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األهلي في مواجهة صعبة أمام اإلنتاج والزمالك يسعى الفتراس »الذئاب«

األهلي مطالب بتحسني أدائه أمام اإلنتاج

)ا.ف.پ( جندي هندي مستعد حلماية املشاركني في دورة العاب الكومنولث 

)أ.ف.پ( العب جنوب أفريقيا يسدد الكرة على مرمى كوستاريكا 

نيابة الجيزة تستدعى عمرو زكي
أمرت النيابة العامة مبحافظة اجليزة املصرية باس��تدعاء 
العب املنتخب املصري ونادي الزمالك عمرو زكى لالستماع 
إلى أقواله في البالغ املقدم ضده من طالب يتهمه فيه بس��به 

والتعدي عليه بالضرب وإتالف سيارته.
وكانت أجه��زة األمن باجليزة قد تلق��ت بالغا من محمد 
مج��دي )طالب( أكد في��ه أن الالعب عمرو زكى كان يس��ير 
بسيارته في الساعات األولى من صباح الثالثاء املاضي، وذلك 
أمام حديقة األورمان باجليزة، فقام بإصابته من اخللف أثناء 
رجوعه إلى اخللف بالسيارة، ثم قام بسبه وقذفه في الطريق 
العام، فقام الطالب بتحرير محضر بقس��م اجليزة، وباشرت 

النيابة التحقيق في احلادث.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تقام الي���وم 6 مباريات في 
ختام اجلولة السابعة للدوري 
القدم،  املمتاز لك���رة  املصري 
حيث يلتقي في ال� 6:15 مساء 
بتوقيت الكويت االنتاج احلربي 
مع االهلي واالسماعيلي مع مصر 
املقاصة وح���رس احلدود مع 
املصري وبتروجت مع طالئع 
اجليش ووادي دجلة مع االحتاد 
السكندري، وتختتم اجلولة في 
ال� 8:30 مساء بلقاء الزمالك مع 

املقاولون العرب.
فعلى ستاد السالم، يستضيف 
االنتاج احلربي فريق االهلي في 
لقاء البروڤة االخيرة بالنسبة 
للفريق االحمر، قبل مواجهته 
املرتقبة امام الترجي التونسي 
في ذهاب الدور نصف النهائي 

لدوري ابطال افريقيا.
ويطم���ح اجله���از الفن���ي 
البدري  لألهلي بقيادة حسام 
البروفة  الفري���ق  الى اجتياز 
األخيرة بنجاح وفوز مطمئن 
للجمي���ع، الس���يما اجلماهير 
احلم���راء الت���ي اصبحت غير 
راضية بأداء الفريق والعروض 
السيئة التي يقدمها في الفترة 
االخيرة على املستويني االفريقي 
واحمللي، خاصة ان االهلي حقق 
الفوز على وادي دجلة 1 - 0 في 
االسبوع املاضي رغم مشاركة 
اجلهاز الفن���ي القوة الضاربة 

للفري���ق، لذل���ك كان البدري 
حريصا على عقد جلس���ة مع 
الالعب���ني، وانتقد العبيه على 
ادائهم املتواضع ونتائج الفريق 
املخيبة لآلمال، مما جعل االهلي 
يحتل املركز الثامن برصيد 8 
نقاط، ويخ���وض االهلي لقاء 
اليوم بكامل قوته، باس���تثناء 
الثنائي سيد معوض ومحمد 
ناجي جدو اللذين يغيبان بسبب 

االصابة.
على اجلانب اآلخر، يسعى 
املدير الفن���ي لالنتاج احلربي 
ابناء  اسامة عرابي، وهو احد 
القلع���ة احلم���راء القتن���اص 
نقاط املباراة، ضاربا بعواطفه 
عرض احلائط، وذلك الستمرار 
الصحوة الفنية التي يعيشها 
االنتاج هذا املوس���م وجعلته 
يحتل املركز الرابع برصيد 10 

نقاط.

الزمالك والمقاولون

 وعلى ستاد القاهرة الدولي، 
املقاولون  الزمالك م���ع  يلعب 
العرب في مباراة قد تكون غير 
متكافئة بلغة األرقام واملراكز في 
الترتيب، فالزمالك صاحب املركز 
السابع برصيد 8 نقاط يسعى 
دائما إلى املنافس���ة بقوة على 
اللقب، واس���تغالل كل الفرص 
التق���دم واحتالل  في س���بيل 

الصدارة.

االسماعيلي 2 - 1.

