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االتحاد المصري ينهي جدل إعارة شحاتة لنيجيريا باالنسحاب من المفاوضات
سيناريو لنقل »جدو« لألهلي.. والزمالك في مواجهة صعبة مع االتحاد اليوم

كأس أفريقيا في »يد« تونس للمرة الثامنة في تاريخ البطولة

العب العهد يحول الكرة برأسه إلى مرمى شباب الساحل دون رقابة

)رويترز( البحريني محمد عدنان العب اخلور مينع البرازيلي جوليو سيزار العب األهلي من الوصول للكرة 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أعلن االحت���اد املصري لكرة 
القدم االنسحاب من املفاوضات 
مع نظيره النيجيري بشأن تدريب 
املدي���ر الفني للفراعنة حس���ن 
شحاتة للمنتخب النيجيري في 
كأس العال���م املقبلة في جنوب 
افريقيا. وأك���د االحتاد املصري 
ان رئيسه سمير زاهر اعلن انهاء 
حالة اجلدل بشأن اعارة شحاتة 
الى املنتخ���ب النيجيري ليقوم 
بتدريبه في كأس العالم، وذلك 
بسبب مماطلة اجلانب النيجيري 
ف���ي الرد على ش���روط االحتاد 
املصري عندما طلب االستعانة 
بش���حاتة. وكان زاه���ر قد منح 
انتهت  النيجيري مهلة  االحتاد 
امس األول الس���بت قرر بعدها 
االحتاد املصري صرف النظر عن 
سفر شحاتة واالكتفاء بالتركيز 
في الفترة القادمة لتطوير املنتخب 
املصري والتفرغ ملباراة اجنلترا 
الودية في 3 م���ارس املقبل في 
لندن. الى ذل���ك، تنطلق اليوم 
منافسات اجلولة ال� 19 للدوري 
املصري لكرة الق���دم، بإقامة 5 
مباريات حي���ث يتقابل االحتاد 
االسكندري مع الزمالك في ال� 6 
مساء، وفي نفس التوقيت يلعب 
بتروجيت مع اجلونة وانبي مع 
االنتاج احلربي، بينما تس���تهل 
مباري���ات اليوم بلق���اء بترول 
اس���يوط مع احتاد الشرطة في 
الرابعة اال ربعا عصرا، وتختتم 
املنافسات باقامة لقاء املقاولون 
العرب مع االسماعيلي في الثامنة 

والنصف مساء.
املك���س  س���تاد  وعل���ى 
باالسكندرية، يستضيف االحتاد 
االس���كندري الزمال���ك في لقاء 
يترقبه جميع عشاق الساحرة 
املس���تديرة، وخاصة جماهير 
التي تترقبه  البيض���اء  القلعة 
بشغف، الس���يما في ظل وجود 
حالة القل���ق املصاحبة للفريق 
األبيض، خش���ية من تعرضهم 
للبط���ش من جان���ب اجلمهور 
االس���كندري، بعد ازمة املهاجم 

الدولي محمد ناجي »جدو«.
وكان املدي���ر الفني للزمالك 

ف���ي املقابل يخ���وض فريق 
االحتاد االسكندري اللقاء حتت 
قي���ادة املدير الفن���ي البرازيلي 
كابرال، وال���ذي جنح في تقدمي 
عروض قوية م���ع زعيم الثغر 
قبل نهاية منافسات الدور االول 
لل���دوري، وهو ما جعل االحتاد 
يحتل املركز الس���ادس بجدول 
ترتي���ب ال���دوري برصي���د 26 

نقطة.

