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السعودية تتوج بلقب كأس العالم
لذوي االحتياجات الخاصة

تأهل الترجي لنصف نهائي أبطال أفريقيا

الغابون تخرج الجزائر من تصفيات
كأس أفريقيا للناشئين

ملبورن لضم »الظاهرة« رونالدو 

تأجيل تعويض إصابة روبن 

توج املنتخب السعودي بكأس العالم 2010 لذوي االحتياجات 
اخلاصة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره الهولندي 1 
ـ 0 بعد التمديد في املباراة النهائية التي اقيمت في مدينة بولوكواني 
اجلنوب افريقية.ويدين املنتخب السعودي بفوزه واللقب الى عمر 

كسار الذي سجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 110.

ضمن الترجي التونسي تأهله الى الدور نصف النهائي من دوري 
ابطال افريقيا لكرة القدم وذلك بعد تعادله مع ضيفه وفاق سطيف 
اجلزائري 2ـ  2 في اجلولة اخلامسة من منافسات املجموعة االولى.
وسجل اسامة الدراجي )42( ومجدي تراوي )59( هدفي الترجي، 
ويوسف غزالي )5 و85( هدفي وفاق سطيف، ورفع الترجي رصيده 
الى 10 نقاط في صدارة املجموعة بفارق ثالث نقاط عن مازميبي 
الكونغولي الدميوقراطي حامـــل اللقب، فيما اصبح مصير وفاق 
سطيف الذي ميلك 5 نقاط مرتبطا بخدمة كبيرة من ديناموز واال 
سيودع البطولة.يذكر ان شبيبة القبائل اجلزائري كان ضمن تأهله 

وصدارته للمجموعة الثانية

خرج املنتخب اجلزائري للناشئني حتت 17 عاما من الدور األول 
للتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام العام املقبل 
في رواندا اثر سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الغابون 
في مباراة العودة التـــي جمعت بينهما بالعاصمة اجلزائر، وكان 
املنتخب اجلزائري خسر مباراة الذهاب 2 ـ 1، وتلتقي الغابون في 

الدور املقبل مع املتأهل من مباراة نيجيريا ـ الكونغو.

ذكرت تقارير إخبارية في أستراليا أن ملبورن هارت األسترالي 
يرغب في التعاقد مع املهاجم البرازيلي املخضرم »الظاهرة« رونالدو 
العب كورينثيانز البرازيلي حاليا. وقال سكوت مون رئيس نادي 
هارت في تصريح نشرته صحيفة »هيرالد صن« األسترالية امس 
»نحن في املراحل األولى حاليـــا.. نعلم أن عقده مع كورينثيانز 
يقترب من خط النهاية وأجرينا بعض االتصاالت واملفاوضات مع 

رونالدو وقد ينضم إلى صفوفنا«.

أرجأ بايرن ميونيخ األملاني واالحتاد الهولندي للعبة مفاوضاتهما 
بشأن التعويضات املالية التي يطلبها بايرن من االحتاد الهولندي 
بسبب افتقاده جهود جنمه الكبير آريني روبن بسبب اإلصابة التي 

تعرض لها خالل مشاركته مع املنتخب الهولندي.

المدربون الجدد - فيمـــا يلي الئحة احملترفني واملدربني في 
بطولة قطر:

الالعبون االجانب:
- الغرافـــة: يونـــس محمـــود )العـــراق( 
كليمرســـون وجونينيو )البرازيل( وعثمان 

العساس )املغرب(.
- الســـد: عبد القادر كيتا )ساحل العاج( 
ولياندرو دا ســـيلفا )البرازيل( ونذير بلحاج 
)اجلزائر( ولي شونغ سو )كوريا اجلنوبية(.

- العربي: ليوناردو بيسكوالتشي )االرجنتني( 
وكابوري وكارلوس كيم )البرازيل( وسلمان 

عيسى )البحرين(.
- قطر: طالل القرقوري ويوســـف سفري 
)املغرب( ومارسينيو )البرازيل( وقصي منير 

)العراق(.
- الريـــان: امـــارا ديانيه )ســـاحل العاج( 
وباسكال افونسو وبودرون )البرازيل( وهونغ 

شونغ )كوريا اجلنوبية(.
- اخلريطيات: داريو كان )موزمبيق( ويحيى 
كيبي )بوركينا فاسو( وعالء عبدالزهرة )العراق( 

واكونكو )نيجيريا(.
- ام صالل: دافي خوسيه )البرازيل( ومحمد 
حسني )البحرين( وماريو ميلكيوت )هولندا( 

وكابري غارسيا )اسبانيا(.
- الوكرة: عادل رمزي ويونس الهواســـي 

)املغرب( وعلـــي ارحيمة )العراق( وعزيز بن 
عسكر )املغرب(.

