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مواجهة أفريقية ثأرية بين اإلسماعيلي »المتحفز« واألهلي »المتأهل«

برنامج حافل لإلمارات
 استعداداً  لـ »خليجي 20« 

إلغاء مباراتي شباب العراق
 وسورية الوديتين

نجوم أستراليا يريدون
 المشاركة  في كأس آسيا

مواجهات قوية في الجولة الثانية لدوري نجوم قطر

الغرافة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام لخويا

يواجه الغرافة حامل اللقب خلويا 
الصاع���د واملنطلق بق���وة في املرحلة 
الثانية من الدوري القطري لكرة القدم 
الي���وم، كما يخ���وض األهلي مواجهة 
صعبة مع الريان الذي خسر مباراته 
األولى مع السد. ويأمل السد مواصلة 
االنتصارات على حساب السيلية الطامح 
لتصحيح صورته وه���و نفس هدف 
قطر في لقائه مع اخلور، بينما يحاول 
العربي واخلريطيات حتقيق الفوز األول 
الذي كان بني أيديهما وضاع في اجلولة 
األولى في ظل ظروف صعبة للغاية، يبدأ 
الغرافة حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة 
خلويا بط���ل الدرجة الثانية واملنطلق 
بقوة في مواجهة الكبار، فتأهل لنهائي 
كأس الشيخ جاسم وسحق السيلية في 
اجلولة األول���ى برباعية نظيفة حملمد 
رزاق. ويسعى خلويا في أول اختبار 
حقيقي لتأكيد أحقيته في اللعب بدوري 
الدرجة األولى واالستمرار في الصدارة، 
أما الغرافة فظروفه غاية التعقيد حيث 
يعاني معنويا بعد اخلسارة الكبيرة أمام 

الهالل الس���عودي 0-3 في ربع نهائي 
دوري أبطال آسيا، ويريد استعادة الثقة 
واملعنويات قبل لقاء اإلياب يوم األربعاء 
املقبل. وستكون مهمة السد الوصيف 
والطامح الى اس���تعادة اللقب، أسهل 
من الغرافة حيث يلتقي السيلية الذي 
سقط بس���هولة متناهية أمام خلويا، 
وصفوفه مكتمل���ة اضافة الى احتمال 
مش���اركة هدافه البرازيلي لياندرو دا 
سيلفا بعد غيابه اجلولة األولى، بينما 
يغيب عن الس���يلية العبه البحريني 
فوزي عايش لإلصابة. وفي مواجهة قد 
تكون األكثر إثارة وقوة، يصطدم العربي 
ثالث الدوري مع اخلريطيات احلصان 
األسود في املوسم املاضي بسبب رغبة 
كل منهما في حتقيق الفوز األول الذي 
كان بني أيديهم���ا في اجلولة املاضية. 
وتقدم العربي به���دف على أم صالل، 
واخلريطيات على قط���ر 2-1 قبل ان 
يخرج األول متعادال بأعجوبة في الوقت 
الضائع، ويخس���ر الثاني في الدقائق 
األخيرة وال بديل عن الفوز للريان بطل 

كأس األمي���ر أمام األهل���ي الغائب عن 
املرحلة األولى، وذلك بعد ان سقط في 

اجلولة االولى أمام السد 1-0.
ويخ���وض الريان املب���اراة في ظل 
غياب مدافعه الكوري اجلنوبي هونغ 
شونغ للطرد أمام السد بينما ستكون 
صفوف األهلي مكتملة بانضمام املهاجم 
البرازيلي جيلبرتو دي أوليفيرا بدال من 

الغاني اوبوكو لعدم اكتمال شفائه.
 ويبحث أم صالل والوكرة عن الفوز 
األول في ال���دوري، وقد كان االنتصار 
قريبا للغاية ألم صالل لكنه فرط فيه 
في الوقت بدل الضائع ورضي بالتعادل 
بهدفني م���ع العربي، بينما قدم الوكرة 
مع اخلور اقل مباريات اجلولة االولى 

لناحية املستوى وتعادال سلبا.
 ويسعى اخلور لالستفادة من خوض 
املباراة األولى على ملعبه وحتقيق الفوز 
األول رغم عدم سهولة املهمة لرغبة قطر 
في تصحيح الصورة وارضاء جماهيره، 
رغم فوزه على اخلريطيات والذي حتقق 

بصعوبة في الدقائق االخيرة.

