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حارس مرمى النصر عبداهلل العنزي تعرض حلالة إغماء قبل نقله للمستشفى

زيدان يدعم براعم السعودية في جنوب أفريقيا

)أ.ف.پ( حالة تأهب واستنفار وسط اجلنود اليمنيني استعدادا لـ »خليجي 20«  الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح

الشيخ أحمد الداود يسلم الكأس

مهاجم الزمالك أحمد جعفر تألق أمام املقاصة وسجل هدفني

بن عوض أول الجولة األولى
لـ »موتوكروس«

شـــهدت اجلولة األولى لبطولة الــــ »موتوكروس« للدراجات 
النارية، منافســـات قوية. وحقق املركز االول املتسابق فيصل بن 
عوض، وجاء ثانيا املتسابق فهد احلطاب، وحل في املركز الثالث 
املتسابق طارق احلطاب. واشاد رئيس مجلس ادارة نادي السيارات 
والدراجات اآللية الشيخ أحمد الداود في تصريح لـ »كونا« مبستوى 
كل املتسابقني املشاركني في البطولة »الذين قدموا مستوى راقيا 
عكس قدراتهم الفنية العالية وما وصلوا اليه من نضج وخبرة«. 
وتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة املنظمة واملراقبني الذين عملوا طوال 
فترة الصيف الجناز عمليات تطوير املضمار والتحضير للبطولة 

لتظهر بالشكل الالئق بسمعة رياضة الدراجات اآللية.

الزمالك يواصل انتصاراته ويتقدم للمركز الثاني
اجليش بهدفني نظيفني سجلهما 
وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر في 
الدقيقتني 22 و90، وسقط املصري 
البورســــعيدي في فــــخ التعادل 
السلبي على أرضه أمام بتروجيت 
ليرفع املصري رصيده إلى 12 نقطة 
في املركز اخلامس بفارق األهداف 

فقط أمام بتروجيت.
ومن جانب آخر اختار اجلهاز 
الفني للمنتخــــب املصري بقيادة 
حسن شــــحاتة 18 العبا استعدادا 
ملواجهة النيجر يــــوم 10 أكتوبر 
فــــي اجلولة الثانيــــة للتصفيات 
املؤهلــــة لــــكأس األمم األفريقية 
2012 غينا والغابون، والالعبون 
هم: عصام احلضري وعبد الواحد 
السيد ومحمد صبحي في حراسة 
املرمى ومحمود فتح اهلل ومحمد 
عبد الشافي وهاني سعيد ومعتصم 
سالم ومحمد جنيب وأحمد احملمدي 
ومحمد ناصف في الدفاع وفى خط 
الوسط أحمد خيري ووليد سليمان 
وعمرو السولية وأحمد حسن مكي 
وأحمد عيد عبد امللك وفي الهجوم 
أحمد علي وعمرو زكي وأحمد عبد 

الظاهر.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
صعد الزمالك إلى املركز الثاني 
املمتاز لكرة  الدوري املصري  في 
الثالث  فــــوزه  القدم بعدما حقق 
على التوالــــي وتغلب على مصر 
املقاصة 4-3 في املرحلة الثامنة 
من املسابقة. ورفع الزمالك رصيده 
إلى 14 نقطة في املركز الثاني بفارق 
نقطة واحدة خلف احتاد الشرطة 
املتصدر بينما جتمد رصيد مصر 
املقاصة الصاعــــد حديثا للدوري 
املمتاز عند ثماني نقاط في املركز 

احلادي عشر.
تقــــدم مصر املقاصــــة بهدفني 
سجلهما أمين حنفي وأمين كمال 
في الدقيقتني 14 و35 ثم رد الزمالك 
بهدفني أحرزهما شيكاباال وأحمد 
جعفر في الدقيقتني 40 و42 لينتهي 

الشوط األول بالتعادل 2ـ2.
وفي الشوط الثاني تقدم مصر 
املقاصة مجددا بهدف سجله حسني 
حمدي في الدقيقة 69 لكن الزمالك 
اللقاء لصاحلــــه بهدفني  حســــم 
أحرزهما أحمد جعفر ومحمود فتح 

