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األهلي في مواجهة صعبة مع سلتيك بعد ضياع »السوبر«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تب����دأ اليوم منافس����ات دورة 
وميبلي الدولية الودية في إجنلترا 
بإقامة لقاءين، حيث يلتقي األهلي 
مع س����لتيك االس����كوتلندي في 
الس����ابعة والربع مساء بتوقيت 
الكويت، ثم يقام عقب هذه املباراة 
مباشرة اللقاء الثاني الذي سيجمع 
برشلونة االس����باني مع توتنهام 

االجنليزي.
وكانت اللجنة املنظمة للبطولة 
قد عقدت باألمس مؤمترا صحافيا 
بحضور جميع رؤس����اء األندية 

املشاركني في الدورة.
وحضر خال����د مرجتى رئيس 
بعث����ة األهل����ي املؤمتر ب����دال من 
حسن حمدي رئيس النادي، الذي 
فضل البقاء في القاهرة النشغاله 
بانتخابات النادي املقرر إجراؤها 31 
اجلاري. وقد تناول املؤمتر اإلعالن 
عن نظام البطولة، باإلضافة إلى 
تقدمي الفرق املشاركة في الدورة 

إلى اجلماهير.
ويسعى األهلي الى تقدمي صورة 
مشرفة عن نادي القرن بطل الدوري 

األفريقي واملصري.
وكان األهلي قد اختتم تدريباته 
باالمس في إجنلترا في الس����ابعة 
والربع بتوقيت القاهرة استعدادا 
لهذه املواجهة، وحرص اجلهاز الفني 
بقيادة حس����ام البدري على عقد 
جلسة خاصة مع الالعبني إلخراجهم 
التي  السيئة  النفسية  من احلالة 
سيطرت عليهم عقب الهزمية أمام 
حرس احلدود في بطولة السوبر 
احمللي، وطالبهم بضرورة نسيان 
هذه املب����اراة والتركيز في دورة 
»وميبل����ي« احلالي����ة ومباريات 

الدوري في املوسم املقبل.
ومن املقرر ان يخوض األهلي 
لقاء اليوم بنفس الطريقة اخلططية 
والفنية التي خاض بها لقاءه املاضي 
أمام حرس احلدود، وهى طريقة 
)4 � 4 � 2(. كما س����يعتمد اجلهاز 
الفني على نفس مجموعة الالعبني 
الذين خاضوا املباراة نفسها وهم: 
امير عبداحلميد في حراسة املرمى، 
وامام����ه رباعي خط الدفاع محمد 
السيد واحمد على  سمير واحمد 
واحمد فتحي وفى الوس����ط سيد 
معوض )يسارا( ومصطفى شبيطة 
)ميينا( وحسام عاشور واملعتز 
باهلل اينو ويقود خط الهجوم محمد 
ابوتريكة ومعه هاني العجيزي أو 

اسامة حسنى.
ومن ناحية أخرى، كان البدري 
قد أصر على توقيع عقوبة مالية 
عل����ى الثنائي املعت����ز باهلل إينو 
واألنغولي جيلبرتو، وخصم 10 
آالف جنيه من مستحقات كل منهما 
بعد املش����ادة التي وقعت بينهما، 
عقب انتهاء لقاء السوبر أمام حرس 
احلدود، وكانت املشادة التي وقعت 
بني إينو وجيلبرتو بسبب معاتبة 
األخير إلينو لعدم التمرير له في 
أكثر من كرة قبل خروج إينو، الذي 

لم يعجبه كالم جيلبرتو، ووقعت 
املشادة مما جعل األمور تتطور بني 
الثنائي. كم����ا فرض غرامة مالية 
قدرها 25 أل����ف جنيه على مدافع 
الفريق أحمد السيد، بعد تعرضه 
للطرد في نفس املباراة وكان سببا 

رئيسيا خلسارة الفريق.
وترجع عقوبة الالعب لتهوره 
الشديد وعدم وجود املبرر املقنع 
لتصرفه حيث قام بضرب أحمد عيد 
عبدامللك مهاجم حرس احلدود على 
مرأى ومسمع من اجلميع، ما اضطر 
حكم املباراة حمدي شعبان إلشهار 

