
رياضةاالحد  6  مارس  2011   52
األهلي يخوض مباراة ودية رابعة أمام مصر المقاصة

حسام حسن: مواجهة األفريقي لن تكون سهلة
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اكد املدير الفني للفريق االول 
لكرة القدم بالزمالك حسام حسن 
أنه يركز جيدا في دوري أبطال 
افريقيا ويس���تعد بق���وة لكل 
املباريات وأن مواجهة األفريقي 
التونسي لن تكون سهلة وال بديل 
عن تخطيها ملواصلة املشوار في 
البطولة، لذلك قام بسرعة مخاطبة 
مسؤولي السفارة املصرية بتونس 
لتوفي���ر مجموعة تس���جيالت 
ملباريات حديثة لألفريقي وحتديدا 
مباراتي���ه األخيرتني أمام فريق 
اجليش الرواندي في دور ال� 64 

للبطولة األفريقية.
الزمالك س���يواجه  ان  يذكر 
نظيره األفريقي احد أيام 18 أو 
19 أو 20 الشهر اجلاري بتونس 
ضمن ذهاب دور ال� 32، فيما تقام 
مباراة العودة بالقاهرة في األول 

من الشهر املقبل.
وكان الفريق االبيض قد خاض 
تدريبه ظهر امس على ملعب حلمي 
زامورا، وذلك لالستعداد الحتمال 
عودة الدوري املمتاز إضافة إلى 
االستعداد ملواجهة االفريقي في 

البطولة األفريقية.
من جهة أخرى، يس���تضيف 
االهلي عصر اليوم على ملعبه 
باجلزيرة نظيره مصر املقاصة 
في مب���اراة ودية جتريبية تعد 
الرابعة في مشوار وديات االحمر 
التي يخوضها استعدادا ملباراة 
الذهاب في بطولة دوري أبطال 
أفريقيا أمام س���وبر س���بورت 
اجلنوب أفريقي، املقررة اقامتها 

يوم 19 اجلاري.
وعقب مباراة املقاصة يواصل 

االهلي محمد شوقي بأنه بالفعل 
قام بضرب املهاج���م أحمد عيد 
عبداملل���ك أثناء مب���اراة فريقه 
أمام حرس احلدود الودية التي 
أقيمت مؤخ���را، وانتهت بفوز 
الفري���ق االحمر به���دف نظيف 
احرزه النجم محمد أبو تريكة، 
مش���يرا ال���ى ان الس���بب وراء 
اعتدائه على العب احلرس هو 
اثناء  استفزازاته املتواصلة له 
املباراة، حيث وج���ه له العديد 
من الشتائم القبيحة واخلارجة، 
وهذا ما جعله يخرج عن شعوره 

ويعتدي عليه بالضرب.
وطالب شوقي العب احلدود 
أحمد عيد بأن يتشجع ويخرج 
ليتح���دث لإلع���الم بصدق عن 
احلقيقة التي حدثت بيننا خالل 

تلك املشادة.
من جهة أخ���رى، أكد رئيس 
جلنة املسابقات باالحتاد املصري 
لكرة القدم عامر حسني أن قرار 
مجلس االدارة بتخفيض رواتب 
العاملني داخل االحتاد ال يخصه 
م���ن قريب أو م���ن بعيد، حيث 
إنه يعمل »متطوعا« لرئاس���ة 
جلنة املسابقات، مشيرا الى إنه 
طوال فترة عمله داخل االحتاد 
لم يتقاض جنيها واحدا كراتب 

أو مكافأة.
وأضاف حس���ني أن ما أعلنه 
الكرة عن حتويل دوالب  احتاد 
إدارات يعد  العمل إلى مس���مى 
مفاجأة له وال يعلم عنه شيئا، 
كما أوضح رئيس جلنة املسابقات 
أنه يسير على نفس درب الكبار 
في عال���م كرة القدم الذين تعلم 

منهم العمل التطوعي.

االهلي استعداداته للمباراة الودية 
التي سيخوضها أمام القادسية 
الس���عودي في مهرجان تكرمي 
الالعب السعودي غازي عسيري 

يوم األربعاء املقبل.

