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األهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الحد »فيفا«: هل سيترك 
الفراعنة عرشهم
يفتتح اليوم املوسم الكروي اجلديد في البحرين، دون الدفاع عنه؟

فينطلق الدوري في نسخته الرابعة واخلمسني 
ويشهد منافس���ة قوية على اللقب خصوصا بني 

االهلي حامله واحملرق والرفاع.
وتشهد املرحلة االولى مواجهة غامضة اليوم 
بني االهلي بطل النسخة املاضية واحلد الضيف 

اجلديد الصاعد من دوري الدرجة الثانية.
وتتواصل املرحلة غدا بلقاء احملرق وصيف بطل 
املوسم املاضي مع املالكية، في حني تأجلت مباراة 
الرفاع مع احلالة إلى موعد الحق نظرا النشغال 
االول مبباراته مع القادسية في 19 اجلاري في اياب 
نصف نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي، وسيكون 

الرفاع احد ابرز املرشحني للقب احمللي.
وتختت���م املرحلة الس���بت فيلعب املنامة مع 

النجمة والشباب مع البسيتني.
ويدخل االهلي موسمه اجلديد بشعار احلفاظ 
عل���ى لقبه الذي جاء بش���ق االنفس وبعد غياب 
طويل اس���تمر الكثر من 15 عام���ا وتأكيد تفوقه 
على الصعيد احمللي بعد جناحه في كسر احتكار 
احملرق صاحب الرقم القياس���ي في عدد االلقاب 

والبطوالت.
من جهته، يدخل احلد الصاعد اجلديد بهوية 
مغايرة عما كان عليه في املواسم السابقة وبطموح 

الدخول في معترك البقاء في دائرة االمان بعيدا 
عن منطقة اخلطر.

وتبدو مواجهة احملرق الوصيف س���هلة في 
انتزاع اول ثالث نقاط في بداية مشوار استعادة 

اللقب عندما يواجه املالكية املتواضع.
ويقود احملرق املدرب الكرواتي رادان جاكنني 
اخلبير بالكرة البحرينية واخلليجية بعد ان سبق 
واش���رف على تدريب الرفاع قبل سنوات واجته 
بعدها لتدريب نادي الكويت ثم النصر السعودي 
واخيرا املريخ السوداني قبل ان يعود للبحرين 

هذا املوسم.
ورغم املس���تويات الفنية الكبيرة التي قدمها 
النجمة مع ختام املوسم املاضي واحتالله املركز 
الرابع، فإنه مير بظروف صعبة وازمة مالية اثرت 
عليه وحرمته من التعاق���د مع محترفني، فعول 
مدربه طارق ابراهيم على محترفه الوحيد اليمني 
سالم موسى، بعد ان استغنى عن التشادي ابوبكر 

آدم املنتقل لصفوف املنامة.
 وستكون املواجهة االولى للنجمة امام املنامة 
صاحب املركز السادس في املوسم املاضي، ويطمح 
االخير الى الظهور بصورة مغايرة هذا املوسم من 
خالل االعتماد على الوجوه الشابة بقيادة املدرب 

موسى حبيب.

الدول���ي  تس���اءل االحت���اد 
لكرة الق���دم )فيفا( على موقعه 
اإللكتروني: من هي الفرق الكبيرة 
التي س���تغيب عن بطولة كأس 
املرتقبة  األمم األفريقي���ة 2012 

بغينيا والغابون؟
 وقال موقع االحتاد الدولي: 
املنتخب املصري  هل س���يترك 
الدفاع عنه  عرش���ه دون حتى 
بعد تعادله مع س���يراليون في 
القاه���رة )1 -1( والهزمي���ة في 
نيامي م���ن النيجر )1 - 0( في 
إطار التصفيات املؤهلة لتصفيات 

األمم األفريقية 2010؟
 وأكد موقع »فيفا« أن األسماء 
الكبيرة في أفريقيا واملرش���حة 
دائما إلح���راز أفضل املراكز في 
البطوالت وفي مقدمتهم مصر، في 
حالة خطر شديدة ومهددون بعدم 

التأهل للنسخة القادمة.

شلبي يهاجم خليل: جريدتك مصيرها »الزبالة«!

