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)أ.پ( »املتهور« جينارو غاتوزو يدفع املدرب املساعد في توتنهام جو جوردان 

سامي اجلابر يتلقى اإلسعافات األولية بعد سقوطه في مباراة الهالل واألهلي

النجم االجنليزي ديڤيد بيكام وايرما نيسي

)أ.پ( »الظاهرة« رونالدو يتسلم ميدالية الشرف من حاكم والية ساو باولو جيرالدو الكمني 

عالمية متفرقات

 افتتح ستاد كرة القدم مبدينة البالتا األرجنتينية، 
أحد مقرات بطول���ة أمم أميركا اجلنوبية »كوبا أميركا« 
التي تس���تضيفها هذا العام والوحيد املغطى في البالد، 
بعد أن استغرق إنشاؤه نحو 20 عاما. ترأس حفل افتتاح 
الستاد الذي يطلق عليه »أونيكو« )الفريد( دي البالتا، 
التي تبعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة بوينس آيرس، 
الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر وحاكم مقاطعة 
بوينس آيرس، دانييل شيولي، فضال عن عدد من جنوم 
عالم الرياضة والسياسة والثقافة. يتسع الستاد ل� 36 
ألف متف���رج، وينتظر أن يكون األحدث في قارة أميركا 

اجلنوبية.
 أك��د النجم البرازيلي جونينيو الع��ب الغرافة القطري 
حدوث اتصاالت بينه وبني نادي فاس��كو دا غاما البرازيلي 

خالل فترة توقف الدوري القطري مؤخرا.
 وّقع الظهير األيس���ر البرازيل���ي املخضرم روبرتو 
كارلوس عقدا ملوسمني ونصف املوسم مع نادي آجني، 
وسيسافر إلى روسيا خالل األيام املقبلة لتقدميه كالعب 

جديد في صفوف الفريق.
 يواجه جوناث��ان وودغيت مدافع توتنه��ام اإلجنليزي 
فت��رة أخرى من الغي��اب بعد تعرضه إلصاب��ة في العضلة 
الضامة بس��اقه اليس��رى خالل الفوز به��دف نظيف على 
ميالن اإليطالي في ذهاب دور الس��تة عش��ر لدوري أبطال 

أوروبا.
 سجل ايفان كالسنيتش هدفا في الشوط الثاني ليمنح 
بولت���ون الفوز خارج أرضه بنتيج���ة 1-0 على ويغان 
ويقوده للتأهل للدور اخلامس في كأس االحتاد االجنليزي 
لكرة القدم. وسيلعب بولتون في الدور اخلامس خارج 

أرضه أمام فوالم.
 فاجأ كليفالند كافالييرز متذيل الترتيب لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب في املوس��مني األخيرين وفاز عليه 104-

99 ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وضرب ثالثي ميامي هيت مجددا عندما تفوق على مضيفه 

تورونتو رابتورز 95-103.
وحافظ بوس��طن س��لتيكس على صدارة املنطقة الشرقية 

بتغلبه على ضيفه نيوجيرسي نتس 80-94.

تأهل اله����الل والوحدة إلى ال����دور قبل النهائي 
ببطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم بعدما 
حققا الفوز في مباراتيهما بدور الثمانية من خالل 
ضرب����ات الترجيح. وتعادل الرائد مع الوحدة 1 - 1 
ف����ي الوقت األصلي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا 
لم يس����فر عن جديد، ولكن الوحدة حسم املواجهة 
بف����وزه 4 - 2 في ضرب����ات الترجيح. كذلك تعادل 
اله����الل مع األهل����ي 2 - 2 في الوق����ت األصلي ولم 
يش����هد الوقت اإلضافي مزيدا من األهداف ليحتكم 
الفريقان إلى ضربات الترجي����ح التي انتهت بفوز 
اله����الل 4 - 3. في غضون ذلك، تعرض مدير الكرة 
بنادي الهالل س����امي اجلابر حلالة إغماء في مباراة 
الهالل أمام األهل����ي. والتقطت الكاميرات املوجودة 

