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 الشيخة نعيمة األحمد في استقبال الشيخة حياة آل خليفة في املطار 

 ستاد الغرافة أحد المالعب التي ستستضيف
   مباريات المونديال في حال فازت قطر بحق االستضافة 

 أكد أنه ستتم االستعانة بمدرجات مؤقتة متحركة لزيادة عدد المقاعد في الستادات 

 الذوادي: قطر قادرة على الفوز باستضافة كأس العالم ٢٠٢٢
 أكد حســــن الذوادي الرئيس التنفيذي مللف قطر لطلب استضافة نهائيات كأس 
العالــــم ٢٠٢٢ لكرة القدم على قدرة بالده على اســــتضافة املونديال رغم املنافســــة 
الشديدة التي يخوضها امللف القطري مع دول قوية ذات خبرة كبيرة في استضافة 

البطوالت الكبرى.
  وقال الذوادي إن قطر قدمت أوراق استضافتها للمونديال لالحتاد الدولي للعبة 
(فيفا) في شــــهر مارس عام ٢٠٠٩، مشــــيرا إلى أن «الرحلــــة كانت طويلة والتزال 
مســــتمرة عبرنا خاللها عدة محطات مررنا بأيام جميلة وواجهنا صعوبات عديدة 
وفي كل محطة منها، كنا نوصل رســــالتنا للعالم وبشــــكل واضح، قطر قادرة على 
استضافة البطولة». وأشــــار الذاودي في ندوة عقدها بقاعة «ابن خلدون» بجامعة 
قطر بحضور رئيس جامعة قطر د.شيخة بنت عبداهللا املسند، إلى أن القائمني على 
امللف استطاعوا أن يحولوا ما يراه البعض نقاط ضعف في امللف إلى نقاط إيجابية 
مثلمــــا يتعلق بصغر مســــاحة الدولة أو املناخ في فترة الصيــــف، مؤكدا أن املوقع 
اجلغرافي لدولة قطر يأتي في قلب منطقة الشرق األوسط مما سيسهل على جماهير 
الكرة وعشاقها من شتى أنحاء العالم الوصول لقطر ومتابعة البطولة عن كثب، كما 
سيساعد املوقع اجلغرافي على تغطية مناطق شاسعة من خالل البث التلفزيوني، 

فموقع قطر يسمح لنحو ثالثة مليارات شخص مبتابعة البطولة.
  وأشــــار في تصريحات نشرتها وكالة األنباء القطرية إلى أن البنية التحتية في 
قطر ممتازة، وهناك خطوات كبيرة في الطريق من بينها مشروع املترو، الذي سيربط 

بني املالعب املختلفة التي تستضيف املباريات.

  وأوضــــح الرئيس التنفيذي مللــــف قطر أن صغر حجم مســــاحة الدولة يعتبر 
من العوامل اإليجابية التي تدعم اســــتضافة قطــــر للمونديال «فاجلمهور لن يكون 
مضطرا للســــفر والتنقل من مدينة ألخرى ملتابعة فريقه املفضل بل سيســــتقر في 
مــــكان واحد ومنه ينطلق ملتابعة املباريات عبر مســــافات قصيرة مما يوفر اجلهد 
واملال على احلضور كما ســــيتيح الفرصة أمام عشاق الكرة ملتابعة أكثر من مباراة 

في اليوم الواحد».

  مدرجات مؤقتة

  وتطرق الذوادي في حديثه إلى املالعب التي ستقام عليها مباريات مونديال ٢٠٢٢ 
في حالة الفوز بحق االســــتضافة في التصويت الذي يقام في الثاني من ديســــمبر 
املقبل مبدينة زيورخ السويسرية، قائال: «لفيفا متطلبات خاصة فعلى املالعب التي 
تســــتضيف األدوار األولى أن تكون بســــعة ٤٠ ألف متفرج، أما مباريات الدور قبل 
النهائي فيجب أن تقام في مالعب ذات سعة ٦٠ ألف متفرج، في حني يجب أن يكون 

ملعب املباراة النهائية قادرا على استضافة ٨٠ ألف متفرج».
  وأضاف الذوادي «كان من املهم بالنســــبة للجنة امللف عدم إنشاء مبان رياضية 
قد ال يجرى االستفادة منها بشكل كامل بعد البطولة، فالسعة املعقولة التي يتطلبها 
الدوري القطري تقدر بحوالي ٢٥ ألف متفرج، لذلك كانت فكرتنا املتعلقة ببناء املالعب 
بســــعة ٢٥ ألف متفرج، وإكمال متطلبات فيفا من خالل االستعانة مبدرجات مؤقتة 
متحركة، تستخدم في فترة البطولة فقط، وسنتفادى وجود مالعب ال تستخدم». 

