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العبا »أزرق السلة« عبدالعزيز الربيعة ومحمد أشكناني يصارعان على الكرة مع العب مصر

مدير البطولة الياباني كونتشيروفي املؤمتر الصحافي           )أ.ف.پ( 

اتحاد اللعبة يؤكد أن مشاركته لن تكون شرفية

 اإلمارات تأمل في تأجيل »خليجي 20« للغيابات الكبيرة في صفوفها

إيقاف مدرب توغو »المزور« 3 سنوات

500 ألف ريال لكل العب هاللي للفوز بـ »أبطال آسيا«

الغرافة يتفوق على لخويا 

قرر املجلس املؤقت باالحتاد التوغولي لكرة القدم 
إيقاف مدرب املنتخب تشانيل بانا ملدة ثالث سنوات 
بعد تواطئه في تدبير إقامة مباراة كرة قدم دولية 
ودية بني فريق مزيف ملنتخب توغو أمام البحرين 
في 7 اجلاري. وأفاد املجلس في بيان له بأن املدرب 
تشانيل س����يحظر عليه ممارسة أي نشاط رسمي 
متعلق بكرة القدم ملدة ثالث س����نوات، بعد اتفاقه 
عل����ى إقامة مباراة بفريق مزيف أمام البحرين دون 
علم احتاد الكرة. وأشار البيان »التحقيقات مازالت 
جارية للوقوف عل����ى جميع املتورطني إلقامة هذه 
املباراة ومعاقبتهم، نظرا للضرر الذي أحلقوه بالكرة 
التوغولية وصورتها«. ونشرت الصحف العاملية خبر 

املباراة الدولية الودية التي خاضها فريق مزيف باسم 
»توغو« أمام البحرين، والتي انتهت بفوز األخيرة 
3-0 يوم السابع من الشهر اجلاري، في الوقت الذي 
خاض فيه املنتخب احلقيقي مباراة بتصفيات أمم 
افريقيا 2012 في غابورون عاصمة بتس����وانا، وعاد 
إلى لومي في نفس يوم مباراة البحرين، بعد مروره 
بجوهانس����برغ وأكرا. وأكد كل من رئيس املجلس 
املؤقت، س����يي ميميني، ووزير الرياضة التوغولي 
كريستوف تشاو بعدم معرفتهم بإقامة املباراة وأنهم 
لم يرسلوا أي فريق إلى البحرين، وأنهم سيطالبون 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بالتحقيق في األمر 

بالتعاون مع االحتاد التوغولي للعبة. 

اله����الل  ألق����ت إدارة ن����ادي 
الس����عودي بكامل ثقلها من أجل 
حتقيق لقب دوري أبطال اسيا لكرة 
القدم هذا املوسم، بعد أن رصدت 
17 مليون ريال مكافآت لالعبني من 

أجل الفوز بهذه البطولة.
وقس����مت إدارة النادي املبلغ 
على املراحل املتبقية من البطولة 

بتخصي����ص 500 ألف ريال لكل 
العب بواقع 100 ألف ريال لكل العب 
عند جتاوز دور الثمانية، و150 ألف 
ريال لكل العب عند جتاوز دور 
األربعة، و250 ألف ريال في حال 
حتقيق لقب البطولة، وذلك بخالف 
مكافأة اجلهازين الفني واإلداري 
الكروي وذلك حس����بما  للفريق 

ذك����رت صحيف����ة »االقتصادية« 
السعودية الصادرة أمس. وقررت 
اإلدارة صرف املكافآت أوال بأول 
عند جتاوز كل مرحلة وذلك من 
أجل حتفيز الالعبني وشحذ هممهم 
من أجل حتقيق اللقب األسيوي، 
البطولة التي طال انتظارها أكثر 

من سبعة مواسم.

 تخطى الغرافة مضيفه خلويا الوافد اجلديد 
2-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في املرحلة 

الثانية من الدوري القطري لكرة القدم.
 وسجل البرازيلي كليمرسون )14( والعراقي 
يون���س محم���ود )22( هدفي الغراف���ة، واهدر 
كليمرسون ركلة جزاء انقذها حارس خلويا بابا 

مالك )70(.
 وخ���اض الغرافة مباراته االولى النش���غاله 

منتصف االسبوع بدوري ابطال اسيا حيث خسر 
امام الهالل السعودي 0-3 في الرياض في ذهاب 

ربع النهائي.
 وحقق السد فوزه الثاني على التوالي بعد ان 
تغلب بصعوبة على السيلية بهدف وحيد سجله 
الكوري اجلنوبي جونغ سو لي )45(. وحقق الريان 
فوزه االول على حس���اب االهل���ي بهدفني لفابيو 

سيزار )28( والعاجي امارا ديانيه )88(.

