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األهلي يصالح جماهيره بفوز مثير على اإلنتاج الحربي
الزمالك يهزم المقاولون وتعادل اإلسماعيلي وبتروجيت مع المقاصة والجيش

العب الزمالك حسني ياسر يحاول الهروب من مدافع املقاولون العرب

مصر إلى الدور الثاني في »مونديال الطائرة«
تأهل املنتخب املصري إل���ى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 
للك���رة الطائرة املقامة حاليا في إيطاليا رغم هزميته أمام نظيره 

الياباني 3 - 2 في اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة األولى.
ورغم الهزمية تأهل الفريق املصري إلى الدور الثاني بعد أن حل 

في املركز الثاني باملجموعة األولى خلف املتصدر إيطاليا.
وفي املجموعة نفسها، فاز الفريق اإليطالي على نظيره اإليراني 
2 - 3 بنتيجة أش����واط 21 - 25 و10 - 25 و25 - 21 و26 - 28 
و13 - 15. وتصدر املنتخب اإليطالي املجموعة برصيد ست نقاط، 
فيما تساوى املنتخبان املصري واإليراني برصيد أربع نقاط لكل 
منهما، لكن املنتخب املصري تفوق بفارق األشواط ما وضعه في 
املرتب����ة الثانية فيما جاءت إيران في املركز الثالث بينما خرجت 
اليابان من البطولة بع����د أن احتلت املركز الرابع األخير برصيد 
أرب����ع نقاط، ويحص����ل الفائز على نقطتني مقاب����ل نقطة واحدة 

للفريق اخلاسر.

»فيفا« يمنح حارس مرمى توغو
المصاب 25 ألف دوالر

تعهد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بدفع 25 ألف دوالر حلارس 
مرمى منتخب توغو كمس���اعدة له بعدما تعرض لالصابة بعيار 
ن���اري في هجوم إرهابي على حافلة منتخب بالده خالل توجههم 
للمشاركة في نهائيات كأس االمم االفريقية بأنغوال يناير املاضي. 
ونقل راديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.س���ي( اول من امس 
عن احلارس كودجوفي أوبياللي قوله إنه تلقى رسالة من رئيس 
»فيفا« سيب بالتر أبلغه فيها إنه سيحصل على ذلك املبلغ املالي 

من صندوق املساعدات االنسانية التابع لفيفا.
وقال أوبياللي إنه عانى من أجل احلصول على مس���اعدة من 
االحتاد االفريقي لكرة القدم، الذي نظم البطولة، ومن أنغوال الدولة 

املضيفة ومن بالده.

»يد« الفحيحيل يهزم 
النصيرات في »العربية«

يلتقي الفحيحيل مع الوحدة السعودي 
في الثامنة مس���اء اليوم والعربي مع 
النصيرات الفلس���طيني في السادسة 
ضمن منافسات البطولة العربية الثامنة 
والعشرين لألندية األبطال لكرة اليد التي 
ينظمها األهلي املصري خالل الفترة من 

28 اجلاري الى 8 أكتوبر املقبل.
وكان الفحيحيل قد فاز على النصيرات 
الفلسطيني 45-16 )20-9( وحصل على 
أول ثالث نقاط له ف���ي البطولة، ولم 
يجد األحمر صعوب���ة بتجاوز خصمه 
وسيطر على مجريات اللقاء بفضل تألق 
جنومه سعد سالم ومبارك دحل والناشئ 

عبدالعزيز الشمري.
وفضل املدرب سعيد حجازي أن يلعب 
كل شوط بالعبني مختلفني ليتيح للجميع 
فرصة املش���اركة في املباراة وبالتالي 
يتمكن من الوقوف على جاهزية العبيه 

في املباريات املقبلة.

االتحاد السعودي يعلن
أرقام الحضور الجماهيري 

قرر االحتاد السعودي لكرة القدم 
اإلعالن ع���ن إجمالي عدد اجلماهير 
املتواج���دة في مدرجات امللعب عند 
الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني 
للمباراة في دوري »زين« السعودي 
للمحترفني للموسم احلالي اعتبارا 

من اجلولة الثامنة للبطولة.
ج���اء ذلك في تعميم بعثه األمني 
العام لالحتاد السعودي لكرة القدم 
فيصل العبدالهادي إلى جميع مديري 
مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
موضحا أن لوائح دوري احملترفني 
اآلس���يوي باالحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم تقتضى إعالن عدد اجلماهير 
املتواجدي���ن في امللعب أثناء اللعب 
وحتديدا ف���ي الش���وط الثاني من 

املباراة.