 وفود فتيات الطائرة الخليجية تصل اليوم

 حياة آل خليفة: نظام الدوري هو األنسب 
للبطوالت الخليجية النسائية

 تصل اليـــوم الى البالد وفود 
منتخبات اإلمارات وقطر والبحرين 
وعمان املشاركة في البطولة األولى 
للفتيـــات للكـــرة الطائرة لدول 
مجلس التعـــاون اخلليجي التي 
تقام حتت رعاية رئيس املجلس 
األوملبي اآلســـيوي الشيخ أحمد 
الفهد خالل الفترة من ٤ وحتى ٨ 
اجلاري على صالة نادي فتيات 
القرين علـــى ان تبدأ املنتخبات 
املشاركة بعد وصولها تدريباتها 

على صالة نادي اليرموك.
اللجنـــة    وطالبـــت عضـــو 
التنظيميـــة لرياضة املرأة بدول 
مجلس التعـــاون عضو مجلس 
إدارة اللجنة االوملبية البحرينية 
رئيـــس جلنة املـــرأة والرياضة 
في اللجنـــة االوملبية البحرينية 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة بـــأن يكون نظام الدوري 
هو السائد في تنظيم البطوالت 
اخلليجية النســـائية ألنه يحقق 
أهداف التواصل واالحتكاك بشكل 
أكبر عندما تلتقي جميع املنتخبات 
اخلليجية مع بعضها البعض مما 
يتيح جلميع األجهزة والقائمني على 
األلعاب االلتقاء والتعارف بشكل 
اكبر وتوطيـــد الروح اخلليجية 
االخوية السائدة، إضافة إلى هذا 
فإن نظام الدوري هو األنسب ويعد 
األساس الصحيح لتطوير األلعاب 

النسائية اخلليجية.
  وأعربت آل خليفة التي وصلت 
البالد مســـاء أمـــس األول وكان 

أول بطولة خليجية نسائية بعد 
تكليفي من االحتاد العربي للعبة 
املرأة اخلليجية  بتفعيل رياضة 
ومتكنت بعد زيارتي جلميع دول 
مجلس التعاون وما ملست منهم 
من تعاون فـــي تنظيم البطولة 
وما يثلج الصدر أن هذه البطولة 
مازالت تنظـــم حتى اآلن بجهود 
القائمني على لعبة كرة الطاولة في 
دول املجلس واللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة التي يوما بعد يوم 
تقـــدم جناحات وإســـهامات من 
النســـائية  الرياضة  اجل خدمة 

اخلليجية.
  وأشـــارت آل خليفـــة الى أن 
تنظيم بطولـــة اخلليج للطائرة 
للفتيـــات يضاف إلـــى اجنازات 
اللجنة التنظيمية برئاسة الشيخة 
نعيمة األحمـــد والتي بجهودها 
احلثيثة وعملها املتواصل ودعمها 
الالمحدود متكنت من تنظيم هذه 
البطولـــة دون أن تنســـى الدور 
الذي قامت بـــه عضوات اللجنة 
واملســـؤولون فـــي دول مجلس 
التعـــاون وحرصهم الكبير على 

إقامة هذه البطولة.
  على صعيد آخر، تعقد الشيخة 
نعيمة األحمد مؤمترا صحافيا في 
الــــ ١١ ظهر اليوم في مقر اللجنة 
االوملبيـــة إللقـــاء الضـــوء على 
منافســـات البطولة، كما تتطرق 
إلى االستعدادات التي تبذل من أجل 
الالئق  البطولة بالشكل  أن تقام 

وكذلك حفل االفتتاح. 

