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القاهرة - سامي عبد الفتاح

تشــهد املالعب املصرية اليــوم، يوما ناريا 
ضمن اجلولة الثانية ملسابقة الدوري، يبدأ بلقاء 
طنطا مع سموحة، يليه لقاء املقاولون العرب مع 
االسماعيلي، ويختتم اليوم مبواجهة من النوع 
الثقيل جتمع بني الداخلية والزمالك. في اللقاء 
االول يستضيف طنطا فريق سموحة، ورصيد 
صاحب االرض نقطة واحدة، وكذلك سموحة، 

حيث تعادل كال الفريقني في اجلولة االولى. وفي 
اجلبل االخضر، يستضيف املقاولون برصيد 3 
نقاط من فوزه األول، فريق االســماعيلي الذي 
حقــق فوزا كبيــرا في اجلولــة االولى، وميلك 
ايضا 3 نقاط. وفي املواجهة الثالثة، يستضيف 
الداخلية برصيد نقطــة واحدة، فريق الزمالك 
بقيادة نيبوشا، والذي ميلك نقطة وحيدة ايضا 
من تعادله األول ويتطلع الفريقان للفوز اليوم 

بالثالث نقاط.

»حرب بيانات« في الكرة اللبنانية
بيروت ـ ناجي شربل 

حتول رفع سعر تذكرة الدخول الى مالعب كرة القدم 
من خمســة آالف ليرة )ملدرجات الدرجة الثانية( الى 
عشــرة آالف ليرة، ثم العودة عنــه، حتول الى مادة 
جدل بني األندية واحتاد اللعبة. وبلغت األمور الذروة 
مع حديث رئيس نادي الســالم زغرتا األب اسطفان 
فرجنية عن »غســيل أموال« في كرة القدم اللبنانية! 
»حرب بيانات« تابعها اجلمهور الكروي في ساعات يوم 
أمس التي سبقت انطالق مباريات الدوري اللبناني بني 
العهد والنجمة في مدينة كميل شمعون الرياضية والتي 

انتهت بالتعادل ٢-٢.
صباحا، افتتح العمليات االحتاد اللبناني لكرة القدم، 
بنشرة إعالمية علق فيها بقرار من جلنته التنفيذية 
رفع األسعار، بعد ساعات من إصداره نشرة إعالمية 
مماثلة، ثبت فيها زيادة رفع اسعار البطاقات في املرحلة 
األولــى، على ان يعاد النظر فيهــا في اجتماع مقرر 
لألندية مع اللجنة التنفيذية االثنني املقبل. وسارع ناديا 
العهد والنجمة الى اصدار بيان مشترك، حتدثا فيه عن 

»جتاوب مشكور« من االحتاد بتعليق قرار رفع األسعار 
»جتاوبا مع الرغبة املوحدة التي أبدتها االندية انسجاما 

مع القدرة الشرائية جلماهيرها«. 

رد زغرتاوي 
اال ان الرد األعنف جاء من نادي السالم زغرتا صاحب 

املبادرة في قرار رفع أسعار التذاكر.
وحتدث رئيسه األب فرجنية ل »االنباء« عن متن تلقاه 
من رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم م. هاشم حيدر 

بعدم نشر بيان النادي، »تفاديا لتشنج األجواء«. 
واستغرب تراجع االحتاد عن قراره »حتت ضغط مواقع 

التواصل االجتماعي ملشجعي نادي النجمة«. 
وسأل: »هل بات االحتاد يدار من قبل بعض مشجعي 

النادي النبيذي؟«. 
وذكر مبطالبة النادي وصول أعضاء الى اللجنة التنفيذية 

لالحتاد، يشعرون بأوجاع األندية.
وحتدث »عن اعتمادنا على مداخيلنا بعد جناحنا في 
حتويل نادي الســالم الى مؤسسة، نحن ال نستفيد 
من مال سياسي، وال نقوم بغسل أموال في كرة القدم 