بهية الحريري تحتفي بمنتخبات »السلة العربية«

 اعلن االحتاد االماراتي لكرة القدم مشاركته في دورة كأس اخلليج 
العش���رين في اليمن من 22 نوفمبر الى 5 ديسمبر املقبلني من دون 
العبي املنتخب االوملبي ونادي الوحدة بسبب ارتباطهم باستحقاقات 
اخرى.  ويشارك منتخب االمارات االوملبي في دورة االلعاب االسيوية 
التي تقام في مدينة غوانغ زه���و الصينية من 12 نوفمبر حتى 27 
ديسمبر املقبلني، في حني يلعب الوحدة في كأس العالم لالندية التي 

تستضيفها ابوظبي من 8 الى 18 ديسمبر.
 وس���يفتقد منتخب االمارات االول بعد هذا القرار عددا كبيرا من 
الالعبني االساسيني في بطولة اخلليج حيث يضم املنتخب االوملبي 
احمد خليل وحمدان الكمالي وعامر عبدالرحمن وذياب عوانة واحلارس 
عادل احلوس���ني، وفريق الوحدة محمود خميس واس���ماعيل مطر 

وسعيد الكثيري ومحمد الشحي.
 واوقعت قرعة »خليجي 20« منتخب االمارات في املجموعة الثانية 

القوية الى جانب عمان حاملة اللقب والعراق والبحرين.
 وقال االمني العام لالحتاد االماراتي يوس���ف عبداهلل ان »العبي 
املنتخ���ب االوملبي ونادي الوحدة ل���ن يكونوا في صفوف املنتخب 
املشارك في »خليجي 20« وذلك بعد التشاور مع املدرب السلوڤيني 
ستريشكو كاتانيتش، خصوصا اننا نضع اماال عريضة على املنتخب 

االوملبي الذي ميلك فرصة التأهل الى اوملبياد 2012 في لندن«.
 واكد عبداهلل ان »املنتخب االوملبي الذي احرز مؤخرا لقب كأس 
اخلليج )دون 23 عاما( يضم نخبة العبي منتخب الش���باب الفائز 
بكأس اسيا 2008 ولديه فرصة كبيرة الحراز لقب االسياد والتأهل 
الى اوملبياد 2012«.  ومتنى عبداهلل »لو يتم تأجيل خليجي 20 الى 
موعد مناسب حتى يتس���نى لالمارات املشاركة في الدورة بأفضل 
ص���ورة ممكنة«، مضيفا »حتى لو ش���اركنا في كأس اخلليج بدون 
ابرز الالعبني، اال ان وجودنا لن يكون ش���رفيا بل سنسعى الحراز 
اللق���ب«.  وتوجت االمارات بطلة لكأس اخللي���ج للمرة االولى في 
تاريخها في النس���خة قبل املاضية التي اس���تضافتها في ابوظبي 

مطلع عام 2007.

 الوحدة يواجه هيكاري
 في افتتاح »مونديال األندية«

 اعلنت اللجنة العليا املنظمة لكأس العالم لالندية لكرة القدم ان 
مباراة االفتتاح للنسخة السابعة التي تستضيفها ابوظبي من 8 الى 
18 ديسمبر املقبل ستجمع الوحدة بطل االمارات مع هيكاري يونايتد 
من غينيا اجلديدة بطل اوقيانيا.  واكد الياباني كونتشيرو كاتو مدير 
البطولة في مؤمتر صحافي عقده أمس في ابوظبي على هامش اطالق 
عملية بيع التذاكر ان »الوحدة سيقابل هيكاري يونايتد في االفتتاح 
على ان حتدد املباريات االخرى بعد 14 نوفمبر مع حتديد هوية بطلي 
اسيا وافريقيا«.  يشارك في البطولة التي تستضيفها االمارات للمرة 
الثانية على التوالي على ان تعود عام 2011 الى اليابان سبعة فرق هي 
الوحدة ممثل االمارات وانتر ميالن االيطالي بطل اوروبا وانترناسيونال 
البرازيلي بطل اميركا اجلنوبية وباتشوكا املكسيكي بطل الكونكاكاف 
وهيكاري يونايتد بطل اوقيانيا، فضال عن بطل اس����يا الذي ستحدد 
هويته في 13 نوفمبر املقبل وبطل افريقيا الذي س����يعرف في 14 من 
الشهر ذاته. وقال كونتش����يرو الذي ترأس وفد االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( لزيارة املالعب واالطالع على املنشآت: »ان االمارات قدمت 
جتربة فريدة في النس����خة املاضية وجنحت في التنظيم بشكل نال 
االعجاب، كما انها متلك بنية حتتية ومنشآت على اعلى مستوى«. واكد 
ان »تذاكر البطولة س����تكون متوافرة اليوم عبر االنترنت وفي مراكز 
بيع مخصصة لهذه الغاية«، امال »ان يكون االقبال مميزا وخصوصا 
ان نوعية الفرق املشاركة ستمنح اجلمهور مشاهدة ممتعة«. بدوره، 
اك����د رئيس االحتاد االماراتي لكرة الق����دم محمد الرميثي ان »اللجنة 
املنظمة احمللية بذلت جهودا كبيرة لتطوير البطولة بش����كل يضمن 
جتاوز بعض السلبيات التي ظهرت في النسخة املاضية«، معتبرا أن 

