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مدافع انبي عمرو فهيم يبعد الكرة من أمام مهاجم الزمالك أحمد جعفر

المحلة »غزل« األهلي.. والزمالك فاز على إنبي
الفارق يتقلص في الصدارة مع انطالق القسم الثاني للدوري المصري

حسام حسن اجلميع بإشراك 
الثنائي عــــالء علي وحســـام 
التشـــكيلة  عرفـــــــات فـــي 
األساسية، بينما شارك ثالثي 
إنبـــي الدولـــي أحمد احملمدي 
وأحمـــد رؤوف وعبدالعزيـــز 
توفيق ولم يكـــن لهم أي أثر 

على فريقهم.
بهذه النتيجة يتقدم الزمالك 
املنطلق بقوة إلى املركز اخلامس 
برصيد 24 نقطة بينما جتمد 
انبي عنـــد 21 نقطة في املركز 

الثامن.

فــــرج »دروغبا« الذي ســــددها 
بســــهولة في الشــــباك مسجال 

الهدف الثاني.
واخفقت محاوالت األهلي في 
الدقائق املتبقية في تسجيل هدف 
حلفظ ماء الوجه، بيد أن احلارس 
ابراهيم فرج كان صاحب كلمة 
الســــر في حرمان أبناء »القلعة 
احلمراء« من تسجيل أي هدف 

في مرماه.

الزمالك يتقدم

وقفـــز الزمالك إلـــى املركز 

وبـــــدا »األبيــــض« وكأنه 
يضـــع عينـــــــه علـــى لقب 
نصف الدوري بعدما حصــــد 
بجـــدارة أول ثالثة نقاط في 
الثاني  الدور  أولى مبـــاريات 
للبطولـــة، خاصة بعد هزمية 
فـــي املرحلة نفســـها  األهلي 

وبالنتيجة نفسها.
وظهر حسني ياسر احملمدي 
ألول مرة بقميص الزمالك بعد 
انتقاله مـــن األهلي ولعب في 

آخر 8 دقائق.
وفاجأ املدير الفني للزمالك 

في الدقيقة 40.
بعدها، أشهر فهيم عمر البطاقة 
الصفراء الثانية في وجه عماد 
عثمان العب احمللة ليخرج هو 
اآلخر مطرودا فــــي الدقيقة 45 
لينتهي بعدها الشوط األول بتقدم 

احمللة بهدف نظيف.
وتكرر ســــيناريو الشــــوط 
األول في شــــوط املباراة الثاني 
عندما تصدى احلــــارس أحمد 
عادل عبداملنعم ببراعة لتسديدة 
ارتدت من  الكرة  محالوية لكن 
القائم لتتهيأ أمام أحمد حســــن 

جاكسون وسجل هدف التقدم.
وانخفــــض أداء األهلــــي في 
الدقائق األولى من الشوط لكنه 
سرعان ما استعاد عافيته وهاجم 
مرمى احمللة بضراوة بحثا عن 
التعادل وأهدر أحمد فتحي فرصة 
هدف محقق عندما أطلق قذيفة 
صاروخية من مســــافة بعيدة 
تصــــدى لها احلــــارس ابراهيم 

فرج ببراعة.
وأحكم العبو األهلي سيطرتهم 
على منطقة وسط امللعب وامتلكوا 
املباراة،  الكرة في أغلب فترات 

اخلامس بالفوز بهدفني نظيفني 
على ضيفه انبي على ســـتاد 
القاهرة. وانتهى الشوط األول 
بتقدم الزمالك بهدف عن طريق 
عالء علي من قذيفة بعيدة املدى 
على يســـار حارس انبي علي 
لطفي )21( وفي الشوط الثاني 
عزز حسام عرفات تقدم فريقه 

بهدف ثان )64(. 
الزمالـــك عرضـــا  وقـــدم 
جيـــدا بينما لم تظهر بصمات 
املدرب البلغاري اجلديد إلنبي 

سيتويكوف ميالدينوف.

لكن دون خطورة حقيقية على 
مرمى احمللة.

