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 محمد أبوتريكة يعود إلى األهلي في مواجهة اليوم مع اجلونة 

 الزمالك يحقق مع الحضري.. وزكي إلى ألمانيا قريباً 

 األهلي ضيفًا على الجونة بالغردقة
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  يخوض االهلي مواجهة مرتقبة عندما يحل ضيفا على 
اجلونة بالغردقة في الثالثــــة والنصف عصرا بتوقيت 
الكويت ضمن مباريات اجلولة الرابعة للدوري املصري 
املمتاز لكرة القــــدم، ويحتل االهلي املركز الثاني بجدول 

ترتيب البطولة برصيد ١٧ نقطة.
  وتأكدت مشاركة محمد أبوتريكة ومحمد بركات وسيد 
معوض وحسام عاشور مع االهلي اليوم، بعد ان شارك 
الثالثي في تدريبات الفريق أمس وظهروا مبستوى جيد 
وهو ما أعاد االطمئنان الى املدير الفني حسام البدري نظرا 
حلالــــة الغيابات التي كان يعاني منها الفريق االحمر في 
الفترة االخيرة، ومن هنا يتضح ان االهلي جاهز ملواجهة 

اليوم بكامل قوته الضاربة.
   ووجه البدري تعليمات مشددة لالعبني خاصة العبي 
الوسط باالبتعاد عن اخلشونة في وسط امللعب حتى ال 
يتعرض أي العب لالنذارات ويفقد الفريق جهود الالعبني 
في املرحلة القادمة التي يعتبرها املدير الفني هي االصعب 
واالهم في مشوار الوصول الى القمة ومن ثم الفوز بلقب 
الدوري للموسم الســــابع على التوالي، ومن املنتظر ان 
يخوض االهلي مواجهة اليوم بنفس التشكيل الذي لعب 
به مباراته السابقة.  في املقابل يعتبر اجلهاز الفني للجونة 
بقيادة املخضرم انور سالمة لقاء اليوم مبثابة املواجهة 
احلرجــــة نظرا للفارق الكبير بــــني الفريقني في الرصيد 
واملركز، فاجلونة اليزال منتشــــيا بفــــوزه على االنتاج 
احلربي مبباراة االســــبوع املاضي وحتقيق اول انتصار 
له على ملعبه واقتناص ثالث نقاط غاليه رفعت رصيده 

للنقطة التاسعة ليقفز الى املركز الثالث عشر.
  ومن املتوقع ان يلعب أنور سالمة بخطة متوازنة دفاعا 

ابراهيم حسن أن مهاجم الفريق عمرو زكي سيتوجه الى 
املانيا خالل االيام القليلــــة املقبلة للخضوع لفحوصات 
طبية لالطمئنان على االصابة التي يعاني منها في الركبة 

خاصة وأن فترة غياب الالعب قد طالت.
  حسن وجدو مرشحان لجائزة األفضل في أفريقيا

  حجز العبا املنتخب املصري لكرة القدم أحمد حســــن 
ومحمد ناجي (جدو) واجلزائــــري مجيد بوقرة مكانهم 
في قائمة املرشــــحني للمنافسة على لقب أفضل العب في 

أفريقيا والتي أعلنها االحتاد األفريقي للعبة.
  ودخل جدو وحســــن وبوقرة في منافســــة قوية مع 
أبرز جنوم القارة على جائزة أفضل العب والتي سيعلن 
«الــــكاف» عن الفائز بها خالل حفل توزيع اجلوائز الذي 

