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الع����ام لقنوات  املدير  أعلن 
الرياضية« ناصر  »اجلزي����رة 
النقل  اخلليفي ش����راء حقوق 
التلفزيوني اخلاصة بالقنوات 
الرياضي����ة لش����بكة رادي����و 
وتلفزيون العرب )إيه آر تي(.

إع���ان اخلليفي في  وجاء 
مؤمت���ر صحافي عقد امس في 
الدوحة بحضور املدير التنفيذي 
لشبكة راديو وتلفزيون العرب 
عبدالعزي���ز اليمان���ي، ونائب 
الرئيس التنفيذي لإلعام محيي 

الدين كامل.
»اجلزي���رة  وحصل���ت 
الرياضي���ة« بن���اء على العقد 
الطرفني على  ب���ني  الذي وقع 
كامل حقوق النقل التلفزيوني 
التي كانت متلكها شبكة راديو 
الع���رب، مبا فيها  وتلفزيون 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 
في نس���ختي 2010 في جنوب 
أفريقيا و2014 ف���ي البرازيل، 
أفريقي���ا 2010 في  وكأس أمم 

أنغوال.
ورفض الطرفان اإلعان عن 
القيم���ة املالية للصفقة، وأكدا 
»وجود نص ف���ي العقد مينع 
اإلعان عن قيمة الصفقة«، كما 
اعتبرا »ان ما أثير حول القيمة 
املالية شائعات ال أساس لها من 

فقط، واحتفظت بقنوات األفام 
واملسلسات وغيرها.

وت��م االتف���اق على إغاق 
القن��وات )1 حتى 6( في »إيه 
آر تي«، في نه��اية ديس���مبر 
املقبل، على أن تب��قى القنوات 
اخلاصة بنقل الدوري السعودي 
لكرة الق���دم )7 و8 و9( مفتوحة، 
حت���ى نه���اي���ة الت����عاقد مع 
الس��عودي للعبة في  االحتاد 
الع���ام 2011، عل���ى أن تضاف 
القن���اة 7 إلى باق���ة »اجلزيرة 

الرياضية«.
كما مت االتف���اق على إغاق 
القن���وات اخلاص���ة باألندية 
الس���عودية )الهال والشباب 
والنصر واالحتاد(، على أن تدفع 
»اجلزيرة الرياضية« تعويضا 
الفرق، باس���تثناء  ماديا لهذه 
الهال ألن تعاقده مع ش���بكة 
راديو وتلفزيون العرب شارف 

على النهاية.
يذك���ر ان قن���اة »اجلزيرة 
الرياضية« متتلك حاليا أيضا 
الدوري  حقوق بث مباري���ات 
االس���باني وااليطالي ودوري 
أبطال أوروب���ا وكأس اوروبا 
اضافة الى عدد من بطوالت كرة 
القدم التي تبثها باالشتراك مع 

قنوات اخرى.

الصحة«.
إال ان مصادر موثوقة أكدت 
الفرنس���ية،  لوكالة الصحافة 
امللياري  العقد تناهز  ان قيمة 

دوالر.
وأوضح اخلليفي »ان اجلزيرة 
الرياضية سعت الى هذا االتفاق 
مع »إيه ار تي« بهدف نقل اإلعام 

الى  املرئي  الرياض���ي  العربي 
أكثر تط���ورا، وتقدمي  مرحلة 

األفضل للمشاهد العربي«.
وأعلن »عن إطاق اجلزيرة 

الرياضي���ة لقناة عاملية في 15 
ديس���مبر املقبل تبث آلس���يا 
واستراليا وأوروبا عن طريق 
الكيبل، إلرضاء املشاهد العربي 

في كل مكان في العالم«.
من جهته، أوضح محيي الدين 
كامل ان »إيه ار تي واجلزيرة 
تضمنان حقوق املشتركني، وان 

الصفقة جاءت إميانا من إيه آر 
تي بالتخصص«.

