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يرتفع رصيد املصري إلى 36 نقطة 
يحتل بها املركز السابع ويواصل بها 
الزحف نحو املربع الذهبي، بينما 
جتم����د رصيد إنبي عند 39 نقطة 
باملركز الرابع بجدول املسابقة، وفي 
مستهل بداية املنافسات حقق فريق 
اجلونة فوزا غاليا على حس����اب 

ضيفه املقاولون العرب 2 � 1.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

بهذا الشكل، مشيرا في الوقت نفسه 
الى موهبة وعبقرية شيكاباال الذي 

صنع الفارق.
وفي مب����اراة اخ����رى، بنفس 
اجلولة، انتزع املالي الياسو مدافع 
فريق املصري فوزا غاليا لفريقه 
البورس����عيدي أمام ضيفه إنبي 1 
� 0 في اللقاء الذي جمع الفريقني 
مبلعب بورسعيد، وبهذه النتيجة 

حصد فري����ق الزمالك أغلى 3 
نقاط له هذا املوسم بعد فوزه على 
مضيفه احتاد الش����رطة 3 � 1 في 
إطار مباري����ات اجلولة ال� 24 من 
الدروي املمتاز لكرة القدم. أحرز 
عاش����ور هدف الشرطة األول في 
الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي 
للشوط االول من انفراد بحارس 
السيد،  الزمالك عبدالواحد  مرمى 
بينما جنح ش����يكاباال في خطف 
هدف التعادل لألبيض من ضربة 
حرة في الدقيقة 56، ويحرز أحمد 
جعفر اله����دف الثاني في الدقيقة 
60، واختتم محمد إبراهيم أهداف 
الزمالك ف����ي الدقيقة األخيرة من 
الشوط الثاني، بهذه النتيجة يحافظ 
الزمالك على صدارة جدول الدوري 
املصري بعد أن رفع رصيده إلى 
49 نقطة محتال املركز األول، بينما 
ظل الشرطة في املركز السابع بعد 
أن توقف رصيده عند 36 نقطة. 
االنقالب في أحداث املباراة سببه 
سوء أداء حارس مرمى الشرطة، 
الذي أس����اء التعامل مع تسديدة 
ش����يكاباال، فكان ه����دف التعادل 
الذي أعاد الروح لالعبي الزمالك، 
املباراة لصاحلهم.  وحتولت دفة 
كما لعبت لدغات شيكاباال الدور 
األكبر في هذا الفوز بإحرازه لهدف 
التعادل، ثم متريرته الذهبية الى 
أحم����د جعفر ال����ذي أضاف هدف 
التقدم، وغير ذلك كان ش����يكاباال 

غائبا عن املباراة.
وعقب املب����اراة أش����اد املدير 
الفني للزمالك حسام حسن بفوز 
فريقه بثالثية على الشرطة على 
الرغم ان الفريق دخل املباراة وهو 
يعاني بقوة بسبب كثرة الغيابات، 
مؤك����دا ان العبيه ينقصهم خبرة 
البطوالت، مما يس����بب لهم قلق 
وتوتر في أدائهم. وانتقد حس����ام 
حكم املباراة التونسي، مؤكدا انه لم 
يكن على املستوى املطلوب، وهو 
ما اضطره إلخراج الالعب إبراهيم 
صالح خوفا من تعرضه إلنذار ثان، 
رغم انه كان يؤدي مباراة جيدة. 
على اجلانب اآلخر بارك املدير الفني 
الش����رطة طلعت يوسف  الحتاد 
للزمالك على الف����وز الذي حققه 
أبناء القلعة البيضاء على فريقه، 
مشيرا الى الفريق األبيض يعد من 
الفرق التي تقدم مستويات متميزة 
وتصدره للبطولة منذ البداية أبرز 
دليل، مؤكدا ان قدرة الزمالك على 
التعامل مع الضربات الثابتة بنجاح 
التي يتمتع بها  واملواهب الشابة 
الفريق س����اهم في خروج املباراة 