اإلسماعيلي والمقاصة

 وفى االسماعيلية، يستضيف 
اإلسماعيلي فريق مصر املقاصة 
في مواجهة محفوفة باملفاجآت، 
ففري���ق »الدراويش« يس���عى 
للعودة النتصاراته التي بدأها 
منذ بداي���ة الدوري وفقدها في 
لقائه االخير امام املقاولون العرب 

أما املقاولون صاحب املركز ال� 
14 برصيد 4 نقاط فيملك الطموح 
أيضا في تقدمي العرض املناسب 
واحتالل مركز متقدم ليؤكد به 
تطور مستواه وعروضه. ومن 
هنا تبدأ أهمية اللقاء وحيويته 
للجهازين الفنيني، فحسام حسن 
املدير الفني للزمالك ميلك كل 
األوراق الت���ي تؤهله لتحقيق 
النقاط  الفوز واحلصول على 

الذي افلت خالله من خس���ارة 
فاضحة بس���بب تألق حارس 
مرماه محمد صبحي، االمر الذي 
جعل الهولندي مارك فوتا املدير 
الفني للفريق يجتمع بالالعبني 
ويطالبهم بضرورة حتقيق الفوز 
ويعيد »الدراويش« إلى املنافسة 
على القم���ة، ولديه 9 نقاط في 
املركز السادس وميلك مباراتان 

مؤجلتان.

الثالث، ومنها اكتمال صفوفه 
إلى حد كبي���ر وتوفر البدائل 

املناسبة في كل املراكز.
املدير  املقاب���ل، يتطلع  في 
الفني للمقاولون حمزة اجلمل 
إلى اخل���روج من مرحلة عنق 
الى منطقة  الزجاجة والقف���ز 
الوسط في الدوري، وتوديعه 
للمركز االخي���ر اثر فوزه في 
لق���اء االس���بوع املاضي على 

على اجلان���ب اآلخر، رفض 
املدير الفني ملصر املقاصة طارق 
يحيى ان يكون فريقه مجرد جسر 
يعبر عليه الدراويش لتحقيق 
طموحاتهم بالبطولة، مؤكدا ان 
فريقه سيكون منافسا عنيدا في 

مباراة اليوم.
وتقام مب���اراة بتروجت مع 
طالئع اجليش على ملعب األول 
بالس���ويس، ويدخل بتروجت 
املب���اراة وبحوزته  )املضيف( 
10 نقاط ف���ي املركز الثالث، اال 
الفني بقيادة حلمي  ان اجلهاز 
طوالن يس���عى إلى اس���تغالل 
ه���ذه الصحوة وح���ث العبيه 
على الظهور مبس���توى متميز 

ليبيا واإلمارات وساويرس
يتنافسون على شراء نادي روما

كش���فت وس���ائل إعالم إيطالية عن دخول صناديق سيادية 
عربية تتنافس مع رجل االعمال املصري جنيب ساويرس على 
شراء نادي روما، وهي صندوق آبار اإلماراتي وصندوق سيادي 
ليبي حيث يحتفظ كالهما على أس���هم في مصرف أوني كرديت 
صاحب ديون شركة إيتالبترولي املالكة للنادي. وقالت جريدة 
املاس���اغيرو ان مصرف روتش���يلد اإلجنليزي ومستشار أونى 
كريديت في الصفقة قد سلم لألخير قائمة بتسعة وعشرين اسما 
طلبوا معلومات عن النادي في خطوة لدخولهم مزايدة لشرائه. 
ومن بني األس���ماء التي ظهرت في القائمة صندوق ليبي مقرب 
من القذافي وش���ركة آبار اإلماراتية عالوة على مستثمر ألباني. 
وكان اسم رجل االعمال املصري ساويرس قد تردد بقوة كمنافس 
رئيسي لشراء النادي، كما أنه أظهر اهتماما كبيرا بإمتام الصفقة 
في محادثات مع مستشاري املصرف حيث رفع ساويرس قيمة 

عرضه ليصل إلى مائة وأربعني مليون يورو.

اتحاد الكرة العربي يناقش الممارسات 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

يعقد االحتاد العربي لكرة القدم اليوم اجتماعه االعتيادي في 
العاصمة السعودية الرياض ملناقشة عدد من املوضوعات على 
رأسها املذكرة الواردة من االحتاد الفلسطيني بخصوص ممارسة 

إسرائيل اجلائرة بحق الرياضة والرياضيني الفلسطينيني.
ويترأس األمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب 
في السعودية رئيس االحتاد العربي لكرة القدم وبحضور األمير 
نواف ب���ن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الش���باب النائب 
التنفيذي لالحتاد العربي، االجتماع ال� 46 للجنة التنفيذية في 
االحتاد العربي الذي يعقد بقاعة االجتماعات في املجمع األوملبي 
بالرياض. وقال أمني عام االحتاد العربي سعيد جمعان إن املكتب 
التنفيذي س���يناقش املذكرة الواردة من االحتاد  الفلس���طيني 
لكرة القدم بخصوص ممارسات إسرائيل اجلائرة بحق الرياضة 

والرياضيني الفلسطينيني.

