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إنبي يلتقي حرس الحدود اليوم في ختام األسبوع السابع للدوري المصري

الزمالك يفقد النقطة التاسعة بعد تعادله مع الجونة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

واصل الزمالك الرجوع للخلف 
وفشل الفريق في الفوز على أرضه 
على اجلونة في اللقاء الذي اقيم 
القاهرة وانتهى 1-1 في  بس����تاد 
منافسات املرحلة السابعة للدوري 

املمتاز. 
تقدم اجلونة في الدقيقة 43 عن 
طريق أحمد عمران العب الزمالك 
السابق وتعادل ميدو بعد 3 دقائق 

من انطالقة الشوط الثاني. 
اللقاء مشهدا دراماتيكيا  شهد 
بطله عمرو زكي الذي طرده احلكم 
قبيل نهاية اللقاء بعدما احتك زكي 
مع مساعد احلكم حيث قام بإلقاء 
الك����رة في صدر مس����اعد احلكم، 
فقام احلكم على إثر ذلك بإشهار 
البطاقة احلمراء املباشرة ملهاجم 
الزمالك، وكاد مهاجم الزمالك اآلخر 
أحد حسام ميدو ان ينال هو اآلخر 
بطاقة حمراء في الدقيقة األخيرة 
من اللقاء، عندما اعتدى بش����كل 
سافر في لعبة مشتركة على أحد 
العبي اجلونة، ثم جلس على ظهره 
بطريقة غير الئقة، ولكن املرشدي 
تغاضى عن الواقعة متاما، وأنهى 

اللقاء بعدها.
بهذه النتيج����ة يرتفع رصيد 
الزمالك إلى 8 نقاط وتراجع الفريق 
للمركز الثامن مؤقتا وابتعد 9 نقاط 
كاملة عن القمة التي يحتلها األهلي، 
فيما رف����ع اجلونة رصيده إلى 9 
نقاط في املركز الس����ابع. ووضح 
ان الزمال����ك لم يس����تفد من فترة 
التوقف التي دامت ش����هرا تقريبا 
في حتسني مستوى لياقة العبيه 

وزيادة التجانس بينهم.

وكان انبي قد استأنف تدريباته 
أم����س األول دون احلصول على 
راحة عقب العودة من مالي، وهي 
التي س����عى خاللها  التدريب����ات 
ضياء السيد املدير الفني للفريق 
ملعاجلة الالعبني نفس����يا من آثار 
الهزمية الكبيرة أمام فريق ستاد 
مالي باربعة أهداف مقابل هدفني، 
خاص����ة أن اخلس����ارة اطاح����ت 
بالفري����ق البترولي من البطولة، 
كما خصص املدير الفني جزءا من 
التدريب����ات اليومية التي اجراها 
الفريق لعرض ش����رائط الڤيديو 
اخلاصة مبباريات حرس احلدود 

التي خاضها مؤخرا.
واكد ضياء الس����يد أن فريقه 
سيخوض لقاء اليوم مببدأ واحد 
وهو الفوز فقط، لتعويض تأخر 
الذي اصبح يحتل املركز  الفريق 
احلادي عش����ر بج����دول ترتيب 
الدوري برصي����د 7 نقاط، وذلك 
النشغال الفريق مبنافسات كأس 
االحتاد االفريقي، وبالتالي علينا 
اقتن����اص جميع نق����اط مباراتنا 
املؤجل����ة بالدوري للع����ودة من 
جديد لفرق املقدم����ة.  في املقابل 
اكد طارق العش����ري املدير الفني 
حلرس احلدود الذي يحتل املركز 
السادس باملسابقة برصيد 9 نقاط، 
ان الفرصة باتت مواتية هذا املوسم 
لتحقيق طموحات الفريق العسكري 

مبسابقة الدوري العام.
 وكان احلرس قد ادى تدريبه 
االخير باالمس في معسكره املغلق 
الذي يقيمه بالقاهرة عقب عودته 
من السعودية بعد  ان خاض مباراته 

الودية هناك امام احتاد جدة.

