
رياضةالسبت  23  اكتوبر  2010   30

العب االهلي احمد فتحي يسبب قلقا الدارة القلعة احلمراء

نافع العنزي في لقطة تذكارية مع الوفد البحريني وعدد من املدعوين

)أ.پ( جنم مان يونايتد واين روني يغادر بعد اجتماعه مع املدرب ومالكي النادي بعد اإلعالن عن بقائه 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل لمنعه من االنتقال إلى مانشستر سيتي

روني: أقنعني فيرغسون ومالكو مان يونايتد باالستمرار 5 سنوات

القاهرة: سامي عبدالفتاح
اصبح الظهير االمين بالنادي 
األهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي 
ميثل صداعا مزمنا لدى جلنة الكرة 
الفني بعد ان  بالنادي واجله����از 
اصبح الالعب محاطا بالعديد من 
املشاكل املادية، والتي كان اخرها 
تغرمي االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« لالعب مبلغ 100 ألف يورو 
لصالح وكيل أعماله السابق محمد 
حميد، وذلك إثر الشكوى التي تقدم 
بها الوكيل ضد الالعب. وأكد »فيفا« 
في خطابه إلدارة القلعة احلمراء 
أن وكيل أعمال فتحي يستحق هذا 
املبلغ نظير صفقة انتقال الالعب 
لنادي شيفلد يونايتد االجنليزي 
قبل عودته للنادي األهلي، حيث 
يس����تحق له مبلغ 70 ألف يورو 
نظير عمولته في الصفقة، و30 ألفا 
نسبة ال�5% من قيمة عقد الالعب 
مع النادي االجنليزي وهو املتعارف 
عليه في التعاقدات، وأمهل االحتاد 
الدولي الالعب أس����بوعني لسداد 
الغرامة وإال فسيتعرض لإليقاف 

احمللي والدولي.
في الوقت نفسه حتدد الثامن 
من نوفمبر املقبل موعدا للجلسة 
التي حتدد مصير أحمد فتحي، في 
الش����كوى املقدمة ضده من إحدى 
شركات احملمول بسبب مخالفته 
املبرم بينهما والتي  العقد  لبنود 
تطالبه خاللها بس����داد الش����رط 
اجلزائي البالغ مليوني جنيه بعد 
رفضه احلضور لتصوير اإلعالن 

املتفق عليه في املوعد احملدد.
من جانب����ه اكد مدي����ر الكرة 
باألهل����ي هادي خش����بة إن إدارة 
النادي قررت توقيع عقوبات على 
الالعبني الذي����ن خالفوا تعليمات 
الن����ادي وقام����وا بتصوير إعالن 

بالعقود التي وقعها مع الشركات 
الراعية له، كما قرر هادي خشبة 
توقيع عقوبات مالية على العبي 
الفريق الذي����ن قاموا باالعتراض 
على احلكم الغاني الذي أدار مباراة 
األهلي والترجي األخيرة في إياب 
أبطال  النهائي لدوري  الدور قبل 
أفريقيا بطريقة مبالغ فيها، وذلك 
التي  في إطار سياسة االنضباط 
ينتهجها النادي األهلي على مدار 

تاريخه.

أزمة فتح اهلل

يبدو ان املفاوضات املكثفة التي 
الزمالك  يقوم بها مسؤولو نادي 
مع مدافع الفريق االول لكرة القدم 
بالنادي محمود فتح اهلل من اجل 
البيضاء  الالع����ب للقلعة  جتديد 
ملدة ثالث مواسم جديدة سيكتب 
لها الفشل، بعدما متسك فتح اهلل 
بطلباته املادي����ة مقابل التجديد، 
ورفض العرض الذي تقدم له به 
مس����ؤولو الن����ادي، وهو أقل مما 
طلبه الالعب مبا يقرب من نصف 

مليون جنيه.
في الوقت نفس����ه بدأ اجلهاز 
اإلدارة  الفني للزمال����ك ومجلس 
يش����عرون بالقلق مما تردد بقوة 
في األيام األخيرة عن توقيع فتح 
اهلل على عقود مبدئية لالنضمام 
لألهلي مع بداية املوسم اجلديد، 
استغالال النتهاء عقده مع الزمالك 

بنهاية املوسم احلالي.
وعلى جانب آخر فقد أكد مدير 
الكرة بالزمال����ك ان اجلهاز الفني 
للفريق س����يوقع عقوبات مغلظة 
على الع����ب الفريق العراقي عماد 
محمد وذلك بعد تغيبه عن مران 
الفريق مس����اء اول من امس دون 

إذن من اجلهاز الفني. 