اقرت اللجنة الفنية في احتاد االمارات لكرة 
القدم برنامجا حافال للمنتخب االماراتي الذي 
يستعد للمشاركة في كأس اخلليج العشرين 
املقررة في اليمن من 22 نوفمبر الى 5 ديسمبر 
املقبلني وكأس آسيا 2011 التي حتتضنها الدوحة 
من 7 الى 29 يناير، وتلعب االمارات بحس����ب 
البرنامج التحضيري 3 مباريات ودية استعدادا 
ل�»خليجي 20«، وس����تكون امام تشيلي في 8 
اكتوبر املقبل وانغوال في 12 منه، اما اللقاء الثالث 
فسيكون في 17 نوفمبر املقبل امام منتخب يتحدد 
الحقا، وتخوض االمارات مباراتني اس����تعدادا 
لكأس آسيا امام سورية في 29 ديسمبر املقبل 
والثانية امام استراليا في 5 يناير املقبل، وميكن 
ان تخوض االمارات مباراة ودية سادس����ة مع 

ميالن االيطالي.

اكد االحتاد العراقي لكرة القدم الغاء مباراتني 
وديتني ملنتخبه للشباب كان مقررا ان يخوضهما 
امام نظيره السوري في 19 و21 اجلاري حتضيرا 
لنهائيات آس����يا بالصني الشهر املقبل بسبب 
اعتذار االخير السباب فنية وادارية، واوضح 
رئيس وفد منتخب شباب العراق املشارك في 
نهائيات آسيا هادي جواد ان »االحتاد السوري 
لكرة القدم اعتذر عن اقامة املباراتني الوديتني 
املقررتني في الالذقية في 19 و21 اجلاري السباب 

تتعلق بالتزامات منتخب شباب سورية«.

أكد مدرب منتخب استراليا لكرة القدم االملاني 
هولغر اوسييك ان ابرز العبي فريقه املنتمني الى 
اندية اوروبية يريدون الدفاع عن الوان منتخب 
بالدهم في بطولة كأس اسيا املقررة في الدوحة 
من 7 الى 29 يناير املقبل، وكشف اوسييك بانه 
حتدث في هذا املوضوع مع الالعبني خالل املباراتني 
الوديتني االخيرتني ضد سويسرا وپولندا ولقي 

ردا ايجابيا من قبلهم.

)رويترز( مهاجم خلويا محمد رزاق تألق في املباراة األولى أمام السيلية وسجل هدفا جميال  

شيكاباال أثار أزمة جديدة مع مرتضى منصور جنم األهلي محمد أبوتريكة أبرز الغائبني عن لقاء اإلسماعيلي

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض اليوم الثالثي املصري 
»االهلي واالس���ماعيلي وحرس 
احل���دود« مواجهت���ني غاية في 
الصعوب���ة، حيث يس���تضيف 
الدراويش باالسماعيلية مواطنه 
االهلي ضمن منافس���ات اجلولة 
السادس���ة »االخيرة« في دوري 
املجموعات ببطولة دوري ابطال 
افريقي���ا، بينم���ا يتقابل حرس 
احلدود الضل���ع الثالث للمثلث 
املصري املشارك في افريقيا مع 
الفتح الرباطي املغربي في رابع 
ب���دوري املجموعات  مواجهاته 
لبطول���ة كأس االحتاد االفريقي 
»الكونفيدرالية« على ملعب املكس 

باالسكندرية.
ففي السادسة من مساء اليوم 
سيكون عشاق كرة القدم املصرية 
على موعد مع وجبه كروية دسمة، 
عندما يتقابل االس���ماعيلي مع 
االهلى بس���تاد االسماعيلية في 

