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 العب سيونغنام تشوي سونغ كوك حلظة تسجيله الهدف الثالث لفريقه في مرمى الوحدة             (أ.پ)

 رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ مع حسن صقر أثناء حضورهما ملنافسات قفز احلواجز للخيول 

 يواجه إنتر ميالن في الدور نصف النهائي

 الزمالك يفاوض للتنازل عن الحضري ويطلب مليون دوالر

 سيونغنام «يحّطم» الوحدة برباعية في مونديال األندية

 «الفراعنة» إلى الدوحة اليوم استعدادًا لمواجهة قطر وديًا

قبل ان يسدد كرة قوية أبعدها 
احلارس الى ركنية من اجلهة 

اليمنى (٣٧).
  وأنقذ عادل احلوسني الوحدة 
من هدف ثالث في الدقيقة ٥٨ حني 
خرج للتصدي لرادونسيتش 

املنفرد باملرمى.
  ولـــم يهدد الوحـــدة مرمى 
منافسه اال في الدقيقة ٦٠ اثر 
كرة قوية من ركلة حرة نفذها 
بايانو لكنها حتولت من احلائط 
الدفاعي قريبة من القائم األمين، 
ثم تهيـــأت كرة امام البرازيلي 
ماغراو عند نقطة ركلة اجلزاء 
لـــم يتمكن منهـــا جيدا  لكنه 
(٦٥). وأضاف تشوي سونغ 
كـــوك الهدف الثالـــث اثر كرة 
خلف املدافعني ايضا ســـددها 
اليمنـــى وهو في  الزاوية  في 
مواجهة احلارس (٧١). وانهار 
دفاع الوحدة وازدادت األخطاء 
فجاء الهدف الرابع اثر كرة من 
ركلة حرة مررهـــا مولينا الى 
داخل املنطقة تابعها تشو دونغ 
جيون برأسه على يسار عادل 
احلوســـني الذي لم يحرك لها 

ساكنا (٨١). 

االهلي والزمالك لتقام في ٣٠ 
اجلاري بعد أن كان مقررا لها 
أن تقام في اليوم الذي يليه. 
وجاء هذا القرار بناء على طلب 
األمن وبعد االتفاق مع جلنة 
املسابقات، وقرر مجلس إدارة 
االحتاد املصري برئاسة سمير 

زاهر تقدمي موعد املباراة.

  نظيف: نتطلع استضافة األولمبياد

  وفي شأن آخر، أكد رئيس 
مجلس الوزراء املصري د.أحمد 
نظيف حرص احلكومة على 
استقاللية الرياضة والهيئات 
الرياضية في مصر، مشـــيرا 
إلى أن احلكومة لديها سياسة 
واســـتراتيجية للنهـــوض 
بالرياضة املصرية وهذا ينبع 
من اهتمامها ببناء شـــراكة 
الرياضية  الهيئات  قوية مع 
العالم  الدولية على مستوى 
ووضع استراتيجية للتنسيق 
الكامل بني احلكومة واللجنة 
األوملبية املصرية واالحتادات 

الرياضية.
  وقال نظيف في كلمة ألقاها 
في احتفالية مرور مائة عام 
اللجنة األوملبية  على إنشاء 
املصريـــة (١٩١٠- ٢٠١٠) إن 
احلكومة تدعم املشاركة في 
العاملية،  الرياضية  األحداث 
وكذلك اســـتضافتها للعديد 
الرياضيـــة  مـــن األحـــداث 

الكبـــري.
  وقال نظيف إن مشـــاركة 
الدولية  اللجنـــة األوملبيـــة 
الرياضية  لقيادات احلركـــة 
املصرية فـــي االحتفال بهذه 
املناســـبة يعكـــس حرصها 
على تعزيز التعاون في مجال 
الرياضة بني كافة دول العالم 
والذي سيكون له بالغ األثر 
على تعزيز احلركة األوملبية 
العاملية نحو مستقبل أفضل 

لشعوب العالم.
الوزراء    واختتم رئيـــس 
كلمته قائال: «نحن نتطلع ألن 
نســـتضيف الدورة األوملبية 
القادمـــة ونحن قادرون على 

ذلك». 

