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أحمد فياض يروض الكرة على طريقة األسطورة زيدان
 )سعود سالم(

القاهرة - سامي عبدالفتاح
جنح األهلي في حتقيق الفوز على مضيفه بتروجيت 
1ـ  0 في اللقاء الذي جمع الفريقني بستاد السويس مساء 
امس االول ضمن منافسات اجلولة التاسعة من الدوري 

املصري املمتاز لكرة القدم.
وســــجل هدف املباراة الوحيــــد الالعب محمد ناجي 
»جدو« )18(، ليرتفع رصيد االهلي الى 14 نقطة يحتل 

بها املركز الرابع بجدول املسابقة.
وفي اطــــار نفس اجلولة قاد جنم الزمالك االســــمر 
محمود عبدالرازق »شــــيكاباال« فريقه االبيض العتالء 
صدارة الدوري املمتاز الول مرة منذ أربعة مواسم بعد 
الفوز على احتاد الشــــرطة بهدفــــني دون رد أحرزهما 
»شيكاباال« بالتخصص في مرمى الشرطة خالل الدقيقتني 

37 و56.
 كما فاز االسماعيلي على طالئع اجليش 3ـ  0، وتعادل 
املقاولون العرب سلبيا مع اجلونة في اللقاء الذي جمع 

بينهما على ستاد املقاولون باجلبل االخضر. 

األهلي والفوز الصعب

من جانبه أبدى اجلهاز الفني لألهلي بقيادة حســــام 
البدري ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على بتروجيت 
الذي بال شــــك سيساعد كثيرا في خروج العبي الفريق 
األحمر من حالة اإلحباط التي صاحبتهم عقب اخلروج 

األفريقي بظلم حتكيمي فاضح.
ووجه البدري التحية لالعبــــني عقب نهاية املباراة 

بتحقيق فوز صعب جتاوز به الالعبون أحزانهم مشيرا 
الى أن اخلروج من عنق الزجاجة كان يتمثل في الفوز 
على بتروجيت في السويس خاصة أن الفوز في املباريات 
املؤجلة من شــــأنه إعطاء الفريق صدارة البطولة التي 
يســــعى للقبها، مطالبا العبيه بضــــرورة النظر للفوز 

وحده في املباريات املقبلة.
على اجلانب االخر لم يجد املدير الفني لفريق بتروجيت 
حلمي طوالن تبريرا خلسارة فريقه أمام األهلي غير ارجاع 
الهزمية للظلم التحكيمي الذي وقع على فريقه، مؤكدا ان 

حكم املباراة كان الالعب رقم 12 بالفريق االحمر. 
واعتلى الزمالك قمة جدول تريتيب بطولة الدوري 
للمرة األولى منذ ســــنوات بعد أن رفع رصيده إلى 17 
نقطة متقدما بفارق نقطتني عن نظيره احتاد الشرطة، 
بعد ان جنح في تخطى عقبة الفريق البوليسي صاحب 
أقوى دفاع في البطولة والذي وصفه مدير الكرة بالزمالك 
إبراهيم حسن قبل املباراة بإنه »بعبع املوسم احلالي« 

بهدفني نظيفني.
وللمرة األولى هذا املوسم يشارك الالعب حازم إمام 
مع الفريق االبيض بعد أن ظل بعيدا عن املالعب بسبب 
اإليقاف أو العقاب من جانب اجلهاز الفني لتجاوزاته.

من جانبه عبر املدير الفني للزمالك حســــام حسن 
عن سعادته باعتالء فريقه صدارة الدوري، مشيدا بأداء 
جميــــع العبيه وإصرارهم علــــى حتقيق الفوز وحصد 

نقاط املباراة.
وقال حسام حسن في املؤمتر الصحافي الذي أعقب 

املباراة، ثقتي كبيرة في جميع الالعبني رغم تأخر بعضهم 
في االنضمام لتدريبات الفريق، نظرا لوصولهم متأخرين 
من املنتخبات الوطنية، ولكنني ســــعيت لزيادة نسبة 
االنسجام والتفاهم بني الالعبني، وهو ما متت ترجمته 

فعليا على أرض امللعب.

