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الزمالك يخوض أولى مبارياته بمعسكر سورية أمام حطين

من اإلرهاق الذي عاشوه طوال 
الرحلة، طالبا منهم جتاهل أي 
أمر من املمكن أن يخرجهم عن 
تركيزهم، حتى يستطيع الفريق 

حتى وصل الى الالذقية حيث 
مقر معسكر الفريق. وقد عانى 
افراد البعثة البيضاء من البرودة 
الش���ديدة للطقس، خاصة ان 

انتقالهم لالذقية جاء في وقت 
متأخر، حيث وصلوا إلى هناك 
في السابعة صباحا، هذا فضال 
عن أن الطريق نفسه ليس مؤهال 

للسير عليه بسرعة كبيرة.
ووسط كل ذلك حاول اجلهاز 
الفني للزمالك بقيادة حس���ام 
حس���ن التخفيف عن الالعبني 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض الزمالك اليوم أولى 
مواجهات���ه الودية امام نظيره 
املباراة  حطني السوري، وهى 
التي تأتي ضمن معسكر الفريق 
ال���ذي يقيمه مبدينة  االبيض 
الالذقية السورية، استعدادا للقاء 
الذهاب الذي سيخوضه الزمالك 
امام االفريقي التونس���ي بدور 
ال� 32 من بطولة دوري أبطال 
افريقيا لكرة القدم املقرر إقامته 

في 19 اجلاري في تونس.
وأكد مهاج���م الزمالك أحمد 
حسام »ميدو« ان معسكر الفريق 
بسورية س���يأتي بثمار جيدة 
على االبيض، حيث يعد فرصة 
ثمينة قبل مواجهة االفريقي، 
السيما ان املعسكر ستتخلله 
مبارات���ان وديتان، أمام حطني 
اليوم ثم مواجهة الوحدة احملدد 
لها االربعاء املقبل، مشيرا الى 
ان الزمالك سيسعى إلى تقدمي 
عروض قوية خ���الل الوديات 
التي سيلعبها من أجل إسعاد 

اجلماهير السورية الشقيقة.
وأضاف »ميدو« انه يتمنى 
أن تتيح لالعبني الفرصة اللعب 
مع العديد من الفرق العربية في 

الفترة املقبلة.
عل���ى الصعيد ذاته لم يكن 
إقامة  الزمالك ملق���ر  وص���ول 
معسكره احلالي مبدينة الالذقية 
باألمر الس���هل أو الهني، حيث 
ذاق���ت البعث���ة األمرين حتى 
اإلقامة، نظرا  الوصول لفندق 
لطول املسافة التي قطعها الفريق 
من دمش���ق الى الالذقية التي 
جعلت الرحلة أشبه باألشغال 

الشاقة.
ق���د وصل  الزمال���ك  وكان 
لدمشق في متام الساعة الواحدة 
صب���اح االول من امس، ومنها 
استقل باص نقل ملدة 6 ساعات 

حتقيق االستفادة املطلوبة من 
املعسكر السوري، قبل املواجهة 

املرتقبة أمام األفريقي.

األهلي ينتظر موافقة ميالن

من جه���ة اخ���رى، يترقب 
ادارة  مسؤولو األهلي موافقة 
نادي ميالن اإليطالي للمشاركة 
في مب���اراة خيري���ة بالقاهرة 
يخصص دخلها لصالح أس���ر 
شهداء ثورة 25 يناير، خاصة 
بعد خروج الروس���ونيري من 
دوري أبطال اوروبا وهي العقبة 
التي كانت تعرقل الوصول إلى 

اتفاق نهائي.
األهل���ي  وكان مس���ؤولو 
ق���د حتدثوا م���ع نظرائهم في 
ميالن وعرض���وا األمر عليهم، 
الرعاية  وتقوم احدى شركات 
بتكف���ل إقامة املباراة وإحضار 
النادي اإليطالي إذا وافق بكامل 

جنومه.