في اســـتقبالها رئيســـة اللجنة 
التنظيميـــة لرياضة املرأة بدول 
التعاون الشيخة نعيمة  مجلس 
األحمد، عن سعادتها للمشاركة 
في اجتماعـــات املكتب التنفيذي 
املرأة  التنظيمية لرياضة  للجنة 

في دول مجلس التعاون وكذلك 
حضورها ملباريات بطولة اخلليج 

للكرة الطائرة للفتيات.
  وقالت لقد تشرفت عندما كنت 
الثانـــي لرئيس االحتاد  النائب 
العربـــي لكـــرة الطاولة بتنظيم 

 عبدالرحمن بن مساعد يعلن عدوله عن االستقالة

 الهالل يستضيف القادسية 
بطموح مواصلة االنتصارات

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  تفتتـــح اليوم اجلــولة الـ ١٢ من الدوري السعـــودي لكــرة القـــدم 
بـ ٣لقاءات، فيســــتضيف الهالل (ثالث الترتيب) القادسية (احلادي 
عشر). ويلعب الهالل لقاءه الثامن في املسابقة ولديه ٤ لقاءات مؤجلة 
ومازالت أمامه الفرصة متاحة لصدارة املسابقة بحكم انه خسر نقطتني 
فقط مقابل ٦ لالحتاد املتصدر، لذلك ســــيبحث عن مواصلة حصده 
للنقاط، بينما يأمل القادســــية في التقــــدم الى مركز آمن، خاصة انه 

تعادل في اجلولة املاضية مع االحتاد املتصدر.
  وثاني لقاءات اليوم يجمع األهلي بالوحدة في ظروف صعبة جدا 
لألول الذي مازال في وضع متأخر جدا وفي املركز الـ ١٢ بعد ان تلقى 
عدة خســــائر أدت الى تراجعه فــــي الترتيب واحتالله مركزا ال يليق 
بتاريخه إطالقا، فيما الوحدة يحل سادســــا بعد ان تلقى في اجلولة 
املاضية خسارة بعد عدة مباريات حصد فيها نقاط قفزت به الى مركزه 
احلالي، ويعتبر لقاء اليوم مهما جــــدا لكليهما، فالوحدة للتعويض 
واألهلي للعودة الى كســــب النقاط التي غــــاب عنها طويال وإن كان 
هنــــاك توقع بتأجيل اللقاء الى الغد بحكم ان األهلي لعب لقاء مؤجال 
اجلمعة املاضية. وآخر لقاءات اليوم يســــتضيف فيه الفتح (الثالث 
عشر) جنران (العاشر) وكالهما يأمل في تعديل وضعه على جدول 
الترتيب، خاصة للفتح الذي مازال غير مقنع ولم يقدم ما قدمه املوسم 

املاضي الذي حقق فيه اجنازا جيدا بحلوله ثاني الترتيب.
  من جهة اخرى، أصدرت جلنة االنضباط باالحتاد السعودي لكرة 
القدم قرارا يقضي بإيقاف مدرب االحتاد البرتغالي مانويل جوزيه ٣ 
مباريــــات وتغرميه ٧٥ ألف ريال، وذلك بناء على تصريحه بعد لقاء 

فريقه األخير أمام القادسية في املؤمتر الصحافي.
  وكان جوزيه قد ذكر ان احلكام يتعاطفون كثيرا مع أندية الرياض 
الـ ٣ الهالل والنصر والشــــباب ويتساهلون معهم. الالفت فيما ذكره 
جوزيــــه ان فريقه وحتى تاريخه لم يقابل ايا من فرق الرياض الـ ٣، 
حيث ستكون أوالها غدا امام الشباب، وجاءت خسارته لـ ٦ نقاط من 
التعادالت الـ ٣ أمام فرق بعيدة عن املنافســــة وهي الفتح والقادسية 
والوحــــدة. من جهة أخرى، فضل رئيس النادي األهلي األمير فهد بن 
خالد البقاء في الرياض بعد خسارة فريقه األخيرة امام الفيصلي على 
ان يتواجد في جدة اليوم حلضور مباراة فريقه أمام الوحدة، وكذلك 
االجتماع مع عضو شــــرف أهالوي مؤثر ملناقشــــة ما يحدث لألهلي 
هذا املوســــم. وكان األمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهالل 
قد عدل عن قرار االســــتقالة الذي كان قد أعلنه بعد خروج فريقه من 
دوري أبطال آســــيا وحضر تدريب الفريــــق للمرة األولى منذ ١٠ أيام 
وقوبل قرار العودة بارتياح هاللي جماهيري بســــبب إصرار اجلميع 

على بقائه رئيسا للنادي. 