الزمالك يقبض على الشرطة ويحلق في الصدارة

متعب أمام النيابة غدًا بتهمة إطالق النار 
قررت النيابة العامة مبحافظة 

اجليزة املصرية تأجيل 
استدعاء العب األهلي ومنتخب 

مصر عماد متعب إلى جلسة 
الغد، للتحقيق معه في واقعة 

اتهام كهربائي سيارات له 
بالتعدي عليه بالضرب، وإشهار 

سالح ناري وإطالق طلقتني 
منه في الهواء إلرهابه، بسبب 

تضييق الكهربائي بسيارته 
على سيارة »يارا نعوم« زوجة 

متعب أثناء سيرها بشارع 

مراد باجليزة، وعثر من خالل 
املعاينة على فارغ الطلقتني 
اللتني أطلقهما متعب. وكان 

قد تبني من حتريات املباحث 
أن الالعب كان يقود سيارته، 
وكانت بجانبه سيارة أخرى 

لزوجته، وأثناء سيرهما بشارع 
مراد، فوجئ بقيام كهربائي 

سيارات مبعاكسة زوجته، مما 
أثار حفيظته، فأطلق 3 طلقات 
نارية من سالح كان بحوزته 

في الهواء.

سحب قرعة كأس النخبة..وقمة 
مبكرة بني العهد والصفاء في الدوري

البحرين توافق على إلغاء سباقها 
من رزنامة 2011

مغني رسميًا إلى أم صالل

إسميك ميتلك ميونيخ 1860

اجلزيرة يتعاقد مع سابيال

أوتوبونغ ينضم للهالل السودانيعيسى يرحل عن العربي القطري

س���حبت في مقر االحتاد اللبناني لكرة القدم قرعة كرة 
مباريات كأس النخبة للموسم اجلديد، والتي تنطلق في 
10 سبتمبر وتختتم في 24 منه باملباراة النهائية، مبشاركة 

ستة فرق وزعت على مجموعتني كاآلتي: 
٭ املجموع���ة االولى: العهد )بطل الثنائية(، الراس���ينغ 

بيروت، النجمة.
٭ املجموعة الثانية: الصفاء )الوصيف في الدوري والكأس(، 
االنصار، املبرة، وحتدد املالعب التي جترى عليها املباريات 
الحقا، كما س���حبت قرعة مباريات الدوري العام ال� 52، 
وتش���هد املرحلة االولى لقاء قمة بني العهد والصفاء، في 
حني، لم تس���حب قرعة بطولة ن���وادي الدرجة الثانية، 
بعدما طالب عدد من اعضاء اللجنة العليا لالحتاد بالغاء 
النظام الذي اعتمد في املوسم املنتهي، بجعل الفرق كلها 
تلعب في مجموعة واحدة، استنادا الى ما اعتبره االعضاء 
تالعبا غير مس���بوق في نتائج املباريات. من جانب اخر 
زار وفد من نادي اخليول برئاس���ة رئيسه هيثم قماطي، 
وزير الش���باب والرياضة في حكوم���ة تصريف االعمال 
علي عبداهلل، واطلعه على شكواه من قرارات احتاد الكرة 
باعتباره خاس���را مباراته اخلامس���ة امام االهلي صيدا، 
وحرمان���ه الصعود الى مصاف ن���وادي الدرجة االولى، 
وتتجه ادارة اخليول الى توسيع مروحة اتصاالتها، والى 
التقدم بشكوى قضائية، ضد ما اعتبرته تالعبا في نتائج 

عدد من املباريات. 
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى للفورموال واحد 
انهم تخلوا عن خطة اعادة السباق الى رزنامة 2011.

 بعد حملة االنتقادات العنيفة التي حصلت اثر طرح 
فكرة اعادة جدولة السباق ضمن منافسة بطولة العالم 

احلالية.
 وقال رئيس حلبة البحرين الدولي����ة زايد راش���د 
الزياني في بيان: »بينما كانت البحرين ستسعد في رؤية 
السباق يقام مجددا في 30 اكتوبر متاشي���ا مع ق����رار 
املجلس العاملي لرياضة احملركات، اال انه من الواض���ح 
ان السب����اق لن يقام في هذا املوعد ونحن نحترم متاما 
ه����ذا القرار«، وتابع الزياني: »ال رغبة للبحرين بتنظيم 
سباق يطي����ل املوسم ويعكر صفو رياض����ة الفئة االولى 

والسائقني والفرق واجلماهير«.