وباعت »إيه آر تي« احلقوق 
املتعلقة باألح���داث الرياضية 

»الجزيرة الرياضية« تشتري حقوق نقل األحداث الرياضية لشبكة »إيه آر تي«

الزمالك يأمل في حتقيق نتيجة ايجابية امام غزل احمللة

)رويترز( محمد البدر وناصر اخلليفي وعبدالعزيز مياني ومحيي الدين كامل في املؤمتر الصحافي أمس في الدوحة  

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يختتم اليوم االسبوع التاسع 
من الدوري املصري لكرة القدم، 
بإقامة 4 مباريات مهمة، فتقام 
في ال� 5:45 مس���اء 3 لقاءات، 
ويلتق���ي املقاولون العرب مع 
حرس احل���دود، واملنصورة 
مع بترول اسيوط، وانبي مع 
املصري، فيما يلعب الزمالك مع 

غزل احمللة في ال� 8 مساء.
القاه���رة،  فعل���ى س���تاد 
يستضيف الزمالك فريق غزل 
احمللة في لقاء البحث عن الذات. 
فاالبيض الذي يعاني من مرارة 
الس���لبية والعروض  النتائج 
املخيبة لآلم���ال، منذ انطاق 
الدوري حتى اآلن، على الرغم 
من تخمة النجوم في الفريق.

الزمال���ك  وق���د يخ���وض 
»املترن���ح« املب���اراة وبقي���ة 
املباريات بطريقة )2/4/4( بعدما 
الفرنس���ي هنري ميشيل  اكد 
املدير الفني اكثر من مرة متسكه 
بتطبيق هذه الطريقة، وضرورة 
تغيي���ر طريقة اللعب القدمية 
التي خاض بها الفريق االبيض 
مبارياته السابقة، وسجلت فشا 

ذريعا.
وكان ميشيل قد اخذ فرصته 
كاملة اثناء فترة توقف الدوري 
الطويل���ة لتحفي���ظ الاعبني 
خططه وتكتيكه الفني، حيث 
توقفت املسابقة ملدة تزيد على 
شهر، والتدريبات كانت تقام 
وسط اجواء بعيدة متاما عن 
التوتر وشد االعصاب بسبب 
انش���غال اجلماهير املصرية 
باملواجهتني م���ع اجلزائر في 

القاهرة والسودان.
ولقاء اليوم لن يكون سها 
ف���ارق االمكاني���ات بني  رغم 
الفريقني، خاص���ة ان كليهما 
يطم���ع ف���ي الث���اث نق��اط، 
فصاح���ب االرض الذي يحتل 
املركز السابع برصيد 11 نقطة، 
ال يريد االبتعاد عن اهل القمة 
املقبلة،  كثيرا خال املرحل���ة 
على امل اللحاق بهم في حالة 
تعثر أي منهم خال منافساته 
القادمة، وبالتأكد الفوز سيدفعه 
الى مركز افضل ويقرب املسافة 

بينه وبني منافسيه.
في املقابل، يسعى غزل احمللة 
حتت قيادة املدير الفني محمد 

رضوان، الستغال عاملي األرض 
واجلمهور القتناص الثاث نقاط 
للتقدم خطوة جديدة، والوصول 
للنقطة العاشرة. حيث يحتل 
الفريق املركز ال� 14 برصيد 7 

نقاط.
ويعتم���د رض���وان عل���ي 
جنومه إبراهي���م فرج وعمرو 
رمضان وعماد عثمان ومرسي 
عبداللطيف والبسيوني محمود 
وش���ريف رجب وإسام طاهر 

وكرمي عادل عبدالفتاح.

المقاولون والحدود

وعلى س���تاد عثمان احمد 
عثم���ان في اجلب���ل االخضر، 
يس���تضيف املقاولون العرب 
فريق حرس احلدود في مواجهة 
صعبة، ويدخل املقاولون اللقاء 
وبحوزته 8 نقاط في املركز ال� 
12، ويضع املدير الف�����ني محمد 
آماال  املب���اراة  عامر على هذه 
كبيرة في حتقيق نتيجة طيبة 
للق�فز خط���وة جديدة لامام 
الهبوط  واالبتعاد عن ش���بح 
الثاني، قبل  الى دوري القسم 
الدخ���ول في حس���ابات اكثر 
تعقيدا عند بداية الدور الثاني 

للمسابقة.
فى املقابل، اكد طارق العشري 
املدير الفني حلرس احلدود الذي 
يحتل املركز السادس برصيد 12 
نقطة، ان الفرصة باتت مواتية 
هذا املوسم لتحقيق طموحات 

الفريق العسكري.