 كـــرر ســـيونغنام ايلهـــوا 
الكوري اجلنوبي بطل آســـيا 
اجناز مواطنه بوهانغ ستيلرز 
بتأهله الى نصف نهائي بطولة 
العالم لألندية فـــي كرة القدم 
بعد فوز كبير على الوحدة بطل 
اإلمارات ٤-١ امام ٣٠ ألف متفرج 
على ملعب مدينة زايد الرياضية 

في ابوظبي.
  وسجل الكولومبي ماوريسيو 
مولينا (٤) واالسترالي ساشا 
اوغنينوفسكي (٣١) وتشوي 
سونغ كوك (٧١) وتشو دونغ 
جيون (٨١) أهداف سيونغنام، 
والبرازيلي فرناندو بايانو (٢٧) 

هدف الوحدة.
  ويلتقي سيونغنام في نصف 
النهائي مع انتر ميالن االيطالي 

بعد غد األربعاء.
   وجتمـــع مبـــاراة نصـــف 
انترناسيونال  الثانية  النهائي 
البرازيلي بطل ٢٠٠٦ مع مازميبي 
الكونغولي الدميوقراطي غدا.

  يذكر ان بوهانـــغ كان بلغ 
نصـــف النهائي فـــي البطولة 
املاضيـــة قبل ان يخســـر أمام 
اســـتوديانتيس دي ال بالتـــا 
األرجنتيني ١-٢ وينهي مشاركته 

باملركز الثالث.
  وبـــدأ ســـيونغنام املباراة 
بطريقـــة مثاليـــة اذ تقدم في 
الدقيقة الرابعة اثر كرة خلف 
املدافعني مـــن منتصف امللعب 
أخطأ املدافع حمدان الكمالي في 
إبعادها فتهيأت امام الكولومبي 
مولينا الـــذي أعادها من نحو 
٢٥ مترا في املرمى اخلالي من 
احلارس عادل احلوسني اخلارج 
للتصدي للكـــرة بطريقة غير 
مبررة. وبدا االرتباك على العبي 
الوحدة بعد الهدف وخصوصا 
في الدفاع، وكاد املونتينيغري 
جينان رادونســـيتش يضيف 
الهدف الثاني بعد ربع ســـاعة 
فقط على انطـــالق املباراة اثر 
كرة بينيـــة خلف الدفاع أيضا 
لكن الكمالي تدخل في اللحظة 
املناسبة قبل ان ينقض احلوسني 

على الكرة.
  وبدت خطوط بطل آســـيا 
مترابطـــة بوجـــود مولينـــا 
ورادونسيتش واوغنينوفسكي 
أفضل العب في القارة هذا العام 
الذين  وتشـــون كوانغ جـــني 
ضغطوا على حامل الكرة ومنعوا 
العبي الوحدة من انتزاع املبادرة 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تطير في السادسة من مساء 
اليوم بتوقيت الكويت بعثة 
املنتخب املصري لكرة القدم 
الى العاصمة القطرية الدوحة، 
عقب التدريـــب الثاني الذي 
ســـيخوضه الفريق في متام 
التاسعة صباح اليوم، وذلك 
استعدادا ملواجهة منتخب قطر 
الودية املقرر لها يوم  اخلميس 
املباريات  املقبل ضمن خطة 
الودية التي يخوضها منتخب 
الفراعنة اســـتعدادا ملواجهة 
افريقيـــا باجلولة  جنـــوب 
الثالثة من التصفيات املؤهلة 
لبطولة االمم االفريقية ٢٠١٢ 
التي ستقام بالغابون وغينيا 