الكارت األحمر له دون نقاش.
وقد جلأ البدري الى فرض هذه 
العقوبة تطبيقا لسياس����ة احلزم 
مع الالعب����ني حتى ال ينفرط عقد 

الفريق.
في املقابل، أعلن جوردن ديڤيد 
ستراخان املدير الفني لفريق سلتيك 
االسكوتلندي انه ال يعلم شيئا عن 
االهلي ولم يشاهد له أي مباريات 
حت����ى اآلن، وان كل ما عرفه عن 
الفريق ان����ه من األندية األفريقية 
القوية وصاحب شهرة كبيرة ملا 
حققه من بطوالت على املستوى 
القاري واحمللي، وأبدى ستراخان 
ثقته ف����ي العبيه ووصفهم بأنهم 
قادرون على تخطي عقبة االهلي 

من احلسابات ، باالضافة ملساواة 
الكاف في حساب النقاط بني دوري 
الكؤوس  افريقي����ا وكأس  أبطال 
االفريقية عل����ى الرغم من الفارق 

الكبير بني البطولتني .
من ناحية اخرى، عاد مسؤولو 
الزمالك لفتح باب املفاوضات مع 
الصفقات اجلديدة، حيث يفاوضون 
 4  مهاجمني علي رأسهم بالل كوكو 
الكاميرون����ي احملت����رف باملغرب 
وفانسان تشاال التوغولي مهاجم 
االفريقي التونسي السابق وداودا 
الليبي  كاميللو مهاجم االحت����اد 
وديارا اإليڤواري مهاجم بني ياس 
االماراتي. ومازالت هناك أس����ماء 
أخرى يتم طرحه����ا علي أعضاء 
املجلس وجلنة الكرة، وان فضلت 
اللجن����ة ان يكون املهاجم افريقيا 
وعدم االعتماد على املدارس األخرى 
بعد فشل اندرسون البرازيلي في 
إثبات ذاته مع الفريق. في ش����أن 
آخر يس����تأنف الزمالك تدريباته 
اليومي����ة على فترتني على ملعب 
حلمي زامورا مبيت عقبة. ومازال 
السويسري ميشيل دي كاستال 
املدير الفني يجري جتاربه للوصول 
إلى التشكيلة املثلى للفريق من خالل 
املباريات الودية التي سيخوضها 
الفريق خالل الفترة املقبلة، والتي 

بسهولة، وس����يخوض ستراخان 
املباراة بطريقة )4 � 4 � 2( معتمدا 
على القوة البدنية والفنية ملجموعة 
العبيه املكونة من: ارتور بوروك في 
حراسة املرمى وامامه رباعي الدفاع 
ايدن هينكيل ودارين وديا وديان 
بوبو بالدي وفى الوس����ط غاري 
كالدويل وجني دومبي ولي نايلور 
وستيفن مكمانوس وستيفني براون 
ومارك كروساس ومارك براون وفى 
الهجوم باري روبس����ون وكريس 
كيلني او ديديه أجاثي وجورجيوس 

ساماراس.

ملف نادي القرن األفريقي

أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك 
برئاسة ممدوح عباس انه سيعيد 
من جديد فتح ملف لقب نادي القرن 
إفريقيا وال����ذي حصل عليه  في 
األهلي من االحتاد االفريقي  ) الكاف (  
رغم مرور عدة سنوات على حسم 
هذا األمر ، حيث اكد املسؤولون في 
الزمالك ان االحتاد الدولي للتاريخ 
واإلحص����اء اعتم����د الزمالك كناد 
للقرن في افريقيا.  وقرر الزمالك 
االعت����راض على الطريقة التي مت 
بها احتساب الكاف للنقاط، بعدما 
تعمد إسقاط البطولة األفروآسيوية 
لألندية التي حصل عليها الزمالك 

اس����تهلها باالمس مبواجهة فريق 
شباب رفح الفلسطيني. ومن املقرر 
ان يلعب الزمالك مباراته الثانية 
يوم االثنني املقبل أمام فريق اإلنتاج 
احلربي، ثم لقاء أخيرا يوم  اخلميس 

املقبل أمام اجلونة .

