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األهلي والزمالك يسعيان لتشريف الكرة املصرية قاريا

مهاجم الكويت روجيريو يتجاوز مدافع اليرموك فيصل مستكي  )األزرق.كوم(

في ختام دور املجموعات لدوري أبطال أفريقيا

النصر يُسقط الساحل في ملعبه

األهلي يدافع عن كبريائه أمام أورالندو والزمالك يستضيف ليوبار

VIVA الكويت يتخطى اليرموك برباعية في دوري

إنبي يعلق انتقال زكريا 

علــى صعيــد آخــر، انتقل 
العب وسط فريق الكرة بإنبي 
مؤمن زكريا إلى نادي الزمالك 
على سبيل اإلعارة ملدة موسم 
ونصف املوسم من دون مقابل 
مــادي، بعدمــا ســمح الفريق 
البترولي لالعب باالنتقال إلى 
أي مــن األندية التي ترغب في 
التعاقد معه نظير التنازل عن 

مستحقاته املتأخرة.
ووّقــع مؤمــن علــى عقود 
انتقاله للقلعة البيضاء، ليصبح 
العبا في صفوف الفريق، إال أن 
إدارة نــادي إنبي رفضت منح 
مؤمن زكريا االستغناء اخلاص 
بــه، بعد أن أمت الالعب التعاقد 
مــع الزمالك، مــن دون علمها، 
لذلك أعلنت أنها ال توجد صفقة 

من األساس.
من جانبه، أكد رئيس نادي 

إنبي محمد بدر أن اإلدارة منحت 
الالعب حق التفاوض مع األندية، 
وليس التوقيع مباشــرة دون 
علم النادي، وبالتالي إنبي لم 
يوافق على إمتام الصفقة، ألن 
الزمالك لم يدخل في مفاوضات 

مباشرة مع النادي البترولي.
وعن إمكانية إنقاذ الصفقة، 
رد بــدر بأن اإلدارة ســتنتظر 
عرض الزمالك، وبعدها ستقرر 
املوافقة أو الرفض، خاصة أن 
الالعــب مرتبط مع إنبي بعقد 
ملــدة 3 أعوام، نافيــا أن يكون 
للنادي األهلي دخل في إفساد 
الصفقة على غرميه التقليدي.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد 
فيه عضو مجلس إدارة الزمالك 
مدحت بهجــت أن عالقة ناديه 
بإنبي قوية ولن تفسدها هذه 
األمــور، موضحــا أن الزمالك 
ســيوافق على أي شــروط من 

جانب إنبي إلمتام الصفقة.

استعدادات مصر 

من ناحية أخرى، يســتعد 
منتخب مصر لكرة القدم ملوقعة 
الذهــاب أمام غانــا في املرحلة 
اخلتاميــة لتصفيــات أفريقيا 
املؤهلــة لــكأس العالــم 2014 
بالبرازيــل، واملقرر لها يوم 15 
أكتوبر املقبل في كوماسي، وذلك 
عن طريق مباراتني وديتني أمام 
نامبيا وسيراليون سيتخللهما 
املعســكر املغلق الذي سيدخل 
فيه الفراعنة ابتداء من السبت 
املقبل بدار الدفاع اجلوي، بعد 
أن وافقت األمانة العامة لوزارة 
الدفاع على استضافة معسكر 
الدفاع  الفراعنــة على ملعــب 

اجلوي بالقاهرة اجلديدة.
ويخــوض منتخــب مصر 
مباراته الودية األولى مع نامبيا 
يــوم 29، ومبــاراة الثانية مع 

