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جنم استوديانتيس األرجنتيني خوان سيباستيان فيرون يأمل بقيادة فريقه إلى الذهاب أبعد من تخطي بوهانغ الكوري                  )أ.پ(

طالب االكادميية سعيدون بافتتاح »انتركامبوس«

األهلي يقيل مدربه دوشان الهالل لمواصلة االنتصارات أمام القادسية

اتفاقية تعاون بين االتحادين القطري واإلسباني

المنامة ـ ناصر محمد
افرزت نتائج اجلولة الثامنة للدوري البحريني 
لكرة القدم عن اقالة املدرب الصربي دوشان مدرب 
النادي االهلي بعد الهزمية الثقيلة التي تلقاها الفريق 
امام احملرق بسداسية وذلك في ختام اجلولة السبت 
املاضي والتي ادت الى عقد اجتماع طارئ لالهالوية 

اعلنوا من خالله االستغناء عن املدرب.
وقرر املجلس اسناد رئاسة جهاز كرة القدم الى 

االداري املخضرم واملعروف بدر ناصر محمد عضو 
مجلس االدارة وتكليفه باعادة تشكيل اجلهازين 
الفني واالداري. وعلمت »األنباء« ان رئيس اجلهاز 
قد اجتمع مع املدرب الوطني رياض الذوادي وعرض 
عليه تدريب الفريق، حيث ابدى موافقة شبه نهائية 
وينتظر ان يعلن اليوم قراره النهائي ويرشح للعمل 
معه كمساعدين الالعبان السابقان واملدربان عدنان 

ابراهيم وعلي صنقور.

الرياض ـ خالد المصيبيح
تبدأ اليوم لقاءات الدور الثاني 
من الدوري الس���عودي املمتاز 
القدم وهي متثل مرحلة  لكرة 
احلسم واحلصاد سواء للفرق 
الطامح���ة في اللقب او ألخرى 
تأمل في البقاء وستكون النقاط 
خالل هذه املرحلة »غالية« جدا 
فيما تعتبر خسارتها مزدوجة 

للجميع.
اربع مباريات  اليوم  وتقام 
مهمة للجمي���ع كل وطموحه، 
فيأم���ل اله���الل املتص���در في 
احملافظة عل���ى تقدمه واالبقاء 
على فارق النقاط الثالث الذي 
يفصله عن الشباب الثاني ولن 
يجد اليوم صعوبة في جتاوز 
القادسية التاسع بسبب فارق 
االمكان���ات بينهما، على الرغم 
من ان الهالل س���يفتقد الثنان 
من ابرز عناصره هما البرازيلي 
تياغو نيفير رجل مباراة الفريق 
امام االحتاد وياس���ر  االخيرة 

القحطاني لسفر االول وظروف 
الثاني فيما الزال القادسية يبحث 
عن نفسه ومحاولة اخلروج من 

املراكز املتأخرة.
وفي ج���دة في مباراة كانت 
مقررة خارجها كعقوبة سابقة 
على جماهير االحتاد مت اعادتها 
بعد ق���رار العفو ع���ن جميع 
الرياضيني بس���بب عودة ولي 
العهد السعودي االمير سلطان 
ب���ن عبدالعزي���ز م���ن رحلته 
الناجحة، وسيكون  العالجية 
امام  اللق���اء فرصة لالحت���اد 
جماهيره من اجل اسعادها وازالة 
آثار خسارته القاسية االخيرة 
من اله���الل عندما يالقي الفتح 
الطامح ايضا الى استغالل وضع 
االحتاد احلالي والتقدم اكثر لذلك 
سيكون حرص الفريقني واضحا 
من اجل الكس���ب والبحث عن 
النقاط الثالث والى بريده يتوجه 
االهلي ملالق���اة الرائد وكالهما 
يعيش وضعا فنيا غير مستقر 

