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األهلي على أبواب لقب الدوري.. والزمالك يسعى للبطولة الشرفية
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

الكرة  انظ����ار عش����اق  تتجه 
املصرية في الوطن العربي صوب 
ستاد القاهرة الدولي ملتابعة مباراة 
القمة رقم 105 التي س����تجمع بني 
قطبي الك����رة املصري����ة الزمالك 
واالهلي وهو اللقاء الذي يأتي ضمن 
مباريات اجلول����ة ال� 27 للدوري 
املص����ري املمتاز.  وتق����ام اليوم 
ايضا 6 مباريات أخرى س����تكون 
جميعها في اخلامس����ة والنصف 
القاه����رة، حيث يتقابل  بتوقيت 
اجلونة مع الشرطة واالسماعيلي 
مع حرس احلدود وبتروجيت مع 
الس����كندري  املنصورة واالحتاد 
مع املصري واملقاولون مع بترول 
اسيوط واالنتاج احلربي مع احمللة، 
فيما تأجلت مباراة انبي وطالئع 
اجليش بعد ثبوت اصابة عدد غير 
قليل من العبي اجليش بانفلونزا 
اخلنازير ودخولهم املستش����فى 
لتلق����ي الع����الج. وقب����ل املباراة 
الكبرى اجمع الش����ارع الرياضي 
املصري والعربي على ان قمة اليوم 
تختلف في مضمونها واهميتها عن 
لقاءات القمة السابقة التي جمعت 
القطبني س����واء مبسابقة الدوري 
البط����والت االفريقية،  او  احمللي 
بعد ان اصبح����ت االجواء العامة 
في القلعتني مش����تعلة، فضال ان 
نتيجة هذه القمة ستحسم الصراع 
احملموم بني اجلانبني الى حد بعيد، 
كما انها ستحدد لون الفريق البطل 
ملسابقة املوسم احلالي، وان كان 
اللون األحمر هو األوضح، فالبطولة 
بيد االهلي اذا فاز اليوم، وحتى اذا 
تعادل تتبقى له نقطة واحدة من 
أربع مباريات متبقية، وايضا اذا 
خسر فسيحسم اللقب بأربع نقاط 

من اربع مباريات.
ومع كل ذلك يبدو حلم الزمالك 
في اللقب بعيدا جدا وان كان ليس 
مستحيال لذلك فهو يلعب على الفوز 
الشرفية،  البطولة  اليوم واحراز 
وأيضا تأم����ني املركز الثاني الذي 

سيعيد الزمالك الى بطولة افريقيا 
الزمالك  لالندية االبطال. ويدخل 
صاح����ب االرض في لق����اء اليوم 
املب����اراة حتت قيادة مديره الفني 
حسام حسن وبحوزته 47 نقطة 
يحتل بها املركز الثاني، اما االهلي 
فيدخل اللق����اء حتت قيادة املدير 
الفني حسام البدري وبحوزته 56 
يحتل بها صدارة الدوري.  ويدير 
اللق����اء طاقم حتكيم سويس����ري 

الستغالل املساحات التي سيخلفها 
اندفاع العب����ي الزمالك إلى األمام 
في بعض اوقات املباراة. وأوقف 
الب����دري التمرين أكث����ر من مرة 
لتوجيه العبيه وتصحيح األخطاء، 
السيما فيما يخص مسألة التمرير 
الصحيح والتس����ليم والتس����لم، 
والتأكيد على اللعب من ملسة واحدة 
وكثرة التحركات في االماكن اخلالية  
بامللعب، كما جنح البدري في بث 

بقيادة ماسيمو بوساكا.

