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لقيت زوجة حارس املنتخب 
الروس���ي وفريق زينيت سان 
بطرسبرغ فياشيسالف ماالفييف 
مصرعها في حادث سير مروع 
وقع فجر امس، وذلك بحسب ما 

اعلن النادي الروسي.
وفارق���ت مارين���ا ماالفييفا 
البالغة من العمر 36 عاما احلياة 
مباشرة قبل نقلها الى املستشفى 
بع���د ان فقدت الس���يطرة على 
سيارتها من نوع بنتلي الفاخرة 
حني كانت تقود بس���رعة عالية 
فاصطدم���ت بلوحة إعالنية ثم 
الس���يارة على سقفها.  انقلبت 
وذكرت وسائل اإلعالم احمللية 
ان مارينا، وهي مضيفة طيران 
سابقة وأم لطفلني، كانت عائدة 
من حفل وبصحبتها احد أعضاء 
فرقة موسيقية شهيرة وهو يرقد 

باملستشفى في وضع حرج.

أكد االحتاد الس���وري لكرة 
القدم انه مت االتفاق بشكل نهائي 
مع املدرب الفرنسي كلود لوروا 
لتدريب منتخب سورية في عقد 
ميتد لعامني. وكان لوروا اجتمع 
في دمش���ق مع رئيس االحتاد 
الس���وري فاروق سرية واتفقا 

على جميع تفاصيل العقد.
وأشار مصدر في احتاد الكرة 
لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن 
املدرب الفرنسي سيباشر عمله 
القادم مبس���اعدة  ابريل  مطلع 
طاقم عمل فرنس���ي سيختاره 

بنفسه.
وأضاف املص���در أن لوروا 
سيتقاضى نحو 20 ألف دوالر 
ش���هريا خالفا لرواتب طاقمه 

املساعد غير املعروفة. 

أقام العب كرة القدم البرازيلي 
الدولي روبينيو دعوى قضائية 
في مدينة سانتوس البرازيلية ضد 
شركة »نايك« األميركية لصناعة 
املالبس واألدوات الرياضية حيث 
يطالب الشركة بفسخ عقده املبرم 

معها منذ عام 2002.
وذك���رت صحيف���ة »فوليا 
دي س���او باولو« البرازيلية أن 
روبينيو )27 عاما( يؤكد انتهاء 
عقده مع الشركة األميركية في 
31 ديسمبر املاضي بينما تؤكد 
»نايك« أن العقد مع الالعب ميتد 
حتى 30 نوفمبر 2014 طبقا لفقرة 
في العقد جتدد التعاقد تلقائيا 
في ظل عدم وجود أي خالف بني 

الطرفني.
ووقع روبينيو على العقد مع 
الشركة في عام 2002 حيث تضمن 
االتفاق بينهما ثالث فترات مدة 

كل منها خمس سنوات.
واتهم روبينيو، جنم ميالن 
اإليطالي حاليا، الشركة األميركية 
باس���تغالل وضع العقد بلغتني 
مختلفتني والتالعب به وخداعه، 
مشيرا إلى وجود فقرة في النسخة 
اإلجنليزية من العقد تفرض عليه، 
في حالة فسخ التعاقد، أن يدفع 
تعويضا يبلغ حده األدنى ثالثة 
أضعاف جميع املبالغ التي تقاضها 
من الشركة منذ بداية العقد في 

عام 2002.
البرازيلية  وأكدت الصحيفة 
أن النسخة اإلجنليزية من العقد 
هي التي تتضم���ن الفقرة التي 
جتدد عقد الالعب تلقائيا، بينما 
تشترط هذه الفقرة في النسخة 
البرتغالية موافقة الطرفني مجددا 
وهو ما يرجح كفة روبينيو الذي 
حرص على إقامة دعوى جديدة 
في البرازيل حيث متثل البرتغالية 

اللغة الرسمية للبالد.