- االهلي: اوليفيه )ساحل العاج( وابوكو 
)غانـــا( ومحمـــد ربيـــع )عمـــان( وفابيانو 

)البرازيل(.
- اخلور: ســـالم شـــاكر )العراق( وسيد 
عدنان )البحريـــن( ودي مينيرو واالن باهيا 

)البرازيل(.
- السيلية: فوزي عايش وعبداهلل املرزوقي 
)البحرين( وداجانو )بوركينا فاســـو( ويزيد 

منصوري )اجلزائر(.
- خلويا: ارونا دنداني وبكاري كونيه )ساحل 
العاج( وعبدالســـالم وادو )املغرب( وجاسور 

حسنوف )اوزبكستان(.

- الغرافــــة: كايــــو جونيور 
)البرازيل(.

كوزمـــني  الســـد:   -
)رومانيا(.

شاموســــكا  العربــــي:   -
)البرازيل(.

الزارونــــي  قطــــر:   -
)البرازيل(.

- الريان: اتوري )البرازيل(.
- اخلريطيات: ســــيموندي 

)فرنسا(.

كات  تــــني  صــــالل:  ام   -
)هولندا(.

- الوكــــرة: مصطفــــى مديح 
)املغرب(.

بيتكوفيتــــش  األهلــــي:   -
)صربيا(.

- اخلور: بيران )فرنسا(.
شــــتيلكه  الســــيلية:   -

)املانيا(.
- خلويــــا: جمــــال بلماضي 

)اجلزائر(.

زمالك »العميد« الستعادة بريقه أمام الجونة »العنيد«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يعاود الدوري املصري لكرة القدم نشاطه بعد توقف 
أسبوعني بسبب انشغال منتخب مصر بتصفيات كأس 
أمم أفريقيا 2012، وسيسعى الزمالك اليوم الى استعادة 
توازنه عندما يستضيف اجلونة في املرحلة اخلامسة 
التي تشهد غياب االسماعيلي املتصدر واألهلي حامل 

اللقب بسبب انشغالهما القاري.
ويحتل الزمالك حاليا املركز العاشر برصيد 4 نقاط 
من فوز وتعادل وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد 
خســـارته امام انبي 1-3، واالقتراب من فرق املقدمة 
مستغال غياب فرق األهلي واالسماعيلي وحرس احلدود 

بسبب مشاركاتها األفريقية.
وتقـــام اليوم ثالث مباريات تبـــدأ بلقاءي اإلنتاج 
احلربي مع طالئع اجليش وبتروجت مع مصر املقاصة 
في السادسة والربع مساء بالتوقيت احمللي، ويختتم 
بلقاء السهرة الذي ســـيجمع الزمالك مع اجلونة في 
الثامنة والنصف مساء حتت األضواء الكاشفة بستاد 
القاهـــرة الدولي، هذا وتســـتكمل غدا باقـــي لقاءات 
األسبوع بإقامة مباراتني أخريني يتقابل خاللها وادي 
دجلة مع املصري البورســـعيدي وانبي مع املقاولون 
العرب، في حني تأجلت لقاءات االحتاد السكندري مع 
األهلي واالسماعيلي مع سموحة وحرس احلدود مع 
احتاد الشرطة بسبب ارتباطات األهلي واالسماعيلي 
مبنافســـاتهما ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وحرس 

احلدود بالكونفيدرالية.