مظاهرات إلسقاط اتحاد الكرة

وفي ش���أن آخر، اتفق عدد 
كبير من رؤساء روابط األندية 
من خالل اتصاالت جرت بينهم 
مؤخرا على التجمع مع جماهير 
الكرة املصرية أمام مبنى االحتاد 
املص���ري لكرة الق���دم بعد غد 
الثالثاء واالعتص���ام من أجل 
إسقاط مجلس اإلدارة وتعيني 
مجل���س إدارة مؤقت إلى حني 
انتخابات جديدة. يأتي  إجراء 
ذلك في ظل وجود مطالب محددة 
لرؤساء الروابط إذا نفذها االحتاد 
لهم فس���يتم إلغاء االعتصام. 
وتتلخ���ص ه���ذه املطالب في 
إنقاذ األندية الشعبية، ورفض 
اإلدارة  استقالة عضو مجلس 
أمين يونس، واستئناف الدوري 
املصري، وبنود أخرى خاصة 

بالفساد اإلداري واملالي.

األهلي ينتظر موافقة ميالن إلقامة مباراة ودية لشهداء ثورة 25 يناير

الزمالك يستعد لألفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر معسكر سورية

العب النصر السعودي حسني عبدالغني وفي اإلطار احملترف الروماني ميريل رادوي

)رويترز( العب السد العاجي عبدالقادر كيتا في صراع طائر مع العب أم صالل فيصل هادي  

سندرالند يطلب ضم المحمدي نهائيًا
أرس��ل نادي سندرالند اإلجنليزي فاكسا الى 
ادارة نادي إنبي املصري، يطلب فيه شراء النجم 

املصري أحمد احملمدي بصفة نهائية.
وكان احملمدي قد انتقل إلى صفوف سندرالند 
بداية املوسم اجلاري على سبيل اإلعارة ملدة عام 
مقاب��ل 500 ألف اس��ترليني، مع وج��ود بند في 

التعاقد يتيح للنادي ضمه نهائيا بعد انتهاء فترة 
اإلعارة. وذكر املوقع الرسمي للنادي اإلجنليزي 
أن اإلدارة أخطرت نادي إنبي برغبتها في ش��راء 

الالعب في الصيف.
وتألق اجلناح املص��ري مع ناديه في الدوري 
اإلجنليزي، واستطاع أن يحجز مكانا في التشكيلة 

األساس��ية للفريق، ما دفع باملدير الفني س��تيف 
بروس لإلشادة به ومتنى ضمه نهائيا.

من جانبه، علق بروس على ضم الالعب حيث 
قال »احملمدي سعيد منذ أن انضم إلينا، وأرى أنه 
العب محترف وتكيف مع أجواء الدوري اإلجنليزي 

بسرعة، وأعتقد أن أمامه الكثير«.

سجال بين مورينيو والعبي برشلونة
حول برمجة مباريات »الليغا«

عاد التراشق اإلعالمي بني البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفن����ي لريال مدريد والعبي برش����لونة حول جدول الدوري 
االسباني »الليغا«. ويصر البرتغالي على أن جدول الدوري 
احمللي يخدم فرقا منافس����ة له في إشارة صريحة إلى غرميه 
التقليدي برشلونة. وانتقد مورينيو مجددا االحتاد اإلسباني 
بسبب برمجته للمباريات في مصلحة الغرمي برشلونة. وضرب 
مورينيو مثاال ملموسا حينما قارن بني فريقني، أحدهما يلعب 
يوم الثالثاء ثم األحد، وفريق آخر يلعب األربعاء ثم السبت، 
معتب����را في الوقت نفس����ه أن األمر غير ع����ادل البتة. وقال 
مورينيو في مؤمتر صحافي »نحن في وضع صعب ألننا إذا 
فقدنا نقطة واحدة س����نودع الليغا. لست مجنونا فإذا ارتفع 
الفارق بيننا وبني برشلونة، سينتهي الدوري. عندما يلعب 
فريق ما الثالثاء ثم األحد، واآلخر يلعب األربعاء ثم السبت، 
وقتها ال ميكنني القول إننا ننافس بعدالة في الليغا«. ويشير 
مورينيو إلى مباراة فريقه ضد ليون الفرنسي في إياب الدور 
ال� 16 من مس����ابقة دوري أبطال أوروبا، والذي س����تقام على 
ملعب س����انتياغو برنابيو األربعاء املقبل، ثم ينتقل الفريق 
امللك����ي ليلعب دربي العاصمة مع أتليتكو مدريد على ملعب 
فيسنتي كالديرون السبت الذي يليه. وواصل البرتغالي املثير 
للجدل تصريحاته بالق����ول »إذا كانوا يريدون إنهاء الدوري 

