
رياضة
الثالثاء 20 ديسمبر 2011

40
األهلي يؤجل توقيع عقد مباراة ميونيخ

األغ���ا هدف التق���دم لدجلة في 
الدقيقة 77، قب���ل ان يرد عليه 
الثاني  رؤوف بهدفه الشخصي 
وهدف انبي الثالث قبل 11 دقيقة 
من صافرة انتهاء اللقاء، وبهذا 
التعادل رف���ع انبي رصيده الى 
خمس نق���اط، ويظل في املركز 
اخلامس عش���ر، وأضاف وادي 
دجلة نقطته العاش���رة وارتقى 
للمرك���ز العاش���ر ف���ي جدول 

الترتيب.

فوز مؤثر

وفي افتتاح مواجهات اليوم 
الثان����ي للجول����ة الثامنة، فاز 
فريق تليفونات بني س����ويف 
على ضيف����ه املقاولون العرب 
به����دف دون رد في اللقاء الذي 
جمع الفريقني على ستاد الفيوم، 
الفريق الصاعد حديثا  ويدين 
لدوري االضواء بفوزه الرابع هذا 
املوسم لنجمه املعار من األهلي 
أحمد شكري الذي سجل هدف 
اللقاء الوحيد بعد دقيقتني من 
بداية الشوط الثاني، ورفع هذا 
الفوز رصيد ممثل محافظة بني 
سويف في دوري الكبار الى 12 
نقطة وتقدم للمركز السابع بينما 
جتمد رصيد املقاولون عند ثالث 
نقاط وتراج����ع للمركز الثامن 
عشر في جدول الترتيب ليزاد 

موقفه تأزما.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

للمس���ابقة، بينما جتمد رصيد 
الشرطة عند 14 نقطة وظل في 

املركز الرابع.
وفي لقاء آخر ش���هده ملعب 
اإلسماعيلية في التوقيت نفسه، 
فشل االس���ماعيلي في حتقيق 
ف���وزه األول خ���الل مواجهاته 
مع مص���ر املقاصة وتعادل معه 
من دون أه���داف، بهذه النتيجة 
إلى  رفع االس���ماعيلي رصيده 
11 نقط���ة وتقدم للمركز الثامن، 
كما أضاف مصر املقاصة نقطته 
اخلامسة عش���رة وحافظ على 

املركز الثاني.

تعادل مثير

في لقاء ثالث أقيم في نفس 
انبي مع  التوقيت تعادل فريق 
ضيفه وادي دجلة بثالثة أهداف 
ل���كل منهما في اللقاء الذي أقيم 
بالقاهرة  مبلعب بترو سبورت 
انبي  اجلديدة، وتق���دم مهاجم 
أحمد عبد الظاهر بهدف لفريقه 
في الدقيقة 17 ثم تعادل عاشور 
التقي هداف دجلة لفريقه بعدها 
بأربع دقائق لينتهي الشوط األول 

بهذه النتيجة.
الثاني، أضاف  وفي الشوط 
عاش���ور التقي الهدف الثاني له 
ولدجلة في الدقيقة 60، ثم عادل 
مهاجم انبى أحمد رؤوف النتيجة 
في الدقيقة 75، ثم تضاعفت حدة 
اإلثارة بإحراز السوري عبدالفتاح 

ق���رر مجل���س ادارة النادي 
االهلي ارسال عقد املباراة الودية 
الى احملامى  مع بايرن ميونيخ 
اخلاص بالنادي مونتيري حتى 
يقوم بدراسة العقد قبل التوقيع 
عليه على الرغم من موافقة جلنة 
الكرة واجلهاز الفني على خوض 
املباراة، حيث فضل مجلس االهلي 
ان يدرس العقد قانونيا اوال قبل 
التوقيع النهائي، حلفظ حقوق 
املالية، وكذلك مطابقته  النادي 
القواع���د اخلاصة باالحتاد  مع 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( بشان 
املباريات الودية في حالة وجود 

اي خالف مع الشركة املنظمة.
ومن املقرر ان يرأس رئيس 
النادي االهلي حسن حمدي بعثة 
الفريق االحم���ر في قطر )البلد 
املضيف( للمب���اراة الودية امام 
العمالق الباڤ���اري الذي خاض 
مؤخرا آخ���ر مبارياته بالدوري 
االملاني ام���ام كولن قبل توقف 
»البوندس���ليغا« لعطلة الشتاء 
والذي سيتم استئنافه يوم 20 

