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لن يتمكن رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون من استقبال 42
فريق التفتيش املوفد من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
لتفقد املنشآت الرياضية في اجنلترا بعد أن تقدمت بالده بطلب 
استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 أو 2022. 
وتقرر أن يستقبل الوفد نائب رئيس الوزراء نيك كليج ووزير 

الثقافة جيرمي هنت أثناء زيارته التي تستغرق أربعة أيام.
واتصل كاميرون هاتفيا برئيس »فيفا« جوزيف بالتر لكي 

يب���رر له ذلك حيث أبلغه أنه س���يكون مع أس���رته في إجازة. 
وذكر بيان رئاس���ة الوزراء البريطانية »لقد طالب )كاميرون( 
بتوصيل اعتذاره لوفد »فيفا« بسبب غيابه عن الزيارة لقضاء 
فترة اج���ازة مؤجلة منذ فترة طويلة مع عائلته، مش���يرا إلى 
أنه يتطلع الس���تقبال بالتر في داونينغ ستريت في اخلريف«. 
وقام كاميرون بتسجيل رسالة ڤيديو خاصة لفريق التفتيش 

التابع ل� »فيفا«.

اإلجازة تمنع كاميرون من استقبال »فيفا«

)أ.پ( جنم مان يونايتد واين روني ميرر أمام العب نيوكاسل جوي بارتون  

اشتباك ورفس متبادل بني العبي األهلي والشبيبة

اختلط »احلابل بالنابل« في املباراة

احتجاج على التحكيم املتواطئتبادل رمي »القناني« بني العبي األهلي وشبيبة القبائل  )رويترز(

انتهى املوسم املاضي بشكل 
سئ واجلديد ال يبشر بالتوفيق 
في بدايته، لكن رغم املش���كالت 
أظهر ليڤربول أنه غير مستعد 
إلهالة التراب على حارسه خوسيه 
»بيبي« رينا، البطل املنحوس في 

التعادل أمام أرسنال 1-1.
وقال جيمي كاراغر قائد الدفاع 
في ليڤربول بشكل قاطع »بيبي 
األفضل في العالم«، واصفا اللعبة 
التي جاء منها هدف أرسنال بأنها 

»ضربة في الوجه«.
وكانت الشمس قد انعكست 
على وجه احلارس االس���باني 
وأفقدت���ه الرؤي���ة، ليضع رينا 

بيديه الكرة في مرماه.
كما تعاقد ليڤربول مع احلارس 
االسترالي براد جونز بعد 9 أعوام 
أمضاها في صفوف ميدلزبره. 
وبلغت قيمة الصفقة 2.3 مليون 

جنيه استرليني.

موسم جديد وفرصة جديدة 
لكرمي بنزمية بعد عام سيسعى 
إلى نسيانه. وجتلى ذلك من خالل 
تأكي���د مهاجم ري���ال مدريد أنه 
سينافس على اللعب أساسيا مع 
زميله صاحب القاعدة اجلماهيرية 
غونزالو هيغواين. وقال الالعب 
الفرنس���ي إن »العام املاضي، لم 
أكن أنا من كان في امللعب«، وذلك 
خالل مؤمتر صحافي حاول فيه 
التقرب من اجلماهير عبر التحدث 
باللغة االسبانية. وأضاف »العام 
املاض���ي كان صعبا علي للغاية 
ألنه���ا كانت امل���رة األولى التي 
أغادر فيها مدينتي وأسرتي. اآلن 
أصبحت مع اجلميع هنا. هيغواين 

العب جيد ومهاجم جيد«.

ليڤربول: رينا األفضل 

بنزيمة يسعى
للعب أساسياً

أكد دييغو فورالن مهاجم أتلتيكو مدريد عدم تلقيه أي عروض 
للرحيل عن النادي االسباني وجدد رغبته في مواصلة »النضج« 
م���ع الفريق. وقال جنم أوروغواي في أول مؤمتر صحافي له بعد 
مونديال جنوب أفريقيا الذي اختير كأفضل العب فيه »العام املاضي 
حتققت لنا فرصة إحراز لقب والفريق يتطور«. وأكد فورالن )31 
عاما( أنه ال يرى نفس���ه خارج فريق العاصمة االس���بانية »على 

اإلطالق« رغم الشائعات، وأكد أنه لم يتلق »أي عرض«.
واعترف »ال أعرف ش���يئا )عن اهتمام فرق أخرى بضمه(، إنه 

صيف جديد بشائعات كثيرة.
من جهة أخرى، أعلن نادي إسبانيول االسباني عن ضم املهاجم 

سيرخيو غارسيا من نادي الدرجة الثانية احمللي ريال بيتيس.