ادى باالهلي الى خسارته لعدة 
نقاط في اجلوالت السابقة كانت 
سببا في تراجعه في الترتيب 
على الرغم من ان الفريق يضم 
عدة عناصر جيدة، كذلك احلال 
بالنسبة لرائد الذي يحل آخر 
الترتيب وسيكون وضعه صعبا 
اذا ما تداركه واالس���تفادة من 
اللقاءات التي ستقام على ارضه 

ومن بينها لقاء اليوم.
اليوم، يجمع  وآخر لقاءات 
النصر باحلزم وايضا كالهما 
مي���ران بوضع غير مس���تقر 
وابتع���دا كثيرا عن املنافس���ة 
على اح���د املراكز املتقدمة وان 
كان النصر لديه ثالثة لقاءات 
مؤجلة رمبا تعدل من وضعه 
كثيرا في حال كس���بها ويأمل 
احلزم اليوم في استغالل اقامة 
اللقاء على ارضه وامام جماهيره 
وهو اللقاء االول لهما هذا املوسم 
حيث كان لقاء الدور االول احد 

املؤجالت للنصر.

القط���ري لكرة  وقع االحت���اد 
القدم ام���س االول اتفاقية تعاون 
مع نظيره االس���باني في املجاالت 
الفنية واالدارية والتحكيمية. ووقع 
الناحية االس���بانية  االتفاقية من 
رئيس احتاد اللعب���ة ماريا انخل 
فيالر ومن الناحية القطرية االمني 
العام املساعد لالحتاد احمللي علي 
النعيمي، وقد حضر حفل التوقيع 

رئيس االحتاد اآلس���يوي القطري 
محمد بن همام، والرئيس التنفيذي 
للجنة ملف قطر الستضافة كأس 
العالم 2022 حس���ن الذوادي. كما 
كان حاض���را املدير الفني لالحتاد 
االسباني فرناندو هييرو الذي سبق 
له االحتراف ف���ي الريان القطري 
موسم 2004 وساهم في فوز النادي 
بكأس األمير. وأكد رئيس االحتاد 

االسباني انه ناقش هذه االتفاقية منذ 
فترة مع بن همام خالل تواجدهما في 
كونغرس االحتاد الدولي لكرة القدم 
في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وقال 
ان االتفاقية شملت العديد من االمور 
الفنية واقامة املعس���كرات اضافة 
الي االتفاق على اقامة مباراة ودية 
بني منتخبي البلدين سيتم حتديد 

موعدها في وقت الحق.

العين والوحدة في صدارة مجموعتيهما
عزز الع����ني موقعه في صدارة املجموعة الثانية بعد فوزه على 
مضيف����ه بني ياس 1-0 في اجلول����ة الثالثة من كأس الرابطة لكرة 

القدم في االمارات.
وسجل هزاع سالم هدف املباراة الوحيد في الدقيقة اخلامسة.

ورفع العني رصيده الى 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن عجمان الثاني 
وبني ياس الثالث.

وصعد الوحدة ال����ى صدارة املجموعة االول����ى بعد فوزه على 
الظفرة بأربعة اهداف لس����عيد الكثي����ري )11( والبرازيليني اندريه 
بنغ����ا )20( وفرناندو بايانو )24 من ركلة جزاء و86( مقابل ثالثة 
حلمد عبدالرحمن )10( وعبداهلل قاسم )26( والبوركينابي عبداهلل 

سيسي )90(.
ورفع الوحدة رصيده الى 6 نقاط واحتل املركز االول موقتا، في 

حني بقي الظفرة ثالثا برصيد نقطتني.
م����ن جهة اخرى، اكمل النصر عقد ف����رق الدور ربع النهائي من 
مس����ابقة كأس االمارات لكرة القدم بعد ف����وزه على االحتاد كلباء 

)درجة اولى( 2-5.
وسجل محمود حسن )73( ومحمد ابراهيم )78( واالكوادوري 
كارلوس تينوريو )85( واملغربي انور ديبا )89 و90( اهداف النصر، 

والفرنسي ميشال لوران هدفي االحتاد.
وكانت املباراة مقررة في 23 نوفمبر لكنها اجلت بس����بب وفاة 

العب النصر سالم سعد خالل التدريبات مع فريقه.
وفي الدور ربع النهائي، يلعب االهلي مع الشباب، والظفرة مع 
اجلزيرة في 25 اجلاري، والنصر مع الوحدة، وعجمان مع االمارات 

في 26 منه.