سيراليون يوم 3 أكتوبر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح ٭

يخوض أيضا الزمالك اختبارا 
أفريقيا صعبــا للغاية، عندما 
يستضيف ليوبار بطل الكونغو.
ورغم أن املباراة ال تساوي 
أكثر من ثالث نقاط، إال أنها في 
احلقيقة تساوي أكثر من ذلك 
بكثير، خاصة أن الفوز بها يعني 
استعادة الفريق األبيض للكثير 
من كبريائه التي فقد بعض منها 
بســبب نتائجه غير  املرضية 
للجميع في دوري املجموعات، 
الهزميــة  والتــي كان آخرهــا 
بنتيجــة أمام غرميه التقليدي 
األهلي 2-4 مبنافسات اجلولة 
السابقة »اخلامسة« بالبطولة.
وبطبيعة احلال فإن مباراة 
بهذه األهمية والفوائد املتعددة 
للزمالك، فالبد وأن نطلق عليها 
لقب اختبار صعب، رغم انتهاء 
أملــه في التأهل إلى الدور قبل 

النهائي بشكل كبير.

األهلــي  فريقــا  يخــوض 
والزمالك في الثالثة والنصف 
عصر اليــوم بتوقيت الكويت 
مواجهتــني غاية في الصعوبة 
ضمن منافسات اجلولة السادسة 
»األخيرة« بدوري املجموعات 
»الثمانيــة« لبطولــة األبطال 
لألندية األفريقية، حيث يلتقي 
األهلــي مع أروالنــدو بيراتس 
اجلنوب أفريقي، بينما يخوض 
الزمالــك مبــاراة صعبــة أمام 

ليوبار الكونغولي باجلونة.
فعلــى ملعب اليــس بارك 
بجنــوب أفريقيا، يســتضيف 
أورالندو بيراتس نظيره األهلي 
في مواجهــة مصيرية مبعنى 
الكلمة، حيث يحتاج أبناء القلعة 
احلمراء للفوز أو التعادل بأي 
نتيجة للتأكيد نهائيا ورسميا 
على التأهل للدور نصف النهائي 
بالبطولة األولــى واألهم على 
صعيد القارة السمراء، ذلك بعد 
أن جنح األهلي في تصدر قمة 
ترتيب املجموعة الثانية برصيد 
10 نقاط، لذلك سيسعى املارد 
األحمر لتقدمي عرض قوي على 
ملعب الفريق املنافس بجنوب 
أفريقيا، وأمام جماهيره الغفيرة 
التي ســتحضر اللقاء ملؤازرة 
فريقهــا، الــذي يحتــل املركز 
الثاني باملجموعة ذاتها برصيد 
7 نقــاط، وبالتالي فهو يحتاج 
إلى الفوز باملباراة لالبتعاد عن 
لعبة احلسابات املعقدة مع باقي 
فرق املجموعة التي تتسارع على 
البطاقــة الثانية للتأهل للدور 
نصف النهائي، وإن كان يكفي 
أورالندو التعــادل بأي نتيجة 
للتأهل الفعلي، هذا في حالة فوز 
الزمالــك صاحب املركز األخير 
باملجموعة برصيد 4 نقاط على 
ضيفه الكونغولي ليوبار الذي 
يحتــل املركز الثالث برصيد 7 
نقاط في اللقاء الذي ســيجمع 
بينهما في نفس التوقيت على 

ملعب اجلونة.
وفي إطار املنافســات ذاتها 

تغلب الكويت على ضيفه 
اليرموك 4-0 في املباراة التي 
جمعتهما مساء امس في ختام 
اجلولة الثالثة من منافسات 

دوري VIVA لكرة القدم.
وســجل لالبيض مهاجمه 
التونســي شادي الهمامي )2 
و66( وعبدالهــادي خميــس 
)9( وخالد عجب )90(، ليرفع 
الكويت رصيده الى 9 نقاط، 
فيما جتمد رصيد »اليرامكة« 

عند نقطة واحدة.
وفي الشوط االول، دانت 
الســيطرة لألبيــض بفضــل 
الهدف املبكــر للهمامي الذي 
اســتفاد مــن كــرة ســاقطة 
ليســددها بقــوة مــن خارج 
منطقة اجلزاء سكنت املقص 
العلــوي للحــارس  االيســر 
شهاب كنكوني )2(، وساهم 
الهــدف فــي رفــع الضغــط 
النفســي عن الالعبني، فضال 
عن االنتشــار اجليد لالعبي 
البرازيلي روجيريو  الوسط 
البريكي  والهمامي وعبداهلل 
وشــريدة الشــريدة والتقدم 
املستمر للظهير سامي الصانع.

