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مدريد / ا ف ب

يف ديـــريب اللـيغــا.. الــريــال يــسقـط يف فخ الـتعـــادل مع جـــاره اللـــدود اتلـتـيكــو
تعثـر ريال مـدريد يف دربي العـاصمة بتعـادله مع جاره
اتلـتـيكــو مــدريــد 1-1 يــوم االحــد املــاضـي يف املــرحلــة
اخلــامـســة من الــدوري االسبــانـي لكــرة القــدم، فـيمــا
حــسم اشـبيـليــة مبــاراته القــويــة مع خـيتــايف بــالفــوز

عليه 1-صفر ليصعد الى املركز الثاني موقتا.
علــى ملعب "ســانتيـاغـو بـرنـابيـو" بـدأ اتلـتيكـو مـدريـد
املبـاراة مهاجمـا ومتكن من مفـاجأة جـماهيـر "الفريق
امللكي" بـافتتـاح التـسجيـل باكـرا عنـدما مـرر فرنـاندو
تــوريــس الكــرة الــى االرجـنـتـيـنـي مــاكــسـي رودريغـيــز
فحــولهــا االخـيــر بــرأسه الــى مـيغـيل مـيــسـتــا الــذي
اودعهــا مـن مــســافــة قــريـبــة شـبــاك احلـــارس ايكــر

كاسياس )6(.
وكــاد الـبلغــاري مــارتـن بـيـتــروف يعــزز تقــدم اتلـتـيكــو
مـدريد اال ان تـسديـدته من الـلمسـة االولى مـرت فوق

العارضة )32(.
وجـاء رد ريـال مـدريـد مـثمـرا عبـر القـائـد راوول الـذي
ســـدد الكــرة بـيـمـنــاه داخل شـبــاك لـيــو فـــرانكــو بعــد
متريرة من البرازيلي اميـرسون )37(، ليعادل النتيجة
مسجال هدفه الثالث خالل هذا االسبوع بعدما حقق
ثنــائيــة الـثالثــاء يف مــرمــى دينــامــو كيـيف االوكــراني
ضـمن مـســابقـة دوري ابـطـال اوروبــا، فك مـن خاللهـا
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فلوران سيناما بونغول )84( وخايف غيريرو )88(.
ــــى مــضـيـفه مــــايــــوركــــا بهــــدفـني وفــــاز فـيــــاريــــال عل

لالوروغـوياني دييـغو فورالن )23.20(،
ــــوسـكــــو مقــــابل هــــدف للــصــــربـي ب

يانكوفيتش )57(.
وعلـى استـاد "ال رومـاديـرا" تعـادل

ســرقــســطـــة مع ضـيـفه لـيفــانـتـي
بـهــــــدفــني اللــبــــــرت ســيـالدس )59(

واالرجـنـتـيـنـي ديــيغـــو مــيلـيـتـــو )80(
الـذي رفع رصيـده الـى ثالثـة اهـداف

يف الدوري، مقـابل هدفـني لديـيغو
كامـاتشـو )22( والعـاجي فيلـيكس

ايتيان )44(.
كمـا تعــادل اسبــانيـول مع اوسـاسـونـا

دون اهــداف، فـيـمـــا تعـــادل سلـتــا
فــيغـــــو مع مــضــيـفه راســيــنغ

سانـتانـدر بهدف لـسانـتوس
ايـــــــريــنــي )56(، مـقـــــــابـل
هــدف للـصــربي نـيكــوال

زيغيتش )25(.      
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نقـاط املباراة الثالث، وليكتفي بالـتالي بنقطة واحدة
رفع مـن خاللهــا رصـيــده الــى 11 نقـطــة وابـتعــد عـن
بـرشلونـة شريكه الـسابق يف الصـدارة والذي فـاز امس

على اتلتيك بلباو 3-.1
وعلــى اسـتــاد "رامــون ســانــشـيــز بـيــزخــوان" اسـتعــاد
اشبـيلية نغمـة الفوز بعـدما تلقـى يف املرحلة الـسابقة
خـســارته االولــى امــام اتـلتـيكــو مــدريــد، بــالفــوز علــى
ــــرازيلـي ضــيفـه العـنـيـــد خـيـتــــايف بهــــدف سجـله الـب
كلـيمـينـتي لــويـس فــابيــانــو بيـمنــاه يف وسـط مــرمــى

