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عماد متعب مع يارا نعوم

األسترالي مارك ويبر أبرز املرشحني للفوز بلقب »فورموال واحد«

وزير الشباب والرياضة علي عبداهلل يتوسط العبي املنتخب املصري املتوجني بلقب البطولة العربية لكرة السلة  )أ.ف.پ( 

عبداحلليم علي مع اجلهاز الفني للزمالك قبل إبعاده

حسام يطيح بعبد الحليم علي من الجهاز الفني للزمالك
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

أعرب مدرب الفريق األول لكرة 
القدم السابق بالزمالك عبد احلليم 
علي عن صدمته بالقرار الذي اتخذه 
املدير الفني للفريق حسام حسن 
بإبعاده عن اجلهاز الفني، مؤكدا 
انه فوجئ بقرار استبعاده عندما 
طلب����ه املدير التنفي����ذي للنادي 
عالء مقلد وسلمه كتاب شكر من 
املجلس، وأكد له أن اجلهاز الفني 
طلب االكتفاء باملدة التي قضيتها 
في اجله����از. وكان اجلهاز الفني 
للزمالك قرر استبعاد عبداحلليم 
علي، وأعلن ع����ن اقتراب املدرب 
العام لفريق املقاصة طارق مصطفى 
من دخول تشكيلة اجلهاز الفني 
خلفا له. وأوضح املدرب املخلوع 
ان قرار استبعاده لم يكن بسبب 
املش����ادة الكالمية م����ع أخصائي 
التأهيل والعالج الطبيعي عمرو 
مطراوي، الذي مت االستغناء عنه 
هو اآلخر لنفس السبب، نافيا ذلك 
متاما. وأكد انتهاء مش����كلته مع 
املطراوي في نفس وقت املشكلة، 
مش����ددا في الوق����ت ذاته على أن 
املطراوي كان متواجدا معه طوال 
تدريبات الفريق األخيرة وحتى بعد 
استبعاده من اجلهاز الفني، وشدد 
عبد احلليم على أن نية حس����ام 
حس����ن كانت مبيتة لإلطاحة به 
من اجلهاز الفني ألنه كان رافضا 
لوجوده من البداية. وشرح هداف 
الزمالك الس����ابق تفاصيل أزمته 
مع حس����ام حسن قائال ان حسام 
كان رافضا لوجوده منذ أن تولى 
قيادة الزمال����ك، ولكن حازم إمام 
ومم����دوح عباس ضغط����ا عليه 
وأقنعاه بضرورة اس����تمراره في 
اجلهاز لقربه الشديد من الالعبني 
وأنه في احدى املرات حتدث حسام 
حسن عن محمود سعد بطريقة 

ومدرب الزمالك األسبق أن هناك 
اتصاالت بينه وبني التوأم حسام 
وإبراهيم حسن لطلب ضم املدرب 
العام للمقاص����ة طارق مصطفى 
لالنضمام للجهاز الفني للزمالك.

إنبي يواجه الشرطة 

الى ذلك، يواصل قطار الدوري 
املصري املمتاز لكرة القدم انطالقته 
اليوم بإقامة مباراتني ضمن اجلولة 
الس����ابعة، فيلتقي س����موحة مع 
اجلونة في السادسة والربع مساء 

غير الئقة، وتدخلت ودافعت عن 
رئيس قطاع الناش����ئني بالزمالك 
الكبيرة علي شخصيا،  ألفضاله 
وهو األمر الذي لم يعجب حسام 

حسن وعجل باإلطاحة بي.
وأوضح أن هذا املوقف زاد من 
ضيق حسام حسن مني، وهو األمر 
الذي ال أعرف له سببا حتى اآلن. 
وش����دد عندليب الزمالك على أنه 
تعامل مع حس����ام مبنتهى اجلد 
واإلخالص على الرغم من تفاوضه 
مع طارق السعيد وطارق مصطفى 

بتوقيت الكويت وانبي مع احتاد 
الشرطة في الثامنة والنصف.