سيقيمه بالقاهرة في ٢٠ الشهر املقبل.
  وضمت القائمة عشرة العبني هم: أحمد حسن (األهلي 
املصري) والغاني أندري آيو (مرسيليا الفرنسي) ومواطنه 
كيفن برينس بواتينغ (ميالن اإليطالي) واجلزائري مجيد 
بوقرة (رينجرز االسكوتلندي) والعاجي ديدييه دروغبا 
(تشلسي اإلجنليزي) والكاميروني صامويل إيتو (انتر 
ميالن اإليطالي) ومحمد ناجي «جدو» (األهلي املصري) 
والغاني أسامواه جيان (سندرالند اإلجنليزي) والعاجي 
سالومون كالو (تشلسي اإلجنليزي) واملالي سيدو كيتا 
(برشلونة االسباني). كما أعلن «الكاف» عن قائمة املرشحني 
جلائزة أفضل العب داخل القارة األفريقية والتي ضمت 
املصريني أحمد حســــن وجدو والتونسي أسامة دراجي 
العب الترجي التونسي والكونغولي آالن كاليوتوكا ديوكو 
العب مازميبي الكونغولي والنيجيــــري مايكل إينرامو 

مهاجم الترجي التونسي. 

ووسطا وهجوما، فضال عن االستعداد اجليد للفريق لهذا 
اللقاء. من جهة اخرى، قررت ادارة الشــــؤون القانونية 
بنادي الزمالك اســــتدعاء مدرب حراس املرمى بالزمالك 
عماد املندوه وحارس الفريق عصام احلضري للتحقيق 
معهما اليوم، وقد اخطرت الشــــؤون القانونية احلارس 
باملوعــــد، بجانب اخطار مدرب احلراس وذلك لكي تفتح 
التحقيق بشأن واقعة املشادة بني الثنائي، كما ستستدعي 
االدارة القانونية الشهود التي سيطلب الثنائي احضارهم 
عقب سماع أقوالهما وذلك التخاذ القرار نهائي بشأن تلك 
الواقعة. وكان مسؤولو الشؤون القانونية جمعوا خالل 
االيام القليلة املاضية، جميع املذكرات التي رفعت بشأن 
تلك الواقعة والتي قدمها اجلهــــاز الفني للزمالك وعماد 
املنــــدوه. من ناحية اخرى أكد مدير الكرة بنادي الزمالك 

 «فيفا» يهنئ أبوتريكة بعيد ميالده
  هنأ االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جنم األهلي 

ومنتخب مصر محمد أبوتريكة بعيد ميالده.
  وقال الفيفا في تقرير على موقعه مساء أمس 
حتت عنوان «عيد ميالد سعيد»: «بات محمد أبوتريكة 
ــي تاريخ كرة  ــهر العب مصري ف (٣٢ عاما) أش
القدم العاملية، حيث سجل ٢٥ هدفا في ٧١ مباراة 

دولية».
  واختير صانع ألعاب منتخب الفراعنة أفضل 
العب في أفريقيا عام ٢٠٠٨ بعدما فاز للمرة الثانية 

بكأس أفريقيا لألمم مع منتخب بالده. 

 ستريشكو يؤكد أن فرص الجميع متساوية في كأس الخليج

 اليمن تتعادل مع أوغندا 
  ضمن استعداداتها لـ «خليجي ٢٠»

  حرم املنتخب األوغندي نظيره اليمني من الفوز في اللقاء الودي 
بينهما على ملعــــب ٢٢ مايو في مدينة عدن بعد ادراك هدف التعادل 

في الدقيقة األخيرة من املباراة لتنتهي بالتعادل ٢-٢.
  بدأ املنتخب اليمني املباراة بطاقمه األساسي ما عدا حارسه سالم 
عوض وباغت منتخب أوغندا بهدفني مبكرين عن طريق املهاجم علي 

النونو في الدقيقتني ٩ و١٢.
  وخالل الشوط االول الذي شهد أداء متذبذبا من قبل منتخب أوغندا 
الذي افتقر الى اللعب اجلماعي األمر الذي جعل الوسط اليمني ينظم 
كثيرا من الهجمات عن طريــــق الثنائي منصر باحاج وأكرم الورافي 
وعالء الصاصي. وشــــهد الشوط الثاني صحوة اوغندية أسفرت عن 
هدف جميل بتوقيع الالعب ســــروماجا (٧٤)، قبل ان يدرك التعادل 