وكان الفري���ق االحم���ر ق���د 
أدى تدريبه ام���س حتت قيادة 
البرتغالي مانويل جوزيه املدير 
الفني للفريق، وهو التدريب الذي 
شهد تألق بعض الالعبني خالل 

التقسيمة التي أقيمت بينهم في 
نصف امللعب من اجلهة اليسرى.. 
وكان أبرز املتألقني أحمد حسن 
العائد من إصابة طويلة، وأيضا 
واصل العب الوسط املدافع محمد 

ش���وقي الظهور مبستوى فني 
جي���د، باإلضافة إلى ثنائي خط 
الهجوم محمد فضل واملوريتاني 
دومينيك دا سيلفا، وكان الناشئ 
إس���الم مظلوم عل���ى موعد من 

التأل���ق في نف���س التدريبات، 
كما شهد املران تدريبات عنيفة 
لثالثي حراسة املرمى أحمد عادل 
عبداملنعم ومؤمن جابر وكرمي 
محفوظ حتت قيادة مدرب حراس 

املرمى أحمد ناجي، بينما انضم 
مصطفى عفروتو إلى تدريبات 
الفريق بعد عودته من معسكر 

املنتخب األوليمبي.
في ش���أن آخر اعترف العب 

األهلي يواصل استعدادته للبطولة األفريقية مبواجهة مصر املقاصة ودياً

الهالل يواجه األهلي قطر: لخويا يتمسك بالصدارة

نصري يحلم باللعب في »البرشا«
قبل يوم����ني من حلول نادي 
ارس����نال اإلجنليزي ضيفا على 
منافسه األسباني برشلونة في 
إياب دور ال� 16 من بطولة دوري 
أبطال أوروبا لهذا املوس����م، أكد 
الفرنسي  ألعاب ارسنال  صانع 
س����مير نصري أن فريقه نضج 
كثيرا منذ هزميته السابقة على 
ملعب »كامب نو« الكاتالوني في 
املوسم املاضي. وكان برشلونة 
أطاح بارسنال من منافسات الدور 
ربع النهائي لدوري األبطال في 
املوسم املاضي بتغلبه عليه 4 - 1 
الفريقني  في مباراة العودة بني 
ببرش����لونة بعدما كانت مباراة 
الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 2 - 
2. وفي هذا املوسم تغلب ارسنال 
2 - 1 على برشلونة بالفعل في 
مباراة الذهاب التي اس����تضافها 
ستاد »اإلمارات« بلندن مما رفع 
معنويات الفريق اإلجنليزي وعزز 
ثقته بنفس����ه قبل لقاء العودة 
بعد غد. وصرح نصري لصحيفة 
»غارديان« البريطانية امس قائال 
»لم نلمس الكرة في مباراة العام 
املاضي. كانوا منتشرين في كل 
مكان، وكنا كما لو أننا نلعب أمام 
16 العبا. كان كابوسا حقيقيا«. 

وأضاف »رمبا كنا خائفني منهم 
وقتها لكننا هذا العام قلنا ألنفسنا 
إننا ال يوجد لدينا ما نخس����ره. 
لذلك فق����د لعبنا مباراة الذهاب 
أمامهم وتغلبنا عليهم«. وأوضح 
نصري أنه بعد هزمية برشلونة 
في مباراة الذهاب فلن يجد الفريق 
االسباني أمامه بديال عن الهجوم 
املكثف في مب����اراة العودة مما 

سيترك مساحات كبيرة لالعبي 
ارس����نال في خطوط برشلونة 
اخللفية وهذا سيساعدهم على 
لعب الهجمات املرتدة وتسجيل 
األهداف عن طريقها. لكن نصري 
اعترف في الوقت نفسه بإعجابه 
الشديد بفريق برشلونة مشيرا 
إل����ى أنه ال يس����تبعد االنضمام 
إلي����ه في يوم ما وق����ال »عندما 

كن����ت أصغر س����نا كان دييغو 
مارادونا ه����و بطلي«. وأضاف 
»وبعده����ا أعجبت برونالدو ثم 
زين الدين زيدان، لكن مارادونا 
لعب لبرش����لونة. إنهم يلعبون 
بطريقتي املفضلة في كرة القدم. 
ال يوجد لدي خطط للمستقبل، 
فق����د تعلمت أنه ال ميكن التنبؤ 

مبا سيحدث«.

ك���رر خلويا املتصدر فوزه على قط���ر وهزمه بهدف وحيد في 
املرحلة السادسة عش���رة من الدوري القطري لكرة القدم، وسجل 

محمد رزاق )73( هدف املباراة.
وكان خلويا فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها، فرفع رصيده الى 38 نقطة 

من 16 مباراة مقابل 29 نقطة لقطر الرابع.
وكانت املباراة قوية وس���يطر عليها قط���ر في البداية، لكنه لم 
يستثمر الفرص التي أتيحت له، ثم حتولت السيطرة لصالح خلويا 
في الش���وط الثاني، وجنح في الوصول الى املرمى وتسجيل هدف 

الفوز من تسديدة قوية من خارج منطقة اجلزاء.
وخاض خلويا املباراة بدون مدرب���ه اجلزائري جمال بلماضي 
ومحترفه االوزبكي جسور حسنوف اليقاف مباراتني اثر طردهما 

في لقاء الوكرة.
وأحلق اخلريطيات السابع اخلسارة االولى بأم صالل الثامن بعد 
فوزين متتاليني، وهزمه بهدف وحيد س���جله البوركينابي يحيى 
كيب���ي )44(. وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي اخل���ور مع الغرافة، 

والريان مع السيلية.