على الشاشة«. ثم حتدث شلبي عن 
اجلريدة التي يرأس حتريرها خليل 
»هذه اجلريدة ال أشتريها بالطبع 
ولكن من يعمل����ون بها يحضرون 
بها إلى مودرن فألقي نظرة عليها ثم 
آكل عليها بعض اخلضراوات وألقيها 
في الزبالة«. وكان خليل قد هاجم 
شلبي خالل استضافة الغندور له 

في برنامج »الرياضة اليوم« على 
قن����اة »درمي«، ووصفه بأنه يدافع 
عن الباطل ويحاول تضليل الناس 
وقام باالتصال بكل من لهم خالفات 
مع ش����لبي إللقاء وابل من الهجوم 
على رأسه وأهمهم »شطة« أحدث 
األش����خاص الذين له����م خالف مع 

شلبي.

بهجت مالك قنوات درمي � أن يختاروا 
من يظهر على الشاشة ألن الشاشة 
لها مواصفات خاصة وال ميكن أن 
يظهر أي أحد عليها«. واس����تطرد 
شلبي قائال »تعلمنا في اإلعالم أن 
الشاشة صوت وصورة، والصورة 
حتتها مليون خط، وهذا الشخص 
ليس واجهة قناة وال يصلح للظهور 

رد االعالم����ي املص����ري مدحت 
ش����لبي على الهجوم العنيف الذي 
سلطه عليه رئيس حترير جريدة 
»الفرسان« أس����امة خليل بهجوم 
أكثر عنفا ملقيا وابال من االتهامات 
واالنتق����ادات على األخي����ر. وفي 
برنامجه على قناة مودرن سبورت 
قال شلبي »هناك شخص يدعي أنه 
يدافع عن احلقوق وهو يدافع فقط 
عن مصاحله الشخصية وعن جيبه«. 
وأضاف شلبي في هجومه على خليل، 
قائال »هذا الشخص يدافع فقط عن 
جيبه، وقد خصص 4 صفحات في 
جريدته التي ال يقرأها سوى 8 أو 
9 أش����خاص بالكتير للهجوم على 
مظاريف احتاد الكرة، ألنه لم يعطه 
أحد شيئا في جيبه كالعادة«. وواصل 
شلبي هجومه احلاد، قائال »أمثالك ال 
يستحقون الضرب باحلجارة وإمنا 
يستحقون الضرب باألحذية، وهذا 
مصيرهم«. وتابع مدحت ش����لبي 
»أناشد مالك القنوات � قاصدا أحمد 

أسامة خليل مدحت شلبي

)رويترز( تدخل عنيف من القطري طالل البلوشي على العراقي نشأت أكرم 

)أ.ف.پ( املدير اإلداري لليڤربول كريستيان بورسلو يخرج فرحا من احملكمة ويبدو خلفه الرئيس مارتن براوتن 

املدير الفني ملنتخب مصر حسن شحاتة غاضب من احلملة اإلعالمية التي شنت ضده

سمحت احملكمة العليا في لندن أمس ببيع نادي 
ليڤربول االجنليزي لكرة القدم الى مجموعة »نيو 
انغلند سبورتس فنتشرز« االميركية، ومنحت 
احملكمة للبنك امللكي االسكوتلندي )رويال بنك 
أوف سكوتالند(، الدائن الرئيسي للنادي، احلق 
في البيع رافض���ة معارضة املالكني األميركيني 
للنادي ت���وم هيكس وج���ورج جيليت ببيعه 
الى مجموعة »نيو انغلند سبورتس فنتشرز« 
االميركية التي ميلكها رئيس فريق بوسطن ريد 
سوكس األميركي للبيسبول، وأخذ الصراع بني 
مالكي ليڤربول هيكس وجيليت ومجلس ادارة 
النادي منحاه القضائي حيث طعن األخيران في 
صالحية مدير النادي اإلجنليزي العريق مارتن 
براوتن باملوافقة على بيعه الى مجموعة »نيو 

انغلند سبورتس فنتشرز«.
 ويرى هيكس وجيليت اللذان سيخسران 144 
مليون جنيه إسترليني )229 مليون دوالر( في 
حال متت صفقة البيع املقدرة ب� 300 ألف جنيه 
استريني، ان براوتن ال ميلك الصالحية القانونية 
باملوافقة على عملية البيع، وكان براوتن الذي 
عني في ابريل املاضي مديرا مستقال للنادي، وافق 
على البيع بدعم من املدير اإلداري كريس���تيان 
بورسلو واملدير التجاري ايان ايريه، أي ثالثة 
أصوات ضد صوتي هيك���س وجيليت اللذين 
حاوال ان يطيحا ببورسلو وايريه من منصبهما 
بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس إدارة النادي 