عبر باتريك ايداما (٩٠) وسط خيبة اجلمهور احمللي.
  إلى ذلك، اعتبر مدرب منتخب اليمن لكرة القدم الكرواتي ستريشكو 
يوريسيتش ان فرص جميع املنتخبات في دورة كأس اخلليج في اليمن 
من ٢٢ اجلاري حتى ٥ املقبل ســــتكون متساوية وان فريقه سيظهر 
بصورة مختلفة. وقال ستريشــــكو في تصريح نشرته وكالة األنباء 
اليمنية ان «حظوظ املنتخب في منافسات خليجي ٢٠ ستكون متكافئة 
مع بقية املنتخبات والتي كانت أفضل منه حالة في الدورات السابقة». 
ولم يقطع املدرب وعدا بتحقيق اللقب ولكنه أكد أن املنتخب «سيكون 
مختلفا في هذه البطولة التي يلعب فيها على أرضه وبني جماهيره». 
وأكد أن املنتخب اليمني «سيقدم أداء متكافئا مع كل املنتخبات وسيعتمد 
اللعب املفتوح»، مضيفا «ال تنبأ بنتائج املباريات ولكننا سنفكر في 

املباراتني األوليني مع منتخبي السعودية وقطر».
  وتابع ستريشكو «أنا راض عن احلالة البدنية والفنية التي وصل 
إليها العبو املنتخب اليمني بعد جهود استمرت عاما كامال من اإلعداد 
اجليد خاض خاللها ما يزيد عن ٣٢ مباراة ودية مع منتخبات أوروبية 
وأسيوية وافريقية». وحول الالعبني الثالثة الذين مت جتنيسهم وضمهم 
إلى قائمة املنتخب قال ستريشكو «إنه قرار اتخذه االحتاد اليمني لكرة 

القدم ولم يكن قراري لكنهم سيفيدون املنتخب».  

 ڤيتل بطل فورموال البرازيل

 بوادر أزمة بين قطبي الرياض واالتحاد 
السعودي بسبب «خليجي ٢٠»

  العربية.نت: أبدى ناديا الهالل والنصر السعوديان اعتراضهما 
على قرار االحتاد السعودي باستمرار دوري زين للمحترفني خالل 
بطولة كأس اخلليج الـ ٢٠ لكرة القدم التي تستضيفها اليمن في 

الفترة من ٢٢ اجلاري إلى ٥ املقبل.
  ويرى رئيســـا الهالل والنصر أن قرار اســـتمرار الدوري غير 
منصف لنادييهما في ظل مشـــاركة عدد مـــن جنوم الفريقني مع 
املنتخب السعودي في «خليجي ٢٠»، عكس األندية األخرى التي 

ستظل مستفيدة من خدمات جميع العبيها.
  وقال رئيس نادي الهالل األمير عبدالرحمن بن مساعد «في حال 
استمرار الدوري بالتزامن مع بطولة اخلليج فإن عليه كفريق نسيان 

لقب الدوري واملنافسة على ألقاب البطوالت األخرى».
  بدوره قال رئيس نادي النصر األمير فيصل بن تركي: «فريقنا 
يقع حاليا باملركز الثاني بســـلم ترتيب الدوري ويقدم مستويات 
جيدة ويتطور من مباراة ألخرى، وطموحنا هو عدم التفريط في 
نقاط املباريات بعد أن فرطنا في البداية، ومن هنا جاء طلبنا لالحتاد 
بتأجيل مبارياتنا في الدوري أثناء معســـكر املنتخب ومنافسات 

البطولة اخلليجية».
  وأضاف رئيس النصر «مت إبالغنا بأن املنتخب األوملبي هو الذي 
سيشارك في البطولة، وهذا ما كان معلنا عنه سابقا، لكن األمور 
تغيرت وأعلن فجأة أن املنتخب سيشـــارك بصفه األول، وهو ما 

يعني استدعاء عناصر الفريق املهمة».
  وكان أمني عام االحتاد الســـعودي فيصل العبدالهادي قد عبر 
في أحاديث تلفزيونية عن اســـتغرابه من تأخر األندية في طلب 
تأجيل مبارياتها وقال: «تقدم أكثر من ناد يطلب تأجيل مباراته وأنا 
أستغرب سبب التأجيل، إذ إن األندية تعلم مبشاركة املنتخب وكل 

ناد تسلم نسخة من نتائج القرعة وموعد انطالق البطولة».
  وحول قبول طلبات التأجيل من عدمها قال: «ستعقد جلنة ويتم 

اتخاذ القرار حيال ذلك».
    