هودجسون إلنهاء
»مشكلة الملكية« في ليڤربول

 
دعا مدرب ليڤربول روي هودجس����ون الى وضع نهاية 
»ملش����كلة ملكية« النادي بعد تعادل فريقه مع سندرالند 2 
- 2 في ستاد »انفيلد« ضمن املرحلة السادسة من الدوري 
االجنليزي املمتاز لك����رة القدم. وخيمت أجواء كئيبة على 
ليڤربول بعد خسارة مهينة في كأس رابطة االندية االجنليزية 
على ي����د نورثامبتون تاون من الدرجة الرابعة ومن قبلها 
الهزمية أمام مان يونايتد في اجلولة اخلامسة من الدوري.  
واحتشد نحو عشرة آالف مشجع في ستاد »انفيلد« لالحتجاج 
ضد مالك النادي االميركيني جورج جيليت وتوم هيكس، 

وقال هودجسون إنه يشعر بالتعاطف مع اجلماهير.
واضاف ملوقع ليڤربول على االنترنت »ال أعتقد أن احدا 
داخل النادي يريد شيئا سوى الوصول حلل ملشكلة امللكية«. 
وتابع »املشجعون متحمسون للغاية هنا ويهتمون بشدة 

بأمر هذا النادي«.

الفرصة األخيرة لليمن أمام 
فلسطين بـ »غرب آسيا«

يخوض منتخب اليم����ن مواجهة الفرصة األخيرة أمام 
نظيره الفلسطيني اليوم في اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة الثالثة لبطولة غرب آس����يا السادسة بكرة القدم 
التي جتري في عمان على ستاد مدينة امللك عبداهلل الثاني 
وتستمر حتى 3 اكتوبر املقبل وكان املنتخب اليمني قد خسر 
في اجلولة األولى امام العراق 1-2، فيما يس����جل منتخب 

فلسطني ظهوره األول في النسخة احلالية.
ويدرك املنتخبان أن املواجهة قد تكون حاسمة في حسابات 
التأهل للدور نصف النهائي،  حيث يحتاج املنتخب اليمني 
ال����ى الفوز وحده لالبقاء على حظوظه قائمة حتى اجلولة 
األخيرة التي تش����هد مواجهة العراق مع فلسطني الثالثاء 

املقبل.

خالل اللقاء. من جهته، يسعى 
اجليش بقيادة فاروق جعفر إلى 
حتقيق الفوز للقفز مركزا او اكثر 
في املسابقة، بعد املعاناة التي 
يعيشها الطالئع جعلته يحتل 
املركز العاشر برصيد 7 نقاط. 
وعلى ملعب املكس باالسكندرية، 
يستضيف حرس احلدود فريق 
املصري البورسعيدي في لقاء 
يتوقع له اجلميع ان يكون مثيرا 

وقويا.
وعلى ستاد الكلية احلربية، 
يحل االحتاد السكندري صاحب 
املركز ال� 12 برصيد 6 نقاط ضيفا 
على فري���ق وادي دجلة ال� 15 

برصيد 3 نقاط.

رضا يتوج بلقب »جنى الدولية« لإلسكواش

أمان يتلقى دعوة لحضور الطائرة الشاطئية 28 سباقًا في »الهجن« للموسم الجديد

المصري محم���د علي  ت���وج 
رض���ا بلقب بطولة جنى الدولية 
لالس���كواش بفوزه على مواطنه 
عل���ي ف���رج 3 - 2 ف���ي المباراة 
النهائية المثيرة التي اقيمت برعاية 
الشيخة فادية السعد على مركز 
يوسف المشاري لالسكواش بنادي 

القادسية.
حضر الحف���ل الختامي مدير 
ع���ام االس���كواش الس�����ابق في 
القادس���ية الش��يخ اسامة  نادي 
الدولي  الصباح ورئيس االتحاد 
السابق لالس���كواش الباكستاني 
جيهانجير خان وامين سر نادي 
القادسية وليد االنصاري ورئيس 
االتحاد الفلس���طيني لالسكواش 
وعبدالرحي���م عل��ي���ان وامي���ن 
صندوق اتحاد االس���كواش وليد 
الصميعي ومدير البطولة وعلي 