تقام اليوم االربعاء 4 مباريات في ذهاب الدور التأهيلي الى دور 
املجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم احلالي، ويلتقي 
فيردر برمين االملاني وسمبدوريا االيطالي، وسبورتنغ براغا البرتغالي 
مع اشبيلية االسباني، وبازل السويسري مع تيراسول وبارتيزان 

الصربي مع اندخلت البلجيكي.

أكدت اللجن����ة األوملبية الدولية انها ال يوجد لديها أي دليل على أن 
انسحاب العب تايكوندو إيراني من نهائي إحدى مسابقات اللعبة أمام 
خصمه اإلسرائيلي في دورة األلعاب األوملبية للشباب جاء بدافع سياسي. 
وكان اإليراني محمد سليماني قد انسحب من مسابقة التايكوندو وزن 
48 كيلوغراما قبل مباراة امليدالية الذهبية التي كان س����يلتقي فيها مع 
اإلس����رائيلي جيلي حاميوفيتز بسبب اإلصابة. إال أن املتحدث الرسمي 
باس����م اللجنة األوملبية الدولية مارك آدامز أكد أن طبيبا مس����تقال قام 

بفحص الالعب اإليراني وأكد أنه يعاني من إصابة في الكاحل.

بريمن وسمبدوريا في »األبطال«فورالن: ال أرى نفسي خارج أتلتيكو

انسحاب العب إيراني أمام إسرائيلي

هونيس ينتقد اتحادي الكرة الفرنسي والهولندي
انتقد أولي هونيس رئيس 
باي���رن ميونيخ األملاني  نادي 
احتادي الكرة في فرنسا وهولندا 
بسبب طريقة تعاملهما مع جنمي 
النادي الدوليني فرانك ريبيري 

واريني روبن.
اتهم  وفي مقابلة صحافية، 
الفرنسي  الكرة  هونيس احتاد 
بافتقاد »السلوكيات« ونظيره 
الهولندي ب� »اإلهمال اجلسيم« 
في اخلالف���ات املس���تمرة بني 

األطراف الثالثة بسبب النجمني 
نفسيهما.

وكان بايرن قد رفض السماح 
لريبيري بحضور جلسة استماع 
حول مقاطع���ة العبي املنتخب 
الفرنسي لتدريبات الفريق خالل 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا، كما اليزال بايرن يسعى 
للحصول على تعويض مالي من 
احتاد الكرة الهولندي عن إصابة 

روبني في أربطة الساق.

وتساءل هونيس بصحيفة 
»بيلد« األملانية عن طلب احتاد 
الكرة الفرنسي حضور ريبيري 
جللسة االس���تماع قائال »ماذا 
يظنون عنا؟ لن نرسل للفرنسيني 
العبينا في منتصف استعداداتنا 

السابقة للموسم«.
وأض���اف »ال توج���د لديهم 
إذا  أي أخالقيات على اإلطالق، 
كانوا يبحثون عن األخالق فيجب 
عليهم احلضور هنا، فقد تصرف 

بايرن ميونيخ بكل احترام. وال 
يسعني حقا س���وى الترحيب 
إلى  بقرار عدم إرسال ريبيري 

فرنسا«.
وقال هوني���س »كان إهماال 
جس���يما م���ن الهولندي���ني أن 
يسمحوا لروبن باللعب ولو ثانية 
واحدة في كأس العالم«، وأضاف 
»لقد لعب رغم إصابته في هذه 
البطولة ونحن من يعاني اآلن 

من تبعات هذا األمر«.

مباريات اليوم األربعاء بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:455بارتيزان � اندرخلت
اجلزيرة الرياضية +9:451بازل � تيراسبول

اجلزيرة الرياضية +9:454ڤيردر برمين � سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +9:452براغا � أشبيلية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قدم النادي األهلي ملف االحتجاج الرسمي اخلاص مبباراة 
الفريق مع شبيبة القبائل اجلزائري لالحتاد األفريقي لكرة القدم 
مدعوما بشريط ڤيديو وصور فوتوغرافية توضح مدى الظلم 

الذي تعرضت له بعثه الفريق قبل وأثناء وبعد املباراة.
وعل���م ان االحتجاج يتضمن أن حافل���ة الفريق تعرضت 
للقذف قبل املباراة وهو األمر الذي أس���فر عن اصابة كل من 
العبي الفريق أحمد الس���يد وأس���امة حسني وهو األمر الذي 
أبع���د األخير عن اللقاء فضال عن التعرض للقذف مرة أخرى 
عقب اللقاء دون اصابات وهو األمر الذي جعل الفريق يعيش 