سلطان بن فهد: األخضر بنجومه في »خليجي 20«
أكد األمير س����لطان بن فه����د الرئيس العام 
لرعاية الشباب بالس����عودية ورئيس مجلس 
إدارة االحتاد العربي لكرة القدم أن مش����اركة 
املنتخب السعودي في بطولة اخلليج القادمة 

في اليمن ستكون باملنتخب األول.
وقال األمير س����لطان بن فه����د في تصريح 
صحافي عقب ترؤسه االجتماع السادس واألربعني 
للجن����ة التنفيذية باالحتاد العربي لكرة القدم: 
»نالحظ أن مدرب املنتخب األول اختار ملعسكر 
النمس����ا أكثر من 36 العبا وواجهنا اس����بانيا 
باإلضافة إلى العديد م����ن املنتخبات العاملية، 
وهؤالء الالعبون باإلضافة إلى الالعبني املصابني 
سيكونون ضمن اختيارات املدرب للفريق األول 
باإلضافة الى انه إذا كان هناك جنوم جدد يرى 

املدرب أن يستعني بهم«.
وحول قرار االحتاد الس����عودي لكرة القدم 
تأجي����ل لقاء الهالل مع االحتاد والش����باب مع 
احلزم ضمن منافس����ات دوري زين السعودي 
للمحترفني والضج����ة اإلعالمية التي صاحبت 
هذا القرار، قال األمير سلطان إن »هذه الضجة 
لي����س لها مبرر إطالقا ألن نادي االحتاد عندما 
كان ميثلنا خارجيا املوس����م املاضي في دوري 
أبطال آسيا أجلت له العديد من املباريات وأعطي 
فرصة لالس����تعداد ملباراتي الدور قبل النهائي 

والنهائي ألنه ميثل الوطن«.
وأك����د أن أي ناد س����يمثل اململكة خارجيا 
مستقبال سيكون له »وضعه اخلاص«، مشيرا 
إلى أنه ال ميكن التأجيل منذ بدء املشاركة ألننا 

ال نس����تطيع معرفة الدور الذي س����يصل إليه 
الفريق في مشاركته اخلارجية، »فنحن نتعامل 

أوال بأول وهذه الطريقة جيدة«.
 واكد االمير سلطان بن فهد دعمه لكرة القدم 

العربية وللرياضة في فلسطني.
وشدد االمير سلطان خالل اجتماع لتشكيل 
جلان االحتاد العربي لكرة القدم على »مواصلة دفع 
كرة القدم العربية بجميع مكوناتها إلى الصفوف 

األولى على خارطة الرياضية العاملية«.
واكد االمير سلطان ان دوري أبطال العرب 
»سيعود اعتبارا من 2011«، مشيرا الى ان جلنتي 
املسابقات واملالية في االحتاد العربي ستجتمعان 

في ديسمبر لوضع تصور كامل للبطولة.
وناقش االجتماع اوضاع الرياضة في فلسطني 
ومت تشكيل »جلنة القدس« برئاسة األمير نواف 
بن فيصل نائب رئيس االحتاد العربي لتطوير 

ودعم الرياضة الفلسطينية.
وقال االمير سلطان في هذا اخلصوص »نحن 
كاحتاد عربي س����نقوم بجميع االتصاالت مع 
رئيس اللجنة األوملبي����ة الدولية )البلجيكي( 
جاك روغ ورئي����س االحتاد الدولي لكرة القدم 
)السويسري( جوزيف بالتر وجميع االحتادات 
القارية لدعم الرياضة الفلسطينية، واعتقد أنه 

واجب علينا«.
ومت خالل االجتماع تشكيل اللجان العاملة في 
االحتاد فاسندت رئاسة جلنة املسابقات لرئيس 
االحتاد اجلزائري محمد روراوة، ورئاسة اللجنة 

الفنية لرئيس االحتاد العراقي حسني سعيد.