في افتتاح الجولة الـ 14 للدوري المصريفي حضور وفد عالمي برئاسة ابنة ماسيمو موراتي

المحلة يسعى للهروب من الشرطة.. وإنبي أمام المقاولونوزير الشباب والرياضة اللبناني افتتح »انتركامبوس« في جونية
في اجلهاز الفني املعاون، وعلى الرغم من ان 
رمزي والعقاد قد استقرا على باقي أسماء أفراد 
اجله����از املعاون، وهم محم����د الصيفي مدربا 
عاما وعالء ش����اكر مدربا لألحمال ومصطفى 
املفتي طبيبا للفريق وفج����ر كامل إخصائي 
عالج طبيعي وتأهيل وناصر هريدي إخصائي 
تدلي����ك، اال ان كل االحتماالت تبقى واردة في 
اجتماع اليوم ومن املمكن ان يحدث أى تغيير 
في هذا التش����كيل، حيث تتردد بعض األنباء 
حول إمكاني����ة تعيني مدرب عام آخر بدال من 
الصيفي على أن يتم تعيينه مدربا مس����اعدا، 
كما يحتمل استبعاد عالء شاكر مدرب األحمال 

من اجلهاز اجلديد.
في شأن اخر، توجه مساء امس رئيس االحتاد 
املصري لكرة القدم سمير زاهر إلى السعودية 
حلضور اجتماعات االحتاد العربي للكرة التي 
ستبدأ اليوم التخاذ قرارات مهمة بشأن بعض 

البطوالت العربية لألندية واملنتخبات.
ومن املنتظر أن يتم خالل االجتماعات طرح 
محاوالت قيادات االحتاد العربي لتنقية األجواء 
بني االحتادين املصري واجلزائري بعد األحداث 
التي أعقبت لقاء منتخبي البلدين في تصفيات 
كأس العالم 2010 بالسودان وتصعيد املوقف 
إلى االحتاد الدولي لكرة القدم ووصول النزاع 

إلى ذروته.

بهدف لكل فريق في اجلولة السابقة، ويحتل 
االنتاج املركز السادس بجدول الدورى برصيد 

17 نقطة.
وعلى س����تاد بتروس����بورت يحل فريق 
املقاولون العرب ضيفا ثقيال على نظيره انبي، 
الذي يعانى من مرارة سوء النتائج منذ خروجه 
من الدور قب����ل النهائي لبطولة كأس االحتاد 
االفريق����ي لكرة القدم، وه����و ما جعل الفريق 
الذي اعتاد على املنافسة اجلادة والقوية على 
لقب البطوالت احمللية يحتل هذا املوسم املركز 

الثامن برصيد 17 نقطة. 
في املقاب����ل يدخل املقاول����ون لقاء اليوم 
وبحوزته 18 نقطة يحتل بها املركز اخلامس 
بجدول ترتيب ال����دوري، ويأمل محمد عامر 
املدير الفن����ي لفريق )الذئاب( في الفوز بهذه 
املباراة للقفز خطوة جديدة نحو املربع الذهبي 
للمسابقة قبل بداية منافسات الدور الثاني التي 

ستكون دون شك اكثر شراسة وقوة.

