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املدرب البرتغالي لألهلي مانويل جوزيه أكد صعوبة مواجهة الغد أمام سوبر سبورت

)رويترز( مدافع الهالل أسامة هوساوي يتصارع مع مهاجم الغرافة أمارا ديانيه للحصول على الكرة  

جوزيه يسعى للفوز بنتيجة مطمئنة في دوري أبطال أفريقيا

األهلي ينهي استعداداته ملواجهة سوبر سبورت

»بوبو« يتعرض لإلغماء بعد مشادة مع مشجع

النصر يتخطى االستقالل في »أبطال آسيا«

تقع مس���ؤولية كبيرة على 
عاتق البرتغالي مانويل جوزيه 
املدير الفن���ي لألهلي في مباراة 
الغد امام س���وبر سبورت بطل 
جنوب افريقيا في ذهاب دور ال� 
32 من بطولة دوري ابطال افريقيا 
لكرة القدم، حيث ان كل األصابع 
ستشير اليه بعد هذه املباراة إما 

بالتصفيق أو النقد احلاد.
م���ن جانب���ه، ألق���ى املدرب 
البرتغال���ي كل هذه االحتماالت 
خلف ظهره ورك���ز تفكيره في 
شيء واحد فقط هو كيفية تخطي 
عقبة سوبر سبورت وبنتيجة 
مقبولة تهديفيا لضمان الوصول 
الى احملطة التالية من املش���وار 
االفريق���ي، دون انتظار نتيجة 
مباراة العودة التي س���تقام في 
جن���وب افريقيا ي���وم 2 ابريل 

املقبل.

تع����رض جن����م االحت����اد 
الذهبي  السكندري في عصره 
املزاتي »بوبو«  إبراهيم  محمد 
حلالة من اإلغم����اء اثر دخوله 
في مشادة كالمية مع احد كبار 
مشجعي »زعيم الثغر«، حيث 
اتهم كل منهما اآلخر بأنه وراء 
النادي خالل  تدهور اوض����اع 

لألهلي عبر أشرطة الڤيديو التي 
توفرت للجهاز الفني، ومن خاللها 
اكتشف أن العبي الفريق املنافس 
ميلكون لياقة بدنية عالية ولديهم 
خبرة متميزة في فنون كرة القدم، 
لذلك يرى ان مباراة الغد ستكون 
الطرفني، باالضافة  صعبة على 
الى ان فريقه سيغيب عنه جلني 
ساملون لالصابة، وهو واحد من 

أهم الالعبني.
واضاف جافني هانت أن سوبر 
سبورت يحتل حاليا املركز العاشر 
ف���ي دوري جنوب افريقيا الذي 
مضى منه 24 اس���بوعا برصيد 
28 نقطة، اال انه يرى ان مواجهة 
االهلي مختلفة متاما عن منافسات 
الدوري احمللي اجلنوب افريقي، 
ألنها حتظ���ى باهتمام كبير من 

جانب اجلميع.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

د.عفت السادات الرئيس االسبق 
للنادي داخل اروقة النادي بعدما 
اكدت مصادر ان السادات وعد 
بتوفي����ر بدل الس����كن اخلاص 
بالالعب����ني املغتربني باالضافة 
الى املس����اهمة في توفير راتب 
الكاميروني اوتو بونغ مهاجم 

الفريق.

ملباراة بطل جنوب افريقيا.
وش���ارك جميع الالعبني في 
التدري���ب باس���تثناء املصابني 
محمد بركات ومحمد ناجي جدو 
اكرامي،  وعماد متعب وشريف 
في حني عاد املوريتاني دومينيك 
دا سيلڤا للظهور من جديد في 
التدريبات بعد شفائه من االصابة 
التي تع���رض لها مؤخرا بكدمة 
في الركبة ابعدته عن تدريبات 
الفريق على مدار االيام االربعة 

املاضية.
على اجلان���ب اآلخر، يختتم 
عصر اليوم س���وبر س���بورت 
تدريبات���ه على س���تاد القاهرة 
الدول���ي، ال���ذي س���يقام عليه 

اللقاء.
وكان املدير الفني لفريق سوبر 
سبورت جافني هانت قد اكد انه 
حرص على متابعة اكثر من مباراة 

السكندري شحته االسكندراني 
قبل يوم واحد بعدما حمل االخير 
الفتة حتمل عبارة انهيار االحتاد 
وهو ما استفز مشاعر بوبو وادى 
الى حدوث مشادة كالمية كادت 
ان تصل الى حد االشتباك لوال 