أجواء ارهابية مما أثر بالسلب على الفريق.
ويتضمن شريط الڤيديو كل اللقطات التي تبني حجم االعتداء 
الذي وقع على حافلة الفريق والذي قام بتصويره طاقم قناة 
النادي األهلي فضال عن لقطات مصورة وصور فوتوغرافية 
توضح حالة الذعر التي أصابت الالعبني واجلهاز الفني أيضا 

بعد قذف الطوب وزجاجات املياه عليهم.
ويحتوي نص االحتجاج أيضا على أن النادي األهلي قد أبلغ 
طاقم حتكيم املباراة واملراقب في االجتماع الفني بضرورة منع 

الشماريخ وحماية الفريق أثناء اللقاء وبعده وهو ما لم يحدث 
فتعرض الكثير من العبي الفريق للقذف أثناء اللقاء مثل شريف 

اكرامي وهو األمر الذي أخرج الالعبني عن تركيزهم.
ويحتج األهلي أيضا على قرارات احلكم الغريبة أثناء اللقاء 
والذي استجاب لضغط اجلماهير مما جعل كل قراراته عكسية 
فضال عن حالة طرد حسام غالي العب الفريق دون سبب واضح 
وكذلك العديد من االنذارات دون أدنى س���بب مثل انذار مدافع 
الفريق وائل جمعة باالضافة لتخلي مراقب املباراة عن الفريق 
عقب املباراة مباش���رة على الرغم من أن دوره الرئيس���ي هو 
االطمئنان على بعثة الفريق الضيف بينما مكثت بعث النادي 
األهلي في امللعب ألكثر من س���اعتني ونصف الساعة حتى مت 

اخراجهم من ملعب املباراة.
ويطالب النادي األهلي في احتجاجه باحلصول على كامل 
حقوق���ه التي طالب بها االحتاد الدول���ي لكرة القدم من اعادة 
اللقاء في ظروف آمنة وتوقيع العقوبات املناسبة على الطرف 
اجلزائري وحماية العبي الن���ادي األهلي من قرارات االحتاد 
األفريقي العكسية مطالبني االحتاد األفريقي بالعدالة في اتخاذ 

القرار املناسب.

طالب بإعادة مباراته مع شبيبة القبائل في أبطال أفريقيا

ملف احتجاج األهلي: لعبنا في ظروف غير آمنة مع حكم غير عادل

مان يونايتد يسقط نيوكاسل وبايرن وشالكه لـ »ثاني الكأس«

الثاني تكرر  وفي الشوط 
الس���يناريو وص���ام النجوم 
حتى الدقيقة 84 حيث أضاف 
طوني ك���روس الثالث اتبعه 
ماريو غوميز بالرابع بعد دقيقة 

ايضا )85(.
ويبدأ بايرن الذي يغيب عنه 
جناحه الهولندي أريني روبن 

اله���اوي طيل���ة 44 دقي����قة 
ق�����بل ان يحل ميروس��الف 
الش���يفرة بط��ريقة  كل���وزه 
أكروباتي���ة بع���د متريرة من 
دييغ���و كونتنتو، ويس���جل 
الفرنسي  اتبعه  الهدف االول 
فرانك ريبي���ري بالثاني على 

الفور )45(.

الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة 
ك���أس أملان���يا بفوز عريض 
لكن���ه صعب عل���ى مضيفه 
الدرجة  جرمانيا فينديك من 
اخلامسة 4-صفر وبلغ الدور 
الثاني. وعج���ز بطل الدوري 
الذي لعب بكامل جنومه عن 
حل اللغز الدفاعي لدى الفريق 

بسبب االصابة، حملة الدفاع 
عن لقبه بط���ال للدوري أمام 
ڤولڤسبورغ بعد غد اجلمعة 
وعلق مدرب الفريق الهولندي 
لويس ڤان غال بعد اللقاء: »من 
الصعب دوما ان تواجه فريقا 
صغيرا، لكنها أس���وأ مباراة 
لن���ا في فت���رة التحضيرات. 
كان يتع���ني علينا ان نحترم 
خصومن���ا الذين لعبوا جيدا 

ملدة 90 دقيقة«.
ولم يكن شالكه مؤثرا أيضا، 
إذ تغلب بصعوبة على مضيفه 

ألن )درجة ثالثة( 1-2.
وأكم���ل ألن امل��باراة بعشرة 
العب���ني منذ الدق�يقة 18 بعد 
ط���رد أندري����اس ش�������ون، 
لينج���ح الفري���ق األزرق في 
تسجيل هدفني عبر البيروفي 
 42( فاراف���ان  جيفرس���ون 

و46(.
وتلقى شالكه، الذي لعب من 
دون مهاجمه االسباني اجلديد 
راوول غونزالي���س، هدفا في 
املباراة من ركلة جزاء  نهاية 

ترجمها تيم باور )82(.
وقال مدرب شالكه فيليكس 
ماغاث: »من الواضح ان هجومنا 
م���ن دون راوول ليس كامال 
للمنافسة في البوندسليغا. في 
العموم، نحن بحاجة لتدعيمات 

اضافية«.