زاهر في اجتماعات »العربي«

من جهة اخرى، يعقد نائب رئيس االحتاد 
املصري لك����رة القدم هاني أب����و ريدة اليوم 
اجتماعا مع الثنائي هاني رمزي املدير الفني 
اجلديد للمنتخب األوملبي وجمال العقاد املدير 
االداري ملناقشتهما في األسماء املرشحة للعمل 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تفتتح اليوم منافسات االسبوع الرابع عشر 
للدوري املص����ري بأقامة 4 مباريات، ويلتقي 
في الثالثة عص����را )بتوقيت الكويت( احتاد 
الش����رطة مع غزل احمللة، بينما يلتقي حرس 
احلدود مع االنتاج احلرب����ي واملنصورة مع 
االحتاد السكندري في السادسة إال ربعا مساء.. 
وتختتم منافسات اليوم بلقاء انبي مع املقاولون 

العرب في الثامنة مساء. 
ويس����تضيف احتاد الش����رطة فريق غزل 
احمللة على ستاد عثمان احمد عثمان باجلبل 
االخضر في مباراة متكافئة فنيا، حيث يحتل 
فريق الشرطة حتت قيادة مديره الفني طلعت 
يوسف املركز التاسع بجدول الدوري برصيد 
16 نقطة، وبالتالي فهو في اش����د احلاجة الى 
الفوز بلقاء اليوم واقتناص نقاطه الثالثة على 
حساب ضيفه اليوم للتقدم خطوة جديدة نحو 
منطقة الوسط بجدول الترتيب وهى املنطقة 
التي يعتبرها اجلهاز الفني للشرطة اكثر امانا 
على الفريق من الدخول في حس����ابات اخرى 
اكثر تعقيدا، السيما وان الدور االول للبطولة 

اقترب على االنتهاء. 
في املقابل يسعى فريق غزل احمللة حتت 
قيادة مديره الفن����ي محمد رضوان القتناص 
الث����الث نقاط للتقدم لألم����ام خطوة جديدة، 
مستغال احلالة املعنوية املرتفعة لالعبني بعد 
الفوز في لقاء االس����بوع املاضي على طالئع 
اجليش بهدف نظيف، واصبح الفريق يحتل 

املركز السابع برصيد 17 نقطة.
وعلى ستاد املكس باالسكندرية يستضيف 
حرس احلدود شقيقه العسكري االنتاج احلربي 
في لقاء ال يعترف باملجامالت.. فطارق العشري 
املدي����ر الفني للحرس الذي يحتل املركز ال� 11 
باملسابقة برصيد 16 نقطة بدأ يشعر باخلوف 
على مس����تقبل فريقه باملسابقة، بعد ان كان 
احلدود احد الفرق املرش����حة للمنافسة بقوة 
عل����ى لقب البطولة هذا املوس����م، عقب فوزه 
بلق����ب بطولة كأس مصر، ومن بعدها بطولة 
كأس السوبر احمللى، اال ان نتائج الفريق جاءت 

مخيبة لالمال وعلى عكس املتوقع متاما. 
عل����ى اجلانب االخر، يرغ����ب املدير الفني 
لالنت����اج احلربي طارق يحيى في اس����تمرار 
العروض والنتائج الطيبة التي يقدمها فريقه 
بالدوري من����ذ انطالقه حتى االن، والتي كان 
اخرها التعادل االيجابي مع احتاد الش����رطة 

اللقاء الذي أقيم على ملعب صيدا 
البلدي.

ووقع الراسينغ في فخ التعادل 
السلبي أمام شباب الساحل على 
ملعب جونية البلدي، لكنه انفرد 
باملركز الثال����ث مؤقتا برصيد 16 
نقطة، علما بأنه التعادل األول ل� 

»القلعة البيضاء« هذا املوسم.
الغازية فوزه  الشباب  وحقق 
االول هذا املوس����م على حس����اب 
الشمالي  البرج  مضيفه االصالح 

3-2 على ملعب صور البلدي.
وسجل للغازية الذي قفز من قاع 
الترتيب الى املركز التاسع، ابراهيم 
االحمد خطأ في مرمى فريقه )18( 
والفلسطيني مصطفى حالق )42 
و70(، ولالصالح الفلسطيني وسيم 
عبد الهادي )59( وعلي موس����ى 

.)89(
وواصل احلكمة تعثره وسقط 
امام ضيف����ه التضامن صور 1-0 

على ملعب برج حمود. 