استعادة االنتصارات

على ستاد القاهرة يستضيف الزمالك الذي اصبح ال 
يفكر هذه األيام اال في االنتصارات، مع مدربه »عميد« 
العبي العالم السابق حسام حسن، ومنذ انتهاء مباراته 
األخيرة مع انبي باجلولة الثالثة والتي انتهت لصالح 
األخير بثالثية مقابل هدف في واحدة من كبرى مفاجآت 
الـــدوري حتى اآلن، والفريق األبيض في معســـكرات 
مستمرة سواء مفتوحة أو مغلقة حيث يعمل اجلهاز 

الفني لهذه املباراة ألف حساب ألن مباراة الزمالك مع 
اجلونة غالبا ما تسفر هي األخرى عن مفاجآت عديدة، 
لذلك قام حسام حسن بعقد سلسلة من االجتماعات مع 
الالعبني وطلب منهم ضرورة أداء مباراة بروح معنوية 
عالية ومواصلة سلسلة االنتصارات حتى يظل الفريق 
منافسا على لقب البطولة وكان الوعد القاطع من اجلميع 
بـــأن املنافس له كل االحترام وبذل أكبر جهد لتحقيق 
الفوز، والزمالك الذي يحتل املركز العاشـــر برصيد 4 
نقاط يلعب في الفترة األخيرة بتشـــكيل ثابت يؤدي 
الغرض املطلوب هو عصام احلضري »عبدالواحد السيد« 
ومحمود فتح اهلل وعمرو الصفتي ومحمد عبدالشافي 
وعمرو جابر وحسن مصطفى وإبراهيم صالح و»هاني 
سعيد« وحسني ياسر احملمدي و»عالء علي« وشيكاباال 

وعمرو زكي وابوكونيه و»أحمد جعفر«.
علـــى اجلانب اآلخر يرفض املديـــر الفني للجونة 
اسماعيل يوسف ان يكون فريقه مجرد »جسر« تعبر 
عليه الفرق األخرى الى طموحاتها، مشيرا الى ان فريقه 
له أيضا طموحاته التي جتعله ينافس بشـــرف وقوة 
فـــي هذا اللقاء حتى الرمق األخير به، ويحتل اجلونة 

املركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

حرب كروية

في حني يستضيف االنتاج احلربي صاحب املركز 
الثاني برصيد 9 نقاط على ملعبه مبدينة السالم فريق 
طالئع اجليش صاحب املركز اخلامس برصيد 6 نقاط 
في مباراة اقل ما يقال عنها انها غنية بالندية والقوة، 
من جانبه أكد املدير الفني لفريق اإلنتاج احلربي أسامة 
عرابي أن فريقه خاض ثالث مباريات ودية مع كل من 
زفتي ودجلة ومياه البحيرة وحقق نتائج جيدة، وذلك 
اســـتعدادا ملباراة الطالئع للعودة من جديد لصدارة 
الدوري العام، حيث، مشـــيرا الى أن املباريات الودية 
التي خاضها االنتاج كانت أمام فرق أقل من املستوى 
للوصول إلى الروح املعنوية املطلوبة قبل مباراة اليوم 
والتي يعتبرها صعبة للغاية لقوة الفريق العسكري 

الذي يكن له كل االحترام والتقدير، في الوقت نفســـه 
يعيش عرابي في حالة من االرتياح الشـــديد الكتمال 
صفوفه بعـــودة مدافع الفريق أحمد زغلول الذي كان 
موقوفا في مباراة الشرطة املاضية، كما استطاع اجلهاز 
الفني للفريق اخلروج بالالعبني من احلالة السيئة التي 
عاشوها بعد الهزمية التي تعرضوا لها أمام الشرطة 
3-0، في املقابـــل يرفض املدير الفني للجيش فاروق 
جعفـــر ان يكون فريقه مجـــرد محطة للفرق األخرى 
للوصول الى أهدافها على حساب طموحات الطالئع، 
الذي يسعى النهاء الدوري في املوسم احلالي وهو في 

أحد املراكز الثالثة األولى للمشاركة في البطولة 
الكونفيدرالية األفريقية باملوسم املقبل.

بتروجيت والمقاصة

وعلى ستاد السويس يستضيف فريق 
السادس برصيد  املركز  بتروجيت صاحب 
6 نقاط نظيره مصر املقاصة صاحب املركز 

التاسع برصيد 4 نقاط في مباراة يحتاج 
الفريقان الى كل نقطة من نقاطها الثالث، 
من جانبه أكد املدير الفني لبتروجيت 
حلمي طوالن ان عودة الروح القتالية 

وثقة الالعبني في أنفســـهم لم تكن 
هي كل مكاسب الفريق في الفترة 
املاضية، ولكن يأتي انضمام جنم 
وسط الفريق ورمانة خط الوسط 
أحمد شعبان الى قائمة لقاء اليوم 

