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فرحة العبي منتخب هوكي اجلليد بالفوز على ماليزيا »ب«

مشجعات الهالل عشن حلظات عصيبة في مدرجات ستاد الغرافة

ميشيل بالتيني خالل لقائه مع جبريل الرجوب

مشعل العجمي سجل »سوبر هاتريك«.. وفهيد العجمي سعيد بالنتائج

»هوكي الجليد« يفتتح بطولة ماليزيا المفتوحة بفوز وتعادل
بسبب احلظ وارتطام الباك في 
العارضة والقائم االيسر للمرمى 
املاليزي فيما اختتم سالم مهرجان 
االهداف بتسجيله هدفني لتنتهي 

املباراة بنتيجة 13 - 1.
وبذلك، اطمأن املنتخب الوطني 
في مش���واره للبطولة بتعادل 
وفوز على امل ان يحقق الفوز 
في مباريات���ه املقبلة الن نظام 
البطولة يعطي االفضلية لتسجيل 
االه���داف والفارق بني اخلصوم 
للمنافسة على املركز االول. وتضم 
مجموعة أزرق الهوكي منتخبي 

هونغ كونغ وسنغافورة.

العجمي سعيد بالنتائج

من جهته، أعرب رئيس الوفد 
ورئي���س جلنة الهوك���ي فهيد 
العجم���ي عن س���عادته بالفوز 
والتعادل، متمنيا التوفيق لالعبني 
ف���ي مبارياتهم املقبل���ة الكمال 

مشوار النجاح نحو اللقب.
بدوره، هنأ نائب رئيس الوفد 
وامني السر الشيخ نواف احلمد 
املبارك الالعبني لفوزهم وتعادلهم 
وحثهم على تقدمي افضل العروض 
للبقاء ضمن دائرة الصراع على 

اللقب.
من ناحية اخرى، اعتبر عضو 
الوفد وامني الصندوق عبداهلل 
الغريب هاتني النتيجتني مبنزلة 
البداية املوفقة لالعبينا متمنيا 
االس���تمرار وتقدمي االفضل في 

مواجهاتهم املقبلة.

كوااللمبور ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
قدم منتخبنا الوطني لهوكي 
اجلليد نفسه مرشحا فوق العادة 
لنيل لقب بطولة ماليزيا املفتوحة 
بعد ان س���حق منتخب ماليزيا 
»ب« 13 - 1 ف���ي اجلولة االولى 
من املجموعة االولى في املباراة 
التي جمعتهما في صالة »صن 
واي الهرم اجلليدي« في العاصمة 
املاليزية كواالملبور في البطولة 
التي انطلقت في 22 وتس���تمر 
لغاية 26 اجلاري مبشاركة عدد 
من املنتخبات اآلس���يوية ضمن 
خطة االحتاد اآلسيوي للعبة لرفع 
مستوى منتخبات هوكي اجلليد 

في القارة الصفراء.
العريضة  النتيجة  وحتسب 
للمنتخب في مواصلة مشواره 
نحو احراز املركز االول بعد ان 
ف���رط بالفوز ف���ي مباراته امام 
منتخب ماليزي���ا االول وخرج 
متعادال 3 - 3، رغم تقدمه 2 - 
0 في الشوط االول في منافسات 

اليوم االول للبطولة.
وكان منتخبنا قد خاض املباراة 
املنتخب االول املستضيف  امام 
للبطولة بكامل جهوزيته وجنح 
في التق���دم في الش���وط االول 
بهدف���ني جميلني س���جل الهدف 
األول »القائد«محمد العجمي بعد 
استدارته بالقرص املطاطي من 
خلف املرمى ووضعه للقرص بكل 
ثقة وخبرة في شباك حارس مرمى 
املنتخب املنافس وسط صيحات 

وواصلوا ضغطهم على اخلصم 
املهزوز حيث سجل املوهوب صقر 
الصابري واملتحرك سالم العجمي 
ثم اضاف مشعل هدفني ليصبح 
رصي���ده في املب���اراة 4 اهداف 
»سوبر هاتريك« كما ترك املدافع 
املتألق فيصل عطا اهلل بصمته 
على املباراة بتسجيله هدفا مميزا 

