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سمير زاهر رد على اتهامات ممدوح عباس ورجب حميدة خالل املؤمتر الصحافي

)مروان عساف(هدف املبرة الثاني في مرمى حارس احلكمة بيروت وحيد فتال وبدا مسجله البرازيلي الفريدو جونيور )12(

الفرنسي كلود لوروا ترك مسألة إعارته للمنتخب النيجيري إلى االحتاد العماني للبت فيها

صراع على مدير منتخبات السلة اللبنانية
نيجيريا تريد استعارة لوروا

عمان وسنغافورة ودياً اليوم

طلب االحتاد النيجيري لكرة 
القدم من نظيره العماني إعارة 
املدرب الفرنسي كلود لوروا لقيادة 
منتخبه ف���ي نهائيات مونديال 
2010 في جنوب أفريقيا، ليكون 
الطلب الثاني من دولة أفريقية 
بعد الكاميرون أثناء مباراة عمان 
مع كوريا اجلنوبية في دبي في 
مايو املاضي ورفض العرض في 

ذلك الوقت جملة وتفصيال.
ورأت الصح���ف العمانية ان 
العرض النيجيري أكثر واقعية 
ويتألف من شقني يتمثل االول 
في إمكانية االس���تعانة باملدرب 
في كأس أمم أفريقيا مطلع الشهر 
املقبل ف���ي انغوال، والثاني بعد 
انتهاء مباراة عمان مع الكويت 

في 3 مارس املقبل كون املنتخب 
العماني ال تنتظره استحقاقات 
قادمة بعد تصفيات كأس آسيا.

وقب���ل لوروا ال���ذي قام في 
الفترة املاضية بجوالت مكوكية 
الى أفريقيا زار خاللها نيجيريا، 
العرض من حيث املبدأ وأكد في 
تصريحات صحافية »قلت دائما 
اني لن أغادر عمان حتى انتهاء 
عقدي، لدي 3 أهداف مع املنتخب 
بعد كأس اخلليج الناجحة: األول 
هو تصفيات كأس آسيا، تليها 
تصفيات كأس العالم 2014 ومن 

ثم اإلبقاء على كأس اخلليج«.
وأضاف لوروا املوجود خارج 
عم���ان ومن املق���رر ان يلتحق 
باملنتخب العماني في معسكره 

في سنغافورة، »كانت البحرين 
قريبة جدا من بل���وغ نهائيات 
كأس العال���م 2010 وأن���ا أعرف 
أن املنتخ���ب العماني على قدم 
املس���اواة معهم. نحن ميكن أن 
نكون قريبني من نهائيات كأس 
العالم املقبلة وسنكون قد قطعنا 
ش���وطا كبيرا لقيادة املنتخب 

العماني الى البرازيل«.
وعن موقفه بش���أن العرض 
النيجيري، قال »لقد تركت هذه 
الكرة  إلى رئيس احتاد  املسألة 
خالد البوسعيدي للبت فيها. وإذا 
كان االحتاد العماني يوافق على 
الطلب النيجيري، أقترح أن يتم 
على سبيل االعارة لنهائيات كأس 

العالم 2010«.

يلتق���ي منتخب عمان لكرة 
القدم مع نظيره السنغافوري 
اليوم في سنغافورة في مباراة 
دولية ودية اس���تعدادا للقاء 
اندونيسيا في 6 الشهر املقبل 
في جاكرتا ضمن تصفيات كأس 

آسيا.
وستخوض عمان املباراة في 
غياب ابرز عناصرها احملترفني 
في مقدمتهم علي احلبسي حارس 
بولتون االجنليزي ومحمد ربيع 
)الس���د القطري( واحمد كانو 
الس���عودي( وخليفة  )الهالل 

عايل )االتفاق السعودي( وعماد 
احلوسني احملترف في الدوري 

البلجيكي. 
ومن املقرر ان يلتقي املنتخب 
العماني نظيره السنغافوري 
اخلميس املقب���ل قبل مواجهة 
اندونيسيا التي اختار لها املدرب 
الفرنسي كلود لوروا مجموعة 