مباراتهما املرتقبة.
ودائما ما حتظى مباريات االهلي 
مع االسماعيلي باهتمام كبير عند 
عشاق الساحرة املستديرة، وبعيدا 
عن ان نتيجة املباراة لن تضيف 
جديدا للفريقني، وعدم تأثيرها على 
مسيرتهما بدوري االبطال، وانها 
مجرد حتصيل حاصل للفريقني 
بعدما تأهل االهلي للمربع الذهبي 
وخرج االسماعيلي خالي الوفاض، 
الفريقان استعدادهما  لذلك رفع 
ملباراة اليوم، فاالسماعيلي يعتبر 
املباراة ثأرية خاصة انه خس���ر 
الذه���اب بينما االهلي  لقاء دور 
يعتبرها بروڤة قوي���ة وتأكيدا 
ملا حققه، ورغم ذلك فان اجلهاز 
الفني لالهلي سوف ينتهز فرصة 
البدالء  املباراة ويدف���ع بالعبيه 
الفني حس���ام  املدير  بعدما قرر 
البدري اراحة خمسة من جنومه 
الكبار وهم محمد ابوتريكة ومحمد 
فضل وسيد معوض ووائل جمعة 
وحارس املرمى ش���ريف اكرامي 
ومنحهم راحة س���لبية وسيدفع 
بالصف الثاني لتجربتهم ومنحهم 
الفرصة متهيدا لالستعانة بأحد 
القادمة  املباري���ات  ف���ي  منه���م 
بالدور قب���ل النهائي، حيث تابع 
البدري امس وباهتمام بالغ اخر 
مباراة لفريقي الترجي التونسي 
الكونغولي استعدادا  ومازميبي 
ملواجهة أحدهما مبنافسات نصف 
النهائي، وكل ذلك لم مينع حسام 
البدري من ان يشدد على الالعبني 
بضرورة حتقيق الفوز في مواجهة 
اليوم، وذلك لعدة اسباب، يأتي في 
مقدمتها ان لقاءات الشياطني احلمر 
م���ع الدراويش تعد قمة من نوع 
خاص، ولها اهميتها وحساسيتها 
اخلاصة عن���د جمهور الفريقني، 

على مجري����ات اللقاء وان الهدف 
الذي سجله الفريق السكندري في 
مرمى الزمالك جاء من خطأ دفاعي 
إال أن الزمالك اس����تطاع أن يعيد 
ترتيب صفوف����ه ويعود للمباراة 
ويدرك التعادل في الشوط األول 
قب����ل أن يحرز الفري����ق الهدفني 
املدرب  الثان����ي والثالث.وأوضح 
الع����ام أن اجله����از الفني حرص 
خالل الفت����رة املاضية على عالج 
السلبيات واألخطاء التي وقع فيها 
الفريق خالل الفترة املاضية لتالفي 
تكرارها أمام سموحة مشيرا إلى أن 
اجلهاز حرص أيضا على مطالبة 
الالعبني بعدم التأثر مبشاكل اإلدارة 
والتركيز في امللعب فقط ولفت إلى 
أنه كانت هناك أخطاء دفاعية في 

بداية اللقاء ومت تالفيها.
في الوقت نفس����ه اكد إبراهيم 
حسن مدير الكرة بنادي الزمالك أن 
اجلهاز الفني بقيادة حسام حسن 
عمل على إبع����اد الالعبني عن أي 
مش����اكل إدارية في النادي وصب 
تركيزهم داخ����ل امليدان لتحقيق 

الفوز في املباراة الهامة.
وأش����ار إلى أن الزمالك حقق 
مكاسب كبيرة من وراء الفوز اولها 
التأكيد على تركيزهم في امللعب 
باإلضافة إلى الفوز في املباراة التي 
كانت فاصلة في مشوار منافسة 
الزمال����ك على لقب الدوري � على 
حد وصفه، وعن املباراة وإدارتها 
الفنية، قال إبراهيم حسن: »عملنا 
الدفاعية  ت����دارك األخط����اء  على 
عقب إحراز الهدف حتى ال يتكرر، 
وقمنا بتأمني خط الوس����ط عقب 
إحراز هدف الفريق الثاني بالدفع 
بإبراهيم صالح بديال ألبوكونيه 
أمام  الهجومي����ة  املنافذ  لنغل����ق 
سموحة، وهو ما حدث وساعدنا 
في إضافة هدف ثالث«.ومن جهة 
اخرى طالب املستش����ار مرتضى 
منصور االحتاد املصري لكرة القدم 
مبعاقبة العب الزمالك محمود عبد 
الرازق »ش����يكاباال« بعد مهاجمة 
األخير لألول خالل املباراة. وقال 
منصور: اطالب احتاد الكرة مبعاقبة 
شيكاباال )املنحرف( بعدما وجه 
لي إش����ارات بذيئة بأحد أصابعه 
باإلضافة إل����ى تفوهه بكالم غير 
الئق«.وحدثت الواقعة أثناء تغيير 
شيكاباال بوجيه عبدالعظيم حيث 
اشار شيكاباال ملرتضى بغلق فمه 
وعدم الكالم عنه. ووجه منصور 
رسالة لالعب الزمالك قائال: »ماذا 
الزمالك في خمس  فعلت لنادي 
س���نوات« مطالبا حسن شحاتة 
املدير الفني ملنتخب مصر بإعادة 
النظر في ضم الالعب مرة أخرى، 
وأمت رئيس الزمالك األسبق حديثه: 
»من املمك���ن أن أكون العب كرة 
جيدا ولكن من الصعب أن أكون 