»مسألة احلضور اجلماهيري تأتي في سلم االولويات«.

تقي����م النائب ف����ي البرملان 
اللبناني بهية احلريري مأدبة غداء 
على شرف املنتخبات املشاركة 
في البطولة العربية ال� 20 لكرة 
السلة في الواحدة من ظهر اليوم 
بقصر الضيافة مبنطقة صيدا 

بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتلقى رئي����س الوفد خليل 
ابراهي����م اتصاال م����ن االحتاد 
اللبنان����ي يخبره ب����أن النائب 
الغداء،  احلريري ستقيم مأدبة 
مبدين حرصهم على مش����اركة 
جميع اعضاء الوفد الكويتي من 

العبني واداريني.
وكان منتخبنا الوطني لكرة 
الس����لة قد اختتم مبارياته في 
البطولة العربية وودع من الدور 
االول بعد خسارته من املنتخب 
املصري 50-63 في ختام مباريات 
اجلولة االخيرة باملجموعة االولى 
بعد ان قدم اداء متميزا في مباراته 
مع املنتخب املصري واحرجه في 

كثير من االوقات.

ال مفاجآت في الدور األول

اختتمت أمس االول مباريات 
الدور االول م����ن دون مفاجآت 
لناحية الفرق املتأهلة الى الدور 

ربع النهائي.
 وتص����درت مصر املجموعة 
أم����ام اجلزائر واملغرب  االولى 
وليبيا وتصدر لبنان املجموعة 
الثانية أمام العراق والسعودية 

واالمارات.
 في املجموعة األولى، حسم 

املغرب مواجهت����ه مع اجلزائر 
بفارق نقطة واحدة 63-62 ملحقا 
به اخلسارة االولى وحارما اياه 
الى املركز  الصدارة ليتراج����ع 

الثالث في الترتيب.
 وكان مصطفى اخللفي أفضل 
مس����جل في املنتخ����ب املغربي 

برصيد 15 نقطة مع 8 متابعات، 
وأضاف زكريا املصباحي 14 نقطة 
ومثلها سجل يوسف اإلدريسي 
إلى 10 متابعات، ومن املنتخب 
اجلزائري كان نبيل السعيدي 
أفضل مسجل في املباراة برصيد 
21 نقطة وأضاف كل من غازول 

توهان����ي وحس����ني قح����ام 10 
نقاط.

 وتاب����ع لبن����ان املضي����ف 
انتصاراته وبات املنتخب الوحيد 
الذي لم يعرف طعم اخلسارة، 
بتغلبه على السعودية بسهولة 
74-51 ضمن املجموعة الثانية. 

وس����جل للبنان ايلي رستم 18 
نقطة وكان امين املولد األفضل 

لدى السعودية مع 17 نقطة.
 وحس����م املنتخب االماراتي 
املركز الرابع في املجموعة الثانية 
على حساب املنتخب السوداني 

بفارق 24 نقطة 61-85.

