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 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
نفى املهاجم الدولي املصري احمد حسام »ميدو« 
العب اياكس امستردام الهولندي ما تردد في وسائل 
االعالم عن اقتراب انتقاله الى النادي االهلي خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية يناير املقبل.
واضاف ميدو في تصريح����ات لبرنامج »كوره 
اون الين« عل����ى قناة »مودرن كورة« خبر انتقالي 
للنادي االهلي مفبرك وليست هذه هي املرة األولى 
التي تكتب فيها اخبارا خاطئة عن ميدو وغيره من 

الالعبني.
وتابع: »أكن كل احترام للنادي االهلي ومسؤوليه 
لك����ن مس����ؤولي االهلي ل����م ول����ن يتفاوضوا مع 

ميدو«.
واكمل ميدو حديثه قائ����ال: »كيف العب لالهلي 

وانا اكبر زملكاوي في مصر«.
وبس����ؤاله عن اخلطوة املقبلة مع اياكس سواء 
بالبقاء او الرحيل، قال: انا مستمر في جتربة االحتراف 
ولن اعود الى مصر في الوقت احلالي، هدفي البقاء 
مع اياكس وحجز مكان اساسي مع الفريق في الدور 

الثاني، خاصة ان املسؤولني يرغبون في بقائي«.
وتطرق للحديث عن العروض التي تلقاها قائال: 
»حتى اآلن انا مستمر مع اياكس لكن اذا قررت الرحيل 
فأنا امتلك عرضني رسميني من اسبانيول وديبورتيفو 
الكورونيا االس����بانيني، س����أفاضل بينهم وان كان 

العرض االول ضعيف من الناحية املادية«.
وباحلديث عن املنتخب املصري وامكانية استدعائه 
للعب في دورة حوض النيل الودية قال: الدورة الودية 
في يناير خارج االجندة الدولية، واالمور س����تكون 
صعبة خاصة ان االندية متتلك احلق في االحتفاظ 
بالعبيه����ا، واعتقد ان اجلهاز الفني للمنتخب اتخذ 

قراره بعدم استدعاء احملترفني في هذه الدورة.
وع����ن توقعاته ملباراة القمة ق����ال: مباراة القمة 
خارج التوقعات، لكنها املرة االولى منذ فترة طويلة 
التي يدخل فيها الزمالك مباراة القمة وهو متصدر 
للدوري وبفارق مريح من النقاط، مما يكون له اثر 
كبير على الالعب����ني وهدوئهم داخل ارض امللعب، 

شخصيا امتنى ان يفوز الزمالك باملباراة.
واختتم ميدو حديثه مشيدا مبحمود عبدالرزاق 
»شيكاباال« العب الزمالك قائال: شيكاباال اكثر العب 
مظلوم في مصر من جانب وسائل االعالم، هو افضل 
العب اجنبته مصر في أخر 20 عاما، وال يوجد العب 
في مصر يفعل ما يفعله ش����يكاباال مع الزمالك في 

املباريات االخيرة.

إبراهيم حسن يطالب بالهدوء

من ناحية اخرى، اكد مدير الكرة بنادي الزمالك 

ابراهيم حس����ن ان مباراة فريقه املقبلة أمام األهلي 
املؤجلة من األس����بوع ال� 12 لل����دوري املمتاز لكرة 
الق����دم، واملقرر لها بعد غ����د »عادية« مثلها مثل أي 
مباراة اخرى في الدوري النها في النهاية ال تساوي 
سوى ثالث نقاط، وال داعي للحديث بكثرة حول أنها 
ستحدد بشكل كبير الفائز بلقب الدوري، خاصة أنه 

مازال هناك 16 مباراة من عمر الدوري.
وأشار الى أن أهمية املباراة تكمن في اجلماهيرية 
الكبيرة التي يتمتع به����ا الناديان والصراع الدائم 
بينهما، ولكنها لن حتدد من سيفوز بلقب الدوري، 
وطالب جماهير الناديني األهلي والزمالك بااللتزام 
بال����روح الرياضية وعدم اخل����روج عن النص، من 
أجل أن تخرج املباراة في صورة جميلة خاصة أن 
هناك املاليني يتابعون القم����ة املصرية وان تتقبل 
جماهير الزمالك بصفة خاص����ة نتيجة املباراة ايأ 
كانت، ألن الفريق يس����ير بخط����ى جيدة ويتصدر 
املس����ابقة ومن اخلطأ الغضب في حالة اذا لم يفز 