الذئاب في مواجهة الدراويش

وعلى س���تاد عثم���ان احمد 

اجلون���ة الصاعد حديثا لدوري 
االضواء في لقاء »القوة واإلثارة«، 
حيث ان جميع احلسابات واردة 
في هذه املواجهة، نظرا لكونها 
املواجهة الثانية التي جتمع بني 
الفريقني، وتختلف هذه املباراة 
اختالفا كبيرا في الشكل واملضمون 

عن اللقاء السابق.
وعلى ستاد بتروسبورت يحل 
االنتاج احلربي ضيفا ثقيال على 
انبي، الذي يعانى من مرارة سوء 
النتائج، وه���و ما جعل الفريق 
الذي اعتاد على املنافسة اجلادة 

السكندري محمد مصيلحي عرضا 
رسميا من احد االندية االجنليزية 
لم يكشف عن اسمه يطلب شراء 
محمد ناجي »جدو« هداف كأس 
امم افريقيا في انغوال 2010 مببلغ 
اربعة مليون جنيه استرليني.

 وطلب مصيلحي رفع املبلغ 
الى خمسة ماليني ووافق النادي 
االجنليزي على ذلك، فضال عن 
دفع راتب اسبوعي لالعب يصل 
الى 25 الف جنيه اس���ترليني، 
ولكن رئيس نادي االحتاد رفض 

امتام الصفقة.

حسام حسن قد قرر اقامة معسكر 
مغلق مبكرا لفريقه اس���تعدادا 
ملواجهة اليوم ب� 6 اكتوبر، وفضل 
املبيت باالسكندرية قبل املباراة 
بيوم كامل تفاديا لشعور الالعبني 
باالرهاق او التعب بسبب السفر 
في ليلة اللقاء، بينما استمر حسام 
حس���ن في استبعاد ظهير أمين 
الفريق حازم إمام عن املباريات، 
بعد األزمة التي نشبت بني الطرفني 
قبل وبعد مباراة إنبي، وهو ما 
يؤكد صدق نية املدير الفني في 

جتميد الالعب.

العرب  املقاولون  عثمان، يدخل 
مبارات���ه مع االس���ماعيلي في 
صدام قوي، يس���عى من خالله 
الدراويش اليقاف نزيف النقاط 
بعد الهزمية الثقيلة التي مني بها 
امام بتروجيت بثالثية مقابل هدف 
في مباراة االسبوع املاضي التي 

جمعت بينهما باالسماعيلية.
بينما يدخل املقاولون صاحب 
االرض املباراة برصيد 22 نقطة 

يحتل بها املركز العاشر.
الس���ويس  وعل���ى س���تاد 
يس���تضيف بتروجي���ت فريق 

والقوي���ة على لق���ب البطوالت 
احمللية يحتل هذا املوسم املركز 
التاسع برصيد 24 نقطة، لذلك 
سيخوض الفريق البترولي لقاء 
اليوم مببدأ واحد وهو الفوز فقط، 
لتعويض تأخ���ره وللعودة من 

جديد للمربع الذهبي.
ويستضيف بترول اسيوط 
على ملعبه الشرطة في لقاء ليس 

بالسهل على الفريقني.

سيناريو لنقل »جدو« لألهلي

 رفض رئيس نادي االحتاد 

 وعلمت وكال���ة »الصحافة 
الفرنس���ية« من مص���در مقرب 
من مصيلحي عن سيناريو معد 
مع مجلس ادارة االهلي يقضي 
بانتقال الالعب الى صفوفه في 
املوس���م املقبل بعد س���فره الى 
تركيا في بداية املوس���م ليعود 
وينضم اليه في فترة االنتقاالت 
الشتوية القادمة مع وعد مبنح 
بعض العبي الشباب في االهلي 
الى االحتاد على سبيل االعارة او 
البيع لتدعيم صفوف الفريق في 

بداية املوسم املقبل.