احملافظات اللبنانية كافة، وسنرفع 
تقريرا ش����امال الى مجلس ادارة 
املشروع نضمنه ما ملسناه في لبنان 
من اهتمام وتقدم، الى اقتراحات 

تطويرية على األصعدة كافة«.
هذا وقد شارك الالعبون الذين 
تتراوح أعمارهم بني 8 و14 سنة في 
تدريبات خاصة بإشراف املدربني 
االيطاليني ومدربي فرع جونية. 

العهد يتخطى الصفاء

العهد  من جهة اخ����رى أحلق 
اخلس����ارة الثانية عل����ى التوالي 
بالصفاء 1-0 ضمن املرحلة الثامنة 
من الدوري اللبناني لكرة القدم التي 
أقيمت في أجواء ممطرة، وصعد 

مؤقتا الى الصدارة.
ورفع العهد رصيده الى 20 نقطة 
من 8 مباريات، في حني بقي الصفاء 
خامسا وواصل عروضه العادية.

وسجل حس����ن معتوق هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 27 من 

لرئيس االنتر ماسيمو موراتي الى 
لبنان قريبا بناء على دعوة منه، 
متوقعا أن تسفر هذه الزيارة عن 
مفاجآت س����عيدة ملشروع لبنان 
خاص����ة، ولكرة الق����دم اللبنانية 
عام����ة«. بدوره����ا ردت املدي����رة 
التنفيذي����ة للمش����روع كاروليتا 
موراتي على سؤال حول نظرتها 
ملسيرة املشروع في لبنان، بالقول: 
»ال يس����عني اال توجيه الش����كر 
الشباب والرياضة  اجلزيل وزير 
على ما يبذله م����ن جهد في دعم 
املشروع، وقد بدا ذلك واضحا من 
خال استقباله لنا في مكتبه يوم 
وصولنا، وافتتاحه فرح جونية 
معنا«. وأضافت: »مما الشك فيه 
ان ادارة املشروع اللبناني برئاسة 
شريف وهبي قامت بأعمال الفتة 
ومميزة، وأبدت تعاونا احترافيا 
جعلنا نرفع من اهتماماتنا بفرع 
لبنان وتعزي����ز قدراته على أمل 
توس����يع رقعة االنتشار لتشمل 

بيروت ـ ناجي شربل
دشن وزير الشباب والرياضة 
اللبناني د. علي عبداهلل امس االول 
فرع مشروع »إنتركامبوس« الثاني 
في لبنان باحتفال حاشد في مجمع 
فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في 
حضور وفد »إنتركامبوس« العاملي 
برئاسة مديرته التنفيذية كارلوتا 
موراتي ابنة رئيس نادي انتر ميالن 
االيطالي ماسيمو موراتي ورئيس 
مشروع لبنان شريف وهبي وطاقم 
عمله ونائب رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة القدم رميون سمعان وعضو 
اللجنة العليا س����معان الدويهي، 
اضافة ال����ى 200 العب من مدينة 

جونية وقضاء كسروان.
وقال الوزير عبداهلل في مؤمتر 
صحافي عقب االفتتاح: »ان هذه 
اخلطوة متثل مس����تقبال مشرقا 
لكرة القدم اللبنانية، وس����نعمل 
ما بوس����عنا لتقدمي الدعم الالزم 
لتطوير املش����روع وتعميمه على 
اللبناني����ة، ونأمل أن  احملافظات 
ترتف����ع موازنة ال����وزارة لتقدمي 
مساعدات الى االحتادات واللجنة 
األوملبي����ة اللبنانية، ضمن خطة 