بامللعب حلظة س����قوط اجلابر، تزامنا مع تسجيل 
احملترف املصري في صفوف نادي الهالل أحمد علي 
للهدف األول، األمر الذي تطلب تدخل اجلهاز الطبي 
للنادي ومتابع����ة حالته الصحية. من جهة أخرى، 
نفى االحتاد الس����عودي لكرة القدم ما تردد مؤخرا 
في بعض وسائل اإلعالم حول تفاوضه مع مدربني 
عامليني لتولي تدريب املنتخب الس����عودي وأن تلك 
املفاوضات دخلت مراحلها األخيرة.  وكانت صحف 
هولندية قد أش����ارت قبل أيام قليلة إلى أن املدرب 
الهولندي الشهير غوس هيدينك دخل ضمن دائرة 
اهتمام احتاد الكرة الس����عودي لتولي مهمة تدريب 
املنتخب في الفترة املقبلة مقابل عرض مادي كبير 

لم يكشف عن قيمته.

بيكام يستأنف حكمًا ضد مجلة
اتهمته بعالقة مع بائعة هوى

محكمة أوروبية تطلب بث المونديال 
وكأس أوروبا مجانًا

صعد النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام من حملته 
ضد مجلة أميركية اتهمته باقامة عالقة مع فتاة ليل 
مراهقة من أصول بوسنية حيث قرر االستئناف 
ضد احلكم الصادر برفض دعوى التش���هير التي 

تقدم بها بيكام ضد املجلة.
ورفضت محكم���ة الدعوى التي تقدم بها جنم 
مان يونايتد وريال مدريد الس���ابق ديڤيد بيكام 
ض���د مجلة أميركية ادعت اقامته عالقة مع بائعة 
هوى من أصل بوس���ني عام 2007. وكانت مجلة 
»people in touch« األميركية والتي تتبع ملجموعة 
بور األملانية قد فجرت في وقت سابق قنبلة كبيرة 

عندما كشفت خيانة جنم لوس اجنيليس غاالكسي 
بيكام لزوجته فيكتوريا مغنية البوب الشهيرة. 
وقالت املجلة أن بيكام اقام عالقة مع بائعة هوى 
شابة ذات أصول بوسنية تدعى إيرما نيسي في 

عام 2007.
كما ادعت إيرما أن فتاة ليل أخرى ش���اركتهما 
الليلة وحتصلت على 2300 دوالر من بيكام مقابل 
خدماته���ا. وعلى إثر ذلك، تقدم النجم اإلجنليزي 
صاحب اجلسد املوشم بدعوى تشهير ضد املجلة 
األميركي���ة املختصة بالنبش في فضائح النجوم 

واجلوانب الشخصية للمشاهير.

عني النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو 
الذي اعل���ن مؤخرا اعتزاله اللعب، ضمن اللجنة 
التنسيقية لنهائيات مونديال البرازيل 2014. وأعلن 
حاكم والية س���او باولو جيرال���دو الكمني خالل 
احتفال في ملعب »ساو باولو« ان رونالدو سيتولى 
مهمة تنسيق استضافة الوالية ملباريات نهائيات 

مونديال 2014. كرم حاكم ساو باولو »الظاهرة« 
رونالدو على اجنازاته واالرث الرياضي الذي تركه 
من خالل منحه ميدالية الشرف، وقال أفضل هداف 
ف���ي تاريخ نهائيات كأس العالم )15 هدفا( خالل 
االحتفال: »شرف لي ان أساعد حكومة ساو باولو 

على تنظيم أفضل كأس عالم على اإلطالق«.

قال فرانك ريبيري امس إن رميون دومينيك 
مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم السابق كان من 
املفترض أن يتحدث مباش���رة الى العبيه حول 
متردهم في نهائيات كأس العالم، وليس بعد عدة 
أشهر وعبر وسائل االعالم. ووجه دومينيك � الذي 
خلفه لوران بالن عقب خروج فرنس���ا من الدور 
األول في كأس العالم بجنوب افريقيا � انتقادات 
الذعة الى العبي فريقه بعدما رفضوا املران عندما 
طرد نيكوال انيلكا من الفريق إلهانته املدرب في 