أزمة البث الفضائي تتعقد

أعلن وزير اإلعالم أنس الفقي 
ع����ن موافقته منح إش����ارة البث 
جلميع مباريات الدوري املصري 
املقبل مجان����ا جلميع  للموس����م 
الفضائيات اخلاصة، وذلك إميانا 
منه بضرورة تش����جيع القنوات 
املصرية اخلاصة ومن أجل تقدمي 
أفضل خدمة للشعب املصري. وقد 
علم أن وزير اإلعالم قد اجتمع مع 
اللواء أحم����د أنيس رئيس احتاد 
اإلذاعة والتلفزيون ومتت مناقشة 
قضي����ة البث الفضائ����ي بجميع 
جوانبه����ا وتداعياتها خصوصا 
بعد عدم إذاعة لقاء السوبر على 
الفضائيات اخلاص����ة وهو األمر 
الذي جعلها تلج����أ للوزير. وقام 
أنيس بإبالغ س����مير زاهر رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم وكذلك 
حسن صقر رئيس املجلس القومي 
الرياضي مبوقف وزارة االعالم في 
هذه القضية وان����ه ال تفريط في 

حق املواطن املصري في مشاهدة 
الدوري املصري وكذلك  مباريات 
جميع األحداث الرياضية باملجان 
على جميع القنوات والفضائيات 
املصري����ة اخلاصة م����ع منح تلك 
البث  الفضائيات املصرية إشارة 
باملجان أيضا تدعيما ملسيرة اإلعالم 

املصري.
وأكد بيان وزير اإلعالم أحقية 
التلفزيون املصري في التفاوض 
على بيع مباريات الدوري املصري 
للقن����وات غير املصري����ة مع كل 
التسهيالت التي سيقدمها التلفزيون 
من أجل تسويق مباريات الدوري 

املصري لهذه القنوات.
اجلدير بالذكر أن قضية البث 
الفضائي قد أثارت الكثير من اجلدل 
في الفترة األخيرة إال أن تصريحات 
وزير اإلعالم تنهي بش����كل كبير 
هذه األزمة التي شغلت الرأي العام 
كثي����را. وان كان من الواضح انها 
س����تزيد املوقف تعقيدا ألن زاهر 
أكد رفضه ملا جاء في بيان وزير 
االعالم وان اللجنة السباعية ستعقد 
اجتماعا طارئا لبحثه واتخاذ ما 
تراه من قرارات في ضوء هذا املوقف 
الذي يح����رم األندية واالحتاد من 
عائ����دات كبيرة متوقعة في حالة 

التسويق.

في افتتاح دورة ويمبلي الدولية اليوم

الجونة يهزم بطل سويسرا

فرصة أخيرة ألندرسون

فرانسيس يضع األهلي في مأزق

فوالم يطلب اللعب مع »األحمر«

 برازيليان ينضمان إلى صفوف
 أم صالل والسيلية

»العراقي« يطلب 16 ألف دوالر النتقال 
صبري إلى سيريانسكا السويدي

واصل فريق اجلونة الوافد اجلديد الى الدوري املصري انتصاراته 
الودية في معس���كره املقام حاليا بسويسرا اس���تعدادا للموسم 
اجلديد. حي���ث حقق فوزا كبيرا على فريق »إف س���ي زيوريخ« 
بطل سويس���را بثالثية نظيفة أحرزها رامي عادل ووائل رياض 

وعبداملنعم أحمد.
من جانبه، أكد إسماعيل يوسف، املدير الفني للفريق، أنه سعيد 
جدا للفوز الودي الرابع خالل معسكره، وقال: الفوز في املباريات 
الودية س���يعطي الالعبني دفعة معنوي���ة كبيرة لهم قبل خوض 

مباريات الدوري الرسمية.