من عناصر الدوري احمللي.
العماني  املنتخ���ب  ويحتل 
املرك���ز الثالث ف���ي املجموعة 
الثانية املؤهلة الى كأس آسيا 
الت���ي س���تقام نهائياته���ا في 

العاصمة القطرية الدوحة عام 
2011، برصي���د 4 نق���اط، فيما 
تتصدر استراليا والكويت فرق 
املجموعة برصيد 7 نقاط وحتتل 
اندونيسيا املركز االخير برصيد 

3 نقاط.
عل���ى صعيد آخ���ر، يلتقي 
منتخب عمان االوملبي مع نظيره 
السويدي في 20 الشهر املقبل 
في مسقط استعدادا للتصفيات 
األوملبي���ة، ثم يواج���ه في 25 
منه فريق زيورخ السويسري 

املعسكر في مسقط.

بيروت ـ ناجي شربل
انتهت 2009 في أروقة اللجنة 
اللبناني لكرة  االدارية لالحتاد 
السلة، بخالف شديد بني غالبية 
االعضاء ورئي���س االحتاد بيار 
كاخيا، عل���ى خلفي���ة مطالبة 
عشرة أعضاء باستبدال عضو 
اللجنة االدارية فؤاد نعمة املعني 
باالنتخاب مدي���را للمنتخبات 

الوطنية، بشخص آخر.
الداخلي  النظ���ام  ومل���ا كان 
لالحتاد ينص على ضرورة ان 
يكون مدير املنتخبات الوطنية 
أحد اعضاء اللجنة االدارية، فقد 
ترش���ح عدد من االعضاء بينهم 

أغوب ترزيان لهذا املنصب.
اقت���رح آخ���رون بقاء  فيما 
نعمة في منصبه، على ان تشكل 
جلنة تتولى املراقبة واحملاسبة 
اخلاصتني بتحضيرات منتخب 
لبنان لنهائي���ات بطولة العالم 
التي تس���تضيفها تركيا بني 28 

أغسطس و12 سبتمبر.
اللجنة االدارية  وقال عضو 
د.روبير ابو عبداهلل ل� »االنباء«: 
النقمة على نعمة ليست شخصية، 
بل تأتي من خشية عدد ال بأس به 
من االعضاء، من تكرار االخطاء 
التي رافقت حتضيرات املنتخب 
لبطولة األمم اآلسيوية في الصني، 
والتي أخفق فيها في انتزاع بطاقة 
تأهل مباشرة الى النهائيات، ما 
اس���تدعى دخول بطولة العالم 
من بوابة بطاقة الدعوة اخلاصة 
»وايل���د كارد«. ورأى هؤالء ان 
نعمة تستر على ثغرات وغطى من 
دون قصد بعض التصرفات غير 
املثال،  احملسوبة. وعلى سبيل 

فهو لم يكن راضيا عن االستعانة 
باملدرب الس���ابق دراغان راتزا، 
الى اس���تدعاء عدد من الالعبني 

املعروفني بلبنانيي االنتشار.
وقد ص���رح النائ���ب الثاني 
ابوبكر  لرئيس االحت���اد محمد 
نعمة قائ���ال: »ال نريد تكرار ما 
حدث من قي���ام البعض باتخاذ 

قرارات دون اطالعك عليها«.
وأضاف ابو عبداهلل: »اقترح 
رئيس االحتاد تشكيل جلان عدة 
خاصة باالستحقاق العاملي، وقد 
وافقنا. وملا فعلنا ذلك اقترح تعيني 
نعمة منسقا لكل اللجان، ما أعاد 
االمور الى نقطة الصفر، وتلويح 
عش���رة اعضاء بتقدمي عريضة 
تتضمن املطالبة بإعفاء نعمة من 
مهماته مديرا للمنتخبات الوطنية. 
وعندها اقترحت تأجيل البت في 
أي قرار، افساحا في املجال امام 

مزيد من املشاورات«.
وف���ي معلوم���ات خاصة ب� 
»األنباء«، ان الغاية من تصعيد 
اعضاء االحتاد، هي قطع الطريق 
على السماس���رة الذين حصدوا 
أمواال باهظة ف���ي التحضيرات 
لبطولة آسيا، والتي لم تكن فيها 
صورة املنتخب اللبناني ونتائجه 