 «حروب كرة القدم».. كتاب يرصد 
أسرار التوتر بين مصر والجزائر

 طوالن لم يتهم األهلي برشوة الحكام

 العربية.نت: قدم اإلعالمي املصري د.ياسر ثابت كتابه «حروب كرة 
القدم» الصادر أخيرا عن «دار العني للنشر» بالقاهرة في ٢٩٧ صفحة 

من القطع املتوسط، ويقع في ٧ فصول باإلضافة إلى املقدمة.
  ولــــدت فكرة الكتابـ  كما يقــــول ثابت في املقدمةـ  في صيف عام 
٢٠٠٦، مع انطالق نهائيات كأس العالم في أملانيا، ولم تنته رحلة كتابته 
إال بعد شهور من إسدال الستار على نهائيات كأس العالم في جنوب 
افريقيا ٢٠١٠، وما بني هاتني النقطتني، استجدت أمور وحصلت وقائع 
وســــطعت أفكار جعلت الكتابة عن كــــرة القدم وتوظيفها في اإلعالم 
والسياســــة واالقتصاد واجبا أقرب إلى الضرورة، ولم يكن الشغف 
بكرة القدم وحده هو الدافع، وإمنا الرغبة في تأمل تاريخ تلك اللعبة 

الشعبية األولى عامليا، والغوص في أسرارها.
  ويصــــل الكتاب إلــــى فصله األكثر إثارة والــــذي اختار له املؤلف 
عنوان «مصر واجلزائر.. املصائر»، ويقول: «املسلسل الطويل واملزعج 
في التوتر الكروي بني البلدين الشــــقيقني، بلغ نقطة خطيرة تأثرت 
بتحريض من أهل السياسة ورجال اإلعالم، إال من رحم ربي، وقادت 
إلى دهاليز ومتاهات لم نخرج منها حتى اللحظة، وفي تلك األحداث 
الفارقة تســــقط أقنعة، وتتضح حقائق، ويتبني العقالء من مروجي 

األكاذيب، ويكتشف اجلمهور احلقيقة في الوقت بدل الضائع».
  ويفرد الكتاب مساحة كبيرة ملا أسماه «مباريات احلرير واحلديد 
بني مصر واجلزائر، التي دفعــــت البعض إلى التهور بالقول والفعل 
حتت الفتة جتليات الهوية الوطنية، والسقوط في فخ رفض العروبة، 
متناســــيا أنها جزء أصيل من هوية املصريني، وغافال عن حقيقة أن 
النظام اإلقليمي ال تستطيع مصر منه فكاكا، ألن مصاحلها متتد إليه، 

وليس بوسعها أن تتجاوزها». 

 تراجع املدير الفني لبتروجت حلمي طوالن عن تصريحاته السابقة 
بخصــــوص تلميحه بأن النادي األحمر يقدم رشــــاوى للحكام. وقال 

طوالن في تصريحات تلفزيونية انه يقدر النادي األهلي.
  وأوضح أنه اخطأ عندمــــا نقل تصريح الالعب محمد فاروق ألنه 
لم يتأكد أن روايته صحيحة أم ال. واعتذر طوالن عن تصريحه الذي 
أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي. وأضاف طوالن أنه يقدر محمد 
حســــام الدين رئيس جلنة احلكام وأنه لم يسئ له أبدا. وكان نادي 
بتروجــــت قد أصدر بيانا يدين فيــــه تصريحات املدرب، وفي الوقت 
نفسه نفى حسن محمد حسن نائب رئيس النادي أن تكون هناك نية 

داخل النادي البترولي إلقالة طوالن. 

 أسامة حسني يريد الرحيل إلى ناد آخر باختياره

 عبدالمنصف يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك

 األهلي يحذّر العبيه من خطورة مشكلة اإلعالنات 
  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

التسويق بالنادي    أكد مدير 
األهلي م.عدلي القيعي ان الشركة 
صاحبـــة مشـــكلة االعالنـــات 
املطروحة حاليا قامت باإلتصال 
مبســـؤولي النادي منذ حوالي 
أســـبوع من أجل عقـــد اجتماع 
لتسوية األمور بشكل ودي إال أن 
الظروف املرضية ألحد املسؤولني 
بها جعلت األمر ينتهي إلى تأجيل 