الرندي.
وبعد انتهاء المباراة قام الشيخ 
اسامة الصباح وبمشاركة جيهانجير 

خان والرندي واالنصاري بتسليم 
الكأس الى انور، فيما تسلم فرج 

كأس المركز الثاني.
وقدمت اللجنة المنظمة دروعا 

تذكارية الى كل من رئيس اتحاد 
كرة القدم الش���يخ ط���الل الفهد 
ورئيسة لجنة المرأة الخلي��جية 
الش�����يخة نعيمة األحمد ونائب 

المدي���ر العام للهيئ�����ة العام��ة 
للش�����باب والرياضة وعص��ام 
جعفر ونادي القادس���ية تسلمه 

وليد األنصاري.

تس���لم امني السر احتاد الطائرة 
السابق وليد امان دعوة رسمية من 
العربية  اللجنة املنظم���ة للبطولة 
الش���اطئية التاسعة عشرة للرجال 
والنس���اء حلض���ور البطولة التي 
س���تقام في االردن خالل الفترة من 
30 سبتمبر وحتى 5 اكتوبر املقبل 
مبش���اركة 15 منتخبا عربيا للكرة 

الطائرة من اجلنس���ني. وتأتي هذه 
الدعوة تقديرا ملا قدمه امان من خدمات 
ومساهمات جليلة خلدمة لعبة الكرة 
الطائرة امتد الكثر من عشر سنوات 
متتالية ولعطائ���ه الالمحدود اثناء 
توليه منصب رئيس اللجنة الفنية 
لالحتاد العرب���ي للكرة الطائرة في 

اكثر من مناسبة رياضية.

اقام نادي سباق الهجن 28 سباقا 
متهيديا استعدادا النطالق املوسم 

السبت املقبل.
وقد ش���ملت الس���باقات جميع 
االصناف واملسافات، وحضر رئيس 
واعض���اء مجل���س االدارة معظم 
السباقات لالطمئنان على مضمار 
الس���باق، وشهدت  الشهيد وخطة 

السباقات تنافسا كبيرا بني العديد 
من الذلول وكان ابرزها فوز ذلول 
حسني العجمي بشوط حقايق ابكار 
على مس���افة كيلوين بعد منافسة 
قوية مع ذلول نواف الشطي وشنار 
الهاجري ومسعود الهاجري وزباران 
العجمي وحش���ر بن ظفر ومحمد 

صالح املري.

 تجمع بطولة كأس العالم 
لكرة القدم هذه عشرات البلدان، 
ويرت���دي الالعب���ون بفخ���ر 
قميص المنتخب الوطني، فيما 
اندفاعهم وحماس���تهم للعبة 
كاملة، المس���ابقة تكاد تشبه 
المونديال والفرق الوحيد هو ان 
المشاركين ليسوا من اصحاب 

الماليين بل هم مشردون.
على شاطئ كوباكابانا الشهير 
في ريو دي ايرو، يخوض نحو 
500 شاب بحماسة كبيرة وتحت 
اش���عة الش���مس كأس العالم 
الثامنة لكرة القدم للمشردين، 
وكلهم ام���ل بالطبع في الظفر 
بالكأس مع ع���زم على تغيير 

مسار حياتهم.
يقول جايك وهو شاب في 
ال� 24 يمثل غانا ويشدد على 
انه من كبار مشجعي المدافع 
االيطالي فابيو كاناڤارو »هنا 
يس���لط الضوء علينا بعض 
الشيء، عله يكون لنا مستقبل 

افضل«.
ويؤكد ان مونديال المشردين 
هذا يشكل »فرصة« لكي يتمكن 
الناس مثله »من تغيير حياتهم 
والتعرف عل���ى قارات جديدة 

واصدقاء جدد«.
اما االميركي تس���وك الذي 
ارتدى قميص البرازيلي كاكا، 
فيقول ان االنتصار االكبر في 
هذه المس���ابقة »هو االنخراط 

ويقول كانت��ونا على موقع 
المسابق��ة االلكتروني »يجب 
الج���ميع في  ان يس���تفيق 
الصباح مع هدف يحققونه. 
هذا امر مهم جدا. كأس العالم 
لكرة القدم للمشردين توفر لهم 

فرصة لتغيير حياتهم«.
الى  المنظمون  ويه���دف 
السماح للشباب المقيمين في 
الشوارع بأن يخطوا بفضل 
كرة القدم »خطوة الى االمام 