الزمالك باملباراة.
ويواصل الزمالك استعداداته ملباراة القمة مبنتهى 
الق����وة واجلدية حتت قيادة املدي����ر الفني للفريق 
حسام حس����ن، والذي قام بعمل تدريبات خططية 
لالعبني وشارك بنفسه في بعض التدريبات خللق 

جو تنافسي وحماسي داخل تدريبات الفريق.
في ش����أن اخر وقع اجلزائري محمد أمني عودية 
مهاجم فريق شبيبة القبائل اجلزائري للزمالك رسميا 
ملدة ثالث س����نوات، مقابل مليون ونصف املليون 
دوالر، بحيث يحصل في املوسم األول على 400 ألف 
دوالر تزيد كل موسم مبقدار 100 ألف دوالر لتصل 
في املوسم الثالث ل� 600 ألف دوالر، هذا بخالف مبلغ 
ال� 200 ألف دوالر التي سيتم دفعها لناديه اجلزائري 
نظير التنازل عنه ليصل إجمالي ما سيدفعه الزمالك 

لضم الالعب ملليون و600 ألف دوالر.

تغريم األهلي بسبب السباب الجماعي

قررت جلنة املسابقات باالحتاد املصري لكرة القدم 
توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه )حوالي 3..5 
آالف دوالر( على النادي األهلي وذلك عقب مباراته 
مع املقاولون العرب الس����بت املاضي والتي انتهت 
بالتعادل اإليجابي 1-1 في ختام منافسات األسبوع 

الرابع عشر للدوري املصري لكرة القدم.
واوضحت جلنة املسابقات أنه مت تغرمي النادي 
مبلغ 10 آالف جنيه بسبب السباب اجلماعي من قبل 
جماهير النادي األهلي، ومبلغ 10 آالف جنيه أخرى 
الستخدام جماهير األهلي الليزر بامللعب، مما أدى 
إلى توقف املباراة في حني لم يتم توقيع أي عقوبات 

على نادي املقاولون العرب.

والتر زينغا اشتكى لوسائل اإلعالم االيطالية من معاملة النصر

الشيخ طالل الفهد خالل لقائه د.كمال درويش

محمد عبدالعزيز البابطني يتسلم درعا تذكارية من فايز النصار

أحمد حسام »ميدو« نفى اخبار انتقاله الى األهلي

زينغا: النصر لم يدفع راتبي منذ 6 أشهر

سان انطونيو يستعيد نغمة الفوز

كشف املدرب اإليطالي والتر زينغا املقال من 
تدريب نادي النصر السعودي للموقع اإليطالي 
الن���ادي  الش���هير »tuttomercatoweb« ان ادارة 
الس���عودي لم تقم بدفع رواتبه الشهرية منذ 6 

شهور.
وقال زينغا لوسائل االعالم االيطالية ان تعامل 
النصر معه لم يكن حضاريا او مثاليا، واسترسل 
اإليطالي »بعثت بخطاب الى االحتاد الس���عودي 
لكرة القدم حلماية حقوقي وحماية مساعديني، 
حيث لم اتلق اي حقوق مالية منذ س���تة شهور، 
ومنذ تقدميي اخلطاب الحتاد القدم الس���عودي 
مازلت انتظر الرد، فلم يتصل بي اي شخص ولم 
يتم ارسال فاكس حول املوضوع، ومازلت انتظر 

ردا حتى هذا الوقت من اعياد امليالد«.
وكان زينغا قد هدد خالل تواجده في االحتاد 
السعودي انه في حال عدم تسلمه حلقوقه فأنه 

سوف يلجأ ل� »فيفا«.
وتعد هذه الش���كوى ضمن عدة شكاوى على 

االندية السعودية التي تطالب بحقوقها سواء من 
العبني او مدربني ما وضع االحتاد السعودي في 

حرج امام االحتاد.
من جهة أخرى، أعلن نادي الشباب السعودي 
عن التعاقد مع املدرب األرجنتيني إنزو هيكتور 
لتولي زمام األمور الفنية في الفريق اعتبارا من 
يناير املقبل خلفا لألوروغوياني خورخي فوساتي 

الذي فسخت اإلدارة عقده بالتراضي. 
وسبق للمدرب هيكتور أن عمل في السعودية 
مع الشباب مرتني وحقق معه كأس امللك لألبطال 
مرتني، كما كرر اإلجناز نفس���ه العام املاضي مع 
االحتاد. وفي شأن أخر، قال الهالل متصدر دوري 
احملترفني السعودي لكرة القدم إنه تلقى طلبا من 
دينامو موسكو الروسي خلوض مباراة ودية في 

فبراير املقبل بالعاصمة الرياض.
وفي بيان للمركز االعالمي قال الهالل إن املباراة 
املقررة يوم 19 فبراير تأتي في إطار األيام الروسية 

الثقافية في السعودية.