ذكرت تقارير صحافية امس أن 
ميالن اإليطالي يسعى لضم املدافع 
البرازيلي ماكسويل اندرادي من 

صفوف برشلونة االسباني.
وذكر موقع توتو سبورت أن 
ميالن غي���ر راض عن تعاقداته 
الشتوية املتمثلة في ضم أوربي 
إميانويلسون وديداك فيال وأنه 
يبحث عن ضم ماكسويل الصيف 

املقبل لتدعيم صفوفه.

الس���ابعة  تفتت���ح املرحلة 
الدوري األملاني  والعشرون من 
لكرة القدم اليوم بلقاء بوروسيا 
مونشنغالدباخ متذيل الترتيب 
وضيفه كايزرسلوترن في الساعة 
ال� 10:30 مساء بتوقيت الكويت 

على دبي الرياضية 2.
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فرديناند يواجه الغياب 
حتى نهاية املوسم 
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مونديال 2030

ميسي و9 العبني من برشلونة
يخضعون الختبارات املنشطات

يواجه مان يونايتد متصدر الدوري االجنليزي احتمال 
اال يستعيد خدمات قلب دفاعه وقائده ريو فرديناند ملا تبقى 
من املوسم، وذلك بحسب ما كشف مدربه االسكوندي اليكس 
فيرغسون امس. وتعرض فرديناند إلصابة في ربلة ساقه 
في اوائل يناير املاضي ما تس���بب في غيابه عن »الشياطني 
احلمر«، واصبح األخير يعاني 
من مشكلة حقيقية في خط دفاعه 
مع اصابة االيرلندي جون اوشي 
والبرازيلي رافايل امام مرسيليا 
)2-1( في اياب الدور ثمن النهائي 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا، 
وهما س���يغيبان ع���ن املالعب 
خلمس���ة وثالثة اس���ابيع على 
التوالي. كما ان الصربي نيمانيا 
فيديتش ال���ذي غاب عن مباراة 
مرسيليا بسبب اصابة في ربلة 
ساقه، سيغيب عن الدوري احمللي 
امام بولتون. وعّلق فيرغسون 
عل���ى وضع فرديناند قائال »ال نعتقد انها مش���كلة قصيرة 
االمد. لم يعاود متارينه حتى اآلن. س���نكون محظوظني اذا 

متكنا من استعادة خدماته قبل نهاية املوسم«.

قالت وزارتا اخلارجية في االرجنتني واوروغواي إن البلدين 
سيتقدمان بعرض مشترك الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم عام 2030 في الذكرى املئوية النطالق البطولةالعاملية. 
وقال هيكتور تيمرمان وزير خارجية االرجنتني »اتفقنا على 
إعداد جلنة مش���تركة من البلدين لدعم املبادرة باالشتراك 
مع احتادي كرة القدم في البلدين«. أقيمت النس���خة األولى 
لنهائيات كأس العالم في اوروغواي التي كانت وقتها حتمل 

لقب مسابقة كرة القدم باأللعاب االوملبية.

ذكرت تقارير صحافية امس أن األرجنتيني ليونيل ميسي 
و9 من زمالئه في فريق برشلونة االسباني سيخضعون 
الختبارات الكشف عن املنش���طات من االحتاد االوروبي 

لكرة القدم.
وقالت صحيفة »سبورت« ان ابراهيم افيالي وميسي 
وتشافي وديڤيد ڤيا وجيڤرين وجيرارد بيكيه واندريس 
انيس���تا وخافيير ماس���كيرانو وڤيكتور ڤالديز وبينتو 
مت اختيارهم عش���وائيا للحصول منه���م على عينة بول 

لتحليلها.
وهذه هي املرة الثانية في املوسم احلالي التي يخضع 
فيها العبو برش���لونة الختبارات الكشف عن املنشطات، 

حيث جاءت املرة األولى قبل اقل من شهر.