احلارس االرجنتيني روبرتو ابوندانزييري )31(.
وهــو الفــوز الــرابع الشـبيـليــة مقــابل هــزميــة واحــدة،
صعــد مـن خالله الــى املــركــز الثــانـي خلف بــرشلــونــة
بانتظـار مباراة فـالنسـيا مع جيمـناستيـك والتي تقام

الحقا.
وعلــى ملعب "ريـازور" انـتظـر ديبــورتيفـو كـورونـا حتـى
الــدقــائق االخـيــرة لـيحـقق الفــوز علــى ضــيفه ريــال
ســوسييـداد بهـدفـني سجلهمـا انطـونيـو بـاراغـان )78(
وريكـي )88(، ليــرفـع رصيــده الــى 10 نقــاط يف املــركــز
الـســادس بفــارق االهــداف عـن ريكــريــاتـيفــو هــويلفــا
السابع الـذي خطف بدوره الـفوز يف الدقـائق االخيرة
ايضا علـى ضيفه بيتيس بهـدفني للبديـلني الفرنسي
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صيـامه عن الـتهديف  الـذي دام 11 شهرا وبـالتحـديد
مـنــذ 25 تــشــريـن االول عــام 2005، عـنــدمـــا سجل يف

مرمى ديبورتيفو كورونا )1-3( يف الدوري احمللي.
ويف الشـوط الثـاني حـاول اتلتـيكو مـدريد ان يـستعـيد
تقـدمه مـجددا عـبر تـسديـدة من تـوريس اثـر عرضـية
مـن اليونـاني جيـورغوس سـيتاريـديس اال ان كـاسياس

تدخل بحزم النقاذ مرماه )48(.
ورد الـضيف بهجمـة توغل خـاللها رودريغيـز يف اجلهة
الــيـــســــرى قــبل ان يـــســــدد يف الـــشــبــــاك اخلــــارجــيــــة

لكاسياس )61(.
ثم تلقـى ريال مـدريد ضـربة بـطرد مـدافعه سـيرجـيو
رامـوس بعدما نال انذارا ثانيـا بسبب تعرضه لتوريس

.)63(
وكاد يـدفع ريـال مدريـد ثمن الـنقص العـددي عنـدما
مــرر تــوريــس الــى الـبــديل سـيــرجـيــو اغــويــرو قـبل ان

يسدد االخير اال ان كاسياس تدخل ببراعة )62(.
ثـم اجــرى املــدرب االيـطــالـي فــابـيــو كــابــيللــو ثالثــة
تـبــديالت بــادخــال راوول بــرافــو واالنـكلـيــزي ديفـيــد
بيـكهام والـبرازيلـي رونالـدو العائـد من االصـابة مـكان
خوسيه انطـونيو ريـيس )65( وغوتي )70( والهـولندي
رود فــان نيـسـتلــروي )82(، دون ان يتـمكـن من حـصــد
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 يـنـتــظــــر أن يـعلـن االحتــــاد
اآلسيـوي لكـرة القـدم قـريبـاًَ
عــن تعـيـني نــــائـب لــــرئـيـــس
االحتــــاد خلفـــاً للـمــسـتقـيل

الكويتي أسد تقي.
ويــــبــــــــــرز رئــــيــــــــس االحتــــــــــاد
اإلماراتي لكرة القدم يوسف
الــســركــال كــأبــرز املـــرشحـني
لتـولـي املهمـة، خصـوصـاً أنه
يجـــد مــســـانـــدة كـبـيـــرة مـن
رئــيـــــس االحتـــــــاد الـعـــــــراقــي
حـــــــســـني سـعـــيـــــــــد ورئـــيـــــــس
االحتـاد الفلـسـطيـني اللـواء
أحمد عفـيفي وبعض الدول

إمارايت وكويتي يتنافسان عىل منصب نائب رئيس االحتاد اآلسيوي
لكرة القدم

يجـــــــد القــبــــــول مـــن بعـــض
الــــدول وخــصــــوصــــاً الــــدول
العـــربـيـــة الـتـي تــــرى أنه لـن
يــضـيف جـــديــــداً للـمـنــصـب
الــذي يـحتـــاج ألمني جــديــد
مـطلـع أكثــر عـلي عـــالم كــرة
القـدم احلـديثـة ومتـمكن يف
إصــــدار القـــرارات والـتــشـــاور

مع أعضاء اللجان.
وتــشيــر مـصــادر مقــربـــة من
االحتـــاد اآلسيــوي إن الــدول
اخلليجية والعربية ستشكل
جـبهــة قــويــة لـيكــون األمـني

العام من الدول العربية.