األهلي يصعد شكواه 

من جهة اخرى، أرســــل رئيس النادي األهلي حسن 
حمدي شكوى شخصية لرئيس االحتاد االفريقي لكرة 
القدم عيسى حياتو، جاءت الشكوى تأكيدا من مجلس 
إدارة األهلي على الثقة الكاملة في رئيس االحتاد األفريقي 
وحرصه الشديد على شفافية مسابقات االحتاد االفريقي 
والتنافس الشــــريف وترســــيخ مبدأ الروح الرياضية 

واللعب النظيف.
وطلب حسن حمدي من عيسى حياتو تشكيل جلنة 
مستقلة للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها األهلي ضد 
طاقم التحكيم الغاني بقيادة جوزيف المبيتي الذي أدار 
مباراة األهلي والترجي في إياب الدور قبل النهائي في 
دوري رابطة األبطال والذي ارتكب العديد من األخطاء 
الفاضحــــة، والتي جاءت جميعها في مصلحة املنافس، 
مؤكدا في شكواه أنه من غير املعقول أن يقوم بالتحقيق 
في شكوى النادي مسؤولون في االحتاد األفريقي متهمون 
بالرشــــوة في قضية التصويت بالفيفا الشهيرة، وهما 
املالي أمادو ديكيتي رئيس جلنة احلكام باالحتاد األفريقي 

والنيجيري أموسي أدامو رئيس جلنة القيم بالكاف.

فوز صعب 
لألهلي 
على 
بتروجيت

يعتلي القمة ألول مرة الزمالك
منذ أربعة مواسم

في بطولة ستاركوم 
»األنباء« يضرب بقوة

ضرب فريق »األنباء« بقوة وحقق فوزا عريضا 
على فريق ديفرانــــت ميديا 11-0 في انطالق بطولة 
ســــتاركوم الثانية لوكاالت اإلعالن والصحف لكرة 
القدم، وفي باقي النتائج فاز فور فيلمز على جريدة 
اجلريدة 8-5، وغرافيتي على املركز االوروبي 2-6، 
والراي على الكويتية املتحدة لالعالم 4-0، وميديا 
بوكس على الوقع والصدى 2-1، وماجستك بلس على 
تاميز 9-0، والفكر املشارك على نكبوك 3-0، ومينا 
كوم على ستار كوم 5-2. وفي مباراة »األنباء« ضرب 
الفريق بقوة منذ البدايــــة بفضل تألق احمد فياض 

الذي سجل نصف األهداف بينما كان سامي احلطاب 
من ابرز الالعبني حركة وســــاهم كثيرا في هذا الفوز 
الكبير بينما منع احلارس املتألق أحمد الشمري أي 
كرة من دخول مرماه وكذلك كان ملصطفى فياض دور 
كبير في الدفاع ولفتت مهارة فادي اجلابي اجلماهير 
احلاضرة خصوصا في املراوغة وحصل عمر العبد 

على جائزة افضل العب في املباراة. 
مثل »األنباء«: احمد فياض، احمد الشمري، مصطفى 
فياض، سامي احلطاب، فادي اجلابي، عمر العبد، محمد 

عبدالسالم، باسل التيناوي، مينا فكري.

العبو »األنباء« يستمعون لنصائح املدرب واحلارس أحمد الشمري »تولدو«

»الصيد« يستعد للموسم الجديد
أكد أمني السر العام لنادي الصيد والفروسية الشيخ 
صباح الفهد استعدادات النادي إلجناح سباقات املوسم 
اجلديد التي تنطلق االثنني املقبل، وطمأن اجلميع الى 
صحة رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ ضاري الفهد 
بعد رحلة العالج والفحوصات التي أجراها باخلارج 
وعودتـــه لقيادة رياضة اآلباء واألجداد واالرتقاء بها. 
وهنأ قيادات احلركة الرياضية وأســـرة نادي الصيد 
والفروســـية ومالك اخليل ومحبي رياضة الفروسية 

العربية األصيلة بقرب انطالق املوسم.