واعتمد الكويت على إرسال 
الكرات الطولية خلف املدافعني 
وجنح عبدالهادي خميس في 
اضافــة الهدف الثاني بعد ان 
تلقى متريــرة من روجيريو 
وضعــت خميــس منفــردا 
بكنكوني ليرسل الكرة زاحفة 

في املرمى )9(.
واضــاع التونســي اآلخر 
عصام جمعة كرتني من االنفراد 
التام )11 و14(، حيث سدد في 
جسد احلارس كنكوني، وفي 
املقابل اعتمــد اليرموك على 
الكرات املرتدة وكانت اخطرها 
عرضية محمد جاسم لم جتد 
من يتابعها بشكل جيد )17(.
وفي الشــوط الثاني، مال 
الهــدوء  الــى  أداء األبيــض 
وتسيير املباراة على مبتغاه 
معتمدا على سرعة روجيريو 
وخميس في الوصول ملرمى 
اليرمــوك، وكان روجيريــو 
قريبا من اضافة هدف الثالث 
لوال تصــدي كنكوني لكرته 

غانا تستضيف 
مصر يوم 15 أكتوبر 

و»الفراعنة« يبدأ 
معسكره بالدفاع 

اجلوي الثالثاء

إنبي يعلق انتقال 
مؤمن زكريا للقلعة 

البيضاء

الهالل يتالعب باالحتاد والنصر يواصل مطاردته
استمر قطبا العاصمة الهالل 
والنصر في صدارتهما لترتيب 
فرق الدوري الســعودي لكرة 
القــدم بعــد أن ســحق الهالل 
ضيفــه االحتــاد بنتيجة 2-5 
وجــاءت غريبــة جــداً بعد ان 
كان التعادل 2-2 سيد املوقف 
حتى الدقيقه 81 لينهار »االتي« 
بعدها ويستقبل مرمى العائد 

بعد غياب مبروك زايد 3 اهداف 
متتالية ابقت الهالل متصدرا.

وكان االحتــاد قــد افتتــح 
التســجيل فــي الدقيقه 19 عن 
طريق فهد املولد، وتعادل للهالل 
البرازيلي نيفيز الذي كان كلمة 
السر الهاللية لدى مدربه سامي 

اجلابر )40(.
ومع بداية الشــوط الثاني، 

عاد االحتاد للتقدم عبر البرازيلي 
جبسون في الدقيقه 53، وادرك 
الكوري سونغ التعادل للهالل 
مرة اخرى )76(، قبل ان يضيف 
املغربي عادل هرماش والبرازيلي 
نيفيز وناصر الشمراني ثالثية 
قاتلة في مرمــى االحتاد الذي 
حمــل مدربه االســباني بينات 
حــارس مرمــى فريقــه وعدم 

تفاهم مدافعيه أسباب اخلسارة 
الثقيلة، فيما وصف مدرب الهالل 
ســامي اجلابر فوز فريقه بأنه 
كان اختبــارا صعبــًا لالعبيه 
ومدى عودتهــم للمباراة حال 

تأخر الفريق.
ومــن بريــدة، عــاد النصر 
بثالث نقاط ومثلها اهدافا أمام 
الرائد بعد ان حافظ على وضعه 

كثاني الترتيب. ويدين النصر 
بفوزه للثالثي البرازيلي ايلتون 
وايفرتــون وباســتوس الذين 
تناوبوا على تسجيل الثالثية 
في الدقائق )24 و44 و60( وكان 
الهدف االخير من ضربة جزاء. 
وبات للنصــر 10 نقاط بفارق 

