
الجمعة 24 ديسمبر 2010   43رياضة

شلبي يعتذر للمشاهدين عن »النكتة«

»بلطجي« يضرب عبد الحميد في التدريب

24 العبًا في قائمة الزمالك األفريقية
واستبعاد عماد محمد والحضري وأيوا

ام.بي.سي: أعرب مقدم البرامج المصري مدحت 
شلبي عن أسفه واعتذاره الشديدين عن »النكتة« 
التي ألقاها خ���ال برنامجه على قناة »مودرن 
سبورت« الفضائية، يوم األحد 19 الجاري، وحملت 

إسقاطات وإيحاءات جنسية.
وقال ش���لبي، وهو أحد أش���هر اإلعاميين 
الرياضيين بمصر، في بداية برنامجه »مس���اء 
األنوار« اول من امس: إنني أعتذر للمشاهدين 
عما بدر مني خال الحلقة التي أذيعت قبل أيام، 
معتبرا أن ما حدث هو »قلشة إعامية«. وأضاف 
أن���ه قرأ النكتة التي كانت تحمل طاس���م غير 
واضحة بحس���ن نية، ولم يتيقن أو يلتفت إلى 
معانيه���ا، باإلضافة إلى أنه لم يتلق أي تعقيب 

أو اعتراض من أصدقاء البرنامج.
وكان وزي���ر اإلعام المصري أنس الفقي قد 
أص���در قرارا بتحويل الحلقة إلى لجنة التقييم 
اإلعام���ي، لما تضمنته من مع���ان وتلميحات 
جنسية. وذكر القرار أن الحلقة قد شهدت تجاوزا 
باللفظ واإليحاء، في عبارات خارجة تعد خدشا 
للحياء العام، وتجاوزا مهنيا يتنافى مع قواعد 
وأخاقيات المهنة وإس���اءة للرسالة اإلعامية 

والقناة ذاتها.
 من جهته، قال رئيس مجل���س إدارة القناة
د. ولي���د دعبس إنه اجتمع مع ش���لبي ووجه 
له اللوم، وقرر منعه من قراءة أي رس���ائل من 

المشاهدين في برنامجه.

تعرض أمير عبد الحميد حارس مرمى فريق 
المصري للضرب من احد البلطجية عقب انتهاء 

التدريبات 
وفوجئ عبدالحميد بأحد االشخاص يتوجه 
اليه عقب نهاية المران ويقوم بتوجيه ضربة في 
ظهر الاعب قائا له »بالراحة على الشناوي« 
قبل ان يتدخل زماؤه في الفريق عبدالس����ام 
نجاح وأحمد شديد قناوي لتخليصه من ايدي 

هذا البلطجي حسبما أكد الاعب لمراسل موقع 
»يلا كوره« في بورسعيد.

ومن جانبه، نفى أحمد الشناوي حارس مرمى 
الفريق البورسعيدي في تصريحات تلفزيونية 
قيامه باالشتراك بأي ص�ورة كانت في االعتداء 
على حارس األهلي السابق مؤكدا احترامه الشديد 
ألمير مش����ددا على العاقة القوية التي تجمعه 

به.

استقر المدير الفني لنادي الزمالك حسام حسن 
على قائمة الفريق االفريقية التي تضم 24 العبا، 

وأرسلت لاتحاد االفريقي لكرة القدم.
لم تشهد القائمة مفاجآت، حيث تم استبعاد 
الثاثي، العراقي عماد محمد المعار إلحدى األندية 
اإليرانية، وعصام الحضري المنتقل الى المريخ 

السوداني، والغاني رحيم أيوا.
وضمت القائمة االفريقية: عبدالواحد السيد 
ومحمد يون���س وعمرو الصفتي ومحمود فتح 
اهلل ومحمد عبدالش���افي وأحمد غانم سلطان 

وح���ازم إمام وعمر جابر ووجي���ه عبدالعظيم 
وعاشور األدهم وحسين ياسر وحسن مص��طفى 
وأحم���د توفيق ومحمد إبراه�يم وأح�مد ج�عفر 
وعم�رو زكي وه�اني سعيد ومحمود عبدالرازق 
)شيكاباال( وصبرى رحيل وحسام عرفات وعاء 
علي وأب�و كونيه وإبراهيم ص�اح وال�ناش���ئ 

م�حمود ال�بدوي.
يذكر أن الزمالك سيس���تهل مشواره بدوري 
أبطال افريقيا بمواجهة فريق ستارز الكيني في 

الدور التمهيدي.