البرتغال

اختتمت املرحل���ة االولى 
من بطول���ة البرتغال بتعادل 
أولياننسي مع ضيفه ڤيتوريا 
غيماري���اش 0-0.كم���ا حقق 
بورتو حامل اللقب بني 2006 
و2009 وثالث املوسم املاضي، 
فوزا صعبا على مضيفه نافال 

.0-1

فاز م���ان يونايتد وصيف 
بطل املوسم املاضي على ضيفه 
نيوكاسل العائد الى االضواء 
بعد موسم في االولى 3-0 في 
ختام املرحلة االولى من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
اولدترافورد  على ملع���ب 
أمام أكثر من 75 ألف متفرج، 
لم تأت بداية نيوكاس���ل في 
الدوري املمتاز مطابقة لرغبات 
وطموح املسؤولني في النادي، 
ومن سوء حظه انها كانت امام 
احد أقوى واهم واعرق االندية 

وعلى أرضه.
ولم يجد اصحاب االرض 
صعوبة كبي���رة في حتقيق 
الفوز رغم انهم انتظروا حتى 
الدقيقة 33 الفتتاح التسجيل 
البلغاري دمييتار  بواس���طة 
برباتوف بتسديدة ميينية من 
اجلهة اليمنى داخل املنطقة بعد 
دقيقتني من محاولة غير ناجحة 
لواين روني اثر متريرة رأسية 
من برباتوف نفس���ه. وعزز 
االس���كوتلندي دارن فليتشر 
تقدم فريقه بالهدف الثاني قبل 
4 دقائق من نهاية الشوط االول 
اثر متريرة من روني تابعها 
االول من زاوية صعبة عجز 
احلارس س���تيف هاربر عن 

التصدي لها )41(.
وفي الش���وط الثاني، أكد 
مان يونايتد فوزه بهدف ثالث 
شارك في صنعه العجوزان بول 
سكولز والويلزي راين غيغز 
بعد متريرة عرضية من االول 
الى الثاني في اجلهة اليسرى 
داخل املنطقة تابعها االخير في 

اسفل الزاوية اليمنى )35(.

ألمانيا

بدأ باي���رن ميونيخ حملة 

كروية متفرقات

 أعلن برمنغهام اإلجنليزي عن تعاقده مع مات ديربيشاير، 
مهاجم بالكبيرن الس����ابق، على سبيل اإلعارة من صفوف 

اوملبياكوس اليوناني.
 اش��ار ن��ادي ليون بط��ل الدوري الفرنس��ي ال��ى اصابة 
البرازيليني املدافع كريس والعب الوس��ط ميش��ال باس��توس 

بتمزق عضلي. 
 ذكر نادي ارل افينيون الصاعد حديثا الى دوري الدرجة 
االولى الفرنسية انه ضم الدوليني اليونانيني العب الوسط 
املدافع انغلوس خاريستياس واملهاجم انغلوس باسيناس 

الى صفوفه ملدة عامني.
 كشف جان ميشال أوالس رئيس نادي ليون الفرنسي ان 
أبواب ناديه مفتوحة أمام العب وسط بوردو الدولي الفرنسي 

يوان غوركوف.
 اعل����ن نادي تولوز متصدر ترتيب الدوري الفرنس����ي 
في بيان ان الدولي موس����ى سيسوكو وكزافييه بانتكوت 

سيغيبان عن املالعب ملدة 3 اسابيع و6 اشهر.
 من املتوقع ان يتولي البوسني فاهيد هاليودزيتش تدريب 
دينامو زغ��رب الكرواتي حيث من املنتظر أن يوقع عقدا ميتد 

لعامني ونصف.
 يستمر العب الوسط البرتغالي تياغو معارا من يوڤنتوس 
االيطالي الى أتلتيكو مدريد االسباني حتى نهاية املوسم املقبل 

بعد الفترة الناجحة التي أمضاها مع فريق العاصمة.
 وعد رئيس الوزراء الروسي، ڤالدميير بوتني، بإعفاء جمهور 
كرة القدم األجنبي من تأش��يرة الدخول في حال فوز روس��يا 

بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2018 أو 2022.
  يغي����ب مدافع هامبورغ ديني����س أوغو خالل مباراته 
االفتتاحية للدوري األملاني أمام شالكه يوم السبت املقبل 

بسبب االصابة.