نقطتني عن الهالل املتصدر.
الرياض - خالد المصيبيح ٭

سيطر التعادل على نتائج 
مباريات االفتتاح في الدوري 
البحريني لكــرة القدم حيث 
تعادل املنامة مع النجمة 1-1، 
والرفاع مع احلالة 0-0، واحلد 

مع الشباب 2-2.
 فــي املبــاراة االولى على 
البحريــن الوطنــي  ســتاد 
بالرفاع، كان النجمة البادىء 
بالتســجيل عن طريق محمد 
الطيب من ركلة حرة مباشرة 
)22(، وعادل للمنامة احملترف 

السوري أحمد ديب )30(.

أعرب مدير املسابقات في 
االحتاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفا( مصطفــى فهمي عن 
قلقــه من تكــرار املنتخبات 
فــي  األخطــاء  االفريقيــة 
الــى  التصفيــات املؤهلــة 
مونديال 2014 عبر اشــراك 

العبني غير مؤهلني.
وقال فهمي، األمني العام 
السابق لالحتاد االفريقي لكرة 
القدم، ان افريقيا هي القارة 
الوحيدة التي حتدث فيها مثل 
هذه املشكالت وهي حتتاج 

الى املساعدة.
وأشــار الى انه على فيفا 
متابعــة األمــر والعمل على 
املنافســة  إيجــاد احللــول 
لتفادي تكــرار األخطاء في 

املستقبل.
نتائــج  تغيــرت  وقــد 
العديد من املباريات تتعلق 
مبنتخبــات الرأس األخضر 
وغينيا االستوائية واثيوبيا 
والســودان وتوغو بســبب 
إشراكها العبني غير مؤهلني.
وفي آخر هــذه االخطاء، 
تونــس  »فيفــا«  اعتبــار 
متأهلة الى اجلولة النهائية 
مــن التصفيــات االفريقيــة 
املؤهلة الــى مونديال 2014 
فــي البرازيل على حســاب 

الرأس االخضر.
وقــد اعتبر الفيفا الرأس 
االخضر خاســرة 0 ـ 3 امام 
تونس بعــد ان كانت فازت 
عليهــا 2 ـ 0 فــي اجلولــة 
منافســات  مــن  االخيــرة 
املجموعة الثانية، وذلك بعد 

إشراكها العبا موقوفا.

تنطلــق اليوم فــي مدينة 
باملانــغ بجزيــرة ســومطرة 
العــاب  االندونيســية دورة 
التضامــن االســالمي الثالثة 
والتي تستمر حتى االول من 

اكتوبر املقبل.
يشــارك في الــدورة عدد 
كبير من الرياضيني ميثلون 
55 دولة من مختلف القارات، 
وتتضمــن منافســات في 13 
لعبــة هــي: ألعــاب القــوى 
والسباحة والقوس والسهم 
والبادمنتون وكرة السلة وكرة 
القدم والكاراتيه والتايكواندو 
والتنــس وطائــرة الصاالت 
وطائــرة الشــواطىء ورفــع 

االثقال والووشو.
ان  لباملانــغ  وســبق 
متعــددة  دورة  احتضنــت 
االلعــاب حــني نظمــت دورة 
العــاب جنوب شــرق اســيا 