اهلل في الدقيقتني 73 و83.
ورفض املديــــر الفني للزمالك 

الشوط األول، أشار حسام الى ان 
الالعب تعرض لإلصابة بكدمة خرج 
على اثرها وحل احمد جعفر بديال 
له، حيث سجل هدفني. كذلك صعد 
انبي إلى املركز الثالث برصيد 13 
نقطة بعدما تغلــــب على طالئع 

املبــــاراة ان احلضــــري ال يتحمل 
األهداف الثالثة، بل يتحملها جميع 
الالعبني وخاصة الهدف االول بعد 
تباطؤ الدفاع في التصدي للتسديدة 
قبــــل ان تصل الكــــرة للحضري 
وتدخل الشباك مبساعدة ارضية 

امللعب. والقى املدير الفني للزمالك 
بكلمات اإلشادة على روح العبيه 
القتالية، حيث قال ان اجلميع عرف 
االن ان اللعب بروح هو الفيصل 
في حتقيق األفضل، وعن تغيير 
حسني ياسر احملمدي قبل نهائية 

حسام حسن حتميل حارس الفريق 
عصام احلضري مسؤولية اهتزاز 
شباكه بثالثة أهداف كاملة خالل 
املباراة في الدوري مشيدا في الوقت 
ذاته باألداء القتالي الذي ظهر عليه 
الالعبون. وقال حسام عقب نهاية 

الرئيس اليمني أكد أنه ال خوف من »القاعدة« وأعرب عن سعادته لمستوى المنشآت الرياضية والفندقية

صالح: 30 ألف جندي لحماية »خليجي 20«
وزير الداخلية الذي يعد املشرف 
األول على تنفيذ اخلطة األمنية في 
احملافظات التي ستحتضن بطولة 

خليجي 20«.
وأردف قائــــال »االجنــــاز جيد 
ومطمئن وليس هنــــاك ما يدعو 
للقلق، وما يثار مــــن مزاعم عن 
مخاوف أمنية ليس سوى زوبعة 
إعالمية وتسريبات تسعى إلى إيجاد 
شكوك وإثارة مخاوف«. واستطرد 
بالقول »قد حتصل »طماشة« في أي 
وقت وال أحد يقدر ان مينعها كما 
حدث في بلدان كبرى مثل أملانيا 
في ميونيخ وزيــــورخ وفي اكثر 
من مكان في العالم وكما حصلت 
حوادث في لندن واميركا وغيرها، 
لكن مثل تلك املفرقعات لن تؤثر 
علــــى »خليجي 20« على االطالق 
وال يجــــب ان يظل أي أحد يبحث 
عن ذريعة، فخليجي 20 ستجرى 

وفق ما هو مخطط لها«.
وحــــول ما يطرحــــه البعض 
من إقامــــة البطولة في عدن فقط 
واالســــتغناء عــــن إقامــــة بعض 
املباريات في ستاد أبني لتبديد أي 
مخاوف أمنية، قال الرئيس اليمني 
»نحن وضعنا احتياطاتنا مبا يكفل 
أن تســــير األمور في أبني بشكل 
أفضل ومطمئن، وليس هناك أي 
قلق من العناصر اإلرهابية لتنظيم 
القاعدة فقد مت دحر تلك العناصر 

من احملافظة«.

اكد الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح بعد تفقده املشاريع اخلدمية 
الرياضية  واإلمنائية واملنشــــآت 
اخلاصة ببطولــــة »خليجي 20« 
املقــــررة في اليمن من 22 نوفمبر 
حتى 5 ديســــمبر املقبلني، انه ال 
داعي للخوف على األمن اذ حشد 
30 ألــــف جندي حلماية البطولة. 
وزار صالح مع عدد من املسؤولني 
ملعب الوحدة بأبني وتابع ســــير 
العمل اجلاري فيــــه حيث بلغت 
نسبة اجنازه 95% ويتسع حلوالي 
23 ألف متفرج وجهز بتجهيزات 
الدولية  حديثة ضمن املواصفات 
لالحتاد الدولي حســــب ما ذكرت 