وعل����ى س����تاد االس����كندرية 
يستضيف سموحة صاحب األرض 
واجلمهور في لق����اء اليوم حتت 
الفرنس����ي باتريس نوفو  قيادة 
املدير الفن����ي نظيره اجلونة في 
مواجهة غير مضمونة العواقب، 
حيث يسعى الفريق السكندري الى 
تفجير مفاجأة من العيار الثقيل 
أمام اجلون����ة، لتعديل أوضاعه 
بجدول ترتيب البطولة الذي يحتل 

منذ فترة طويلة وجنحت في حل 
الكثير من املشاكل بني الالعبني التي 
لم يكن يستطيع أحد حلها.. وطلب 
التوأم حس����ن مراعاة  حليم من 
مش����اعر أبناء النادي واحملافظة 
على كيان����ه بدال من إبعادهم عن 
الفريق مبثل ه����ذه الطريقة، كما 
فعل مع محمد عبد املنصف وأحمد 

امليرغني من قبل.
في السياق ذاته كشف املدير 
الفني للفري����ق األول لكرة القدم 
بنادي مصر للمقاصة طارق يحيى 

فيه املركز السادس عشر »األخير« 
برصيد نقطتني فقط، والهروب من 
ش����بح الهبوط الذي أصبح يهدد 
سموحة بقوة في وقت مبكر من 

عمر املسابقة.
اما فريق اجلونة صاحب املركز 
الثالث عشر برصيد 4 نقاط فيدخل 
املواجه����ة مصمما على احلصول 
على نقاطها الثالث وتقدمي العرض 
الفريق السكندري  أمام  املناسب 
لتأكيد امتالكه كل مقومات الفوز 
والتقدم في الترتيب العام للدوري 
املمتاز.. وهي الكلمات التي جاءت 
في حديث املدي����ر الفني للفريق 
إسماعيل يوسف مع العبيه.. وأشار 
فيها الى أن اجلونة يضم مجموعة 
من العناصر املتميزة القادرة على 
تعدي����ل موقف الفري����ق بجدول 
البطول����ة والدخول ف����ي منطقة 
االمان. وعلى ستاد بتروسبورت 
بالقاهرة اجلديدة يستضيف فريق 
انبي صاحب املركز الثاني برصيد 
10 نقاط نظيره احتاد الش����رطة 
في مباراة مثيرة ومليئة بالندية، 
ومن جانبه أكد املدرب العام النبي 
محمود صال����ح أن اجلهاز الفني 
بقيادة البلغاري مالدينوف حرص 
على اجللوس مع الالعبني طوال 
األي����ام املاضية ليؤكد لهم أنه لن 
يسمح باس����تمرار نزيف النقاط 

الذي تعرض له الفريق.
عل����ى اجلانب اآلخ����ر، يدخل 
الش����رطة الضي����ف لق����اء اليوم 
وبحوزت����ه 9 نق����اط يحت����ل بها 
الدوري،  املركز اخلامس بجدول 
وهو األمر الذي جعل املدير الفني 
للشرطة طلعت يوسف يشدد على 
العبيه بضرورة إحراز الفوز اليوم 
للقف����ز الى مرك����ز افضل بجدول 
املسابقة متهيدا للدخول في املربع 

الذهبي.

متعب يقرر إنهاء عالقته المدرب المخلوع أكد أن النية كانت مبيتة إلبعاده
بيارا نعوم ألسباب عائلية

قناة »الحياة« تتزين 
بصور حازم إمام بداًل من شوبير

مورينيو يرّد على سارة: 
أنانية »رونالدو« شيء إيجابي

إيتو: قلت لرئيس إنتر 
عليك أن تأتي بـ »ميسي«

انطالق أول بطولة 
احترافية كروية في الجزائر

لمن تدق األجراس 
أعرب املهاجم الكاميروني صامويل إيتو احملترف في صفوف في »فورموال واحد«؟

إنتر ميالن عن عدم رضاه عن الفريق اإليطالي، وذلك على الرغم 
من حتقيق كل البطوالت في املوسم املاضي وإحراز ثمانية أهداف 
في س���بع مباريات، وفي تصريحات نقلتها صحيفة »كالتشيبو 
ميركاتو« اإليطالية لالعب إنتر ميالن، قال: »لقد حتدثت مع رئيس 
نادي اإلنتر ماسيمو موراتي حول ما إذا كانت هناك إمكانية جلب 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي العب نادي برشلونة اإلسباني 
إل���ى الفريق«، وأضاف: »أنا أحترم ميس���ي للغاية، مثل أندريس 
إنييس���تا وتش���ابي، حيث انني قد أخبرت موراتي عندما جلبني 

وتعاقد معي، إذا أردت العبا آخر اجلب ميسي إلينا«.

