم من خالله تتويج الفائز 
ببطولة الشرق األوسط للراليات 
خاصة كونه اجلولة األخيرة من 
ه���ذه البطولة. لكن بعيدا عن 
اللقب العام، فإن الفوز برالي 
دبي مهم جدا بالنسبة ملعظم، 
الس���ائقن  إن لم نقل جميع، 

اإلقليمين.
وأض���اف: »أنا أع���رف أن 
الس���ائقن احمللين ال  بعض 

ينافس���ون على لقب بطولة 
الش���رق األوس���ط للراليات، 
لكن هذا يجب أال مينعهم من 
االرتكاز على السنوات الطويلة 
من اخلبرة التي يتمتعون بها 
حملاولة ضمان مكان لهم على 
منصة التتويج في رالي دبي 

الدولي«.
ويقود املجموعة اإلماراتية 
التي تضم ثالث فرق السائق 
الشيخ عبداهلل القاسمي على 
منت سيارة سوبارو إمبريزا إس 
تي آي، وهو كبطل سابق للشرق 
 ،)N( األوسط ضمن املجموعة
السابع  يتشارك حاليا املركز 
ضمن الترتيب العام مع النجم 
اللبناني ميشال صالح، ويحمل 
11 نقطة من ثالث مشاركات في 

قطر ولبنان واألردن.
ويرجح كثيرون أن يتمكن 
القاسمي مع مساعده البريطاني 
س���تيف النكاس���تر من إنهاء 
السباق في املراكز الثالثة األولى 

وذلك بناء على سجله السابق 
احلافل باإلجنازات على مسارات 
بلده حيث فاز بسبع بطوالت 

وطنية.
أما السائق اإلماراتي اآلخر 
فهو راشد الكتبي بسيارة سكودا 
فابيا إس 2000 والذي يشغل 
حاليا املرك���ز 12 في الترتيب 
العام عبر 4 نقاط وذلك بعدما 
أنهى رال���ي قطر ف���ي املركز 
اخلامس. وهو قد يكون أيضا 
من بن الذين يعتلون منصة 
التتويج في رالي بالده حسب 

الترجيحات.
وسيكون إلى جانب الكتبي 
على منت سيارته اجلديدة التي 
يتوقع أن يقوم بالكشف عنها 
قبل انطالق رالي دبي الدولي، 
الكندي  السائق املساعد خالد 
ذو اخلبرة الكبيرة والذي وضع 
مهاراته املالحية في تصرف بطل 
رالي دبي لعدة مرات السائق 

اإلماراتي خالد القاسمي.

فجر فريق قاسم باشا مفاجأة من العيار الثقيل 
وتغلب على فنربخشه في عقر داره 3-1 في املرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.
وتقدم قاسم باشا بهدف في الثواني األولى ثم 
تعادل فنربخشه بهدف أحرزه دانييل كونزاليس 
جويزا في الدقيقة اخلامسة قبل أن يحسم قاسم 

باشا املباراة لصاحله بهدفن في الشوط الثاني.
ورفع قاسم باشا رصيده إلى 15 نقطة في املركز 
الثاني عش���ر بينما جتمد رصيد فنربخشه عند 
31 نقطة في الصدارة بفارق نقطتن أمام بورصا 
س���بور وميكن لبورصا س���بور أو غلطة سراي 

انتزاع الصدارة في حالة فوز أي منهما.

محمد أبوتريكة تعرض لإلصابة خالل مباراة مصر واجلزائر في تصفيات كأس العالم

تداخل قوي بني السنغالي ماكيتي ديوب وأحد العبي شباب الساحل

اإلماراتي محمد بن سليم يواجه منافسة قوية في رالي دبي


