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البدري يسخر من الفوز التونسي ويصف التحكيم بـ »المهزلة«

»يد« الترجي أعلى من األهلي
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

حس���مت كرة اليد السباق بني االهلي املصري والترجي 
التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة 
القدم لصالح الفريق التونسي، وانتزع الترجي بطاقة التأهل 
إلى النهائي بعدما تغلب على ضيفه األهلي 1-0 على ملعب 

»7 نوفمبر« برادس في إياب الدور نصف النهائي.
وكان األهل���ي قد فاز على الترجي 2-1 ذهابا في القاهرة 
وبذلك يتعادل الفريق���ان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب 
واإلياب ويتأهل الترجي إلى النهائي لتسجيله هدفا خارج 
أرضه، ليلتقي مازميبي الكونغولي الذي تأهل على حساب 

شبيبة القبائل اجلزائري في املباراة النهائية.
ويخوض الترجي مباراة ذهاب الدور النهائي في لوبومباشي 
ف���ي 30 او 31 اجلاري، على ان يلعب ايابا على ارضه في 13 
او 14 نوفمبر املقبل. وجاء هدف الفوز للترجي في الدقيقة 
االولى من املباراة وكان من نصيب املهاجم النيجيري مايكل 
إينرامو وبلمسة يد متعمدة كان يستحق عليها االنذار على 

األقل، مع إلغاء الهدف الذي أفسد املباراة حتى نهايتها.
يذكر ان العبي الترجي احتجوا على الهدف االول لالهلي 

في لقاء الذهاب ألنه كان بلمسة يد من محمد فضل.
وانتقل التوتر الى املؤمتر الصحافي عقب املباراة ووصل 

األمر حلد التشابك باأليدي والسباب بني اإلعالميني املصريني 
والتونسيني، ووصف مدرب األهلي حسام البدري الذي كان 

شديد االنفعال بعد املباراة التحكيم ب� »املهزلة«.
وأضاف »كنا قد نبهنا قبل املباراة على املستوى الهزيل 
للحك���م الغاني جوزيف المبتي وعدم خبرته، كما أن هناك 
تواطؤا واضحا جدا وترتيبا للمباراة من أجل حسم النتيجة 
بهدف لصالح الترجي«. كما حمل البدري االحتاد االفريقي 
لكرة القدم املسؤولية الكاملة في الهزمية التي مني بها فريقه، 
مؤكدا أن المبتي يعطي منوذجا سيئا. وأكد أن »الترجي ال 
يستحق التأهل للنهائي وال الفوز، ال حسابيا وال من حيث 
األداء« على حد تعبيره، واستغرب من الهدف الذي سجله 
إينرامو باليد، في املقابل أكد أن الهدف الذي س���جله محمد 

فضل في مرمي الترجي في مباراة الذهاب كان »شرعيا«.
عدالة السماء

من جانبه، أعرب مساعد مدرب الترجي ماهر الكنزاري 
ع���ن رضاه التام للنتيجة، مؤكدا أن »عدالة الس���ماء كانت 
حاضرة« حيث تكرر على حد قوله سيناريو القاهرة بعدما 
سجل محمد فضل هدفا باليد، كما اعترف بعدم شرعية الهدف 
الذي سجله إينرامو باليد أيضا منذ الدقيقة األولى في شباك 

حارس األهلي. وحول تصريح البدري بعدم أحقية الترجي 
للترشح للنهائي، اكتفى الكنزاري بقوله إن الترجي استحق 
الفوز، ومن العيب أن يعلق فريق عريق مثل األهلي هزميته 
على التحكيم، وأض���اف قائال »األهلي افتقر خلط الهجوم، 
وهدف إينرامو منذ الدقائق األولى قضى تقريبا على تركيز 
زمالء أبو تريكة ما ساهم في توتر األجواء وسيطرة اللعب 
اخلش���ن، ولكن يبقى األهلي فريقا كبيرا بنجومه وتاريخه 
لكن يستحيل على أي ناد هزمية الترجي على ميدانه وأمام 