واصل السويسري ميشيل دي كاس���تال املدير الفني للزمالك 
سلس���لة تخبطاته وتناقضاته بعدما قرر التراجع عن اس���تبعاد 
البرازيلي أندرسون مهاجم الفريق بشكل مؤقت بعدما كان قد أبلغ 
مجلس اإلدارة خالل معس���كر اإلعداد بسويسرا بعدم قيده لسوء 

مستواه الفني وصعوبة االستفادة من قدراته لضعفها . 
وفي الوقت الذي متس���ك دي كاستال باستبعاد أندرسون في 
سويسرا فإنه فجر مفاجأة باملوافقة على منحه فرصة جديدة إلثبات 
الذات وسمح له باملران مع الفريق اول من أمس األربعاء ، مما أثار 

دهشة اجلهاز املعاون للمدير الفني لقراره غير املتوقع . 
وبصرف النظر عن تراجع السويس���ري في قراره باس���تبعاد 
أندرسون الذي متسك به في سويسرا بقوة وقبوله لضغوط مجلس 
اإلدارة التي فرضها عليه لإلبقاء على الالعب ومنحه فرصة أخيرة 
فإن تصرفات املدير الفن���ي باتت متثل لغزا كبيرا وتثير عالمات 

استفهام واسعة داخل نادي الزمالك لعدم استقراره فنيا . 

طلب األهلي في خطاب رس���مي الحتاد الك���رة ضرورة اجراء 
اتصاالت باالحتادين األميركي والغاني لكرة القدم ملعرفة من صاحب 
احلق في الالعب فرانس���يس دوفكو الذي تعاقد معه االهلي وذلك 
بعد أن اكتشفت جلنة ش���ؤون الالعبني باحتاد الكرة ان البطاقة 
التي ارس���لها نادي اف اسي يونايتد األميركي ليست اصلية وهو 
ما أدى إلى اجراء اتصاالت الس���تبيان احلقيقة التي كش���فت عن 
مفاجأة ان الالعب ميلكه ن���ادي جودد رام الغاني واعاره للفريق 
األميرك���ي ملدة عامني .  وتؤكد املعلومات ان النادي الغاني ارس���ل 
ما يفيد امتالكه حلقوق الالعب واس���تعداده للتفاوض مع األهلي 
من أجل بيع الالعب ،  الغريب ان وكيل الالعب كان يعلم بالواقعة 
منذ البداي���ة ولكن رفض االفصاح عنها .  يتبقى ان األهلي يترقب 
رأي احتاد الكرة للدخ���ول في مفاوضات جادة مع النادي الغاني 

للحصول على خدمات فرانسيس .

اكد خالد مرجت���ى عضو مجلس إدارة االهل���ي ورئيس بعثة 
فريق الكرة في إجنلت���را أن امللياردير املصري محمد الفايد مالك 
نادي فوالم اإلجنليزي الذي يشارك في دوري الدرجة األولى طلب 
إقام���ة مباراة بني االهلي وفوالم في الوقت الذي يتم االتفاق عليه 
ومبا يناسب الفريقني وظروف ارتباطاتهما، ووضع الفايد جميع 
إمكانياته حتت تصرف بعثة األهلي للتركيز على املهمة الصعبة. 
وقد وجه مرجتى الش���كر للسفير حامت سيف النصر سفير مصر 
في إجنلترا وحامت الرملي مدير مكتب ش���ركة مصر للطيران في 
إجنلترا نظرا للجهود الكبيرة التي بذالها الستقبال البعثة وإنهاء 

جميع االجراءات.

 تعاقد نادي ام صالل القطري رس���ميا مع البرازيلي دافي 
جوزيه س���يلف��ا مهاجم نادي ناغويا الياباني الس���ابق ملدة 4 

مواسم.
 ووقع سيلفا العقد ليكمل عقد محترفي املمثل الوحيد للكرة 
القطرية في الدور ربع النهائي من دوري ابطال آس���يا، بعدما 
انض��م ال��ى مواطن�����ه ماغن��و الفيش هداف الدوري القطري 
املوس���م املاضي، واملغربي عزيز بن عسكر والبحريني محمد 

حسني.
 كما أكمل البرازيلي روجر فلورنس عقد محترفي السيلية 
بانضمامه الى االخير على س���بيل االعارة من نادي قطر وملدة 

موسم واحد.
 وانخرط روجر في تدريب�����ات الفري��ق بجان��ب مواطنه 
دينيس س����وزا والكاميروني اميانويل ايفا والبحريني فوزي 

عايش. 

