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كروية متفرقات

احتفل ينز ليمان حارس مرمى منتخب 
أملانيا الس���ابق بعيد ميالده األربعني ولكنه 
مع ذلك يتصرف في أحيان كثيرة وكأنه طفل 

صغير. 
اعلنت بنغالدش عن اقالة البرازيلي ادس��ون 
ديدو مدرب منتخبها لكرة القدم من منصبه بعد 
اختياره تشكيلة مثيرة للجدل استعدادا للمشاركة 
ف��ي بطولة احتاد دول جنوب آس��يا في الش��هر 

املقبل.
متكن فريق أرس���نال من إدراك التعادل 
مع مضيفه أوراكان في آخر مباريات اجلولة 
الثالثة عش���رة من مرحلة ذه���اب الدوري 

األرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا(.
تأهل��ت نيجيريا حامة اللقب في النس��خة 
املاضية ومستضيفة البطولة احلالية الى الدور 
نصف النهائي من بطولة العالم للناشئني لكرة 
القدم حتت 17 عاما بفوزها على كوريا اجلنوبية 

3 � 1 في الدور ربع النهائي في كاالبار.

قام منتخب كوريا الش���مالية للشباب 
بزيارة املركز الرئيس���ي الحت���اد كرة القدم 
األملاني واللجنة األوملبي���ة األملانية، جاءت 
الزيارة إلى فرانكفورت ضمن برنامج زيارة 
منتخب كوريا الش���مالية للشباب حتت 16 

عاما إلى أملانيا تستمر ملدة أسبوعني.
قررت محكمة أملانية حبس العب كرة قدم 
ملدة عامني بسبب اس��تخدامه قدمه في توجيه 
ركلة عنيفة لوجه أحد األش��خاص مما أدى إلى 
إصابته بجروح خطيرة. وأكدت محكمة االستئناف 
في مدينة بايرويت أن االعتداء أدى إلى أضرار 
جسدية جسيمة بالضحية الذي كاد يفقد حياته 

نتيجة الركلة شبه القاتلة.
حتوم الشكوك حول مشاركة العب خط 
الوس���ط البرازيلي زي روبرتو في مباراة 
فريقه هامبورغ املقبلة بالدوري األملاني لكرة 
القدم، بس���بب إصابة الالعب املؤثر بتمزق 

خفيف في أحد أربطة الكاحل.

خطأ إداري يحرم العابد 
من أسرع هدف في العالم

سيجرد اخلطأ اإلداري الذي وقع 
فيه نادي الهالل العب الفريق نواف 
العابد من ان يكون صاحب أسرع 
هدف في العالم بعد ان سجله في 
الثانية الثالثة في مرمى الشعلة 
ضمن كأس االمير فيصل بن فهد 
للدرجتني املمتازة واألولى.فقررت 
اللجنة الفنية في االحتاد السعودي 
الثالثاء اعتبار  اليوم  القدم  لكرة 
الهالل خاس����را أمام الشعلة 0 � 3 
إلشراكه 6 العبني فوق سن ال� 23 
خالفا للوائح البطولة.وكان الهالل 
فاز على الشعلة 4 � 0 السبت املاضي 
في اجلولة السادسة من منافسات 
البطولة، وجاء الهدف األول عبر 
نواف العابد بعد صافرة انطالق 
املباراة إذ سدد الكرة من على بعد 
نح����و مترين من خ����ط منتصف 
امللعب مباشرة فوق احلارس حيث 

استقرت في الزاوية اليسرى.

البحرين بدأ معسكره في أستراليا

حل االتحاد العراقي يؤدي لإليقاف

وصل وفد منتخب البحرين إلى مدينة س���يدني األسترالية 
القامة معسكر تدريبي اعدادي يسبق املواجهة املرتقبة مع منتخب 
نيوزيلندا في إياب امللحق الفاصل وسيقيم املنتخب البحريني 
معس���كرا تدريبيا بقيادة التشيكي ميالن ماتشاال يستمر ثالثة 
أيام فقط قبل التوجه إلى ويلينغتون، ويأتي املعسكر في سيدني 
العداد وتهيئة الالعبني ألجواء نيوزيلندا والتأقلم مع حالة الطقس 

التي قد تكون شبه باردة مع توقعات بهطول األمطار.