على بيعه، لكنهما فش���ال في مسعاهما، وأشار 
براوتن الى انه عندما قرر هيكس وجيليت بيع 
النادي في ابريل املاضي، رأى البنك البريطاني 
»ار بي أس«، الدائن الرئيسي، انه ال يحق ألحد 
ان يجري تعديال على مجلس اإلدارة باستثناء 
براوتن كونه املدير املس���تقل، ونفى هيكس ان 
يكون براوتن يتمتع بهذه الصالحية وبالتالي 
عملية البي���ع التي قام بها االخير غير قانونية 

وغير صاحلة.
 وقد حظ���ي براوتن بدعم رابط���ة الدوري 
االجنليزي املمتاز التي أعطت الضوء األخضر 
لعملية البيع بعد مطالعتها للتفاصيل املتعلقة 
باملجموعة التي ستش���تري الفريق اإلجنليزي 
العريق وللطريقة التي س���يتألف فيها مجلس 
اإلدارة اجلديد، مشددة على انها ستواصل العمل 
مع ليڤربول في هذه املسألة دون ان تعطي اي 
معلومات أخرى النه، وبحسبها، من غير الالئق 
القيام بذلك في الوقت احلالي الن املشاكل العالقة 
لم حتس���م حتى اآلن، وتعهد هيكس مبقاومة 
عملية بيع النادي ال���ى مجموعة »نيو انغلند 
سبورتس فنتش���رز«، ويرى هيكس وجيليت 
ان املبلغ الذي س���تدفعه مجموعة »نيو انغلند 
سبورتس فنتشرز« لشراء ليڤربول ال يعكس 
القيمة احلقيقية للنادي اإلجنليزي املتوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وسيخسران 140 
مليون جنيه استرليني في حال متت الصفقة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
هاجم املدي����ر الفني للمنتخب 
املصري لكرة القدم حسن شحاتة 
بعض اإلعالمي����ني الذين انتقدوه 
عقب اخلسارة أمام النيجر 0-1 في 
اجلولة الثانية بالتصفيات املؤهلة 
لبطولة كأس األمم األفريقية 2012 
التي س����تقام بغينيا االستوائية 
والغاب����ون، مؤك����دا أنه يتعرض 
حلملة شرسة وعنيفة من بعض 
األش����خاص املعروفني له باالسم، 
والذين طاملا انتقدوه طوال فترة 
املنتخب، واصفا هؤالء  عمله مع 
اإلعالمي����ني بأنه����م »ماتربوش«، 
وميأل احلق����د قلوبهم من النجاح 
الذي يحققه مع الفريق، مش����يرا 
الى انه من غير املقبول أن يخرج 
أحد اإلعالميني عقب انتهاء مباراة 
النيجر ويقول عنه »حس����ن أبو 
علي واملعزة«. واضاف شحاتة انه 
ال ميانع في أن ينتقده أحد عندما 
يكون في مستوى سيئ ولكن ليس 
التي متثل فوضى  بتلك الطريقة 
إعالمية ال ميكن الس����كوت عنها، 
مشددا على أنه سيرد على هؤالء 
احلاقدين بنفس اللهجة عندما يقود 
الفراعنة للتأه����ل لنهائيات األمم 
األفريقي����ة، بجانب التأهل لكأس 

العالم 2014.
وفيما يخص مسألة االستقالة 
فقد نفى املدي����ر الفني للمنتخب 
املصري تلويحه باالستقالة عقب 
اخلس����ارة من النيجر، مؤكدا أن 
بعض كلمات����ه للصحافيني بعد 
املباراة حرفت بشكل خاطئ لتصل 

الى هذا املعنى املغلوط.
واعترف شحاتة بأن املنتخب 
لم يقدم األداء املعروف عن أبطال 
أفريقيا خالل املباراة، وأنه عاتب 
الالعبني بشدة داخل غرف تبديل 
املالبس عقب املباراة بسبب األداء 
السيئ، مش����يرا الى أن اخلسارة 
التي حلقت باملنتخب أمام النيجر 
هي اخلسارة املعتاد عليها الفراعنة 
في أي تصفيات خالل الس����نوات 

األخيرة.
وحرص شحاتة على أن يوضح 
احتياج املنتخ����ب لفترة معقولة 

األول واجلزائري أمير سعيود من 
ضربة جزاء واللبناني محمد غدار 

وأحمد شكري هدفا.