الـــريـــاضـيـــة والــتجـــاريـــة يف
آسيا.

علــى صعيـد آخـر لـم تتـضح
الـــــــــرؤى عـــن مـــن ســـيـخـلـف
األمـــــني الـعــــــــــــام لـالحتــــــــــــاد
اآلسيـوي، املاليزي داتـو بيتر
فيـلبــان الــذي تـنتـهي مــدته

نهاية هذا العام.
وشـغـل فـــيـلـــبـــــــــان مـــنـــــصـــب
األمني العـام منـذ عـام 1978
وتشيـر التـوقعات إلـى تعيني
مــــواطــنه ونــــائــبه داتــــو بــــول
مـــــــونــي يف مــنـــصــب األمــني
العام، لكـن هذا التـرشيح لم

جعـبــته عـــدداً مـن اخلــطــط
والبرامج لتطـوير كرة القدم
اآلسيــويــة، مـن بيـنهــا زيــادة
عـدد الـبطـوالت والـتجمعـات
اآلســيــــــويـــــــة علـــــــى صعــيــــــد
املـــنـــتـخـــبـــــــات أو األنـــــــديـــــــة،
وتــــــــشـجــــيـع ومــــــــســـــــــــانـــــــــــدة
املـنـتخـبـــات حـــديـثــــة العهـــد
بكـرة القـدم بهـدف وصـولهـا
إلــى مــسـتــويــات أفــضل إلــى
جـــانـب زيـــادة الـــدعـم املـــادي
للعبـة وتنـوع مصـادر الـدخل
عــن طـــــــريـق جـــــــذب فـــــــرص
االســتــثــمـــــــار والـــــشـــــــركـــــــات

اخلليجية.
وأعــــرب نــــائـب رئـيـــس دولــــة
اإلمــــــارات، رئــيــــس مـجلــــس
الـــوزراء، حـــاكـم دبـي الــشـيخ
مـحمـــد بن راشــد آل مـكتــوم
عـــــن دعـــــمــه وتـــــــــــشــجـــــيــعــه
للـــســــركــــال لـيـتــــولــــى هــــذا
املنصـب، على الـرغم من أنه
يجـــد مـنـــافــســـة قـــويـــة مـن
مـــــرشح االحتـــــاد الـكـــــويــتــي
لكـــرة القـــدم الــشـيخ خـــالـــد
الفهـــد األحمــد الــذي وضع
أجندة خـاصة به حال توليه
املنــصب وقـــال إنه يحـمل يف

تغلب األهلـي املصري علـى ضيفة
اإليفـواري أسـيك أبيـدجـان بهــدفني

مـقابل الشـئ يف إطار الـدور قبل النهـائي
لـبــطــــوله دوري أبــطـــال إفــــريقـيـــا يف  مـبـــاراة

الذهاب علي ملعب القاهرة الدولي . 
جـــاءت أهــــداف األهلـي عـن طـــريـق محـمـــد أبـــو

تريكـة يف الدقيقـة 24 إثر متـريرة عـرضية تلقـاها
أبـو تريـكة داخل خـط الـ18 ليسـددها داخل شـباك

أسيك معلـناً عن هدف األهلـي األول ، ويف الدقيقة
39 أحـــرز عـمـــاد مــتعـب هــــدف األهلـي الـثـــانـي إثـــر
عـــرضـيـه تلقـــاهـــا مـن طـــارق الــسعـيـــد يف الــشـمـــال