الطوفان األحمر

وكان األهلي ق����د أدى تدريبه 
األساسي اول من أمس مبشاركة 
 23  العبا هم قوام الفريق، وشهد 
التدريب اهتماما كبيرا من جانب 
املدير الفني حس����ام البدري على 
ع����دة نق����اط أبرزه����ا اللعب من 
ملسة واحدة ، ونقل الكرة بسرعة 

روح احلماس في نفوس العبيه 
التدريب����ات االخيرة، وهو  اثناء 
حتديدا ما أش����عل املران اخلتامي 

الذي خاضه الفريق باالمس.
واتضح���ت الرؤي���ة ح���ول 
تش���كيلة االهلي في قمة اليوم 
قد اتضحت الى حد بعيد، على 
الرغم من السرية الشديدة التي 
يحيطها اجلهاز الفني بتشكيلة 
اللقاء، فم���ن املنتظر ان يدخل 

املدير الفني للزمالك حسام حسن 
املاضي���ة اجراءات  االيام  خالل 
صارم���ة على جمي���ع الالعبني 
واالداريني واملدربني ، ومنع اجلميع 
من احلديث عن اي شيء يخص 
االستعدادات ملباراة القمة، حيث 
طلب حسام حسن من ادارة ملعب 
درمي الذي يتدرب عليه الفريق 
الذي  االبيض مبعسكره املغلق 
يقيمه مبدينة 6 اكتوبر عدم دخول 

اليوم بتش���كيل  االهلي مباراة 
مكون من احمد عادل في حراسة 
املرمى وم���ن امامه وائل جمعة 
وشريف عبدالفضيل واحمد علي 
)ميينا( وسيد معوض )يسارا( 
وفي الوسط حسام عاشور واحمد 
حس���ن ومحمد بركات ومحمد 
الهجوم عماد  ابوتريكة، وف���ي 

متعب واحمد شكري.
وعلى اجلان���ب اآلخر فرض 

العاملني إلى امللعب اثناء املران . 
اليوم  وينتظر أن يخوض قمة 
بتش���كيل مكون من عبدالواحد 
املرمى، ومن  السيد في حراسة 
امام���ه محمود فتح اهلل وعمرو 
الصفت���ي ومحمد عبدالش���افي 
واحمد غامن ومحمود عبدالرازق 
)شيكاباال( وحس���ن مصطفى 
وحسني ياس���ر احملمدي واحمد 

جعفر.

األجواء في القلعتين مليئة بالمشاحنات.. والقلق يسود الشارع الرياضي 

الزمالك يسعى لعرقلة األهلي وتأجيل تتويجه وحتقيق فوز شرفي

رجال األمن يرافقون مترجم بونيودكور إلى خارج امللعب خوفا من قيامه باعتداءات أخرى  )أ.ف.پ(

)محمد ماهر(  أحمد اجلالوي مع الالعبني في أول تدريب ملنتخب امليني باسكت  

سائقا »أودي« كابيللو وماكنيس يحتفالن باملركز األول

كاميرات لمراقبة المخالفين في الستاد

متعب: أعشق تسجيل األهداف أمام الزمالك

جعفر: سأحرز هدفًا في األهلي

انتهت األجهزة األمني��ة مبديرية امن القاهرة من وضع جميع الترتيبات 
الالزمة لتأمني مباراة القمة، التي س��تجمع بني قطبي الكرة املصرية الزمالك 
واالهلي بس��تاد القاهرة، حيث أمر مساعد أول وزير الداخلية ألمن القاهرة 
اللواء إسماعيل الشاعر رجاله بتكثيف الوجود املروري مبنطقة الستاد ملنع 
حاالت التكدس واالزدحام املروري .  وأكد اللواء مس��اعد أول وزير الداخلية 
مدي��ر أمن القاهرة أنه مت وض��ع كاميرات ملراقبة مداخل ومخارج الس��تاد 

واملدرجات لضبط املخالفني واتخاذ االجراءات القانونية حيالهم . 

ال يختل��ف اثنان على ان عماد متعب احدى العالمات املميزة ملباريات 
القمة في الفترة األخيرة ألنه اعتاد التس��جيل في مرمى الفريق االبيض 

في كل مباراة يشارك فيها.
م��ن جانبه اكد متعب ان مباريات القمة لها طابع خاص وأهمية كبيرة 
بالنس��بة له ألنه دائما يعش��ق التس��جيل في هذه املباريات وفي فترات 
كثي��رة كان ينتظرها لكس��ر فترة االبتعاد عن التهدي��ف، وان ثقته في 

التسجيل باملرمى االبيض لم تهتز يوما.