يناير.
في ش���أن آخر، انتق���د قائد 
الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
االهلي حسام غالي اوضاع الكرة 
في مصر واحتاد الكرة القائم على 
تنظيم مسابقة الدوري، متعجبا 
من حص���ول الفريق على راحة 
س���لبية طويلة تتخطى الراحة 
التي حصل عليها الفريق عقب 
انتهاء املوسم املاضي قبل تالحم 

املوسمني معا.

الحدود يتخلص من الشرطة

واصل فريق حرس احلدود 
حصده للنقاط ومتكن من الفوز 
عل���ى ضيف���ه احتاد الش���رطة 
بهدف���ني دون رد في اللقاء الذي 
جمع الفريقني على ستاد املكس 
مبدينة اإلسكندرية، وتقدم مهاجم 
الفريق العسكري الشاب محمد 
شعراوي بهدف أول لفريقه في 
الدقيقة 52 من اللقاء الذي أداره 
رؤوف احلوشي قبل أن يتمكن 
املهاجم الدولي العائد أحمد عيد 
النتيجة  عبدامللك من مضاعفة 
ف���ي الدقيقة 67 مح���رزا هدفه 
الثان���ي على التوال���ي في آخر 
جولتني بعد عودته من اإليقاف، 
وبفوزه الس���ادس على التوالي 
رفع حرس احلدود رصيده إلى 
19 نقط���ة وحافظ على صدارته 

هدف إنبي في مرمى وادي دجلة

فوز فرق »املقدمة« في لبنان.. و»صور« اعترض على احلكم

اسعد النتيجة الى 1 - 2 من ضربة 
حرة مباشرة، اذ سدد الكرة الى 
املقص األيس���ر ملرمى ش���قيقه 

احلارس نزيه أسعد.
وعلى ملعب صيدا البلدي، فاز 
اإلخاء األهلي عاليه على املبرة 
4 - 2 )الشوط األول 1 - 1(، في 
مباراة أكملها املبرة بعشرة العبني 
منذ الدقيقة 51، عندما طرد احلكم 
االحتادي علي صباغ البرازيلي 

بيريس ادي كارلوس.
وافتتح الس���وري فهد عوده 
التس���جيل ف���ي الدقيقة 35 من 
ضربة حرة مباش���رة من زهاء 
30 مترا، اذ سدد الكرة الى ميني 

احلارس محمد شكر.
وفي الدقيقة 45 أدرك البرازيلي 
اسماعيل داسيلڤا فرانسيسكو 
التعادل من ضربة جزاء، وسدد 
الكرة الى املقص األيس���ر ملرمى 
احلارس احمد تكتوك، إثر خطأ 
من طارق عبده على طارق العلي 

داخل املنطقة.
وفي الدقيقة 49 تقدم االخاء 
األهلي عاليه مجددا عن طريق 
الفلس���طيني مصطف���ى حالق، 
بتسديدة الى يسار احلارس شكر 
إثر عرضية م���ن محمد حمود.

وعلى ملعب بيروت البلدي، فاز 
الصفاء على شباب الساحل 3 - 0 
)الشوط األول 2 - 0(، في مباراة 
متوسطة مع أفضلية للصفاء في 

االستحواذ على الكرة.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

للكرة وارسلها الى ميني احلارس 
فضل مسلماني الذي ارمتى الى 
الدقيقة  اجلهة املعاكس���ة.وفي 
64 توقفت املب���اراة زهاء ثالث 
دقائق عندما اعترض التضامن 
صور على قرار احلكم باحتساب 
ضربة جزاء ثاني���ة للعهد، إثر 
خطأ من هيثم خدوج على حسن 
شعيتو داخل املنطقة. وانبرى 
الى ميني  العلي للكرة وارسلها 
احلارس مسلماني الذي احسن 
تقديره���ا واخرجها ببراعة الى 
ركنية. وفي الدقيقة 81 س���جل 
الفوز بتسديدة  شعيتو اصابة 
صاروخية من خارج املنطقة الى 