جمهوره«.
مباراة هزيلة

ولم يظهر أي من الفريقني مبستواه املعهود خالل املباراة 
التي شابتها اخلشونة بني الالعبني، كما أعاقت األمطار الغزيرة 
في رادس حتركات العبي الفريقني على أرض امللعب الزلقة. 
بدأت املباراة بإيقاع لعب سريع وفاجأ الترجي ضيفه األهلي 
به���دف التقدم في الدقيقة االولى م���ن املباراة حيث حصل 
الفريق التونس���ي على ضربة ركنية مبكرة وتلقى مايكل 
إنيرامو الكرة ودفعها في الشباك مسجال هدفا مثيرا للجدل 
حيث أظهرت االعادة التلفزيونية أنه دفع الكرة بيده ولكن 

احلكم احتسب الهدف.

شاوشي ينجو بأعجوبة من حادث خطير
جنا حارس مرمى املنتخب اجلزائري ونادي وفاق 
سطيف فوزي شاوشي من حادث سير تعرض له أمس 
األول لدى عودته إلى بلدة برج منايل مسقط رأسه 

على بعد 70 كيلومترا شرق العاصمة اجلزائرية.

وذكرت مصادر محلية أن شاوشي جنا بأعجوبة 
من احلادث إثر انحراف سيارته بعدما حاول تفادي 
س����رب من اخلنازير خرج من الغابة على الطريق 

املؤدي إلى مسكنه العائلي. 

دعوة عمال منجم تشيلي إلى »أولدترافورد«
قدم مان يونايتد االجنليزي 
دعوة الى عمال املناجم ال� 33 
الذي����ن كانوا عالقني في منجم 
س����ان خوس����يه في تش����يلي 
ملدة ش����هرين، حلضور احدى 
مباريات����ه عام 2011 في ملعبه 
»اولدترافورد«، وذلك بحسب ما 
أعلن احد رعاة الفريق. ووصلت 
الدعوة الى عمال املنجم الذين 
تصدروا العناوين بعدما صمدوا 

ملدة ش����هرين في ق����اع املنجم 
قبل ان يت����م إخراجهم، وعبر 
رئيس تش����يلي سيباستيان 
بينيرا الذي التقى مبدرب مان 
يونايتد االس����كتلندي اليكس 
فيرغسون ونائب رئيس الشركة 
التشيلية »كونتشا اي تورو« 
املنتج����ة للنبي����ذ واحد رعاة 
»الش����ياطني احلم����ر«، رافايل 

رافايل غيوليساستي.

وقال فيرغسون بعد اجتماعه 
بالرئيس التشيلي املتواجد في 
لندن في زيارة رس����مية، انه 
تأثر كثيرا ب� »معجزة س����ان 
خوسيه« وبشجاعة عمال املنجم 
ومقاومتهم للظروف الصعبة 
الذي  التي مروا بها، وبالعمل 
املنقذون، مضيفا »انه  قام به 
امتياز بالنسبة لي ان امتكن من 

دعوتهم الى اولدترافورد«.

لم يس���تبعد النجم الفرنس���ي السابق وأحد 
أس���اطير ريال مدريد زين الدين زيدان إمكانية 
توليه اإلشراف على النادي امللكي بعد 3 سنوات 
من اآلن، إذ أبدى رغب���ة كبيرة في دخول مجال 

التدريب من أوسع أبوابه.
وصرح زيزو لصحيفة »لو باريزيان« الفرنسية 
قائال »لقد رفضت عرضا للتدريب منذ 3 سنوات، 

اآلن ملاذا ال أقبل؟.. من املمكن جدا أن أنقل جتربتي 
للشباب والناشئني خالل 3 سنوات«.

وأضاف في تصريحات مقتطفة من صحيفة 
»ليكيب« قائال »أعتقد أنني اتخذت قرار االعتزال في 
وقت مبكر، كان بإمكاني اللعب ملوسم أو موسمني 
إضافيني، كنت في سن ال� 34 وفضلت التوقف عن 

اللعب قبل أن يتم التخلي عني«.