قبل اآلوان، فسنجعل األمور سهلة عليهم«.
في املقاب����ل، لم يخف محور ارتكاز برش����لونة ومنتخب 
إسبانيا سيرخيو بوسكيتس سعادته الكبيرة، إذ سيحصل 
فريقه على ي����وم إضافي من الراحة مقارنة مع باقي األندية. 
وصرح بوس����كيتس للصحافة اإلس����بانية قائال: »هذه املرة 
سنحصل على أيام راحة إضافية أكثر من البقية، وذلك رائع 
جدا. سنقوم بكل ما يطلب منا في جدول مباريات الدوري«. 
في السياق نفسه، كان موقف زميله، البرازيلي أدريانو كوريا 
أشد وأقوى حني انتقد مورينيو بسبب إصراره )مورينيو( 
على أن برشلونة يستفيد من برمجة االحتاد اإلسباني ملباريات 
البطولة الوطنية. وقال أدريانو لوسائل اإلعالم: »ال أفهم سبب 
نحيب مورينيو. البرمجة عادلة ومتساوية بني اجلميع، وال 

مجال النتقاد احتاد الكرة أو هيئات أخرى«.

)أ.پ( مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو خالل املؤمتر الصحافي  

الوحدة إلى نهائي ولي عهد السعوديةميتسو وّقع مع الغرافة بسرية

تأجيل مباراة العين وناغويا

أولمبي اإلمارات يعبر سريالنكا

راييڤاتش يبدأ مع »العنابي« اليوم

ذكر املوقع اإللكتروني لقناة الدوري والكأس ان الفرنس���ي برونو 
ميتس���و مدرب املنتخب القطري لكرة القدم س���ابقا تعاقد مع فريقه 
االسبق الغرافة خلفا للبرازيلي كايو جونيور. واكد املوقع ان ميتسو 
وقع العقد منذ ايام، وان ادارة النادي تتكتم على اخلبر انتظارا للحظة 
احلاسمة إلعالنه خصوصا في ظل تراجع الفريق بشكل ملحوظ وتلقيه 
اخلسارة تلو األخرى كان آخرها امام الريان 2 � 3 في اجلولة ال� 17 من 
الدوري. وش���دد املوقع على ان مستقبل كايو بات في خطر وانه قد ال 
يكمل املوس���م الى نهايته. وتولى كايو تدريب الغرافة املوسم املاضي 
وقاده الى إحراز بطولة الدوري وكأس ولي العهد، وأهله الى ربع نهائي 
دوري أبطال آس���يا. وكان ميتسو اشرف على تدريب الغرافة، وحقق 

معه لقب بطل الدوري عام 2006.

بلغ الوحدة املباراة النهائية لكأس ولي العهد السعودي لكرة القدم 
اث����ر فوزه على االتفاق بركالت الترجيح 3 � 2 بعد تعادلهما 2 � 2 في 

املباراة التي أقيمت على ملعب الشرائع في مكة املكرمة.
وسجل املغربيان يوسف القديوي )27( وعصام الراقي )63 ضربة 
جزاء( هدفي الوحدة، واألرجنتيني سيباستيان تيغالي )49( وسياف 
البيشي )81( هدفي االتفاق. ويلتقي الوحدة في النهائي مع الهالل الذي 

تأهل اخلميس على حساب غرميه النصر )2 � 0(.