اللبنانية كما يفعل البعــض، وال نهتم كغيرنا بعدم 
حتصيل عائدات من تذاكر املباريات، حيث يقوم الراعي 
السياسي بتسديد النفقات كاملة، نريد نقل كرة القدم 
اللبنانية الى مرحلة متقدمة أســوة بالكرة األوروبية، 
حيث تعتمد األندية سياسة اقتصادية واضحة، ونذكر 
بأن ثمن تذكرة املباريات ال يبلغ سعر أركيلة، واذا كان 
البعض يخشى جمهوره، فسنبادر في املقابل الى فتح 

أبواب ملعب املرداشية باملجان امام جماهيرنا«. 
وكان النــادي الزغرتاوي طالب في بيانه، بـ »حترير 
الرياضة اللبنانية من أصحاب الغايات غير الرياضية«. 
وعرض لتجاوب ممثلي األندية مع مبادرته برفع أسعار 
البطاقات »وفي طليعتها إدارة نادي النجمة التي اشتكت 

من ضعف املدخول اجلماهيري«. 
واستغرب »قيام البعض بنقل كالم عن رئيس االحتاد 

تضمن اإلشارة الى انه ال علم له بالقرار«. 
واقترح على األندية الرافضة رفع أسعار التذاكر التنازل 
عن حصتها من العائدات البالغة 80% لروابط جماهيرها.
وأسف ختاما »لعدم محافظة االحتاد على هيبته في 

بداية املوسم الكروي اجلديد«.

الزمالك في ضيافة الداخلية

روزبرغ يساعد كوبيتسا وألونسو متردد بترك ماكالرين

فرستابن »رد بول« أول املنطلقني في فورموال سنغافورة اليوم
تفــوق الهولندي الشــاب 
ماكس فرســتابن ســائق رد 
بول على جميع منافسيه في 
جولة التجارب احلرة الثالثة 
واألخيــرة لســباق جائــزة 
سنغافورة الكبرى احللقة ١4 
مــن بطولة العالم لســباقات 

فورموال ١ للسيارات امس. 
وسجل فرستابن )١9 عاما( 
أســرع زمن في هــذه اجلولة 
عندما قطع حلبة مارينا باي 
في دقيقة واحدة و4١.8٢9 ثانية 
ومتفوقا بفــارق ٠.٠٧٢ ثانية 
عن األملاني سيباستيان ڤيتل 
سائق فيراري الذي احتل املركز 
الثاني. واحتل سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون 
متصدر الترتيب العام املركز 
الثالث متقدما مباشرة وبفارق 
ضئيل على االسباني فرناندو 
ألونسو سائق ماكالرين في حني 

احتل سائق ماكالرين الثاني 
البلجيكــي الصاعد ســتوفل 

فاندورنه املركز اخلامس.
أمــا االســترالي دانييــل 
ريتشــياردو ســائق رد بول 

والذي تفوق على اجلميع في 
جولتــي التجــارب فجاء في 
املركز الســادس بينما احتل 
الفنلنــدي فالتيــري بوتاس 
سائق مرسيدس املركز الثامن 
تاله مباشــرة مواطنه كيمي 

رايكونن سائق فيراري.
وسيحتفل فرستابن بعيد 
ميــالده ٢٠ فــي 3٠ ســبتمبر 

اجلاري.
إلى ذلــك، انضــم االملاني 
نيكــو روزبــرغ بطــل العالم 
في ســباقات الفورموال واحد 
الى فريق الســائق الپولندي 
روبرت كوبيتسا، ملساعدته في 
العودة الى عالم الفئة االولى 
بعد تعرضه حلادث رهيب قبل 

ست سنوات.
وقال روزبــرغ )3٢ عاما( 
الذي اعلــن اعتزاله فورا بعد 
احرازه لقبه العاملي االول السنة 