تأجيل مهرجان اعتزال الرشود
أعلن سالم الرشـــود مدير عام اللجنة املنظمة 
لإلعداد ملهرجـــان اعتزال عمالق املنتخب الوطني 
والنادي العربي للكرة الطائرة راشد الرشود عن 
تأجيـــل موعد االعتزال الى مارس املقبل بســـبب 
ارتباطات املنتخب الوطنـــي، وأضاف ان اللجنة 
املنظمة أبلغت الفرق املشاركة في مهرجان االعتزال 
بالتأجيل واملوعد اجلديد. وشـــكر الرشود جميع 
أعضاء اللجان العاملة على جهودهم من أجل إجناح 
املهرجان لنجم طائرة الكويت بعد عطاء زاد على 

15 عاما.

»المعاقين« ينظم بطولة للجنسين
أعلن أمني ســـر نادي املعاقني شافي الهاجري ان 
النادي سينظم بطولة تشمل ألعاب الطاولة والسلة 
وألعاب القوى في الصالة الرياضية بالنادي خالل 
الفترة من 5 الى 11 نوفمبر املقبل مبشاركة أكثر من 100 
العب والعبة من اجلنسني، مشيرا الى ان هذه البطولة 

تأتي بالتزامن مع اليوم الوطني للمعاقني.
وقال ان اليوم الرياضي سيرعاه صاحب السمو 
األمير الذي وافق مشكورا على رعاية ودعم أبنائه 
املعاقني، مثمنـــا عاليا مبادرات ســـموه جتاه هذه 

الفئة.

العربي يهزم الريان في »دربي قطر«
اســـتعاد العربي نغمة االنتصارات بعدما حقق فوزا صعبا على 
مضيفـــه الريان 1 ـ 0 في افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري القطري 
لكرة القدم. وسجل االرجنتيني ليوناردة بيسكوليتشي )52( الهدف 
فارتفـــع رصيد العربي الى 18 نقطة مقابل 14 للريان وحافظ بالتالي 
على املركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الوافد اجلديد الى بطولة 
االضواء خلويا الذي واصل مشواره الناجح وحقق فوزه السادس على 

حساب مضيفه اخلور بهدفني نظيفني 
ارونا ديندان )31(  العاجي  سجلهما 

والفرنسي دام تراوري )68(.
وكانت انتصارات العربي توقفت 
في اجلولتني املاضيتني بالتعادل مع 
خلويا ثم قطر، لكنه حافظ على سجله 
خاليا من اخلسارة في 13 مباراة منذ 
كأس الشيخ جاسم التنشيطية، في 
حني مني الريان الذي كثف هجومه 
امال في التعادل، بخســـارته الثانية 

في البطولة.
وقاد املغربـــي يونس احلواصي 
فريقه الوكرة الى فوز اول هذا املوسم 
بهدفني نظيفني )20 و31( على ضيفه 
االهلي الذي مني بخسارته السادسة. 
ورغم الفوز ظل الوكـــرة في املركز 
احلادي عشـــر قبل االخير برصيد 5 
نقاط، واالهلي في املركز االخير برصيد 

نقطة واحدة.

اإلمارات

استعاد اجلزيرة الصدارة بعد فوزه 
الصعب علـــى مضيفه االحتاد كلباء 
صاحب املركز االخير 4 ـ 3 في ختام 
املرحلة الثامنة من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
وسجل ابراهيما دياكيه )13 و73( 
والبرازيلي بـــاري )21 و24( اهداف 
اجلزيرة، والفرنسي غريغوري دي 

فرنسيس )44( وابراهيم مراد )61 و83( اهداف االحتاد كلباء.
ورفع اجلزيرة الســـاعي الى اللقب االول في تاريخه رصيده الى 