هت له اللوم إدارة القناة وجَّ

الزمالك لالحتفاظ بالقمة أمام وادي دجلة
 4 مواجهات في افتتاح الجولة الـ 14 للدوري المصري

الزمالك يأمل في مواصلة انطالقته القوية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يعود قطار الدوري املصري لكرة 
الق����دم لانطاق بعد فترة توقف 
15 يوما، وتقام اليوم 4 مباريات 
ضمن األسبوع ال� 14، فيلتقي في 
ال� 5:45 مس����اء بتوقيت الكويت، 
بتروجت م����ع اجلونة واملصري 
البورس����عيدي مع مصر املقاصة 
واالحتاد السكندري مع سموحة، 
وتختتم مبواجهة وادي دجلة مع 

الزمالك في ال� 8 مساء.
يشهد س����تاد الكلية احلربية 
مواجهة صعبة لوادي دجلة ال� 13 
برصيد 11 نقطة مع الزمالك املتصدر 
برصيد 27 نقطة، ويعد اللقاء صعبا 
على ابناء القلعة البيضاء املطالبني 
بضرورة اس����تمرار االنتصارات 
للحفاظ على قمة الدوري املهددة من 

اجل الوصول الى مباراة القمة.
ويدخل الزمالك املباراة بتشكيل 
مقارب ملباراته األخيرة التي خاضها 
امام االحتاد السكندري 4 � 3، حيث 
يستمر غياب املهاجم عمرو زكي 
بسبب اإلصابة باإلضافة إلى احتمال 
عدم مشاركة القطري حسني ياسر 

العائد من االصابة.
وفي املقابل، يسعى وادي دجلة 
إلى حتقي����ق مفاج����أة باقتناص 
الفوز من أجل االبتعاد عن شبح 

الهبوط.
وعلى ستاد السويس، يسعى 
الفوز على ضيفه  إلى  بتروجيت 
اجلونة الستعادة مكانته والدخول 
في املربع الذهبي، ويدخل الفريق 
املباراة مبعنويات مرتفعة بعد فوزه 
في اجلول����ة املاضية على حرس 
احلدود بثاثية نظيفة، وهو يسعى 
الستكمال مس����يرة االنتصارات 
بالفوز ليقفز خطوة جديدة لامام. 
في املقابل، اعاد اجلونة اكتشاف 
نفسه من جديد عقب تولى اجلهاز 
الفني اجلديد بقيادة أنور سامة، 
ولعب اخر مبارياته بخطة متوازنة 
إلى  ارتفاع رصيده  ساعدت على 

14نقطة.
وعلى ستاد بورسعيد، يبحث 

يس����تضيف االحتاد الس����كندري 
شقيقه السكندري االصغر سموحة 
في مب����اراة مهم����ة وصعبة على 
الفريقني، فاالحت����اد يدخل اللقاء 
ورصيده 10 نقاط فقط يحتل بها 
املركز ال� 14، وتأمل جماهيره في 

حتسني نتائج الفريق.
عل����ى اجلانب اآلخ����ر، يدخل 
سموحة املباراة وبحوزته 9 نقاط 
في املركز األخير، ويأمل في اخلروج 
من الكب����وة التي تعرض لها قبل 
تولي حمزة اجلم����ل مهمة املدير 

املصري عن الفوز الذي غاب عن 
الفريق في اجلوالت املاضية حتى 
أصبح رصيده  17  نقطة في املركز 
السادس، ويحاول العودة من جديد 
الى املربع الذهبي، واستغال عاملي 

األرض واجلمهور.
اما مصر املقاصة فأصبح من 
الفرق التي فرضت قوتها على معظم 
الفرق،وهو يحتل املركز التاس����ع 
متفوقا على بعض الفرق العتيدة 

باملسابقة.
وعلى س����تاد االس����كندرية، 

الفني، وجنح خ����ال املواجهتني 
املاضيتني في تغيير ش����كل وأداء 

الفريق.