تلقى نادي العني اإلماراتي رس���الة من االحتاد اآلسيوي لكرة 
الق���دم تفيد بتأجيل مباراته مع ناغوي���ا غرامبوس الياباني التي 
كانت مقررة الثالثاء املقبل في ستاد بار في مدينة ناغويا، ضمن 
اجلولة الثانية من منافس���ات املجموعة السادس���ة لدوري ابطال 

آسيا الى اجل غير مسمى. 
وجاء التأجيل بع���د تعرض اليابان الى زل���زال عنيف اعقبه 
تسونامي مدمر، مما جعل االحتاد الياباني لكرة القدم يعلن إيقاف 
جميع أنش���طته الرياضية. وكان العني خسر مباراته االولى أمام 
س���يئول الكوري اجلنوبي 0 � 1 في العني، في حني خس���ر ناغويا 

غرامبوس امام هانغجو غرين تاون الصيني 0 � 2.

تأهل منتخب االمارات الى الدور الثاني من التصفيات اآلس����يوية 
املؤهلة الى نهائيات مسابقة كرة القدم في اوملبياد لندن 2012، بفوزه 

على نظيره السريالنكي 3 � 0 في إياب الدور االول.
وسجل راشد عيسى )20( واحمد خليل )28 و41( اهداف االمارات. 
وكانت االمارات اكتسحت سريالنكا 7 � 1 الثالثاء املاضي على أرضها 

في ذهاب الدور االول.

يبدأ املدرب اجلديد ملنتخب قطر الصربي ميلوڤان راييڤاتش مهمته 
اليوم إلعداد فريقه للتصفيات اآلس����يوية املؤهلة الى نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم في البرازيل عام 2014. وكان االحتاد القطري تعاقد 
مع راييڤاتش لتدريب منتخبه حتى عام 2014 أواخر الش����هر املاضي 
خلفا للفرنس����ي برونو ميتسو. وتهدف التدريبات الى إعادة جتهيز 
الالعبني الذين مت اختيارهم في أول قائمة والتي لم تختلف عن التي 
قادها ميتس����و في كأس آس����يا بالدوحة مطلع العام احلالي. ضمت 
القائمة عبدالعزيز الس����ليطي )العربي( وسعد الشيب ووسام رزق 
ومسعد احلمد ويوسف أحمد وحسن الهيدوس وخلفان إبراهيم وطالل 
البلوشي وعلي حسن عفيف ومحمد كاسوال ومجدي صديق )السد( 
وماجد محمد )السيلية( ومحمد عبد املطلب جدو )ام صالل( وقاسم 
برهان ولورانس اولي وبالل محمد وإبراهيم الغامن )الغرافة( وحامد 
إسماعيل وفابيو سيزار وجار اهلل املري )الريان( وسيباستيان سوريا 
ومحمد مبارك )قطر( وخالد املفتاح )خلويا(. وستكون التدريبات في 
الفترة الصباحية فقط حتى 25 اجلاري موعد اول جتمع اس����تعدادا 
للمباراة الودية مع املنتخب الروسي بالدوحة في 29 منه والتي ستكون 

االولى باشراف راييڤاتش.

رادوي يتهم عبدالغني بالشذوذ

يعتزم الع���ب نادي النصر 
السعودي حس���ني عبدالغني 
تقدمي ش���كوى رسمية الحتاد 
كرة القدم ف���ي بالده والقضاء 
السعودي ضد الروماني ميريل 
الهالل  رادوي محترف ن���ادي 
على خلفية اتهامه له بالشذوذ 

اجلنسي.
وكان رادوي اتهم عبدالغني 
عب���ر قناتي اجلزي���رة والين 
الفضائيتني بالشذوذ  سبورت 
اجلنس���ي، وقال ف���ي معرض 
حديثه عن وقائع املباراة خالل 

اللقاء التلفزيوني املباشر، هاجم 
رادوي »العبا«، قال انه يضايقه 
دائما في أرض امللعب )في إشارة 
إل���ى عبدالغني(، وق���ال بلغة 
إجنليزية »ركيكة«: ال أدري ملاذا 
يطاردني هذا الالعب ويتحرش 
ب���ي دائما.. رمبا هو من النوع 
النساء.. ويحب  الذي ال يحب 