 انبي والمصري

انب���ي على  ويس���تضيف 
ملعب بتروس���بورت املصري 
البورسعيدي في لقاء تضميد 
اجلراح الت���ي اصابت الفريق، 
بعد سلس���لة الهزائم املتتالية 

في الدوري.
انب���ي قد اس���تأنف  وكان 
أم���س األول دون  تدريبات���ه 
احلص���ول على راح���ة عقب 
مباراته االخيرة امام غزل احمللة 
في مباراة مؤجلة من االسبوع 
انته���ت بالتعادل  اخلام���س، 
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املدير  اك���د  ومن جانب���ه، 
الفني النبي ضياء الس���يد أنه 
س���يخوض اللقاء مببدأ الفوز 
الفريق  فقط، لتعويض تأخر 

4 مباريات مهمة في ختام األسبوع التاسع للدوري المصري 

الزمالك يواجه المحلة بطموحات جديدة وإنبي يبحث عن الفوز أمام المصري

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية واملجالس النيابية د.مفيد شهاب 
عل��ى إعداد مل��ف كامل عن تداعي��ات املباراة الفاصل��ة بني املنتخبني 
املص��ري واجلزائري ف��ي التصفيات االفريقية املؤهل��ة الى مونديال 
جنوب افريقيا 2010، وأن هذا امللف جار اعداده بالتنس��يق الكامل بني 
وزارة اخلارجي��ة وجمي��ع األجهزة املعنية باملباراة، وس��يتم التحليل 

وإستخالص النتائج القانونية املترتبة عليه بهدف حتديد املسؤول.
وأكد أمام اجتماع جلنة الش��باب في مجلس الشعب خالل مواصلة 
مناقش��تها لتداعيات املباراة على أننا نحمل اجلزائر املس��ؤولية كاملة 
عما حدث في اخلرطوم ونقول إن ما مت اما بتخطيط أو بتش��جيع أو 
مباركة من الدولة اجلزائرية. وأوضح أن مصر اتخذت مواقف سريعة 
تتناس��ب وهذه الرؤية لالحداث حيث ق��ررت قطع العالقات الرياضية 
مع اجلزائر، واس��تدعاء السفير املصري في اجلزائر للتشاور وكنوع 
م��ن االحتجاج ومن أجل االطمئنان على أحوال املصريني في اجلزائر، 
وكذلك اس��تدعاء الس��فير اجلزائري في مصر وإبالغه رسالة عنيفة 
برف��ض مصر لكل ما حدث من اجلزائري��ني وتدينه، وحتمل اجلزائر 
كامل املس��ؤولية إزاء حماية أرواح وممتل��كات املصريني هناك. وذكر 
أن االحت��اد املص��ري لكرة القدم يقوم حاليا بإع��داد ملف كامل حول 
هذا احلدث وبيان مدى إتس��اقه وأح��كام »فيفا«، موضحا انه مت إبالغ 
»فيفا« باإلعتراض املصري عقب 48 س��اعة من املباراة وسيتم تسليم 

امللف الكامل اليوم.
ودع��ا الى إجراء حتقيق دقيق ح��ول أى تقصير إزاء ما حدث قبل 
وبع��د املباراة الفاصلة، وأن احلكومة ت��رى أن االعالم خاصة القنوات 
الفضائي��ة لعب��ت دورا في زي��ادة التوتر وتس��خني األجواء.وأوضح 
انه ج��ار إعداد ملف للمطالبة بالتعويضات عن اخلس��ائر التي حلقت 

باملصريني وإتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على هذه احلقوق.

الذي يحتل املركز الثامن برصيد 
11 نقطة، وبالتالي بات مطالبا 
باقتناص جميع نقاط مبارياته 

املقبلة للع���ودة من جديد الى 
املربع الذهبي، مؤكدا أن فريقه 
وص���ل لفورمة جيدة وقدرات 

الاعب���ني اصبح���ت تؤهلهم 
لتحقيق الهدف املطلوب.

املدير  أنه���ى  املقاب���ل،  فى 

الفني للمصري أنور س���امة 
اللقاء بشكل  استعداداته لهذا 
جيد لعلمه بأهمية وقوة مباراته 
مع انبي، باالضافة الى حاجة 
الفريق الى نقاط جديدة لابتعاد 

عن دائرة اخلطر.

المنصورة واسيوط

ويس���تضيف املنص���ورة 
على ملعبه بترول اسيوط في 
مواجهة مثيرة، خاصة لزعيم 
الدقهلية الذي يحتل املركز ال� 
13 برصيد 7 نقاط. فيما يدخل 
بترول اسيوط اللقاء وبحوزته 
3 نقاط فقط يحتل بها املركز ال� 
16 االخير. ويسعى ابناء اسيوط 
حتت قيادة د.جمال محمد علي 
الهزمية، واالبتعاد  الى جتنب 
مبكرا عن ش���بح الهبوط الى 

دوري القسم الثاني.