ميني احلارس مسلماني.
وعلى ملعب رش���يد كرامي 
البلدي ف���ي طرابلس، س���قط 
طرابل���س الرياضي امام ضيفه 
النجمة 1 - 2 )الش���وط األول 1 
- 2(، في مباراة متوس���طة مع 

افضلية للفريق الضيف.
اكرم  الدقيقة 21 س���جل  في 
مغربي اصابة التقدم عندما خطف 
الكرة من املدافع الطرابلسي وليد 
فتوح وانطلق منفردا، ثم ارسلها 
الى يسار احلارس طوني ضاهر 

حلظة خروجه ملالقاته.
وفي الدقيقة 45 اضاف عباس 
عطوي االصابة الثانية بتسديدة 
من زهاء 35 مترا، واخترقت كرته 
املقص االمي���ن ملرمى احلارس 

ضاهر.
وفي الدقيقة 46 قلص بسام 

على ملعب صور البلدي، خسر 
التضام���ن صور أمام العهد 1 - 
2 )الش���وط األول 0 - 0( امام 
زهاء 800 متفرج، في املباراة التي 
اجريت بينهما في ختام املرحلة 
الثامنة من الدوري العام اللبناني 

ال� 52 لكرة القدم.
وش���هدت اللعبة اعتراضات 
كثيرة ومتك���ررة من اجلمهور 
ق���رارات احلكم  الصوري على 
الدولي رضوان غندور، وتوقفت 
زهاء 3 دقائق ف���ي الدقيقة 64 
إثر احتساب غندور ضربة جزاء 
العه���د، اعترض عليها  لصالح 
أفراد الفريق الصوري وساندهم 

اجلمهور بوابل من الشتائم.
وبع���د املباراة خ���رج طاقم 
احلكام وسط اعتراض وهتافات 
من العيار الثقيل، انهالت عليهم 
من اجلمهور الصوري احتجاجا 
على عدم احتساب ضربة جزاء 
في الدقيق���ة 90 لصالح املهاجم 
غسان ش���ويخ املنفرد، بدعوى 
تعرضه للعرقل���ة من احلارس 

البيروتي محمد حمود.
في الدقيقة 26 افتتح املصري 
احمد محمد التسجيل الصحاب 
االرض بتس���ديدة أرضي���ة الى 
ميني احلارس حمود إثر متريرة 
من عل���ي فقيه.وفي الدقيقة 45 
احتسب احلكم ضربة جزاء عقابا 
للمس فقيه الكرة داخل املنطقة. 
واعترض الصوريون على قراره 
بش���دة. وانبرى محمود العلي 

العب الصفاء يسجل في مرمى شباب الساحل

سائقو الباصات في لندن
يطالبون بـ 500 إسترليني

حكم فرنسي لالعب مغربي: 
»اغرب عن وجهي أيها العربي« !

ڤان بوينت مزق الكرة

قطر الستضافة األوملبياد

50 ألف شرطي 
ملونديال 2014

زكري ينتقد شجار مطمور

بلجيكا تختار جيلبرت
أفضل رياضي في العام

مانشيني يتوقع صراعًا شرسًا
بني قطبي مانشستر على الدوري

الشباب يواجه القادسية

نيسان ترعى »سباق الدراغ« 
لـ »جي تي زد« ومالكي

 »جي تي ـ آر« في الشرق األوسط

طالب سائقو باصات لندن احلكومة البريطانية بعالوة خالل 
فترة األلعاب األوملبية والتي تستمر ملدة ثالثة أسابيع مبقدار 

500 استرليني نظير املزيد من العمل خالل هذه الفترة.
وأضاف الس���ائقون أن الزيادة تهدف فقط الى املساعدة 
في وصول العاملني في مواعيد عملهم خالل األوملبياد التي 
تس���تضيفها لندن من 27 يوليو وحتى 12 اغسطس املقبل 

والتي توقعوا أن تشهد صعوبات زائدة خالل هذه الفترة.
وقال عمدة لندن بوريس جونس���ون ان هؤالء السائقني 
س���واء في مترو أنفاق لندن أو في إدارة نقل لندن يسعون 
لالستيالء على املال فقط وطلب من احتاد العاملني في النقل 
التوقف عن مثل هذه األعمال، وأضاف »أنا ال أدعم مثل هذا 

التصرف«.
من ناحية أخرى، اتهم األمني العام الحتاد الس���ائقني في 
لندن بيتر كافانا عمدة لندن بأنه يس���عى الى رفع يده فقط 

عن املوضوع.
وأضاف: »إذا استمر احلال على ما هو عليه فال نستطيع 

إال االستمرار في خطط اإلضراب«.