وكالة االنباء اليمنية )سبا(.
كما اطلع الرئيس اليمني على 
سير العمل في سفلتة وإنارة طريق 
إلى امللعب  خط التسعني املؤدية 
وحوله والذي يبلغ طوله 16.5كلم. 
واطلع على أعمال إعادة تأهيل ستاد 
22 مايو الرياضي الدولي مبدينة 
عدن )يتســــع لـ 30 ألف متفرج( 
والتي تشــــتمل على اعمال مدنية 
واستحداث منصات إضافية للملعب 
مبا فيها مقصورات لكبار الضيوف 
واإلعالميني وإعادة توزيع املساحات 
الداخليــــة مبا يطابق ومواصفات 
التجهيزات  إلــــى  »فيفا«، إضافة 

الفنية.
وتفقد ايضا مشــــروع مجمع 
فندق القصر في مدينة الشــــعب 

وعــــن األوضــــاع األمنية قال 
صالح »الترتيبات األمنية محكمة 
وتضمنت حشد حوالي ثالثني ألف 
جندي من األمن والقوات املسلحة 
وإقامة حواجز أمنية وسياج أمني 
كامل يضم ثالثة ســــياجات على 
محافظات عدن وأبني وحلج وهذه 
االحتياطات األمنية مت اتخاذها من 
قبل اللجنة األمنية برئاسة نائب 

الفتــــا إلــــى أن »هــــذه اإلجنازات 
الرياضية تضــــاف إلى املنجزات 
الرياضيــــة والبنى التحتية التي 
حتققت للشباب والرياضيني في 

مختلف محافظات اجلمهورية«.
وأضــــاف الرئيــــس اليمنــــي 
»بحسب ما أبلغني الوزراء املعنيون 
ومســــؤولو اجلهات املختصة ان 
الثالثني من أكتوبر اجلاري سيكون 

ريال. وأعرب صالح عن سعادته 
ملستوى اإلجناز الكبير في املشاريع 
الرياضية واخلدمية  واملنشــــآت 
والفندقية اخلاصة باســــتضافة 

كأس اخلليج العربي.
الرياضي  الستاد  وقال »زرت 
الذي يستكمل اجنازه في ابني ونسبة 
االجناز فيه كبيرة وجتاوزت %95، 
أما بالنسبة لعدن فإن ستاد )22 

املوعــــد النهائي إلجنــــاز كل هذه 
املشاريع بحيث ال يأتي هذا املوعد 
إال وكل شيء جاهز وكل مشروع قد 
استكمل اجنازه مبا في ذلك مشروع 
الطريق الذي يربط الستاد اجلديد 
بأبني باخلط الرئيسي عدن ـ ابني 
وكذلك االنــــارة الكهربائية ما بني 
عدن وابني والتي ستستكمل خالل 

األيام القليلة القادمة«.

مايو( متت إعادة تأهيله وشارف 
على االنتهاء أيضا، بجانب إجناز 
ســــتة مالعب أخرى مت جتهيزها 
لتدريبات املنتخبات، هذه املالعب 
مجهزة بأحدث التجهيزات واالجناز 
فيها جيد«. وتابع »فضال عن فندق 
عدن والذي متــــت إعادة تأهيلية 
وفندق القصر هو اآلن على وشك 
االجناز وفي التشطيبات األخيرة«، 

بعدن وفندق عدن في خور مكسر 
وجتري فيهما اعمال التشطيبات 
النهائية، ثم زار ملعب نادي التالل 
مبنطقة حقات الذي جرى جتهيزه 
إلقامة عدد من مباريات البطولة 
اخلليجية عليه ويتســــع لعشرة 
آالف متفرج، باإلضافة الى عدد من 
املرافق واملنشآت التابعة له حيث 
تبلغ كلفة جتهيزه حوالي مليار 

إصابة العنزي تعيد لألذهان حاالت بلع اللسان زيدان يحفز العبي المنتخب السعودي 
المدرسي لتحقيق اللقب

أول إصابة بحمى الدنغ في »الكومنولث« األردن يدعو »الجزيرة« إلى تقديم أدلة تثبت
التشويش ويلوح باللجوء إلى القضاء 

روغ في زيارة لألراضي الفلسطينية

زاد ظهور أول حالـــة إصابة بحمى الدنغ في 
قرية الرياضيني من متاعب املسؤولني في دلهي 
الذين يواجهون بالفعل انتقادات بسبب مشاكل 
تنظيمية قبيل أكبـــر دورة على اإلطالق أللعاب 

الكومنولث.
وأصيب روبتو جوجوي وهو عضو في الفريق 

الهندي لكرة العشب بهذا املرض الڤيروسي الذي 
ينقله البعوض ونقل إلى املستشفى.