»يد« تونس تخطف كأس أفريقيا
توجت تونس بلقب بطولة كأس األمم األفريقية التاس���عة 
عشرة التي اختتمت اول من امس في مصر بتغلبه على منتخب 
البلد المضيف 24-21 في المباراة النهائية للبطولة التي حضرها 
أكثر من  35  ألف متفرج بصالة س���تاد القاهرة يتقدمهم جمال 
وعالء مبارك نجال رئيس الجمهورية، ورئيس االتحاد الدولي 
لكرة اليد د.حسن مصطفى، ورئيس االتحاد األفريقي منصور 
أريمو، ورئيس االتحاد المصري لكرة اليد هادى فهمي، ورئيس 
المجلس القومي للرياضة حسن صقر، وعدد من الوزراء يتقدمهم 
وزير البترول سامح فهمي، ووزير الدولة لإلنتاج الحربي  سيد 

مشعل.
واستعاد المنتخب التونسي بذلك لقب البطولة الذي توج به 
المنتخب المصري قبل عامين علما بأن الفريقين تبادال الفوز 

باللقب منذ عام 1998.
واللقب هو الثامن للمنتخب التونس���ي مقابل س���تة ألقاب 
للجزائر وخمسة للمنتخب المصري حيث احتكرت المنتخبات 

الثالثة ألقاب البطولة منذ انطالقها عام 1974.
وقد وج���د المنتخب المصري صعوبة ش���ديدة في تخطي 
عقبة المنتخب التونسي العنيد بعد أن تمكن من التعادل بعد 
مرور 6 دقائق بنتيجة 3-3، ونجح نس���ور قرطاج في التقدم 
على الفراعنة بفارق 4 أهداف كاملة 7-3 في الدقيقة 12، وأنهت 
تونس الش���وط األول لصالحها 14-12، قبل أن يعزز تقدمه في 
الش���وط الثاني ويحقق الفوز بالمباراة ويحرز اللقب، وبذلك 
تكون محاوالت رئيس المجلس القومي للرياضة التي قام بها 
لتحفيز الفراعنة خالل المباراة قد فش���لت، حيث حرص صقر 
على النزول بين شوطي اللقاء لغرفة المالبس واجتمع بالالعبين 
وطالبهم بالتركيز، مؤكدا لهم أنهم األفضل فنيا ومهاريا والبد أن 
يستغلوا المساندة الجماهيرية الكبيرة التي حضرت لمؤازرتهم 

في المباراة.
وتأهل منتخبا مصر وتونس إلى نهائيات كأس العالم 2011 
بالسويد قبل خوض هذه المباراة ولحق بهما المنتخب الجزائري 

اثر فوزه بالمركز الثالث في البطولة.

العهد يسحق الساحل برباعية فوز مثير لألهلي في الدوري القطري

 الشارقة يضاعف جراح النصر

الجزيرة يستبعد أوليفيرا

كرر العهد اكتس���احه لشباب 
الس���احل وفاز علي���ه 4 - 0 في 
املرحلة الرابعة عشرة من بطولة 
لبنان لكرة القدم على ملعب صيدا 
البلدي. وكان العهد فاز ذهابا 7 - 1 
في أكبر نتائج الدوري هذا املوسم، 
وهو رفع رصي���ده الى 32 نقطة 
ليتصدر الترتيب مؤقتا. وافتتح 

العهد التسجيل عن طريق عباس 
عطوي »أونيغا« الذي استغل كرة 
مرتدة من احلارس اثر تس���ديدة 
الفلس���طيني محم���د ابوعتي���ق 
ومجهود حسن معتوق )41(. وفي 
الوقت الضائع من الشوط االول، 
تالعب حسني دقيق بالدفاع ورفع 
كرة عرضية تابعها س���امر زين 

الدين برأسه من مسافة قريبة داخل 
شباك احلارس عباس شيت )45(. 
وفي الشوط الثاني، عزز محمود 
العلي االرقام بتسديدة صاروخية 
من داخل املنطقة اثر خطأ قاتل من 
دفاع الساحل )57(. وسجل علي 
علوية الهدف الرابع واألخير للعهد 

بعد فاصل فردي مميز )73(.