فتحت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم حتقيقا موسعا 
حول اتهام الالعب املغربي كامل ش���افني العب وسط فريق 
أوكس���ير الفرنسي حلكم راية بتوجيه عبارات عنصرية له 

بسبب أصوله العربية.
وأعلن رئيس الرابط���ة فريدريك تيريز في بيان أنه بدأ 
التحقيق في هذه الواقعة التي شهدتها مباراة أوكسير وبريست 

في اجلولة ال� 18 من الدوري الفرنسي.
وأكد شافني أن احلكم املساعد جوان بيريو قال له »اغرب 
عن وجهي ايها العربي« ما تسبب في مشادة كالمية بينهما 
اضطرت حكم املباراة إلش���هار البطاق���ة احلمراء في وجهه 
وطرده في الدقيقة 55، وفقا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة 

»ماركا« اإلسبانية.

اكتسب الهولنديون شهرة كبيرة بكونهم من »املدفعجية« 
في عالم كرة القدم بتسديداتهم القوية، ونافسهم البرازيلي 
روبرتو كارل���وس في هذا املجال. اال ان اح���دا لم يرق الى 
مستوى الالعب البلجيكي في صفوف فريق بايرن ميونيخ 
االملاني ڤان بوينت الذي س���دد خالل املباراة االخيرة لفريقه 
قذيفة من العيار الثقي���ل مزقت الكرة »حرفيا« وباتت غير 

صاحلة للعب.
ويبقى الس���ؤال عما لو اصابت الك���رة هدفها فهل كانت 

الشباك ايضا ستقع ضحية قدم الالعب؟

قالت صحيفة »اندبندنت« البريطانية إنه وبعد عام من 
حصولها على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022، 
تس���عى قطر حاليا للفوز باستضافة أوملبياد 2020، لتكون 

أول دولة في الشرق األوسط حتظى بهذا الشرف.
وإلى جانب قطر، تتنافس مدن مثل باكو، واس���طنبول، 
وطوكيو، ومدريد، وروما. ويتوجب على املدن املتقدمة تقدمي 
عروضه���ا النهائية إلى اللجنة املس���ؤولة في موعد أقصاه 
فبراير املقبل. وستعلن النتائج املبدئية في مايو املقبل، على 

أن تعلن النتائج النهائية في سبتمبر 2013.

أكد املسؤولون عن عملية تأمني بطولة كأس العالم 2014 
لكرة القدم بالبرازيل أن خط���ة التأمني تضع في أولوياتها 
استخدام أس���لحة غير فتاكة وأن استثمارات خطة التأمني 
ستتجاوز املليار ريال برازيلي )538 مليونا و778 ألف دوالر( 
وأن اخلطة تتضمن تعي���ني ما بني 45 إلى 50 ألف فرد أمن 

لتأمني البطولة.
وأكد جوزيه ريكاردو بوتيليو مفوض الشرطة الفيدرالية 
في البرازيل واملسؤول عن اخلطة األمنية على ضرورة توخي 
احلذر واالهتمام في كل من عناصر خطة التأمني بنفس الدرجة 

على أال يطغى أي من هذه العناصر على الباقي.

اعترف نور الدين زكري بأن سبب دخول العبي اخلضر 
في مش���اجرات مع زمالئهم بأنديته���م األوروبية يعود إلى 

النقص وفقدان الهوية.
وأضاف زكري � في تصريح لصحيفة »النهار« اجلزائرية 
� أن شجار بعض العبي »اخلضر«، على غرار ما أقدم عليه 
مطم���ور مع أحد زمالئه في نادي فرانكفورت األملاني، مرده 
باألساس الى فقدان الالعبني العرب، وخصوصا اجلزائريني 
منهم، للهوية ومعاناتهم من عق���دة النقص املوجودة لدى 

الالعبني اجلزائريني.
ووص���ف زكري ما قام به الفرنس���ي زي���ن الدين زيدان 
اجلزائري األصل، بنطحته الشهيرة لإليطالي ماتيرازي في 
نهائ���ي مونديال 2006، بأنها تؤك���د أن فقدان الهوية جعله 
يقدم على هذه اخلطوة، على الرغم من أنه كان جنم فرنسا 

األول والعالم في ذلك الوقت.