على قدر اآلمال.
الى ذلك، فقد علمت »األنباء« 
ان االم���ني العام لالحتاد الدولي 
لكرة السلة »فيبا« باتريك باومان، 
أبلغ الى كاخيا بذلك في اتصاله 
الذي تال اجتماع اللجنة التنفيذية 
في اسطنبول، حيث مت البت في  
هوية الدول االربع احلاصلة على 
بطاقات ال� »وايلد كارد«، رفض 
االحتاد الدولي قيد اي العب جديد 

ف��ي صفوف املنتخ��ب اللبنان��ي، 
بسب��ب م��ا أثي��ر ع�ن اكتش��اف 
ال���� »فيبا« ان م���ا اطلق عليهم 
لبنانيي االنتش���ار، هم العبون 
أجانب مت ترتيب اوراقهم ومنحهم 
جوازات سفر لبنانية. كما رفض 
باومان استبدال االميركي املجنس 
لبنانيا جاكسون فرومان بالعب 

آخر.
وهذا يعني ان تشكيلة املنتخب 
اللبناني لن تشهد تغييرات، بل 
الى حتضي���رات جدية،  حتتاج 
لتأمني متثيل فني مشرف في مدينة 
التي تستضيف مباريات  أزمير 
املجموعة الرابعة التي تضم لبنان 
واسبانيا بطلة العالم ونيوزيلندا 

وكندا وفرنسا وليتوانيا.

 فوز األنصار

من جهة أخرى، التحق االنصار 
مجددا بالصدارة اثر فوزه على 
الراس���ينغ 1-0 ضمن املرحلة 
العاشرة من بطولة لبنان لكرة 
القدم، وتغلب املبرة على احلكمة 

.1-3
ورفع االنص���ار رصيده الى 
24 نقطة بالتس���اوي مع العهد 
املتصدر، لك���ن األخير يتفوق 
بفارق هدفني، وبقي الراس���ينغ 
الرابع مؤقتا برصيد  املركز  في 

17 نقطة.
وحقق املبرة فوزا ثمينا على 
احلكم���ة 3-1 على ملعب بلدية 

برج حمود.
ورفع املب���رة رصيده الى 11 
نقطة، وأصبح سادس���ا مبتعدا 
عن منطقة الهبوط، في حني بقي 
احلكمة عاشرا برصيد 7 نقاط.

فارياس مدربًااألنصار يتساوى مع العهد المتصدر
لألهلي السعودي رسمياً

الجزيرة والشباب
إلى نصف النهائي 

إعفاء العراق واليمن
من رسوم تسويق كأس الخليج

اعلن النادي االهلي السعودي رسميا عن تعاقده مع البرازيلي 
فارياس مدرب بوهانغ س���تيلرز الكوري اجلنوبي ملدة س���نة 

ونصف السنة.
وسيصل املدرب اجلديد الى جدة مطلع يناير برفقة 3 مساعدين 
بعدما وافق���ت ادارة االهلي على جميع ش���روطه املالية والتي 

سيحصل مبقتضاها على 2.4 مليون دوالر.
واعلن االهلي ايضا عن تعاقده مع املدافع التونس���ي سيف 
غزال )29 عاما( احملترف في سويس���را ليك���ون بديال للمدافع 

الكولومبي ماسكيرا.
م���ن جهة اخرى، دخل نادي الهالل ف���ي مفاوضات جادة مع 
الالعب الفرنسي من اصل مغربي طارق سقالي الذي وصل الى 
الرياض على نفقته اخلاصة الج���راء فترة اختبار للحكم على 

مستواه وبحث امكانية قيده في فترة االنتقاالت الشتوية.
وسبق لسقالي ان خاض جتربة احتراف في صفوف بالكبيرن 

روفرز االجنليزي.
ومن جانب آخر، اس���تكمل رئيس ن���ادي االتفاق عبدالعزيز 
الدوس���ري اجراءات التعاقد مع 3 محترفني جدد هم الرومانيان 
كريس���تيان دنياالتشي وكيرتز الذي س���بق له خوض جتربة 
احترافية مع فريق بورصة سبور التركي، واالميركي من اصل 

ليبيري »وايت«.