ق����ال نائب رئيس االحتاد العراقي لك����رة القدم ناجح حمود ان 
االحتاد ال يعترض على حل االحتاد العراقي وال يحتج على هذا القرار 
الذي ينوي رئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي االعالن عنه بيد انه 
سيؤدي الى فرض عقوبات من قبل االحتاد الدولي )فيفا(. واضاف 
حمود في مؤمتر صحافي عقد في مدينة اربيل ان »القرار الذي ينوي 
رئيس اللجنة االوملبية العراقية االعالن عنه بعد 15 اجلاري ال نحتج 
عليه وال نعتصم احتجاجا على طبيعته لكنه سيؤدي الى عقوبات 
س����تفرض على الكرة العراقية من قبل االحتاد الدولي )فيفا( وهذا 

ما نريد ان يعرفه ويدرك تداعياته رئيس اللجنة«.

سافين يطالب أغاسي بإعادة األلقاب

اكتمال صفوف »الفراعنة«

شاشات عمالقة في األندية

انتقد العب التنس الروس���ي مارات سافني النجم 
االميركي اندريه اغاسي بعد اعترافه بتعاطي املخدرات 
في التس���عينيات من القرن املاض���ي وطالبه باعادة 

األلقاب التي احرزها واالموال التي جمعها.
وكان اغاس���ي )39 عاما( اعترف في كتاب سيرته 
الذاتية بعنوان »اوبن« بتعاطيه املخدرات وبأنه خضع 
لفحص طبي جاءت نتيجته ايجابية عام 1997 لكنه كذب 

على السلطات الرياضية ليتجنب عقوبة االيقاف.
وقال سافني لصحيفة »ليكيب« الفرنسية معلقا على 
اعتراف اغاسي »انه يعترف بأنه مذنب، وبالتالي يجب 
عليه اعادة ألقابه مبا فيها الغران ش���يليم واجلوائز 
املالي���ة التي نالها«. وتابع النجم الروس���ي »اذا كان 
االم���ر يتعلق باللعب النظيف، فان���ه يجب ان يكمل 
حتى النهاية ويعيد اجلوائز املالية الى رابطة الالعبني 

احملترفني«.
وانتقد كالم اغاس���ي قائال »ملاذا اعترف مبا فعل؟ 
فما حصل قد حصل، فهل النه يريد بيع اكبر عدد من 

الكتب؟«.

اكتملت صفوف املنتخب املصري بعودة احملترفني. 
وانضم الى املنتخب محمد زيدان )بوروسيا دورمتوند 
االملاني( ومحمد ش���وقي )ميدلزب���ره االجنليزي( 

وعبدالظاهر السقا )اسكيشهير التركي(.

أقامت الشركة املصرية خلدمات التلفون احملمول 
»موبينيل« عددا كبيرا من شاشات العرض العمالقة 
في االندية ومراكز الش���باب والستادات لتشارك 
80 مليون مص���ري حلم الفوز باملباراة من خالل 
مؤازرة مصرية بصورة جماعية قبل وأثناء مشاهدة 

املباراة.

التعصب اإلعالمي يخيّم على المواجهة المرتقبة  »خريطة العبور« من قدامى نجوم مصر
»ادخلوا مصر آمنني.. فال مكان للمتعصبني«.. لم 
جتد صحيفة »الشروق« اجلزائرية شعارا أفضل من 
ذل����ك لتتخذه عنوانا لتقريرها عن األجواء في مصر 

قبل املباراة املرتقبة.
هكذا بدأت بعض الصحف املصرية واجلزائرية في 
محاوالت لتهدئة األجواء قبل أيام قليلة من املواجهة 
العصيبة واملثيرة بني منتخبي البلدين لكن الغالبية 
العظمى من الصحف ووس����ائل اإلعالم في البلدين 
مازالت تضرم نار الفتنة بني أحفاد الفراعنة ومحاربي 
الصحراء قبل هذه املواجهة. ووصلت احلرب اإلعالمية 
بني الطرفني إلى ذروتها على مدار األيام املاضية حتى 
حتولت مباراة السبت املقبل من مجرد مواجهة رياضية 
يجب فيه����ا توافر الروح الرياضية واللعب النظيف 
إلى معركة حربية يزيدها اإلعالم املصري واجلزائري 
ض����راوة. وذهب البعض في اإلع����الم اجلزائري إلى 
وص����ف العبي املنتخب املصري بأنهم »قتلة« وأنهم 
»كتيبة إعدام« مع وصف العبي املنتخب اجلزائري 
بأنهم مجموعة من الوطنيني يصطفون خلف العلم 