عاد االهلي الى س���كة االنتصارات التي غابت 
عنه في 6 مباريات على التوالي وذلك بفوزه املثير 
جدا على اخلور 3 � 2 في ختام املرحلة التاسعة 

عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.
 ويدين االهلي بفوزه للبرازيلي ريناتو فاغنر 
الذي منحه النقاط الثالث بتسجيل الهدف الثالث 
في الوقت بدل الضائع وذلك بعدما ادرك التعادل 

ايضا في الدقيقة 45.
 وافتتح البوركيني داغانو التسجيل للخور 
في الدقيقة 41 قبل ان يرد فاغنر، ثم تقدم االهلي 

عبر البرازيلي جوليو سيزار في الدقيقة 67 اال ان 
البحريني السيد عدنان ادرك التعادل في الدقيقة 
90. وعندما اعتقد اجلميع ان املباراة قد حسمت 
بالتعادل قال فاغن���ر كلمته ومنح فريقه نقطته 
ال� 19 لكنه بقي عاشرا بفارق نقطة خلف اخلور 

التاسع.
 وتعادل الس���يلية واخلريطيات 0 � 0، ليرفع 
االخير رصيده الى 25 نقطة في املركز الس���ابع، 
فيما رفع السيلية رصيده الى 15 نقطة في املركز 

احلادي عشر.

زاد الشارقة من محن مضيفه النصر عندما 
سحقه 4-1 في ختام املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري االماراتي لكرة القدم.
 وس���جل البرازيلي مارسيلو اوليفيرا )20( 
واالكوادوري كارل���وس تينوريو )56 خطأ في 
مرماه( والبرتغالي جواو توماس )61 و68( اهداف 
الش���ارقة، وجمال ابراهي���م )89( هدف النصر. 
وصعد الش���ارقة الى املركز السادس برصيد 19 
نقطة، في حني ازداد وضع النصر صعوبة بعدما 
توقف رصيده عند 15 نقطة في املركز العاشر. 
واصبح النصر عميد االندي���ة االماراتية مهددا 
فعليا بالهبوط الى الدرجة االولى للمرة االولى 
في تاريخه الن���ه ال يبتعد عن االمارات احلادي 

عشر قبل االخير سوى بنقطتني.
 يذكر ان صاحبي املركزين االخيرين في جدول 
الترتي���ب يهبطان في اخر املوس���م الى الدرجة 

االولى. 
 وفي مب���اراة ثانية، حقق الوصل فوزا مهما 
على مضيفه الظفرة بثالثة اهداف لسعيد الكاس 
)34 و76( والبرازيلي التون جوزيه )88(، مقابل 
هدفني للنيجيري عباس مويا )36( ومحمد السيد 
)90(. وابق���ى الوصل على اماله باحتالل املركز 
الرابع الذي يخول صاحبه املشاركة في البطوالت 
اخلارجي���ة بعدما رفع رصيده الى 23 نقطة في 
املركز اخلامس، في حني تراجع الظفرة الى املركز 

الثامن وتوقف رصيده عند 17 نقطة.

انته���ى موس���م البرازيل���ي 
اوليفيرا م���ع ناديه  ري���كاردو 
اجلزيرة وصيف الدوري االماراتي 
لكرة القدم بعدما قرر االخير قيد 
العاجي نانتشو طوني بديال له 
مع اغالق باب االنتقاالت الشتوية 

أمس األحد.
 ويعد اوليفيرا اغلى العب في 
تاريخ الكرة االماراتية بعدما تعاقد 

معه اجلزيرة ملدة خمس سنوات 
مقابل نحو 20 مليون يورو.

 وجاء قرار اجلزيرة باستبعاد 
اوليفي���را لصال���ح طوني بعد 
تع���رض االول الصابة قوية في 
مب���اراة فريقه م���ع الوحدة في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري، 
اضافة الى تراجع مستواه حيث 
صام عن التهديف على مدى ست 

مباريات متتالية. 
 وال تس���مح لوائ���ح االحتاد 
االمارات���ي لك���رة القدم س���وى 
بتس���جيل اربعة العبني اجانب 

بينهم العب اسيوي.
 ويضم اجلزي���رة حاليا في 
صفوف���ه البرازيلي���ني رافائيل 
س���وبيس ومارس���يو روزاريو 

واالسترالي مايكل بوشامب.