 عاشور يدعو الشواف العتزاله
  وجـــه حارس مرمى الفريق األول لكـــرة القدم بناديي العربي 
والفحيحيل الســـابق عبداهللا عاشور الدعوة لرجل االعمال احمد 
الشواف حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام حتت رعاية الشيخ 
احمد الفهد نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
والتنمية على هامش مباراة الكويت والفحيحيل ٢٥ نوفمبر اجلاري 
بستاد الكويت حيث شكر عاشور الشواف على دعمه ومساهماته 

في املجال الرياضي. 

 األملاني سيباستيان ڤيتل يحتفل بفوزه في سباق البرازيل               (أ.پ)

 أحرز ســــائق ريد بول رينو 
االملاني سيباستيان ڤيتل املركز 
االول في سباق جائزة البرازيل 
الكبرى، املرحلة الثامنة عشرة من 
العالم لسباقات فورموال  بطولة 
واحد، على حلبة جوزيه كارلوس 
باســــي (انترالغوش) في ســــاو 

باولو.
  وتقدم ڤيتــــل على زميله في 
الفريق، االســــترالي مارك ويبر 
وسائق فيراري االسباني فرناندو 
الونسو. وسيطر ڤيتل على السباق 
من البداية عندمــــا انتزع املركز 

االول من مواطنه نيكو هولكنبرغ 
كــــوزوورث  ـ  ســــائق وليامس 
مفاجأة التصفيات، حتى النهاية 
محققا الفوز التاسع في مسيرته 
االحترافية والرابع هذا املوسم بعد 

ماليزيا وڤالنسيا واليابان.
  وقطع ڤيتل مســــافة السباق 
البالغــــة ٣٠٥٫٩٠٩ كلــــم بزمــــن 
١٫٣٣٫١١٫٨٠٣ ساعة مبعدل وسطي 
١٩٦٫٩٤٤ كلم/ساعة بفارق ٤٫٢٤٣ 
ثوان أمــــام ويبر، وبفارق ٦٫٨٠٧ 
ثوان أمام الونســــو. وحل سائقا 
ماكالرين مرسيدس البريطانيان 

لويس هاميلتون وجنسون باتون 
في املركزيــــن الرابع واخلامس.
وتأجل حســــم اللقب في املرحلة 
االخيرة في أبوظبي بعد أسبوعني 
وانحصرت املنافسة بني ٤ سائقني 
هم الونســــو املتصــــدر برصيد 
٢٤٦ نقطة وويبــــر الثاني (٢٣٨ 
نقطة) وفيتل الثالث (٢٣١ نقطة) 
وهاميلتون الرابع (٢٢٢ نقطة)، 
فيما فقد باتون حظوظه في الدفاع 
عــــن اللقب الذي تــــوج به العام 
املاضي. وضمــــن ريد بول رينو 

تتويجه بلقب الصانعني. 

 الروماني ميريل رادوي سجل الهدف الثالث للهالل 

 تعادل مثير بين الهالل واألهلي
 ســــقط الهالل في فخ التعادل 
للمرة الثانية على التوالي وذلك 
مع ضيفــــه االهلي ٣-٣ وذلك في 
املباراة التــــي اقيمت على ملعب 
االمير فيصل بن فهد بالرياض في 
مباراة مؤجلة من اجلولة السادسة 

للدوري السعودي املمتاز.
  واحرز اهداف الهالل البرازيلي 
تياغو نيفيز (٩) وعيسى احملياني 
(٤٧) والروماني ميريل رادوي (٥٦) 
بينما احرز اهداف االهلي العماني 
عماد احلوســــني (٥) والبرازيلي 
فيكتور سيموس (٦٠ و٦٣). وبهذه 
النتيجة رفــــع الهالل رصيده الى 
٢١ نقطة بينما رفع االهلي نقاطه 