استعاد سان انطونيو سبيرز، صاحب افضل 
سجل هذا املوسم حتى اآلن، نغمة الفوز بسرعة 
بفوزه على واشنطن ويزاردز 94-80 ضمن الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
وأحلق لوس اجنليس كليبرز اخلسارة السادسة 
عشرة بفينيكس صنز 108-103 بعد تألق جنميه 
باليك غريفني )28 نقطة و12 متابعة( واريك غوردون 
)24 نقطة(، وكان مايكل بييتروس افضل املسجلني 
لفينيكس )25 نقطة(، واضاف ستيف ناش »21 
نقط���ة و15 متريرة حاس���مة« وغرانت هيل »19 

نقطة و7 متابعات« ويحتل فينيكس املركز الثاني 
في مجموعة اله���ادئ )13-16(، بفارق بعيد عن 
لوس اجنليس ليكرز املتص���در )21-9(، ويأتي 
لوس اجنليس كليبرز رابعا في املجموعة ذاتها 
)9-22(. وفي املباريات االخرى، فاز مينيسوتا 
متبروولفز عل���ى كليفالن���د كافالييرز 97-98، 
وممفيس غريزليز على انديانا بيسرز 90-104، 
وني���و اورليانز هورنتس عل���ى اتالنتا هوكس 
93-86، وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على دنفر 

ناغتس 89-95.

المدرب هيكتور يعود لقيادة الشباب

الفهد استقبل درويش وتباحثا حول األوضاع الرياضية
املجتم����ع الرياضي بصفة خاصة 

ومجتمعها األصلي بصفة عامة.
وتناول رئيس قس����م اإلعالم 
بجامعة الكويت د.يوسف الفيلكاوي 
في احملاضرة الثانية أهم نظريات 
التأثير املباشر وغير املباشر لإلعالم 
وأكد ان هذه النظريات لها تأثير 
على فهم طرق وكيفية تأثير وسائل 
اإلعالم كما ان بعض هذه النظريات 
تس����اعد اإلعالميني كثيرا، وعدد 
الفيلكاوي أنواع النظريات فمنها 
ذات التأثير املباشر والتي تعرف 
باحلقنة أو الرصاصة والتأثير على 

املدى الطويل.
الدورة  وأكد املش����اركون في 
أهمية املوضوعات التي يش����تمل 
ال����دورة واختيار  عليها برنامج 
النخبة املميزة  احملاضرين م����ن 
من الناحي����ة األكادميية مبا حقق 
للحض����ور االس����تفادة وطالبوا 
بتكرار مثل هذه الدورات في ظل 
الهائل لوس����ائل اإلعالم  التطور 
واملستجدات املتالحقة في مجال 

اإلعالم الرياضي.
اليوم  الدورة  وتشمل انشطة 
محاضرتني األولى للدكتور كمال 
درويش حول واجبات والتزامات 
الصحافي الرياضي جتاه املجتمع، 
والثاني����ة يحاضر فيه����ا الزميل 
طالل احملطب عن النقد الرياضي 

ومحتوياته.

الواقع الرياضي في اذهان اجلماهير، 
مشيرا الى ان هناك صياغة تأتي 
على نحو مخالف للحقيقة تفضي 
في النهاية إلى عواقب وخيمة على 
الوضع الرياضي وتغير باحلركة 
الرياضية، مطالبا العاملني باإلعالم 
الرياضي بصياغة الواقع كما هو 
دون زيادة أو نقصان حتى ال تصاب 
اجلماهير باإلحباط وتفقد الثقة في 

إلع����داد القادة وتختت����م غدا، أكد 
درويش قدرة اإلع����الم الرياضي 
الهائلة في التأثير على اجلماهير 
الرياضية وتشكيل قناعاتها جتاه 

املواقف والقضايا الرياضة. 
 وفن����د درويش أن����واع تأثير 
اإلع����الم الرياضي في قدرته على 
تغيير املوقف واالجتاه الرياضي 
واملعرفة الرياضية عند اجلماهير 