قال مهاجم الزمالك احمد جعفر أنه يتمنى أن يحرز هدفا في شباك األهلي 
للتقدم خطوة في جدول املس��ابقة خاصة أنن��ا كالعبني نضع صوب أعيننا 
املنافس��ة احلقيقية على لقب الدوري لتمثيل الكرة املصرية في دوري أبطال 
افريقيا املوسم املقبل، موضحا أن الروح القتالية لالعبني واإلصرار سيكونان 
س��مة أداء الزمالك في لقاء القمة وسيبذل الالعبون قصارى جهدهم من أجل 
إحراز أكثر من هدف في مرمى الفريق االحمر ألن ذلك سيساهم بشكل كبير 

في رفع الروح املعنوية لالعبني الستكمال املنافسة بنفس القوة.

االتحاد يسقط أمام بونيودكور في »أبطال آسيا«

فّوت االحتاد فرصة إعالن تأهله 
رسميا إلى الدور الثاني من بطولة 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب 
أمام ضيف����ه بونيودكور  تعادله 
الذي  اللق����اء  األوزبك����ي 1-1 في 
جمعهما على ستاد األمير عبداهلل 
الفيصل بجدة ضمن منافس����ات 
اجلولة اخلامسة لفرق املجموعة 
الثانية. وكان االحتاد هو البادئ 
بالتسجيل عن طريق محمد نور من 
ركلة جزاء في الدقيقة )36( قبل أن 
يعدل بونيودكور النتيجة بواسطة 

سولييف في الدقيقة )62(.
الش����وط األول  وجاءت بداية 
سريعة من الطرفني، حيث تبادال 
الهجمات، ولكن دون خطورة قبل 
أن يلعب محمد نور كرة برأس����ه 
تص����دى لها احل����ارس األوزبكي 

ببراعة )13(.
الرهيب بكرة  وتوغل راش����د 
داخ����ل منطق����ة اجل����زاء ولعبها 
للجزائري عبدامللك زيايه، ولكن 

الدفاع األوزبكي أبعدها عن منطقة 
اخلطر )32(. ونتيجة الس����يطرة 
االحتادية احتسب احلكم الياباني 
ركلة جزاء لالحت����اد تصدى لها 
محمد نور ولعبه����ا خادعة على 
ميني احلارس األوزبكي مس����جال 

أول أهداف املباراة )36(.
ورغم أفضلية بونيودكور التي 
بدأ بها الشوط الثاني، إال أن االحتاد 
كاد أن يضاعف النتيجة لوال براعة 
احلارس األوزبك����ي الذي تصدى 
لكرة محمد نور وحولها لركنية 
)58(. ومن هجمة منس����قة جنح 
بونيودكور في تعديل النتيجة عن 
طريق سولييف الذي تلقى كرة من 
البرازيلي دنيلسون لعبها األول بكل 

سهولة داخل املرمى )62(.
وشهدت املباراة أحداثا مؤسفة 
بعد إطالق احلكم الياباني يوشي 
نيش����يمورا صافرته متثلت في 
اعتداء مترج����م بونيودكور على 
احلكم وكذلك على رجال أمن امللعب. 

وكان الوحدة االماراتي قد أجل تأهل 
زوب اه����ان اصفهان االيراني الى 
الدور الثاني بعد فوزه عليه 0-1. 
وسجل حس����ن امني هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 71. وكان زوب 
اه����ان في حاجة الى نقطة واحدة 

للتاهل الى الدور الثاني.
وبه����ذه النتائج في املجموعة 
الثانية، بقي االحتاد ثانيا برصيد 
8 نقاط خلف زوب اهان املتصدر 
برصي����د 10 نقاط ف����ي حني رفع 
بونيودك����ور رصيده إلى 7 نقاط 
في املرك����ز الثالث وبالتالي تأجل 
حسم املتأهلني عن املجموعة حتى 
اجلولة األخيرة التي س����تقام في 

28 اجلاري.