الى ١١ نقطة.
   وفي مباراة مؤجلة من نفس 
اجلولة تعادل فريقا الفتح والشباب 
١-١. تقــــدم الكونغولي ديرويس 
للفتح (٢) وعادل للشباب عبده 
عطيف (٢٣) لترتفع نقاط الشباب 
الــــى ١٥ نقطة بينمــــا رفع الفتح 

رصيده الى ١١ نقطة.
  في املباراة االولى جاء الشوط 
الدقائق األولى  األول سريعا منذ 
من املباراة حتى متكن األهلي من 
ضــــرب معقل الهــــالل عندما مرر 
البرازيلي فيكتور سيموس كرة 
رائعة لعماد احلوسني الذي انفرد 
مبرمى خالد شراحيلي وسدد في 

الشباك (٥).
  ولكن الهالل استطاع أن يعدل 
النتيجة عــــن طريق ضربة حرة 
ثابتة عنــــد الدقيقة ٩ من نيفيز. 
وتراجع األهلــــي ملواجهة ضغط 
الهــــالل واالعتماد علــــى املرتدات 
اخلطرة بقيادة فيكتور واحلوسني 
لينتهي الشــــوط األول بالتعادل 
اإليجابي. ومع بداية الشوط الثاني 
ونتيجــــة ضغط الهالل املتواصل 
متكن عيسى احملياني من إضافة 

الهدف الثانــــي (٤٦) بعد متابعة 
دقيقة لتسديدة نيفيز من كرة ثابتة 

أمام منطقة اجلزاء.
الهــــالل الضغــــط    وواصــــل 
املباراة  امليدانية على  والسيطرة 
ولم يكتف بهدف ثان حتى متكن 
رادوي مــــن إضافة الهدف الثالث 
(٥٥) بقذيفــــة قوية من منتصف 
امللعب سكنت على ميني احلارس 

عبداهللا املعيوف.
  ومتكن تيســــير اجلاســــم من 
كسر الدفاع الهاللي بتمريرة رائعة 
لعماد احلوسني عن طريق اجلهة 
اليسرى الهاللية الذي بدوره مرر 
الكرة عرضية لفيكتور أمام املرمى 
وضعها بكل ســــهولة في الشباك 

.(٦٠)
  ولم يكتف األهلي بهذا الهدف 

وضغط الدراك التعادل فكان له ما 
اراده اثر كرة عرضية داخل املنطقة 
اندرســــون حولها  البرازيلي  من 
مواطنه فيكتور على ميني شراحيلي 
هدف التعادل (٦٣) لتنتهي املباراة 

بالتعادل االيجابي ٣-٣.
  يذكر ان الهالل يتخلف بفارق 
٤ نقاط عن االحتاد املتصدر، لكن 

االول ميلك مباراتني مؤجلتني. 

 مسيرة العّداء األسطوري جبريسالسي تصل إلى خط النهاية
 أعلن العداء اإلثيوبي الشـــهير هايلي جبريسالسي اعتزاله سباقات العدو بعد 

انسحابه أمس األول من سباق ماراثون نيويورك لإلصابة.
  وأنهى جبريسالسي بذلك مسيرته الرائعة حيث كان من أروع وأعظم املتسابقني 

في املسافات الطويلة.
  وقال جبريسالسي (٣٧ عاما) خالل مؤمتر صحافي، 

بعد انسحابه من سباق ماراثون نيويورك بسبب 
اإلصابة التي تعرض لها في الركبة اليمنى 

بعد ٢٥ كيلومترا من بداية السباق، «أعلن 
اعتزالي، ألجته اآلن إلى عمل آخر».
امليدالية    وأحرز جبريسالسي 

الذهبية لســـباق عشـــرة آالف 
متر في أوملبياد ١٩٩٦ بأتالنتا 
وكذلك فـــي األوملبياد التالي 
الذي اســـتضافته سيدني 
عـــام ٢٠٠٠ كما فاز بنفس 
أربع بطوالت  السباق في 
عالم متتالية بني عامي ١٩٩٣ 