وقدرة اإلعالم الرياضي في صياغة 
الواقع في املجال الرياضي، مشيرا 
الى ان اهتمام اإلعالم الرياضي بكرة 
القدم النس����ائية وابرازها وإلقاء 
الضوء عليها س����اهم في تشكيل 
رأي عام يقبل ممارسة الفتاة لكرة 
القدم في إشارة لهذه التجربة في 

العديد من الدول العربية.
وتناول قدرة اإلعالم على صياغة 

الكرة  اس����تقبل رئيس احتاد 
الش����يخ طالل الفهد أول من أمس 
د.كمال درويش عميد كلية التربية 
الرياضية بجامعة حلوان املصرية 
ورئيس نادي الزمالك األسبق الذي 
يحاضر في دورة اإلعالم الرياضي 
التي ينظمها مركز عبداهلل السالم 

إلعداد القادة.
وتباح����ث الطرفان العديد من 
األمور اخلاصة باجلانب الرياضي 
حيث أثنى درويش على الفهد وما 
يقوم به لتقدم الرياضة الكويتية 
مستدال بالنقلة النوعية واالجنازات 
التي حققتها الكرة الكويتية بالرغم 
م����ن قصر املدة الت����ي تولى فيها 
الفهد دفة قي����ادة الكرة الكويتية 
عبر رئاس����ة احتاد الكرة، مشيرا 
إلى ان التطور في املجال الرياضي 
بشكل عام والكروي بشكل خاص 
دائما ما يحتاج إلى خطة طويلة 
املدى لتحقيق عاملي االس����تقرار 
والثبات. وب����ارك درويش للفهد 
الوطني على  املنتخ����ب  حصول 
بطولتي غرب آسيا وخليجي 20، 
مؤكدا ان األزرق سيكون له شأن 
مستقبال خاصة في ظل اعتماده 
على العناصر واملواهب الش����ابة 

التي أثبتت قدرتها وكفاءتها.
وفي احملاضرة التي ألقاها بدورة 
التي  الرياضي اخلليجية  اإلعالم 
يستضيفها مركز عبداهلل السالم 

أشاد محمد عبدالعزيز البابطني 
نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة 
عبدالعزيز سعود البابطني بالعب 
القدم بنادي  الفريق األول لك���رة 
خيط���ان والعب كاظمة الس���ابق 
فاي���ز النص���ار وما قدم���ه طوال 
مش���واره الرياضي وطالبه ببذل 
الفترة املقبلة خلدمة  املزيد خالل 
الكويتية وعدم االبتعاد  الرياضة 
عن املجال الرياضي واالجتاه الى 
العمل اإلداري أو الفني س���واء مع 

ناديه أو اي ناد آخر.
من جانبه، شكر النصار البابطني 
عل����ى الدعم الذي قدم����ه ووجه له 
الدعوة حلض����ور مهرجان تكرميه 
الذي سيقام 21 فبراير املقبل في اللقاء 
الذي يجمع خيطان املطعم بنجوم 
املنتخب الوطني مع الكرامة السوري 
على ملعب ستاد محمد احلمد بنادي 
القادسية حتت رعاية رئيس احتاد 

الكرة الشيخ طالل الفهد.

المحطب يحاضر عن النقد الرياضي اليوم

براعم كاظمة أبطال البابطين يشيد بالنصار
»تمهيدية القوى«

القوى  ألع���اب  فاز فري��ق 
بنادي كاظم���ة »فئة البراعم« 
بلق���ب البطول���ة التمهي���دية 
أللع���اب القوى الت���ي أقيمت 
منافس���اته����ا عل���ى مضمار 
كيفان السبت واألحد املاضي��ني 
بدعم م���ن الش���ركة الوطنية 

لالتصاالت.
وتصدر كاظمة الترتيب العام 
برصيد 100 نقطة ونافسه بشدة 
الساحل الذي حل ثانيا ب� 90 
نقطة، أم���ا املركز الثالث فكان 
من نصيب الكويت الذي جمع 

89 نقطة.
حضر البطولة أمني سر احتاد 
العاب الق���وى محمد العتيبي 
وعضو مجلس االدارة ورئيس 
اللجنة الفنية في االحتاد فهد 
ثامر وعدد من مسؤولي األندية 
ومحم���د احلداد من الش���ركة 

الوطنية لالتصاالت.

ميدو: أنا أكبر »زملكاوي« ومستحيل ألعب لألهلي
إبراهيم حسن يطالب جمهور الزمالك بالهدوء.. والجزائري عودية يوّقع للفريق