أكد دعم االتحاد العربي للرياضة في فلسطين العهد يحرز كأس النخبة

بالنكو يدخل عالم التمثيل

بيروت ـ ناجي شربل
الدوري  العه���د بطل  أضاف 
ال� 15  النخب���ة  مس���ابقة كأس 
التنش���يطية التي اس���تهل بها 
االحت���اد اللبناني لك���رة القدم 
نشاطاته الرسمية للموسم اجلديد 
بفوزه على بطل الكأس االنصار 
4 - 3 بضرب���ات الترجيح، بعد 
الوقتني االصلي  ف���ي  تعادلهما 

واالضافي س���لبا 0 - 0، خلف 
ابواب موصدة في وجه اجلمهور 

على ملعب صيدا البلدي.
وج���اءت املباراة متوس���طة 
االيقاع، وتب���ادل فيها الفريقان 
الس���يطرة والهجمات والفرص 
اخلط���رة القليلة. وفي ضربات 
الترجيح، أه���در عطايا ومعتز 

باهلل اجلنيدي لالنصار.

وسلم رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة القدم م. هاشم حيدر كأس 
النخبة ال���ى كابنت العهد عباس 
كنعان. وبذلك رفع العهد القابه في 
مسابقة كأس النخبة الى ثالثة، 
بعدما احرزها في 2007 و2008. 
ويلتقي الفريقان ايضا في نهائي 
مس���ابقة »كأس السوبر« على 

امللعب عينه اجلمعة املقبل.

 لعب كوتيم����وك بالنكو مع 
منتخب املكسيك في كأس العالم 
لكرة الق����دم، ودخل في خالفات 
مع مس����ؤولي الف����رق التي كان 
ضمن صفوفه����ا، وقدم برنامجا 
في التلفزيون لكن لم يسبق له 

ان عمل كرجل اطفاء.
وسيكون هذا هو الدور الذي 
س����يلعبه بالنكو )37 عاما( في 
مسلسل تلفزيوني جديد عندما 
يبدأ مشواره الفني وهو اليزال 
يلعب في دوري الدرجة الثانية 

املكسيكي مع فريق ايرابواتو.
اثن����اء تقدميه  وقال بالنكو 
كممثل في املسلسل الذي سيبدأ 

بثه اواخر الش����هر اجلاري »هذا 
حتد كبير بالنسبة لي ومرحلة 

جديدة في حياتي«.
الذي شارك  واضاف بالنكو 
العالم  ل����كأس  في ثالث بطولة 
افريقيا  مع املكسيك في جنوب 
هذا العام »اعلم اني س����أتعرض 
النتقادات والناس ستسخر مني 
لكن ال أهتم وأبذل كل جهدي وأعلم 

ما سأخوض فيه«.
وس����يبدأ بالنكو أحد أفضل 
العبي املكس����يك عب����ر تاريخها 
مش����واره التمثيلي في مواجهة 
عارضة االزياء الريسا ريكيلمي 
من پاراغوي والتي أثارت ضجة 

في كل مكان ذهبت اليه في كأس 
العالم بعدما تتبعت منتخب بالدها 
الذي وصل الى الدور ربع النهائي 
في جنوب افريقيا. وهاجم بالنكو 
االحتاد املكسيكي مطلع االسبوع 
احلالي بعد ايقافه اثنني من العبي 
املنتخب الوطني وفرضه لغرامة 
مالية على 11 العبا آخرين بسبب 
مشاركتهم في حفل عقب املباراة 
الودية م����ع كولومبيا في وقت 

سابق من الشهر اجلاري.
ويلع����ب بالنكو ف����ي دوري 
الدرجة الثانية املكس����يكي منذ 
2009 بعدما أمض����ى عامني مع 

شيكاغو فاير االميركي.

