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 عائلة آل ثاني تنوي شراء %30
 من أسهم باريس سان جرمان

رئيس الترجي ينفي نية النادي التونسي تكريم أبوتريكة

زاهر يرضخ لطلبات شحاتة ويؤجل مباراة األردن 
القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

قام االحتاد املصري لكرة القدم 
بإرسال خطاب إلى نظيرة األردني، 
يطلب فيه تأجيل املباراة التي كانت 
ستجمع بني منتخبي البلدين يوم 
22 من الشهر اجلاري، موضحا انه 
في حال متس����ك اجلانب األردني 
بإقام����ة اللقاء ف����ي موعده احملدد 
من قبل، فإنه س����يواجه املنتخب 
األوملبي أو الشباب وليس املنتخب 
األول، وقد جاء ذلك عقب االجتماع 
الفني الذي عق����ده رئيس االحتاد 
املصري س����مير زاهر مع اجلهاز 
الفني للمنتخ����ب املصري بقيادة 
حسن شحاتة، والذي أكد شحاتة 
خالله ان املباراة التي كانت محددة 
من قبل ملواجهة املنتخب األردني 
أصبحت غير مفيدة للمنتخب في هذا 
التوقيت.وكان سمير زاهر قد عقد 
اجتماعا مع اجلهاز الفني ملنتخب 
مصر بقيادة حسن شحاتة مبقر 
االحتاد في اجلبالية ملناقشته حول 
مشوار املنتخب وخاصة مباراتي 
س����يراليون والنيجر وبالظروف 
احمليطة بهما. واس����تعرض املدير 
الفني ل� »الفراعنة« أيضا البرنامج 
اخلاص بالفترة املقبلة التي تتخللها 
مباراة أستراليا في 17 نوفمبر املقبل 
باألجن����دة الدولية ودورة حوض 
وادي النيل في يناير القادم واملباراة 
الدولي����ة الودية في فبراير والتي 
يرغب املدير الفن����ي في أن تكون 

مع أحد املنتخب����ات األوروبية أو 
األفريقية من املستوى األول، كما 
عرض شحاتة أيضا برنامج إعداد 
الفريق ملباراة جنوب أفريقيا، بعد 
أن اطمأن على عودة املصابني قبل 
املباراة.من جهة أخرى، رفع األهلي 
شعار »التحدي« في تدريبه األساسي 
الذي سيخوضه الفريق اليوم في 
تونس، استعدادا ملواجهته املرتقبة 
بعد غد االحد امام نظيره الترجي 
التونس����ي في اي����اب الدور نصف 

النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة 
القدم، وهو اللقاء الذي ميثل حتديا 
من نوع خاص للشياطني احلمر، 
خاصة انه����ا اخلطوة قبل األخيرة 
نحو حتقيق اجناز تاريخي جديد 
للقلعة احلمراء.ويسعى األهلي هذه 
املرة الس����تكمال مشواره االفريقي 
حتى النهاي����ة، وال يختلف اثنان 
على ان الفريق شق طريقه بنجاح 
في البطولة احلالية رغم املطبات 
الصعبة التي اعترضته، وهو حتديدا 

ما اكد عليه نائب رئيس النادي االهلي 
ورئيس بعثة الفريق بتونس محمود 
اخلطيب، الذي حضر مران الفريق 
األخير بالقاهرة وشاهده كامال من 
على دكة البدالء، وحتدث بعده مع 
الالعبني محاوال الشد من أزرهم ورفع 
حماس����هم من أجل حتقيق نتيجة 
طيبة في لقاء العودة تضمن للفريق 
التأهل للمباراة النهائية، مؤكدا ان 
املباراة لن تكون سهلة على الفريقني.
وفي شأن متصل، أكد رئيس نادي 

الترجي حمدي املدب ملوقع »العربية.
نت« أنه ال نية للترجي لتكرمي جنم 
األهلي املصري محم����د أبوتريكة 
وأنها مجرد إشاعة تداولها اإلعالم 
 املصري وصدقها الالعب نفس����ه.