الرجال فقط.. رمبا«.
وأكدت مص���ادر صحافية 
ف���ي الرياض ان إدارة الهالل ال 
توافق على مثل هذا التصرف 
وأنها سترحب بالقرار التربوي 

الذي ينعكس على اجليل املسلم 
حتى لو كان باإليقاف ألن الهدف 
التهذيب  الرياضة  األسمى من 
اخللق���ي قب���ل التنافس على 

املستطيل األخضر.
يذك���ر أن رادوي عوقب في 
حوادث اعت���داءات ثار حولها 
جدل كبير بسبب عدم تواكبها 
مع حج���م اخلطأ الذي يرتكبه 
وكان آخرها أمام نادي الوحدة 
عندما ركل العبا ولكم آخر دون 
كرة وأوقف 3 مباريات قبل أن 
يصدر العفو من أمير الشباب 

مبناسبة شفاء خادم احلرمني 
الشريفني مؤخرا، ولكن مع تزايد 
حجم املخالفة يتوقع أن يبادر 
اجلانب الهاللي مبعاقبة الالعب 
باالس���تغناء عنه قبل صدور 
التصريح  القرار نظرا لفداحة 

الذي أورده عن عبدالغني.
من جانبه، ق���ال عبدالغني 
انه سيتقدم بشكوى شخصية 
الالعب  للجهات األمني���ة ضد 
خالف ما سيقوم به النادي مع 
العامة  الرئاسة  مرجعيته في 

لرعاية الشباب السعودية.

الريان يعمق جراح الغرافة
عم���ق الريان ج���راح ضيفه 
ومنافس���ه اللدود الغرافة حامل 
اللقب وأحلق به اخلسارة الثالثة 
على التوالى 3-2 في املرحلة ال� 17 
من الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل جار اهلل املري )45( 
والبرازيلي رودريغو تاباتا )73 
و86( اهداف الريان، والبرازيلي 
جونيني���و )36( والعاجي امارا 
ديانيه العب الريان السابق )70( 

هدفي الغرافة.
ورفع الريان رصيده الى 32 
الثالث من  املركز  نقطة وانتزع 
الغرافة الذي يتخلف عنه بفارق 
نقطة واح���دة، وتراجعت معها 
حظوظه ف���ي االحتفاظ باللقب 

للموسم الرابع على التوالي.
واخلس���ارة هي الثالثة على 
التوالي للغرافة في س���ابقة لم 
حتدث من قبل، والسادسة حتى 

اآلن.
وخطف أم صالل فوزا غاليا 
وثمينا على مضيفه السد بهدف 
وحيد س���جله محمد عبداملطلب 
جدو )52( رافعا رصيده الى 19 

نقط���ة وظل ثامن���ا، فيما جتمد 
رصيد الس���د عند 26 نقطة في 
الس���ادس وفقد حظوظ  املركز 

التأهل الى املربع الذهبي.
من جانب آخر، هدد البرازيلي 
باول���و أوتوري م���درب الريان 
باللجوء الى االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( وعدم الصمت على 

قرار جلن���ة االنضباط باالحتاد 
القطري إليقافه مباراة وتغرميه 
مبلغ 20 ألف ريال بسبب موقفه 
من التحكيم في مباراة فريقه مع 
الس���يلية في اجلولة السادسة 

عشرة من البطولة احمللية.
وق���ال أوتوري ف���ي مؤمتر 
صحافي عقب ف���وز فريقه على 

الغرافة بطل املوس���م املاضي 3 
� 2 ف���ي املرحلة ال� 17، »ان قرار 
إيقافي سخيف ومن يعتقد بأني 
نسيت هذه العقوبة فهو مخطئ. 
سأجلأ الى »فيفا« للحصول على 
حقوقي«، مضيفا »اذا كانو يريدون 
)مهرجني( في الدوري فأنا لست 

مهرجا«.