انطلقت في اجلزائر أول بطولة احترافية لكرة القدم في تاريخ 
البالد، وتنقسم البطولة االحترافية الى قسمني البطولة االحترافية 
األولى 16 نادي���ا والثانية 16 ناديا ايضا بينما صنف احتاد الكرة 

اجلزائري باقي النوادي ضمن بطولة الهواة لكرة القدم.
ورفض رؤس���اء نوادي بطولة الهواة التي تتألف من 28 ناديا 
تصنيف احتاد الكرة وقاطعوا انطالق اولى املباريات باعتبار ان 
البطولة الوطنية للهواة متثل الدرجة الثالثة في هيكلة كرة القدم 

اجلزائرية.
وطالبت هذه النوادي باالبقاء على بطولة القسم الثاني بأفواجها 
الثالثة، وحدد احتاد الكرة اجلزائري مدة عقود الالعبني ب� 3 سنوات 
على االقل بداية من املوسم الرياضي وفرض بخصوص الالعبني 
االجانب تسجيل العبني اجنبيني اثنني فقط لكل ناد على ان يشارك 

العب اجنبي واحد فقط في املباراة.

مع تبقي خمسة سباقات فقط على انتهاء بطولة العالم لسباقات 
سيارات »فورموال  1« لهذا العام، مازالت الفرصة قائمة أمام خمسة 
سائقني للفوز باللقب وإن كان يبدو أن هذا الرقم سيبدأ في التقلص 

بعد سباق اجلائزة الكبرى الليلي في سنغافورة اليوم.
ومازال األس���ترالي مارك ويبر س���ائق فريق ريد بول يتصدر 
الترتيب العام للس���ائقني بهذا املوس���م برصيد 187 نقطة بفارق 
خمس نقاط أمام البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق ماكالرين 
وبطل العالم عام 2008، ويتمتع كال السائقني بصدارة جيدة ولكنها 
ليست آمنة متاما أمام باقي منافسيهم الذين يتصدرهم االسباني 
فيرناندو ألونسو سائق فريق فيراري برصيد 166 نقطة ثم حامل 
اللقب البريطاني جنس���ون باتون س���ائق فريق ماكالرين اآلخر 
)165 نقطة( واألملاني سيباستيان فيتيل زميل ويبر في ريد بول 

)163 نقطة(.
 ورغم أن ويبر لم يسبق له أن أنهى سباقا واحدا على مضمار 
»مارينا باي« البالغ طوله 5073 مترا في سنغافورة فقد أكد السائق 
األسترالي أنه يستمتع باملنافسة في هذا السباق، وقال ويبر: »إنني 
أحب سباق سنغافورة فهو فريد من نوعه ألننا نتنافس ليال، ودائما 
ما ينتابك االنطباع بأن اجلمهور بالغ القرب من مضمار الس���باق 
في معظم مراحله«، وأضاف: »آمل أن أحقق نتيجة أفضل من التي 
حققتها العام املاضي هنا ألن طبيعة مضمار الس���باق تتناس���ب 
مع سيارة فريقنا، حيث يتشابه هذا املضمار كثيرا مع مضماري 
موناكو وبودابس���ت وقد حققنا نتائج جيدة في كال السباقني لذا 
فإنن���ي أتطلع إلى نتيجة قوية«. أم���ا هاميلتون الذي أحرز لقب 
سباق س���نغافورة في العام املاضي فقد أكد انه وضع خيبة أمل 
سباق مونزا عندما فشل في إنهاء السباق وراء ظهره وقال: »لقد 
تعلمت من التجربة ورغم أنها كانت جتربة مخيبة لآلمال فأحيانا 
ما تكون بحاجة ملثل هذه الصعاب لترفع من مستوى أدائك وتزيد 

من حتفزك في فترة بالغة احلساسية من املوسم«.

دافع البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق ريال مدريد 
اإلسباني عن مواطنه كريس���تيانو رونالدو صانع ألعاب الفريق 
ضد االنتقادات الالذعة التي وجهت إليه في اآلونة األخيرة، وقال 
مورينيو في تصريحات نقلها موقع »تريبال فوتبول« اإلجنليزي 
»أرى أنانية رونالدو شيئا إيجابيا«، وجاءت تصريحات مورينيو 
ردا على االنتقادات التي وجهتها املذيعة التلفزيونية الشهيرة سارة 
صديقة حارس وقائد املارينجي إيكر كاس���ياس، إلى كريستيانو 
والتي وصفته خاللها باألنانية والغرور، وتابع قائال »حتى تتقدم 
لألمام يجب أن تكون أنانيا«، وأردف »إنها أنانية إيجابية وسمة 
كبي���رة يتميز بها املهاجمون الذين يحرزون الكثير من األهداف«، 
واختتم املدرب البرتغالي تصريحاته، قائال »في لقاء إس���بانيول 
وحت���ى بعد إحرازنا ثالثة أهداف، وج���دت رونالدو يعود للدفاع 
ما يدل على أنه الع���ب الفريق وليس أنانيا كما يصفه البعض«.
وتعرض كريس���تيانو صاحب ال� 25 عاما، النتقادات الذعة أيضا 
من جانب جماهير النادي امللكي بسبب أدائه املتواضع للغاية منذ 
بداية املوسم اجلاري والذي افتتحه بهدف وحيد حتى اآلن أحرزه 