»القمة« بال تحكيم

على صعيد متصل، فشلت جلنة 
احلكام الرئيسية في االحتاد املصري 
لكرة القدم في احلصول على موافقة 
من احتادات اللعبة في اس����بانيا 
وإجنلترا وأملانيا بشأن إرسال حكام 
إلدارة مب����اراة القمة املرتقبة بني 
األهلي والزمالك واملقررة في 30 

اجلاري ضمن الدوري املصري. 
وأكد رئيس جلن����ة احلكام في 
االحتاد املصري محمد حسام في 
تصريح لوكالة األنباء األملانية 
أن اللجن����ة خاطبت العديد من 
االحت����ادات األوروبية لاتفاق 
على طاقم ح����كام إلدارة مباراة 
القمة. وأضاف أن تقدمي موعد 
املباراة يوما واحدا جعل األوزبكي 
رافشان إيرماتوف يتراجع عن 
إدارة املباراة الرتباطه مبباريات 

أخرى تقام في نفس اليوم.

رئيس النصر السعودي ينفي
االعتداء على رجل األمن

العربية.نت: هاجم رئيس نادي النصر السعودي األمير فيصل بن 
تركي جلنة التحكيم التابعة لاحتاد السعودي لكرة القدم، معتبرا 
أن هناك من يعمل باخلفاء خلسارة النصر في مبارياته، وقال »منذ 
صغري وأنا أسمع الرمز النصراوي الراحل األمير عبدالرحمن بن 
سعود وهو ينتقد احلكام وكنت أظنه يبالغ في ذلك، حتى أصبحت 

رئيسا وأدركت أنه على حق، فالوضع يدعو للشك«.
وزاد رئي���س النصر من هجومه ضد جلنة احلكام، في حديثه 
لبرنامج »في املرمى«، وقال: »إذا كانوا ال يريدون أن يحقق النصر 
البطوالت وال املنافسة عليها، فليخبروننا حتى نكون في الصورة«، 
وأضاف »أنا ش���خصيا دفعت ما يقارب 80 مليون ريال، ولم نأت 
إال خلدمة الكرة السعودية، فمن الظلم أن يذهب ما نقوم به هباء 

بسبب صافرة احلكام التي توجه ضد النصر دائما«.
وحول األحداث التي أعقبت مواجهة فريقه أمام التعاون وتعديه 
على رجل األمن الذي كان يرافق احلكم عقب انتهاء املباراة، رفض 
أن يوصف ذلك باالعتداء، وقال: »لم أعتد عليه، أخذت الكاميرا من 
يده توقعا مني بأنه شخص يريد تصوير ما يحدث ولم أكن أعلم 
أنه رجل أمن، فرجال األمن نحترمهم وأعتذر للرجل الذي سحبت 

الكاميرا من بني يديه«.
واستبعد رئيس النصر أن تصدر بحقه عقوبة بعد حادثة رجل 

األمن وانفعاله مع احلكم فهد العريني الذي أدار املباراة.

ألقاب جديدة
للجوهرة بيليه

البرازيلي  ص���دق االحت���اد 
لك���رة القدم رس���ميا على قرار 
اتخذه مؤخرا بش���أن االعتراف 
بالبطولة احمللية التي أقيمت بني 
الفرق البرازيلية بني عامي 1959 
و1970 قبل إقامة بطولة الدوري 

البرازيلي.
ووصف ريكاردو تيكسييرا 
رئيس االحتاد ه���ذا القرار بأنه 
»تاريخي« حيث جعل من فريقي 
الذي كان  بامليراس وسانتوس 
يقوده بيلي���ه آنذاك أكثر الفرق 
فوزا بلقب الدوري البرازيلي عبر 
تاريخه وذلك برصيد 8 ألقاب لكل 
منهما كما أصبح بيليه املعروف 
بلق���ب »امللك« أكثر العب يحرز 
لقب الدوري البرازيلي برصيد 6 
ألقاب. وقال بيليه: »من اجليد أن 
أرى ذلك وأنا في هذه السن. من 
اجليد أن ترى فريقا رائعا مثل 
سانتوس يحظى بهذا االعتراف 

والتتويج«.