املاضية على منت مرســيدس 
»انــا متحمــس للعمــل مــع 
روبــرت من اجــل عودته الى 
الفورمــوال واحد«. من جهته، 
أرجأ السائق اإلسباني فرناندو 
الونسو مسألة حسم مستقبله 
مع فريقه احلالــي ماكالرين، 
وذلك رغم توصل األخير الى 
اتفاق مع رينو من أجل تزويده 
باحملركات اعتبارا من موسم 
٢٠١8 من بطولة العالم لسباقات 

الفورموال واحد.
وأشــار بطل العالم لعامي 
٢٠٠5 و٢٠٠6 على هامش جائزة 
سنغافورة الكبرى املقررة اليوم 
األحد، الى أنه يحتاج الى بعض 
الوقت لدراسة الشراكة اجلديدة 
بــني ماكالرين ورينــو والتي 
حســمت اجلمعــة بعدما قرر 
الفريــق البريطاني االنفصال 

عن هوندا.

تفوق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول

الرياض - خالد المصيبيح

اســتمر الباطن في صدارته لفرق الدوري السعودي بالعالمة الكاملة من 3 
مباريات بعد ان حقق فوزه الثالث على التوالي والثاني له خارج ملعبه وجاء 

على حساب مستضيفه الشباب ٢-١.
واستحق الباطن النقاط الثالث عطفا على ما قدمه في املباراة، فيما ما زال 
الشــباب يرسم اكثر من عالمة اســتفهام حول ما يقدمه بعد ان تلقى خسارته 
الثانيــة. ولم يكن مدافع الشــباب اجلزائري جمال بلعمــري في يومه بعد ان 
تسبب في هدفي الباطن بتسجيله لهما في مرماه باخلطأ في الدقيقتني 6١ و85، 

فيما جاء هدف الشباب الوحيد عن طريق البرازيلي جوناتاس بيلوسو 9٠.
وبات للباطن 9 نقاط والشباب ظل على نقاطه الثالث السابقة.

خسارة االتحاد
وفي املجمعة، سقط االحتاد أمام مستضيفه الفيصلي ١-٢.
وكان االحتــاد قد تقدم أوال عن طريق مدافعه عدنان فالتة 
من رأسية )١٧(، إال ان الفيصلي عاد في الشوط الثاني وأدرك 
التعادل بواســطة البرازيلي لويز غوســتافو من ضربة جزاء 
)49(، ثم أضاف محمد ابوسبعان الهدف الثاني للفيصلي من 

خطأ خارج منطقة اجلزاء لعبه بإتقان )68(.
وتهيــأت لالحتاد فرصة معادلة النتيجة عن طريق ضربة 
جزاء، إال ان املصري محمود كهربا اهدرها بتصدي حارس مرمى 

الفيصلــي لهــا الذي رفع رصيده الى 6 نقاط وظــل االحتاد على نقاطه الثالث 
الســابقة. وفي االحســاء، حقق الفتح اول 3 نقاط له في املسابقة على حساب 

الرائد بهدف وحيد سجل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو )3٧(.
وحاول الرائد كثيرا العودة للمباراة إال انه اصطدم بدفاع الفتح الذي حافظ 
علــى تقدمــه حتى النهاية. وظل الرائد من دون رصيــد من 3 مباريات، إال انه 
ميكــن ان يراضي جماهيره في اللقاء املقبل عندما يواجه خصمه التعاون في 

»ديربي القصيم«.

قمة بين األهلي والنصر
وتختتم اجلولة اليوم بلقاء القمة املنتظر الذي سيجمع األهلي بالنصر في 
جدة وهو اول اللقاءات القوية واملثيرة في الدوري السعودي منذ انطالقته هذا 
املوســم. ووضع مدربا الفريقني ريبروف في األهلي وغوميز في النصر كامل 
احتياطاتهما لهذه املواجهة عبر حشــد أفضــل العناصر في الفريقني وان كان 
غوميــز مازال قلقا من مدافعــه البرازيلي برونو اوفيني الذي 
لم تتحدد مشــاركته من عدمها، فيما سيكون ريبروف قد قرر 
مشــاركة اليوناني فيتفا من اجل دعم فريقــه. ويكفي مباراة 
اليوم وجود عدد من العناصر الكفيلة بتقدمي لقاء مميز امثال 
السومة وعبدالشافي وتيسير وباخشوين وعسيري واحلربي 
في األهلي، ويحيى والسهالوي وهوساوي والفريدي وجيبور 
وحسام غالي وفوزير في النصر. ويدخل النصر اللقاء ولديه 

4 نقاط واألهلي بـ 3 نقاط.