يونيو املاضي.وقال ريبيري العب بايرن ميونيخ 
االملاني لصحيفة ليكيب الفرنسية »ال أدري ملاذا 
يقول هذه األشياء. إنه شيء مخجل. كأس العالم 
انتهت وال أريد التحدث عن دومينيك«. وأضاف 
»أتوق للعودة الى تشكيلة فرنسا في ظل وجود 
جهاز فني جديد ومدرب جديد. في جنوب افريقيا 
لم يتح���دث دومينيك الينا. كان من املفترض أن 
يفعل ذلك على الفور. وليس اآلن فقط. كان يجب 

أن يتحدث الينا وجها لوجه.. هذا ليس جيدا«.

قرر الدوري اليه����ودي لكرة القدم في العاصمة 
البريطانية لن����دن تعليق عضوي����ة فريق لقيامه 
باس����تخدام العبني من غير اليهود. وقالت صحيفة 
»إيفننغ ستاندارد« ان فريق »جبل صهيون املقدس« 
في منطقة شمال أكتون غرب لندن ضبط حني اكتشف 
احلكم خالل إحدى املباريات ان أحد العبيه مصرفي 

كولومبي يدعى خافيير غيفارا.
وأضاف����ت أن غيف����ارا وش����خصا پولنديا آخر 
يدعى ماريوس ميلنيزوك س����جال في الفريق حتت 
اسمي داني بوتر وسيمون لوب واكتشف مسؤولو 

الدوري اليهودي اسميهما احلقيقيني بعد التحقيق 
في سجالتهما.

ونس����بت الصحيفة إلى روب ليرنر مدير فريق 
جبل صهي����ون املقدس قوله »اس����تخدمت خافيير 
وماريوس لعدم وجود العبني يهود مبا فيه الكفاية 

ولم يكن لدي الكثير من اخليارات«.
وأضاف ليرنر »أن اللعب حتت أسماء وهمية لم 
يكن مريحا 100% بالنسبة للرجلني ما أدى إلى دعوة 
الفرق املنافسة إلى طرد الفريق من الدوري ومطالبة 

ستة من العبيه بإثبات أصولهم اليهودية«.

أصدرت محكمة أوروبية عليا امس قرارا يقضي 
مبنح عش����اق كرة القدم حق متابعة مباريات كأس 
العالم وكأس أوروبا لكرة القدم مجانا على قنوات 
تلفزيونية مفتوحة. وسمحت احملكمة العامة، وهي 
ثاني أعلى محكمة في االحتاد األوروبي، لدول االحتاد 
بحظر البث احلصري ملباريات كأس العالم وكأس 
أوروب����ا، في قرار يعتبر مبثابة التحدي لالحتادين 
الدولي واالوروبي اللذين يعتمدان بشكل كبير على 
عائدات النقل التلفزيوني. كان االحتاد الدولي للعبة 
واالحتاد االوروبي اللذان ينظمان أكبر حدثني كرويني 

في العالم، حتديا ق����رار بلجيكا وبريطانيا في بث 
مباريات كأس العالم وكأس أوروبا على قنوات غير 
مشفرة. ويسمح توجيه من االحتاد االوروبي للدول 
األعضاء بتحديد أحداث رياضية وثقافية كبرى ذات 
مصلحة وطنية، ونقلها بالتالي عبر قنوات مفتوحة 
الى اجلمهور. وحث االحتادان الدولي واالوروبي على 
عدم اعتبار جميع املباريات كأحداث ذات أهمية كبرى 
للجمهور. لكن احملكمة اعتبرت ان جميع مباريات 
كأس العالم وكأس أوروبا مبثابة »األحداث البالغة 

األهمية« ملجتمعاتها.