اجلزائري وتعلو وجوههم ابتس����امة الثقة. وذكرت 
صحيفة »البالد« اجلزائرية قبل أيام أن هناك مؤامرة 
من قبل مش����جعي مصر تعتمد على تسلل عدد من 
مش����جعي املنتخب املصري إل����ى املدرجات اخلاصة 
مبشجعي اجلزائر إلثارة الشغب وقذف الصواريخ 
وإظهار املشجعني اجلزائريني بصورة سيئة مما مينح 
اجلان����ب املصري الفرصة في حالة الهزمية باملباراة 
إلى اللجوء لالحت����اد الدولي للعبة )فيفا( واملطالبة 
بإعادة املباراة أو احتساب نقاط املباراة لصالح أحفاد 

الفراعنة.
أما صحيفة »الهداف« اجلزائرية ذات الشهرة الكبيرة 
فلجأت إلى حيلة أخرى إلثارة الرأي العام من خالل 
مقابل����ة مع البرتغالي مانوي����ل جوزيه املدير الفني 
الس����ابق لفريق األهلي املصري واحلالي للمنتخب 
االنغولي لكرة القدم. وذكرت الصحيفة على لس����ان 
جوزيه الذي يحظى بشعبية طاغية لدى مشجعي كرة 
القدم في مصر أنه يتوقع خسارة املنتخب املصري 

وتأهل اجلزائر لنهائيات كأس العالم.

قدم جنوم سابقون في املنتخب املصري »خريطة 
عب���ور« منتخبهم الى نهائيات كأس العالم. وقال 
مصطفى يونس مدرب منتخب 1991 والعب االهلي 
ومنتخب مصر السابق ان الفريق املصري «قادر 
على الفوز على اجلزائر بأي تش���كيلة النه ميتلك 
العبني اصحاب خبرة ما يؤهله الى الفوز والتأهل 
الى جنوب افريقيا«، مضيفا »ان املنتخب املصري 
اقوى من اجلزائري بفضل مجموعة من الالعبني 
القادري���ن على حتطيم خط���ط اجلزائر الدفاعية 

والهجومية«.
 م���ن جهته، اعتبر طارق يحي���ي املدير الفني 
لفريق االنتاج احلرب���ي والعب الزمالك ومنتخب 
مصر السابق ان »فرصة مصر كبيرة في الفوز على 
اجلزائر والوصول الى النهائيات اذا حافظ الالعبون 
على هدوئهم والتركيز في الفوز أوال والتفكير في 
مضاعفة االهداف ثانيا وعدم التس���رع في انهاء 

الهجمة لالستفادة من انصاف الفرص«.
العب الزمالك واملنتخب السابق طه بصري اوضح 

ان اجلهاز الفني »يدرك متاما اهمية وخطورة املباراة 
ووضع اخلطة الالزمة لعبور هذا املأزق رغم قوة 
الفريق املصري واحقيته في الوصول الى نهائيات 
كأس العالم كأحسن فريق في افريقيا والذي يضم 
بني صفوفه عصام احلضري افضل حارس مرمى 
ومحمد ابو تريكة وحسني عبد ربه احسن صانعي 
العاب باالضافة الى قوة احمد فتحي ومحمد بركات 
واحمد حسن«، مضيفا »لكن اطلب من اجلماهير 
املساندة القوية وعدم استعجال الالعبني في احراز 

االهداف حتى ال يخرجوا عن تركيزهم«.
واوضح جمال عبداحلميد العب الزمالك واملنتخب 
السابق ان الفريق املصري »قادر على تخطي عقبة 
اجلزائر بنسبة 80% مع انه امام مهمة صعبة النه 
ال يحتاج الى الفوز فقط ولكن الى فوز مش���روط 
بفارق ثالثة اهداف أو هدفني على أقل تقدير، لكن اذا 
كان محمد ابو تريكة ومحمد بركات ومحمد زيدان 
وعمرو زكي في قمة التركيز سيكون الفوز سهال 

رغم قوة الهجمة املرتدة للفريق اجلزائري«.