ريو فرديناند

أورالندو يحسم تأهله 
إلى »البالي أوف« 

حسم أورالندو ماجيك تأهله الى األدوار االقصائية »بالي 
اوف« للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد فوزه على 
ميلووكي باكس 93-89 بعد التمديد ضمن منافسات الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
فعلى ملعب »اميركان ايرالينز ارينا« وامام 20083 متفرجا، 
فاجأ اوكالهوما مضيف���ه ميامي الذي دخل الى هذه املباراة 
بعد 3 انتصارات متتالية، وحقق فوزه اخلامس على التوالي 
والراب���ع واالربعني في 67 مباراة وذلك بفضل تألق الثنائي 
كيفن دورانت وراسل وس���تبروك اذ سجل االول 29 نقطة 
مع 7 متابعات و6 متريرات حاس���مة والثاني 18 نقطة مع 5 

متريرات حاسمة.
وعلى ملعب »تي دي غاردن« وامام 18624 متفرجا، استعاد 
بوسطن سلتيكس وصيف بطل املوسم املاضي صدارة املنطقة 
الشرقية مشاركة مع ش���يكاغو بولز بعد فوزه على ضيفه 

انديانا بيسرز 80-92.
وعلى ملعب »اوراكل ارينا« وامام 19596 متفرجا، حول 
داالس مافريكس تخلفه امام مضيفه غولدن ستايت ووريز 

بفارق 18 نقطة الى فوز 106-112.
وعلى ملعب »فيليبس ارينا« وامام 14699 متفرجا، واصل 
دنفر ناغت���س عروضه اجليدة في اآلون���ة االخيرة وحقق 
فوزه الرابع على التوالي والتاس���ع في املباريات ال� 11 التي 
خاضها منذ تخليه عن كارميلو انتوني وتشانسي بيالبس 
الى نيوي���ورك نيكس، وجاء على حس���اب مضيفه اتالنتا 

هوكس 87-102.
وفي املباري���ات االخرى، فاز ديترويت بيس���تونز على 
تورونت���و رابتورز 107-93، ونيو اورليانز هورنتس على 
فينيكس صنز 100-95، وهيوسنت روكتس على تشارلوت 
بوبكاتس 94-78، ويوتا جاز على مينيس���وتا متبروولفز 
97-93، وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على لوس اجنيليس 

كليبرز 94-104.

العب أوكالهوما راسل ستبروك يسجل »دنك« في سلة ميامي )أ.ف.پ(

الشباب يتعادل سلبًا مع ذوب آهان في دوري أبطال آسيا

اإلسماعيلي يخشى »حمى« البداية أمام سوفاباكا

فوز تاريخي لإلمارات على الريان في »اإلمارات«

األهلي مبواجهة سوبر في انطالق مشواره بـ »أبطال أفريقيا«

تعادل الش���باب السعودي 
اهان االيراني  مع ضيفه ذوب 
0-0 في الري���اض في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 
الرابعة لدوري ابطال آسيا في 

كرة القدم.
ج���اءت املباراة متوس���طة 
أداء  املس���توى حيث أنحصر 
امللعب  الفريق���ني في وس���ط 
الش���وط  االداء في  مع هبوط 

الثاني.
الهجمات  الفريق���ان  تبادل 
بعد سيطرة ميدانية للضيوف 
في الدقائق العش���رين األولى، 
وسدد قاسم حدادي كرة قوية 
تصدى لها احلارس وليد عبداهلل 
)15(، وكان���ت محاوالت حملمد 
رضا خلتعبري وقاسم حدادي 
والبرازيلي كاس���ترو من دون 

خطورة.
الثاني  الشباب الشوط  بدأ 
بهجوم مركز من اجلهة اليسرى 
وكانت كرة ألسامة املولد ابعدها 

يخوض اليوم فريقا االهلي 
واالسماعيلي مواجهتني غاية في 
الصعوبة وذلك ضمن منافسات 
ذهاب دور ال� 32، حيث يلتقي 
االهلي مع سوبر سبورت بطل 
جنوب أفريقي���ا بدوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، بينما يلعب 
امام س���وفاباكا  االس���ماعيلي 
الكيني ببطول���ة كأس االحتاد 