100 جريحأوتوري يهدد باللجوء إلى »فيفا«
 في مباراتين بالجزائر

سقط عشرات اجلرحى امس 
األول في أحداث شغب سبقت إقامة 
الثانية  الدرجة  مباراتني ب��دوري 

والثالثة اجلزائري لكرة القدم.
وأعلنت وكالة األنباء اجلزائرية 
عن سقوط 35 جريحا بينهم واحد 
في حالة خطرة في مواجهات بني 
مشجعي شباب قسطنطينة متصدر 
للمحترفني  الثانية  الدرجة  دوري 
ومشجعي مولودية باتنة الرابع على 

الئحة الترتيب.
وبدأت الصدامات نصف ساعة 
قبل املوعد احملدد لبداية املباراة التي 
تندرج في إطار اجلولة ال� 17 من 
املسابقة حول جوانب امللعب قبل أن 
تنتقل إلى املدرجات وأرضية امليدان 
مما دفع باحلكم إلى إرجائها لعدم 
توافر الظروف املناسبة إلقامتها.

وفي سياق متصل، ذكر شهود 
عيان لوكالة األنباء األملانية إن أكثر 
من 40 ش��خصا بعضهم قّصر، 
أصيبوا اجلمعة في مواجهات مبلعب 
مقرة الذي كان يستعد الستضافة 
مب��اراة جنم مق��رة باجلار وفاق 
املسيلة حلساب مباراة مؤجلة عن 
الثانية من دوري الدرجة  املرحلة 

الثالثة.

شرطة الرياض تحيل مقتحم الـ »دربي« لالدعاء

برشلونة يسعى لضم باتو أو نيلمار

جماهير شالكه تسعى الستبدال الرئيس

أحالت ش����رطة الرياض مش����جع مباراة النصر 
والهالل، الذي تس����لل من املدرجات الى املس����تطيل 
األخضر وأثار اجلمهور في املباراة والالعبني دون ان 
يتوقف اللعب في ستاد امللك فهد الدولي في الرياض 
الى التحقيق واحملاكمة. ومن املنتظر ان تصل عقوبته 
للسجن ملدة شهر، بعد ان يتم حتويله لهيئة االدعاء 
العام لتصديق العقوبة او إضافة عقوبة أخرى وفق 

األنظمة في مثل هذه احلاالت، وهذه التصرفات غير 
املقبولة في املالعب السعودية واملخالفة لألنظمة.

وكان املشجع قد نزل خالل مباراة فريقي النصر 
واله����الل ضمن كأس ولي العهد، في الدقيقة 66، اال 
ان رجال قوة املهمات والواجبات اخلاصة في شرطة 
الرياض حاصروه، فحاول الهرب من احد املخارج دون 

جدوى، وسقط في قبضتهم، ليحال للتحقيق.

ذك����رت تقاري����ر صحافية ان 
نادي برشلونة حامل لقب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم يسعى لضم 
الكسندر باتو مهاجم  البرازيلي 
ميالن اإليطالي أو البرازيلي اآلخر 
نيلمار دا سيلفا مهاجم ڤياريال 

االسباني في الصيف املقبل.
وأشارت صحيفة »آس« إلى أن 
املدرب جوسيب غوارديوال ومدير 
الكرة اندوني زوبيزاريتا يفكران 
في ضم مهاجم من طراز عاملي إلى 
النادي الكاتالوني، وهو ما يتوافر 

في املهاجمني البرازيليني. وسيتابع 
برشلونة الالعبني عن كثب حتى 
الصيف املقبل ولكن قد يتم تعليق 
الصفقتني في حال جنحت صفقة 
ض����م سيس����ك فابريغجاس من 

أرسنال اإلجنليزي.

تسعى اجلماهير الغاضبة لنادي شالكه االملاني 
الذي تأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، ال����ى إجبار رئيس النادي كليمنس نيز على 

االستقالة وتغيير مجلس ادارة النادي.
ويبدو مصير مدرب النادي فليكس ماغاث معلقا 

ايضا بعد التقارير التي أشارت االسبوع املاضي الى 
اقالته وهو ما نفاه النادي حتى اآلن.

وأقال النادي »امللكي األزرق« مسؤوله االعالمي 
وتب����دو اجلماهير غاضبة عل����ى الطريقة التي تتم 

فيها ادارة النادي.