املرمى ميثل صداعا شديدا للجهاز 
الفني بعد إصرار احلارس الدولي 
محمد صبحي، على رفض جتديد 
عقده وتأجيله التوقيع إلى يناير 
املقب���ل، وعلى الرغ���م من قرار 
سليمان مبنح الفرصة للحارس 
الصاعد محمود شكري، إال ان مدرب 
حراس املرمى أحمد الدهراوي أكد 
صعوبة االعتماد على شكري في 
الوقت احلالي، وان احلارس مازال 
يحتاج لبعض الوقت حتى ميكنه 

املشاركة أساسيا.

ملصقات الفوز تلهب مستخدمي 
كوبري 6 أكتوبر

في طريقهم يوميا إلى أعمالهم 
عادة ما يقضي مستخدمو كوبري 6 
أكتوبر، فترة ال تقل عن ربع ساعة 
كحبس إجباري بسبب االختناق 
املروري. وه���ي فترة كافية جدا 
للتفكير في مدرب منتخب مصر 
حسن شحاتة ورجاله من خالل 
امللصقات العمالقة واملضاءة ليال 
على امت���داد الكوبري املمتد من 
شرق القاهرة الى غربها، والذي 

يربطها مبحافظة اجليزة.
م���ا ان يتوقف امل���رور فوق 
الش���ريان امل���روري األساس���ي 
للعاصمة املصرية حتى يجد قادة 
السيارات الفتات تعد بتكرار الفوز 
على اجلزائر عام 1989 أو تطالبهم 
بدع���م جنومهم املفضلني، وعلى 
السيارات ذاتها انتشرت ملصقات 
تدعو بالنص���ر ملصر أو طلبات 
خاصة حملمد أبوتريكة بتسجيل 
3 أهداف أو حتى الفتات تتوعد 
اجلزائر باستقبال حافل في ستاد 

القاهرة مساء 14 نوفمبر.
ال���ذي تترقب  الوق���ت  ففي 
فيه اجلماهي���ر املصرية املباراة 
املصيرية م���ع اجلزائر لتحديد 
املتأهل إلى كأس العالم، استغلت 
بعض الشركات التجارية احلدث 
إلطالق حمالت لتشجيع مصر، 
وإشعال حماسة اجلماهير ملساندة 
الفراعنة في حتقيق حلم التأهل الى 

املونديال بعد غياب 20 عاما.
وي���رى مس���ؤولو الدعاي���ة 
واإلعالن في الشركات التجارية، 
أن حلم املونديال فرصة مثالية 
للترويج ملنتجاته���م باإلضافة 
ملشاركة املس���تهلكني اهتمامهم 

بكرة القدم.
ويؤك���د املدي���ر اإلقليمي ل� 
»سامس���ونغ« دوك ب���ارك هذا 
املفهوم قائال »الشعب املصري 
عاشق لكرة القدم، واملنتخب مقبل 
على مباراة مهم���ة على أرضه، 
واحلملة اجلديدة فرصة عظيمة 
أمام اجلماهير الكتشاف أحدث 
الوسائل التكنولوجية على هامش 
التصفيات، باإلضافة إلى إعالن 
الشركة أمنيتها حتقيق الفريق 
املصري للفوز والتأهل لنهائيات 

كأس العالم 2010.

أشعة للتأكد من سالمته.
وفي الس����ياق ذات����ه، يعود 
العب الزمالك الصاعد حس����ام 
عرفات للتدريبات بعد 10 أيام، 
بعد ان غادر املستشفى وتعافى 
م����ن اجلراحة التي أجراها قبل 

أيام.

صبحي صداع في رأس اإلسماعيلي

انقس���م  من ناحي���ة ثانية، 
إدارة نادي اإلسماعيلي  مجلس 
برئاس���ة نصر أبواحلسن حول 
موق���ف النيجيري اوبارا مهاجم 
الذي  التونسي  النجم الساحلي 
حضر للقاهرة مؤخرا لالنضمام 
لصف���وف الدراوي���ش، فاجلهاز 
الفني بقيادة عماد سليمان، يرى 
ضرورة خضوع الالعب لالختبار 
في امللعب قبل التوقيع معه، وهو 
الذي يتف���ق عليه بعض  الرأي 
أعض���اء مجلس اإلدارة، في حني 
أن هناك رأيا آخر داخل املجلس 
يرى ضرورة التوقيع مع الالعب 
مباشرة دون خضوعه لالختبار، 
خاص���ة انه خاض لقاء في كأس 