لينتهي الشوط بنتيجة 9 - 1.
الثالث سجل  الش���وط  وفي 
املدافع املتمرس عبداهلل الزيدان 
هدفا ملعوبا بعد ان اضاع هدفني 

فيصل عطاهلل خصمه بتسديدة 
»س���ونامي« اجتاح���ت املرمى 
وعبرت من احل���ارس املاليزي 
بقوة الى شباكه. وحاول مدرب 
التشيكي يان بريشتا  املنتخب 
ومس���اعده توماس ماهوفسكي 
تقدمي خط���ة لعب تطيل الوقت 
ومتنع من تسجيل هدف التعادل 
اال ان ذلك لم يتحقق وكان لهم 
التعادل في الدقائق االخيرة من 
الشوط الثالث واالخير في املباراة 

العاصفة.

من خالل التبديالت الس���ريعة 
املباراة  واملنظمة خالل ش���وط 

االول.
وحاول العبو املنتخب املاليزي 
مجاراة جنوم منتخبنا اال انهم 
عجزوا عن حتقيق ذلك والتسجيل 
في مرمى جاسم الصراف الذي 
دافع عن مرماه ببسالة الكثر من 

تسديدة بعيدة.
وسجل الهدف الثاني املتألق 
مشعل العجمي بطريقته املعهودة 
القرص املطاطي في  في اسكان 

وفي مجريات املباراة الثانية 
امام املنتخب املاليزي »ب« قدم 
العبونا عرضا جميال في تبادل 
املراك���ز والتبديالت الس���ريعة 
انانية لبعضهم  ب���ال  والتمرير 
مما اثمر عن تسجيل »هاتريك« 
للنجم احمد العجمي حيث فتحت 
شهيته، فيما سجل مشعل هدفني 
آخري���ن ومحمد هدف���ا لينتهي 

الشوط االول بنتيجة 6 - 0.
وفي الش���وط الثاني انطلق 
ال���ى االمام  العب���و منتخبن���ا 

الزاوية الصعبة للحارس ليبدأ 
بعدها الشوط الثاني بانخفاض 
في مستوى اللياقة البدنية نظرا 
لس���رعة حترك العبي اخلصم 
والضغ���ط املكث���ف على مرمى 
الصراف حتى س���جلوا هدفني 
متتالني في غفلة من اخلط الدفاعي 
رغم ب���ذل العبيه اجلهد اليقاف 

ومنع الهدفني.
وجاء الشوط الثالث قويا مليئا 
بالتحدي بني العبينا ونظرائهم 
املاليزيني ليفاجئ املدافع الصلب 

املشجعني الكويتيني واخلليجيني 
الذين صادف وجودهم في مجمع 
»ص���ن واي« الكبير احد معالم 

كواالملبور.
وظهر االنس���جام بني العبي 
اخلبرة بقي���ادة العجمي وقوة 
التزلج  ف���ي  الهجوم املتواصل 
لالعب احم���د العجمي والدفاع 
احملكم م���ن فيص���ل عطا اهلل 
وعبداهلل الزيدان بفضل توجيهات 
وخبرة مشعل العجمي ومساندة 
سالم العجمي في اخلط الثاني 

فهيد العجمي مع صاحب الـ »سوبر هاتريك« مشعل العجمي

شهدت الدوحة مباراة مجنونة 
في كرة القدم حملت الهالل السعودي 
الى نصف نهائي دوري ابطال آسيا 
رغم خسارته امام الغرافة القطري 
2 - 4 بع����د التمديد في اياب ربع 

النهائي.
وس����جل ميرغن����ي الزين )2( 
والعراقي يونس محمود )38 و102( 
واملغربي عثمان العس����اس )43( 
اهداف الغرافة، وياسر القحطاني 
)117( وعيسى احملياني )119( هدفي 

الهالل.
الذهاب في  وكان����ت مب����اراة 
انتهت  الرياض االسبوع املاضي 

بفوز الهالل 0 - 3.
واقيمت املباراة امام جمهور كبير 
من اجلانبني، اذ ان آالف السعوديني 
واكبوا فريقهم واحتش����دوا على 