وبالتال���ي فالفوز بها يعد اجنازا 
في حد ذاته، كما ان تأهل االهلي 
للدور نصف النهائي ورصيده 11 
نقطة افضل كثيرا من 8 فقط، كما 
الالعبني بالتركيز  البدري  طالب 
في اللقاء والعم���ل على حتقيق 
الفوز لعبور عقبة اإلسماعيلي، 
وحذر البدري العبيه من صعوبة 
املب���اراة مؤك���دا ان كال الفريقني 
يريدان الفوز، خاصة أن املباراة 
تقام دون ضغوط على الفريقني، 
وبالتالي فدوافع الفريقني ورغبة 
الفوز متس���اوية،  كل منهما في 
مشيرا في الوقت نفسه الى قدرة 
الشياطني احلمر على حتقيق الفوز 
ال�11 ملواصلة  والوصول للنقطة 
هدفهم في اعتالء العرش االفريقي 

من جديد والفوز بلقب البطولة 
واملشاركة في بطولة كأس العالم 

لألندية بأبوظبي.
عل���ى اجلان���ب اآلخ���ر فان 
الهولندي مارك فوتا املدير الفني 
لالس���ماعيلي كان قد عكف على 
دراسة فريق االهلي، وكذلك قام 
بعالج االخطاء الت���ي وقع فيها 
السابقة،  املباريات  فريقه خالل 
خاص���ة العق���م الهجومي وقلة 
التهديف وعدم استغالل الفرص 
بالشكل االمثل، وهو ما وضح بشدة 
الدراويش السابقة  خالل مباراة 
مع شبيبة القبائل باجلزائر التي 
هاجم فيها الفريق بقوة وسنحت 
له العديد من الفرص السهلة لكن 
مهاجميه لم يستغلوها بالطريقة 

الصحيحة.

حرس الحدود والفتح المغربي

اما فريق حرس احلدود فيخوض 
ف����ي الثامنة والربع مس����اء على 
ملعب املكس باالسكندرية مواجهة 
قوية وفاصلة امام الفتح الرباطي 
املغربي في رابع مواجهاته بدوري 
املجموعات لبطولة كأس االحتاذ 
االفريقي »الكونفيدرالية«، ويحتل 
الفري����ق املغربي قم����ة املجموعة 

الثانية برصيد 6 نقاط.
اما فري����ق احلرس فهو يحتل 
املركز االخير برصيد نقطتني فقط 
جمعهما من تعادلني امام الصفاقسي 
التونسي باالس����كندرية وزاناكو 

بزامبيا.

وم���ن جانبه اكد املدير الفني 
للح���رس ط���ارق العش���ري ان 
الالعبني لديه���م إصرار وعزمية 
لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه 
املواجهة بحثا ع���ن الدخول في 
بؤرة املنافس���ة م���ن جديد على 
خط���ف إحدى تذكرت���ي العبور 
لل���دور قبل النهائ���ي للبطولة، 
بالرغم من الظروف املعاكسة التي 
تداهم الفريق من كثرة اإلصابات.
من ناحية اخرى اكد املدير الفني 
للفتح الرباطي املغربي حس���ني 
عموتة أن فريقه لن يتنازل عن 
الفوز في مواجهة اليوم، وان فريقه 
جاء لتأكيد صدارته للمجموعة 
بالفوز على ح���رس احلدود في 
مصر.ويدي���ر اللقاء طاقم حكام 

من ماالوي بقيادة حكم الساحة 
نغوبي كاليوتو.

