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اشتباكات وشغب بعد فوز شباب األهلي على الزمالك
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

المؤجلة  الثالث  المباريات  تبدأ منافسات 
من االسبوع الخامس لبطولة الدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم، حيث تقام اليوم مباراتان 
مرتقبتان يلتقي خاللها االسماعيلي مع سموحة 
في السادس���ة اال ربع مساء بتوقيت الكويت 
وحرس الحدود مع اتحاد الشرطة في الثامنة 

مساء.
فعلى س���تاد االس���ماعيلية يس���تضيف 
»الدراويش« اصح���اب المركز الرابع برصيد 
22 نقطة س���موحة صاحب المركز الخامس 
عش���ر برصيد 9 نقاط، فاالسماعيلي صاحب 
االرض يس���عى الى اس���تمرار مس���يرته مع 
االنتصارات التي عاد ليحققها منذ الفوز على 
االهلي واصبح الفريق عائدا بقوة للمنافسة 

على لقب الدوري.
من ناحية أخرى، تتواصل اليوم منافسات 
دور ال� 32 لبطولة الكأس لكرة القدم انطالقاتها، 
بإقامة خمس مباري���ات اخرى يلتقي خاللها 
الرب���اط واالنوار مع انبي وبني س���ويف مع 
االنتاج الحربي وطنطا مع بتروجيت ومنتخب 
الس���ويس مع المقاولون العرب والجونة مع 

العاب دمنهور.
من جهة أخرى، أبدى مهاجم األهلي أسامة 
حسني سعادته الكبيرة بالمشاركة مع فريق 
الشباب أمام الزمالك، والمساهمة في تحقيق 
الفوز في قمة الشباب، مشيرا الى انه سيحاول 
تكرار هذه التجربة في الفترة المقبلة، والمشاركة 
في مباريات فريق الشباب كلما أتاحت مباريات 
الدوري الممتاز، السيما أنه يسعى الستعادة 

مستواه المعروف.
وأوضح مهاجم األهلي أن سبب استبداله بين 
شوطي المباراة هو االتفاق الذي كان موجودا 
بين المدير الفني للفريق األول عبدالعزيز عبد 
الشافي »زيزو« والمدير الفني لفريق الشباب 
فتحي مبروك بمش���اركته شوطا واحدا فقط، 

وهو ما حدث.
وكان فريق شباب األهلي قد حقق الفوز على 
الزمالك في قمة دوري الش���باب التي جمعت 
بين الفريقين عصر االول من امس على ملعب 

حلمي زامورا بميت عقبة، وأحرز هدف األهلي 
والمباراة الوحيد الالعب عبدالرحمن أحمد في 
الدقيقة 30 من عمر اللقاء من تس���ديدة قوية 

من داخل منطقة الجزاء.
وشارك ثالثي الفريق األول في األهلي أسامة 
حسني وعبدالحميد شبانة وسعد الدين سمير 
في المباراة، وعلى الجانب األخر دعم شباب 
الزمالك صفوفهم بالثالثي أحمد توفيق وحازم 

إمام ومحمد إبراهيم.
وظهر محمد مخت���ار حارس مرمى األهلي 
بمس���توى جيد منق���ذا مرماه ف���ي أكثر من 
مناسبة رغم سيطرة األحمر على أغلب أوقات 

المباراة.
وكالعادة شهدت المباراة حدوث اشتباكات 
بين العبي الفريقين عقب نهايتها تدخل األمن 
لفضها، وذلك بعدما تطورت االلتحامات التي 
حدثت بين الثنائي حسام عرفات وهاشم علي 
خالل المباراة لمشادة حامية بينهما عقب انتهاء 
اللق���اء، وتدخل العبو الفريقين على إثر تلك 
المشادة في اشتباكات حتى تدخل األمن وفض 
تلك االشتبكات ويصاحب العبي الفريقين حتى 

غرف خلع المالبس.