شهاب: الخارجية المصرية تعّد ملفًا 
كامال عن تداعيات المباراة »الفاصلة«

600 ألف دوالر لكل العب جزائري 
حص��ل كل العب في املنتخب اجلزائر لك��رة القدم على مكافأة 
تق��در بأكثر من 600 ألف دوالر صافية م��ن الضرائب بعد التأهل 
إلى نهائيات كأس العال��م 2010 في جنوب أفريقيا عقب الفوز على 
املنتخ��ب املصري 1-0 في املب��اراة الفاصلة الت��ي أقيمت األربعاء 

املاضي في أم درمان بالسودان.
ونق��ل املوقع اإلخباري »كل ش��يء عن اجلزائ��ر« عن مصدر 
مقرب من اجله��از الفني أن الالعبني تس��لموا مكافآتهم اخلميس 
املاضي مبناس��بة حفل االستقبال الذي أقامه على شرفهم الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وأضاف املص��در إن منحة التأهل كانت في البداية تفوق بقليل 
300 أل��ف دوالر لكل العب، لك��ن بوتفليقة هاتف عش��ية املباراة 
الفاصلة وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار الذي كان موجودا 
ف��ي اخلرطوم، وكلفه بإبالغ الالعبني بان املنحة س��تتضاعف في 

حال التأهل.
وكان بوتفليقة قد وضع حتت تصرف العبي املنتخب احملترفني 
طائرته الرئاس��ية التي نقلتهم إلى البل��دان التي يلعبون فيها وهي 

فرنسا وايطاليا وأملانيا واجنلترا.

زيدان فخور بتأهل الجزائر 
أكد أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين 
زيدان، انه فخور بتأه��ل اجلزائر إلى نهائيات 
كأس العال��م 2010 ف��ي جن��وب افريقيا، وانه 
ش��عر بنفس الفرحة عندما قاد منتخب فرنسا 
للفوز بكأس العالم عام 1998.وقال زيدان الذي 
ينحدر من أصول جزائرية لقناة »كنال بالس« 
الفرنس��ية انه فخور بتأهل اجلزائر إلى كأس 
العالم، مؤكدا أن سعادته زادت بفوز »اخلضر« 
ف��ي املباراة الفاصلة. وأش��ار الى انه لم يفرح 
بفوز املنتخب الوطن��ي على املنتخب املصري 

فقط، وإمنا فرح للمشوار الذي قدمه الالعبون 
ف��ي التصفيات عندم��ا »حققوا نتائ��ج باهرة 
واس��تحقوا التأهل عن جدارة واس��تحقاق«، 
وقال »فرحت��ي لم تكن بالضرورة بالفوز على 
مص��ر، وإمنا للم��ردود الذي قدم��ه املنتخب 
اجلزائ��ري في كل املباريات، حي��ث كان مثاال 
في اللعب النظيف واملس��توى العالي«. واعتبر 
زيدان أن تأهل اجلزائر إلى كأس العالم له مذاق 
خاص، ألنه ج��اء بعد 24 عاما من االنتظار مما 

جعل فرحة اجلماهير اجلزائرية مضاعفة.

العروبة مع االتفاق والخور يلتقي النصر
يلتقي اخلور القطري مع النصر السعودي في 
املجموع����ة الثانية والعروب����ة العماني مع االتفاق 
الس����عودي في الثالثة اليوم ضمن بطولة االندية 

اخلليجية ال� 25 لكرة القدم.
في املجمع الرياضي مبدينة صور العمانية، يسعى 
العروبة الى قطع خطوة كبيرة نحو نصف النهائي، 
اذ متثل مباراته مع االتفاق اهمية كبيرة للفريقني.

ويخوض االتفاق اخر مبارياته في املجموعة وميلك 
4 نقاط من فوز على العروبة وتعادل وخسارة مع 
قطر القطري املتصدر برصيد 5 نقاط، بينما في رصيد 
العروبة نقطة واحدة من تعادله مع قطر وفرصته 
قائمة لتصدر املجموعة خاصة انه سيستضيف قطر 

في 8 ديسمبر املقبل.
واكمل العروبة استعداداته للمباراة بقيادة املغربي 
محمد س����عيد الزكري الذي خل����ف املدرب الصربي 
يوريس الذي متت اقالته بعد اخلروج من منافسات 

كأس عم����ان، والذي يعتمد على مجموعة جيدة من 
الاعبني الشباب في مقدمتهم عبدالسام عامر ومحمد 