دعوة لتنظيم مباراة 
بين إسرائيل وفلسطين

صرح املستشار اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة املعني بالرياضة 
من أجل التنمية والسالم، ويلفريد 
ليمكي، بأن إقامة مباراة لكرة القدم 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني قد 
تكون سبيال للمساعدة على إنهاء 
الصراع طويل األمد في الش����رق 
األوسط. وأعرب ليمكي، وهو أملاني 
اجلنسية، عن تفاؤله إزاء إمكانية 
تنفيذ هذا املقترح، قائال إن هناك 
مؤيدين للفكرة أبدوا استعدادهم 
لتقدمي مليون يورو )1.5 مليون 
دوالر(، أو أكثر، لتمويل املباراة في 
غضون أقل من يومني، إذا ما وافق 
السياسيون املعنيون على املقترح. 
وقال ليمكي، الذي عمل مديرا سابقا 
لنادي فيردر برمين األملاني لكرة 
القدم ملدة 18 عاما، إنه ميكن إقامة 
املباراة في مدينة رام اهلل بالضفة 
الغربية، أو في تل أبيب. وأوضح 
أنه أجرى محادثات مع مسؤولني من 
اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيني، 
غير أنه أقر بأن هذا املشروع يتسم 
بالصعوبة نظرا ألن اجلانبني، على 
ما يبدو، ال يس����تطيعان التغلب 
على العوائق السياسية من أجل 
الرياضة. وأضاف أن بعض الدول 
األخرى، مثل البرازيل وسويسرا، 
قد تس����اعد في كسر اجلمود بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني عن 
طريق املش����اركة في تنظيم هذا 

احلدث. 

من إيقاف شيكاباال«.
وتوجه الشيش����يني بالشكر 
لالعبي فريقه على أدائهم في املباراة 
وحصولهم على نقطة من الزمالك 

الذي يضم العديد من النجوم.
وأضاف الشيش����يني »الفريق 
يضم 5 العبني لم يلعبوا في دوري 
األضواء من قبل، وبالرغم من ذلك 
حقق����وا نتائج طيبة أمام الزمالك 

وبتروجيت واالحتاد«.

إنبي يلتقي الحرس 

يدخل انب����ي اختبارا في غاية 
االهمية عندما يلتقي بنظيره حرس 
احلدود على ملعب بتروسبورت 
بالتجمع اخلامس في الثامنة والربع 
مساء في ختام مباريات االسبوع 
الس����ابع للدوري املصري املمتاز 

لكرة القدم.

من جانبه، اعترف املدرب العام 
لفريق اجلونة سامي الشيشيني 
بأحقي����ة الزمالك ف����ي الفوز على 
إلى سوء  التعادل  فريقه، مرجعا 
احلظ الذي الزم مهاجمي الفريق 

األبيض.
وق����ال الشيش����يني إن العبي 
الزمالك أضاعوا العديد من الفرص 
الس����هلة التي كانت كفيلة إلنهاء 
املباراة لصاحلهم، ولكنه عبر عن 
شكره لالعبي فريقه بعدما جنحوا 

في احلفاظ على النتيجة.
وتابع الع����ب ومدرب الزمالك 
السابق »الزمالك كان يستحق الفوز 
بعدما أضاع العب����وه العديد من 
الفرص في الش����وط األول، لكنه 
يفتق����د للربط بني خط الوس����ط 
والهجوم، وال أدري سبب استبعاد 
عالء علي من تشكيلة الفريق بالرغم 

يلتقي منتخب مصر مع نظي����ره التنزاني في اخلامس 
من نوفمبر املقبل في مباراة ودية أخيرة استعدادا ملواجهة 
اجلزائر يوم 14 من الش����هر ذاته ف����ي اجلولة األخيرة من 

تصفيات أفريقيا املؤهلة لكأس العالم 2010.
وأكد شوقي غريب املدرب العام ملنتخب مصر في تصريحات 
لقناة »مودرن س����بورت« ان اجلهاز الفني للمنتخب اختار 
مواجهة منتخب تنزانيا من بني املنتخبات املرشحة للمباراة 

الودية لكونه ال يضم محترفني خارج تنزانيا.
وأشار غريب إلى أن املباراة خارج األجندة الدولية ولذلك 
كان من األفضل اختيار منتخب ال يضم محترفني حتى يكون 

مكتمل الصفوف.