وانطلق محمد بركات بالكرة 
وتوغل بها داخل منطقة اجلزاء 
ليقدم هدية ملصطفى شــــبيطة 
ولكنه ســــدد الكرة غريبة فوق 

العارضة.
وأشــــهر حكم اللقاء البطاقة 
املبــــاشــــرة في وجه  احلمراء 
مدافع االهلي وائل جمعة بعد أن 
وجه ضربة مبرفق يده اليسرى 
في وجه عبداحلميد شــــبـــانة، 
ليتـــأزم موقــــف األهلي أكثـــر 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أعطت نتائج اجلولة الـ 16 
من مســـابقة الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم مؤشرات قوية 
بأن النصف الثاني من املسابقة 
سيكون قويا جدا ومثيرا، ورمبا 
حتدث فيه تقلبات كبيرة والتي 
بدأت بالفعل باخلسارة األولى 
لالهلى هذا املوســـم امام غزل 
احمللـــة 0-2، وتســـببت في 
اقتـــراب املالحقني له وأبرزهم 

االسماعيلي.
وأعلن املدير الفني للزمالك 
حسام حســـن بعد الفوز على 
انبي 2 - 0 ان فريقه ســـيفوز 
ببطولة نصف الدوري الثاني، 
ألن الزمالك سيفوز بكل مباريات 
الدور الثاني ويعوض ما فاته 

في الدور األول.
وأحلـــق غزل احمللـــة أول 
هزمية باألهلي هذا املوسم بعدما 
تغلب عليه بهدفني نظيفني في 
املباراة التي جرت بينهما مساء 
األول من أمس ضمن منافسات 
األسبوع السادس عشر، وشهدت 
اجلولة نفسها فوز املصري على 
االنتاج احلربي 2 - 1، واحتاد 
الشـــرطة على حرس احلدود، 
وطالئع اجليش على املقاولون 
العرب بنفـــس النتيجة، فيما 
حقق بترول اسيوط أول فوز له 
هذا املوسم وتغلب على اجلونة 

.0 - 1
الهزمية،  مــــن  الرغم  وعلى 
فــــان األهلي حافظ على صدارة 
املســــابقة برصيد 35 نقطة في 
إلى  ارتفع رصيــــد احمللة  حني 
18 نقطــــة، لكن ضــــاق الفارق 
الى 4  بني االهلي واالسماعيلي 
نقاط فقــــط، وضاق الفارق بني 
بتروجيــــت واجليش الى نقطة 
الثالث  فــــي املركزيــــن  واحدة 
والرابع.. فيما تقدم الزمالك الى 

املركز اخلامس.

هزيمة البطل

وفي مبــــاراة غــــزل احمللة 
واالهلي، دخل االول اللقاء ضاغطا 
من أول دقيقة مســــتغال عاملي 
األرض واجلمهور وحاول بشتى 
الطرق تسجيل هدف مبكر يربك 
به حسابات األهلي وحتقق مراده 
بالفعل في الدقيقة الثامنة عندما 
احتســــب حكم اللقاء فهيم عمر 
ضربة جزاء للفريق نفذها محمود 

 شحاتة: حزين لرفض العرض النيجيري

استبعاد الحضري من رحلة كينيا

انتصاران للسيلية والخريطيات  العين يزيد مواجع األهلي

نهائي أبطال آسيا في طوكيو
سورية تهزم الصين في كأس آسيا لليد

حسم املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم حسن شحاتة اجلدل 
القائــــم حول امكان ترك منصبه لالشــــراف على منتخب آخر بقوله ان 
عقده يستمر حتى نهاية عام 2012 وان االحتاد املصري اقفل الباب متاما 

في وجه الراغبني بخدماته معلنا عدم االستغناء عنه.
 كالم شــــحاتة جاء خالل حضوره مباراة العني واالهلي امس االول 
ضمن الدوري االماراتي حيث كرمه نادي العني بني الشوطني مبناسبة 
قيادته منتخــــب الفراعنة الى اللقب الثالث على التوالي في كأس االمم 
االفريقية االخيرة.  وقال شحاتة للموقع الرسمي لنادي العني على شبكة 
االنترنت عن مدى استمراره مع املنتخب املصري ام ال »عقودنا ستستمر 
حتى نهاية 2012، وبالتأكيد سنمضي في مشوارنا برغم ان الفترة املقبلة 
ستكون هادئة، حيث ســــنخوض خاللها مباريات ودية مهمة جدا امام 

منتخبات اجنلترا واسبانيا والواليات املتحدة واالرجنتني«.
 وتابع »االحتاد املصري اغلق الباب متاما في وجه الراغبني بخدمات 
مدرب املنتخب عندما اطلق تصريحه بعدم االستغناء عني، وال اعتقد أن 
هناك منتخبات ستفاوضني عقب حديث رئيس االحتاد سمير زاهر«.

 وعن العرض النيجيري له اوضح شحاتة »رمبا استطيع القول انني 
حزين بسبب رفض العرض النيجيري الذي كان سيضعني كمدرب عربي 
في قيادة منتخب افريقي فــــي كأس العالم«، مضيفا »ولكن في الوقت 
نفسه انا سعيد الن االحتاد املصري متسك بخدماتي ورفض االستغناء 

عني ملصلحة املنتخب النيجيري«.