رونالدو منسقًا لمونديال »السامبا«

ريبيري ينتقد دومينيك

التزوير يوقف فريقًا في الدوري اليهودي بلندن

تنتظره عقوبة قاسية بسبب ضربه وتهجمه على مساعد مدرب توتنهام 

غاتوزو »حيوان« و»مافيا« و»رامبو« فاقد لعقله 
أليغري »التزال كل  مسيميليانو 
اخليارات مفتوح����ة«، بدوره قال 
مهاجم توتنهام بيتر كراوش »نحن 

جاهزون للمعركة«.
وبعيدا عن قرار اليويفا املقرر 
ان يصدر يوم بعد خمس����ة أيام، 
سيغيب غاتوزو عن مباراة اإلياب 
بعد حصوله على البطاقة الصفراء 

الثالثة خالل املباراة.
ورمبا يهدئ ه����ذا الغياب من 
األجواء التي كانت مش����تعلة في 
إجنلترا، حيث أطلقت على العبي 
ميالن ألقابا م����ن نوعية »أعضاء 
املافيا«، وعلى غات����وزو حتديدا 

»احليوان«.

دراسة سلوك غاتوزو االثنين 

أعلن����ت جلن����ة االنضب����اط 
التابعة لالحت����اد األوروبي لكرة 
القدم انها ستدرس االثنني املقبل 
السلوك السيئ لغاتوزو ضد جو 

جوردان.
وأوضح����ت اللجن����ة انها لن 
تستدعي غاتوزو حلضور جلستها، 
مشيرة إلى ان ذلك سيكون فقط 

في حال االستئناف.
 وتابع����ت ان النادي والالعب 
بإمكانهما إرسال اعتذارات كتابية 
جللسة 21 فبراير احلالي والتي لم 
تكن مق����ررة في روزنامة االحتاد 
األوروب����ي، وأوضح����ت الصور 
واللقط����ات التلفزيوني����ة هجوم 
غاتوزو على جوردان حيث دفعه 
للوهلة األولى من عنقه خالل املباراة 

ثم حاول نطحه في نهايتها.

ف����ي إجنلترا يطلق����ون عليه 
»احليوان«، وما من شك ان االحتاد 
األوروب����ي لكرة الق����دم )يويفا( 
سيفرض عليه عقوبة قاسية: إنه 
»رامبو« أو جينارو غاتوزو الذي 
فقد صوابه خالل مباراة ميالن مع 
توتنهام وأصب����ح صورة خيبت 
األمل للنادي اإليطالي، إلى جانب 
رئيس الوزراء االيطالي، سيلفيو 

برلسكوني.
النطحة  وق����ال الالعب ع����ن 
والشجار الذي خطف األنظار من 
هزمية وضعت ميالن على ش����فا 
البطوالت  اخلروج م����ن كب����رى 
األوروبية »طيلة الش����وط الثاني 
كان جوردان يقوم باس����تفزازي، 

لكن ذلك ال يبرر رد فعلي«.
وكما لو كانت الفضيحة التي 
حتي����ط برلس����كوني، مالك نادي 
ميالن، غير كافية، جاب ما فعله 

غاتوزو إيطاليا والعالم كله.
وأعلن االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( أنه سيبدأ حتقيقا 
قد يؤدي إلى عقوبة أدناها إيقاف 
الالعب ثالث مباريات، وقد تبقى 
بانتظاره في املوسم املقبل إذا ما 
ودع ميالن البطولة في التاسع من 
مارس املقبل خالل مباراة اإلياب 
ف����ي لندن، األمر ال����ذي لن يكون 
مفاجأة بعد انتهاء املباراة بهدف 

بيتر كراوش الوحيد.
جاء عنوان صحيفة »الغازيتا 
ديللو س����بورت« »غات����وزو فقد 
إل����ى أن العبي  عقله«، مش����يرة 
الفريقني حاوال قدر استطاعتهما 

مع كورلوكا فضيحة«، في إشارة 
إلى تدخل عنيف من الفرنسي العب 
ميالن تس����بب في إصابة نظيره 

اإلجنليزي.
ورغم النتيجة السيئة وخسارة 
احلارس األساس����ي كريس����تيان 
أبيات����ي لإلصابة، ال يعتبر ميالن 
أن آمال����ه باتت منتهية للبقاء في 
البطولة، حيث يقول مدرب ميالن 

قد خلع نظارته، وه����و بالتأكيد 
لم يكن يخش����ى غاتوزو«، كانت 
الالع����ب واملدرب  املواجه����ة بني 
املساعد هي نقطة الذروة في مباراة 
خشنة، وصفتها صحيفة »ذي صن« 
البريطاني����ة اليوم بأنها »معركة 

ميالنو«.
وق����ال ريدن����اب »ع����دم طرد 
ارتكبه  الذي  فالميني بعد اخلطأ 

الس����يطرة على الالعب الذي فقد 
بدوره السيطرة على نفسه.