وأوضح املدرب أن وفد األهلي سيتم 
اس����تقباله بكل حفاوة وتس����هيل 
إج����راءات دخول����ه وخروجه من 
مطار تونس قرطاج، كما س����تتم 
دع����وة اجلهاز الفني عل����ى مأدبة 

عشاء فاخرة.

محكمة أميركية تمنح مالكي ليڤربول
 حق تأخير بيع النادي

زيدان تشاجر مع زوجته قبل يوم من »النطحة الشهيرة«

القادسية يخطف فوزًا ثمينًا
من الجهراء في »تنشيطية اليد«

 حامد العمران
اقتنص القادس����ية فوزا غاليا م����ن اجلهراء في 
انطالق املجموعة الثانية من البطولة التنش����يطية 

لكرة اليد 26 � 25.
وجاء الفوز بصعوبة بالغة بهدف احرزه الالعب 
عبدالرحمن املزين في االوق����اف القاتلة، اال ان هذا 
االنتظار سيكون دافعا معنويا لالعبي القادسية ملزيد 
من االنس����جام حتت قيادة مدربهم اجلديد املصري 

حازم عواض ومساعده وليد فيروز.
ويحسب للقادسية في املباراة عدم تأثره عندما 
تفوق عليه جنوم اجلهراء اغلب اوقات شوطي اللقاء، 
في ظ����ل غياب بعض جنومه امث����ال مهدي القالف 
وناصر بوخضرا وعلي وعبداهلل احلداد واحلارس 
ناص����ر الهاجري، وكانت نقط����ة ضعف الفريق في 
مركز صانع االلعاب لغياب القالف وعدم اس����تعداد 

صالح اجليماز.
ورغم تفوق هجوم اجله����راء في آخر 15 دقيقة 
بتقدم����ه بهدف����ني 20 � 18 و22 � 20 وبهدف 23 � 22، 
اال ان الالعبني مبارك اخلالدي وعبدالرحمن املزين 
جاهدوا في قلب النتيجة ملصلحة فريقهما في الوقت 
احلاسم ليعادل اجلهراوية النتيجة 25 � 25 ويخطف 

املزين هدف الفوز 26 � 25.
لعب االصفر بتش����كيل مكون م����ن عبداللطيف 
الدوسري )سنتر( وعلي السعيد وعبدالوهاب املزين 
)باكني( وفهد الهاجري )دائرة( وعبداهلل طاهر ومبارك 

اخلالدي )جناحني(، وكانت الورقة الرابحة لالصفر 
هي عبدالرحمن املزين الذي اجاد في دقة التصويب 
على مرمى منافسه، وقد اشرك اجلهاز صالح اجليماز 
في آخر 10 دقائق الخذ حساسية املباريات، ويؤخذ 

على اجليماز زيادة وزنه.
وال نغف����ل ان فريق اجله����راء ظهر بحالة جيدة 
في ا للعب اجلماعي، خاصة حتريك اخلط االمامي، 
وظهر بحاجة مرضية احلارس املتألق فيصل البذال 
وصانع االلعاب مساعد مفرح والباك عبداهلل احلجرف 
واجلناح مشعل التراك املطالب بالبعد عن االنانية. 
ادار اللقاء احلكمان الدوليان سامي عبداجلليل وعلي 

عبداحلسني.

الشباب ينسحب من دوري 18 سنة

من جهة اخرى، بعث امني س����ر نادي الش����باب 
صالح بداح بكتاب رسمي الى احتاد كرة اليد يعتذر 
فيه عن عدم استكمال الشباب مشاركته في بطولة 
دوري حتت 18 سنة واالكتفاء باملشاركة في بطولة 
الكأس. جاء ذلك بعد انس����حاب الش����باب من لقائه 
ام����ام العربي في انطالق بطولة الدوري، وقد حول 
الكتاب الى جلنة املسابقات في االحتاد التخاذ االجراء 
الالزم وقد طبقت اللجنة الالئحة وغرمت النادي 200 
دينار مع تعديل جدول املباريات الذي اسقطت منه 
مباريات الشباب ومت تعميم اجلدول املعدل اول من 

امس على االندية املشاركة في املسابقة.