قرر اجلهاز الفني لإلســـماعيلي بقيادة عماد ســـليمان استبعاد 
حارس املرمى عصام احلضري من قائمة الفريق املسافرة إلى كينيا 
ملواجهة ســـوفاباكا في مســـتهل دوري أبطال إفريقيا املقررة في 14 
اجلاري، وفســـر سليمان قراره »الالعب تدرب ثالث مرات فقط منذ 

عاد للنادي، وسفره ليس عادال«.
وتابـــع »قررنا عدم اصطحابه إلى كينيـــا، نقدر قيمة احلضري 
وأهميـــة تواجده مع الفريق، لكنه تأخر ولـــم يعتذر«، وأيد إيهاب 
جالل مدير الكرة قرار ســـليمان الـــذي يحمل مضمونا تربويا، ولم 
يعترض نصر أبو احلسن رئيس النادي، والذي ترك املسألة في يد 

اجلهاز الفني وحده.
من جانبه، طالب احلضري بفتح صفحة جديدة مع اإلسماعيلي، 

بعدما التزم في التدريبات، وانتهت أزمته مع »الدراويش«.

تألق العراقيان مصطفى كرمي وعــــالء عبدالزهرة ليعيدا فريقيهما 
الســــيلية واخلريطيات على التوالي الى نغمة االنتصارات، االول على 
الوكــــرة، والثاني على االهلي بنتيجة واحــــدة 2-1 في افتتاح املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم، واهدر ام صالل فرصة 
الفوز على الشمال مكتفيا بالتعادل معه بهدف للبرازيلي ماغنو الفيش 

)63( مقابل هدف لقدر موسى )67(.

أحلق العني خسارة قاسية بضيفه االهلي حامل اللقب عندما أسقطه 
5 - 1 في املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االماراتي لكرة القدم.

وسجل االرجنتيني خوسيه ســـاند )3 و71( وعبداهلل مال اهلل 
)4 و86( وهالل ســـعيد )68( اهداف العني، واحمد خليل )84( هدف 

االهلي.
 ورفـــع العني رصيـــده في املركـــز الثالث الـــى 29 نقطة ليبقي
 على آماله باملنافســـة على اللقـــب بعدما قلص الفارق مع اجلزيرة 
املتصدر الى 4 نقاط مســـتغال تعـــادل االخير مع الظفرة 2 - 2 في 

افتتاح املرحلة.

اختار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم العاصمة اليابانية طوكيو الستضافة 
املباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2010 وحتديدا في 13 نوفمبر املقبل، 
وذلك بعد منافسة من السعودية وايران.  وستقام املباراة النهائية على 
ســــتاد الوطني في طوكيو )يتسع لنحو 47 الف متفرج( الذي احتضن 
نهائي العام املاضي بني بوهانغ ســــتيلرز الكــــوري اجلنوبي واالحتاد 
الســــعودي )2-1( وحضره اكثر من 25 الف متفرج.  وحســــب االحتاد 
اآلسيوي، فان اليابان حصلت على نقاط أعلى في التقييم ضمن معايير 
التنظيم ومستوى املالعب واملرافق التدريبية واألمن وتنظيم املباريات 
ومعايير االستضافة وجتهيزات البث التلفزيوني والتسويق والعالقات 
العامة وبيع التذاكر.  ودأب االحتاد االسيوي على اقامة النهائي بطريقة 
الذهاب واالياب سابقا، لكن ارتأى اقامتها على ملعب محايد اعتبارا من 

النسخة املاضية، وتنطلق بطولة املوسم احلالي في 23 اجلاري.

عوضت ســـورية خســـارتها االولى وحققت فوزا مستحقا على 
الصني 28 - 21 ضمن كأس األمم اآلسيوية الرابعة عشرة لكرة اليد 
التي يســـتضيفها لبنان حتى 19 فبراير اجلاري، فيما خرج االردن 

من الدور االول بخسارته امام ايران 23 - 38.
وجدد املنتخب الســـوري آماله بالتأهل عن املجموعة االولى اثر 
تغلبه على الصني 28 - 21 )الشوط االول 14 - 9( وذلك بعد خسارته 

أمام السعودية فارق هدف واحد في اول ايام البطولة.
وكان أفضل مســـجل في املباراة عمالق املنتخب السوري محمد 

احلداد برصيد 10 اهداف، وأضاف زميله مصطفى الكراد 7 أهداف.