مدرجات امللعب.
وجتنب الهالل اخلروج الثاني 
على التوالي من البطولة اآلسيوية 
امام فري����ق قطري اذ كان متأخرا 
حتى الدقيق����ة 117 بأربعة اهداف 

نظيفة قبل ان يخطف هدفني.
وحفلت املباراة بسيناريو مثير 
حيث تفوق الغرافة متاما وسجل 4 
اهداف وكان االقرب الى التأهل، لكن 
الهالل شبه الغائب عن املجريات 
قلب االمور رأس����ا على عقب في 
اللحظات االخيرة مسجال هدفني 

قاتلني.

االخيرة خلطف هدف فلجأ الفريقان 
الى الوقت االضافي الذي س����جل 
فيه الغرافة هدفا رابعا عبر يونس 
محمود الذي تفنن الحقا في اهدار 
الف����رص قبل ان يخط����ف الهالل 
هدفيه القاتلني في الدقائق الثالث 

االخيرة.
وادار املباراة احلكم السنغافوري 
عبد امللك عبدالبشير حتى الدقيقة 
99 قبل ان يترك مكانه الى االردني 
محمد موسى بسبب شد عضلي.

ويلتقي الهالل في نصف النهائي 
مع ذوب آهان االيراني وتقام مباراتا 
الذهاب في 6 اكتوب����ر املقبل في 
ايران ذهابا، وفي 20 منه ايابا في 

الرياض.

 الشباب إلى نصف النهائي

وفي مباراة اخرى، حلق الشباب 
السعودي مبواطنه الهالل الى نصف 
النهائي رغم خسارته امام شونبوك 
موت����ورز الكوري اجلنوبي 0 - 1 
في الرياض في اياب ربع النهائي. 
وس����جل كيم جون هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 23.
وكان الشباب فاز 2 - 0 ذهابا 

في كوريا اجلنوبية.
ويلتق����ي الش����باب في نصف 
النهائي مع فريق كوري آخر هو 
سيونغنام ايلهوا في 5 و20 اكتوبر 

املقبل.

االتحاد يتخطى الرائد 
ويواصل انتصاراته

مشاركة العراق
في »قدم اآلسياد« مهددة

حقق االحتاد فوزه السادس على 
التوالي، وجاء على حساب مضيفه 
الرائد 2 - 1 ف����ي افتتاح املرحلة 
السادس����ة من الدوري السعودي 
لكرة القدم. وعزز االحتاد صدارته 
حاصدا العالمة الكاملة حتى اآلن 
برصي����د 18 نقطة، وجتمد رصيد 
الرائد عند عش����ر نقاط. وسجل 
هدفي االحت����اد نايف هزازي )8( 
ورضا تك����ر )22(، وهدف الرائد 
عبد املجيد عب����داهلل )84(. وفي 
مباراتني اخريني، فاز االتفاق على 
مضيفه الوحدة بهدف للبرازيلي 
برونو الزاروني )27(، والفيصلي 
على ضيف����ه احلزم بثالثة اهداف 
لعبدالرحمن الشنقيطي )55 و81( 
املب����ارك )92( مقابل هدف  وفهد 

للسنغالي محمد روبيز )65(.

ذكرت اللجنة االوملبية العراقية 
ان مشاركة العراق في مسابقة كرة 
القدم في دورة االلعاب اآلسيوية 
السادسة عشرة املقررة بالصني في 
نوفمبر املقبل باتت مهددة ألسباب 
ادارية يتحمله����ا االحتاد العراقي 
للعبة بسبب عدم التزامه بارسال 

االستمارات اخلاصة بوفده.