تطويرية شاملة«.
اما وهبي فتناول جدية العمل 
في املش����روع اللبناني والتعاطي 
االحترافي معها، مش����يرا الى انها 
فرضت احترامها على املش����رفني 
االيطاليني ودفعتهم الى مزيد من 
التعاون، »وظهر ذلك جليا خالل 
اجتماعاتنا املشتركة التي عقدناها 
يوم السبت على مدى 7 ساعات، 
حيث أخبرنا بإدخال بنود جديدة 
عل����ى العقد املوق����ع بيننا حتمل 
مش����اريع تطويرية، في طليعتها 
تعزيز الدورات التدريبية للمدربني 
اللبنانيني، ودعوتهم للمشاركة في 
دورات باكادميية نادي إنتر ميالن، 
وإخضاع عدد من الالعبني املوهوبني 
لدورات تدريبية في ميالنو لصقلهم 

وتثقيفهم علميا وكرويا«.
وكشف وهبي عن زيارة متوقعة 

استوديانتيس بقيادة فيرون مرشح لتخطي بوهانغ
س���يكون اس���توديانتيس دي ال بالت���ا 
االرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس مرشحا 
لتخطي بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
بطل اس���يا عندما يلتقيان اليوم في الدور 
نص���ف النهائي من بطول���ة العالم لالندية 
املقامة حاليا في أبوظبي على س���تاد محمد 

بن زايد.
وكان بوهانغ تخطى مازميبي الكونغولي 
بطل افريقي���ا 2-1 في ربع النهائي الثالثاء 
املاضي، في حني سيخوض الفريق االرجنتيني 

اولى مبارياته في هذه البطولة.
واعتبر مدرب بوهانغ البرازيلي فارياس 
وصانع امجاده بان���ه يتوجب على فريقه 
التخلص من عقدة اخلوف اذا ما اراد تخطي 
استوديانتيس، وقال في هذا الصدد »لم اكن 
راضيا عن اداء فريقي في مواجهة مازميبي الن 
الالعبني كانوا خائفني كون معظمهم يخوض 
بطولة كبرى بهذا احلجم للمرة االولى، وقد 
ب���دت العصبية على ادائه���م خصوصا في 
الش���وط االول، قبل ان تتحسن االمور في 

الثاني«.
وكش���ف عما ينتظر فريقه في مواجهة 
استوديانتيس بالقول »انتمي الى املدرسة 
الكروي���ة ذاته���ا واع���رف طريق���ة لع���ب 
استوديانتيس لكن هذا ليس كافيا للتغلب 
عليه. انه فريق عريق ميلك العبني موهوبني 
واصحاب خبرة ونضجا تكتيكيا، لكن متعة 
كرة القدم في أنها ال تعطي اال من يعطيها، 
وبالتالي ال ندخل املباراة خاسرين سلفا«.

واضاف »لقد عملنا على تصحيح بعض 
االخطاء التي وقعنا فيها في املباراة االولى 
واذا سارت االمور على ما يرام فاننا لن نكون 
صيدا سهال الستوديانتيس وان كان مرشحا 

على الورق لبلوغ النهائي«.
التهديفية  ويعول بوهانغ على املوهبة 
ملهاجمه البرازيلي دنيلسون صاحب الثنائية 
في مرمى مازميبي في ربع النهائي. واذا كان 
فارياس حقق اجنازات كثيرة على رأس اجلهاز 
الفني لبوهانغ على مدى خمس س���نوات، 
فان مدرب استدويانتيس اليخاندرو سابيا 
قاد فريقه الى اح���راز كأس ليبرتادوريس 
في يوليو املاضي بعد ان تسلم منصبه في 
مارس املاضي عندما كان الفريق يعاني كثيرا 
ف���ي تلك البطولة ولم يكن احد يعطيه امال 