مصر تواجه تنزانيا استعدادًا للجزائر

الشمال في مواجهة مهمة مع السيليةالرفاع الشرقي يتخطى المالكية بثالثية اتحاد الكرة العراقي إلى التحقيق

بوتين يحلم بنهائي 
روسي ألماني في المونديال

اعلن املتحدث الرس���مي باسم احلكومة العراقية علي الدباغ 
بصفته رئيس اللجنة العلي���ا النتخابات االحتاد العراقي لكرة 
القدم، عن تشكيل جلنة حتقيق للنظر في املخالفات القانونية 

في احتاد الكرة.
وقال الدباغ في بيان مقتضب »ان هناك جلنة حتقيق اداري 
س���تبدأ عملها للنظر في املخالفات القانونية واالدارية واملالية، 
لرئيس واعضاء االحتاد العراقي لكرة القدم، التي رافقت عمله 

منذ ممارسته ملهامه وحتى اآلن«.
يشار الى ان االحتاد العراقي الذي يرأسه حسني سعيد، مير 

بأزمة خانقة بعد تعرقل االنتخابات خلالفات داخلية.

اعرب رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني عن امله برؤية 
منتخبي روسيا واملانيا يخوضان نهائي مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا.وصرح بوت���ني على هامش زيارة قام بها ملصنع جتميع 
سيارات فولكسفاغن االملانية في مدينة كالوغا )880 كلم جنوب 
غرب موس���كو(: »لقاء روس���يا واملانيا في نهائي مونديال 2010 

في جنوب
افريقيا س���يكون س���يناريو مثاليا«. وق���ال بوتني مازحا في 
تصريحه الذي نقلته وكالة ايتار تاس: »اذا كان االمر كذلك، فلن 
نغضب اذا قام ش���ركاؤنا بدع���م املنتخب االخر«. واضاف بوتني 
مازحا ايضا: »فولس���فاكن متلك فرصة كبي���رة عندما يكون لها 
منتخب في النهائي، وعلى كل حال فان منتخبي املانيا وروس���يا 

الظفرة الستمرار المفاجآت أمام الوصل

العهد »قسا« على الساحل وتصدر الدوري اللبناني

بيليك مدرباً جديداً للتشيك

المنامة ـ ناصر محمد
الرفاع الشرقي فوزه  حقق 
الثاني على التوالي في الدوري 
البحريني لكرة القدم، وذلك بعد 
تغلبه على املالكية 3 � 0 وجاءت 
جميع األهداف بالشوط الثاني 
من مباراتهم���ا ضمن اجلولة 
الثالثة للمسابقة والتي رفع من 
خاللها الشرقي رصيده الى 6 
نقاط، فيما اليزال املالكية من 

دون اي رصيد من النقاط. 
وسجل للشرقي اهدافه احمد 
سعد )60( فيصل بودهوم )74( 

واحمد اخلياط )82(.

وبهدف قاتل أحرزه مهاجم 
احلالة حسن يعقوب بالدقيقة 88 
خرج فريقه متعادال مع البسيتني 
1 � 1 ليحرم البسيتني من النقاط 
الث���الث ويرفع رصيده الى 21 
نقطة، فيما ارتفع رصيد احلالة 

الى 4 نقاط.

دوري السلة

وضمن مسابقة دوري السلة 
زين جاءت نتائج االسبوع االول 
على النحو التالي فوز سترة على 
التوريدات 86 � 78، واحلالة على 
مدينة عيسى 78 � 72 واألهلي 

على البحرين 79 � 67 واملنامة 
على االحتاد 92 � 82. 

هذا وقد سجل الدوري اإلقالة 
األولى ملدرب االحتاد األميركي 
اولزو، وذلك لعدم اقتناع ادارة 
النادي بقيادته للفريق اضافة 
لش���كوى عدد من الالعبني من 

ضعف شخصيته. 
وبات املدرب الوطني جناح 
ميالد األقرب لتولي املهمة بدال 
من���ه فيما يحتم���ل ان يتعاقد 
امل���درب األميركي  النجمة مع 
اولزو بعد إنهاء اجراءات العقد 

مع ناديه االحتاد.

يعود قط���ار الدوري القطري 
لك���رة الق���دم الى نش���اطه بعد 
توق���ف دام أس���بوعني بس���بب 
اجلولة األوروبية للمنتخب االول 
وتضمنت خوض 3 مباريات ودية 
مع منتخبات كرواتيا ومقدونيا 

والكونغو.
وتنطلق املرحلة اخلامس���ة 
اليوم بلقاءي الشمال مع السيلية، 

واخلريطيات مع اخلور.
وفي مواجهة مهمة، يس���عى 
الشمال الى حتقيق الفوز الثاني 

عندما يستضيف السيلية منافسه 
السابق في دوري الدرجة الثانية 
وفي صراع الهبوط والبقاء الذي 
يسعى بدوره لتحقيق الفوز االول 