تدخل العقالء.
من ناحية اخرى، تردد اسم 

كما اك���د املدير الفني لالهلي 
ان املب���اراة دون ش���ك غاية في 
الصعوبة، لكن العبيه جاهزون 
لها متاما، مشيرا الى أن االطمئنان 
الذي يقصده هنا ال يعني التهاون 
باملنافس، امنا هو نوع من تخفيف 
امللقاة عل���ى عاتق  الضغ���وط 
الالعبني قبل هذه املباراة ولعل 
اقامة لقاء الذهاب في القاهرة يعد 
فرصة طيبة لزيادة ومضاعفة 
األهداف قبل الذهاب الى جنوب 
العودة،  لق���اء  افريقيا خلوض 
مؤك���دا ان الفريق االحمر امامه 
هدف واحد فق���ط بهذه املباراة، 
وهو التأهل لدور ال� 16 بالبطولة 
دون الدخول في حسابات معقدة 

في لقاء العودة.
في السياق ذاته، يختتم االهلي 
اس���تعداداته اليوم على ملعب 
مختار التيتش باجلزيرة استعدادا 

تربع النصر السعودي على 
قمة املجموعة الثانية بعد أن قلب 
الطاولة على ضيفه االستقالل 
اإليراني وحول خسارته مع نهاية 
إلى فوز  الش����وط األول بهدف 
بهدفني في اللقاء الذي جمعهما 
على س����تاد امللك فه����د الدولي 
بالري����اض في إطار منافس����ات 
اجلولة الثانية ل����دوري أبطال 
آس����يا لكرة القدم. وبهذا الفوز 
رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط 

مقابل نقطة لالستقالل.
البادئ  وكان االستقالل هو 
بالتسجيل عن طريق عمران زاده 

وضمن املجموعة ذاتها، خسر 
ملبورن ڤيكتوري االسترالي امام 
جيجو يونايتد الكوري اجلنوبي 

.2 - 1
 وتص����در تياجن����ني تي����دا 
املجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 
3 نقاط لغامبا و3 جليجو يونايتد 

وال شيء ملبورن ڤيكتوري.
وفي املجموعة السادسة، فاز 
س����يول الكوري اجلنوبي على 
هانغزهو غرين تاون الصيني 
3 - 0. وتصدر سيول املجموعة 
برصيد 6 نق����اط وبقي رصيد 

هانغزهو عند 3 نقاط.

وسجل احمد جيميشيديان 
)3 و26( والس����نغالي ابراهيما 
توريه )56( والصربي ميلوراد 
يانيوس )66( وجواد كاظيميان 
)90( اهداف اصفهان، والبرازيلي 

جادير باري )59(.
الفوز ه����و الثاني الصفهان 
فرفع رصيده ال����ى 6 نقاط في 
صدارة املجموعة، مقابل 3 نقاط 
للهالل، ونقطة لكل من اجلزيرة 

والغرافة.
وفاز تياجنني تيدا الصيني 
على غامبا اوساكا الياباني 2 - 1 

ضمن املجموعة اخلامسة.

في الدقيقة )21( قبل ان يسجل 
النصر هدفني عن طريق حسني 
عبدالغني في الدقيقة )60(، وسعد 

احلارثي في الدقيقة )80(.
وفي املجموع����ة االولى، اكد 
الس����عودي تفوقه على  الهالل 
الغرافة القط����ري بعدما تغلب 
عليه 1-0 في الدوحة. وس����جل 
الهدف الس����ويدي كريس����تيان 

ويلهلمسون )19(.
وف����ي املجموعة ذاتها، حقق 
فوالذ اصفهان االيراني فوزا كبيرا 
على ضيف����ه اجلزيرة االماراتي 

.1-5

الفت����رة االخيرة، الس����يما ان 
»بوبو« كان احد املساندين بقوة 
لرئيس النادي الس����ابق محمد 
مصيلحي وهو ما استفز كبير 

مشجعي النادي.
وكان بوبو قد دخل في مشادة 
كالمية حامية الوطيس مع جنم 
اجليل الذهب����ي بنادي االحتاد 