في مرمى إسبانيول من ركلة جزاء.

تواترت أنباء ع���ن انفصال املهاجم املصري عماد متعب العب 
النادي األهلي عن يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، مما يشير 
إلى عدم اكتمال خطبتهما. وأكد مصدر مقرب من الالعب أن حتفظ 
والدة عماد متعب على عالقته بيارا نعوم كان السبب الرئيسي في 
حدوث توتر شديد في هذه العالقة، وكان متعب قد أعلن في أكثر 
من مناسبة ارتباطه مبلكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وذهب 
معها إلى س���تاد القاهرة في مباراة شبيبة القبائل اجلزائري، إال 
أن اخلطوبة الرس���مية لم تعلن في وقتها، ويروي املصدر املقرب 
من الالعب أس���باب التوتر الذي شاب عالقة مهاجم منتخب مصر 
بيارا، حيث أكد املصدر أن متعب اصطحب يارا إلى بيت أس���رته 
مبدينة الش���رقية حتى تتعرف عليها والدت���ه، ويواصل املصدر 
املقرب من متعب والذي رفض ذكر اسمه سرده لتفاصيل النهاية 
ب���ني متعب ويارا قائال »والدة متعب ل���م تكن راضية على زواج 
ابنها من يارا نعوم، ولم ترحب بهما على الش���كل األمثل«، وأنهى 
املصدر »متعب تأثر مبوقف والدته الذي يعتبرها كل ش���يء في 
حياته، وقرر إنهاء العالقة مع يارا وعدم إمتام اخلطوبة بش���كل 

رسمي كما كان مقررا«.

بعد تعاقدها مع العب الزمالك السابق حازم إمام استبدلت إدارة 
قناة »احلياة« صور اإلعالمي أحمد شوبير بصور إمام، وهي الصور 
الت���ي مألت أروقة القناة بالدور األرض���ي واملواجهة متاما لغرف 
ضيوف برامج القناة. وكانت إدارة قناة »احلياة« قد تعاقدت مؤخرا 
مع حازم إمام لتولى مهمة تقدمي أحد البرامج الرياضية املهمة التي 
س���تذاع على شاشة قناة »احلياة سبورت«، والتي يجري اإلعداد 
إلطالقها خالل ش���هر نوفمبر املقبل، كما تتفاوض إدارة القناة مع 
عدد من خب���راء التحليل الرياضي حاليا لتدعيم قناتها اجلديدة، 

خاصة في ظل رحيل شوبير عنها مؤخرا.

جوزيه مورينيو

مصر تّوجت بلقب »السلة العربية«

تعادل مثير للجزيرة مع األهلي 
 صعد اجلزيرة الى الص����دارة مؤقتا بعد 
تعادله املثير مع مضيفه االهلي 2-2 في افتتاح 
املرحل����ة الرابعة من ال����دوري االماراتي لكرة 

القدم. 
 ويدين اجلزيرة بتفادي اخلسارة االولى 
هذا املوسم الى سبيت خاطر الذي سجل هدف 
التعادل في الدقيقة 90 بعد ان كان جمعة عبداهلل 
قلص الفارق )62(، مع العلم بان االهلي تقدم 

في الشوط االول بهدفني نظيفني للبوركينابي 
اريستيد بانسيه )4( واحمد خميس )43(.

 ورفع اجلزيرة رصيده الى 8 نقاط وتقدم 
بفارق نقطة عن املتصدر السابق العني الذي 
تنتظ����ره مهمة صعبة غدا في ضيافة الوحدة 
حامل اللقب، في حني بقي االهلي سابعا برصيد 

5 نقاط.
 وفي مباراة ثانية، فاز الشارقة على ضيفه 

دبي بهدف سجله البرازيلي مارسيليو اوليفيرا 
ف����ي الدقيقة 90.  واهدر دب����ي فرصة افتتاح 
التس����جيل عندما اضاع ل����ه محمد علي ركلة 

جزاء في الدقيقة 51. 
 ورفع الشارقة رصيده الى 7 نقاط، في حني 

بقي دبي اخيرا من دون رصيد.
 وتختتم املرحلة اليوم مبباراتي بني ياس 

مع االحتاد كلباء، والنصر مع الشباب.