الغشيان: االحتراف في السعودية كذب ونفاق

شاعر تونسي: »أهال باألهلي أهلين«موقع »فيفا«: الخطيب األفضل في تاريخ مصر روني في حيرة بسبب إصابته في كاحله

تنوي العائلة احلاكمة في قطر 
شراء 30% من أسهم نادي باريس 
س����ان جرمان الفرنسي، حسبما 
ذكرت صحيفة »أكسبانسيون« 
الفرنسية امس.وذكرت الصحيفة 
أن سيباستيان بازان ممثل شركة 
»كولوني كابيتال« املالك الرئيسي 
لباريس س����ان جرمان، وقع بعد 
املفاوضات  أش����هر طويلة م����ن 
بروتكول تفاهم وافق من خالله 
بالتخل����ي عن جزء م����ن النادي 

الباريسي لعائلة آل ثاني احلاكمة 
في قطر.وسيكون هذا البروتوكول 
مشروطا بنيل النادي مطلع عام 
2011 عقد ايجار طويل األمد بقيمة 
رمزية الستثمار ملعب »بارك دي 
برانس«.  وتبلغ قيمة الصفقة نحو 
30 مليون يورو.وبحسب »كولوني 
كابيتال« التي اشترت النادي عام 
2006 مقاب����ل 41 ملي����ون يورو، 
أصبحت قيم����ة األخير مضاعفة 
اآلن.وذكرت الصحيفة الفرنسية، 

انه مت توقيع االتفاق مطلع الشهر 
اجلاري، قبل أيام قليلة من جائزة 
التي ترعاها قطر،  النصر  قوس 
حيث كان متواجدا أحد ممثليها 
الشيخ عبداهلل بن خليفة آل ثاني 
الفرنس����ية.ونفت  العاصمة  في 
»كولوني كابيتال« في اتصال مع 
الصحيفة أن »تكون قد وقعت أي 
بروتوكول اتفاق مع أي مستثمر 
لشراء كامل أو بعض أسهم باريس 

سان جرمان«.

منحت محكمة أميركية في تكساس مالكي  نادي 
ليڤربول االجنليزي حق تأخير بيع النادي ملجموعة 
»نيو انغلند سبورتس فنتشرز« األميركية، حسبما 
ذكر املالكان األميركيان جورج جيليت وتوم هيكس.
وكانت احملكمة العليا في لندن قد س����محت بدورها 
االربعاء املاضي ببيع النادي الى املجموعة رافضة 

معارضة املالكني االميركيني للنادي ببيعه.
وإزاء هذا القرار، طالب هيكس وجيليت تأخير 
عملية البيع فمنحتهما احملكمة االميركية احلق في 
ذلك. وأخذ الصراع بني مالكي ليڤربول هيكس وجيليت 
ومجل����س ادارة النادي منحاه القضائي حيث طعن 
األخيران في صالحية مدير النادي االجنليزي العريق 

مارتن براوتن باملوافقة على بيعه الى مجموعة »نيو 
انغلند سبورتس فنتشرز«.

وبحسب محامي هيكس وجيليت، يريد االخيران 
تأجي����ل البيع إليجاد عرض أفض����ل. ويعتبران ان 
العرض املقدم بقيمة 300 مليون جنيه اس����ترليني 
)340 مليون يورو( ال يعكس القيمة احلقيقية للنادي 

املتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.
ومن خالل العرض احلالي املقدم من املجموعة التي 
ميلكها رئيس فريق بوسطن ريد سوكس االميركي 
للبيس����بول، يكون الثنائي األميركي قد خسر 144 
مليون جنيه اس����ترليني )163 مليون يورو( وذلك 

بعد شرائهما النادي عام 2007.