بعد 3 تعادالت وخسارة.
الكفة متس���اوية بني  وتبدو 
الفريقني وان كان السيلية سيعاني 
بسبب غياب مهاجمه الكاميروني 
مانويل ايفا لالصابة، بينما يبرز 
في الشمال املهاجم البرازيلي ليما 

والعراقي سامر سعيد.
وس���يكون الف���وز االول في 

الدوري حلم اخلريطيات واخلور 
اللذين لم يتذوقا طعم االنتصارات،  
وهو امر كان متوقعا للخريطيات 
الذي جنا م���ن الهبوط بقرار من 
االحتاد القطري لكرة القدم الذي 
رفع عدد األندية من 10 الى 12، لكنه 
لم يكن متوقعا للخور الذي انطلق 
بقوة في بداية املوسم ووصل الى 
نهائي كأس الشيخ جاسم وتوقع 
ل���ه اجلميع ان يك���ون احلصان 
األسود في الدوري لكنه خسر 3 

مرات وتعادل في الرابعة.

تفتتح املرحلة الرابعة من الدوري االماراتي 
لك���رة القدم اليوم بإقام���ة لقاءين حيث يلعب 

الشارقة مع النصر، والوصل مع الظفرة.
ويأمل الظفرة ان يستكمل مسلسل مفاجآته 

عندما يحل ضيفا على الوصل احلادي عشر.
وكان الظفرة فاز على عجمان والشباب وخسر 
امام اجلزيرة ليصعد الى املركز الرابع الذي يسعى 
الى التمسك به رغم صعوبة مهمته، على اعتبار 

ان الوصل يريد بدوره حتقيق فوزه االول بعد 
خسارتني وتعادل والتخلي عن املركز قبل االخير 

الذي ال يليق باسمه وتاريخه.
وسيكون الفوز مطلب الشارقة السادس وضيفه 
النصر السابع، االول لالستمرار في طفرته التي 
توجها بفوز عري���ض في املرحلة املاضية على 
الوصل 4-2، والثاني لتجاوز سقوطه املفاجئ 

امام بني ياس الصاعد حديثا 2-1.

بيروت ـ ناجي شربل
تع���ادل التضامن ص���ور والصفاء 0-0، وفاز العهد على ش���باب 
الساحل 7-1، والراس���ينغ بيروت على اإلصالح البرج الشمالي 1-2 
ف���ي ختام املرحلة الثانية ذهابا من الدوري اللبناني العام لكرة القدم 

للدرجة األولى. 
وتصدر العهد ترتيب الفرق برصيد س���ت نقاط وبفارق االهداف 
عن الراسينغ بيروت الوصيف. وحل النجمة في املركز الثالث بفارق 
االه���داف عن التضامن ص���ور الرابع، ثم املبرة ف���ي املركز اخلامس، 
والصفاء في املركز السادس، واحلكمة بيروت في املركز السابع بفارق 
االهداف عن االنصار الثامن واالهلي صيدا التاس���ع وشباب الساحل 
العاشر، ثم الشباب الغازية احلادي عشر واالصالح البرج الشمالي في 
املركز الثاني عشر االخير. على ملعب صور البلدي، تعادل التضامن 
صور والصفاء 0-0 في مباراة باهتة في ش���وطها األول، مع أفضلية 
للفريق الصوري الذي تراجع في الشوط الثاني امام السيطرة املطلقة 
للفريق الضيف الذي لم يحسن ترجمتها الى اهداف. وعلى ملعب صيدا 
البلدي، س���حق العهد ضيفه شباب الساحل 7-1 في مباراة من طرف 
واحد. واستس���لم شباب الساحل وانهار دفاعه في الدقائق العشرين 
األخيرة، فدخلت مرماه أربعة اهداف في 11 دقيقة وسط ذهول جهازه 

الفني وادارييه.
مسلسل التسجيل افتتحه البرازيلي فابيو دا سيلفا في الدقيقة 
22 من كرة ارتدت اليه من احلارس عباس ش���يت اثر تسديدة من 
مواطنه رودولفو دوس س���انتوس فحولها سهلة الى ميينه. وفي 
الدقيقة 29 اضاف احمد زريق الهدف الثاني إثر مجهود فردي راوغ 