 الشعلة يسحق رابطة الكرامة
في بطولة المغتربين السوريين

 العراق يرغب في تأجيل قرعة نهائيات آسيا
اعلن االحتاد العراقي لكرة القدم انه س���يطلب من نظيره االسيوي 
تأجيل قرعة النس���خة املقبلة لنهائيات كاس اسيا املقررة في قطر عام 
2011 وذلك التاحة الفرصة إليجاد حلول الزمة للكرة العراقية املستبعدة 
حاليا من املش���اركات اخلارجية.  وقال رئيس االحتاد العراقي حس���ني 
س���عيد الذي يحضر اجتماع اللجنة املنظمة لنهائيات كأس اس���يا 2011 
اليوم )االثنني( في الدوحة: »سنقدم مقترحا الى اللجنة املنظمة واالحتاد 
االسيوي لتاجيل اجراء القرعة املقررة الشهر املقبل التاحة الفرصة من 
اجل ايجاد احللول لتخليص الكرة العراقية من عقوبات االبعاد املفروضة 

من قبل االحتاد الدولي )فيفا(«.

مهند الصحن

تأه���ل فريق���ا الطليعة وابو 
حردوب ال���ى الدور ربع النهائي 
الثالثة لبطولة  ضمن املجموعة 
الس���وريني بنسختها  املغتربني 
الثانية في الكويت، بعد فوز االول 
على القادسية 3-0 قانونيا بسبب 
اصرار القادس���ية على مشاركة 
العبني غير س���وريني، فيما فاز 
ابو حردوب على الفارسي 1-3، 
وسجل للفائز حمود تركي )هدفان( 
ومحمود جمعة فيما سجل للخاسر 
يوسف محمد. وستكون مباراة 
فريقي الطليعة وابو حردوب غدا 
الثالثاء في ختام مباريات الدور 
التمهيدي فاصلة في حتديد هوية 

بطل املجموعة الثالثة.
وضمن املجموعة الرابعة، قسا 
الشعلة على فريق رابطة الكرامة 
بفوزه علي���ه 6-0، تناوب على 
تسجيلها اسماعيل صلخدي )3 
اهداف( وعل���ي الغنام )هدفان( 
وزياد عبداهلل. وفي مباراة اخرى، 
تغلب ركان الش���ام على شباب 
سورية بهدفني نظيفني سجلهما 
غياث بلطجي وطالل احمد وحلق 
فريقا الشعلة وركان الشام بالفرق 

املتأهلة الى ربع النهائي.
واكد مس���ؤول البطولة مهند 
الصحن على ان املشاركة في هذه 

النسخة شهدت مشاركة قياسية 
وكبيرة، وصلت الى 16 فريقا على 
العكس النسخة االولى التي شارك 
فيها 4 فرق فق���ط وتوج بلقبها 

فريق االحتاد احللبي.
وبني ان اللجنة املنظمة للبطولة 
وضعت قانونا صريحا وواضحا 
حول عدم امكانية مش���اركة اي 
العب غير سوري، ومن يخالف 
يتعرض للشطب واعتباره خاسرا 
في جميع مبارياته، مش���يرا الى 
ان الهدف م���ن اقامة الدورة هو 
جتمع ابناء اجلالية السورية في 
الكوي���ت بغض النظر عن الفوز 

واخلسارة.

النجمة يقفز إلى الرابع
 اس����تعاد النجمة نغمة الف����وز واملركز الرابع بتغلب����ه على احلالة
2 � 1، فيما تعادل املنامة مع الرفاع الشرقي 1 � 1 في ختام املرحلة الثانية 
 عش����رة من الدوري البحريني لكرة القدم. ورف����ع النجمة رصيده الى

17 نقطة متقدما للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن البسيتني اخلامس، 
فيما واصل احلالة نزيف النقاط وبقي عاش����را واخيرا برصيد 6 نقاط. 
واصبح رصيد املنامة 16 نقطة في املركز الس����ادس بفارق االهداف عن 
البس����يتني اخلامس، فيما رفع الرفاع الشرقي رصيده الى 9 نقاط وظل 

في مركزه التاسع قبل االخير.