مرت أربع سنوات على احلادثة 
الش����هيرة في نهائي كأس العالم 
لكرة القدم 2006 بني مدافع املنتخب 
اإليطالي ماركو ماتيرازي، وملهم 
املنتخب الفرنسي زين الدين زيدان 
عندما قام األخي����ر بنطح ماركو 
برأسه، وتعرض »زيزو« للطرد 
بعد هذه احلادثة في الليلة التي 
خس����ر فيها املنتخب الفرنس����ي 

البطولة بركالت الترجيح.
وكشفت الصحافية الفرنسية 
بسمة الهوري والتي ألفت كتاب 
»زيدان.. حياة سرية« والذي كان 
أكثر الكتب مبيعا بالفترة األخيرة 
في لقاء لها على قناة »شانيل 5« 
أن زين الدين زيدان تش����اجر مع 
زوجته قبل يوم من موقعة »برلني« 

بنهائي كأس العالم.
وقالت مؤلف����ة الكتاب: »كان 
هناك أس����باب شخصية ملا حدث 
فقد تشاجر زيدان في اليوم الذي 
سبق املباراة النهائية، وكان متوترا 
للغاية وعصبيا، بينما كانت األمور 
ال متضي على خير ما يرام بالنسبة 
للمنتخب الفرنسي، وعندما أضاع 
فرصة تسجيل هدف زاد توتره، 
وف����ي النهاية ض����رب ماتيرازي 
برأسه«.وأضافت بسمة: »الكاميرا 
لم تلتقط املشهد الذي أراده زيدان، 
فقد ارتدى فانيل����ة حتت فانيلة 
املنتخب يش����كر فيها يوڤنتوس 
وريال مدريد وإيطاليا وكل املدربني 
والالعبني الذين لعبوا معه، وقد 
كان يحب أن يكش����ف عنها بعد 

وج���ه الالعب الس���عودي 
الغشيان  السابق فهد  الدولي 
انتق���ادات حادة جت���اه نظام 
الس���عودية،  االحت���راف في 
وحتدث عن العديد من مسؤولي 
الكرة في البالد، واعتبر أن فترة 
لعبه للهالل والنصر كانت فترة 

»معفنة« على حد وصفه.
وأبدى الغش���يان، في أول 
ظهور إعالم���ي له منذ خمس 
سنوات، أسفه من تغير رئيس 
نادي الهالل األمير عبدالرحمن 
بن مس���اعد عليه ألسباب لم 
يفصح عنها عالنية، مؤكدا في 
الوقت نفس���ه أن الشخصية 
الرياضية الوحيدة التي يحبها 
هو رئيس نادي النصر األمير 

فيصل بن تركي.
وحتدث الغشيان في برنامج 
»في املرمى« على قناة العربية 
عن االحتراف في السعودية، 
وأك���د أن هذا االحتراف مجرد 
ك���ذب ونفاق، وأن���ه ال يوجد 
احتراف حقيقي، بسبب اجلهل 
والتخلف في استيعاب املفهوم 

نهاية اللقاء، ولكن الكرت األحمر 
أفسد كل شيء وخرج وهو مطأطئ 
الرأس«.وتعد بسمة الهوري أكثر 
الصحافيات إث����ارة للجدل حيث 
أص����درت مؤخ����را »كارال.. حياة 

احلقيقي لالحتراف.
الغشيان جتربته  ووصف 
الكمار  ن���ادي  االحترافية في 
الهولن���دي بأنه���ا رغم قصر 
مدتها )3 شهور( إال أنها تساوي 
100 س���نة م���ن االحتراف في 
أنه  السعودية، مش���ددا على 

سرية« يتناول أسرار كارال بروني 
صديقة الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي وقد كش����فت في هذا 
الكت����اب العديد من األس����رار في 
حي����اة كارال التي أصبحت بداية 

أول العب س���عودي يحترف 
أوروبيا رغم أنف من يعترض 

على ذلك.
وحول اعتزاله مبكرا، ذكر 
الغش���يان أن السبب الوحيد 
لذلك يعود إلى شعوره بامللل 
وعدم رغبته في ممارسة الكرة، 

مضيفا أن من يريد لعب كرة 
القدم في السعودية يجب أن 
يكون »منافقا« وهو ما يرفضه 

متاما. 
وذكر الغش���يان أن معظم 
املدربني الذين جاءوا للسعودية 
جاءوا من أجل املال فقط، مثل 
البرتغالي بوس���يرو« مدرب 
املنتخ���ب احلال���ي، ومدربني 
سابقني مثل البرازيلي كندينيو 
وغيرهم، مؤك���دا أنه لو جاء 
مدرب أوروبي إلى السعودية 
ورأى االحتراف لدينا »بيعطينا 