التعادل يسيطر 
على مباريات افتتاح 

الدوري البحريني

»فيفا« قلق من تكرار 
األخطاء في أفريقيا

دورة ألعاب
التضامن اإلسالمي 

تنطلق اليوم

صراع بني العب قطر عبداهلل الدياني ومدافع معيذر )أ.ف.پ(

االسباني رودي يسجل بطريقة استعراضية في سلة فرنسا )أ.ف.پ(

السد يتجاوز األهلي بصعوبة

فرنسا وليتوانيا
في نهائي »سلة أوروبا«

العني يحقق فوزه األول
بعد تخطيه عجمان

تصــدر االهلي الئحة الترتيــب مؤقتا بعد 
فوزه املتأخر على ضيفه الوحدة 2-1 في افتتاح 
املرحلة الثانية من الدوري االماراتي لكرة القدم.  
ويدين االهلي بفوزه الثاني على التوالي ملهاجمه 
البرازيلي ادينالدو غرافيتي الذي سجل هدفيه 
)45 من ركلة جــزاء و90( بعدما كان الوحدة 
الــذي توقف رصيده عند ثــالث نقاط، افتتح 
التسجيل عبر االرجنتيني سيباستيان تيغالي 
)18(. وحقق العني حامل اللقب فوزه االول بعد 
هزميته في املرحلة االولى، على حساب ضيفه 
عجمــان الذي مني بخســارته الثانية، بهدفني 
ســجلهما الغاني الدولي اســامواه جيان )20 

و25( مقابل هدف للغيني سيمون فيندونو.
وتعادل بني يــاس مع ضيفه الظفرة 0-0 
ليرفــع االول رصيده في املركــز الثاني الى 4 
نقــاط مقابل نقطــة للثاني.  وفــاز دبي على 
مضيفه االمارات بثالثة اهداف للبرازيلي برونو 
سيزار )20( واملالي درمانيه تراوريه )36 من 
ركلة جزاء( وخالد حســني )90( مقابل هدفني 
للبرازيلي جايير ســيلفا )32( وهادف سيف 
)74(.  ورفع دبي رصيده الى ثالث نقاط وهو 

نفس رصيد االمارات الرابع.

حقق الســد حامل اللقب فوزه الثاني على 
التوالي على حســاب األهلــي 1 ـ 0 في افتتاح 
املرحلة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم. 
وسجل خلفان ابراهيم )20(، فرفع السد رصيده 
الى 6 نقــاط وانفرد بالصــدارة، بينما توقف 

رصيد األهلي عند نقطة واحدة.
وواصل السيلية الذي جنا املوسم املاضي من 
الهبوط، مفاجأته وهزم العربي بقيادة مدربه 
الســابق األملاني اولي شــتيلكه بهدف نظيف 
ســجله بارو صديقي )4(. ولــم يقدم العربي 
العرض املتوقع منه وعانى كثيرا طوال اللقاء 
وزادت معاناته باصابة مدافعه البحريني السيد 
عدنان نهاية الشوط األول وعدم إكماله املباراة، 
بينما جنح الســيلية بقيادة مدربه التونســي 
سامي الطرابلسي في فرض تفوقه منذ البداية 
ورفع السيلية رصيده الى 4 نقاط وبقي رصيد 
العربي نقطة واحدة. وأوقف قطر مفاجآت معيذر 
الصاعد حديثا وهزمه بثالثية نظيفة سجلها 
البرازيلي مارسينيو )12( والكوري اجلنوبي 

جني هو سو )28( والبرازيلي ادريانو )35(.
ورفع قطــر رصيده الى 4 نقــاط، وتوقف 
رصيد معيذر عند 3 نقاط وتعادل الغرافة مع 

اخلور سلبا فصار رصيد كل منهما نقطتني.

جنح املنتخب الفرنسي في حتويل تأخره 
أمام اسبانيا بفارق 14 نقطة إلى الفوز بنتيجة 
75-72 بعد مباراة ماراثونية شهدت وقتا اضافيا 
فــي املربع الذهبي لبطولة أوروبا للســلة في 

سلوڤينيا.
ويلتقي املنتخب الفرنسي في املباراة النهائية 
مع نظيره الليتواني الفائز بلقب بطولة أوروبا 

في 2003 في املباراة النهائية اليوم.
وتغلــب الفريــق الليتوانــي علــى نظيره 

الكرواتي بنتيجة 62-77.
وسجل النجم الفرنسي توني باركر 32 نقطة 
وأضاف انطوني ديو 10 نقاط، من بينها أربع 