بعد شفائه من اإلصابة إلى جانب 
زميله أسامة محمد الظهير األيسر للفريق بعد شفائه 
أيضا ليشكال اضافة قوية وتدعيم جيد خلطوط الفريق 
نظرا خلبرتهما الكبيرة وكفاءتهما العالية، على اجلانب 
اآلخر اعد املدير الفنـــي للمقاصة طارق يحيى العدة 
آمال في تفجير مفاجأة كبيرة في مباراة اليوم ويعود 
للفيوم بأغلى ثالث نقاط ســـتدفع بفريقه مبكرا الى 

منطقة األمان بجدول ترتيب الدوري. 

مواجهات »نارية« في الجولة الخامسة للدوري المصري وحرب بين الجيش واإلنتاج وبتروجيت والمقاصة

نجما الزمالك محمود فتح اهلل وشيكاباال 
يسعيان لقيادة »األبيض« للفوز على الجونة

لخويا والسيلية والعربي وأم صالل
في افتتاح الدوري القطري

دافع البرتغالي مانويل جوزيه املدير الفني الحتاد 
جدة عن مســـاعده السابق حسام البدري املدير الفني 
احلالي لألهلي، وأكد أنه مدرب جيد وال يجب التقليل من 

قدراته بعد سوء نتائج الفريق في الفترة األخيرة.
وقال جوزيـــه في حديث مع صحيفة االقتصادية 
الســـعودية »األهلي مير مبرحلـــة جتديد، والبد من 
الوقوف بجانب الفريق واجلهاز الفني الذي يعرف كل 
كبيرة وصغيرة عن هؤالء الالعبني، وكيفية التعامل 

معهم إلفادة الفريق«.
وقضى جوزيه اجازة عيد الفطر في مصر، وســـط 
توقعـــات بقدومـــه للقاهرة من أجـــل التفاوض 
حول العودة لتدريب األهلي بدال من حسام 

البدري.
ونفى خالـــد العاليلي الوســـيط 
األهالوي وصديق جوزيه الذي أتهم 
بأنه يلعب دور الوسيط من أجل 
البرتغالي  الفني  املدير  إقناع 

بالعودة لتدريب األهلـــي ونفى وجود نية لدى 
جوزيه في ترك احتاد جدة في الوقت احلالي.

وتابع املخضرم البرتغالي مران األهلي الرئيسي 
استعدادا لهارتالند النيجيري لتحية الالعبني ورفع 

روحهم املعنوية قبل هذا اللقاء احلاسم.
ورفض جوزيه عرضا بالتواجد في مدرجات 
ســـتاد القاهرة الدولي ملشاهدة املباراة دون إبداء 

أســـباب. وكان جوزيه قد عاد للســـعودية اول 
من امس من أجل االنتظـــام مع فريقه االحتاد 
استعدادا للقاء األهلي في دربي جدة السعودي. 
وأكـــد املدرب التاريخي لألهلـــي صاحب الـ19 
بطولة وبرونزيـــة مونديال األندية 2006 أنه 
أمضى أفضل ســـت ســـنوات في حياته وهو 
يدرب الفريق األحمر.وقـــال انه اختار مصر 

لقضاء أجازته من أجل لقاء أصدقائه الذين 
تربطه بهم عالقة طيبة وتعرف عليهم 

خالل إشرافه على األهلي.

جوزيه يدافع عن البدري ويرفض فكرة العودة لألهلي

عبدالواحد يطلب الرحيل
من الزمالك في يناير بهدوء

طالب كابنت وحارس مرمى نادي الزمالك عبد 
الواحد السيد الرحيل من النادي بصورة ودية 
وعلى سبيل اإلعارة أو البيع النهائي بعدما 
تلقى عدة عروض من أندية مختلفة محلية 
بعدما ملس أن حراســـة العرين األبيض 
تسير في اجتاه احلضري كابنت املنتخب 
املصري.ورغم تأكيد عبد الواحد السيد 
على عشقه لنادي الزمالك في كل مناسبة 
وتصريحاته السابقة بأنه على استعداد 
للجلوس احتياطيا إذا كان ذلك في 
الزمالك، جاءت األحداث  مصلحة 
معاكسة للتصريحات.وكان عبد 
الواحد السيد قد جلس احتياطيا 
ملباراتني للزمالك أمام بتروجيت 
ثم انبي وفاز الزمالك فاألولى 
وهزم في الثانية بعدما كان 
وحيد أساسيا في افتتاحية 
الدوري أمام حرس احلدود 
وتعادل الزمالك بنتيجة 
2-2. يذكر أن الزمالك 
سيواجه اجلونة اليوم 
وكل الدالئل تشير إلى 
وجـــود احلضري 
كحارس أساسي.