لبنان يلتقي مصر على قمة »السلة العربية«

»ألعاب الكومنولث« تواجه أزمة كبيرة
قبل أيام من انطالقها

تواج���ه دورة ألعاب الكومنول���ث املقررة إقامتها في العاصم���ة الهندية نيودلهي 
أزمة حقيقية قبل أيام من انطالقها بس���بب انهيار جزء من سقف أحد املالعب املعدة 

الستضافة انشطة الدورة.
ومع انهيار هذا اجلزء من السقف اول من امس، أعلن عدد من العبي البعثة البريطانية 

املشاركة في الدورة انسحابهم متعللني مبخاوف صحية وأمنية.
وكان من املقرر أن يبدأ توافد الالعبني، املقررة مش���اركتهم في الدورة، على الهند 

بداية من أمس حيث تقام منافسات الدورة من 3 إلى 14 أكتوبر املقبل.
وكان هذا امللعب، الذي انهار جزء من س���قفه، مخصصا الستضافة منافسات رفع 
األثقال وذلك بستاد »جواهر الل نهرو« الذي يستضيف مراسم افتتاح وختام الدورة 

وعدد من مسابقات الدورة سواء التي تقام داخل أو خارج القاعات.
ويأتي انهيار الس���قف بعد يوم واحد فقط من انهيار جسر للمشاة يقع خارج هذا 

الستاد مباشرة مما أسفر عن إصابة 23 عامال.

بيروت ـ ناجي شربل
تأهل لبنان للدور النهائي من بطولة املنتخبات 
العربية ال� 20 لكرة السلة للرجال التي يستضيفها 
لبنان، في قاعة بيار اجلميل ملدينة كميل شمعون 
الرياضية، بفوزه على اجلزائر 74 - 57 في نصف 
النهائي. ويلتقي لبن���ان في املباراة النهائية مع 
املنتخب املصري في التاسعة مساء اليوم، فيما 
تلتقي اجلزائر واملغرب عل���ى املركز الثالث في 

الرابعة بعد ظهر اليوم ايضا.
في الدور نصف النهائي وأمام أكثر من ثالثة 
آالف متفرج فاز لبنان على اجلزائر بفارق 17 نقطة 

74 - 57 )االرب���اع 20 - 11، 35 - 33، 50 - 48، 
.)57 - 74

وفي الدور ذاته، فازت مصر على املغرب بفارق 
19 نقط���ة 75 - 56 )االرب���اع 18 - 16، 39 - 32، 

.)56 - 75 ،47 - 50
من جهة أخرى، تأهل العهد للمباراة النهائية 
ملس���ابقة كأس النخبة ال� 15 في كرة القدم التي 
تختتم األحد املقب���ل، بفوزه على النجمة 4 - 2 
بضربات الترجيح بعد تعادلهما 0 - 0 في الوقت 
األصلي و1 - 1 في الوقت اإلضافي، في أولى مباراتي 

الدور نصف النهائي.

بالتيني يلمح إلى تجميد عضوية إسرائيل أوروبيًا

ب���كل ثقلي  وأضاف »س���ألقي 
إلنهاء معاناة الالعب الفلسطيني 
وحتديدا في كرة القدم وسأقوم 
بعرض ذلك على املكتب التنفيذي 
خالل االجتماع املقبل في أكتوبر«، 
حيث أن إسرائيل عضو في املكتب 
التنفيذي، وأكد على أهمية وضع 
إسرائيل أمام مسؤولياتها، مشددا 
على عدم قبوله باحللول الوسط 
فالالعب الفلسطيني ميتلك حق 
اللعب بنفس ش���روط وحقوق 

الالعبني الدوليني اآلخرين.

ملواجهة نتائج سلوكها«.
واس���تمع بالتيني إلى شرح 
واٍف ع���ن حال���ة الرياضة في 
فلس���طني حيث سلمه الرجوب 
مذكرة يش���رح فيه���ا األوضاع 
بشكل مفصل وكان رد بالتيني 
بأن���ه يرف���ض هذه السياس���ة 
اإلسرائيلية ويرى فيها خروجا 
الدولية  عن األنظمة والقوانني 
املعمول بها والتي من ش���أنها 
دفعه إلى إعادة النظر في عضوية 
 إسرائيل في االحتاد األوروبي.