من خالله اكثر من مدافع وسدد بني قدمي احلارس شيت. 
وفي الدقيقة 45 كسر النيجيري اكاريو روبرت مصيدة التسلل 
إث���ر متريرة بينية م���ن عباس عطوي فانفرد باحلارس، وارس���ل 
الكرة الى يساره مسجال ثالث اهداف املباراة، وفي الدقيقة 73 رفع 

محمود العلي النتيجة الى 4-0 من تس���ديدة قوية الى ميني احلارس 
شيت إثر متريرة من النيجيري اكاريو. وفي الدقيقة 78 سجل حسن 
معتوق الهدف اخلامس من تسديدة من خارج املنطقة الى قلب املرمى 
إثر متريرة متقنة من البرازيلي دوس س���انتوس. ورفع العلي فارق 
االهداف اثر تسديدة على ميني احلارس شيت إثر متريرة من معتوق 
)79(، واختتم معتوق املنفرد مسلسل االهداف للعهد من كرة سددها 
الى يسار احلارس شيت إثر متريرة من العلي )84(، وفي الدقيقة 86 
سجل محمد قصاص هدف رد االعتبار لشباب الساحل من كرة سددها 

»لوب« من فوق احلارس محمد حمود حلظة خروجه ملالقاته.  
وكان شباب الساحل اهتز بقوة، بعد استقالة نائب رئيسه سمير 
دبوق، الذي يهتم بتأمني التمويل، ليصبح الساحل بال رئيس ونائب 
رئيس، بعد اعالن رئيس���ه فادي عالمة االبتعاد ع���ن كرة القدم، اثر 
التوافق في انتخابات االحتاد، والذي قضى على طموحه في رئاس���ة 

اللجنة العليا.
 وعلى ملعب بلدية برج حمود، فاز الراسينغ بيروت على اإلصالح 
البرج الشمالي 2-1 في مباراة تقاسمها الطرفان، مع افضلية الصحاب 
األرض في االستحواذ على الكرة في الثاني. وسجل موسى الزيات هدف 
التقدم لالصالح البرج الشمالي اثر كسره مصيدة التسلل بعدما تلقى 
متريرة أمامية من الفلس���طيني وسيم عبد الهادي، فانفرد باحلارس 
سركيس اسكجيان وارسل الكرة بذكاء إلى ميينه حلظة خروجه ملالقاته 
)23(، وسريعا ادرك الراسينغ بيروت التعادل من كرة خطفها السيراليوني 

دونالد ماسينتيري من امام احلارس بالل كساب الذي أخطأ 
في تقديرها وحولها سهلة في قلب املرم����ى املشرع 

)28(، وف��ي الدقي���قة 73 اضاف السيرالي��وني 
الفوز من  النش���ط، هدف  ماسينت��يري 

تسديدة ق��وية خ���دعت احل���ارس 
كساب. 

عني ميشال بيليك مدربا جديدا ملنتخب التشيك 
بحسب ما اعلن االحتاد التشيكي لكرة القدم.وقال 
رئيس االحتاد ايفان هاسيك والذي اشرف ايضا 
على تدريب املنتخ���ب لفترة وجيزة في االونة 
االخيرة: »لق���د عرضت منصب مدرب املنتخب 
على ميش���ال بيليك النني واث���ق من انه ميلك 
الصفات االنسانية واملهنية التي تخوله قيادة 

املنتخب الوطني«. 
وكان بيليك )44 عاما( مساعدا لهاسيك الذي 
اعلن تنحيه عن املنصب االسبوع املاضي بعد 
فشل فريقه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2010 

في جنوب افريقيا. 
واضاف هاسيك »مهمة بيليك قيادة التشيك 

الى نهائيات كأس اوروبا 2012«.
ومن جانب آخر اعلن االحتاد الس���ويدي ان 
املدرب زفن غوران اريكسون ال يستطيع تدريب 

منتخب بالده حاليا.
وصرح رئيس االحتاد الس���ويدي الرش اكه 
الغريل: »اجرينا اتصاال مع اريكسون االسبوع 
املاضي، لكنه ابلغنا عدم متكنه من ذلك، كونه 
يرتبط بعقد مع نوتس كاونتي االجنليزي وال 

يستطيع حاليا تسلم هذا املنصب«.

أحمد حسام »ميدو« سجل هدف التعادل للزمالك

العب العهد حسن معتوق يسجل احد اهدافه 
في مرمى حارس شباب الساحل عباس شيت