قمة مثيرة بين الهالل والنصر
الرياض ـ خالد المصيبيح

العاشقة  ستكون اجلماهير 
للكرة السعودية على موعد جديد 
مع دربي الرياض اليوم والذي 
يجمع الهالل مـــع النصر على 
امللك فهد بن عبدالعزيز  ستاد 
فـــي اقـــوى مواجهـــات الدور 
العهد  النهائي لكأس ولي  ربع 
السعودي. ويلعب اليوم ايضا 
جنران مع االنصار، وتقام كلتا 

املباراتني في الـ 8:15 مساء.
وسيظل دربي العاصمة بني 
قطبيهـــا النصر والهالل عالمة 
القدم  فارقة في منافسات كرة 
السعودية، ويختلف لقاء اليوم 
عن سابقه في املواسم القريبة 
املاضية بالتكافؤ الذي سيدخل به 
الفريقان لقاء اليوم، فاحلظوظ 
متساوية في الفوز وكل منهما 
سيبحث اوال عن الفوز واكمال 

مســـيرته في املسابقة، وثانيا 
كسب منافســـه واخراجه من 
املســـابقة. وسيشكل الضغط 
النفسي واجلماهيري عبئا على 
الهالل بشكل اكبر، حيث الزالت 
الدوري  الوحيدة في  خسارته 
السعودي الذي حقق لقبه قبل 
نهايته بثالث جوالت ومن النصر 
تختلف كثيرا لو جاءت من فريق 
آخر، وهـــو ما يحفـــز العبيه 
وجماهيره لضرورة رد االعتبار، 
بينما من جانـــب النصر الذي 
يعد الفريق االبرز في الدوري 
السعودي وبقسمه الثاني وبعد 
ان اختلف حـــال الفريق كثيرا 
بوجود عناصر مميزة اســـهم 
جتانســـها مع بعضها في اداء 
رائع وعناصريا يكفي الفريقني 
الخراج لقاء متميز وجود العبني 
غير سعوديني، اربعة منهم في 

الهالل كان لهم البصمة االقوى 
في فـــوز الفريق بلقب الدوري 
اضافة الى وجود عناصر محلية 
امثال ياسر القحطاني ومحمد 
الشلهوب واحمد الفريدي واسامة 
هوســـاوي وماجد املرشـــدي 
وعيسى احملياني، فيما اليزال 
املوقف غامضـــا حول امكانية 
اشراك مدرب الهالل البلجيكي 
ايريك جيريتس حلارس املرمى 
املخضـــرم محمـــد الدعيع من 

عدمها.
في املقابـــل، تضم صفوف 
النصـــر ثالثـــة العبـــني غير 
سعوديني ورابعهم يظل بديال 
حسب احلاجة له وهو الكوري 
في شـــن سو مع وجود حسني 
عبدالغنـــي وعبـــداهلل القرني 
وابراهيـــم غالب واحمد عباس 
ومحمد السهالوي هداف الفريق 

الدوخي وامكانية دعم  واحمد 
الفريق بالعب مثل سعد احلارثي 

حسب ظروف املباراة.
وفي املدينـــة املنورة حيث 
املوعـــد مع التاريـــخ لفريقني 
احدهما حاليا في الدرجة االولى 
)االنصار( واآلخر على وشـــك 
الهبوط لها من الدرجة املمتازة 
)جنران( وفوز احدهما سيدفع 
به الى الدور نصف النهائي في 
املســـابقة، لذلك سيكون فريقا 
االنصـــار وجنران فـــي مهمة 
صعبة، حيث ســـيكون لعامل 
االرض واجلمهور نصيب لدى 
االنصار، فيمـــا الالعبون غير 
السعوديني واخلبرة سيقفون 
مع جنران، وسيالقي الفائز منهما 
الفائز من لقاء النصر والهالل 
لتحديد الطرف االول في نهائي 

الكأس.

في أقوى مباريات ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي

السعودي مفيد الشمري أنهى رالي حائل 
العام الماضي في المركز العاشر وسيعود 
للمشاركة في الحدث هذا العام

إقبال كثيف على المشاركة في رالي حائل
منحت املشاركة الكثيفة للفرق العربية وباألخص تلك القادمة من دول مجلس 
التعاون اخلليجي إضافة للفرق السعودية، االحتاد العربي السعودي للسيارات 
والدراجات النارية الئحة قياســــية للمشــــاركني في رالي حائل الذي ســــينطلق 