»الباطن« يواصل نتائجه المميزة.. و»الفيصلي« يُسقط »االتحاد«

»أهلي جدة« يستضيف »النصر«

النصر  األهلي 
         mbc pro1 - 8:25 

)رويترز( كرة البرازيلي باولينيو في طريقها لشباك خيتافي  

برشلونة يقلب الطاولة على خيتافي وينفرد بالصدارة
الليلة.. »اخلطأ ممنوع« على امللكي في »أنويتا«

انفرد برشلونة وصيف املوسم املاضي 
بالصدارة بعدما قلب الطاولة على مضيفه 
خيتافي وخرج فائزا ٢-١ امس في املرحلة 

الرابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأفلــت برشــلونة من ســقوطه االول 
هــذا املوســم بســبب األداء املخيــب الذي 
قدمه العبوه خالفــا لعرضهم الرائع امام 
يوڤنتوس االيطالي منتصف األسبوع )3-

٠( في مسابقة دوري ابطال اوروبا. ويدين 
برشلونة بفوزه الى البديلني دينيس سواريز 
والبرازيلــي باولينيو، حيــث أدرك االول 
التعادل وسجل الثاني هدف الفوز، بعدما 
أنهى خيتافي الشوط االول متقدما بهدف 
رائع ملهاجمه الياباني غاكو شيباســاكي. 
وتلقى برشلونة ضربة موجعة في بداية 
املبــاراة بإصابة مهاجمــه اجلديد الدولي 
الفرنسي عثمان دميبيلي في فخذه األيسر 
في الدقيقة ٢5 فترك مكانه جليرار دولوفو، 
قبل ان يضطر مدربه إرنســتو فالفيردي 
الى اشراك ســواريز مطلع الشوط الثاني 
بسبب اصابة صانع العابه أندريس إنييستا. 
وفاجأ خيتافي الذي كان يرصد فوزه الثالث 
في ٢5 مباراة على برشــلونة واالول منذ 
٢6 نوفمبــر ٢٠١١ )١-٠(، ضيوفــه بهدف 
خرافي لشيباساكي. وجنح سواريز في ادراك 
التعادل لبرشلونة )6٢(. ومنح باولينيو 

الفوز لبرشلونة )84(. وهو الفوز الرابع 
على التوالي لبرشلونة ورفع رصيده الى 
١٢ نقطــة بفارق 3 نقاط. وتعادل ليفانتي 
مع ضيفه ڤالنســيا ١-١، فحقق كل منهما 
تعادله الثالث تواليا بعد فوزه في املباراة 

االفتتاحية لهذا املوسم.

ريال مدريد - ريال سوسييداد اليوم
ويحل ريال مدريد على ريال سوسييداد 
في رحلة صعبة الى اقليم الباسك بعد تعادلني 
امام ڤالنسيا وليڤانتي وضعاه على بعد 4 
نقاط من برشلونة وسوسييداد املتصدرين.
وســيكون ريــال محروما مــن مهاجمه 
الفرنســي كرمي بنزميــة املصــاب، ظهيره 
البرازيلي مارســيلو املوقوف، وخصوصا 
هدافه وجنمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وكذلك األملاني توني كروس. وفي ظل غيابات 
الفريق االبيض، يعول مدربه الفرنسي زين 
الدين زيدان على اجلناح الويلزي غاريث بيل 
املتألق عادة في ملعب »انويتا« )5 أهداف منذ 
٢٠١4( »بالتأكيد سيكون مهما هذا املوسم«. 
وجنح ريال في التسجيل في آخر ٧٢ مباراة 
في جميع املسابقات، واقترب من رقم نادي 
سانتوس البرازيلي في ايام اسطورته بيليه 
الذي سجل في ٧3 مباراة )٧4 بحسب بعض 