تأهل االستقالل والغرافة

وحلق االستقالل االيراني بركب 
الفرق املتأهلة الى الدور الثاني بعد 
فوزه على ضيفه االهلي السعودي 
2-1 ضمن منافس����ات املجموعة 

االولى.
وس����جلت االهداف الثالثة في 
الش����وط االول وافتتح االستقالل 
التسجيل في الدقيقة 25 عبر محمد 
صاحلي لك����ن البرازيلي فيكتور 
س����يموس ادرك التعادل للفريق 
الس����عودي في الدقيق����ة 36 من 
ركلة جزاء. وعندما كان الش����وط 
االول يلفظ انفاسه االخيرة خطف 
عمير صادقي هدف التقدم للفريق 
االيراني في الدقيقة 44، ثم بقيت 
النتيجة على حالها حتى صافرة 
النهاية ليضمن االستقالل تأهله 

الى الدور الثاني.
وحجز الغرافة القطري البطاقة 
الثانية ف����ي املجموعة بعد تغلبه 
على ضيفه اجلزيرة اإلماراتي 2-4 

على ستاد الغرافة.
وأصبح االستقالل في صدارة 
املجموعة برصي����د 11 نقطة، أمام 
الغرافة 10 نقاط، ثم األهلي 6 نقاط، 

واجلزيرة نقطة واحدة. 

9 العبين في انطالق تدريبات »الميني باسكت«االستقالل والغرافة إلى الدور الثاني.. واألهلي السعودي وّدع رسميًا
يحيى حميدان

ق���اد امل���درب الوطني أحمد 
اجلالوي أول تدريبات منتخب 
امليني باسكت أول من أمس في 
صالة ثانوية حمد الرجيب في 
منطقة كيفان في اطار استعدادات 
املنتخب للمشاركة في البطولة 
العربية التي ستقام في املغرب 
م���ن 5 الى 11 مايو املقبل والتي 

تشهد مشاركة 9 منتخبات.
وركز اجلالوي خالل التدريب 
على اختبار قدرات الالعبني الفنية 
وقدرتهم على التحكم في الكرة 
اضافة الى اعطاء الالعبني بعض 
املهارات لتطبيقها واالستفادة 

منها.
وش���هد اول تدريب حضور 
9 العب���ني فق���ط م���ن أصل 18 
العبا هم عبدالعزيز البغدادي، 
مساعد البغدادي، محمد العازمي، 
محمد السهو، عبدالعزيز حامد، 
عبدالعزي���ز العيس���ى، خال���د 
الشهاب، مساعد العتيبي، سلطان 
منص���ور، وليد جم���ال، مطلق 
املطيري، عبد احملسن مرتضى، 
شمالن القطان، راشد البحر، طالل 
الشمري، عبداهلل محمد، محمد 

عباس ويوسف الفهيد.
أك����د مدرب  م����ن جهت����ه، 
الفريق أحمد اجلالوي أن قلة 

الالعبني الدراسية.
وامتدح اجلالوي اداء الالعبني 
في اول تدريب، مؤكدا أن املنتخب 
يضم العبني سيكون لهم مستقبل 
كبي���ر في أنديته���م واملنتخب 
الوطني االول نظرا ملا يتمتعون 
به من مهارة عالية وقدرة كبيرة 

ع����دد احلضور ف����ي التدريب 
االول يع����ود الرتباط الالعبني 
باالختبارات الدراسية وجميعهم 
قدم����وا أعذارا رس����مية إلدارة 
الفريق وسيلتحقون مباشرة 
بالتدريب الثاني الذي سيكون 
في 26 اجلاري وذلك لظروف 

في التحكم بالكرة وهم في هذه 
السن.

وأع���رب عن أمل���ه أن يقدم 
املنتخب مس���توى جيدا خالل 
البطولة العربية، وهو ما يتفاءل 
به خاصة مع وجود عدد ال بأس 

به من الالعبني املميزين.