أكمل نادي أم صالل عقد محترفيه بتعاقده رس����ميا 
مع اجلزائري مراد مغني العب وس����ط التسيو االيطالي 
السابق، وذكر املوقع الرسمي الم صالل ان مغني وصل 
الدوحة واجتاز الفحص الطبي ووقع العقد مع الش����يخ 
فيصل بن احمد ال ثانى رئيس النادي، واكتملت بالتالي 
صفوف الفريق بالتعاقد مع مغني اذ س����بق للفريق ان 
ضم البرازيلي كابوري والسوري فراس اخلطيب وجدد 
عقد املدافع البحريني محمد حس����ني، واعرب مغني عن 
سعادته بالعيش في الدوحة بعد مواسم طويلة قضاها 
في اوروبا، ومراد مغني من مواليد 1984 في فرنسا وبدأ 
مش����واره االحترافي وعمره 16 عام����ا بصفوف بولونيا 
اإليطالي حتى 2006، وأعير إلى سوشو الفرنسي لفترة 
قبل ان يعود الى بولونيا وفى 2007 تعاقد مع التس����يو 

االيطالي. 

حصل رجل االعمال االردني حسن عبداهلل إسميك على 
غالبية حصص نادي ميونيخ 1860 االملاني بعدما أقرت 
رابطة الدوري االملاني لكرة القدم االتفاق بينه وبني النادي 
ومنحت���ه رخصة خوض منافسات موسم 2012-2011، 

وكان اسميك انقذ ميونيخ 1860 من االفالس.
 بشرائه منذ ش���هري���ن 49% من حص�����ص النادي 
املش���ارك في بطولة الدرجة الثاني���ة بقيمة 18 مليون 
ي���ورو، لكن االتف�������اق كان بحاج�����ة الى نيل الضوء 
االخض���ر م���ن رابط���ة الدوري، الن القواني�ن حت����دد 
بص����رامة مش������اركة املس���تثم���رين والشرك���ات في 

النوادي احملترفة. 

أعلن اجلزيرة بطل الدوري االماراتي لكرة القدم تعاقده 
رسميا مع املدرب االرجنتيني اليخاندرو سابيال ملدة عامني 
ليحل بديال للبرازيل���ي ابل براغا، ولم يعلن اجلزيرة قيمة 
العقد، لكن مصادر صحافية اكدت انه يبلغ 2.5 مليون دوالر 
في الس���نة، وكان براغا قاد اجلزيرة ال���ى ثنائية تاريخية 
بالفوز بلقبي الدوري والكأس الول مرة منذ تأسيسه، لكنه 
اعتذر عن متديد عقده لظروف عائلية ورغبته بالعودة الى 

البرازيل وقيادة فلومينيزي.

 تأكد رحيل املدافع البحريني الدولي سلمان عيسى عن 
صفوف فريق العربي القطري لكرة القدم بعد س���ت مواسم 
قضاه���ا مع الفريق بعد أن انضم إليه من الرفاع البحريني، 
وعلمت وكالة األنباء األملانية من مصدر داخل مجلس إدارة 
النادي أن مصير الالعب قد حس���م بالفع���ل ولكن لم يجر 
اإلع���الن عن رحيله عن الفريق رس���ميا، وذلك حلني إيجاد 

مدافع يحل مكانه.

وافق مجل���س إدارة نادي االحتاد الس���كندري على 
االستغناء عن خدمات الكاميروني أوتوبونغ مهاجم الفريق 
وانتقاله لنادي الهالل السوداني وذلك بعد االتفاق الذي 
أبرم بني الناديني بالنادي السكندري، وينتقل الكاميروني 
أوتوبونغ لصفوف الهالل بعقد ملدة موس���مني ونصف 
املوس���م مقابل 841 ألف دوالر ليقطع بذلك نادي الهالل 
الب���اب على األهلي املصري الذي كان يرغب في التعاقد 

مع الالعب الكاميروني.

شيكاباال تألق وقاد الزمالك لفوز كبير على الشرطة

متعب وزوجته يارا