 نواف بن فيصل رئيسًا 
التحاد الكرة العربي

باكيتا يختار تشكيلة
 ليبيا من البرازيل

تأجيل األلعاب العربية 
إلى ديسمبر 

يستعد املكتب التنفيذي لالحتاد 
العربي لك���رة القدم لتعيني رئيس 
جديد له خلفا لألمير س���لطان بن 
فهد الذي استقال من منصبه مطلع 
العام احلالي، وذلك في ختام اجتماع 
دورته السابعة عشرة التي ستعقد 

يوم غد مبدينة جدة السعودية.
وكان االحتاد السعودي للعبة 
تق���دم بترش���يح نائ���ب الرئيس 
التنفيذي لالحت���اد العربي املكلف 
برئاس���ته األمير نواف بن فيصل 
بصورة مؤقتة لتولي منصب رئيس 
االحتاد العربي خالل املرحلة القادمة.

وصرحت مصادر مقربة من االحتاد 
اجلزائري لوكال���ة األنباء األملانية 
بأن األمير نواف بن فيصل سيكون 
الرئي���س املقبل لالحت���اد العربي 
مستبعدة تقدمي أسماء أخرى يجرى 

ترشيحها ملنصب الرئاسة.

أرسل املدير الفني للمنتخب الليبي 
لكرة القدم البرازيلي ماركوس باكيتا 
أم����س األول من بالده إلى العاصمة 
الليبي����ة طرابلس، قائم����ة الفريق 
للمب����اراة املقررة أمام منتخب جزر 
القمر في 25 اجلاري ضمن التصفيات 
املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2012.
الذي غ����ادر ليبيا  وأرس����ل باكيتا 
األسبوع املاضي بسبب االضطرابات 
التي تشهدها البالد قائمة الفريق من 
ريو دي جانيرو إل����ى احتاد الكرة 
الليبي.وصرح املدرب لوكالة األنباء 
القائمة  البرازيلية )إس����تادو( بأن 
أرسلت بعد يوم من املوعد الذي كان 
مقررا في البداية، ألنه لم يتمكن من 
االتص����ال باالحتاد الليبي اخلميس 

املاضي.

ق���رر احتاد اللج���ان األوملبية 
الوطني���ة العربية ف���ي اجتماعه 
الطارئ في جدة تعديل موعد دورة 
األلعاب الرياضية العربية ال� 12 التي 
القطرية  العاصمة  ستستضيفها 
الدوحة الى ش���هر ديسمبر املقبل 

بدال من نوفمبر.
وحدد املوعد اجلديد للدورة من 9 
الى 23 ديسمبر، بعد ان كانت مقررة 
سابقا من 11 الى 25 نوفمبر.وأوضح 
األمني العام للجنة األوملبية القطرية 
ورئيس اللجن���ة املنظمة للدورة 
الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل 
ثاني »أن هناك أس���بابا استجدت 
في اآلونة األخيرة تتعلق بتحديد 
االحتاد الدولي لكرة القدم واللجنة 
األوملبية الدولية مواعيد التصفيات 
النهائية املؤهلة إلى اوملبياد لندن 
2012 وكذلك التصفيات التمهيدية 
لكأس العالم في البرازيل 2014«.

الصالة تخلق أزمة بين أوليري وأهلي دبي
إدارة النادي اإلماراتي تدرس إقالته بشكل جدي وتبحث عن البديل

 الرياض ـ خالد المصيبيح
ثالثة لقاءات في اجلولة 19 من الدوري السعودي 
لكرة القدم لثالثة فرق من اضالع الصدارة يأتي اهمها 
لقاء جدة الذي سيجمع الهالل مبستضيفه االهلي 
في ال� 8:30 مس����اء اليوم في لقاء يهم الهالل كثيرا 
لكونه س����يقربه كثيرا من االحتفاظ بلقبه بسبب 

فارق النقاط اجليد الذي يفصله عن منافسيه.
ويلتقي الفريقان اليوم للمرة الثالثة هذا املوسم 
بعد ان تعادال ذهابا 3-3 ثم فاز الهالل بفارق ركالت 
الترجيح في كأس ولي العهد لذلك الفريقان يعرفان 
بعضهما جيدا وكانا قد تعرضا خلسارتني في آخر 
لقاءتهما الهالل آسيويا امام اصفهان االيراني واالهلي 
امام االحتاد في الدوري فمن يزيل آالمه على حساب 