باريرا بداًل من باتشيكو في الشبابالعين يقيل مدربه سيريزو

  R15  Plus انتصار كبير لـ أودي
في مشاركتها األولى بفرنسا

جنحت أودي R15 TDI 2010 التي تعرف أيضا باسمR15 Plus ، في 
إمهار توقيعها العريض على أحداث س���باق لوكاستوليه الفرنسي 

ملدة 8 ساعات، تاركة انطباعا مهيبا لدى منافساتها.
  R15 Plusوبالرغم من أنه كان مبثابة سباق اختباري لها، إال أن
التي تعتمد في عملها على محرك الديزل املطور، لم تش���تكي من 
أي عطل على اإلطالق واختتمت س���باق الثماني ساعات متواصلة 

باملسك.
وبدأت قصة االنتصار لهذه الس���يارة ف���ي ظهورها األول خالل 
السباق الفرنس���ي عندما جنح سائق فريق أودي آالن ماكنيش في 
تخطي فريق بيجو وسائقهم الفرنسي ستيفان سارازين خالل اللفة 
 R15 Plus األولى، وما هي سوى ثالث لفات أخرى حتى متكنت أودي

من خطف املركز األول من بني يدي فريق لوال أستون مارتن.
ومنذ تلك اللحظة وحتى خط نهاية سباق الثماني ساعات على 
حلبة بول ريكار الفرنسية، لم يفلت مركز الصدارة من بني يدي أالن 

ماكنيش وزميله ديندو كابيللو.
وقال س���ائق »اودي« ديندو كابيللو: »إنه لشعور رائع أن نعود 
العتالء العتبة األولى من منصة التتويج، الس���يما أننا حققنا هذا 

االنتصار على منت سيارة تخوض غمار سباقها األول. 
وما يشعرني بالسعادة أكثر هو جناحنا في تغيير بعض االعدادات 

والتي يبدو أنها كانت تغييرات موفقة. 
مهمتنا التالية هي االستمرارية على نفس املنوال خالل األحداث 

.»R15 Plus املقبلة ل� »أودي
وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

1� كابيللو وماكنيش )أودي R15 TDI 266 لفة خالل  8.00.36.415ساعة.

2� برميا وموك وفيرنانديز )لوال-أستون مارتن( بفارق 5 لفات.
3� بيليتشي وبولينو وسميث )لوال-ريبيليون( بفارق 5 لفات.

أق����ال العني، ثالث الدوري اإلماراتي لك����رة القدم، مدربه البرازيلي 
تونينيو سيريزو بعد النتائج املخيبة التي حققها الفريق هذا املوسم. 
ولم يكش����ف النادي عن بديل س����يريزو وقد تردد اسم املدرب احمللي 
عبداحلميد املسكي الذي أشرف على الفرق العمرية في النادي، ليقود 
الفريق األول مؤقتا حتى نهاية املوسم. وأكد العني في بيان على موقعه 
الرسمي ان »إقالة س����يريزو جاءت بعد تقييم شامل للنتائج االخيرة 
على الصعيدين احمللي والقاري والتي لم حتقق طموحات ادارة النادي 
وجماهيره«. وخرج العني خالي الوفاض من كل البطوالت رغم األموال 
التي أنفقتها ادارة النادي )أكثر من 50 مليون يورو( في العامني األخيرين 

لتدعيم صفوفه بالعبني محليني وأجانب.

أقالت إدارة نادي الش����باب السعودي أمس األول مدرب فريق كرة 
القدم البرتغالي جاميي باتشيكو وقررت إسناد املهمة للمدرب البرازيلي 

إديغار باريرا املدير الفني لفريق فئة الشباب بالنادي.
واتخذت ادارة النادي قرارها احلاسم بعد اجتماع لها، وبعد إجماع 
كامل ألعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اجلهاز اإلداري للفريق الكروي 

على اتخاذ مثل هذا القرار احلاسم في مثل هذا التوقيت.
وبدأ املدرب باريرا مهمته رسميا أمس حيث أشرف على تدريب الفريق 
التحضيري ملواجهة االحتاد األربعاء املقبل في مباراة الذهاب في الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس خادم احلرمني الشريفني لألندية األبطال، 

وقد مت إبالغ املدرب البرتغالي باتشيكو بقرار مجلس اإلدارة.

األهلي الزمالك
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