أكمل اجلزيرة والشباب عقد فرق نصف نهائي مسابقة كأس 
االمارات لكرة القدم بعد فوزهما على الظفرة 3-0 واالهلي 0-2 

في الدور ربع النهائي.
وكان الوحدة واالمارات تأهال اجلمعة املاضي الى الدور نصف 

النهائي بعد فوزهما على النصر وعجمان. 
ويلع���ب في نصف النهائي الوحدة مع االمارات في 21 يناير 

املقبل، واجلزيرة مع الشباب في 22 منه.

اكد رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسني سعيد ان رؤوساء 
االحتادات اخلليجية املجتمعني في العاصمة صنعاء قرروا اعفاء 
العراق واليمن من رسوم التسويق البالغة بحدود 250 الف دوالر 

في اطار الدعم املادي لالحتادين العراقي واليمني.
وقال سعيد لوكالة الصحافة الفرنسية ان »رؤوساء االحتادات 
اخلليجية وافقوا على اعفاء اليمن والعراق من الرسوم التسويقية 
ل� »خليجي 20« و»خليجي 21« البالغة نحو 250 الف دوالر، في 

اطار دعم االحتادين الستضافة البطولتني املقبلتني«.
وكان رؤوس���اء االحتادات اخلليجية لكرة القدم ثبتوا اقامة 

»خليجي 20« في اليمن نهاية عام 2010.
وكشف سعيد ان »مبادرة دعمت من الكويت والبحرين طرحت 
خالل االجتماع مت فيها االقتراح بنقل »خليجي 20« الى البحرين 
واقامة »خليجي 21« في اليمن على امل استضافة العراق للنسخة 

الثانية والعشرين من البطولة.
وتابع »لكننا اقنعنا جميع الوفود واملجتمعني باالبقاء على 
اماكن النسختني املقبلتني لبطولة كاس اخلليج في اليمن والعراق 

على التوالي«.

زاهر يرفض اتهامات الزمالك: عباس يعلّق فشله على »شمّاعة« االتحاد

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
هاجم رئي����س االحتاد املصري لكرة القدم 
سمير زاهر مجلس إدارة نادي الزمالك بعنف، 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده مبقر احتاد 
الكرة باجلبالية، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يكون 
االحتاد »شماعة« الفشل التي يعلق عليها األخير 

أخطاءه أو يبرر بها ضعفه.
وب����ني زاه����ر انه ف����ي غاية احل����زن على 
التصريحات والهجوم العنيف الذي شنه الزمالك 
ضدنا، لذلك س����يتقدم احتاد الكرة باحتجاج 
رسمي إلى املجلس القومي للرياضة ضد كل ما 
بدر في حقه خالل املؤمتر الصحافي االخير الذي 
عقده الزمالك مبقره مبيت عقبة، وذلك للحفاظ 
على هيبة االحتاد ومجلسه الذي يدير شؤون 
الكرة املصرية بأكملها، في حني يصف رئيس 

الزمالك ممدوح عباس اعضاءه »بالفئران«.
واشار زاهر الى ان كل من يرى ان له حقا 
يجب عليه اللجوء للقنوات الشرعية من جلنة 
التظلمات وحتى احملكمة الرياضية، ولكن ال 
ينبغي ان يلقي اي احد باللوم على االحتاد في 
كل صغيرة وكبيرة من اجل التغطية على ما 

يحدث داخل ناديه.
وعن املل����ف الذي اعده احت����اد كرة القدم 
املصري لتقدميه الى نظي����ره الدولي »فيفا« 
والذي يوضح به جميع التجاوزات التي حدثت 
ف����ي الفترة املاضية ضد مص����ر من اجلزائر، 
اكد زاهر ان امللف يح����وي العديد من النقاط 
الهامة، وان الفيفا ستبت في هذا امللف اواخر 
فبراير الق����ادم، موضحا ان هناك نقطة هامة 
بخصوص التس����اؤل حول عدم تقدم االحتاد 
باحتجاج ل�»فيفا« بعد واقعة تسمم الالعبني 
في اجلزائر بجانب إلق����اء الصواريخ النارية 
في امللعب أثناء مباراة املنتخبني، حيث قال ان 
فيفا بالفعل وقعت عقوبة مالية على اجلزائر 