االفريقي.
ففي السادسة من مساء اليوم 
بتوقيت الكويت يبدأ االهلي أولى 
خطواته بدوري أبطال أفريقيا 
في موسمها اجلديد، حيث يلتقي 
على س���تاد القاهرة مع سوبر 

سبورت.
ويدخل االهلي املباراة وسط 
حالة من الثقة داخل اجلهاز الفني 
بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه 
الفن���ي للفريق األحمر،  املدير 
وكذلك الالعبون واجلمهور بقدرة 
»الشياطني احلمر« على استعادة 
نتائجهم الطيبة في الفترة القادمة 
سواء في بطولة أفريقيا او في 

للسد الكوري اجلنوبي لي سونغ 
سو )45( وعلي حسن عفيف 
)61(، ولباختاكور عبد اخلالق 

تيمور )57(.
ويتصدر النصر السعودي 
ترتيب املجموعة برصيد اربع 
نقاط، بف���ارق االه���داف امام 
السد، وميلك كل من باختاكور 

واالستقالل نقطة واحدة.
الثالثة،  وف���ي املجموع���ة 
تعادل بي���روزي االيراني مع 
ضيفه الوح���دة االماراتي 1-1. 
تقدم الوحدة عبر حس���ن امني 
في الدقيقة 54، وادرك بيروزي 
التعادل عبر بيجمان نوري في 

الدقيقة 65.
وكان االحت���اد الس���عودي 
بطل عام���ي 2004 و2005 عاد 
من طشقند بفوز على مضيفه 
بونيودكور االوزبكي 1-0 في 
املجموعة ذاتها. ويتصدر االحتاد 
الترتيب برصيد س���ت نقاط، 
ويأتي الوحدة ثانيا بنقطتني.

حيث عاد االحت���اد في اجتماع 
اللجنة الفنية به اول من امس 
ليعلن تراجعه عن قراره السابق، 
واعتماد النظام القدمي املتبع في 
الس���نوات املاضية، ولكن دون 
حتديد موعد الستئناف املسابقة 
في الوقت احلالي، على أن يتم 

ذلك في األسبوع املقبل.
في السياق نفسه، هناك اجتاه 
قوي يسود داخل االحتاد بإلغاء 
الهبوط هذا املوسم نتيجة عدم 
انتظام مسابقة الدوري بسبب 
فترة التوقف الطويلة التي سبقت 
أحداث ث���ورة 25 يناير نتيجة 
ارتباط���ات املنتخب واألحداث 
التي أعقبتها بتجميد أنش���طة 
جميع االحتادات وما ترتب عليها 
من عدم قدرة األندية على أداء 
التدريبات، كما قرر االحتاد إلغاء 
الكأس لهذا املوسم،  مس���ابقة 
وعودة النشاطات املختلفة على 
جميع األصعدة سواء الرجال او 

السيدات أو الناشئني.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

في مرمى الريان )23(.
شكل الريان خطورته االولى 
على مرمى اصحاب االرض اثر 
كرة م���ن ركلة حرة س���ددها 
البرازيل���ي رودريغ���و تاباتا 
طار لها حارس االمارات احمد 
ابراهيم وابعده���ا ببراعة الى 

ركنية )35(.
الري���ان قريب���ا من  وكان 
تقليص الفارق لكن كرة فابيو 
س���يزار من ركلة حرة اصابت 

عارضة مرمى االمارات )63(.
ويتصدر ذوب آهان الترتيب 
برصيد اربع نقاط بعد ان كان 
تغلب على االم���ارات 2-1 في 
اجلولة االولى، ويأتي االمارات 
ثانيا بثالث نقاط، والش���باب 
ثالثا بنقطتني، والريان اخيرا 