ليحرزها بضربة رأس رائعه . 
بــدأت املبـاراة بقــوه من جـانـب النــادي األهلي حـيث
تـسيـد العبـوه املبـاراة يف شـوطهـا األول ، حيث سـدد
أبـو تــريكـة كـرة قــويه عـلي مـرمـى أسـيك يف دقـيقـة

املباراة األولي .
ووضح خــــــوف األهلــي مــن خـــطــــــورة الفــــــريق

اإليفــــواري حـيـث أصــــر العـبــــوه علــــى حـــسـم
املبــاراة قـبل لقــاء اإليـــاب يف أبيــدجــان يــوم

األحد 15 تشرين الثاني من هذا العام .
وظهـــر فــــريق أسـيـك بقـــوه يف مـنـتــصف
الــشــوط األول حـيـث جنح يف الــوصــول
ملــــرمـي احلــضــــري يف أكـثــــر مــن ثالث

مــــرات وكــــانـت أكـثــــرهــــا خــطــــورة يف
الـــدقــيقـــة الــســــابعـــة عــشـــرة إثـــر

عـــــرضــيـــــة حـــــولــت مــن ظهــيـــــر
الـفـــــــريـق اإليـفـــــــواري وفـــــشـل
احلــضــــري يف األمـــســـــاك بهــــا
لــتــصــطـــــدم فــيه ومتـــــر دون أن

يلمسها مهاجمو أسيك. 
يف الشوط الثاني حرص األهلي

ـــــى هـــــدفـــيه وعـــــدم دخـــــول عل
أهـــــداف يف مـــــرمـــــاه .. وأغـلق
الـــلـــعـــــــب ومـــــــــــــــــــــال لـــعـــــــبـــه
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ابــــو تــــريـكــــة يقــطع لـالهيل نــصف تــــذكــــرة هنــــائـي افــــريقـيــــا 
لإلســتعـــراض ممــــا أفقـــد الـلقـــاء رونـقه
وحماسه ، مع هجوم على استحياء من
آسـيك وكــأنه هــو اآلخــر رغـب يف عــدم

دخول مرماه أهداف آخرى .
ــــــامــــــة احلـكــم أدار الـلقــــــاء بــكفــــــاءة ت

البوركيني باري احلسن .
ــــــــــذهــــــــــاب اآلخــــــــــر يف كــــــــــان لـقــــــــــاء ال
جــــوهــــانـــسـبــــرج قــــد انــتهــــى بــتعــــادل
الـــصفــــاقـــسـي الـتــــونـــســي مع
أورالنــــدو بـيــــراتــــس تعــــادل
سـلــــبــــي مــــن دون أهـــــــــداف
والفــــائــــز مــن لقــــاء بـــطل
تــــونـــس مع بــطل جـنــــوب
أفـريقيـا .. يالقي الفـائـز
من األهلي وآسـيك على
أن تكـون مباراة الـذهاب
ــــــــى مـلـعـــب عـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــز مــن األهـلــي الـفــــــائ

وآسيك .. 
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اعلن مـدرب منـتخب البـرتغـال لكـرة القـدم البـرازيلـي لويـز فيلـيبي سـكوالري
ان الـبـــرتغـــال قـــادرة علـــى الفـــوز بكـــأس االمم االوروبـيـــة املقـبلـــة يف ســـويــســـرا

والنمسا معا عام .2008
وتلتقي البـرتغال مع اذربيجـان وبولـندا يف 7 و11 تشـرين االول احلالي يف بـورتو

وشورزو على التوالي ضمن منافسات اجملموعة االولى من التصفيات.
وقـال سكـوالري "هنـاك منـتخبـان اقـوى من
املـنـتخـب الـبـــرتغـــالــي ولكـن اذا عـملـنـــا
بـجهـــــد فـــــانـنـــــا قـــــادرون علـــــى الفـــــوز
علـيهمـا"، مـضيفـا "الفــرص متـوفـرة

الحراز اللقب اذا قمنا بواجباتنا".
وقــاد سكــوالري املنـتخـب البــرتغــالي
الـــــى املـــــركـــــز الــثـــــانــي يف الــنـــــسخـــــة
املاضية لكـأس اوروبا التي اقيمت يف
الـبــــرتغــــال بعـــد ان خــســـر يف املـبـــاراة
النهــائيـة امـام نـظيــره اليـونـانـي، ثم
الـــى املـــركـــز الــــرابع يف كــــأس العـــالـم

االخيرة يف املانيا.
وبــدأت البــرتغــال التـصفيــات بتعـادل
مع فنلندا 1-1 يف الـسادس من ايلول

املاضي.
واجــــرى سكـــوالري بعـض الـتغـيـيـــرات
علــى تـشـكيـلتـه حيـث يحــاول اخـتيــار
بديلني مناسبني للويس فيغو وباليتا

اللذين اعتزاال بعد املونديال.