التونسي  الرئيس  استقبل 
زين العابدين بن علي في مطار 
قرطاج الدولي  السباح أسامة 
الملولي العائد إلى تونس بعد 
فوزه بالميدالية الذهبية لسباق 
1500 متر سباحة حرة )داخل 
حوض صغير( في بطولة العالم 
أقيمت  التي  ال� 10 للس���باحة 

األسبوع الماضي بدبي.
ويعتبر اس���تقبال بن علي 
شخصيا لرياضيين متألقين، 
إلى  المطار وفور عودتهم  في 

الباد، أمرا نادر الحدوث.
الملول���ي في بطولة  وفاز 
العالم بدبي بذه��بية س����باق 
1500 متر ح���رة بعد أن قطع 
المس���افة في 14 دقيقة 24.16 
ثاني���ة محققا أفض���ل توقيت 
لع���ام 2010،  كما فاز في نفس 
البطولة بفضية سباق 400 متر 
وبرونزيتي سباقي 200 و400 

متر حرة.

مالك معاذ يلجأ إلى رجل دين 
بعد تعرضه لـ »العين أو الشعوذة«

 
العربية نت: اعترف مهاجم األهلي السعودي مالك معاذ بأنه 
لجأ خال الفترة الماضية إلى أحد رجال الدين المشاهير بمدينة 
جدة، الجراء الرقية الش���رعية بعدما تواترت الشكوك فيما إذا 

كان قد تعرض ل� »العين أو الشعوذة«.
وقال معاذ في تصريح ل���� »العربية.نت«: »بالفعل، ذهبت 
إلى أحد المش���ايخ بعد أن كثر الحديث حول ارتباط انخفاض 
مستواي بالسحر، وال أجد حرجا في ذلك وهي خطوة قمت بها 
بعد أن نصحني المقربين مني بأن أرقي نفسي من باب تحصين 

النفس كما أمرنا الشرع«.
وأضاف: »دائما ما أقوم برقية نفس���ي س���واء كان األمر له 
عاق���ة بكرة القدم أم ال، كما أن هذا األم���ر ال يعيب، وأنا فعا 
ال أعلم إن كنت مس���حورا أو ال، ولو كنت كذلك فحس���بي اهلل 

ونعم الوكيل«.
وكان الجمه���ور األهاوي قد ربط بين انخفاض مس���توى 
»ش���بيه الريح« وغيابه عن التهديف بحادثة سقوطه في أحد 
التدريبات خال األسابيع الماضية بشكل أفزع الجهازين الفني 
واإلداري والجماهير الحاضرة للتدريب، وتم نقله للمستشفى 

وشخص األلم بأنه شد في احدى عضات البطن.

ثامن تعادل على التوالي لالتحاد
والنصر تعثر أمام التعاون 

واصل االتحاد نزيف النقاط وفشله في فك عقدة التعادالت 
التي الزمته في اآلون���ة االخيرة عندما أرغم على التعادل امام 
مضيف���ه نجران 2-2 ف���ي افتتاح المرحلة ال���� 16 من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وهو التعادل الثامن على التوالي لاتحاد ففشل في اللحاق 
بالهال حامل اللقب الى الصدارة ولو مؤقتا على غرار شريكه 
في المركز الثاني النصر الذي تعادل بدوره مع ضيفه التعاون 

بالنتيجة ذاتها.
ورفع النص���ر واالتحاد رصيدهما ال���ى 29 نقطة مقابل 31 

للهال.
في المباراة االولى، تقدم االتحاد بهدفين نظيفين سجلهما 
نايف هزازي )49( وأسامة المولد )64(، لكن أصحاب األرض 
حصل���وا على ركلة جزاء قلص منه���ا الكونغولي ديبا الونغا 
الفارق في الدقيقة 74 ثم ادرك محس���ن النجراني التعادل في 