المريخ يفاوض الحضري في القاهرة 

وفي ش���أن أخر، أعلن حارس مرمى مصر 
والزمال���ك لكرة القدم عص���ام الحضري عبر 
موقعه الرسمي وصول عضو مجلس إدارة نادي 
المريخ السوداني عادل ابو جريشة للتفاوض 
مع ناديه بشأن انضمامه إلى صفوف المريخ 

الموسم المقبل.
ومن المتوقع ان تش���هد الساعات القادمة 
حسما لموقف الحضري مع الزمالك اال ان النادي 
األبيض لم يحدد بعد مطالبه المادية بش���أن 
التنازل عن عقد الحضري للنادي السوداني.

وأبدى المريخ رغبت���ه في ضم الحضري 
الموسم الماضي ولكن المفاوضات تعثرت مع 

اإلسماعيلي في ذلك الحين.
وتجددت المفاوضات في الوقت الراهن عقب 
تولي المدرب المصري حسام البدري منصب 
المدير الفني للمريخ وتولي احمد ناجى منصب 

مدرب حراس مرمى.
يذكر أن الحضري س���بق له العمل تحت 
قيادة البدري وناجي أكثر من 10 سنوات في 

النادي.

زاهر يهاجم المنتقدين

م���ن ناحية اخ���رى، أكد رئي���س االتحاد 
المصري لكرة القدم س���مير زاهر أن االتحاد 
حقق العديد من االنجازات في الفترة األخيرة، 
ولكن بعض المنتقدي���ن ينظرون إلى األمور 

السلبية فقط. 
وأضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية نقلها 
الموقع الرسمي لالتحاد »اتحاد الكرة الحالي 
حقق العديد من االنج���ازات أبرزها التتويج 
ب���كأس أمم افريقيا ثالث مرات متتالية أعوام 

2006 و2008 و2010«.
وأش���ار زاهر إلى أن االنجازات ال تقتصر 
على الفوز بالبطوالت الثالث فقط، ولكنه امتد 
الحتالل منتخب مصر للمركز العاش���ر على 
مس���توى العالم في تصنيف االتحاد الدولي 
للعبة )فيفا(، باالضافة لتطور مستوى الدوري 
المصري والذي أصبح المسابقة األفضل في 
الوطن العربي وقارة افريقيا في تصنيف االتحاد 

الدولي للتأريخ واالحصاء.
وتاب���ع »أط�ال���ب منتقدي اتح���اد الك�رة 
بخلع النظارة السوداء والنظر إلى ايجابيات 
اتحاد الكرة بدال من التح��دث عن السلبي�ات 

فقط«.
وشدد زاهر على أن مسؤولي اتحاد الكرة 
ال يعملون من أجل التأهل لنهائيات كأس أمم 
افريقيا 2012 فحسب، ولكنه يسعى للتتويج 
بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي مضيفا 
»الوصول للنهائيات خطوة أولى فقط، ولكن 
هدفنا هو تحقيق انجاز تاريخي بالفوز بالبطولة 

أربع مرات متتالية«.
من ناحية أخرى أشاد زاهر بالمدير الفني 
للمنتخب حسن شحاتة مؤكدا أنه حقق انجازا 
تاريخيا مع المنتخب الوطني وس���طر اسمه 
كواحد م���ن أفضل المدربين في تاريخ القارة 

السمراء.

وفد المريخ السوداني يصل القاهرة للتفاوض مع الحضري

عصام احلضري بات قريبا من االنتقال الى املريخ السوداني

تألق محمد الشلهوب في »خليجي 20« فرض وجوده في األخضر بكأس آسيا

»الظاهرة« رونالدو أصبح لديه ابن رابع

تألق عناصر »خليجي 20« يحرج بيسيرو

سعدان: ال شيء رسميًا من اليمن
عبر املدير الفني السابق للمنتخب اجلزائري 
لكرة القدم رابح س���عدان عن امتنانه الكبير 
لرئيس االحت���اد اليمني لك���رة القدم احمد 
العيسى، مؤكدا انه لم يفصل بعد في مستقبله 
رغم الع���روض العديدة التي وصلته. وكان 
العيسى صرح أن سعدان يعد ابرز األسماء 
املرشحة خلالفة الكرواتي يوري ستريشكو 
في تدريب املنتخب اليمني على خلفية النتائج 
املخيبة لآلمال التي قدمها الفريق خالل بطولة 