بيروت ـ ناجي شربل
أهدر لبنان فرصة احرازه لقب 
بطولة املنتخبات العربية ال� 20 
لكرة السلة للرجال للمرة األولى 
ف���ي تاريخه بعد خس���ارته في 
النهائي أمام مصر، التي أحرزت 
لقبها العاشر، بفارق 3 نقاط 57 
- 60 )األرباع 18 – 13، 30 – 25، 
44 – 44، 57 - 60(، في املباراة 
التي أقيمت بينهما مس���اء أمس 
األول في قاعة بيار اجلميل ملدينة 

كميل شمعون الرياضية. 
وغص امللعب بأكثر من ستة 
آالف متفرج سمح لهم بالدخول، 
فيما بقي أكثر منهم خارج امللعب 
حرموا من مشاهدة املباراة، وأدى 
االكتظاظ داخل امللعب وس���وء 
التهوية الى ارتفاع نسبة الرطوبة 
كثيرا ما أثر على أرضية امللعب 
منذ الربع االول وجتلت في انزالق 

الك���رة والالعبني مرارا، وهو ما 
منع املباراة من ان تشهد حملات 
النهائية  فنية وأتت نتيجته���ا 

متدنية. 
املب���اراة متقدما  وبدأ لبنان 
وأنه���ى الرب���ع األول لصاحله، 
بفارق 5 نقاط وهو الفارق عينه 
الذي أنهى به الشوط الثاني، إال 
الثالث ش���هدت  الربع  ان بداية 
أفضلية مصرية والس���يما في 
التق���اط املتابعات وف���ي األداء 
افتقده  الذي  الرجولي والقتالي 
العبو لبنان، وجنحوا مع نهايته 
ف���ي ادراك التع���ادل 44 -44، 
ومع بداية الربع الرابع س���يطر 
التقارب، قب���ل ان يتقدم لبنان 
بفارق 5 نق���اط 52 – 48، إال ان 
اهدار الرميات عن قوس الثالثيات 
واضاعة املرتدات منح املصريني 
فرصة ادراك التع���ادل والتقدم 

بعد س���لتني لوائل بدر ورامي 
النهاية ب�23.06  جنيدي، وقبل 
ثانية وكانت النتيجة 54 – 56 
لصالح مصر أهدر رستم فرصة 
التعادل بعدما لفت كرته حول 
احللقة دون ان تدخل، فارتكب 
العبو لبنان خطأ اليقاف الوقت 
وجنح هيثم حلمي في تسديدة 
من اثنتني، ثم ارتكبوا خطأ آخر 
سجل منه اجلندي نقطة، ليسجل 
فوغل ثالثية بعيدة أحيت اآلمال 
اللبنانية قبل ثماني ثوان على 
النهاية، وبعد ارتكاب خطأ جديد 
أضاف اجلندي نقطتني، وبقي من 
الوقت ثانيتني، مرر فيها روني 
فهد الكرة لفوغل الذي سدد من 
منتص���ف امللعب وارتدت كرته 

من على حلقة السلة. 
وكان افضل مس���جل للفائز 
عمرو اجلندي )16 نقطة( ووائل 

بدر )12 نقطة( وللخاسر فادي 
اخلطيب )12 نقطة( وروني فهد 
)11 نقطة( وجان عبد النور )11 

نقطة(. 
واختير كابنت منتخب لبنان 
فادي اخلطيب افضل العب في 
البطولة واملصري عمرو اجلندي 

افضل مسجل.
املباراة ج���رى تبادل  وبعد 
الدروع على أرض امللعب وسلم 
وزير الش���باب والرياضة علي 
عبداهلل كأس البطولة الى كابنت 
مصر وائل بدر بحضور سفير 
مصر ورئي���س االحتاد واالمني 
العام لالحتاد العربي حنفي ابو 
طالب وأمني صن���دوق االحتاد 
العربي عبدالرحمن املسعد، فيما 
الثاني  سلم بركات كأس املركز 
لفادي اخلطيب، وحل املغرب ثالثا 

بفوزه على اجلزائر 63-74. 

فازت على لبنان في النهائي بفارق 3 نقاط