اآلخر.
وسيش����هد لق����اء اليوم عودة املصابني ياس����ر 
القحطان����ي في الهالل والعماني عماد احلوس����ني 
في االهل����ي بعد غياب طويل، ويلعب النصر رابع 
الترتيب في الرياض امام القادسية هو الثالث لهما 
بعد ان كسب النصر اللقاءين السابقني في الدوري 

والكأس.وايضا في الرياض يلتقي الشباب والفتح 
في لقاء خاص بينهما سيحاول فيه الشباب وضع 

حد للفتح الذي وقف امامه كثيرا منذ صعوده.

االتفاق ينفرد بالثالث

 وفي مباريات أمس األول، انفرد االتفاق مؤقتا 
باملركز الثالث في ترتيب الدوري بفوزه على الوحدة 

3-0 على ملعب األمير محمد بن فهد بالدمام.
 وسجل أهداف االتفاق يحيى الشهري )27( وعبد 
الطريدي )34( واألرجنتيني سيباستيان  املطلب 
تيغالي )64(. ورفع االتفاق رصيده الى 35 نقطة 
ليتقدم على النصر بفارق 3 نقاط، فيما بقي الوحدة 

تاسعا وله 19 نقطة.
 من جهته، حقق التعاون فوزا كبيرا على جنران 
قبل االخير 3-0 في املباراة التي اقيمت على ملعب 

نادي االخدود في جنران.
 وسجل حمد احلمد )67 من ركلة جزاء( وحسني 
الشهري )87( وناصر البيشي )94( االهداف ليصبح 

التعاون عاشرا برصيد 19 نقطة.

إيالف: وصلت العالقة بني املدرب االيرلندي 
لألهلي اإلماراتي ديڤيد أوليري والعبيه إلى أسوأ 
مستوياتها منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق 

األول لكرة القدم في يوليو من العام املاضي. 
وتسببت تأدية العبي أهلي دبي فرائض الصالة 

في توتير العالقة بني أوليري والعبيه.
وس���بق ألوليري أن خاض جتربة تدريبية 
مميزة في ال���دوري االجنليزي، بعدما قاد ليدز 
يونايت���د )1998 � 2003( وأس���تون ڤيال )2003 
� 2006(، قبل أن يعمل مس���اعدا ملدرب ارسنال 

الفرنسي أرسني ڤينغر.
ويشكو العبو األهلي، من سوء معاملة املدرب 
االيرلندي لهم ورفضه تأدية فرائض الصالة بني 
شوطي املباريات، أو حتديد مواعيد التدريبات 

في مواقيت الصالة.
ودفع هذا األمر أكثر من العب إلى الدخول في 
صدامات مع أوليري، وبعضهم مت استبعاده من 
التشكيلة األساسية اعتراضا على موقف املدرب 

من التعامل مع الشعائر الدينية.

ووصلت العالقة بني املدرب والعبيه إلى حد 
اجلفاء، إذ بات التعام���ل بينهما يتم عن طريق 
مساعده روي أتكني أو مدير الفريق أحمد شاه.

وتب���دو عالقة أوليري م���ع األهلي اإلماراتي 
عل���ى احملك، إذ تعالت األص���وات داخل مجلس 
اإلدارة منادية بإقالة املدرب، على خلفية عالقته 
املتوت���رة مع جنوم الفريق من ناحية، وخروج 
النادي خالي الوفاض من كل البطوالت احمللية من 
ناحية أخرى.وودع األهلي، كأس رئيس الدولة، 
وكاس اتصاالت، وتراجع إلى املركز الثالث على 
الئحة ترتيب أندية دوري احملترفني وبفارق 14 

نقطة عن املتصدر اجلزيرة.
وستعقد إدارة النادي اجتماعا في منتصف 
هذا األسبوع، لإلعالن رسميا عن فك االرتباط مع 

املدرب، وإعالن التعاقد مع مدرب جديد.
وكانت إدارة النادي األهلي في طريقها إلقالة 
أوليري في األسبوع قبل املاضي، عقب اخلروج 
من الدور ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بخسارته 

من جاره الوصل، بهدف دون رد.

املدرب اإليرلندي ديڤيد أوليري غير سعيد بالعمل مع األهلي االماراتي

العب قطر العراقي قصي منير يسقط خلف العب خلويا محمد موسى  )رويترز(

الفرنسي سمير نصري معجب ببرشلونة