فاز رياضي الدراج���ات البلجيكي فيليب جيلبرت بلقب 
رياض���ي العام في بلجيكا للمرة الثالث���ة على التوالي بعد 
موسم حقق خالله نتائج الفتة على مستوى سباق فرنسا 

للدراجات وسباقات اخرى.
وتفوق جيلبرت في التصويت على مواطنه كيفن بورلي 
الفائز مبيدالية برونزية في سباق 400 متر في بطولة العالم 

اللعاب القوى في وقت سابق من العام احلالي.

توقع روبرتو مانش���يني املدير الفني لنادي مان سيتي 
صراعا طويال على لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 

مع مان يونايتد حامل اللقب.
وقال مانشيني »إنه صراع مهم، ألن يونايتد يقدم موسما 

جيدا مثله مثل مان سيتي«.
وأضاف »اننا أقوي���اء، وهم أقوي���اء، ولكننا نعرف أن 

املوسم طويل«.
وأشار »قد يكون هناك موسم نحتل فيه املرتبة الثانية، 

لكننا ندرك مدى أهمية االحتفاظ بالصدارة في النهاية«.
وأكد »نعرف أن يونايتد فريق قوي حقا، ال ميكننا التفكير 
في إننا قادرون على الفوز باللقب دون صراع مع يونايتد، 

هذا مستحيل«.
وأعرب مانشيني عن أن فريقه واجه منافسيه الرئيسيني 
بالفع���ل على ملعبهم، ترفع من الروح املعنوية لالعبني في 

سبيل التتويج باللقب في النهاية.
وأوضح »لعبنا في توتنهام، لعبنا على ملعب يونايتد، 

لعبنا على ملعب تشيلسي، لعبنا على ملعب ليڤربول«.
لكن���ه أكد »على ملعبنا املهمة لن تكون س���هلة، ولكنها 
ستكون أفضل بالنس���بة لنا، في الشهرين القادمني، يلتقي 
يونايتد مع توتنهام وتشلس���ي وارسنال ومان سيتي على 

ملعبهم وهذا مهم«.

تبدأ اليوم مسابقة كأس ولي العهد السعودي عبر الدور ثمن 
النهائي التي تأهل لها مسبقا فرق الدوري االربعة عشر واضيف 
لها فريقان هما الطائي والشعلة اللذان تأهال بعد تصفيات شملت 
فرق اندية الدرجات االولى والثانية والثالثة لتش����كل 16 فريقا 
متثل الدور ثمن النهائي، فيلعب الشباب متصدر الدوري على 
ملعبه في الرياض امام القادس����ية وقد يختلف وضع الفريقان 
الذي كانا عليه في الدوري بحكم ان الشباب املتصدر والقادسية 
العاشر، فلقاءات خروج املهزوم دائما حتمل املفاجآت ووقعت 
عدة اندية سعودية ضحية لها في مسابقات سابقة وامام فرق 
من الدرجة الثانية كاالهلي والنصر والش����باب والوحدة، لذلك 
سيرمي الش����باب اليوم بثقله امام القادس����ية من اجل احباط 

املفاجأة، بينما سيحاول القادسية تأكيد صحوته االخيرة.
وفي الدمام، تبدو مهمة االتفاق ثالث الدوري سهلة وهو يواجه 
االنصار آخ����ر الترتيب الذي لعب 12 لقاء دون ان يحقق نقطة 
واحدة، لذلك فال مجال للمقارنة او املفاجأة، ويعتبر بالنس����بة 