زيدان نادم على االعتزال المبكر 

إبراهيموڤيتش يشّبه غوارديوال بوودز
انتقد الدولي السويدي زالتان ابراهيموڤيتش، مهاجم ميالن االيطالي، 
مدرب فريقه السابق برشلونة االسباني جوسيب غوارديوال مشبها اياه 
بنج����م الغولف األميركي تايغر وودز الن����ه »يريد ان يظهر للعلن بانه 

كامل، لكن ليس هناك اي شخص كامل«.
وقال ابراهيموڤيتش في تصريح لصحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 
االيطالي����ة: »يريد غوارديوال ان يظهر للعل����ن بانه كامل وتايغر وودز 
يريد االمر ذاته لكن ليس هناك اي ش����خص كامل«، في اشارة منه الى 
الفضيحة اجلنس����ية التي الحقت وودز وتسببت في تشويه صورته 
كرياضي أس����طوري. واعتبر ابراهيموڤيتش بان غوارديوال )39 عاما( 
مدرب كبير بخبرة متواضعة، مضيفا »انه صغير السن من اجل قيادة 

فريق يضم 22 جنما وكل منهم يتميز بشخصية مختلفة«.
وأش����ار مهاجم اياكس امس����تردام الهولندي سابقا الى ان مورينيو 
حفزه الن����ه مدرب فائز، مضيفا »مورينيو يأت����ي )الى الفريق(، يفوز 
ثم يقول وداعا وش����كرا«. وهذه ليس����ت املرة االول����ى التي ينتقد فيها 
ابراهيموڤيتش مدرب النادي الكاتالوني النه وصفه الش����هر املاضي ب� 

»املدرب الصغير الشأن«.

هودجسون: توريس يعاني
 من أزمة ثقة ويحتاج إلى هدف

رح����ب ليڤربول االجنليزي باملالك اجلدد للنادي لكن من املرجح أن 
تستمر معاناة الفريق في امللعب حتى يعود مهاجمه فرناندو توريس 
الى مستواه. وسجل املهاجم االسباني هدفا واحدا في عشر مباريات هذا 
املوس����م وهو االحصاء الذي يوضح السبب في احتالل ليڤربول املركز 

قبل األخير في جدول املسابقة عقب خسارته 0�2 أمام ايڤرتون.
وال ميثل توريس املشكلة الوحيدة بالنسبة الى ليڤربول الذي يعد أكثر 
االندية االجنليزية جناحا اال أن الفريق يفتقد بشدة للمساته احلاسمة 
وقدرته على صناعة األهداف من ال ش����يء. وسجل توريس 22 هدفا مع 
فريقه املوسم املاضي لكن وعقب معاناته من االصابات عاد املهاجم في 
الوقت املناس����ب ليشارك بجزء بس����يط في فوز اسبانيا بكأس العالم. 
وقال هودجسون لشبكة »سكاي سبورتس« »لقد تلقى ضربة قوية في 
كأس العالم بسبب مستواه مع منتخب اسبانيا وأعتقد انه تراجع بعض 

الشيء وهو بحاجة الى هدف أو هدفني الستعادة الثقة«. 

»الظاهرة« رونالدو سجل هدفين لم يحتسبا 
كان على كورينثيانز أن يتابع إلغاء هدفني أحرزهما جنمه املخضرم 
رونالدو خالل عودته إلى املالعب بعد عدة أش���هر من الغياب، قبل أن 
تنته���ي مباراة الفريق على ملعب جواراني بتعادل س���لبي في ختام 
مباريات اجلولة الثالثني من البطولة. وسيطر فريق املدرب املؤقت فابيو 
كاريللي على الشوط األول من املباراة وسط أداء بارز لرونالدو، لكن 
درجة احلرارة املرتفعة أدت إلى هبوط األداء في الشوط الثاني لتنتهي 
املباراة دون أهداف. وأكد كورينثيانز تعيني املدير الفني تيتي لتدريب 
الفريق مبجرد انتهاء اللقاء، ومن املقرر أن يقود الفريق اعتبارا من 
اليوم. ويحتل كورينثيانز املركز الثالث برصيد 50 نقطة، مقابل 35 

نقطة جلواراني الرابع عشر.