سكـوالري:  اللقـب األورويب لن يفلـت من قـبضـة الربتغـال 
فجــر فــريق نــادي الـصــريح )درجــة أولـــى( أكبــر
مفـاجــآت دور الـ16 من كـأس األردن لكـرة القـدم
بفـوزه علـى فـريق نـادي احتـاد الـرمثـا 3-1 علـى
استـاد مــدينـة احلـسن الـريــاضيـة مبــدينـة اربـد

شمال األردن.
وتنــاوب علــى تــسجـيل أهــداف الـصــريح خــالــد
شـطـنـــاوي )هـــدفـني( وصـــدام شهـــابـــات، بـيـنـمـــا
سجل بـالل احلفنــاوي الهـدف الــوحيـد الحتـاد

الرمثا.
وعلــى استــاد عمـان الــدولي تـغلب الـبقعـة علـى

تـــــــأهل الــبـقعــــــة واحلـــــســني لـــــــربع هنــــــائــي كــــــأس االردن
 ويف الــــدور املقـبـل يلـتقـي الــصـــريـح مع شـبـــاب
األردن والـبـقعــــة مع الــــوحــــدات يف 24 تـــشــــريـن

الثاني املقبل.
ويلتـقي الفيـصلي مع الـفائـز من مبـاراة الليـلة
التـي جتمع اليـرمـوك )بطل الـدرع( مع األهلي
العـائـد للـدرجـة املـمتـازة، فـيمـا يـواجه احلـسني
الفـائـز مـن مبـاراة الــرمثــا والعـربـي التـي تقـام

الحقا.
وســتقــــام آخــــر مـبــــاريــــات دور الـثـمــــانـيــــة يف 25

تشرين الثاني املقبل.

اجلزيرة بهدف حمل إمضاء محمود الرياحنة.
وعلـــى اسـتـــاد مـــديـنـــة املـلك عـبـــد اهلل الـثـــانـي
مبنـطقــة القـويــسمــة بعمـان فـاز احلــسني علـى
مضـيفه شباب احلـسني العائـد للدرجـة املمتازة
بهــــدفــني سجـلهـمــــا أحـمــــد غــــازي وولـيــــد بـنـي

ياسني.
وكــانـت مبــاريــات هــذا الــدور قـــد افتـتحـت بفــوز
الـوحـدات علـى الكـرمل 2-صفـر، وشبـاب األردن
حـامل اللقب عـلى الـباديـة 7-صفـر، والفيـصلي

على الرصيفة 3-صفر.

عمان/ وكاالت 

 قــبــض الــــشـــــرطـــــة املـــــركـــــزي العـــــائـــــد
لالضـواء علـى نقطـة ثـمينـة يف حـمص
مــن ارض مـــضــيـفه الـكــــــرامــــــة حـــــــامل
اللقـب بتعادله معه 1-1، يف حني سجل
الــــوحــــدة فــــوزا صـــــريحـــــا علــــى ضـيـفه
الـوثبـة يف دمـشق 3-1 يف ختـام املـرحلـة

الثانية من بطولة سوريا لكرة القدم.
واخفق الـكرامة امام جمهوره الكبير يف
اول ظهــــور له يف املـــوسـم اجلـــاري، رغـم
تـــــألـقه يف مــــشـــــوار الـــــدوري اآلســيـــــوي

الــــرشطـــــة يـــتعــــــادل مع الـكـــــرامـــــة اآلســيـــــوي
الوحدة افضليته يف الشوط االول على
ضيـفه الوثـبة وتـقدم بهـدفني نـظيفني،
االول ملـهاجمه اجلـديد احمـد تركـماني
الـقادم من الكـرامة )21(، والـثاني ملـاهر

السيد )30 من ركلة جزاء(.
وانـدفع الـوثبـة يف الشـوط الثـاني نحـو
الهجوم فقلص الفـارق بواسطة محمد
اليـوسف )70(، قـبل ان ينجح ايـاد عبـد
الكــرمي يف تـــأكيــد فــوز الــوحــدة بهــدف

ثالث )82(.