20 نقطة بفارق نقطتني امام بني ياس.
وفشل الوصل في البقاء مطاردا للجزيرة بتعادله مع ضيفه العني 
بهدفني لالسباني فرانشيسكو ييستي )17 و80 من ركلة جزاء( مقابل 
هدفني جمعة سعيد )53( ومهند العنزي )65(. وتراجع الوصل الى 
املركز الثالث برصيد 16 نقطة، في حني 
بقي العني الذي فشل في الفوز في آخر 

5 مباريات ثامنا برصيد 10 نقاط.
وتقدم الوحـــدة حامل اللقب الى 
املركز الرابع بفوزه الكبير على ضيفه 
الشباب 5 ـ 2. ورفع الوحدة رصيده 
الى 15 نقطة مقابل 12 للشباب الذي 

بقي سادسا.

سورية

فرضت القرعة املوجهة نفسها على 
جدول مباريات الدوري السوري لكرة 
القدم في موسمه اجلديد عندما وضعت 
في املرحلة االولى 3 مواجهات دربي 
من العيار الثقيل في كل من دمشـــق 

وحمص.
وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء دربي 
اول في حمص بني الوثبة والكرامة، 
وثان في دمشق بني املجد والوحدة، 
فيما يلتقي في ادلب امية مع تشرين، 
وفي حماة النواعير مع اجلزيرة، وفي 

دير الزور الفتوة مع الطليعة.
وتختتم املرحلة غدا بدربي ثالث 
في العاصمة بني الشرطة واجليش، 
فيما تأجلت مباراة حطني مع االحتاد 
الى 15 نوفمبر فسحا في املجال امام 
االخير لالستعداد لنهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي ضد القادسية في 6 من الشهر 

ذاته.

فضيحة الرشاوي
 تهز الكرة األردنية

كش��ف أم��ن ع��ام االحتاد 
األردني لكرة القدم خليل السالم 
عن تشكيل جلنة على نحو سري 
لتقصي احلقائق بشأن مزاعم عن 
تالعب يج��ري بنتائج مباريات 

دوري احملترفن.
الس��الم خالل  وجاء حديث 
اجتماع رؤس��اء أندي��ة الدرجة 
املمتازة قبل أيام، بعدما اشتكت 
إدارة نادي كفرسوم من ان عددا 
من العبي الفريق تلقوا مبالغ من 
اشخاص من جنوب شرق آسيا 
للمقامرة  يتعاملون مع شركات 
واملراهنة عل��ى نتائج املباريات، 
كم��ا اش��تكى من نف��س االمر 
نادي احلسن، حيث أكد أن كل 
العب تلقى مبلغ 8 آالف دوالر، 
لكن األغ��رب ان النادي العربي 
زاد عل��ى انه اكتش��ف ان ثالثة 
من العبيه تلق��وا مبلغ 10 آالف 
دوالر لكل منهم في املوسم املاضي 
للتالعب بالنتائج. وفي هذا الصدد 
التنفيذية لالحتاد  الهيئة  قررت 
األردني تعين محام ومستشار 
قانوني وأمن السر العام لالحتاد 
خليل السالم في جلنة التحقيق 
التي ستبحث في مزاعم رشوة 
العبن من نادي كفرس��وم من 
قبل أطراف خارجية، وذلك قبل 
مباراة فريقي كفرسوم والوحدات 
والت��ي ج��رت ف��ي 15 أكتوبر 
املاضي ضمن األس��بوع الرابع 
من دوري احملترفن، وستقوم 
جلنة التحقيق برفع توصياتها إلى 
الهيئة التنفيذية التخاذ القرارات 

املناسبة بهذا الشأن.