ووردت أنباء عن ظهـــور أكثر من ألف حالة 
تشمل ثالث وفيات في املدينة منذ يونيو املاضي 
وحاول منظمون استخدام عدد من الطرق مبا في 

ذلك »صيد البعوض« ملنع انتشار املرض.
انتقـــد مصدر حكومي أردني في بيان أمس 
قناة اجلزيرة الفضائية لتكرارها اتهام اململكة 
بالتشـــويش على بث قنواتها الرياضية خالل 
املونديال، داعيا مسؤولي القناة الى تقدمي أدلة 

تثبت قيام اململكة بالتشويش.
وقال املصدر ان قناة اجلزيرة وعبر برامجها 
ونشراتها اإلخبارية قامت بتكرار هذه االدعاءات 
واتهام االردن بعملية التشـــويش بالرغم من 
نفي احلكومة القاطع لهذه االدعاءات، وبالرغم 
من اعالن احلكومة استعدادها للتعاون مع أي 
فريق من اخلبراء احملايدين لفحص احلقائق. 
ونفى املصدر في بيان مجددا وقوف بالده وراء 

عملية التشويش.
وقـــال ان احلكومة تؤكد نفيها القاطع لهذه 
االدعـــاءات الباطلة وغير املقبولة، وأضاف ان 

احلكومة »تدعو اجلزيرة الى تقدمي الدالئل التي 
تدعي امتالكها إلثبات هذه االدعاءات وإرســـال 
أي وفد تشاء من اخلبراء احملايدين واملسؤولني 

في القناة للفحص«.
وأكد ان »احلكـــومة ســـتـــتعاون مع مثل 
هذا الوفد بشـــكل كامـــل«، مشـــددا على انها 
تتخـــذ هذا املوقــف من بــاب الشـــفافية الكاملة 
وانطالقا من ثقــتها ببطالن هــذه االدعـــاءات 
وتابع املصدر احلكومي ان السلطات االردنية 
»لن تســـمح ألي جهة كانت باإلساءة لسمعة 
األردن وصورته، وحتتفـــظ بحقها باملالحقة 

القضائية«.
وكان مصـــدر حكومي أردني نفى اخلميس 
املاضي و»بشكل قاطع« أن تكون اململكة وراء 

عملية التشويش.

اعلنت اللجنة االوملبية الفلسطينية ان رئيس 
اللجنة االوملبية الدولية البلجيكي جاك روغ سيزور 
االراضي الفلســـطينية غدا يرافقـــه وفد اوملبي، 
وحســـب اللجنة االوملبية الفلسطينية فإن روغ 
سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء سالم فياض، قبل ان يضع حجر االساس 
ملقر اللجنة االوملبية الفلسطينية في بلدة الرام 

احملاذية ملدينة القدس.
وسيزور روغ والوفد املرافق له مخيم االمعري 
لالجئني فــــي رام اهلل، وكذلك مدينة بيت حلم، كما 
ســــيحضرون مباراة ودية بــــني املنتخب االوملبي 
الفلســــطيني واملنتخب االردني على ملعب فيصل 
احلســــيني في بلدة الرام، بحضور فياض ورئيس 

اللجنة االوملبية الفلسطينية جبريل الرجوب.

سيارة الهالل األحمر للمستشفى، 
وأجريــــت له خياطــــة في موضع 

االصابة في الرأس بأربع غرز.