األسبوع املقبل. 
ويشكل هذا احلدث، الذي يقام بني 16 و18 اجلاري، اجلولة االفتتاحية من كأس 
العالم للرالي للكروس كانتري للعام احلالي التي تقام حتت إشراف االحتاد الدولي 
للسيارات )فيا(، وحتت رعاية صاحب السمو امللكي االمير سعود بن عبد احملسن 
بــــن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس اللجنــــة العليا لتطوير حائل ورئيس 
اللجنــــة العليا املنظمة لرالي حائل، علما أن هــــذا احلدث يحظى بدعم مطلق من 

السلطات احمللية في املدينة.
وأكد االحتاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية أن السائق السعودي 
يزيد الراجحي، الفائز في رالي حائل العام املاضي، سيشــــارك حتت مظلة االحتاد 
بهدف خوض جميع جوالت كأس العالم للرالي هذا العام، إضافة الى مشاركته في 

رالي روسيا »نورثرن فوريست« في نهاية الشهر اجلاري. 
وارتفع عدد الفرق املشاركة في الالئحة املبدئية لرالي حائل الى 39، مع دخول 
املنافسات السائق اإلماراتي املعروف وصاحب اخلبرة الكبيرة يحيى الهلي، والذي 
ســــبق له أن حل وصيفا لرالي اإلمارات الصحراوي، مع مالحه خالد الكندي على 
منت سيارة نيسان باترول مصنفة ضمن املجموعة »تي2«، وسبق للهلي أن شارك 
في بعض جــــوالت كأس العالم »للفيا« العام املاضي بهدف الفوز في مجموعة الـ 
»تي2«، وهو يدرك جديا أن بإمكانه املنافســــة على املراكز اخلمسة األولى عندما 
ستنطلق املنافســــات لرالي حائل مع مرحلة اســــتعراضية ستنظم وسط شمال 

السعودية في 16 اجلاري. 
وسيشــــارك رجل األعمال املقيم في اإلمارات العربية املتحدة رائد باقر، والذي 
يعتبر من الوجوه االعتيادية في بطولة الشــــرق األوسط للراليات، وفي اإلمارات 
خالل العديد من السنوات املاضية بدوره في رالي حائل على منت ميتسوبيشي الـ 

200 مع مالحه نبيل األحمدي، وكان باقر عانى من تعطل القابض الفاصل عند خط 
انطالق املرحلة األولى لرالي حائل قبل عامني، ولكن سيارته التي سيجلس خلف 

مقودها خضعت للتجارب، ويثق باقر بقدراته للوصول الى خط النهاية. 
 بدوره سيستعني السائق الســــعودي ماجد الغامدي باملالح اإليطالي نيكوال 
أرينا، وســــيجلس خلف مقود إحدى سيارات فريق باخشب إيسوزو دي ماكس، 
ويعمل محرك السيارة بالديزل وقد أظهرت قدراتها خالل رالي اإلمارات الصحراوي 
عام 2008 مع السائق األســــترالي بروس غارالند والسويدي بال والينثمي خلف 
املقود، وســــينضم الى الغامدي وأرينا كل من سامي وعبداهلل الشمري على منت 

السيارة الثانية للفريق. 
يذكــــر أن أرينا كان بدأ انطالقة رائعة في بطولة الشــــرق األوســــط للراليات، 
بعدما أنهى رالي قطر الدولي في املركز الثاني في الترتيب العام الى جانب السائق 

القطري مسفر املري. 
كما عرفت الئحة املشاركني املبدئية اسم سائق إيطالي آخر هو تومازو كاستيالتزي، 
الذي ســــيخوض مغامرته السعودية على منت ســــيارة الندروفر 110، وكان سبق 
للسائق اإليطالي أن شــــارك في رالي داكار، رالي قطر، رالي اإلمارات الصحراوي 

ورالي مصر. 
ومن املتوقع أن يشارك الفريق األردني عمر داود ورائد مصطفى في ظهورهما 
األول في رالي حائل. وسيجلس داود خلف مقود سيارة نيسان وستحمل سيارته 

على جنباتها الرقم 34. 
وقال رئيس االحتاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية م. مشعل 
الســــديري «رالي حائل هو حدث جديد على رزنامة كأس العالم للرالي ولألحداث 
الصحراوية ونحن مسرورون جدا لعودتنا الى السلسلة ودعمنا من قبل العديد 
من الفرق«، وختم قائال: »ســــبع سيارات مصنعية متواجدة على الالئحة املبدئية 
لرالي حائل وقد متكنا من جذب اهتمام 8 دول عربية، إضافة الى أربع دول أوروبية 

)إيطاليا، فرنسا، بريطانيا وإيرلندا الشمالية(«.