الطريف أن جوردان اش����تهر 
كالعب بأدائ����ه العنيف الذي بات 
الالعب اإليطالي  سمة من سمات 
حاليا كما أنه لعب مليالن في عقد 

الثمانينيات.
كشف هاري ريدناب املدير الفني 
للنادي اإلجنليزي أن جوردان »كان 

اإلمارات لن تقلص عدد األجانب

»األردني« يجدد الثقة بحمد

األهلي يتعادل مع النجمة

أكد األم���ني العام لالحتاد اإلماراتي لكرة القدم يوس���ف عبداهلل 
أن االحت���اد ال يعت���زم تقليص عدد الالعب���ني األجانب في مختلف 
املسابقات احمللية س���واء دوري احملترفني أو دوري الدرجة األولى 

بقسميه أ و ب.
وأضاف يوسف للصحافيني أن العدد احلالي لألجانب في مختلف 
املسابقات مناسب، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس 
جلنة أوضاع وانتقاالت الالعبني باحتاد الكرة سليم الشامسي والذي 
أش���ار خاللها إلى أن اللجنة بصدد إعداد مشروع لتقليص األجانب 

بفرق دوري احملترفني والهواة متثل رأيه الشخصي فقط.

أعلن االحتاد األردني لكرة الق���دم جتديد الثقة باملدرب العراقي 
عدن���ان حمد من أجل قيادة املنتخب في تصفيات كأس العالم 2014 

في البرازيل.
ومت التوصل لهذا القرار عبر اجتماع مجلس إدارة االحتاد برئاسة 
األمير علي بن احلسني حسبما نقل املوقع الرسمي لالحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.

سقط االهلي في فخ التعادل امام النجمة بنتيجة 2-2 على ستاد 
البحرين الوطني في افتتاح منافسات املرحلة السابعة من الدوري 

البحريني لكرة القدم.
وفي مباراة مؤجلة من املرحلة الرابعة تقاسم الرفاع والبسيتني 

نقطتي املباراة بتعادلهما 2-2.
وتختتم املرحلة االثن���ني املقبل بلقاء القمة بني الرفاع واحملرق، 

واملالكية مع البسيتني.

»السعودي« ينفي تفاوضه مع هيدينك

التعب يسقط الجابر في الملعب

عودة النشاط الرياضي المصري يتحدد في 6 مارس
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد مدير الكرة بالزمالك إبراهيم 
حسن انه كان من املقرر أن يتوجه 
أول من أمس إلى املجلس القومي 
للرياضة للحصول على التصديق 
الوزاري بسفر بعثة األبيض إلى 
ليبيا، خلوض مباراة االياب أمام 
ستارز الكيني في إياب دور ال� 64 
لدوري أبط����ال أفريقيا، واملقررة 

يوم 27 من الشهر نفسه.
وأض����اف ابراهيم حس����ن أن 
الوقفات االحتجاجية التي نظمها 
أعضاء الن����ادي، وكذلك موظفو 
مديريات الشباب والرياضة أمام 
مبنى ال����وزارة أدت الى تعطيل 
العم����ل، ومن ثم ل����م يتمكن من 

احلصول على التصديق.
في الوقت نفسه اكد ابراهيم 
حسن أن مسؤولي الزمالك أمتوا 
الليبي  اتفاقهم مع نادي االحتاد 
خلوض مباراة ودية معه في 22 
اجلاري، كما توصل مس����ؤولي 
القلعة البيضاء التفاق ليس نهائيا 
مع نادي أهلي طرابلس ملواجهته 
هو اآلخر وديا يوم 24 من الشهر 
نفسه. يأتي هذا في الوقت الذي قلل 
فيه مسؤولو الزمالك من خطورة 
املظاه����رات القائمة في ليبيا في 
الوقت احلالي من خالل التأكيد على 
اقتصار تلك املظاهرات على مدينة 
بني غازي البعيدة مبسافة كبيرة 
عن طرابلس التي ستس����تضيف 