»خليجي 20«.
وقال سعدان لوكالة األنباء األملانية »ممنت 
كثيرا للعيسى ملا قاله عني، لكن صراحة ليس 
هناك أي شيء رسمي بيننا حتى اآلن، ال اخفي 
عليكم أنني ال زلت احتفظ بعالقة ممتازة مع 
العيسى الذي اعتبره رجال صاحب شخصية 
قوية«. وعن مدى استعداده للعودة مجددا إلى 
تدريب املنتخب اليمني، أجاب سعدان »عشت 
أياما جميلة في اليمن، لكن ال يجب أن نستبق 

األمور، لننتظر األيام املقبلة وسنرى«.
وأوضح »وصلتني عروض مختلفة من 
ليبيا وم���ن عدة دول في اخللي���ج العربي. 
اآلخرون يعرفون م���اذا يريدون مني وماذا 
أريد أنا، لس���ت في عجلة من أمري وسأتخذ 
القرار املناس���ب في الوقت املناسب«. وكان 
س���عدان )64 عاما( تول���ى تدريب املنتخب 
اليمني ملدة 16 ش���هرا في الفترة املمتدة من 

2004 إلى 2005.

الرياض ـ خالد الصبيح
فرضت عدة عناصر ش���اركت في »خليج���ي 20« ضمن قائمة 
املنتخب السعودي الذي حل ثانيا خلف الكويت البطل اسمها أمام 
مدرب املنتخب السعودي البرتغالي خوزيه بيسيرو عندما تألقت 
في البطولة اخلليجية وذلك باختيارها ضمن القائمة النهائية التي 
ستضم 23 العبا للمشاركة في كأس آسيا في قطر خالل الفترة من 
7 الى 29 يناير، وذلك من أصل 50 العبا يتم اختيارهم مبدئيا ومت 
رفع أسمائهم لالحتاد اآلسيوي، وكان 16 اسما من املنتخب السعودي 
قد فضل بيسيرو إراحتهم من املشاركة بدورة اخلليج وسينضمون 
الى القائمة اآلسيوية، اضافة الى عناصر اخرى دخلت القائمة ال� 50 
العبا وقد تفرض عدة عناصر من التي شاركت في اليمن وجودها 
ضمن التشكيل األساسي أمثال أسامة املولد وإبراهيم غالب ومحمد 

الشلهوب واحمد عباس ومهند عسيري ومشعل السعيد.
وس���يقيم املنتخب السعودي معسكرا إعداديا في الرياض يوم 
24 اجلاري اس���تعدادا للبطولة اآلسيوية وتتخلله إقامة 3 لقاءات 

مع منتخبات قوية.
يذكر ان املنتخب السعودي وقع في النهائيات في مجموعة ضمت 

معه منتخبات اليابان وسورية واألردن.

من جهة أخرى، يعود اليوم الدوري السعودي لكرة القدم لنشاطه 
بإقامة اجلولة ال� 14 قبل ان يتوقف بعد اجلولة ال� 16 بسبب املشاركة 

في نهائيات كأس آسيا، وذلك ملدة 43 يوما.
فتقام الي���وم 3 مباريات ل� 6 فرق بعيدة ع���ن مواقع الصدارة 
فيلعب الشباب السادس امام الرائد السابع في بريدة وعلى ذكرى 
لقائهما في الدوري األول في الرياض الذي مازال يحمل ذكرى غير 
جيدة للشباب عندما فاز الرائد 2 � 0 فيأمل الشباب في رد اعتباره 
منه وأمامه الفرصة للتق���دم أكثر بحكم ان لديه 3 لقاءات مؤجلة، 

فيما سيسعى الرائد الى تأكيد فوزه السابق.
ويلتقي في املجمعة الفيصلي اخلامس بالوحدة الثامن وكالهما 
سيبحث عن النقاط ال� 3 من اجل تعديل الوضع في جدول الترتيب 
خاصة للفيصلي الذي م���ازال يتقدم على كثير من الفرق التي لها 
تاريخ في املسابقة وس���يحاول اليوم االستفادة من خدمة األرض 
واجلمهور، أما الوح���دة الذي قدم أداء جيدا ف���ي لقاءاته األخيرة 
فسيأمل في استمرارها، خاصة انه سيعود إليه العباه مهند عسيري 

وحارس املرمى عساف القرني.
وفي الدمام يلتقي القادس���ية التاسع بالفتح ال� 13 وقبل األخير 

في لقاء يكشف فيه ترتيبهما أهمية املباراة وال� 3 نقاط لهما.