املراجع( متتالية بني ١96١ و١963.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة 4(

١beIN SPORTS HD3أالفيس - فيالاير
5:١5beIN SPORTS HD3جيرونا - إشبيلية

٧:3٠beIN SPORTS HD3الس بالماس - أتلتيك بلباو
9:45beIN SPORTS HD3لاير سوسييداد - لاير مدريد

»اخلليجية الشتوية« زارت مصر
والعجمي يدعم منتخبها للهوكي

في خطوة استثنائية، أنهى 
رئيس نادي األلعاب الشتوية 
اللجنــة  الكويتــي ورئيــس 
التنظيمية اخلليجية للرياضات 
الشتوية فهيد العجمي، زيارة 
تاريخية إلى مصر حيث التقى 
مسؤولي والعبي منتخب مصر 
الوطنــي لهوكــي اجلليــد في 
القاهرة واطلــع عن كثب على 
همــوم ومشــاكل ومتطلبــات 
املنتخب الشقيق وسبل تقدمي 
املســاعدة له ليكــون قويا في 

البطوالت املقبلة.
وفــال العجمــي ان الزيارة 
كانت مميزة بني األشقاء العرب، 
واطلعنــا على حقيقــة اللعبة 
فــي مصــر والســيما املنتخب 
املصري الكبيــر، مضيفا: اننا 
قدمنا للمنتخب املصري دعوة 
الــى الكويــت لالنخــراط فــي 
معسكر خارجي، وفتح املجال 
امامه خلوض عدد من املباريات 
التجريبية الوديــة بني الفرق 
الكويتية ومنتخباتها في لعبة 

هوكي اجلليد.
وجرى خالل الزيارة تكرمي 
وتبــادل للــدروع بــني رئيس 
النــادي العجمــي ومســؤولي 
والعبي املنتخب املصري وذلك 

في صالة التزلج.
اعــرب أعضــاء  بدورهــم، 
وإداريــو املنتخب املصري عن 
بالغ سعادتهم وشكرهم للعجمي 
وخلطوته االستثنائية هذه، ما 
يعزز دور الكويت واخلليج في 
لم شمل العرب في اللعبة وباقي 
األلعاب ولالستفادة من اخلبرات 

العريضة بني مصر وباقي الدول، 
الســيما املنتخبــات الكويتية 
واإلماراتية التي تطورت كثيرا 
وشــاركت في عدد من دورات 
الشــتوية  األلعاب اآلســيوية 
ووصلت إلى التصفيات األولية 
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

اهتمام اعالمي مصري بزيارة العجمي 

رئيس اللجنة التنظيمية اخلليجية للرياضات الشتوية فهيد العجمي مع العبي مصر للهوكي 

الترجي يفرض التعادل على األهلي في »األبطال«
سقط األهلي املصري في فخ التعادل ٢-٢ 
أمام ضيفه الترجي التونسي امس على ملعب 
بــرج العرب في االســكندرية فــي ذهاب دور 
الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. انتهى الشوط 
األول بالتعــادل اإليجابي حيث تقدم عبداهلل 
السعيد لألهلي في الدقيقة ١١ من ضربة جزاء 
وتعادل ياسني اخلنيسي للترجي في الدقيقة ٢١.
وفي الشــوط الثاني فاجأ الترجي اجلميع 

وأحرز هدف التقدم مبســاعدة حارس األهلي 
شريف اكرامي الذي فشل في اإلمساك بالكرة 
التي ســددها غيالن الشعاللي في الدقيقة 48 
وعاد األهلي وأدرك التعادل عن طريق املغربي 
وليد أزارو 6٧. ويحسم لقاء اإلياب بني األهلي 
والترجي املقرر اقامته السبت املقبل في تونس 
صاحــب بطاقة التأهل للــدور نصف النهائي 

لدوري أبطال أفريقيا.