صورة جماعية لنجوم األندية الـ 12 المشاركة
في الدوري القطري للموسم الجديد 2011/2010 )أ.ف.پ(

المحترفون األجانب

يفتتح اليوم املوسم اجلديد من بطولة قطر 
لكرة القدم الذي يشـــهد في مرحلته االولى غدا 
الثالثاء مواجهة مثيرة بني الســـد وصيف بطل 
املوسم املاضي والريان اخلامس، ويقص خلويا 
الوافد اجلديد الى دوري االضواء والسيلية شريط 
افتتاح املوسم اجلديد اليوم الذي يشهد مباراة 
اخرى بني العربي وام صالل، على ان يلتقي غدا 
الســـد مع الريان واخلور مع الوكرة، واالربعاء 
اخلريطيات مع قطر، فيما تأجلت مباراة الغرافة 
حامل اللقب مع االهلي بســـبب انشـــغال االول 
بلقاء الهالل الســـعودي في 15 الشـــهر اجلاري 
في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري 

ابطال آسيا.
ورفعـــت 7 من الفرق القطرية الـ 12 شـــعار 

التغيير في محترفيها استعدادا للدوري القطري 
الذي يشـــهد املوســـم اجلديد دخول 17 محترفا 
الى الفرق القطرية للمـــرة االولى، وكانت اكبر 
التغييرات في صفوف السد وصيف البطل الذي 
يجاهد منذ موســـمني الستعادة اللقب، والريان 
الذي اليزال يحلم باستعادة الدرع الغائب عنه 

منذ عام 1995 حتى اآلن.

العربي - أم صالل

يدخل العربي الى مواجهته مع ام صالل وهو 
منتش من الفوز بلقب بطل كأس الشيخ جاسم، 
اولى بطوالت هذا املوسم، الى جانب حصوله على 
املركز الثالث في الدوري املوسم املاضي، ولن تكون 
مباراته سهلة مع ام صالل لكنه يطمح الى اظهار 

نواياه باكرا واضعا نصب عينيه استعادة لقب 
الدوري بعـــد غياب طويل، فيما يحلم ام صالل 
بالفوز باللقب للمـــرة االولى والعودة على اقل 
تقدير الى املربع الذهبـــي وهو ما حققه عندما 
صعد للمرة االولى الى دوري الدرجة االولى عام 
2006، ويخوض العربي البطولة باستقرار في 
صفوف محترفيه لكنه تعاقد مع مدرب جديد هو 
البرازيلي شاموسكا الذي جنح في اول اختبار 

وحقق الفوز بكأس الشيخ جاسم.
اما ام صالل فهو يتمتع ايضا باالستقرار في 
احملترفني ومدربه الهولندي تني كات الذي تولى 
املهمة في نهاية املوسم وجنح في الصعود الى 

املباراة النهائية لكأس االمير.
وسيكون اثبات الوجود شعار خلويا والسيلية 

في اول مواجهة بينهما بالدوري، اذ ان االول يشارك 
في دوري االضواء للمرة االولى في تاريخه، وهو 
جنح فـــي حتقيق مفاجأة كبيـــرة بوصوله مع 
العربي الى املباراة النهائية لكأس الشيخ جاسم 
على حساب فرق عريقة مثل الغرافة والسد، فيما 
جنا الثاني مبباراة فاصلة من الهبوط الى دوري 
الدرجة الثانية، وهو ســـيحاول اثبات وجوده 
ليس بالبقاء بجدارة واســـتحقاق لكن بتحقيق 

مركز افضل.
ويقود خلويا اجلزائري جمال بلماضي اخلبير 
بالكرة القطرية من خـــالل جتربته االحترافية 
السابقة مع الغرافة، فيما يقود السيلية االملاني 
شـــتيلكه وهو ايضا خبير بالكرة القطرية بعد 

موسمني قضاهما مع العربي.

صداقة وعالقة قوية 
بين جوزيه والبدري