150 ألف يورو
لبطل كأس الجزائر 

الفرع  أعلنت ش���ركة »جنمة« 
»الوطني���ة  لش���ركة  التج���اري 
لالتص���االت« في اجلزائر عن منح 
مكافأة 150 ألف يورو للفريق الفائز 

بلقب بطولة كأس اجلزائر.
وقررت شركة »جنمة« التي ترعى 
مسابقة بطولة كأس اجلزائر منذ 
العام املاضي، منح مكافأة بقيمة 100 
ألف يورو للفريقني اللذين يصالن 
إلى الدور النهائ���ي مع إضافة 50 
ألف يورو للفائز باللقب ملساعدته 
في االنطالق بقوة في بطولة كأس 

االحتاد األفريقي.
ووضعت »جنمة« سلما ملكافآت 
األندية املشاركة في البطولة يبدأ 
سريانه من الدور األول بقيمة ألف 

يورو لكل ناد.

بوكا جونيورز يتفاوض 
مع المدرب فالسيوني

أعلن نادي ب���وكا جونيورز 
أنه  الق���دم  األرجنتين���ي لكرة 
املدرب  التفاوض م���ع  س���يبدأ 
خوليو س���يزار فالسيوني من 
أجل توليه منصب املدير الفني 
للفريق، وأوضح خوان كارلوس 
النادي  كريس���بي نائب رئيس 
أن خورخي آم���ور أميل رئيس 
النادي س���يبدأ التف���اوض مع 
فالسيوني بعد مباراة اليوم بني 
بوكا جونيورز وفريق بانفيلد 
الذي يدربه فالسيوني، وأضاف 
»كانت رغبة اجلميع هي التعاقد 
مع امل���درب )كارلوس( بيانكي 
ولكنه ال يريد تولي املسؤولية، 
وننتظر منه أن يوافق يوما ما 

لعشقه الشديد للنادي«. 

بويان يغادر المستشفى 
أعلن نادي برشلونة االسباني 
لكرة القدم أن مهاجمه الشاب بويان 
كريكيتش غادر املستش����فى وأنه 
سيس����تأنف التدريب مع الفريق 

بداية من يوم غد اجلمعة.
وخرج بويان في وقت مبكر من 
مباراة فريقه التي تغلب فيها على 
روبن كازان الروسي 2 � 0 مساء 
أمس األول في دوري أبطال أوروبا، 
بعدما تلقى الالع����ب كدمة قوية 
في رأس����ه اثر اصطدامه بالالعب 
سالفاتوري بوكيتي مدافع الفريق 
املنافس. وظل بويان حتت املالحظة 
في املستشفى طوال الليل كإجراء 
احترازي قبل السماح له باملغادرة 
صباح أمس حيث أكد األطباء أنه ال 

يعاني من أي إصابات خطيرة.
وأعلن برشلونة أيضا أن العبه 
جيفرين س����يغيب ع����ن صفوف 
الفريق حوالي أسبوع بسبب إصابة 
تعرض لها ف����ي العضلة الضامة 

بالفخذ األيسر.
وعانى جيفرين )22 عاما( من 
عدة إصابات عضلية طفيفة أفسدت 

مسيرته في املوسم احلالي.