ومحمد فضل وشريف عبدالفضيل 
إكرامي وحسام عاشور  وشريف 
وأحمد شكري وشهاب الدين أحمد 
ومصطفى عفروتو. وتابع خشبة 
أن هؤالء الالعبني سيتحملون قيمة 
الشرط اجلزائي املوجود في عقد 
األهلي مع الشركة الراعية مهما كان 
حجم����ه ألن األهلي البد أن يلتزم 

إلحدى شركات احملمول املنافسة 
الراعية لألهلي،  لشركة احملمول 
وكان س����بعة من العب����ي الفريق 
االحمر قد قام����وا بتصوير إعالن 
للشركة املنافسة قبل السفر لتونس 
ملواجهة الترج����ي في إياب الدور 
قبل النهائي لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا وهم: محمد ناجي )جدو( 

أك����د مان يونايتد ام����س ان مهاجمه واين 
روني جدد عقده معه خلمس سنوات اضافية. 
وسيبقى روني بالتالي في صفوف الشياطني 
احلمر حتى يونيو عام 2015 على اقل تقدير.

وأعلن النادي االجنليزي على موقعه على 
شبكة االنترنت في بيان مقتضب امس »وافق 
واين روني على جتديد عقده ملدة خمس سنوات 

حتى يونيو عام 2015«.
وكان روني أعلن نيته ترك ناديه احلالي، 
لكنه قرر بشكل مفاجئ االستمرار في صفوفه 

وجتديد عقده معه.
وقال مدرب مان يونايتد الس����ير اليكس 
فيرغسون »انا س����عيد ألن روني وافق على 
االس����تمرار معنا«، وأضاف: »عشنا أسبوعا 
صعبا، لك����ن التغطية اإلعالمية الكبيرة لهذا 
احلدث كانت منتظرة لناد بحجم مان يونايتد«. 
وكشف »قلت لروني ان الباب اليزال مفتوحا 

أمامه وأنا سعيد ألنه قرر البقاء«.
وتابع: »في بعض األحيان، عندما تكون العبا 
في احد األندية، من الصعب معرفة أهمية املكان، 
وأنت في حاجة لكي متر بتجربة مماثلة لتلك 
التي مر بها ملعرفة هذا األمر. اعتقد ان روني 
يدرك متاما اآلن أهمية نادي مان يونايتد، وأنا 
سعيد النه قرر قبول التحدي لقيادة الالعبني 
الشبان وان يجعل من نفسه احد عظماء العبي 

مان يونايتد«.
وختم: »أنا واثق من ان جميع األشخاص 
الذين ينتمون الى النادي سيقفون وراء روني 
وسيظهرون دعمهم له لكي يقدم أفضل مستوى 

له«.
من جهته، قال روني »لقد تكلمت مع املدرب 
ومالكي النادي وقد أقنعوني بانني انتمي الى 

هذا املكان«.
وأضاف »أنا سعيد لتجديد عقدي. لقد قلت 
قب����ل يومني ان املدرب ه����و داهية، لقد جنح 
بفض����ل ثقته العمياء ب����ي ودعمه املطلق في 

اقناعي بالبقاء«.
وتاب����ع: »جددت عقدي وأنا ملء الثقة بان 
اإلدارة واجلهاز الفني ومالكي النادي مصممون 
على ان يستمر مان يونايتد في حصد األلقاب 
كما يدل عليه تاريخه العريق، وهو الس����بب 

الذي جعلني انتقل اليه في املقام األول«.

وكشف »أدرك متاما ان جمهور النادي أصيب 
بخيب����ة امل مما قرأه ورآه في األيام األخيرة، 
لكني كن����ت قلقا على مصير النادي، لقد كان 
أنصار النادي رائعني معي منذ انتقالي اليه، 

ودوري اآلن ان استعيد ثقتهم بي«.
وكان روني تلقى تهديدات بالقتل امس ملنعه 
من االنتقال الى صفوف مانشستر سيتي الغرمي 

التقليدي لفريقه في مدينة مانشستر.
وكان مانشستر سيتي من الفرق املرشحة 
للحصول على خدمات روني، لكن بعض أنصار 
يونايتد مصممون على تخويف روني من مغبة 