و١٩٩٩.
  وانتزع جبريسالســـي 

الرقـــم القياســـي العاملـــي 
لســـباقات املاراثون في عام 

٢٠٠٧ خالل ماراثون برلني كما 
جنح في حتطيمه في العام التالي 

قاطعا مسافة السباق في ساعتني 
وثالث دقائق و٥٩ ثانية خالل سباق 

برلني أيضا.
  وقال جبريسالسي «حان الوقت لالعتزال 

وإتاحة الفرصة أمام الشـــبان، لـــم أفكر من قبل 
فـــي االعتزال. ولكنني فكرت فيـــه للمرة األولى. يتعني 

علي التوقـــف اآلن والتوجه لعمل آخر. يجـــب أن أمنح الفرصة 
للشبان».

  واشـــتهر جبريسالسي بابتســـامته الرائعة وجناحه الرائع حيث فرض نفسه 

كأكثر العدائني جناحا على مدار نحو عقدين من الزمان معادال بذلك شهرة النجمني 
السابقني بافو نورمي وإمييل زابوتيك.

  وذات مرة، قال مارك مايلد منظم ســـباق ماراثون برلني إن جبريسالســـي مثل 
جنوم السماء. وقال اإلثيوبي جيبر جيبرامارين الذي توج أمس 
األول بسباق ماراثون نيويورك «هايلي زميل جيد، إنه 

امللك. تعلمت منه الكثير».
  وبزغ جنم جبريسالسي لدى إحرازه ذهبية 
سباق عشرة آالف متر في بطولة العالم 

١٩٩٣ في شتوتغارت بأملانيا.
  واستحوذ جبريسالسي على 
الرقم القياسي العاملي لسباقي 
خمسة آالف متر وعشرة آالف 

متر.
جبريسالســـي    وفـــاز 
ببرونزية سباق عشرة آالف 
متر في بطولة العالم عام 
٢٠٠٣ ثم حل سادســـا في 
نفس السباق بأوملبياد بكني 
٢٠٠٨ حيث غاب في نفس 
الدورة عن سباق املاراثون 
بســـبب املخاوف من نسبة 

تلوث اجلو في بكني.
  وشارك جبريسالسي للمرة 
األولى في سباق املاراثون (البالغ 
طولـــه ٤٢٫١٩٥ كيلومتـــرا) في عام 

.٢٠٠٢
  وانتزع جبريسالسي الرقم القياسي العاملي 
لســـباق املاراثون في عام ٢٠٠٧ بسباق ماراثون 
برلني قبل أن يحســـن هذا الرقم في العام التالي بنفس 
الســـباق. وقال جبريسالسي في املاضي إنه يرغب في أن يصبح 
أحد رجال السياسة. ويشـــتهر جبريالسي بأنه رجل أعمال ناجح في بالده حيث 

ميتلك فندقا سياحيا وشركة تعمل في بناء وتأجير الشقق السكنية. 

 إيطاليا تحافظ على لقب كأس االتحاد للتنس 
  حافظت ايطاليا على لقبها في مسابقة كأس االحتاد للتنس بعد فوزها 

على مضيفتها الواليات املتحدة ٣-١ في الدور النهائي.
  وفي اليوم الثاني من املنافسات، تغلبت االميركية ميالني أودين على 
االيطالية فرانشيسكا سكيافوني ٦-١ و٦-٣، وااليطالية فالفيا بينيتا 
على االميركية كوكو واندويغ ٦-١ و٦-٢.  ولم تقم مباراة الزوجي بني 
االميركيتني ليزل هيوبر واودين وااليطاليتني ســــارة ايراني وروبرتا 
فينتشي، حلســــم ايطاليا النتيجة. وهذا هو الفوز الثالث اليطاليا في 
خمســــة أعوام بعد االول عام ٢٠٠٦ والثاني عــــام ٢٠٠٩ أمام مضيفتها 
الواليات املتحدة أيضا، وهي تتبادل السيطرة على املسابقة مع روسيا 

التي أحرزت اللقب أعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨. 