االستوائية.
  وكان املنتخب املصري قد 
ادى تدريبا خفيفا باألمس على 
ملعب الكلية احلربية   وسط 
حالة شـــعورية متناقضة ما 
بني القلق واالصرار على الفوز 
بهـــذا اللقاء، وقد بذل اجلهاز 
الفني للمنتخب بقيادة حسن 
شحاتة قصارى جهده البعاد 
الالعبـــني عـــن أي مؤثرات 
خارجية، خاصة في ظل احلالة 
التنافسية الشديدة بني الالعبني 
مع فرقهم بالدوري املصري، 
وجتهيزهم بشكل مالئم نفسيا 
وبدنيا ومهاريا وتكتيكيا قبل 

السفر الى الدوحة اليوم.
  وكان املدير الفني للمنتخب 
قد واصل اســـتبعاد مهاجم 
الزمالك محمـــود عبدالرزاق 
«شـــيكاباال» والعب وســـط 
اإلسماعيلي عبداهللا السعيد من 
قائمة الفراعنة التي ستواجه 
قطر، واصر شحاتة على عدم 
استدعاء الثنائي على الرغم من 
تألقهما خالل الفترة املاضية 

مع فريقيهما.
  وأعلـــن اجلهـــاز الفنـــي 
للفراعنة قائمة املنتخب، مبررا 
استبعاد شيكاباال والسعيد بأن 
مباراة قطر لها ظروف خاصة 
التأكيد على استدعائهما  مع 
للمشاركة مع املنتخب في دورة 

حوض النيل هذا الشهر.

والسيطرة على وسط امليدان.
  وانتظر أصحاب األرض حتى 
النصف الثاني من الشوط االول 
لتنظيم صفوفهم وتهديد مرمى 
سيونغنام، فنفذ البرازيلي هوغو 
ركلة ركنية من اجلهة اليمنى 
وكادت الكـــرة تخدع احلارس 
جونغ ســـونغ ريونغ قبل ان 

يلتقطها على دفعتني (٢٤).
الى  الوحـــدة األمور    وأعاد 

نصابها بعد ثالث دقائق ومن 
اول فرصة حقيقية على مرمى 
سيونغنام حني أرسل عيسى 
احمد كـــرة رائعة مـــن اجلهة 
البرازيلي  لهـــا  ارتقى  اليمنى 
فرناندو بايانـــو وأكملها رغم 
الزاوية  الدفاعية في  املضايقة 

اليسرى ملرمى ريونغ.
  لكن الفرحـــة االماراتية لم 
تدم سوى ٤ دقائق إذ استعاد 

ســـيونغنام األفضلية بعد ان 
طار ساشـــا اوغنينوفســـكي 
فوق اجلميع وتابـــع كرة في 
الشباك من دون اي ازعاج من 
املدافعني اثـــر ركلة ركنية من 

اجلهة اليسرى.
  وحاول الوحدة في الدقائق 
املتبقية فكانت له فرصة وحيدة 
حني انطلـــق هوغو من اجلهة 
اليسرى وتخلص من مدافعني 

القائمـــة فـــي    وضمـــت 
املرمي: عبدالواحد  حراســـة 
السيد ومحمد صبحي وأمير 
الدفاع:  عبداحلميـــد، وفـــي 
محمود فتح اهللا ووائل جمعة 
وأحمد دويدار ومحمد جنيب 
وشريف عبدالفضيل وأحمد 
سمير فرج ومحمد عبدالشافي، 
وفي وسط امللعب: أحمد فتحي 
وعمرو السولية وإسالم عوض 
وإبراهيـــم صالح، والهجوم: 
أبوتريكة وأحمد عيد  محمد 
عبدامللك ووليد سليمان وأحمد 
عبدالظاهـــر وأميـــن حنفي 

ومحمد ناجي «جدو» وأحمد 
حسن مكي.