قيمتها 20 الف يورو.
في حني برر زاهر االتهامات التي ألقاها العديد 
من االشخاص ووسائل االعالم بعد تأجيل املؤمتر 
الصحافي العاملي الذي كان مقررا انعقاده من 
اجل توضيح الصورة امام العالم، وما حدث من 
جتاوزات جزائرية ومحاولة تصفية اجلماهير 
والالعبني املصريني ان وزارة اخلارجية املصرية 
طلبت من مجلس االحتاد عدم إش����عال النار 

مجددا بعد ما حدث في الفترة األخيرة، وطالبت 
بالهدوء وضبط النفس وعدم االجنراف وراء 
لغة التعصب التي انتهجها البعض وادت الى 

توتر العالقات بني البلدين.
وأشار رئيس احتاد الكرة إلى انه كان في 
اجتماعات مستمرة مع رئيس املجلس القومي 
للرياضة حسن صقر من اجل وضع اخلطوط 
العريضة له����ذا املؤمتر، حيث كان كل ما يهم 
االحتاد ومنظومة الرياضة في مصر هو التواصل 
مع صحافة العالم التي تتحدث بالفرنس����ية 
واالجنليزية ولم تتحدث الى املصريني ملعرفة 

وجهة نظرهم.
اما فيما يخص اتهامات النائب في مجلس 
الشعب رجب حميدة ضد مسؤولي االحتادات، 
اكد زاهر ان مجلس ادارة احتاد الكرة يرفض 
هذه االتهامات شكال وموضوعا، وان املجلس 
اعد مذكرة مكونة من 40 ورقة تشمل الرد على 
جميع االتهامات التي اطلقها حميدة مؤخرا ضد 
االحتاد، مشيرا الى ان هذه املذكرة مت إعدادها 
من جلنة مكونة من مجلس االدارة ورئيسي 

االدارة القانونية واملالية باالحتاد.

وتطرق زاهر باحلديث عن احوال املنتخب 
املصري االول لكرة القدم وفرص فوزه ببطولة 
كأس افريقيا املقرر اقامتها بأنغوال خالل الفترة 
من 10 الى 31 الش����هر املقب����ل، مؤكدا ان احتاد 
الكرة يسعى لتوفير جميع  االمكانيات املادية 
واملعنوية ملنتخب الفراعنة للحصول على لقب 
كأس افريقيا للمرة الثالثة على التوالي والسابعة 
في تاريخ الكرة املصرية، داعيا جميع املصريني 
الى مساندة ومؤازرة املنتخب املصري والوقوف 

خلفه خالل هذه البطولة املهمة.

أبوتريكة يودع المنتخب

من جهة اخرى، يواصل املنتخب املصري 
لكرة القدم تدريباته اليومية بعد إن حصل 
أعضاء املنتخ���ب على راحة اجلمعة ودخل 
الالعبون في معس���كر مغلق من امس حتى 

موعد مباراة ماالوي الودية املقررة غدا.
وشهد املران مشاركة كل الالعبني املنضمني 
للمنتخب باالضافة إلى حضور العب النصر 
السعودي حسام غالي كأول احملترفني التحاقا 
بالتدريبات وشارك في التدريب بالكامل وظهر 

بشكل جيد، باإلضافة إلى ميدو الذي شارك 
بجدية كبيرة.

بينما تواجد مدافع نادي إسكيشير التركي 
عبد الظاهر السقا مباشرة بعد وصوله إلى 
مطار القاهرة انتقل للملعب الفرعي لستاد 
القاه���رة ليتواجد م���ع املنتخب ولكن دون 

مشاركة في املران.
وأكد السقا ان سبب تأخره عن املنتخب 
هو مرض ابنت���ه بإنفلونزا اخلنازير وفور 
تعافيها س���افر الى القاهرة وطلب السقا ان 

يقيم في غرفة منفصلة.
ووصل أمس ثالث احملترفني العب االهلي 
االماراتي حسني عبد ربه بعد ان لعب مباراة 
فريقه ضد الشباب في كأس رئيس االمارات، 
بينما سيحضر محمد زيدان الى املنتخب مع 
بداية شهر يناير الى االمارات مباشرة ليلحق 