م.هاشم حيدر يسلم كابنت العهد كأس النخبة

كوتيموك بالنكو

رياضية بريطانية لدى وصولها إلى نيودلهي وسط حراسة مشددة           )أ.ف.پ(

نيودلهي تطبق خطة أمنية 
استعدادًا لـ »الكومنولث«

أعلن مس����ؤول كبير في الهند أن جميع املالعب التي تس����تضيف 
منافس����ات دورة ألعاب الكومنولث مت تسليمها إلى شرطة نيودلهي 
لتنفي����ذ اخلطة األمني����ة املوضوعة والتي تتضم����ن توزيع 100 ألف 
ش����خص حلماية هذه املالعب. ومع تبقي 4 أي����ام فقط على انطالق 
دورة ألعاب الكومنولث في نيودلهي رفعت الشرطة الهندية مستوى 
تأهبها مبختلف أنحاء املدينة التي شهدت على األقل هجومني كبيرين 

باملتفجرات في عامي 2004 و2008.
ومت تردي����د اإلعالنات في محطات احلاف����الت والقطارات املكتظة 

بالناس ملطالبتهم بالتيقظ واإلبالغ عن أي حقائب مجهولة.
وذكرت وكالة األنباء الهندية � اآلسيوية أن املستشارين األمنيني في 
دول إجنلترا وكندا ونيوزيلندا طالبوا العبي البالد الذين سيشاركون 
في دورة األلع����اب املرتقبة بعدم ارتداء مالبس تدل على هوياتهم أو 

بالدهم خارج املالعب.

عالميةمتفرقات

ضم مدرب منتخب استراليا لكرة القدم هولغر 
اوس����يك الالعبني تيم كاهيل ومارك ش����وارزر الى 
تشكيلة املنتخب املكونة من 19 العبا استعدادا ملواجهة 

پاراغواي وديا في سيدني في 9 اكتوبر املقبل.
كما انضم اجلناح االيس����ر هاري كيويل واملهاجم 
جوش كنيدي للمرة األولى الى تش����كيلة استراليا 
منذ نهاية كأس العالم ف����ي جنوب افريقيا، بعدما 
ابعدتهما االصابة عن مباراتي پولندا وسويس����را 

الوديتني.
وحققت استراليا انتصارا واحدا وتعادلت 3 مرات 

في 4 مباريات ودية مع پاراغواي.
أعف��ي االميركي دون نلس��ون، امل��درب األكثر 
حتقيق��ا لالنتصارات ف��ي تاريخ دوري كرة الس��لة 
االميرك��ي للمحترف��ني،  من مهامه عل��ى رأس نادي 
غولدن س��تايت ووريورز واس��تبدل مبساعده كيث 

سمارت.
وكان نلس��ون )70 عاما( قد حق��ق 1335 فوزا و1036 
خس��ارة في 31 عام��ا من التدري��ب، متخطيا املدرب 

األسطوري ليني ويلكنز.
وعمل س��مارت مس��اعدا للمدرب في غولدن ستايت 
خالل األع��وام الس��بعة املاضية، وقدم��ه مدير عام 

النادي الري رايلي.
اختار االحتاد الدولي للسباحة خالل اجتماعه في 
منتجع بونتا دل ايستي )140 كلم عن مونتيڤيديو( 
مدينة برشلونة االسبانية الستضافة بطولة العالم 
عام 2013 بعد ان اعتذرت دبي السباب مالية ناجمة 

عن االزمة االقتصادية.
ومت تفضيل برشلونة التي استضافت البطولة عام 
2003، على هامبورغ االملانية وموس����كو وسيدني 
وس����يول في هذا االجتماع ال����ذي ضم ممثلني عن 

150 دولة.
قال��ت األملانية ماري��ا ريش الفائ��زة مبيداليتني 
أوملبيت��ني في منافس��ات التزلج أنها ستس��اعد على 
االرتق��اء مبلف ميوني��خ الس��تضافة دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية عام 2018.
واضافت »سأحاول كس��ب تأييد أشخاص معروفني 
على املس��توى الوطني والدولي،  األوملبياد حلم كبير 

وامتنى ان يصبح حقيقة«.
وأح��رزت ري��ش امليدالية الذهبية في س��باق التزلج 
املرك��ب واملتعرج ف��ي أوملبياد فانكوڤ��ر في فبراير 

املاضي.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
فاز االهلي حامل اللقب في المواسم 
الخمسة االخيرة على مضيفه االنتاج 
الحرب���ي 2 - 1، وغريم���ه ووصيفه 
الزمالك على ضيفه المقاولون العرب 
1 - 0 في ختام المرحلة السابعة من 

الدوري المصري لكرة القدم.
ورفع االهلي رصيده الى 11 نقطة 
من 5 مباريات في المركز الرابع بفارق 
االهداف خلف  الزمال���ك الذي لعب 