نقاط في الوقت االضافي.
وتكفــل مارك غاســول بتســجيل 19 نقطة 
للمنتخب االســباني حامــل اللقب، الذي أهدر 
فرصة أن يصبح أول فريق يتوج بلقب بطولة 
أوروبــا ثــالث مــرات متتالية منــذ أن حققت 
يوغسالفيا السابقة االجناز ذاته في سبعينيات 
القرن املاضي. ويلتقي املنتخب االســباني مع 
نظيره الكرواتي في منافسة شرسة على امليدالية 
البرونزية للبطولة. وجاءت مباراة ليتوانيا مع 
كرواتيا متقاربة في النتيجة في نهاية النصف 
األول من املباراة حيث تقدم الفريق الليتواني 

بنتيجة 37-40.
ودخل الفريق الليتواني النصف الثاني من 
املباراة مبزيد من القوة وجنح في تسجيل 18 
نقطة مقابل ثالث نقاط لكرواتيا في أول سبع 
دقائق. وظل املنتخب الليتواني متقدما بفارق 
عشــر نقاط أو أكثر طــوال الوقت املتبقي من 

املباراة.

شــريكا  ظفــار  أصبــح 
للمصنعة والسيب في صدارة 
الدوري العماني لكرة القدم اثر 
فوزه على غرميــه التقليدي 
النصــر 2-0 فــي املرحلــة 

الثانية.
وســجل حمود الســعدي 
هدفي الفوز الثاني لظفار)41 
و66(، في حــني مني النصر 
بخسارته الثانية على التوالي.
وحقق صحــار فوزا مهما 
على الشباب بهدفني للسوري 
مارديك مارديكيان )12 و84( 
مقابل هدف حملمد الســيابي 

.)66(
والغيــت مبــاراة صــور 
وضيفــه مجيس بقــرار من 
مراقب املباراة بســب تشابه 
ألوان الفريقني ورفض الضيف 
ان يغير لون قمصانه حسب 

نظام املسابقة.

إلغاء مباراة صور 
ومجيس بسبب 

تشابه ألوان الفريقني

)47(، ومن دربكة امام مرمى 
الكــرة  انتهــت  »اليرامكــة« 
للهمامي الذي سددها مباشرة 
لترتطــم بيد كنكوني وتأخذ 
طريقهــا الى املرمى مســجال 
هدفه الشخصي الثاني والثالث 

لفريقه )66(.
وأجرى مدرب »األبيض« 
الروماني ايــوان مارين عدة 
تبديالت بإشــراكه وليد علي 
وخالد عجب وحسني بابا بدال 
من البريكي وجمعة والشريدة 
بغية احلفاظ على شخصية 
الفريق وإراحة العبيه، وفي 
املقابل كانت لليرامكة بعض 
احملاوالت عبر الكرات املرتدة 

لكن نقص اخلبرة لم يسعف 
اســتثمارها  فــي  الالعبــني 
وكان محمد جاسم قريبا من 
التســجيل لوال تدخل جراح 
العتيقي في الوقت املناســب 
)60(. وقبــل انتهــاء اللقــاء 
أضــاف عجــب هــدف فريقه 
الرابع بعــد أن تلقى متريرة 
مثاليــة من خميس، وضعته 
أمام املرمى ليسدد عجب الكرة 

في املرمى )90(.

النصر يهزم الساحل

وفي مباراة أخرى أقيمت 
على ملعب الساحل في منطقة 
أبوحليفــة، تلقــى أصحــاب 

األرض الساحل هزمية قاسية 
أمام النصر 4-3.

وسجل رباعية »العنابي« 
كل مــن زبــن العنــزي )18( 
والبرازيلي غارسيا )22 و63( 
وبندر العجمي )71(، فيما أحرز 
أهداف الساحل فرحان سعد 
)19( والنيجيري هيفوسا )28( 

وناصر راكان )90(.
وتلقى العب الساحل حسني 

العجمي بطاقة حمراء.
وأصبــح للنصر 4 نقاط، 
وبقي »أبناء أبوحليفة« على 

رصيدهم اخلال من النقاط.
 مبارك الخالدي ٭

أحمد السالمي