التحتية في الضفة وغزة.
إلى تلقيه  وأش���ار بالتيني 
مكاملة هاتفية من رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر 
الذي عبر عن استيائه الشديد من 
الس���لوك اإلسرائيلي وضرورة 
معاجلته بالسرعة املمكنة وهي 
املش���اعر التي عبر عنها بشكل 
واضح ميش���يل بالتيني مؤكدا 
»على إس���رائيل أن تختار بني 
الفلسطينية  السماح للرياضة 
باالستمرار واالزدهار أو أن تضطر 

العربية.ن���ت: أمل���ح رئيس 
احت���اد ك���رة الق���دم األوروبي 
الفرنسي ميش���يل بالتيني إلى 
إعادة النظر في عضوية إسرائيل 
في االحت���اد األوروبي نظرا إلى 
القيود املفروضة على الرياضة 
الفلس���طينية وحركة الالعبني 
الفلس���طينيني. وقال بالتيني 
في أول تصريح من نوعه أثناء 
اجتماع���ه مع رئيس احتاد كرة 
الق���دم الفلس���طيني ورئي���س 
الفلس���طينية  اللجنة األوملبية 
جبريل الرجوب في مدينة نيون 
السويسرية »قبلناهم في أوروبا 
ووفرنا لهم ش���روط العضوية 
وعليهم احترام رسالة القوانني 
واألنظمة الرياضية الدولية وإال 
فال يوجد أي مبرر لبقائهم في 
أوروبا«. وكان اجتماع الرجوب 
م���ع بالتيني في مق���ر االحتاد 
األوروبي مخصصا ملناقشة امللفات 
املتعلقة بالرياضة الفلسطينية 
واإلج���راءات اإلس���رائيلية في 
الفلس���طيني  الالعب  محاصرة 
والرياضة الفلسطينية من خالل 
القيود املفروض���ة على حركة 
الالعبني داخل الوطن وكذلك من 
الوطن إلى اخلارج وخاصة العبي 
الفلسطيني واملدربني  املنتخب 
والفرق الرياضية املقبلة للعب في 
فلسطني، كما بحث إقامة منشآت 
رياضية وكذل���ك تعزيز البنية 

وباغ����ت الغراف����ة ضيفه منذ 
الدقيقة االولى بالضغط والهجوم 
اول����ى لكنه ترجم  فأهدر فرصة 
الثانية وخطف منها الهدف االول 
الزين وحتديدا في  عبر ميرغني 
الدقيقة الثانية، والذي غير مجري 
املب����اراة بالكامل حي����ث ارتفعت 

معنويات العبي الغرافة.
ورغ����م تفوق اله����الل ميدانيا 
واستحواذه اكثر على الكرة، فان 
هجمات الغرافة القليلة كانت االخطر 

وهددت مرمى حسن العتيبي بشدة 
ومن احداها جاء الهدف الثاني من 
ركنية نفذها عثمان العساس من 
اجلهة اليمن����ى ارتقى لها يونس 
محمود وتابعها برأسه داخل املرمى 
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ول����م يترك الغراف����ة الفرصة 
ملنافسه لكي يلتقط انفاسه فواصل 
هجومه وحصل على ركلة حرة على 
بعد نحو عشرين مترا انبرى لها 
العساس مسددا الكرة قوية داخل 

املرمى مسجال الهدف الثالث قبل 
دقيقتني من نهاية الشوط االول.

ولعب����ت الروح املعنوية دورا 
كبيرا مع الغرافة في بداية الشوط 
الثاني حيث ظهرت اآلثار االيجابية 
لألهداف الثالثة على العبيه الذين 
واصلوا هجومهم لتسجيل الهدف 
الرابع ال����ذي يؤهلهم الى نصف 

النهائي.
ولم تفلح احملاوالت الضارية 
التي ش����نها الهالل ف����ي الدقائق 

تأهل بصعوبة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهالل يعبر الغرافة بعد »فيلم رعب«
استقبال »حار« لرئيس الزمالك الجديد