اشترط االحتاد العراقي لكرة القدم حصوله على 16 ألف دوالر 
مقابل منح احلارس الدولي نور صبري بطاقة االستغناء والسماح 
له باالنتقال الى سيريانسكا السويدي الذي تعاقد معه ملدة 29 

شهرا، حسب نائب رئيس االحتاد العراقي ناجح حمود.
وأوض���ح حمود لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان »احلارس 
الدولي نور صبري تعاقد مع النادي الس���ويدي ملدة 29 شهرا، 
ولم يقدم البدل املالي املفترض عن هذه املدة وهذا ما يتعارض 
مع لوائح كل االحتادات الوطني���ة وليس مع االحتاد العراقي 

فقط عندما يتعلق األمر مبنح بطاقة االستغناء«.
وكان صبري ضمن تش���كيلة املنتخ���ب العراقي في بطولة 
كأس القارات األخيرة التي أقيمت في جنوب افريقيا، لكنه لم 

يشارك في أي مباراة.
وأضاف »عادة ما تستوفي االحتادات نسبا مالية عن انتقال 
الالعبني حسب مدة تعاقداتهم املثبتة لكن احلارس نور صبري 
أراد ان تك���ون حصة االحتاد عن قيمة تعاقده ملدة عام وليس 

الفترة املثبتة في مسودة التعاقد«.
جتدر اإلش���ارة إلى أن صبري الذي دافع عن ألوان مواطنه 
الطلبة في املوسم املاضي غادر الى السويد والتحق بتدريبات 
فريقه اجلديد بانتظار وصول بطاقة االستغناء من قبل االحتاد 

العراقي في وقت الحق.

األهلي يسعى لتجاوز عثرته بعد فقدانه بطولة السوبر

منتخب السلة اللبناني قدم مستوى جيدا في كأس جونز

6 مباريات شبه حاسمة 
في درع األردن

األردن وإيران
 في 24 نوفمبر

تشهد اجلولة الرابعة قبل 
االخيرة من مسابقة درع االردن 
لكرة القدم اليوم وغدا السبت 

6 مباريات شبه حاسمة.
اليوم احلسني مع  ويلعب 
الوحدات على ستاد احلسني في 
اربد، والكرمل مع اليرموك على 
ستاد االمير هاشم في الرمثا، 
والبقعة مع الفيصلي على ستاد 
امللك عبداهلل الثاني في عمان 
ضمن املجموعة االولى، فيما 
يلعب غدا العربي مع ش���باب 
االردن على ستاد مدينة السلط، 
واجلزيرة مع احتاد الرمثا على 
ستاد االمير هاشم في الرمثا، 
وكفرسومم مع الرمثا على ستاد 

احلسن في اربد.

اعلن االحت����اد االردني لكرة 
الق����دم موافقت����ه عل����ى طلب 
نظيره االيراني بتحديد موعد 
جدي����د ملب����اراة منتخبيهما في 
عمان ضمن اجلولة الرابعة من 
منافس����ات املجموعة اخلامسة 
ضمن التصفي����ات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آسيا املقررة عام 

2011 في الدوحة.
واوضح االحتاد االردني انه 
وافق عل����ى اقامة مباراة االياب 
في 24 نوفمبر املقبل بدال من 18 
منه، علما ان مباراة الذهاب ضمن 
اجلولة الثالثة ستقام في طهران 

في 14 من الشهر ذاته.
واصبح ف����ي حكم املؤكد ان 
يقيم منتخب االردن معس����كرا 
تدريبا في النمسا خالل الفترة من 

10 الى 22 اغسطس املقبل.