باجلزمة«.
وحول جتربتيه في الهالل 
الغشيان أن  والنصر، وصف 
الفترتني اللت���ني قضاهما في 
الناديني ب�� »العفن«، مؤكدا أنه 
تلقى االستهزاء واالستحقار 
من أطراف عدة دون أن يحدد 
أسماء، وأضاف أنه حورب من 
قبل رؤوساء عدة في الهالل دون 
أن يعرف السبب، مشيرا إلى أنه 
»ال توجد شخصيات رياضية 

وقفت معي وساندتني أبدا«.

 أص����ر جنم هج����وم منتخب 
إجنلترا ون����ادي م����ان يونايتد 
اإلجنليزي لكرة القدم واين روني، 
على أنه ال يعاني من أي إصابة في 
الكاحل، رغم تصريحات مدربه في 
النادي »سير« أليكس فيرغسون 
بأنه مصاب. ابتعد روني )24 عاما( 

عن مستواه منذ بداية املوسم وسط 
ما تردده الصح����ف اإلجنليزية 
املتعددة حول حياته الشخصية، 
فيما وردت تقارير تشير إلى أن 
عالقة املهاجم اإلجنليزي مع مدربه 

فيرغسون أصبحت متوترة.
وبسؤاله عما إذا كان كاحله قد 

سبب له مشكلة خالل مشاركته 
في مباراة إجنلترا التي تعادلت 
فيها سلبيا أمام مونتنيغرو ضمن 
التصفيات املؤهلة لبطولة األمم 
األوروبية يورو 2012، أجاب روني 
قائال: «ال، لم أواجه أي مشاكل مع 

كاحلي طوال املوسم«.

 أشاد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في تقرير 
على موقعه بالنجم الدولي الس��ابق ونائب رئيس 
النادي األهلي املص��ري احلالي محمود اخلطيب 

ووصفه بأنه »أسطورة كرة القدم املصرية«. 
وقال فيفا في تقري��ره إن »اخلطيب أو )بيبو( 
اس��م ال يحتاج إلى تعريف فهو يعد أفضل العب 

عل��ى اإلطالق ظهر في تاريخ الكرة املصرية، فقد 
جمع بني املوهبة واألخالق ولذلك س��يظل اس��مه 
محفورا بحروف من نور حتى بعد مرور 22 عاما 
على اعتزاله فهو مازال املصري الوحيد الذي نال 
ش��رف الفوز بالكرة الذهبي��ة ألفضل العب في 

أفريقيا عام 1983«.

أشاد الفنان والشاعر التونسي توفيق الناصر بالعالقات املتميزة بني مصر 
وتونس والتي حتظى برعاية خاصة من الرئيس��ني املصري حس��نى مبارك 
والتونسي زين العابدين بن على ومتتد في مختلف املجاالت ومنها الرياضة. 
ورحب الشاعر التونسي في قصيدة خاصة أعدها مبناسبة مباراة الذهاب بني 
األهلي والترجي بعنوان »أهال باألهلي أهلني« بجماهير ومجلس إدارة النادي 

األهلي في تونس ضمن منافسات البطولة االفريقية.

األهلي يواصل تدريباته في تونس استعداداً للموقعة الكبرى 

نطحة زيدان ملاتيرازي مازالت حتمل أسرارا كثيرة

فهد الغشيان

جماهير النصر تطالب 
بالتعاقد مع فهد العنزي

مواجهة ثأرية 
بين الغرافة والريان

 الرياض ـ خالد المصيبيح
يعود اليوم الدوري السعودي 
القدم لنشاطه بعد توقف  لكرة 
قرابة األسبوعني بسبب معسكر 
املنتخب الس���عودي األول عبر 

لقاءين اليوم.
يستضيف االحتاد املتصدر 
بالعالمة الكاملة نتيجة فوزه في 
لقاءاته ال� 6 الس���ابقة، الوحدة 
الس���ابع في لقاء مهم للطرفني، 
االحتاد من أجل مواصلة حصده 
للنقاط واالستمرار في الصدارة 
انه سيلعب على أرضه  خاصة 
وأمام جماهيره فيما سيس���عى 
الوح���دة ال���ى اس���تمرار فوزه 
بعد ان حقق ذلك في اجلولتني 

السابقتني.
ويقام لقاء آخر يجمع جنران 
والقادسية وكالهما سيبحث عن 
الى  بالفائز  الذي سيدفع  الفوز 
مركز افضل من وضعه احلالي.