تونس منذ يومني.
في شأن آخر، بات مركز حراسة 

بان هناك مخالفات مالية عديدة 
في الن���ادي أمر ع���ار متاما من 

الصحة.
في شأن آخر، أكد د.مصطفى 
املنيري طبيب الزمالك ان حازم 
إمام الظهير األمين للفريق، والذي 
تعرض لكدمة شديدة في املباراة 
امام طالئع اجليش في  األخيرة 
اعتزال عبدالناص���ر محمد قائد 
املنتخ���ب املصري العس���كري، 
يحتاج للراحة ملدة يومني او ثالثة. 
وأوضح املنيري ان املهاجم سيد 
مسعد سيحصل على راحة سلبية 
ملدة 3 أسابيع، يتم بعدها إجراء 

في هذه املشكلة.
في ش���أن آخر، قرر الزمالك 
مخاطبة مديرية الشباب والرياضة 
باجليزة، بشأن تعاقد النادي مع 
احملاسب محمد عبدالقوي الشهاوي 
للعمل مديرا ماليا للنادي، خلفا 
ألحمد ريحان الذي تقدم باستقالته 
أخيرا. وأكد صبري سراج املتحدث 
الرسمي للزمالك أن ريحان استقال 
بسبب شعوره بالضغط مما عطل 
مسيرة العمل داخل النادي وشل 
إدارات النادي املختلفة بسبب سوء 
تصرفه في الشؤون املالية،  وان 
الس���ابق  املالي  املدير  ما يدعيه 

مساء األنوار الذي يقدمه مدحت 
شلبي، إال أن حارس الزمالك فوجئ 
مبكاملة هاتفية من عبداملنعم يؤكد 
له ضرورة عدم الظهور، رغم أن 
الالعب كان قد حصل من قبل على 
إذن من املدي���ر اإلداري بالظهور 

على شاشة القناة.
وقد اش���ترط عباس ان يقوم 
رئي���س القن���اة بالتوجه لنادي 
الزمالك واالعتذار له أمام اجلميع 
عما ب���در منه في حقه وفي حق 
القلعة البيض���اء من أجل إعادة 
األمور الى نصابها، وهو ما رفضه 
دعبس متاما وأصر على موقفه 

الفضائ���ي، بعد أن هاجم دعبس 
رئيس الزمالك بشدة، مؤكدا أنه 
ليس له أي رأي في هذه األزمة، 
وأنه ال يستمع إال لصوت رئيس 
النادي األهلي حسن حمدي، وهو 
ما جعل عباس يغضب بشدة من 
كالمه ويصدر تعليماته جلميع 
الف���رق وأي مس���ؤول أو مدرب 
يعمل بالن���ادي في الظهور على 

»مودرن«.
وكان م���ن املفترض أن يظهر 
الزمال���ك محمد  حارس مرم���ى 
عبداملنص���ف في أح���د البرامج 
اخلاصة بالقناة وبالتحديد برنامج 

اجلنوب افريق���ي بقيادة احلكم 
الدول���ي جي���روم دمي���ون )38 
عاما( واملساعدين موليني بينوك 
وتوكوما ليب���و، واحلكم الرابع 
ابراهيم عبدالباسط ووالتر جاجا 

مراقب »فيفا«.
وسيقوم األخير باالطمئنان 
عل���ى كل النواح���ي التنظيمية 
واألمنية اخلاصة للقاء. اجلدير 
بالذكر ان طاقم احلكام اجلنوبي 
افريقي سيحضر من نيجيريا الى 
ادارة  القاهرة، حيث يشارك في 

مباريات كأس العالم للناشئني.

الزمالك يقاطع »مودرن«

على صعيد آخر، أصدر رئيس 
ن���ادي الزمالك مم���دوح عباس 
تعليماته للمدير اإلداري للفريق 
األول لكرة القدم بالنادي حسني 
عبداملنعم، بفرض غرامة مالية ال 
تق���ل عن 100 ألف جنيه على أي 
العب يظهر عل���ى قناة »مودرن 
سبورت« خالل الفترة القادمة في 
ظل العالقة املتوترة بني رئيس 
الزمالك والعضو املنتدب ملجموعة 
القناة وليد دعبس، حيث ش���تم 
كل منهما اآلخر بسبب أزمة البث 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
التنفيذي لالحتاد  املدير  قلل 
املصري لكرة القدم صالح حسني، 
من خطورة وأهمية كتاب االحتاد 
الدولي لك���رة القدم )فيفا( الذي 
وصل السبت املاضي الى االحتاد 
املصري، حول موعد وصول مراقب 
»فيفا«، الذي سيحضر املواجهة بني 
مصر واجلزائر السبت املقبل في 
ستاد القاهرة الدولي، في اجلولة 
االخيرة من التصفيات األفريقية 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 