التفكير في هذا االمر.
وظهر االم����ر جليا عندما رفع هؤالء الفتة 
كبيرة متوجهني الى روني وكتب عليها باألحرف 
احلمراء العريضة »إذا انضممت الى س����يتي، 

اعتبر نفسك في عداد املوتى«.
وكان أنصار غاضبون قاموا مبحاصرة منزل 
روني احتجاجا على قرار األخير ترك الفريق، 
قبل ان يتدخل رجال الش����رطة إلبعادهم عن 
املكان، وتلقى قسم الشرطة في مدينة مانشستر 
اتصاال هاتفيا يفيد بقيام نحو 30 من أنصار 
مان يونايتد في وقت متأخر مبحاصرة الڤيال 
الت����ي يقطنها روني والتي يقدر ثمنها ب� 4.5 
ماليني جنيه استرليني )نحو 6.7 ماليني دوالر( 
والواقعة في منطقة بريستبوري بالقرب من 

مدينة مانشستر.
وكان ق����رار روني أثار غضب جمهور مان 
يونايتد وجاءت شائعات امكانية انتقاله الى 
الغرمي اللدود في املدينة الواحدة مانشس����تر 

سيتي لتصب الزيت على النار.
وق����ام أنصار مان يونايت����د بتهديد روني 
بعدم االنتقال الى مانشس����تر سيتي قبل ان 
تقوم الش����رطة بتفرقة هؤالء من امام منزله 
الفخم بعد ان هددت باعتقالهم إذا لم ميتثلوا 

ألوامرها.
وقال متحدث باس����م الش����رطة احمللية ان 
مركزه »تلقى اتصاال هاتفيا من احد س����كان 
برس����تبيري يؤكد وجود 20 الى 30 شخصا 

يتجمعون خارج منزله«.
وأضاف »حضرت الشرطة على الفور وقامت 
بتفريق املجموعة بس����الم، ولم تكن هناك اي 

مخالفات«.

فتحي صداع في رأس األهلي وفتح اهلل يراوغ الزمالك

»هاتريك« والعنزي يحتفيان بنائب رئيس الرفاع البحريني
احتفى رئيس مجلس إدارة ش���ركة »هاتري���ك« الرياضية نافع 
العنزي وابنه عبداهلل العنزي مبنزله الكائن في منطقة مبارك الكبير 
باألمير زياد بن فيصل اخلليفة نائب رئيس نادي الرفاع البحريني 

مبناسبة زيارته لبلده الثاني الكويت.

وكان برفقته عضو مجلس إدارة الناي خالد الكعبي ومرافقوه.
وأقام العنزي مأدبة عشاء تكرميا للضيف بحضور بعض ممثلي 
األندية الكويتية. وسط أجواء اخوية تبادل فيها الضيوف األحاديث 

الرياضية وآخر التوقعات في عالم كرة القدم.

سلمان بن إبراهيم ينفي
ترشيحه لالتحاد اآلسيوي

بني ياس إلى المركز الثاني مؤقتًا

لخويا في الصدارة مؤقتًا

األنصار يستضيف اإلخاء

اليابان بكامل قوتها في كأس آسيا 

تونس تستضيف الجزائر في فبراير

هاميلتون وويبر األسرع في التجارب الحرة

المنامة ـ ناصر محمد
نفى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة االمني العام للمجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس احتاد كرة القدم نيته للترشح 
ملنافسة محمد بن همام في االنتخابات القادمة، مؤكدا بقاءه في رئاسة 
احتاد كرة القدم حتى نهاية الفترة املكملة، جاء ذلك خالل االجتماع 

الودي الذي عقد امس األول مع رجال الصحافة واالعالم.
م���ن جهة اخرى تعادل املنامة مع احل���د بهدفني لكل منهما في 
ختام اجلولة الثانية من مسابقة دوري الدرجة األولى ليرفع املنامة 
رصيده الى 4 نقاط وحصد احلد اول نقطة سجل للمنامة االرجنتيني 
جوليان 12 وهاني البدراني 60 وللحد البرازيلي ويزلي 24 ونايف 

ماجد 67 وشهدت املباراة طرد العب احلد البرازيلي ادوارد.

صعد بني ياس الى املركز الثاني مؤقتا بعد فوزه الكبير على مضيفه 
دبي األخير 4-1 في املرحلة السابعة من الدوري االماراتي لكرة القدم.