»سلة لبنان« يواصل انتصاراته في كأس جونز
بيروت ـ ناجي شربل

دعا رئيس االحتاد اللبناني لكرة 
السلة بيار كاخيا الشعب اللبناني 
ال����ى الوقوف وراء منتخب لبنان 
للرجال في بطولة األمم اآلسيوية 
ال�25 لكرة السلة التي تستضيفها 
مدين����ة تيان ج����ني الصينية بني 
6 أغس����طس و16 من����ه، واملؤهلة 
لنهائي����ات بطولة العالم الس����نة 

املقبلة في تركيا.
واعتبر كاخيا في بيان أصدره 
أن الهدف األول من املش����اركة في 
االس����تحقاق اآلسيوي هو التأهل 
للم����رة الثالثة عل����ى التوالي الى 
نهائيات كأس العالم. وأضاف أنه 
في حال حتقق هذا األمر فإن كرة 
الس����لة اللبنانية ستحقق اجنازا 
جديدا على الصعيد اخلارجي عبر 
التأهل الى أهم مسابقة عاملية في 
كرة السلة بعد املشاركة في كأس 

العالم في 2002 و2006.
من جه����ة ثانية، دع����ا كاخيا 
النوادي املنضمة الى االحتاد الى 
التي  العمومية  حضور اجلمعية 
ستنعقد عند اخلامسة من عصر 
غد في أوديتوريوم نادي املركزية 
)جونيه( ملناقشة واقرار التعديالت 
على النظامني األساسي والداخلي، 
والتي ستؤدي حتمًا الى تطوير كرة 
السلة اللبنانية وحتديث قوانينها 

ملا فيه مصلحة النوادي.
وم����ن أه����م التعدي����الت التي 
ستشكل حتوال ايجابيا في مسار 
الالعبني  اللعبة نظ����ام تواقي����ع 
وحتديد أعمارهم وعددهم وعدد 
درجات نوادي الرجال والسيدات 
وانتقال الالعبني، ومشاركة النوادي 
في بطوالت الفئات العمرية ونظام 
العقوبات ونظام مشاركة الالعب 

األجنبي.
وحتدث عن حوافز مالية قيمة 
لنوادي الدرجات الثانية والثالثة 
والرابعة للمساعدة على نهوضها 

وتطورها. وطالب النوادي بحضور 
اجلمعية العمومية املقبلة واقرار 
التعديالت ملا فيه خير اللعبة »ألن 
النوادي هي مصدر السلطة األول 

واألخير«.
وقال في اشارة الى معارضيه 
داخل اللجنة االدارية وهما د.روبير 
ابو عبداهلل والنائب االول للرئيس 
جورج بركات، »أنه من غير املسموح 
ألحد عرقلة مسيرة االحتاد على 

انترناش����يونال الشيخ  لالرسال 
بيار الضاهر وبنك البحر األبيض 
املتوسط )بنك ميد( في تأمني مبالغ 
محترمة لدعم املنتخبات الوطنية 

وعلى رأسها منتخب الرجال«.
وقد حقق منتخب الرجال ثالثة 
انتصارات ف����ي اربع مباريات في 
دورة كأس جون����ز الدولية التي 

تستضيفها الصني.
وفاز لبنان على قازاقس����تان 

ابواب استحقاقات قارية ملنتخب 
لبنان للرجال الذي يجب عليه أن 
يخوض بطولة األمم اآلس����يوية 
مبعنويات عالية وبدعم مطلق من 
اللجنة االداري����ة لالحتاد وعائلة 
اللعبة، بعدما س����عينا جاهدين 
وجنحنا بفض����ل األيادي اخليرة 
وفي مقدمتها باني نهضة كرة السلة 
اللبنانية أنطوان شويري ورئيس 
اللبنانية  ادارة املؤسسة  مجلس 

واليابان والصني »ب«، وخسر امام 
االردن االحد بفارق 10 نقاط.

الالعب����ان املجنس  والتح����ق 
لبنانيا االميركي جاكسون فرومان 
واللبناني االص����ل ماتيو فريجي 
باملنتخب قبل مباراة قازاقستان 
املدرب الصربي  الثالثاء. واشرك 
دراغان راتزا فرومان وأراح فادي 
اخلطيب. فيما يتوقع اشراك فريجي 

امام الفيليبني.