وتعليقصورة

أحد املشردين يرتدي الزي األميركي »ينطط« الكرة بال حذاء رياضي في صورة تعبيرية للحملة 

التي اطلقتها ريو دي جانيرو البرازيلية لتنظيم بطولة كأس العالم للمشردين لتحفيز هؤالء على 

االنخراط في الرياضة ولعبة كرة القدم خصوصا لتغيير حياتهم الى األفضل )أ.پ(

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وجه اإلسماعيلي صفعة مدوية لضيفه األهلي وتغلب عليه 
4-2 على ستاد اإلسماعيلية، فيما تعادل شبيبة القبائل اجلزائري 
مع هارتالند النيجيري 1-1، في اجلولة السادسة واألخيرة من 
مباريات املجموعة الثاني����ة لدور املجموعات من بطولة دوري 

أبطال افريقيا لكرة القدم.
وبهذه النتائج، تصدر ش����بيبة القبائ����ل ترتيب املجموعة 
برصي����د 14 نقطة، واألهلي في املركز الثاني برصيد 8 نقاط ثم 
اإلس����ماعيلي في املركز الثالث برصيد 6 نقاط وتذيل هارتالند 

الترتيب ب� 5 نقاط.
وأقر املدرب العام للنادي األهلي عالء ميهوب بأنه لم يتوقع 
النتيجة الثقيلة التي انتهت بها مباراة اإلسماعيلي وفريقه في آخر 
مباريات دور املجموعات بدوري أبطال افريقيا بفوز الدراويش. 

وقال ميهوب عقب املباراة »كانت مباراة 
جميلة ومفتوحة من الفريقني لكننا 

تلقينا نتيجة لم نتوقعها«.
وسجل عبداهلل الشحات )4( واحمد 
علي )36 و73( واملعتصم سالم )69( 
اهداف االس����ماعيلي، ومحمد بركات 
)34( ومحمد طلعت )88( هدفي االهلي. 
وفي املباراة الثانية، تقدم هارتالند 
عن طريق اميكا نوانا )31( من ركلة 
جزاء، قبل أن ي����درك نبيل ويالوي 

)50( هدف التعادل للشبيبة.
وفي الدور نصف النهائي، يلتقي 
شبيبة القبائل مع مازميبي الكونغولي 
حامل اللقب ثاني املجموعة االولى، 
فيما يلعب األهلي مع الترجي التونسي 

بطل تلك املجموعة.

وأعرب املدرب العام لإلس����ماعيلي اشرف خضر عن 
سعادته بنتيجة املباراة، مؤكدا أنها ستكون خير إعداد 

قبل عودة الدراويش إلى مباريات الدوري املمتاز.
ورفض خضر التقليل م����ن حجم الفوز على األهلي 

بنتيجة 4-2 في دوري أبط����ال افريقيا، رافضا تعليلها 
بغياب جنوم الفريق األحمر. وقال خضر بعد املباراة: »ال 
أعل����م ملاذا يقول الناس إن األهلي لعب بدون جنوم، األهلي 

كله جنوم، ولن يقلل هذا الكالم من حجم انتصارنا«.

حرس الحدود يترنح

وفي بطولة كأس االحتاد االفريقي، بات فريق حرس 
احل����دود على أعتاب اخلروج م����ن البطولة بعد أن 
تلقى هزميت����ه الثانية على التوالي وس����قط أمام 

الفتح الرباطي املغربي 
1-2 في اجلولة الرابعة 

من مباريات املجموعة 
الثاني����ة ب����دور املجموع����ات 

للبطولة.
وجتمد رصيد حرس احلدود 

الرابع  املركز  عند نقطتني في 
واألخير بينما تصدر الفتح 

املجموع����ة  الرباط����ي 
برصيد تسع نقاط.

واقترب الصفاقسي 
إلى  التأهل  التونسي من 

املربع الذهبي بعد أن احتل 
املركز الثاني برصيد س����بع 

نقاط يليه زاناكو الزامبي في 
املركز الثالث برصيد أربع نقاط.

اإلسماعيلي يهين األهلي
قبل مواجهـة الترجي فـي »أبطـال أفريقيا«

القبض على 20 مشجعًا أهالويًا
ألقت قوات األمن باإلسماعيلية القبض على 
20 من مشجعي النادي األهلي قبيل بدء مباراة 
األهلي واإلسماعيلي بسبب القيام بأعمال شغب 
مبحطة السكك احلديدية عقب وصولهم ملدينة 

اإلسماعيلية حلضور املباراة.
وصرح مصدر أمني مسؤول باالسماعيلية 
ب��أن مجموعة من املش��جعني رفضت تنفيذ 
تعليمات األمن بالكف عن الهرج واالزعاج داخل 
محطة السكك احلديدية مما اضطرت معه قوات 
األم��ن للقبض على عدد من مثيري الش��غب 

لضمان سالمة باقي اجلماهير املشجعة. 

العب األهلي محمد شوقي 
يعترض تقدم العب وسط االسماعيلي 

أحمد صديق