  من جهة اخرى، أكد رئيس 
إبراهيم  الزمالك جالل  نادي 
أنه ال ميلك في الوقت الراهن 
املوافقـــة أو الرفـــض علـــى 
الذي تقدم  العرض األخيـــر 
املريخ  به املسؤولون بنادي 
السوداني لضم حارس مرمى 
الفريـــق عصـــام احلضري، 
مشـــيرا الى أن الرد سيكون 
خالل يومني على األكثر، حيث 
ينعقد اجتماع ملجلس اإلدارة 
الذي ســـيتم خالله مناقشة 

العرض باستفاضة، وبعدها 
يقبل الزمالك هذا العرض أو 

يرفضه.
  وكان املريخ قد تقدم بعرض 
جديد لضـــم احلضري على 
سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد 
مقابـــل ٦٠٠ ألف دوالر، فيما 
طلب الزمالـــك مليون دوالر 

للتفريط في الالعب.

  تقديم مباراة القمة لدواع أمنية

  أعلن االحتاد املصري لكرة 
الرســـمي  القدم عبر موقعه 
تقدمي موعد مباراة القمة بني 

 نواف بن فيصل: مستعدون الستضافة 
  مباريات في مونديال ٢٠٢٢

 الرئيس اليمني: أصحاب األمراض المزمنة
   شككوا في نجاح «خليجي ٢٠»

 «الكرة» يدخل في دوامة الحسابات 
  في دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية

 «اليد» يواصل تألقه بعد تغلبه على الصين تايبيه

 كشف نائب الرئيس العام لرعاية الشباب السعودي 
األمير نواف بن فيصل عن زيارة مرتقبة سيقوم بها 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جوزيف بالتر إلى السعودية ملناقشة إمكانية وجود 
دور للدول اخلليجية في استضافة بعض مباريات 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر.
  وقال األمير نواف لصحيفة «عكاظ» السعودية: 

هناك مباحثات مع بالتر حول تصريحاته األخيرة 
املتعلقة مبشــــاركة دول مجاورة لقطر في تنظيم 
مباريات كأس العالم ٢٠٢٢. وشدد األمير نواف على 
ثقة اجلميع في قدرة قطر على تنظيم مونديال ٢٠٢٢ 
بعد أن قدمت ملفا متكامال استطاعت من خالله إقناع 
الـ «فيفا» بإمكانياتها، مؤكدا ان السعودية ستكون 

من أوائل الدول الداعمة لقطر اذا طلب منها ذلك.  

 قال الرئيس اليمني علـــي عبداهللا صالح أن 
أصحاب «األمراض املزمنة» كانوا يشـــككون في 
جنـــاح كأس «خليجي ٢٠» لكرة القدم الذي أقيم 
في محافظتي عدن وأبني في جنوب البالد، مؤكدا 

أن عدن ليست حتت وصاية أحد.
  واضاف صالح في كلمة له خالل لقائه اعضاء 
السلطة احمللية في محافظة عدن: مثل «خليجي 
٢٠» صفعة في وجه هؤالء املرتدين واملشـــككني 
والفاسدين أصحاب بضاعة الكالم الذين لم يقدموا 
ولم ينجـــزوا عمل وطني أو تنموي أو ثقافي أو 

سياسي.
  وكان «احلـــراك اجلنوبي» أعلن عزمه تنظيم 

تظاهرات خالل استضافت اليمن لـ «خليجي ٢٠»، 
غير ان انتشارا عســـكريا قوامه ٣٠ الف جندي 

حال دون ذلك.
  واكد صالح على جهود السلطة احمللية واملكاتب 
التنفيذية وغرف العمليـــات مع اللجنة املنظمة 
منظومة متكاملة لنجاح هذه الفعالية املهمة املتمثلة 

بنجاح «خليجي ٢٠».
  وقـــال «أصبـــح كل املواطنني رجاال ونســـاء 
يفخرون بهذا اإلجنـــاز الرائع في عدن والذي لم 
يكن أحد يتصور ذلك باستثناء املشككني وأصحاب 
األمراض املزمنة في الثقافة والسياسة الذين كانوا 

متشائمني». 

 مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين
  دخلت دورة االلعاب اآلسيوية 
الشاطئية يومها اخلامس، وواصلت 
منتخباتنا الوطنية منافســــاتها 
في التصفيات حيــــث لم يحقق 
حتى اآلن اال منتخبنا لكرة املاء 
ميدالية فضية بعد تألقه في الدورة 
حيث ذهبــــت الذهبية للمنتخب 

الكازاخستاني.
  وقام امني سر اللجنة االوملبية 
عبيد زايد بزيارة جلميع العبي 
منتخباتنا الوطنية املشاركني في 
البطولة ويرافقه مدير اللجنة عادل 
بن نخي ونائب مدير البعثة علي 
يوسف واعضاء جلنة العالقات، 
حيث حــــرص عبيــــد زايد على 
االجتماع بالالعبني وحثهم على 
املنافسة بقوة وان يكون طموح 
حتقيق اجناز للكويت هو الهدف 

احلقيقي لهم.
  وتصــــدر املنتخــــب العماني 
الترتيب العام للميداليات برصيد 
٤ ميداليــــات ذهبية وتايلند بـ ٤ 
ميداليات ذهبية واملنتخب الصيني 

بـ ٣ ميداليات ذهبية.
  وواصل منتخبنــــا لكرة اليد 
تألقــــه بعد ان حقــــق الفوز على 
منتخب الصــــني تايبيه بنتيجة 
شــــوطني مقابل ال شيء ليواصل 
منتخبنا تصدر مجموعته بثالثة 
انتصارات مــــن ثالث مواجهات، 
حيث تألق في لقاء األمس احلارس 
حمد الرشــــيدي الذي كان ســــدا 
منيعا لهجمــــات العبي منتخب 
تايبيه الصني وكان على اشكناني 
متألقا كالعادة مع زميليه صالح 
اجليماز وعبدالعزيــــز يالوس، 
لقــــاءان، حيث  وتبقى ملنتخبنا 

اليوم،  القطري  سيواجه شقيقه 
وغدا سيواجه املنتخب العماني من 

اجل حسم بطاقتي التأهل.

  القدم يخسر ثاني مبارياته

  الى ذلك، خسر منتخبنا لكرة 
القدم من شقيقة املنتخب العماني 
٤ - ٦. وبعد هذه اخلسارة اصبح 
موقف منتخبنا صعبا جدا حلجز 
احدى بطاقتي التأهل للدور الثاني 
حيث يتبقى ملنتخبنا مباراة واحدة 
غدا مع املنتخب الســــوري الذي 
فاز على املنتخب االندونيسي ٤ 
- ٠، وسيخوض منتخبنا اللقاء 
وعينه على لقاء املنتخب العماني 
واالندونيسي. يذكر ان املنتخب 
العماني ضمن التأهل، اما منتخبنا 
الوطني فيجــــب ان يفوز بفارق 

ثالثة اهداف من اجل ان يتأهل. 

 اتحاد الكرة العربي يجتمع في دمشق
  لتحديد إجراءات دوري األبطال

 إعالن تشكيلة األردن األولية لكأس آسيا

 يعقد االحتاد العربي في كرة 
القدم اجتماعا اليوم في دمشق 
مبشاركة ٢٢ دولة بينها الكويت، 
لتحديـــد االجـــراءات اخلاصة 
بدوري ابطال العرب في نسخته 

اجلديدة ٢٠١٢/٢٠١١.
  وميثل الكويت في االجتماع 
رئيس جلنة املسابقات وعضو 
مجلس ادارة احتاد الكرة مانع 

احليان. ويقوم االحتاد العربي 
بوضع اللمسات االخيرة لدوري 
ابطال العرب في نسخته اجلديدة 
املقامة على مرحلتني مبشاركة 
١٢ ناديـــا عن عرب آســـيا و١٠ 
انديـــة ميثلون عـــرب افريقيا 
اضافة الى الترجي التونســـي 
حامل لقب النســـخة السادسة 
االخيرة. واعلنت جلنة املسابقات 