أوزيل: أستمتع باللعب في ريال مدريد

األملاني مسعود أوزيل سعيد في مدريد

الدولي  الالعب األملاني  بدأ 
مسعود أوزيل يستمتع باحلياة 
في ريال مدريد االسباني مما 
يعتبر أخبارا سيئة بالنسبة 
للمدافعني سواء في اسبانيا أو 

في أوروبا.
األلع���اب  صان���ع  وكان 
األملاني قدم أفضل عروضه في 
الدوري االس���باني حتى اآلن 
عندما قاد ريال مدريد للفوز 
1-4 على ملق���ة، حيث صنع 
أوزيل الهدفني اللذين سجلهما 
البرتغالي كريستيانو  النجم 
رونالدو بهذه املباراة، األول عن 
طريق متريرة ساحرة واآلخر 
اعاقته في منطقة  عن طريق 
اجلزاء ليتم احتساب ضربة 

جزاء للنادي امللكي.
وغادر أوزيل أرض امللعب 
مبتسما وقال: »إنني مستمتع 
حقا باللعب ف���ي هذا الفريق 
وأعتقد أن مستوانا يتحسن 

من مباراة ألخرى«.
وأضاف ان���ه يتطلع قدما 
إلى لقاء رفيع املستوى الذي 
سيستضيف ريال مدريد خالله 

فريق ميالن اإليطالي.
الطريف أن أوزيل )22 عاما( 
كان بصدد االنضمام لبرشلونة 
االسباني بعد عروضه الرائعة 
ف���ي كأس العالم هذا الصيف 
البطولة،  حيث كان اكتشاف 
وكان الالعب األملاني حريصا 
على تكليل جهوده وجناحه في 
مونديال جنوب أفريقا بصفقة 
انتقال كبيرة بينما كان فريقه 
األملاني السابق ڤيردر برمين 
مضطرا لبيعه بسعر ال يتناسب 
مع قيمته ألن الالعب لم يكن 

يتبق لديه سوى عام واحد في 
عقده مع الن���ادي األملاني مما 
يعني أنه كان بوسعه االنتقال 
من برمين ب���دون مقابل على 
اإلطالق في يوليو 2011. ولطاملا 
كان برشلونة هو فريق أوزيل 
املفضل في اسبانيا، كما أبدى 
ساندرو روسيل رئيس النادي 
اجلديد استعداده لضم الالعب 
مقابل نح���و 15 مليون يورو 

)20.98 مليون دوالر(.
ولك���ن روس���يل طلب من 
غوس���يب غواردي���وال مدرب 
الفريق اعط���اء موافقته على 
إبرام الصفقة فجاء رد املدرب 
االسباني بالرفض ألنه يفضل 
من���ح الالعبني الصاعدين من 
قطاع الناشئني بالنادي فرصة 
اللعب عن ضم العب جديد من 

أملانيا.

فوز النصر على التضامن ضمن الجولة الخامسة من الدوري

المهاجم النيجيري للترجي مايكل إينرامو
 في صراع على الكرة مع مدافع األهلي أحمد السيد )أ.ف.پ(

العربي يتخطى اليرموك في »السلة«
يحيى حميدان

حقق العربي فوزا مهما على اليرموك 74-61 في املباراة التي جمعتهما 
اول من أمس في صالة ناصر احلمد بنادي التضامن ضمن مباريات اجلولة 
اخلامس����ة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة. وحصل األخضر على 
نقطتي املباراة ليضيفهما الى رصيده الذي أصبح 5 نقاط من 3 مباريات، 
وأصبح لليرموك 5 نقاط من 4 مباريات. وشهدت املباراة وقوف الفريقني 
دقيقة حداد على روح العب العربي السابق املرحوم نايف الضبيبي الذي 

وافته املنية اول من أمس.
وتفوق العربي على اليرامكة في جميع أرباع املباراة )13-22(، )37-