توقف ساعة العد التنازلي النطالق احلدث

غضب على »يويفا« لرفضه شعارات مساندة له

إيران تؤكد مشاركتها في أوملبياد لندن

إلغاء مباراة استعراضية ملارادونا

»اآلسيوي« يجدد شراكته مع تشلسي

العربية.نت: تراجعت إي���ران عن تهديدها 
مطلع الش���هر اجلاري بعدم املشاركة في دورة 
األلعاب األوملبية 2012 التي تستضيفها العاصمة 
البريطانية لندن، وذلك بع���د اعتراضها على 
ش���عار الدورة الذي اعتبرت���ه عنصريا، كونه 
يشبه كلمة »صهيون«. وقال األمني العام للجنة 
األوملبية اإليرانية بهرام أفشارزداهي في لقاء 
تلفزيوني بثته فضائية »برس.تي.ڤي« اإليرانية 
شبه الرسمية، إن بالده قررت في نهاية املطاف 
املش���اركة في األوملبي���اد وإن رياضيي بالده 
س���يرفعون رأس البالد في تلك األلعاب. ولم 
يعرف أحد س���بب تراجع إي���ران عن تهديدها 
مبقاطعة األوملبياد وأيضا عودتها املفاجئة إلعالن 
املش���اركة. وأشار أفشارزداهي إلى أن مشاركة 
بالده في أوملبياد لندن ال عالقة لها مع الساسة 
في بريطانيا، مضيفا أن مش���اركتهم ستكون 
بالتنسيق مع اللجنة األوملبية الدولية، واعدا أن 
يحصد العبو بالده امليداليات الذهبية والفضية 

والبرونزية.
ووجد إعالن إيران في مطلع الشهر اجلاري 
مقاطعة أوملبياد لندن انتقادات الذعة خصوصا 
م���ن رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ 
الذي أكد أنه لم يصدق ما ذهب إليه اإليرانيون 
وما يقولون من أن الشعار يروج للصهيونية، 
مؤكدا أن الشعار ال عالقة له بعنصرية أو غيرها 

وال مضامني سياسية له على اإلطالق.
أما رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
فقد شن هجوما قاسيا على إيران، قائال إن أحدا 
لن يفتقد وجودهم في لندن، واصفا ما ذهبوا إليه 
بأن ذلك ذعر مرضي. وأن وصفهم بأن الشعار 
يروج للصهيوني���ة ال يتعدى كونه ضربا من 
اجلنون. وكانت »األوملبية االيرانية« قد وجهت 
رسالة لنظيرتها الدولية تنتقد فيه شعار الدورة، 
ألنه يرمز إلى االرتباط بعاصمة إسرائيل، وفقا 
مل���ا نقلته وكالة أنب���اء الطلبة احلكومية التي 
ذكرت أن التصميم يحمل كلمة »صهيون«، وهو 
م���ا يتعارض مع القي���م األوملبية التي ترفض 
تفضيل أي جماعة على أخرى. من جهة أخرى 
توقفت ساعة العد التنازلي ألوملبياد لندن 2012 
والتي مت وضعها في ميدان الطرف األغر وسط 
لندن وذلك بعد أقل من يوم منذ تدشينها يوم 
االثنني قبل 500 يوم من بداية الدورة.وتوقف 
الساعة التي قدمتها إحدى الشركات السويسرية 
أصابت املنظمني بإحباط وكذا صناع الس���اعة 
أنفس���هم، وقال املتحدث الرسمي باسم شركة 
سواتش السويسرية »لقد أصبنا بإحباط شديد 
بسبب هذه املشكلة التي حدثت وأصابت الساعة 
بالعطب«. وأضاف »نقوم اآلن بدراسة ما حدث 
وما الس���بب فيه ونتوقع عودة الساعة للعمل 

بأسرع ما ميكن«.

تسببت اخلالفات بني املنظمني وأسطورة 
كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا مجددا 
في إلغاء مباراة اس���تعراضية كانت مقررة 
ملارادونا في كوس���تاريكا يوم 23 اجلاري. 
وأوض���ح املنظمون أن املب���اراة ألغيت وأن 
قيمة التذاكر املباعة س���ترد إلى حاملي هذه 
التذاكر. وقال إيرنستو أركيوث، أحد مسؤولي 

التنظيم، إن املباراة كانت مقررة على ملعب 
بإح���دى القاعات وذلك بني فريقني يضم كل 
منهما س���بعة العبني طبق���ا ألبعاد امللعب. 
وأوضح أن قرار اإللغاء جاء بعد خالف مع 
املس���ؤولني عن إدارة أعمال النجم الشهير 
مارادونا والذين طلبوا تأجيل موعد املباراة 

إلى 27 أبريل املقبل.

جدد االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم اتفاقية 
الشراكة مع نادي تشلسي اإلجنليزي حتى يدعم 

مشروع الرؤية اآلسيوية للتطوير.
ووقع االتفاقية كل من محمد بن همام رئيس 
االحتاد اآلسيوي ورون جورالي املدير التنفيذي 
لنادي تشيلس���ي، حسبما أفاد املوقع الرسمي 

لالحتاد اآلسيوي على االنترنت.
وتهدف االتفاقية لدع���م تطوير كرة القدم 
في الصني التي متثل أكبر مش���روعات الرؤية 
اآلس���يوية بالقارة إلى جانب دعم مشروعات 

أخرى في مناطق مختلفة من القارة.
ويتولى تشلسي من خالل االتفاقية اجلديدة 
تق���دمي محاضرين للمدربني وإدارة ورش عمل 
ودعم مشروعات املدربني اجلدد وتوفير الدعم 

املالي لهذه املشروعات.
كم���ا يحصل أفضل العب ش���اب في القارة 
اآلسيوية على فرصة التدريب ملدة شهر مع نادي 
تشلسي إلى جانب 10 العبني يتم اختيارهم من 
مشروع الرؤية اآلسيوية في الصني يتدربون 

ملدة أسبوعني.