املباراة.
وكان مجل����س إدارة الزمالك 
برئاس����ة جالل ابراهيم قد أعلن 
البيضاء  القلع����ة  مؤخرا حتمل 
قيمة تذاكر طيران فريق ستارز 

الكيني من القاهرة إلى ليبيا، وذلك 
طبقا للوائح االحتاد األفريقي التي 
تنص على حتمل الفريق املضيف 
تذاكر طيران وإقامة الضيف، فيما 
ستتحمل اللجنة األوملبية الليبية 
تكالي����ف تذاكر طي����ران الزمالك 

وإقامة الفريقني هناك.
ومن املنتظر أن يسافر الزمالك 
إلى ليبيا بعد غد األحد، بحسب 
رغبة اجلهاز الفني بقيادة حسام 
حس����ن، وإن كان ذلك سيتوقف 
على سرعة إنهاء تصاريح السفر 

اخلاصة بأعضاء البعثة.
في ش����أن آخر حقق الزمالك 
الفوز على ضيفه غزل شبني 0-2 
في اللق����اء الودي الثاني للفريق 
أقي����م على ملعب  الذي  األبيض 
حلمي زامورا مبيت عقبة استعدادا 

ملواجهة ستارز الكيني.
وسجل هدفي الزمالك كل من 
حسني ياسر )22( والعاجي أبو 

كونيه )56(.
من جهة أخرى، رحب النادي 
األهلي بإقامة مباراة ودية مع نظيره 
الزمالك، على ان يتم تخصيص 
دخلها لصالح ش����هداء ثورة 25 
يناير التي أحدثت تغييرات جذرية 
سياسية في الشارع املصري بعد 
الرئيس حسني مبارك  »تنحي« 
ي����وم اجلمعة املاض����ي، وتولي 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 

شؤون البالد.
وكان بعض اخلبراء والنقاد قد 
الرياضيني في  طالبوا مبساهمة 
هذا احلدث من خالل عدة أشكال، 
أبرزها تخصيص إيراد مباراة أو 
أكثر لصالح شهداء ثورة يناير.

وفي ش����أن آخ����ر، أكد رئيس 
القومي للرياضة حسن  املجلس 
صقر انه س����يعقد اجتماعا مهما 
الرياضية  مع رؤساء االحتادات 
املختلفة في السادس من مارس 
املقبل، وذلك ملناقش����ة استئناف 
النش����اط الرياض����ي ف����ي مصر 
والذي مت جتمي����ده مؤخرا على 
خلفي����ة األحداث التي ش����هدتها 
البالد في الفترة األخيرة، مشيرا 
الى أن النية تتجه إلعالن عودة 
النشاط الرياضي من جديد خالل 
هذا االجتم����اع، وذلك بعد هدوء 
األوضاع في مصر مؤخرا وإمكانية 
عودة األنشطة الرياضية بصورة 

طبيعية في الفترة القادمة.
في الوقت نفسه فقد بات من 
املنتظر ع����ودة مباريات الدوري 
املمتاز لكرة القدم منتصف الشهر 
املقبل، وذلك حس����ب تصريحات 
رئي����س جلنة املس����ابقات عامر 
حسني التي اكد خاللها أنه يحتاج 
ألسبوع أو أكثر بعد قرار عودة 
النشاط الكروي لتسكني مباريات 
البطول����ة وفق����ا ألجن����دة احتاد 
اللعب����ة واملنتخب املصري الذي 
س����يواجه جنوب افريقيا في 25 
الشهر املقبل في بريتوريا ضمن 
التصفي����ات املؤهلة  منافس����ات 
لنهائي����ات كأس األمم االفريقية 
2012 بغينيا االستوائية والغابون، 
وبالتال����ي فهو يحتاج ملعس����كر 
إعدادي قبل املباراة املرتقبة التي 
قد حتسم مصير أبطال القارة في 
مشوارهم االفريقي، وهو ما يزيد 
من استئناف النشاط الكروي في 

مصر قبل هذا املوعد.