االجتماع.
  وأضاف ان عدم التوصل حلل 
ودي في هذه املشـــكلة سيؤدي 
بنهايـــة األمر حلدوث خســـائر 
جلميع األطراف في الوقت الذي 
وجه فيه اللـــوم لالعبني الذين 
تسببوا في هذه املشكلة مناشدا 
إياهم ضرورة استيعاب تواجدهم 
بالقلعة احلمراء، مشيرا الى ان 
الشركة التي ترعى األهلي متلك 
عقد رعاية به العديد من الشروط 
التي يجب على النادي تنفيذها 
في الوقت الذي ميلك فيه النادي 
عقود الالعبني الذين يجب عليهم 
الشـــروط املوجودة في  تنفيذ 
تعاقداتهم لذا فإن قيام شـــركة 
أخرى بعمل مثل هذه املشكلة يعد 
القلعة  تصديرا للمشاكل داخل 
احلمراء، وهو ما سيكسبها عداء 
اجلماهير االهالوية. من ناحية 
أخرى، رفض مهاجم األهلي أسامة 
حسني الرحيل عن ناديه مقابل 
أن تتم مقايضته بالعب آخر من 
أحد األندية احمللية التي يرغب 
اجلهاز الفني للفريق بقيادة حسام 
البدري في استقدامها خالل فترة 

زاهر وأعضاء مجلس ادارة االحتاد 
الذي سيعقده مع  في االجتماع 
رؤساء أندية الدوري املمتاز مبقر 
احتـــاد الكـــرة باجلبالية اليوم 
العديد من القضايا املهمة املتعلقة 
بشؤون كرة القدم املصرية، حيث 
ســـتتم خالل االجتماع مناقشة 
الفضائي ملباريات  البث  قضية 
الدوري، باالضافة ملناقشة قضية 
دوري احملترفني ورابطة األندية، 
وكذلك مناقشـــة إنشاء مسابقة 
جديدة ألندية الدوري املمتاز من 
املوسم املقبل للفريق الثاني على 
غرار البطولة التي تقام في معظم 

الدول األوروبية.
  وفي سياق مختلف، أكد زاهر 
أن موقف بقاء مصطفى يونس على 
رأس اجلهاز الفني ملنتخب مصر 
للشباب لم يتحدد بعد رافضا كل 
االجتهادات والتكهنات التي تثار 
في وسائل االعالم حول صدور 
قرار رسمي باستثنائه من قرار 
عدم اجلمع بني تدريب املنتخبات 

املصرية والعمل في االعالم.

  عبدالمنصف يشكو الزمالك

   وفي شأن آخر، تقدم حارس 
مرمـــى فريـــق اجلونـــة محمد 
عبداملنصف بشـــكوى رسمية 
للجنة شؤون الالعبني باالحتاد 
املصري لكرة القدم يطالب فيها 
بباقي مستحقاته املالية من نادي 

الزمالك عن املوسم املاضي.
  ومن املقـــرر أن جتري جلنة 
شؤون الالعبني حتقيقا في شكوى 

الالعب في وقت الحق. 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
  وأكد انه سيرحل للنادي الذي 
يختاره فـــي حالة عدم جتديده 
لألهلي، حيـــث ينتهي عقده مع 

ناديه بنهاية املوسم احلالي.
  وأبدى حسني احترامه لألندية 
احمللية التي أبـــدت رغبتها في 
التعاقد معه مؤخرا، مشيرا إلى 
أن ما يشغله حاليا هو التماثل 

للشـــفاء من اإلصابة التي أملت 
به مؤخرا، وهي عبارة عن شد 
في العضلـــة اخللفية، موضحا 
أنه ينوي اســـتعادة مســـتواه 
حلجز مـــكان له في تشـــكيلة 
األهلي خـــالل الفترة املقبلة في 
ظل النقص العـــددي احلاد في 
هجوم األهلي، جاء ذلك ردا من 
الالعب على األخبار التي ترددت 

في اآلونة االخيـــرة بأن األهلي 
ينوي االستغناء عن أسامة لنادي 
حرس احلدود، مقابل التعاقد مع 
أحمد عيد عبدامللك، ودفع مبلغ 

مالي للحرس.