الدقيقة 84.
ول���م يكن حال النصر افضل من االتح���اد النه تقدم بدوره 
بهدفين نظيفين لارجنتيني ڤيكتور فيغيروا )22( وس���عود 
حمود )27(، لك���ن التعاون قلب الطاولة في الش���وط الثاني 
بتس���جيله هدفين عبر احمد الحربي )63( ومحمد الراشد )90 

من ركلة جزاء(.
وفي مب����اراة ثالثة، خ�س���ر الوح�دة ام����ام ض�يفه الرائد 
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هوغان يخضع لجراحة لمدة 10 ساعات
خضع المص���ارع األميركي المحترف هالك هوغان لجراحة 

في الظهر استمرت 10 ساعات.
وذكر موقع »إيس أوناين« األميركي انه بعد أسبوع واحد 
على زواجه بجنيڤر ماكدانيال خضع هوغان )57 س���نة( الذي 
اشتهر بشاربيه األش���قرين الطويلين لجراحة ترميم العمود 

الفقري دامت 10 ساعات.
وأشارت إلى ان هوغان واسمه الحقيقي تيري بوليا مازال 
في المستشفى وان وضعه الصحي جيد، وذكرت ان المصارع 
اضطر للخضوع للجراح���ة نتيجة اإلصابات التي تعرض لها 

خال سنوات على حلبة المصارعة.

الذي  الوق���ت  ف���ي  إياف: 
انش���غل، والي���زال، عالم كرة 
القدم بتداعيات حق استضافة 
روس���يا وقطر لنهائيات كأس 
العالم لعامي 2018 و2022 على 
التوالي، كانت الشرطة البرازيلية 
تقوم بعمليات واس�عة النطاق 
للقضاء على م��هربي المخدرات 
تمهيدا الستضافة ريو لنهائيات 

.2014
ألكثر من يوم كامل تقريبا 
كانت التلفزيونات في حانات 
ومطاعم ريو دي جانيرو تعرض 
عمليات واس��عة النطاق لقوات 
األم���ن البرازيلية وهي تغزو 
مجموعة م���ن األحياء الفقيرة 

في أليماو شمال ريو.
ومن االن�صاف االف�تراض 
أن هناك صل���ة بين الري�اضة 
واندالع أحدث عنف اجتماعي 
في ري���و دي جانيرو. فقد قام 
تجار المخدرات باس���تعراض 
عضاتهم عندما أضرموا النيران 
بالسيارات في مختلف أنحاء 

المدينة. 
ولكن عندم���ا يتعلق األمر 
الكب���رى مثل 2014  باألحداث 
و2016، ف���إن على الس���لطات 
أن تس���تعرض قوت�ها الهائلة 
لحماية الزوار. فبعض الصور 
التي بثت م���ن ريو على مدى 
األيام القليل���ة الماضية الفتة 
للنظر. فهي مروعة ومخيفة، 
لكنها ذات قيمة ومهمة ألن نظرة 
بعض المعنيين هي: حاول تجار 
المخدرات نقل رسائل عكسية 

األنب���اء  وذك���رت وكال���ة 
التونسية ان بن علي »أثنى على 
مردود السباح أسامة الملولي، 

وسلبية، ولكن ال ينبغي ألحد 
أن يتجنب الحضور لنهائيات 
كأس العالم 2014 بسبب الخوف 

من العنف االجتماعي.
من جانب آخ���ر عاد العب 
كرة القدم الب�رازيلي الش���هير 
أدريانو مهاج�م روما اإليطالي إلى 
مسقط رأسه بمنطقة »العشش« 
بالبرازيل وذلك  في كروزيرو 
للمرة األولى منذ أن تركها قبل 

سنوات طويلة.
وولد أدريانو بهذه المنطقة 
وقض���ى بها طفولت���ه قبل أن 
تداهمها قوات الشرطة للقضاء 

وحثه عل���ى مزيد من العمل 
من أجل إثراء ودعم حصيلة 

تتويجاته العالمية«.

على تجار المخدرات القاطنين 
بها.