الترجي يعد باستقبال مميز

في غض����ون ذلك، أك����د نادي 
التونس����ي حرصه على  الترجي 
تقدمي جميع التس����هيالت للنادي 
االهلي وجماهيره حلسن استقبالهم 
واقامتهم ف����ي تونس. وقال بيان 
للمكتب االعالمي املصري بتونس 
ان نادي الترج����ي اعلن عن فتح 
قاعة كبار الزوار الستقبال بعثة 
االهل����ي اليوم في مط����ار تونس 
قرطاج الدولي، وخصص املدرجات 
اسفل املقصورة الشرفية جلمهور 
النادي االهلي الذي س����يلقى كل 
الترحاب من جانب االش����قاء في 
تونس، كما سيسلم نادي الترجي 
تذاكر املباراة املخصصة جلماهير 
النادي االهلي للس����فارة املصرية 
التي س����تقوم بدورها بتسليمها 
جلماهير الن����ادي االهلي الوافدة 

ملؤازرة فريقها.

عبدالمنصف يهدد بشكوى الزمالك

وفي الزمالك، تلقت ادارة النادي 
موافقة مبدئية من أندية يوڤنتوس 
وإنتر ميالن والتس����يو اإليطالية 
ملواجهة الزمالك على هامش احتفاله 

مبئويته التي حتل العام املقبل.
املرك����ز اإلعالمي  وأبلغ مدير 
بن����ادي الزمالك عصام احلس����ن 
)CNN بالعربي����ة(، ب����أن النادي 
خاطب عددا من األندية األوربية 
الكبيرة للتفاوض معهم بشأن إقامة 
مباراة ودية، على هامش احتفاالت 
النادي مبئويته عام 2011، وتلقى 
النادي موافق����ة األندية اإليطالية 
الثالثة بشكل مبدئي، على أن يتم 
التفاوض النهائي مع أي منها خالل 
الفترة املقبلة. وفي سياق مختلف، 
اكد حارس مرمى الزمالك السابق 
واجلونة احلالي محمد عبداملنصف 
انه في خالل ايام سيتقدم بطلب الى 
احتاد الكرة املصري للحصول على 
الزمالك  املتبقية لدى  مستحقاته 

واملقدرة ب� 260 ألف جنيه.

الدين أحمد وفرانسيس.
ووجه البدري حتذيرا ش����ديد 
اللهج����ة إلى جمي����ع الالعبني من 
االلتفات الى اجلماهير التونسية 
قبل واثناء وبعد املباراة، السيما 
ان الفريق مقبل على مباراة صعبة 
ويحتاج إلى ان يحافظ الالعبون 
على توازنهم النفسي قبل البدني 

واملهاري.
وكان األهل����ي ق����د اختت����م 
استعداداته بالقاهرة بفوز كبير 
عل����ى فريق اجلندي بخماس����ية 
نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع 
الفريقني مبلعب اجلزيرة مس����اء 
امس االول ، أحرز األهداف محمد 
ناجي »جدو« هدفني في الش����وط 

يوم االح����د املقبل في اياب الدور 
النص����ف النهائي ل����دوري ابطال 

افريقيا لكرة القدم.
وكان اجلهاز الفني لفريق الكرة 
باألهلي بقيادة حسام البدري قد 
قرر اصطح����اب 20 العبا لرحلة 
الفريق إلى تونس، وهم: شريف 
إكرامي وأحمد ع����ادل عبد املنعم 
ومحمد مختار ووائل جمعة وأحمد 
السيد وشريف عبد الفضيل ومحمد 
سمير وسيد معوض وأمين أشرف 
وأحمد فتحي ومحمد بركات وحسام 
غالي وحسام عاشور وأحمد شكري 
أبوتريكة  ومحمد غدار ومحم����د 
ومحمد طلعت ومحمد ناجي »جدو« 
ومحمد شوقي ومحمد فضل وشهاب 

جلني ثمار اإلحالل والتجديد الذي 
بدأه ف����ي املنتخب خاصة أن %70 
من قوام املنتخ����ب العبون جدد، 
وعدم اعتماده على مجموعة بعينها، 
حيث انه يحرص في الفترة الراهنة 
على االعتماد على عناصر الشباب 
املمزوج����ة بعناص����ر اخلبرة مع 
احلرص على ع����دم تدمير القوام 

األساسي للمنتخب.