في رأسه وتعرضه حلالة بلع لسان. 
وقد مت اسعافه من قبل طبيب النادي 
ايلي عواد ومن ثم نقل بواســــطة 

أعادت االصابة التي تعرض لها 
حارس مرمى فريق النصر عبداهلل 
العنزي لألذهان اصابات املالعب 
وحاالت بلع اللسان التي تعرض 
لها العبون سعوديون في املالعب 
أمثال ماجد عبداهلل  الســــعودية 
وعدنــــان عبدالشــــكور وعبداهلل 
الشريدة وأحمد خريش وذلك في 
أوقات سابقة وســــادت حالة من 
اخلــــوف والترقب بعد مشــــاهدة 
العنزي ساقطا في أرضية امللعب 
وفي حالة اغماء.وكان العنزي قد 
اشترك مع مهاجم الرائد احملترف 
املغربي جواد أقدار عند الدقيقة 25 
من مجريات الشوط األول في لقاء 
فريقه ضد فريق الرائد على ستاد 
مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الرياضية ببريدة مما أدى الصابته 

القدم  حفز أســـطورة كـــرة 
الفرنسي زين الدين زيدان العبي 
املنتخب السعودي املدرسي املشارك 
مبنتخبي 2009 و2010 في بطولة 
املقامة حاليا في  العاملية  دانون 
جنوب افريقيا، وقام زيدان بزيارة 
ملوقع املنتخب السعودي املدرسي 
والتقى بالالعبني وشاهد احلصة 
التدريبية لهم، حيث انه هو سفير 

بطولة دانون العاملية.
وواصل املنتخب السعودي 
املدرســـي في مجموعـــة 2009 
انتصاراته املتوالية في البطولة 
بعد تغلبه على املنتخب بنغالدش 
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نواف بن فيصل: أعضاء اتحاد الكرة 
السعودي ينتخبون للمرة األولى

»مبارزة المعاقين« يستعد للمشاركة 
في بطولتين دوليتين بالمجر

يو.بي.آي: أعلن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب السعودي 
األمير نواف بن فيصل انه سيتم اختيار أعضاء االحتاد السعودي 

لكرة القدم باالنتخاب بعد عام.
وقــــال األمير نواف، وهــــو أيضا نائب رئيــــس االحتاد العربي 
الســــعودي لكرة القدم عقب ترؤسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي في 
الرياض، »انه سيتم تشكيل جمعية عمومية الحتاد الكرة الختيار 
مجلــــس اإلدارة باالنتخاب كامال وهي خطوة جديدة على رياضتنا 
الســــعودية واألمل في أن توفق أنديتنا في فهم النظام والعمل مبا 

جاء فيه«.
وقال إن اجلمعية العمومية تتكون من 63 عضوا كحد أدنى »مشيرا 
إلى أن هناك عددا من األمور في النظام األساسي سيتم تطبيقها حاليا 
وهي آلية عمل اللجان ومســــمياتها وطبيعة عمل كل جلنة وأخرى 

تتعلق بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة بعد سنتني من اآلن«.
وقــــال إن اجلمعية العمومية تتكون من ممثل واحد لكل ناد في 
الدرجة املمتازة وعددها 14 ناديا وممثل واحد لكل ناد في الدرجة األولى 
وعددهــــا 16 ناديا و6 ممثلني ألندية الدرجة الثانية و10 ممثلني عن 

الدرجة الثالثة التي ستخوض انتخابات الختيار هؤالء املمثلني.

يواصل العبو نادي املعاقني لسالح املبارزة بتدريباتهم للمشاركة 
في بطولتني دوليتـــني خالل اكتوبر اجلاري ونوفمبر املقبل باملجر 
وفرنسا، والالعبون هم: عبدالوهاب السعيدي وفهد املويزري وعبداهلل 

احلداد وحمود الردعان وسعد الفيلكاوي.
وســـيترأس الوفد الى املجر عضو مجلـــس ادارة النادي صالح 
املوســـوي الذي اعرب عن امله في ان يحقق الالعبون نتائج جيدة 
في البطولة رغم مشاركة كم كبير من االبطال الدوليني على مستوى 

العالم.
من جهته، قال امني سر النادي شافي الهاجري ان النادي سيقيم 
معسكرا تدريبيا في القاهرة قبيل املشاركة في بطولة العالم بفرنسا 
في نوفمبر املقبل، الفتا الى ان النادي يتطلع العداد الالعبني بصورة 

الئقة لتحقيق النتائج املطلوبة واعتالء منصات آسيوية.
وذكر ان النادي يواصل اســـتعدادته كذلك للمشاركة في آسياد  
غوانزو التي ستقام في الصني الشهر املقبل في العاب القوى واملبارزة 

والطاولة.