وسجل العماني فوزي بشير )26 و45( وذياب عوانه )52( والسنغالي 
اندريه س����انغهور )59( اهداف بني ياس، وحسن محمد )9 من ركلة 
ج����زاء( هدف دبي. ورفع بني ي����اس رصيده الى 15 نقطة وهو نفس 
رصيد الوصل الذي بقي متصدرا بفارق املواجهات املباش����رة حسبما 
تنص لوائح الدوري االمارات����ي. وبدوره، بقي دبي في املركز األخير 

دون رصيد بعدما تعرض خلسارته السابعة على التوالي.
وفش����ل الوحدة حامل اللقب والذي كان يلعب حتت أنظار مدربه 
اجلديد النمساوي جوزيف هيكس����برغر بعدما حل بديال للبرازيلي 
تين����ي، في متابعة زحفه نح����و القمة وتعثر بالتع����ادل مع مضيفه 
الشارقة 0-0. ورفع الوحدة رصيده الى 12 نقطة وبقي رابعا، بينما 
تقدم الشارقة الى املركز اخلامس وله 11 نقطة. واكتسح النصر ضيفه 
األهلي باربعة اهداف نظيفة لإلكوادوري كارلوس تينوريو )6 و69( 
والغيني اسماعيل بانغورا )21 و62(. وتقدم النصر الى املركز الثامن 

برصيد 9 نقاط، وتراجع األهلي الى السادس وله 11 نقطة.

فاز خلويا الصاعد حديثا الى الدرجة على االهلي اقدم االندية 
3-0 ضمن اجلولة الس���ابعة من بطولة قطر لكرة القدم. وسجل 
االوزباكي ياسور ياس���نوف )21( ومحمد رزاق )62( وااليفواري 
بكاري كوني )75 من ركلة جزاء(، االهداف. ورفع خلويا رصيده 
الى 16 نقط���ة ليتصدر مؤقتا في حني جتم���د رصيد االهلي عند 
نقطة واحدة في املركز الثاني عشر االخير. وواصل السد الوصيف 
انتصاراته بفوزه الساحق على الوكرة بأربعة اهداف نظيفة سجلها 
االيفواري عبد القادر كيتا )61 ركلة جزاء(، وعلي حس���ن عفيف 
)73 و84 و90 ركلة جزاء(. ورفع السد رصيده الى 15 نقطة وصعد 
من املركز الرابع الى املركز الثاني، وبقي الوكرة في املركز احلادي 

عشر قبل االخير برصيد نقطتني.

تشهد املرحلة الثالثة من بطولة لبنان لكرة القدم حدثني بارزين، 
األول يتعلق بعودة ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية الستضافة 
مباريات كرة القدم في املسابقات الرسمية، بعد االتفاق على األمر 
ب���ني احتاد اللعبة ومجلس ادارة أهم منش���أة رياضية في لبنان. 
واألمر الثاني هو عودة املدرب اجلزائري محمود قندوز الى لبنان 
مع ناديه القدمي النجمة. وتتزامن عودة قندوز مع تذليل اخلالفات 
بني قائ���د الفريق النبيذي عباس عط���ري وادارة النادي. وكانت 
صحيفة الش���روق اجلزائرية قد أكدت أن قندوز اتفق رسميا مع 
مسؤولي النادي، ومن املنتظر ان يلتحق بفريقه اجلديد االربعاء 

املقبل، كما أكدت إدارة النادي األمر عينه.
وتنطلق اجلولة الثالثة اليوم مبباراتني، فيستضيف االنصار 
على ملعب بيروت البلدي »االخاء االهلي عاليه« العائد هذا املوسم 
ال���ى الدرجة االولى، ولن يفيد حامل اللقب 13 مرج أي تعثر آخر، 
بعد تعادله االسبوع املاضي مع الشباب الغازية 0-0، في نتيجة 
تع���د مخيبة له، أما االخاء االهلي فه���و يبحث عن انتزاع النقاط 
من اندية املقدمة بعد جناحه بذلك االسبوع املاضي اثر تعادله مع 
الراسينغ 2-2. وينتقل الصفاء الى مدينة صور اجلنوبية ملواجهة 
االصالح البرج الشمالي، ويسعى الصفاء الى حتقيق فوزه الثاني 
تواليا بعد تغلبه االسبوع املاضي على املبرة 3-1، وبالتالي محو 
آثار اخلسارة امام االنصار في املرحلة االفتتاحية. ويعول الصفاء 
على عدد من جنومه املميزين وفي مقدمهم علي السعيدي واملغربي 
طارق العمراني ومحمد قرحاني، اال انه يفتقد املهاجم محمد زين 
طحان املوقوف 3 مباريات، بينما س���يكون االصالح مطالبا على 
أرضه وامام جمه���وره باقتناص اولى النقاط ف���ي البطولة بعد 

خسارتني متتاليتني امام املبرة والعهد.