في االحتاد العربي التي يرأسها 
اجلزائري محمد روراوة خالل 
اجتماعها في العاصمة القطرية 
الدوحـــة عـــودة دوري ابطال 
العرب في بداية موســـم ٢٠١١/ 
٢٠١٢ بعد اصدار االحتاد العربي 
في يونيـــو العام املاضي قرارا 
بتأجيل النسخة السابعة للدوري 

بسبب كثافة البطوالت. 

 اختار املدير الفني ملنتخب األردن لكرة القدم 
العراقي عدنان حمـــد قائمة من ٢٤ العبا ملرحلة 
التحضير األخيرة التي تسبق املشاركة في كأس 

آسيا ٢٠١١ في قطر من ٧ الى ٢٩ يناير.
  وسيتوجه منتخب االردن في ٢٥ اجلاري إلى 

دبي إلقامة معسكره األخير حتضيرا للنهائيات 
مبشـــاركة ٢٣ العبا، ويخوض خالله مواجهتني 
وديتني مع منتخـــب البحرين في ٢٨ اجلاري ثم 
مع أوزبكستان في ٢ يناير قبل التوجه في ٥ منه 

إلى العاصمة القطرية الدوحة.

 بعد تلقيه بطاقة حمراء ورفضه الخروج من الملعب

 رئيس االتحاد السوري لمحترف سنغالي: 
«اخرج يا حيوان» ! 

 العربية.نت: أثار دخول رئيس االحتاد السوري 
لكرة القدم فاروق ســـرية إلى داخل املســـتطيل 
األخضر خالل املباراة التي جمعت أخيرا الكرامة 
مع ضيفه الوحـــدة الكثير من اجلدل حول تفهم 
«الدوافع الطيبة» التي كانـــت وراء تدخله ملنع 
حدوث شغب بني العبي الفريقني وبالتالي انتقال 

شرارة العنف إلى مدرجات اجلماهير.
  وكان ســـرية نزل الـــى أرض ملعب خالد بن 
الوليد بحمص يـــوم اجلمعة املاضي قبل دقائق 
من نهاية الشـــوط األول الذي توقف اللقاء فيه 
عدة دقائق على وقع رمي املفرقعات واالعتراضات 

اجلماهيرية.
  وذكر موقع «دي برس» أن نزول رئيس احتاد 
الكرة أرض امللعب ومخاطبته الالعبني أثار حتفظ 
الكثيرين بوجود أربعة حكام ومراقبني، أحدهما 
مراقب إداري، والثاني مراقب للحكام، وتســـاءل 
املوقع: «ما مسؤولية هؤالء في ظل تدخل رئيس 

االحتاد؟».
  ونقل املوقع عن مصدر مطلع أن سرية قام بشتم 
محترف الوحدة السنغالي سي شيخ، بعد أن دفعه 
بقوة وقال له بعد نيله البطاقة احلمراء: «اخرج 
يا حيـــوان»، ووجه كالمه جلميع الالعبني قائال: 

«اضبطوا أعصابكم وإال فلتذهبوا إلى بيوتكم».
  وكان لقاء الفريقني مليء باخلشونة من الطرفني، 
خاصة في الشوط األول، وأشهر حكم اللقاء عمر 
دهنني العديد من البطاقـــات الصفراء واحلمراء 
واحدة بوجه سي شيخ، الذي قام باالعتداء على 
العب الكرامة املواس من دون كرة وضبطها احلكم 

املساعد أحمد قزاز.
  من جانبه، دافع سرية عن دخوله املستطيل، 
قائال: «كان لتجنب أي مشاكل ميكن أن تنجم عن 
توتر بني العبي الفريقني»، الفتا إلى أنه قام بذلك 