حمد ويونس مبارك.
وفي املباراة الثانية، سيحاول النصر تأكيد تأهله 
الى نصف النهائي عندما يحل ضيفا على اخلور الذي 

خرج من دائرة املنافسة على بطاقة املجموعة.
ويتصدر النصر ترتيب املجموعة برصيد 7 نقاط 
من 3 مباريات، يليه صور العماني  بأربع نقاط من 
3 مباريات ايضا، ويأتي اخلور ثالثا واخيرا من دون 

رصيد من مباراتني.
وسيبقى النصر متأها حتى في حال خسارته 
وف����وز صور في م���باراته االخيرة مع اخلور في 7 
ديسمبر املق���بل، النهما سيتعادالن بنفس عدد الرصيد 
من النقاط، وس����يتم االحتكام الى فارق املواجهتني 
بينهما، اذ كان النصر فاز على صور 2 � 1 في عمان، 

وتعادل معه 1 � 1 في الرياض.

تعيين البنزرتي مدربًا لتونس
اعلن االحتاد التونس���ي لكرة القدم تعيني فوزي البنزرتي 
لاشراف على املنتخب الوطني في كأس امم افريقيا في يناير 

املقبل في انغوال خلفا للبرتغالي املقال هومبرتو كويليو.
واق��يل كويل��يو من االش���راف على املنتخب التونسي قبل 
ايام، بعد فشله في قيادته الى نهائيات مونديال جنوب افريقيا 

.2010
وجاء في بيان لاحتاد التونسي »قرر االحتاد اقالة كل افراد 
اجلهاز الفن���ي للمنتخب وعني ف���وزي البنزرتي مدربا له مع 

احتفاظه مبهمته مدربا لفريق الترجي حتى يونيو املقبل«.
وسيتفرع البنزرتي للمنتخب التونسي في االول من يوليو 

.2010
فوزي البنزرتي )59 عاما( هو العب ومدرب سابق لاحتاد 
املنس���تيري التونس���ي، وس���بق ان درب ابرز االندية احمللية 
كالترجي والنادي االفريقي والنجم الس���احلي والصفاقس���ي 

وامللعب التونسي.
وتلعب تونس في كأس االمم االفريقية في املجموعة الرابعة 

الى جانب الكاميرون وزامبيا والغابون.

عربية متفرقات

 اعتلى الغرافة حامل اللقب صدارة الدوري 
القطري لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ام صال 
3-1 في املرحلة الثامنة، ولعب ام صال ب� 10 
العبني لطرد مهاجمه البرازيلي خوسيه دافي 
)78(، وفي مباراة ثانية، تعادل السيلية مع 
اخلريطيات، ولعب اخلريطيات ب� 10 العبني 

لطرد قائده نايف اخلاطر )69(.
 أحلق الش��باب اخلس��ارة االول��ى بضيفه 
االحت��اد حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-0 على 
س��تاد امللك فهد في الرياض في ختام املرحلة 
التاس��عة من الدوري الس��عودي لك��رة القدم، 
وس��جل الليبي ط��ارق التايب ه��دف املباراة 
الوحيد )36(، وهو الفوز السابع للشباب مقابل 
تعادل واحد وخسارة واحدة فرفع رصيده الى 
22 نقط��ة بفارق 3 نقاط خلف الهالل املتصدر، 

في املقابل، مني االحتاد باخلسارة االولى بعد 5 
انتص��ارات متتالية فبقي ثالثا برصيد 15 نقطة 
م��ع 3 مباريات مؤجلة، وفي مباراة ثانية تعادل 
الرائ��د مع جن��ران 2-2، ورف��ع الرائد رصيده 
الى 5 نقاط ف��ي املركز ال� 11 مع مباراة مؤجلة، 
وجنران رصيده الى 7 نقاط في املركز التاسع.

 اسقط اجليش مضيفه عفرين في حلب 
3-0، وكذلك فعل االحتاد مبضيفه جبلة 0-1 
في افتتاح املرحلة السابعة من بطولة سورية 
لكرة القدم، وفي حمص عانى الكرامة حامل 
اللقب قبل ان يفوز على اجلزيرة 2-0، في حني 
سيطر التعادل االيجابي 2-2 على لقاء حماة 
بني النواعير وتشرين، في الوقت الذي فقد 
فيه املجد املتصدر نقطتني ثمينتني بتعادله 

مع ضيفه الوثبة في العاصمة 0-0.