عودة االنتصارات للزمالك

من جان����ب آخر، وفي الدوري 
املصري انتفض اخيرا الفريق االول 
لكرة القدم بالزمالك، على حساب 
فريق سموحة وصاحب الترتيب 
األخير في قائمة الدوري، وحول 
الزمالك تقدم سموحة بهدف احرزه 
مهاجم النادي االحمر السابق احمد 
بالل الى فوز بالثالثة، احرز للزمالك 
هاني سعيد وحسني ياسر احملمدي 
ومحمود فتح اهلل بينما احرز احمد 
بالل هدف سموحة الوحيد. وذلك 
النادي ممدوح  بحضور رئي����س 
عباس على رأس مجلسه بالكامل، 

وعلى بعد امتار منه جلس ايضا 
مرتض����ى منصور ال����ذي حصل 
مؤخرا على حكم قضائي ببطالن 
الزمالك االخيرة وعدم  انتخابات 
ش����رعية املجلس احلالي برئاسة 

عباس.
ومن جانبه أشاد املدرب العام 
للزمالك طارق س����ليمان بالفوز 
الذي حققه فريقه على س����موحة 
بثالث����ة أهداف في املب����اراة التي 
أقيمت بينهما بستاد اإلسكندرية 
مشيرا إلى أن الالعبني استطاعوا 
أن يحولوا تأخرهم بهدف إلى فوز 
مستحق بثالثية في ظل إصرارهم 

على حتقيق الفوز.
وأشار املدرب العام إلى أن فريقه 
استحق الفوز وكان األكثر سيطرة 

فغالي يسيطر على اليوم األول لرالي لبنان
سيطر اللبناني روجيه 
فغالي حام����ل اللقب على 
الي����وم االول لرالي لبنان 
الثالث والثالثني،  الدولي 
اجلول����ة اخلامس����ة من 
بطولة الش����رق االوسط، 
متقدما على مواطنيه نيك 
جورجيو بفارق 2.20 دقيقة 
أميوني بفارق  ونيك����وال 
45ر2 دقيقة مس����اء اول 
من أمس، وحقق روجيه 
فغالي )سائق سكودا فابيا 
سوبر 2000( الوقت االسرع 
ف����ي املراحل األربع لليوم 
االول من الرالي الذي شهد 
انطالق 42 طاقما ويستمر 
حتى اليوم، علما بان الرالي 
املنافس����ة  يش����هد عودة 
الليلية للمرة االولى منذ 20 
عاما على طرقاته اجلبلية 
والساحلية، وأحرز روجيه 
الوقت االسرع في  فغالي 
املرحلة اخلاصة االولى في 
ابراهيم متقدما على  نهر 
شقيقه عبدو )ميتسوبيشي 
النسر ايفولوشن 10( بفارق 
11 ثاني����ة ونيك جورجيو 
بف����ارق 38 ثانية، وتابع 
روجيه فغالي تفوقه أمام 
شقيقه عندما تقدم عليه 
بفارق 4 ثوان في املرحلة 
البترون، و19  الثانية في 
ثاني����ة عل����ى جورجيو 
)ميتسوبيش����ي النس����ر 
ايفولوش����ن 10(، ثم رفع 
الفارق في الترتيب العام 
الى 35 ثاني����ة مع عبدو 
و2.06 دقيقة مع جورجيو 
بعد احرازه املرحلة الثالثة 
في عني عيا، وفي املرحلة 
الرابعة في صورات، تقدم 
روجيه فغالي على نيكوال 
أميوني )ميتسوبيش����ي 
النسر ايفولوشن 9( بفارق 
50 ثانية وجورجيو، في 
حني تعرض عبدو فغالي 

ملشاكل ارجعته الى املركز 
التاس����ع ف����ي الترتي����ب 

العام.
واحتل القطري مسفر 
أمبريزا(  املري )سوبارو 
متصدر ترتي���ب بطولة 
الشرق االوس���ط املركز 
اخلامس عشر في الترتيب، 
في حني جاء اإلماراتي خالد 
القاسمي )فورد فييستا( 
في املركز السادس، ويعتبر 
فغالي أقوى املرش���حني 
للفوز بعد اعتالئه منصة 
التتويج اعوام 2000 و2003 
و2007  و2006  و2004 
و2008 و2009، علم���ا ان 

السباق لم يقم عام 2005 
بسبب االحداث االمنية في 
لبنان، ولم يشارك القطري 
ناصر العطية بطل الشرق 
االوسط في االعوام اخلمسة 
االخي���رة، لتألق���ه حاليا 
على م���ن فولكس واجن 
في رالي »طريق احلرير« 
بني روسيا والصني، وتبلغ 
مس���افة املسار االجمالية 
820.68 كلم منها 255.64 
كل���م موزع���ة عل���ى 14 
مرحلة خاصة للسرعة، 
وهو الوحي���د الذي تقام 
منافساته على طرق معبدة 

ضمن راليات املنطقة.
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