في احراز اللقب.
 ويواجه س���ابيال حتديا م���ن نوع اخر 
يتمثل في قيادة فريق���ه الى اللقب العاملي 
في أبوظبي وهو يعترف بان املهمة صعبة 
لكنها ليست مستحيلة، وقال يتوجب علينا 
اوال تخطي بوهان���غ قبل التفكير بامكانية 
مواجهة برشلونة في النهائي. جميع اجنازات 
هذا النادي بنيت عل���ى التواضع واحترام 
الفرق املنافسة، ولن يتغير االمر في مواجهة 

بوهانغ.
ويقود الفريق االرجنتيني صانع ألعابه 
املخضرم خوان سيباس���تيان فيرون الذي 
ساهم بش���كل كبير في احراز فريقه كأس 
ليبرتادوريس وتوج افضل العب في البطولة. 
ويأمل فيرون ان يستمر في تألقه خالل بطولة 
العالم لالندية، ويقول »متثل هذه البطولة 
الذروة بالنسبة الى اي ناد، قلة من االندية 
االرجنتينية خاضت هذه البطولة والواقع ان 
بوكا جونيورز هو الوحيد الذي شارك فيها 
وقد خس���ر النهائي امام ميالن قبل سنتني، 
وبالتالي نش���عر بالفخر حلمل لواء الكرة 

االرجنتينية هذه املرة«.

ضمن الدور النصف نهائي لبطولة العالم لألندية

برشلونة يصل
إلى أبوظبي

اش���تعلت أجواء اإلث���ارة حول 
بطول���ة كأس العالم لألندية لتصل 
إلى قمتها مع وصول نادي برشلونة 
اإلس���باني إلى أبوظبي امس االول 
تواقا للمنافس���ة على اللقب الكبير 
الوحيد الذي استعصى على النادي 
حتى اآلن. وسيواجه برشلونة نادي 
أتلنتي املكسيكي غدا في مدينة زايد 
الرياضية، حيث سينتقل الرابح إلى 
املباراة النهائية التي ستقام في 19 
اجلاري. وفي تعليق له على بطولة 
كأس العالم لألندية، قال جنم فريق 
البرازيلي داني  الظهير  برش���لونة 
ألفيس: »متثل البطولة أهمية خاصة 
بالنسبة لي، لقد تابعت هذه املسابقة 
العاملية كمشجع، واليوم حان الوقت 
للحصول على فرصة للمشاركة من 
قلب احلدث، كما أنها فرصة فريدة 
للنادي لكسب اللقب الوحيد الذي لم 

يحصل عليه بعد«.

أكد جنم االحتاد السكندري محمد ناجي »جدو« بقاءه مع فريقه حتى نهاية 
عقده راهنا رحيله عن االحتاد باالنتقال لألهلي أو الزمالك. وقال جدو »مستمر 
مع االحتاد حتى نهاية عقدي في 2011 وال أفكر في الرحيل عنه في املس���تقبل 
القريب«. وأضاف الالعب البالغ من العمر 26 عاما »تلقيت عرضني من اإلسماعيلي 
وإنبي عن طريق أحد وكالء الالعبني ولكني رفضتهما مع احترامي للناديني«. 
وتألق صاحب القميص رقم 10 في مباريات فريقه املاضية وسجل أربعة أهداف 
إثنني منهما في مرمى بترول أسيوط األسبوع املاضي. وتابع جدو »أنا باق في 
االحتاد وال أفكر في اللعب لغيره في مصر إال لألهلي أو الزمالك، فأنا هنا بجوار 
أسرتي وجمهوري ولدي كل ما أريد«. وانضم جدو لالحتاد قادما من دمنهور 
الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وفي أكتوبر من 2008 جدد ناديه تعاقده 

معه ليقطع الطريق على األندية االخرى بترضية الالعب ماليا.

»جدو« يريد األهلي أو الزمالك