وأكد أدريان���و المعروف 
بلق���ب »اإلمبراط���ور« »انه 
شعور رائع أن تعود مجددا 
الذي ولدت ونشأت  للمكان 
فيه. وما يثي�ر الس���عادة أن 
تساعد األطفال المحتاجين« 
في إش���ارة إلى الهدايا التي 
قدمه���ا إل���ى قاط�ن���ي هذه 
المنطقة وكذلك المش����روع 
الخيري الذي دشنه لم�ساعدة 
األطفال الفقراء من خ�ال كرة 

القدم.

األلمان يعارضون 
المونديالين 

أظهر اس���تطاع لل���رأي أن 
إقامة  غالبية األملان يعارضون 
بطول���ة كأس العالم لكرة القدم 
في روس���يا عام 2018 وفي قطر 

عام 2022.
وقال غالبية املش���اركني في 
اس���تطاع للرأي أج���راه معهد 
»بروميت« ألبحاث السوق لصالح 
مجلة »شبونزورس« الرياضية 
وشمل 1203 أشخاص إنهم كانوا 
يفضلون إقامة البطولتني في دول 
التي تقدمت مبلفات  أخرى عن 

الستضافة البطولتني.

نيجيريا تحقق
مع أدامو

الفساد  بدأت وكالة مكافحة 
ف���ي نيجيريا وجلن���ة اجلرائم 
االقتصادي���ة واملالية حتقيقات 
مع آم���وس أدامو عضو اللجنة 
الدولي لكرة  التنفيذية لاحتاد 
القدم »فيفا« بشأن اتهامات الفساد 

املوجهة ضده.
وكان »فيفا« قد أوقف أدامو 
الشهر املاضي ملدة 3 أعوام وفرض 
عليه غرامة قيمتها 100 ألف فرنك 
سويس���ري )105 آالف دوالر( 
بتهمة خ���رق القواعد األخاقية 
لاحتاد الدولي لكرة القدم بدعوى 
حصوله على رشى مالية مقابل 
صوته في اختيار البلد املضيف 

لكأس العالم 2018.

بالوتيلي األفضل لوال  ميسي
يستهدف النجم اإليطالي الشاب ماريو بالوتيلي جنم مانشستر 
س���يتي اإلجنليزي، أن يصبح أفضل العب في العالم، ويعتقد أن 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي هو العائق الوحي���د أمامه لتحقيق 

هدفه.
وجاء حدي���ث بالوتيلي عقب فوزه بجائ���زة »الفتى الذهبي« 
كأفضل العب حتت 21 عاما في القارة األوروبية. وتفوق بالوتيلي 
على جاك ويلشاير العب وسط ارسنال في طريقه للفوز باجلائزة 
األوروبي���ة. ويعتقد بالوتيلي أنه يأتي خلف ميس���ي جنم فريق 
برشلونة االسباني في قائمة أفضل جنوم العالم. وقال بالوتيلي 
ملوقع توتو سبورت »أريد أن أصبح أفضل العب في العالم، قلت 
م���ن قبل انني ال أكترث ملا يقوله الناس أو يتوقعونه مني، ألنني 
أعرف ما أريده«. وأكد »هناك العب واحد أفضل مني بعض الشيء، 

وهو ميسي، جميع الاعبني اآلخرين أقل مني«.
كما سخر أحد املواقع البرازيلية من القبعة التي ارتداها بالوتيلي 
عقب اخلسارة امام إيڤرتون 1 - 2، وحسبما جاء في موقع »غلوبو 
سبورت« البرازيلي فإن بالوتيلي ارتدى قبعة غريبة أثناء عودته 
إلى مدينة مانشس���تر بدا فيها كأنه يش���به الديك، أو مثل كف يد 

كبيرة.

األمير تركي بن فيصل في حديث مع رجل األمن

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حامال ذهبية  اسامة امللولي           )أ.ف. پ(

مهاجم روما أدريانو ضاحكا وهو يوزع املساعدات على أطفال كروزيرو    )أ.پ(

  الرئيس التونسي استقبل الملولي في المطار

د مونديال البرازيل 2014  العنف يهدِّ