في جنوب أفريقيا.
وكان���ت بع���ض الصحف قد 
نشرت تقارير حول حتذير »فيفا« 
لالحتاد املصري من حدوث شغب 
خالل املب���اراة املرتقبة، وهو ما 

نفاه حسني.
وأضاف حسني ان »فيفا« لم 
يشر في كتابه إلى أي صيغة تهديد 
كما فسر البعض، بل ان مسؤوليه، 
متنوا أن تنتهي التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم بنفس الروح 
الرياضية التي بدأت بها، خاصة 
انه الحظ زيادة حدة التوتر من 
خالل وسائل اإلعالم واملناوشات 
املتبادلة بني وس���ائل االعالم في 
البلدين، واخلوف من تأثيرها على 
اجلماهير خالل املباراة، والعبي 

املنتخبني ايضا.
وأشار إلى أن هناك مندوبا ل� 
»فيفا« في كل املباريات الدولية 
الرسمية، واألمر ال يقتصر فقط 
على لق���اء 14 نوفمب���ر، كما قد 
يعتقد البعض.وأكد أن املنتخب 
التعاون  اجلزائري س���يجد كل 
من اجلانب املصري خالل فترة 
إقامته في القاهرة، خاصة ان مصر 
تعتبر أكبر دولة عربية و»عليها 
احتواء جميع األشقاء، حتى لو 
حدث جتاوز غير مقصود في حق 
املنتخب املصري في اجلزائر في 

مباراة الذهاب«.
وتاب���ع املدي���ر التنفيذي: ان 
االحت���اد وض���ع كل إمكانيات���ه 
حتت تصرف االحتاد اجلزائري 
لكرة القدم، وساعدهم في إيجاد 
حجز في أكثر من فندق مناسب 
لهم. كما استجاب لطلب اجلانب 
اجلزائري باحلصول على 2000 
تذكرة، وقدمت السفارة املصرية 
في اجلزائر كل التسهيالت لدخول 
إلى مصر ملس���اندة  اجلزائريني 

منتخبهم.

المراقبون يصلون اليوم

إلى ذلك، يص���ل اليوم وغدا 
مراقبو وحكام املواجهة املصيرية 
بني املنتخبني املصري واجلزائري، 
حيث يصل اليوم املراقبون رشيد 
ب���ني خديجة )تون���س( مراقب 
احلكام وكمال شداد )السودان( 
مراقب املس���ابقات ومحمد باحو 
)املغ���رب( مراقب األم���ن. بينما 
يصل غدا اخلميس طاقم احلكام 

جنوم مصر وحسن شحاتة أمام املهمة األصعب في مسيرتهم الكروية

المدير التنفيذي لالتحاد المصري يقلل من أهمية تهديد »فيفا«
مراقبو مباراة مصر والجزائر يصلون القاهرة اليوم والحكام غداً

خطة أمنية ومرورية لتنظيم دخول وخروج المشجعين من الستاد
اتخذت األجهزة األمنية املعنية بوزارة الداخلية جميع االستعدادات 
الالزمة، وتهدف االستعدادات، التي اتخذت بالتنسيق مع جميع 
اجله����ات املعنية باملباراة، إلى ضم����ان راحة اجلماهير من خالل 
حتقيق حركة وسيولة مرورية مبنطقة الستاد، ووصوال للطرق 
املؤدية له وللمدرجات. وتضمنت االس����تعدادات السماح بدخول 

الستاد حلاملي التذاكر فقط، على أال يسمح بدخول حاملي بطاقات 
العضوية أو البطاقات املوسمية وحتددت منافذ بيع التذاكر قبل 
املباراة اعتب����ارا من اليوم األربعاء بالنادي األهلي مبدينة نصر، 
ونادي الزمالك، ونادي السكة احلديد، ونادي هليوبوليس، وأرض 

املعارض مبدينة نصر وفندق السالم حتى نفاذ الكمية.