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تباينت ردود افعال وتصريحات اعضاء 
مجلس ادارة نادي الزمالك املنحل حول 
القرار الذي اصدره مؤخرا املجلس القومي 
للرياضة برئاسة حسن صقر بحل مجلس 
مم���دوح عباس وتعي���ني مجلس مؤقت 
برئاسة املستش���ار جالل ابراهيم الدارة 
»القلعة البيضاء« ملدة عام، تنفيذا لقرار 
احملكمة االدارية مبجلس الدولة ببطالن 
انتخابات الزمالك االخيرة لثبوت شبهة 
التزوير به���ا، حيث أعرب عضو مجلس 
إدارة الزمالك املنحل املستشار أحمد جالل 
إبراهيم رضاه التام عن آداء املجلس طوال 
فترة توليه مسؤولية ادارة النادي، مبديا 
حزنه لقرار احلل الذي صدر بشأن املجلس 
على الرغم من عدم تقصيره في اداء مهامه 

بإدارة شؤون النادي.
وأشار جالل »اإلبن« الى أنه سعيد بتولي 
والده جالل إبراهيم »األب« رئاسة املجلس 
املعني مؤكدا أن ثقة املجلس القومي للرياضة 
باسم وتاريخ والده تأكيد لعطاء والده في 
الزمالك على مدار األعوام األخيرة، مؤكدا أنه 
لم يفقد ثقته باجلمعية العمومية للزمالك 
وفي حالة إجراء انتخابات مقبلة سيكون من 
أول املرشحني خلدمة هذا الصرح العريق.

بينم���ا أكد عضو مجل���س إدارة النادي 
الس���ابق صبري سراج أن املجلس القومي 
للرياضة تعجل في إصدار حكمه على املجلس، 
مضيف���ا أنه على يقني بأن املجلس القومي 
تعرض لضغوط كبيرة من شخص يعلمه 
اجلميع حتى يقوم بح���ل مجلس الزمالك 
على الرغم من أن النادي أقام طعنا سيتم 
النظر فيه خالل أيام وحتديدا في الرابع من 
أكتوبر املقبل، مشيرا إلى أن قرار صقر كان 

متعجال دون داع.

واش���ار س���راج الى أنه يحترم قرارات 
املجلس القوم���ي للرياضة لكنه على يقني 
بأن احملكمة س���تعيد املجل���س املنحل من 
جديد إلدارة الزمالك ألن املجلس لم يكن هو 
املخطئ في بطالن انتخابات الزمالك األخيرة 
واملسؤول عنها اللجنة املعينة بقيادة محمد 
عامر واملجلس القومي للرياضة، مشددا على 
أنه مستمر مع اعضاء املجلس في طريقهم 
للدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم وحقوق 
أعضاء اجلمعية العمومية التي اختارتهم، 
وانهم يثق���ون بحكم القضاء لهم بإعادتهم 

من جديد لقيادة نادي الزمالك.
في حني دافع عضو مجلس إدارة الزمالك 
هاني العتال عن نفسه وعن مجلسه وسط 
االتهامات العديدة الت���ي تعرض لها عقب 
صدور حكم قضائي ببط���الن االنتخابات 
األخيرة وحل املجل���س، مؤكدا ان اجلميع 
يعلم متام���ا ماذا فعل ه���و وباقي أعضاء 
املجلس وفي مقدمتهم رئيسه ممدوح عباس، 
مضيفا ليس معنى أننا ال نتحدث في اإلعالم 
أننا لم نفعل ش���يئا، ألننا نخدم اجلمعية 
العمومية التي انتخبتنا في صمت وهدوء 
ودون ضجيج مثلم���ا يفعل آخرون، ظلوا 
طوال السنوات العشر املاضية لم يفعلوا 

أي شيء للزمالك.
يأت���ي هذا ف���ي الوقت ال���ذي القى فيه 
املستشار جالل إبراهيم استقباال أكثر من 
رائع من قب���ل أعضاء النادي فور وصوله 

مساء اول من امس ملقر نادي الزمالك.
يذكر أن املجل���س القومي للرياضة قد 
أعلن في االول من امس عن اختياره للجنة 
مؤقتة تقود الزمالك برئاسة جالل إبراهيم 
وعضوية كل من طارق غنيم وشرين فوزي 
وأحمد رفعت واسامة شلبي وماهر عبدالعزيز 

ومحمد طارق انيس.