31(، )56-47(، )74-61(. وكان محترف العربي األميركي اوماري ويستلي 
السبب الرئيس����ي في ترجيح كفة فريقه لتسجيله 27 نقطة اضافة الى 
املجهود الكبير الذي بذله في التقاط الكرات العائدة من السلة األمر الذي 
أعطى األفضلية لفريقه، في حني أضاف زميله محمد محزم 14 نقطة وفهد 

الرباح 13 نقطة ومحمد بوعباس 9 نقاط ومحمد صالح 8 نقاط.
وفي اليرموك توزع تسجيل النقاط على 7 العبني حيث سجل النيجيري 
لويس ايدمي 15 نقطة وعلي صفر 14 نقطة وأحمد صفر 9 نقاط ووائل راشد 
8 نقاط وبدر املطيري وخالد اخلليفي 6 نقاط لكل منهما وأحمد الصراف 3 
نقاط. أدار املباراة طاقم حتكيمي مكون من محمد العميري ومحمد سبتي 
وعيس����ى احلمد. وفي مباراة أخرى، تغلب النصر على التضامن 63-84 
في صالة نادي اجلهراء. وتس����بب انهيار التضامن في الربع األخير في 
إخراج النصر فائزا بهذه النتيجة الكبيرة، حيث كانت النتيجة متقاربة 
وتبادل الفريقان التقدم في األرباع الثالثة األولى، حيث تقدم النصر في 
الرب����ع األول 20-19، وقلب التضامن الكفة ف����ي الربع الثاني 41-38، ثم 
استعاد النصر أفضليته في الربع الثالث 59-56، وتسبب حصول محترف 
التضامن املغربي منير عاشق على اخلطأ الرابع واضطرار املدرب محمد 
البدر الى إراحته في جعل العبي النصر يلعبون بأريحية كبيرة لينهوا 
املباراة بفارق كبير 84-63. قاد اللقاء احلكام أحمد العصفور وس����عود 

اليوسف عبد الرزاق سليمان.

القادسية يهزم الملعب 
النابلي في »سلة الحريري«

بيروت ـ ناجي شربل
قاد األميرك����ي جويل بوكس 
القادس����ية الى ف����وزه األول على 
امللعب النابلي التونس����ي 77–68 
)االرب����اع 23–15، 42–38، 57–47، 
77–68(، في املباراة التي أجريت 
بينهم����ا أمس األول ف����ي اجلولة 
الثانية للمجموعة األولى من دورة 
حسام الدين احلريري العربية ال� 
20 في كرة السلة املقامة حاليا في 
لبنان. ويلعب اليوم القادسية مع 
األهلي املصري في الساعة الثامنة 
مساء ضمن اجلولة الرابعة، والتي 
يلعب خالله����ا امللعب النابلي مع 
احملرق البحريني في ال� 4، يتبعها 
لقاء كاظمة مع االحتاد السكندري 
املص����ري في ال� 6 ف����ي املجموعة 

الثانية.

برونزية للكويت
 في الدورة العسكرية

فاز منتخب اجليش الكويتي لكرة 
اليد بامليدالية البرونزية في منافسات 
كرة اليد بعد تعادله مع السعودية 27-

27 في الدورة العسكرية العربية األولى 
املقامة حاليا في سورية. وبذلك رفعت 
الكويت حصادها من امليداليات في 
البطولة الى تسع منها ذهبية وفضيتان 

وست برونزيات. العب العربي فهد الرباح يحاول التسجيل والعب اليرموك أحمد صفر مينعه 

التسيو يواصل صدارته لـ »الكالتشيو« 

مدافع باري أليساندرو باريسي يبعد الكرة برأسه أمام مهاجم التسيو أندرسون هرنانيس         )أ.ف.پ(

استعاد التسيو الصدارة بفوزه الثمني على مضيفه 
باري 2 � 0 في ختام املرحلة الس����ابعة من الدوري 