باليزر والرميثي يؤكدان قدرة اإلمارات عودة الدوري السعودي اليوم بـ 3 لقاءات
على إنجاح مونديال األندية

ناكازاوا يعود لصفوف اليابان

الحمض النووي يثبت أبوة رونالدو للطفل الكساندرو

اعرب تشاك باليزر عضو اللجنة التنفيذية في 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ورئيس اللجنة 
املنظمة لبطولة العالم لالندية التي انطلقت أمس 
في ابوظبي، عن ثقته في قدرة االمارات على تقدمي 
بطولة مميزة. وق���ال باليزر في مؤمتر صحافي 
عقد أمس »نحن سعداء بالعودة الى ابوظبي، في 
العام املاض���ي كانت لدينا جتربة ناجحة للغاية 
من خالل استضافة االمارات للنسخة السادسة من 
البطولة، وقد شاهدنا مدى احلفاوة واالمتياز في 
التنظيم واالعداد من قبل اللجنة املنظمة احمللية 

للبطولة«. من جهته، قال رئيس احتاد كرة القدم 
االماراتي محمد الرميثي »كان التحدي كبيرا عندما 
استضفنا البطولة في النسخة السابقة وهذا العام 
التحدي اكبر، لق���د اقمنا عالقة قوية مع االحتاد 
الدولي لكرة القدم ونتطلع لتثبيت هذه العالقة 
واملضي قدما ملش���اريع اخرى في املستقبل«. من 
جهة اخرى، نفى الرميثي اي علم له باملعلومات 
التي ذكرتها صحيفة »االمارات اليوم« مبنع تناول 
اخلمور او تبادل القبالت في الشوارع خالل بطولة 

العالم لالندية.

حصل املنتخب الياباني على دفعة معنوية قبل 
مشاركته في كأس اسيا التي ستقام في الفترة من 
7 الى 29 يناير الق����ادم في قطر بعدما أعلن املدافع 
يوجي ناكازاوا امس انه س����يكون جاهزا للعب في 
البطولة. وأصيب ناكازاوا )32 عاما( بتمزق في أربطة 
الركبة خالل امل����ران مع ناديه يوكوهاما مارينوس 

الشهر املاضي لكنه عاد للتدريبات.
وقال ناكازاوا لصحيفة نيكان سبورتس اليابانية 
»أستطيع الركض دون الشعور بالقلق بشأن االصابة. 

حالتي وصلت الى املستوى الذي يجب ان تكون عليه«. 
وكان االيطالي البرتو زاكيروني مدرب اليابان يخشى 
فقدان جهود ناكازاوا قلب الدفاع املؤثر خالل بطولة 
آسيا. وستكون هذه أول بطولة رسمية لزاكيروني 

مع املنتخب الياباني.
ولع����ب ناكازاوا دورا مهما م����ع اليابان في آخر 
بطولتني لكأس العالم وحالته تتحس����ن جيدا بعد 
خضوعه جلراحة وانضم الى تشكيلة مبدئية مكونة 

من 50 العبا أعلنها زاكيروني هذا االسبوع.

أثبت اختبار احلمض النووي الذي خضع له جنم 
كرة القدم البرازيلي رونالدو )34 عاما( أنه والد طفل 
عمره 5 أعوام واسمه الكساندرو جاء نتيجة عالقة 

عابرة بني جنم الكرة ونادلة سابقة.
ورحب رونالدو بنتيجة االختبار وكتب في صفحته 
على موقع تويتر أمس: »أليكس ابني وشقيق أبنائي 
الثالثة اآلخرين الذين يتمي����زون جميعا بالروعة 
الشديدة. سأتواجد بجانبه دائما كأب بكل ما يتضمنه 
ذلك من التزامات«. والتقى رونالدو بابنه الكساندرو 
للمرة األولى يوم االثنني املاضي وقال النجم الشهير: 

»أثبت اختبار حتليل احلمض النووي صحة اإلحساس 
الذي راودني مبجرد رؤية الكساندرو«. ووالدة الطفل 
هي نادلة سابقة كانت تعمل في طوكيو عام 2004 
وهو التوقيت نفسه الذي كان يقيم فيه رونالدو في 
اليابان مع ناديه الس����ابق ريال مدريد. وطلبت األم 
إجراء هذا االختبار حت����ى يعترف رونالدو بأبوته 
البنها.  والكساندرو هو الطفل الرابع لرونالدو الذي 
أجنب ابنه األكبر رونالد )10 أعوام( من زيجته األولى 
ثم أجنب طفلتني وهما ماريا صوفيا )عامان( وماريا 

أليس )8 أشهر( من زيجته الثانية واحلالية.