لالتفاق كاستعداد للمرحلة املقبلة من الدوري.
وفي االحساء اكثر لقاءات هذا الدور تكافؤا وندية عندما يلتقي 
الفتح سادس الدوري مع النصر السابع، ويأمل الفتح في تكرار 
فوزه السابق على النصر والتأهل لدور ربع النهائي، فيما يعتبر 
هذا اللقاء هو االول ملدرب النصر اجلديد فرانسيسكو ماتورانا، 
ويأمل النصر في اعادة البسمة جلماهيره الغاضبة بعد نتائج 

الفريق املتواضعة في املراحل االخيرة من الدوري.
وآخ����ر لقاءات اليوم يجمع الطائي املتأهل باس����تحقاق مع 
الفيصلي، ويحظى الطائي بسجل جيد في هذه املسابقة، حيث 
سبق له ان اخرج منها فرق االهلي والنصر والهالل وتأهل للنهائي 
عام 1997 قبل ان يخسر امام االحتاد، بينما سيسعى الفيصلي 

الى جتاوزه وبلوغ املرحلة القادمة من املسابقة.
من جهة اخرى، بدأت عدد من االندية السعودية في اجراءات 
تعاقداتها مع العبني غير سعوديني للفترة الشتوية املقبلة التي 
ستبدأ في 10 يناير املقبل مع وعود باستقطاب عناصر مميزة 
وبديلة لع����دد آخر منح الفرصة في الفترة االولى ولم يقدم ما 

كان متوقعا منه.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

قدمت شركة نيسان الش����رق األوسط دعمها ألحدث 
نسخة مما يسمى »سباقات الدراغ« نظمها نادي »جي تي 
زد GTZ« و»مالكي سيارات جي تي- آر في الشرق األوسط 
METROC«. وقد جرت هذه الفعالية في حلبة مرسى ياس 
بأبوظبي، مبش����اركة 335 عضوا من نادي »جي تي زد« 
و»مالكي س����يارات جي تي � آر في الشرق األوسط« في 

يوم مليء باألنشطة املمتعة وإثارة القيادة.
بدأت الفعالية من مركز ابن بطوطة للتسوق بدبي حيث 
جتمعت قافلة من سيارات نيسان وإنفينيتي الرياضية 
ووفرت لها شرطة دبي كل الدعم واملساندة، ثم توجهت 
القافلة إلى حلبة مرس����ى ياس الش����هيرة في العاصمة 

أبوظبي للمشاركة في السباق.
وبعد أمسية ساخنة من السباقات، سجل محمد علي 
أهلي بس����يارته نيس����ان جي تي � آر أقصر زمن لقطع 
مس����افة ربع ميل من نقطة البداية في رقم قياس����ي بلغ 

9.804 ثوان.
وكان نادي »جي تي زد« قد تأسس في سبتمبر 2008 
من قبل سامر الصالح الذي جعل منه أكبر ناد للمتحمسني 
لسيارات نيسان وانفينيتي في املنطقة، وهو منظمة غير 
ربحية مخصصة لتلبية احتياجات املتحمسني لسيارات 
نيس����ان وانفينيتي في املنطقة. أم����ا املوقع االلكتروني 
MEGTROC.com فهو ميثل املوقع رقم واحد وموطن مالكي 

سيارات جي تي � آر في الشرق األوسط. 
وقال سامر الصالح، مؤسس نادي »جي تي زد«: إننا 
سعداء بش����راكة نيسان الشرق األوس����ط معنا في هذا 
احلدث الذي ضم الكثير من األنشطة املتعلقة بالسيارات. 
إن أعضاء نادي جي تي زد هم من املتحمسني احلقيقيني 
لس����يارات نيسان وإنفينيتي، ونشجع كل من يشاركهم 
هذه احلماسة على االنضمام إلينا والتمتع بسياراتهم في 

جو من الترحيب واملسؤولية.
من جهته، قال يوتا يامازاكي، مدير العالمة التجارية 
في نيسان الش����رق األوسط »يشاركنا نادي جي تي زد 
وأعضاؤه شغفنا لعالمتي نيسان وإنفينيتي وهو أكبر 
مجموعة من نوعها في املنطقة، ويسعدنا أن ندعم النادي 
الذي يس����عى إلى تعزيز مكانة عالماتنا التجارية ودعم 

الكثيرين من املنضمني للنادي«.

السيارات مصطفة قبل بدء السباق