في حياتهم«.
ويس���اهم هذا المونديال 
ايض���ا في تس���ليط الضوء 
على ظروف العيش الصعبة 
لماليين المهمشين في اصقاع 

االرض كلها.
وتق���ام مباري���ات »كرة 
الش���ارع« هذه ف���ي مالعب 
صغيرة وتخوضها فرق من 
3 العبين وحارس مرمى، وكل 
مباراة تستمر 14 دقيقة موزعة 

على شوطين.
وللمشارك�ة في المونديال 
الالعب قد  ان يك���ون  يجب 
امض���ى السن����تين االخيرتين 
م���ن حيات���ه م��ش���ردا في 
الش���ارع. والمش�����اركة في 
الموندي���ال متاح���ة ايض���ا 
ام�����ام الالجئين الش�����باب 
ومت��عاطي المخدرات ال���ذين 
يشاركون في برامج لالقالع 

عن االدمان.

المقبلة في باريس عام 2011.
منتخب فرنسا سجل نتائج 
افض���ل بكثير م���ن المنتخب 
الفرنسي االصلي في كأس العالم 
في جنوب افريقيا مع انتصارين 

وتعادل وهزيمة.
وتدعم المبادرة اسماء كبيرة 
العالمية مثل  الق���دم  في كرة 
المدرب الفرنسي لنادي ارسنال 

مجددا في الحياة العادية«.
ويضيف »عندما نستمع الى 
قصص اآلخري���ن تردنا افكار 

لبناء عالم افضل«.
وعلى شاطئ كوباكابانا ثمة 
العبون م���ن 56 دولة، وكانت 
اوكرانيا فازت بالنسخة االخيرة 
من هذا المونديال العام 2009 
في ميالنو، وتقام كأس العالم 

االنجليزي ارسين ڤينغر والعب 
العاج ونادي تشلسي  ساحل 
االنجلي���زي ديديي���ه دروغبا 
والمهاج���م الفرنس���ي الدولي 

السابق اريك كانتونا.
وكانتونا نجم مان يونايتد 
االنجليزي سابقا والذي تحول 
الى ممثل راهنا، هو سفير هذا 

المونديال.

أف���ادت صحيف���ة »صن���دي 
إكس���بريس« الصادرة امس بأن 
جماعة مرتبط���ة بتنظيم القاعدة 
تخطط لقتل واختطاف رياضيين 
ومشجعين بريطانيين في دورة 
ألعاب الكومنولث في الهند. وقالت 
الصحيفة إن مصادر أمنية حذرت 
من وجود معلومات استخباراتية 
محددة حول تهديد جماعة مرتبطة 
بالقاعدة لم تكش���ف عن اسمها، 
باختطاف رهائن أمام أنظار جمهور 
التلفزيون الذي سيتابع منافسات 
الدورة في جمي���ع أنحاء العالم. 

وأشارت إلى أن دوال مشاركة في 
الدورة عبرت عن قلقها من التهديد، 
غير أنها لم ترفع مستوى تحذيرات 
سفر مواطنيها إلى الهند خوفا من 
اغضاب سلطاتها. واضافت الصحيفة 
ان بريطانيا كلفت وحدات من قواتها 
األمنية بالعمل إلى جانب نظرائها 
من كندا واس���تراليا ونيوزيلندا 
لحماية رياضيي هذه الدول في كل 
مكان تقام فيه منافسات دورة ألعاب 
الكومنولث في الهند، فيما طلبت 
استراليا من مشجعيها عدم ارتداء 
األلوان الوطنية. ونسبت الصحيفة 

إل���ى مص���در أمني قول���ه »هناك 
معلومات اس���تخباراتية محددة 
عن مح���اوالت الختطاف رهائن، 
وعلى الناس الذين سيس���افرون 
إلى الهند، السيما دلهي، أن يكونوا 
على علم بهذه المخاطر«. وجاءت 
المحاوالت  التحذيرات م���ع  هذه 
المسؤولون  التي يبذلها  اليائسة 
الهنود لمعالجة الفوضى المحيطة 
بالمالعب بعد أن كش���فت تقارير 
أنها غي���ر مكتملة وأثارت دعوات 
لمقاطعة دورة ألعاب الكومنولث 

التي تستضيفها بالدهم.

»القاعدة« تخطط لقتل بريطانيين 
مشاركين في ألعاب الكومنولث مونديال المشردين.. لالنخراط مجددًا في الحياة

بمشاركة مئات الرياضيين يمثلون 56 دولة في البرازيل

املصريان محمد علي رضا وعلي فرج يتوسطان احلضور خالل التتويج