االيطالي لكرة القدم.
وانتظر التسيو الش����وط الثاني حلسم نتيجة 
املباراة في صاحله بهدفني سجلهما البرازيلي اندرسون 
هرنانيس بتس����ديدة قوية من داخ����ل املنطقة بني 
ساقي احلارس البلجيكي جان فرانسوا جيليه )52(، 
وس����يرجيو فلوكاري بعدما اعترض كرة س����ددها 
االرجنتيني كريس����تيان دانيال ليديس����ما فخدعت 

احلارس جيليه )61(.
وهو الفوز اخلامس هذا املوس����م لالتسيو فرفع 

رصيده الى 16 نقطة بفارق نقطتني امام ميالن.
إنجلترا

شدد مانشستر سيتي اخلناق على تشلسي املتصدر 
وحامل اللقب بفوزه املهم على مضيفه بالكبول 3 � 
2 بفضل ثنائية قائده الدولي األرجنتيني كارلوس 
تيفيز في املرحلة الثامن����ة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. واس����تغل مانشستر سيتي جيدا تعثر 
تشلسي ورفع رصيده الى 17 نقطة بفارق نقطتني 

خلف النادي اللندني.
إسبانيا

ارتقى إسبانيول الى املركز السادس بعد تغلبه 
على مضيفه مايوركا 1 � 0 في املرحلة السابعة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
ورفع إس����بانيول رصيده الى 12 نقطة مقابل 8 

نقاط ملايوركا.
واستغل إسبانيول خس����ارة اشبيلية السادس 

سابقا امام مضيفه سبورتينغ خيخون 0 � 2.
وصعد أتلتيك بلباو الى املركز الثامن بفوزه على 

ضيفه سرقسطة 2 � 1.
وحقق راسينغ سانتاندر فوزه الثاني هذا املوسم 

وكان على حساب ضيفه امليريا 1 � 0.
وحذا ليڤانتي حذو راسينغ سانتاندر وحقق فوزه 

الثاني هذا املوسم عندما تغلب على ريال سوسيداد 
2 � 1. وسقط ديبورتيڤو ال كورونيا في فخ التعادل 

السلبي أمام ضيفه أوساسونا.
ألمانيا

ارتقى هوفنهامي الى املركز الرابع بفوزه الصعب 
على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 3 � 2، وأحلق 
اينتراخ����ت فرانكفورت خس����ارة مذل����ة مبضيفه 
كايزرس����الوترن عندما تغلب عليه بثالثية نظيفة 
في املرحلة الثامنة من الدوري األملاني لكرة القدم.

فرنسا

فشل رين في االبتعاد 4 نقاط في الصدارة بسقوطه 
في فخ التعادل امام مضيفه لنس ال� 19 قبل األخير 0 
� 0 في ختام املرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم. واكتفى رين، الوحيد الذي لم يذق طعم 
اخلسارة حتى اآلن، بتعزيز موقعه في الصدارة بنقطة 
واحدة ليوسع الفارق الى نقطتني بينه وبني مطارده 
املباشر سانت اتيان الذي خسر امام مضيفه نيس 
1 � 2. وواصل لي����ون صحوته وحقق فوزه الثاني 
على التوالي والثالث له هذا املوس����م عندما تغلب 

على ضيفه ليل 3 � 1.
وهي اخلس����ارة االولى لليل هذا املوسم فتراجع 
الى املركز السادس برصيد 14 نقطة، في حني ارتقى 
ليون الى املركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بفارق 

األهداف خلف لوريان الفائز على ڤالنسيان 2 � 1.

هولندا

استعاد ايندهوفن الصدارة من غرميه التقليدي 
اياكس امستردام بفوزه على مضيفه فيلم تيلبورغ 
4 � 2 في ختام املرحلة التاسعة من الدوري الهولندي 
لكرة القدم. ورف����ع ايندهوفن رصيده الى 21 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام. وفاز غرونيغن على هيرينفني 
1 � 0، ورودا كيرك����راده على فيتي����س ارنهم 4 � 1، 

وهيراكليس امليلو على نيميغن 3 � 2.