بنقطة واحدة.
الثانية،  وضمن املجموعة 
حقق السد القطري فوزه االول 
البطولة عل���ى باختاكور  في 
االوزبكي 2-1 في الدوحة. سجل 

الكويت  8:30 مس���اء بتوقيت 
س���وفاباكا الكيني ف���ي الدور 
التمهيدي الثاني لكأس االحتاد 

األفريقي.
وكان اإلسماعيلي قد استعد 
جيدا له���ذا اللقاء وأدى مؤخرا 
أمام حرس  مباراتني وديت���ني 
احلدود واملقاولون العرب، وقد 
دفع الهولندي مارك فوتا املدير 
الفن���ي للدراوي���ش بالعناصر 
األساس���ية للفري���ق والت���ي 
سيخوض بها هذا اللقاء، وبالتالي 
أصبح لديه العديد من األوراق 
الرابحة، خاصة في ظل جاهزية 

معظم اخلطوط.

اليد يتراجع عن دمج الدوري 
والكأس

في مفاج���أة جديدة تراجع 
االحت���اد املصري لكرة اليد عن 
قراره الس���ابق بدمج مسابقتي 
ال���دوري والكأس مبش���اركة 
منتخبي 90 و92 في بطولة واحدة 
تبدأ منافساتها في 30 اجلاري، 

احلارس )50(. نظم ذوب آهان 
صفوفه مجددا لكنه لم يشكل 

خطورة تذكر على املرمى.
وحقق االم���ارات االماراتي 
فوزا تاريخيا على ضيفه الريان 
القطري 2-0 في ستاد االمارات 
في رأس اخليمة. وسجل املغربي 
ال���داوودي )4( وهادف  نبيل 

سيف )23( هدفي املباراة.
كان االمارات الطرف االفضل 
وابدى رغبته في حتقيق الفوز 
مبكرا عندما افتتح التس���جيل 
في الدقيق���ة الرابعة بعد كرة 
متقنة م���ن اجلزائ���ري كرمي 
ك���ركار خلف مدافع���ي الريان 
لتصل الى الداوودي الذي انفرد 
وسدد ارضية في مرمى احلارس 

القطري سعود الهاجري.
وعزز االم���ارات تقدمه اثر 
ركنية رفعها كركار وصلت منها 
الكرة الى االردني عامر ذيب الذي 
مررها برأسه الى املدافع املتقدم 
هادف سيف اكملها برأسه ايضا 

الدوري املص���ري املمتاز الذي 
أصبح ام���ر عودته مرة اخرى 
قاب قوسني او أدنى على ارض 
الواقع بعد موافقة وزارة الداخلية 
على عودة املسابقة يوم 15 ابريل 
املقبل، فضال عن التغييرات التي 
أدخلها البرتغالي على الفريق منذ 
الفني  املدير  عودته، حيث قام 
الروح املفقودة لدى  باستعادة 
الفريق  الالعبني خاصة جنوم 
الذين كانوا يرتبطون به بشكل 
كبير قبل أن يترك القلعة احلمراء 

قبل موسمني.
في غضون ذلك، رفض طاقم 
التحكيم الذي س���يدير مباراة 
األهلي مع سوبر سبورت وقوف 
العبي الفريقني دقيقة حداد على 
أرواح شهداء ثورة 25 يناير، جاء 
ذلك خالل االجتماع الفني الذي 
النادي األهلي  عقد أمس داخل 
بحضور وفد م���ن الناديني مع 

طاقم التحكيم.
وعلى ملعبه باالسماعيلية 
يس���تضيف االسماعيلي في ال� 

محترف الريان البرازيلي رودريغو تاباتا مير من مدافعي اإلمارات عبداهلل محمد ومحمد يوسف                    )أ.ف.پ(

األهلي يستهل حملته في دوري أبطال أفريقيا مبواجهة غامضة أمام سوبر سبورت

احتاد اليد 
يلغي مسابقة 

كأس مصر

السد يحقق فوزه 
األول على حساب 

باختاكور