من جه���ة اخرى، ترددت في 
األوس���اط الرياضية السعودية 
والنصراوية بشكل خاص أنباء 
عن مفاوضات للنصر مع العب 
كاظمة فهد العنزي الس���عودي 
األصل بعد ان كش���ف عن ذلك 
في أحد املنتديات وعودة عائلته 
الى السعودية وطالبت جماهير 
النصر إدارتها بسرعة ضمه ملا 
ميلكه من إمكانات رائعة ويشبه 
وضع العنزي متاما العب كاظمة 
السابق الذي انتقل للنصر عام 
1998 نه���ار الظفيري وقدم أداء 

جيدا مع الفريق.

القطري  الدوري   يستأنف 
لكرة القدم نشاطه بعد توقف 
دام 10 أي���ام بس���بب مب���اراة 
المنتخب م���ع نظيره العراقي 
فتنطلق المرحلة السادسة اليوم 
والتي تش���هد مواجهات ثأرية 
ومباريات قوية في مقدمتها لقاء 
الغرافة حامل اللقب مع الريان 
بطل كأس األمير. يلعب اليوم 
ايضا الخور مع الخريطيات، 
والسبت العربي مع لخويا وأم 
صالل مع السد، واألحد الوكرة 
مع السيلية وقطر مع األهلي. 
تبرز مباراة الغرافة مع الريان 
كأقوى مواجهات المرحلة بسبب 
الرغبة القوية من الفريقين في 
الثأر، فالغرافة حرم الموس���م 
الماضي م���ن تحقيق الثالثية 
والفوز بكأس األمير بعد الفوز 
بال���دوري وكأس ول���ي العهد 
بخسارته أمام الريان في نصف 
النهائي كأس األمير، والريان 
تلقي خسارة قاسية أمام الغرافة 
1-6 في كأس الشيخ جاسم أولى 

بطوالت الموسم الجديد.

هذا العام زوجة للرئيس الفرنسي، 
ويحاول قص����ر االليزيه مقاضاة 
املؤلفة بسبب ما احتواه الكتاب من 
أسرار محرجة للرئيس الفرنسي 

وزوجته ومساعديه.

 مال اهلل: احتفاظ المبارزة بلقب
 بطل العرب للناشئين انجاز كبير

أكد رئيس وفد منتخب الكويت الفائز بلقب البطولة 
العربية السابعة للمبارزة للناشئني واألشبال علي 
مال اهلل ان فوز »منتخبن����ا باملركز األول للبطولة 
بفارق كبير عن باقي املنتخبات يعد اجنازا كبيرا بكل 
املقاييس«. وقال مال اهلل في تصريح للصحافيني 
عقب وصول وفد املنتخب إلى البالد قادما من لبنان 
حيث اختتمت منافسات البطولة ان »أبطال الكويت 
متكنوا من حتقيق 10 ميداليات ذهبية من أصل 12 في 
األسلحة الثالثة هي )الفلوريه( و)األبيه( و)السابر( 

إضافة الى ميداليتني فضيتني و3 برونزيات فيما حل 
املنتخب املصري ثاني����ا برصيد 4 ذهبيات ولبنان 

ثالثا برصيد 3 ذهبيات.
من جانبه، أش����اد مدير إدارة اإلعالم والنشر في 
الهيئة العامة للش����باب والرياضة توفيق العيد في 
»بهذا االجناز الالفت« مؤكدا انه »اس����تمرار لتميز 
اللعب����ة في الكويت بفض����ل العمل الدؤوب ملجلس 
إدارة احت����اد اللعبة واجله����ود املخلصة للجهازين 

الفني واإلداري لهذا املنتخب الشاب«.

توفيق العيد في استقبال وفد املبارزة