باملنتخب هناك.
بينما تغيب محمد أبوتريكة عن املعسكر 
بعد تأكد غيابه عن البطولة واقتناع اجلهاز 
الفني بحاجته املاس���ة للعالج والراحة كما 
طلب الطبيب االملاني على ان يسافر الالعب 

الى املانيا اليوم ملقابلة الطبيب.
وتقرر سفر »الفنان« محمد أبوتريكة إلى 
أملانيا من أجل متابعة برنامجه العالجي مع 
الطبيب األملاني للوقوف على املرحلة التي 

وصل إليها في العالج.
وقد عل���م أن أبوتريكة اتفق مع الطبيب 
األملاني على أن يسافر إلى هناك ليطلعه على 
ما وصلت اليه حالته الصحية ليعرف املوعد 

التقريبي لعودته للمالعب.
ولم تتضح الصورة حتى اآلن للمدة التي 
سيستمر خاللها أبوتريكة في أملانيا وإن كان 
من املتوقع أن يقوم الطبيب األملاني مبتابعة 
البرنامج العالجي وحتديد برنامج تأهيلي 

لنجم مصر األول.
اجلدير بالذكر أن أبوتريكة كان قد أصيب 
بشرخ اجهادي في منطقة وجه القدم خالل 
مباراة اجلزائر ضمن تصفيات كأس العالم، 
وحاول املدير الفني للمنتخب حسن شحاتة 
ضمه لبطول���ة كأس افريقيا بأنغوال ولكن 
مت الغ���اء الفكرة بس���بب اس���تمرار اصابة 

الالعب.

اتحاد الكرة أعد مذكرة من 40 ورقة للرد على اتهامات حميدة

سليمان استقال
من اإلسماعيلي وتراجع

صالح يرفض
سياسة المنصورة

تراجع اجلهاز الفني لإلسماعيلي بقيادة عماد سليمان
عن استقالته، وانتهت األزمة التي أثيرت بينه ومجلس 

إدارة النادي.
وأشرف سليمان على تدريبات اإلسماعيلي امس االول، 
بعدما اجتمع مع مجلس إدارة النادي ووافق على العدول عن 
استقالته. وقال رئيس نادي االسماعيلي نصر أبو احلسن: 
»أعتبر أن اجلهاز الفني لم يقدم استقالته من األساس، فقد 

انتهت املشكلة متاما«.
وكان س���ليمان قد استقال ش���فهيا ألبو احلسن بعدما 
خصمت إدارة اإلسماعيلي 30 ألف جنيه من مستحقات كل 

العب شارك في خسارة الفريق أمام بترول أسيوط.
وسبب سليمان استقالته وقتها بأن مجلس إدارة النادي 
يتدخل في شؤونه كمدير فني، مشيرا إلى أن واقعة اخلصم 
ليس���ت األولى من نوعها. وأكد أبو احلس���ن أنه اتفق مع 
سليمان على »إعادة النظر في قرار العقوبات على الالعبني، 

وذلك في ضوء تقرير يقدمه اجلهاز الفني«.

رفض املدير الفني للمنصورة محمد صالح سياسة إدارة
النادي في تدعيم صفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت 

احلالية.
وقال صالح إنه ال يريد ضم وائل ش����فيق أو محمد 
خلف العبي األهلي ألنه يحتاج إلى العبني أصحاب خبرة 

في الدوري املمتاز.
وتابع املدير الفني السابق للترسانة واالحتاد »إذا لم 
تلب طلباتي، فال يطالبني أحد بنتائج في الدور الثاني، 

فالفريق بحاجة لكثير من الدعم«.
ومن ناحية أخرى، رفض أسامة السيد العب الفريق 
اجلديد حضور التدريبات إلصرار املنصورة على توقيعه 
عقدا ملدة ثالث سنوات ونصف السنة، بينما يريد التوقيع 

على ستة أشهر فقط.
وقال صالح: »اتفقت مع الالعب على االنضمام إلينا 
حتى نهاية املوس����م، فال ميك����ن أن نربطه دون معرفة 

مصير الفريق«.