عباد سلَّم البحرين دعوة »خليجي20« في المطار 
العربية.نت: ذكرت صحيفة »البالد« البحرينية 
أن وزير الرياضة والشـــباب اليمني حمود عباد 
رفـــض دخول مملكة البحرين واكتفى بتســـليم 

دعوات املشاركة في »خليجي 20« في املطار.
 وكان في استقبال الوزير اليمني والوفد املرافق 
له مستشـــار رئيس الوزراء البحريني للشؤون 

الثقافية محمد املطوع.
وكان من املفترض أن ميكث الوزير اليمني والوفد 
املرافق في البحريـــن ملدة يوم واحد يلتقي فيها 
باألمني العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
ورئيـــس االحتاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة ويسلمه الدعوات 

في فندق الريتز كارلتون.
 وبحســـب الصحيفة، فإن سلمان بن إبراهيم 
ورئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام 
اجلودر كانا في انتظار الوزير اليمني ملدة ساعة 
ونصف، لكن األخير سلم الدعوات ملستشار رئيس 
الوزراء محمد املطوع ليغادر املنامة فورا متجها 

إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال أمني عـــام االحتاد البحريني لكرة القدم 
عبدالرحمن ســـيار إن احتاده تســـلم خطابا من 
نظيره اليمني يطلب فيه الترتيب لدخول الوفد 
اليمني إلى البحرين وإجراء التأشـــيرات الالزمة 
للدخول، لكنه فوجئ بأن اليمنيني سيصلون قبل 
ليلة واحدة فقط، إذ كانوا سيصلون في الواحدة 
والنصـــف ظهرا عبر طائرة خاصـــة قادمني من 
الدوحة، وعلى ذلك مت عمل التجهيزات الالزمة لهم 
بالرغم من املوعد املتأخر بالتنســـيق مع مجلس 

الوزراء الذي سهل كل الترتيبات.
 وأكد سيار أن االحتاد البحريني كان يرغب في 
لقـــاء الوفد اليمني ليؤكد له دعم البحرين قيادة 
وشعبا الستضافة خليجي 20، مؤكدا أنه يجهل 
األسباب احلقيقية التي جعلت الوفد اليمني يرفض 
دخول اململكة. في املقابل، نفت السفارة اليمنية 
في البحرين اخلبر الذي أوردته الصحيفة في بيان 
رسمي، حيث جاء نصه: »تود سفارة اجلمهورية 
اليمنية لدى مملكة البحرين الشقيقة أن تؤكد أن 

هذا اخلبر عار عن الصحة متاما.

لندن � سي.إن.إن: رصد نادي مان يومايتد مبلغ 
300 الف دوالر لش��راء ميدالية كأس العالم والتي 
تعود لالعب س��ابق في النادي االجنليزي في مزاد 
علني. وعرض الالعب االجنليزي نوبي ستايلز جميع 
اجلوائز التي حصل عليها بعد فوز منتخب اجنلترا 
بكأس العالم في 1966 حيث بلغ مجموعها في املزاد 
حوال��ي 669 الف دوالر. هذا وحصل مان يونايتد 
عل��ى امليدالية الذهبية الت��ي يصل عمرها 68 عاما 
مقاب��ل 297 الف دوالر، وهو رقم جتاوز ما حصل 
عليه زميل ستايلز آالن بول في العام 2005 عندما 

عرض ميداليته للبيع في مزاد علني آخر.

وقالت دار كونفري، املنظمة للمزادين العلنين، ان 
ما دفعه نادي مان يونايتد يحطم الرقم القياسي في 
اسعار امليداليات. واضافت الدار ان النادي االجنليزي 
قام ايضا بشراء الفانيلة والقبعة التي تعود لستايلز 

مقابل 48 الفا و55 الفا على التوالي.
وقال النادي االجنليزي في بيان له على موقعه 
االلكتروني: نش��عر بالفخر حلصولن��ا على هذه 
االغ��راض الثمينة، والتي متثل تاريخا مهما لنادي 
مان يونايتد والكرة االجنليزية ونتطلع الى عرضها 
في متحفنا اخلاص. يذكر ان نوبي ستايلز لعب 395 

مباراة لنادي مان يونايتد بن عامي 1960 و1971.

مان يونايتد يشتري ميدالية المونديال بـ 300 ألف دوالر
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