مباراة اكثر.
وبعد شوط سلبي النتيجة، تقدم 
االنت���اج الحربي في بداية الش���وط 
الثاني عن طريق محمد فيليكس )50(، 
وادرك محمد فضل التعادل )58( ثم 
ابوتريكة )85( هدف  س���جل محمد 
الفوز المهم بالنسبة الى االهلي الذي 
يستعد الستضافة الترجي الرياضي 
التونسي يوم االحد المقبل في ذهاب 
نصف نهائي مس����ابقة دوري ابطال 

افريقيا.
من جانبه، حقق الزمالك فوزا صعبا 
على ضيف���ه المقاولون العرب ومن 
ركلة جزاء نفذها بنجاح محمود فتح 

اهلل )31(.
وفشل االسماعيلي في المحافظة 
على تقدمه بهدف الحمد صديق )60( 
عل���ى ضيفه مص���ر المقاصة الوافد 
الجديد الذي ادرك التعادل عبر أيمن 

حنفي )79(.

اندفاعة  الح���دود  واوقف حرس 
ضيفه المصري البورسعيدي وابقى 
رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني 
بفارق االهداف امام االهلي والزمالك 
بفوزه عليه بهدف الحمد عبدالغني 
)31( رافعا رصي���ده الى 9 نقاط في 

المركز الثامن.
وتع���ادل بتروجيت م���ع طالئع 
الجي���ش بهدفين لمحمد كوفي )24( 
وعاهد عبدالمجيد )83( مقابل هدفين 
لعامر صبري )62( والغاني بابا أركو 

.)86(
وحقق وادي دجلة الصاعد حديثا 
الى الدوري الممتاز فوزه الثاني على 
حساب ضيفه االتحاد السكندري بهدف 
وحيد لعاش���ور التقي )45( فارتفع 
رصيده الى 6 نق���اط مقابل 6 ايضا 

للخاسر.

أبوتريكة سعيد

من جانبه، أبدى مهاجم األهلي محمد 
ابوتريكة س���عادته الشديدة بالفوز 
الذي حققه فريقه على االنتاج الحربي 
مؤك���دا أنه دفعة معنوية كبيرة قبل 

مباراة الترجي المرتقبة.
وقال ابوتريكة نجحنا في تعديل 
النتيجة بعد التأخر، خاصة أن الفريق 
دخل المباراة بغية إحراز هدف مبكر، 
ونجحنا في تحقيق الهدف، متمنيا أن 
يخوض االهلي مباراته امام الترجي 

بكامل قوته، خاصة أن قائمة المصابين 
تتزايد مع كل مباراة.

واكد أبوتريكة ان مباراة الترجي 
س���تكون مصيرية للفريق وجميع 
الالعبين سيحاولون تحقيق نتيجة 
إيجابية كبيرة قب���ل مباراة العودة 
في تونس، وطلب النجم الخلوق من 
جماهير األهلي أن تمأل ستاد القاهرة 
في »أهم مباراة« من وجهة نظره ألنها 
ستحسم مالمح وصول الفريق الذي 
س���يصعد للمباراة النهائية بدوري 

ابطال افريقيا.
من ناحيته، أكد مدير الكرة بنادي 
الزمال���ك إبراهيم حس���ن أن الجهاز 
الفني عم���ل على إبعاد الالعبين عن 
أي مش���اكل إدارية في النادي وصب 
المي���دان لتحقيق  تركيزه���م داخل 
الفوز في المباراة المهمة، مشيرا إلى 
أن الزمالك حقق مكاس���ب كبيرة من 
وراء الفوز بمباراة الجولة السابعة 
اولها التأكيد عل���ى تركيز الالعبين 
في الملعب واس���تعدادهم لمواصلة 
مش���وار المنافسة علي لقب الدوري 

بعد الوصول للمركز الثالث.
وقال إبراهيم حس���ن: عملنا على 
تدارك األخطاء الدفاعية عقب إحراز 
الهدف حتى ال يتكرر، وقمنا بتأمين 
خط الوسط لنغلق المنافذ الهجومية 
أمام المقاولون، وهو ما حدث وساعدنا 

في الحفاظ علي هدف الفوز.