أكد االحتاد الياباني لكرة القدم انه سيرس���ل أقوى تشكيلة 
له الت���ي تتضمن الالعبني املنضمني ال���ى أندية أوروبية لدى 
مش���اركته في كأس آسيا 2011 املقررة في الدوحة من 7 الى 29 
يناير املقبل. وقال املدير الفني في االحتاد الياباني هيرومي هارا 
»يريد املدرب البرتو زاكيروني االعتماد عل افضل تشكيلة لديه، 
وهذا االمر ينطبق على الالعبني املنضمني الى اندية اوروبية«. 
وأضاف »البطولة ه���ي األرقى على الصعيد القاري«، علما ان 
املنتخب الياباني يريد إحراز اللقب للمرة الرابعة بعد أن فقده 
عام 2007 ملصلحة العراق. وكش���ف هارا انه بعث برسائل الى 
الالعبني اليابانيني املنضمني ال���ى اندية اوروبية طالبا اطالق 
س���راحهم خالل فترة البطولة. ويضم املنتخب الياباني الذي 
فاجأ نظيره االرجنتيني بالفوز عليه 1-0 في مباراة ودية أقيمت 
خالل الشهر اجلاري وكانت االولى الرسمية لزاكيروني، تسعة 
العبني منضمني الى اندية اوروبية ابرزهم العب وسط سسكا 
موس���كو كيسوكي هوندا، ودايسوكي ماتسوي املنضم حديثا 
الى توم تومسك الروسي، والعب بوروسيا دورمتوند االملاني 
ش���ينجي كاغاوا، والعب وسط فولفس���بورغ االملاني ماتوكو 
هاس���يبي ومدافع تش���يزنا االيطالي يوتو ناغاتومو. ويقيم 
املنتخب الياباني معسكرا تدريبيا اعتبارا من 26 ديسمبر في 

اليابان قبل التوجه الى الدوحة في الثالث من يناير.

أكد االحتاد التونسي إقامة مباراة بني منتخبه الوطني ونظيره 
اجلزائري في التاس���ع من فبراير املقبل على ملعب 7 نوفمبر في 
رادس إحدى ضواحي تونس العاصمة.وجاءت املباراة بطلب من 
االحتاد اجلزائري في إطار استعداده ملواجهة املغرب ضمن تصفيات 
كأس االمم االفريقية. في املقابل، اكد االحتاد التونسي إقامة مباراة 
فريقه ضد بوتسوانا في السابع عشر من نوفمبر املقبل بعد ان كان 

طالب بإجرائها في أواخر ديسمبر، لكن بوتسوانا رفضت ذلك.

سجل البريطاني لويس هاميلتون س����ائق ماكالرين-مرسيدس 
واالسترالي مارك ويبر سائق ريد بول � رينو اسرع زمن خالل جولتي 
التجارب احلرة جلائزة كوريا اجلنوبية، املرحلة السابعة عشرة من 
بطولة العالم لسباقات فورموال، على حلبة ييونغام التي تبعد 320 

كلم جنوب العاصمة سيول.
وس����جل هاميلتون اسرع زمن في اجلولة الصباحية بعدما حقق 
1.40.887 دقيقة متقدما على الپولندي روبرت كوبيتسا سائق رينو 
)1.40.968 دقيقة( واالملاني نيكو روزبرغ س����ائق مرسيدس جي بي 
)1.41.152 دقيقة( واالملاني سيباس����تيان فيتل س����ائق ريد بول رينو 
)1.41.371 دقيقة(. وجاء بطل العالم البريطاني جنسون باتون سائق 
ماكالرين � مرسيدس في املركز اخلامس امام االملاني ميكايل شوماخر 
سائق مرس����يدس جي بي، فيما حل ويبر سابعا واالسباني فرناندو 

الونسو سائق فيراري في املركز اخلامس عشر.