البدري يحذر العبيه

من جهة اخ����رى، تطير اليوم 
بعثة النادي االهلي برئاسة نائب 
رئيس النادي محمود اخلطيب الى 
تونس استعدادا ملواجهة نظيره 
الترجي التونسي، املقررة اقامتها 

يوڤنتوس وإنتر والتسيو توافق على اللعب في »مئوية الزمالك«

شحاتة: بعض اإلعالميين »ماتربوش« والحقد يمأل قلوبهم

رفضت معارضة المالكين األميركيين هيكس وجيليت

المحكمة العليا تسمح ببيع ليڤربول لمجموعة »نيو إنغلند سبورتس«

خسارة قطر وعمان والبحرين واإلمارات استعدادًا لـ »خليجي 20«

السعودية تسقط أمام بلغاريا وديًا

خسر املنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره 
البلغاري 0-2 في مباراة دولية ودية أقيمت بينهما 

في اسطنبول.
وسجل هدفي املنتخب البلغاري دمييتار رانغلوف 
)39( ودوفانسكي )44(. وتأتي املباراة ضمن معسكر 
املنتخب الس����عودي في تركيا استعدادا للمشاركة 
في دورة كأس اخلليج العش����رين في اليمن من 22 
نوفمبر حتى 5 ديس����مبر املقبلني، وكأس آسيا في 

الدوحة مطلع العام املقبل.
ولم يقدم »األخضر« املستوى املطلوب السيما في 
الشوط األول الذي شهد ارتكاب العديد من األخطاء على 
الصعيد الدفاعي فضال عن غياب الفاعلية الهجومية 
ف����ي ظل االعتماد على مهاجم وحي����د. جاءت بداية 
املباراة هادئة قبل أن تتهيأ فرصة خطرة للمنتخب 
البلغاري ولكن الكرة ارتطمت بالش����باك اجلانبي 
)7(، رد سلطان النمري بكرة قوية حولها احلارس 

البلغاري بصعوبة الى ركنية )12(.
فرضت بلغاري����ا أفضليتها امليدانية والحت لها 
فرصة مواتية للتس����جيل ولكن التغطية الدفاعية 
كان����ت حاضرة إلبعاد اخلطر )19(، ثم تألق مبروك 
زايد في الذود عن مرماه بتصديه لكرة خطرة قبل 

أن يبعدها الدفاع عن منطقة اخلطر )28(.
أثمرت السيطرة البلغارية هدفا سجله دمييتار 
رانغلوف إثر كرة عرضية لم يتوان في إيداعها املرمى 

على يسار مبروك زايد )39(.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقة واحدة أضاف 
املنتخب البلغاري الهدف الثاني عن طريق دوفانسكي 

إثر كرة قوية استقرت على يسار احلارس.

وفي الشوط الثاني، حتسن اداء املنتخب السعودي 
قليال بعد التغييرات التي أجراها املدرب البرتغالي 
خوسيه بيسيرو بدخول صالح بشير واحمد عباس 
وماجد بالل. وكاد س����لطان النمري يقلص الفارق 
ولكن كرته مرت بجوار القائم )68(، وكانت لألخضر 

محاوالت اخرى لم يكتب لها النجاح.
وكان منتخب السعودية الرديف فاز على منتخب 

الغابون بهدف لعالء ريشاني في الدقيقة الرابعة.

خسارة قاسية للبحرين 

وفي مباريات ودية أخرى استعدادا ل� »خليجي 
20«، جترع املنتخب البحريني خس����ارة ثقيلة أمام 
ضيفه االوزبكستاني 2-4 على ستاد البحرين الوطني 

في الرفاع.
وسجل نافكاروف )7( والكسندر غينريخ )15( 
واوديل احمدوف )44( وماكس����يم شاتسكيخ )45( 
اهداف اوزبكس����تان، وفوزي عايش )33( وحسني 

سلمان )57( هدفي البحرين.
وتغلب منتخب العراق بطل اسيا على مضيفه 
القطري 2-1، وس����جل عماد محمد )11 و57( هدفي 

العراق، وماجد محمد )33( هدف قطر.
وخسر منتخب عمان امام نظيره التشيلي 1-0 
على ستاد الس����يب في العاصمة العمانية، وسجل 

بيدرو موراليس هدف املباراة في الدقيقة 20.
وتلقى املنتخب اإلماراتي الهزمية هو اآلخر أمام 
ضيفه االنغولي 0-2 في مباراة أقيمت على س����تاد 
مدينة زايد الرياضية، وسجل مايكو انطونيو )20( 

ودليغاردو دياز )89( الهدفني.