«ملا ميليه عليه ضميره وواجبه الوطني».
  وقال ملوقع «سيريانيوز» إن «دخوله الى أرض 
امللعب كان إيجابيا، وذلك كان واضحا في الشوط 
الثاني الذي خال من املشاكل التي كان من املمكن 

أن تتطور الى شيء ال يحمد عقباه».
  وأشار الى ان «امللعب ممتلئ بجماهير الفريقني 
املعروفة بشـــغفها الكبير بفرقها، وكان أي توتر 
سينتقل بدرجة أكبر الى اجلماهير»، مردفا: «كان 
وفد االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتابع اللقاء 
من املدرجات.. املنظر كان بشعا جدا وكان نزولي 
ضروريا، وهذا ما قاله لي وفد فيفا في الشـــوط 

الثاني الذي جاء مثاليا من الطرفني».  

 مدرب إنترناسيونال: لدينا سر الكرة الجميلة
 اعلن مدرب انترناسيونال البرازيلي سيلسو 
ــعى الى احراز لقبه الثاني في  روث ان فريقه يس
ــدم املقامة في  ــم لالندية في كرة الق بطولة العال
ــه في نصف  ــي رغم اعترافه بقوة منافس ابوظب

النهائي مازميبي الكونغولي الدميوقراطي.
  وقال روث في مؤمتر صحافي «حظوظ فريقي 
ــى الفوز على  ــعى إل كبيرة في البطولة النه يس
ــاراة النهائية الحراز  مازميبي والصعود إلى املب

الكأس للمرة الثانية في تاريخه».
  وتوج انترناسيونال بطال للمسابقة عام ٢٠٠٦ 
ــلونة االسباني ١ ـ ٠ في املباراة  بفوزه على برش
النهائية. ويلتقي بطل اميركا اجلنوبية في نصف 

النهائي مع مازميبي غدا بعد ان تأهل االخير على 
حساب باتشوكا املكسيكي.

ــال اميركا اجلنوبية    وأضاف روث «نحن أبط
ــنا وبقدراتنا، ولدينا ايضا سر  ولدينا ثقة بانفس
ــم وقيم فنية  ــتوى العال الكرة اجلميلة على مس
ــا، رغم وجود مميزات كثيرة في  ال ميلكها غيرن
ــة ترتبط دائما بالكرة  ــرق االخرى اال ان املتع الف
البرازيلية». من جانبه، قال قائد الفريق البرازيلي 
املدافع بوليفار غويديس «مستوى الكرة االفريقية 
في تقدم مستمر، والعبو مازميبي يتمتعون بلياقة 
ــتحقوا الفوز على باتشوكا بطل  بدنية عالية واس

الكونكاكاف». 

 ميدو: ال أفكر في العودة للزمالك
 نفى النجم املصري أحمد حسام (ميدو) ما تردد 
ــن رحيله من ناديه اياكس الهولندي، وقال: كل  ع
ــت لو أن القيادة الفنية اجلديدة  ما حدث انني قل
ــباب صغار  لفريق أياكس رأت االعتماد على الش
السن فقط فمعنى ذلك أن وجودي غير ضروري 
ومن األفضل أن أرحل واجتمعت مع املدير الفني 
ــد لي أنني من  ــق وتفهم وجهة نظري وأك للفري
املهاجمني األساسيني وأنه يحتاجني في التشكيل 

ــردد عن تفكيره في  ــي. ونفى ميدو ما ت األساس
العودة إلى ناديه الزمالك، وقال «إنني أركز حاليا 
ــأفكر في  ــع أياكس وإذا رحلت عن النادي فس م
العروض األوروبية املعروضة علي ورغم أنني ال 
ــك إال أنني أتابع مبارياته  أفكر في العودة للزمال
وارتفاع مستوى الفريق بفضل جهود التوأم حسن 
ــي الفريق مما أدى إلى الفوز  والروح اجلديدة ف

على بني عبيد بستة أهداف نظيفة». 