  قضايا البث الفضائي

  من جهة أخرى، يدرس رئيس 
احتاد كرة القدم املصري سمير 

 مطرب مصري للترجي: «قولوا للي جاب الجون حرام بكره مازيمبي يفسده»

 الصحافة التونسية والعبو الترجي:
   الحكم التوغولي مخمور وباع ذمته

 وكاالت: بعد الهزمية النكراء للترجي التونسي 
أمام مازميبي بخماسية في نهائي دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم وخسارة األهلي أمام الترجي 
٠ـ  ١، جاءت ردود األفعال من الشارعني املصري 
والتونســـي قوية وجارحة للحكم التوغولي 
كوكو الذي أدار املباراة حيث جلأ مطرب مصري 
شاب إلى استخدام حلن أغنية املطرب آدم في 
«تتر» مسلسل «العار»، الذي عرض في رمضان 
املاضي، مســـتخدما كلمات جديدة يسخر فيها 
من هزمية األهلي أمام الترجي التونسي بهدف 

أحرزه النيجيري إينرامو بيده.
  وقال وليد الشـــاعري في أغنيته اجلديدة 
التي نشرها على املواقع اإللكترونية والـ «فيس 
بوك»: «قولوا للي جـــاب جون حرام يخاف.. 
بكره مازميبي هيفسده ولو جاب جون بإيده 

ده حتى خالتي ما حتسبه».
  وأوضح ان األغنيـــة اجلديدة مجرد عتاب 
حلكم مباراة األهلي والترجي «جوزيف المبتي» 
الذي احتسب هدف الترجي في األهلي، بحسب 

صحيفة «املصري اليوم» امس.
  وأضاف: بعد اخلســـارة في مباراة األهلي 
والترجـــي، رأيت كاتبا على الــــ «فيس بوك» 
يقول: «قولوا للي دخل اجلون حرام»، وعرضت 
الفكرة على محمود الشـــاعري، واخترنا حلن 
العار ألن اجلون كان عارا فعال، ومفيش واحد 
مصري زملـــكاوي أو أهالوي ما اتوجعش من 

املوضوع ده».
  ووصف املطرب الشاب األغنية بأنها عتاب 
رقيق من املصريني، وقال: «عايزين نعرف العالم 
أن الشعب املصري ملا بيعاتب بيعاتب مبحبة 
وبخفة الدم املعروف بيها ومش عاوزين يحصل 

زي اللي حصل مع اجلزائر».
  غيـــر أنه عاد وقال: لألســـف مبجرد نزول 
األغنية توالت ردود الفعل من اإلخوة التوانسة، 

«اللي كتبوا شـــتائم»، وبعدها فوجئت بلحن 
األغنية نفسه على كلمات أخرى عن هدف محمد 
فضـــل العب األهلي الذي أحرزه بيده ولم يتم 

إلغاؤه.
  وعلى الصعيد ذاته، قرر الترجي رفع شكوى 
إلـــى االحتاد األفريقي لكـــرة القدم ضد احلكم 
التوغولي كوكـــو جاوبي. وذكـــرت صحيفة 
«األسبوعي» األسبوعية في عددها الصادر امس 
أن أسباب الشكوى هي احتساب كوكو للهدف 
األول «كان مسبوقا بتسلل واضح» و«إعالنه 
عن ضربـــة جزاء خيالية» ضاعف بها مازمبي 
النتيجة (الهدف الثاني) باإلضافة إلى «إشهاره 
البطاقة احلمراء في وجه مدافع الترجي محمد 
بـــن منصور بدون مبـــرر». وفتحت الصحف 
التونسية النار على احلكم التوغولي (٤١ عاما) 
وحملته اجلزء األكبر من املسؤولية عن هزمية 
الترجي الثقيلة في هذه املباراة واتهم بعضها 
احلكم بتلقي رشوة و«بيع ذمته» للثري مويز 

كاتومبي )٤٦ عاما) رئيس مازميبي.
  وحتت عنوان «حكم ظالم ذبح الترجي أمام 
العالم كله» تساءلت جريدة «الصريح» اليومية: 
«بكـــم باع التوغولي كوكو ذمتـــه للملياردير 

الكونغولي اليهودي مويز؟».
  وذكرت جريدة «األســـبوعي» حتت عنوان: 
«حكم جائر وفريق خائر... خماسية العجب» 
بأن كل مشجعي الترجي «كانوا متخوفني من أداء 
احلكم التوغولي قبل املباراة»، معتبرة أن تخوفهم 
«كان في محله ألننا شاهدنا حكما ال يصلح حتى 

إلدارة مباراة بني األحياء الشعبية».
  وقال العب الترجي خالد القربي في تصريح 
إلذاعـــة «موزاييك» اخلاصـــة: «صدقوني لقد 
كان احلكم مخمورا وقد اشتممت رائحة اخلمر 
عندما اقتربت منه وهو املســـؤول الوحيد عن 

املهزلة». 