فعانـى كثيـرا امام ضـيفه الذي جنح يف
اغالق مـنــطقــته واتعـب بـــالـتـــالـي دفـــاع
الكــرامــة بـــالهجـمـــات املعــاكــســة الـتــس
اثمـرت عن هـدف الـسبق بــواسطـة يـزن

السيد )20(.
وانـتـظــــر الكـــرامـــة حـتـــى الـــدقـيقـــة 75

ليدرك التعادل عبر احمد عمير.
وكــــان الكـــرامـــة قـــد غـــاب عـن املــــرحلـــة

االولى لتأجيل مباراته مع الطليعة.
ويف دمـشق وامــام جـمهــور كـبيــر، تــرجم

يف ختـام املــرحلــة الثــانيــة من الـدوري الـسـوري

احــــــــرزت الــــــــروســـيــــــــة انــــــــا
تشاكفيتادزه املصنفة ثالثة
لقـب بـــطلــــة دورة كــــانـتــــون
الــصـيـنـيـــة الـــدولـيــــة لكـــرة
املضــرب البـالغـة جـوائـزهـا
137 الف يـورو بفوزهـا على
االسبــانيـة انــابيـل ميــدينـا
غـاريغس الـرابعة 6-1 و4-6

يف املباراة النهائية.
مـــن جهــــــة أخــــــرى احــــــرزت

تــشـــاكفـيـتـــادزه حتـــرز لقـب دورة كـــانـتـــون للـمـرضب
ومتكنت من التقدم 4-1 يف
اجملـمـــوعـــة االولـــى قـبل ان
حتـسمهـا بـزمـن 38 دقيقـة،
ثـم سيـطــرت بــشكل مـطلق
علـــى اجملـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة
لـتنـهي املــواجهــة يف ســاعــة
و10 دقـــــــــــائـق. وخـــــــــــاضــــت
بـوندارنكـو )22 عامـا( غمار
النهـائـي للمــرة الثــانيـة يف

مسيرتها.
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لـبــونـــدارنكـــو علـــى صعـيــد
الـــــدورات الــتــي يــنـــظـــمهـــــا
احتــــاد احملـتــــرفــــات، فـيـمــــا
اخـفقــت سـكــيــــــافــــــونــي يف
احــراز لقـبهــا االول بعــد ان
خـــــاضــت الــيـــــوم الــنهـــــائــي

الثامن يف مسيرتها.
ولــم تـعـــــــان بـــــــونـــــــدارنـكـــــــو
املــصــنفــــة 62 عــــاملـيــــا امــــام
سكيافـويني الرابعـة عشرة،

االوكـرانيـة لـونـا بـونـدارنكـو
لقــب دورة لــــــوكـــــســمــبــــــورغ
الـــــدولــيـــــة لـكـــــرة املـــضـــــرب
البـالغـة جـوائـزهـا 470 الف
ـــــــــى ـــــــــورو، بـفـــــــــوزهـــــــــا عـل ي
االيـطـــالـيـــة فـــرانــشـيـــسكـــا
سـكــيـــــــافـــــــونــي املــــصــنـفـــــــة
خـــــــــامــــــــســـــــــة 6-3 و6-2 يف

املباراة النهائية.
وهـــــــــــــــــــــــــــو الـــلـــقــــــــــب االول

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

كانتون/ أ ف ب

دمشق /أ ف ب

جنم ريال مدريد
رونالدو

يزاحم احد
املدافعني
على الكرة

لشبونة / أ ف ب 

القاهرة/ وكاالت

ابو تريكة
انقذ االهلي املصري
امام االيفواري اسيك

ابيدجان 
يف ذهاب دوري 
ابطال افريقيا

كوالالمبور/ وكاالت

سكوالري 
يتعهد باهداء
كأس اوربا
للبرتغال