الفايد يتعهد مبواصلة اإلنفاق على فوالم
العربية.نت: تعهد مالك نادي فوالم اإلجنليزي 
امللياردير املصري محمد الفايد مبواصلة اإلنفاق 
على النادي ودعمه ماديا رغم اخلسائر الفادحة 
التي تعرض لها النادي الذي يتخذ من لندن مقرا 
له. وقدرت مصادر مصرفية خسائر فوالم في 
الفترة األخيرة بنحو 10 ماليني جنيه إسترليني، 
في الوقت الذي أعلن العام املاضي أن خسائره 

بلغت أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني.
وقال الفايد في بيان صحافي نشره النادي 
اإلجنليزي إنه الي���زال ملتزما مبواصلة دعم 

النادي. وأكد أنه ملتزم أيضا بتقدمي كل ما يلزم 
لتحقيق أهدافنا داخل وخارج امللعب، معتبرا 
أن استمرار جناح فوالم واستقرار األمور املالية 

هي األولوية بالنسبة له.
وكان الفايد قد س���يطر على فوالم الكائن 
غرب لندن في العام 1997 وقاده حلجز مقعد 
له في الدوري اإلجنليزي املمتاز ملدة 10 مواسم 
متتالية، كما أنه صعد املوسم املاضي إلى نهائي 
بطولة الدوري األوروبي وخسر اللقب لصالح 

أتلتيكو مدريد اإلسباني.

جراحة ألبيدال الستئصال ورم سرطاني

أعلن نادي برشلونة االسباني ان مدافعه 
الفرنسي اريك ابيدال سيخضع لعملية جراحية 
الستئصال ورم سرطاني في كبده غدا. وذكرت 
صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية أن العديد 
من العبي كرة القدم بالدوري األوروبي كتبوا 
رسائل مساندة على حساباتهم الشخصية في 
موقع التواص���ل االجتماعي »تويتر« ملدافع 
برش���لونة إريك أبيدال الذي خضع لعملية 

استئصال ورم بالكبد. 
وقالت »فرانس فوتبول« ان الفرنسي سمير 
نصري جنم ارس���نال اإلجنليزي كتب على 
حسابه في »تويتر«: »أنا مصدوم وأمتنى له 
الشفاء السريع، فأبيدال العب كبير وإنسان 

عظيم«. 
وكتب االسباني سيسك فابريغاس قائد 
فريق ارس���نال »هذا خبر س���يئ لعالم كرة 
القدم، تش���جع يا أريك يا شجاع«، في حني 
كتب البرازيل���ي ري���كاردو كاكا جنم ريال 
مدريد »سأصلي من أجله وأدعو له، فليرحمه 
الرب«. وأكدت »فرانس فوتبول« أن العديد 
م���ن العبي كرة القدم أمث���ال ريو فرديناند 
العب مان يونايتد، وفورالن مهاجم أتليتكو 

مدريد االسباني والهولندي روبني ڤان بيرسي 
مهاجم أرسنال قد سجلوا أيضا رسائل دعم 

وحب ومواساة ألبيدال.
على صعيد متصل، سادت حالة من الغضب 
والضيق في اس���بانيا بس���بب قرار االحتاد 
األوروبي لكرة الق���دم )يويفا( بعدم ارتداء 
العبي ريال مدريد االسباني وليون الفرنسي 
في مباراتهما امس ضمن دوري أبطال أوروبا 
لقمصان حتمل شعارات املساندة والتعاطف 

مع أبيدال.
وتقدم ري���ال مدريد ولي���ون بطلب إلى 
»يويفا« الرتداء قميص يحمل شعارات التأييد 
واملساندة ألبيدال خالل مباراتهما، ولكن االحتاد 

االوروبي رفض الطلب.
ولدى إبالغه بقرار »يويفا«، قال تشافي 
هرنانديز صانع ألعاب برشلونة »هذا يبدو 
قرارا خاطئا بالنس���بة لي. ال يبدو إنسانيا 
على اإلطالق. إذا كان يويفا رفض ذلك فإنه 
قرار خاطئ منه. هناك أمور أكثر أهمية من 
اللع���ب وهي احلياة نفس���ها. أحيانا، نولي 
اهتماما بأشياء ال تساوي شيئا أمام أشياء 

مهمة بالفعل«.

ابيدال مع ميسي في لقاء سابق لبرشلونة


