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املريخ السوداني يطلب مواجهة األهلي وديًا

الزمالك يالقي أبها في اعتزال أبو عراد

ريبيري يعتذر للمرة األولى عما حدث في املونديال

العس���كري اسامة حسني 
وشريف عبدالفضيل، وذلك 
في ظل غياب سباعي األهلي 
امللتحق باملنتخب املصري 
االول وهم: محمد ش���وقي 
وسيد معوض ووائل جمعة 
ومحمد ناجي »جدو« وأحمد 
فتحي ومحم���د أبو تريكة 

وحسام غالي. 
وفي ش���أن آخر، وصل 
الفن���ي للمري���خ  املدي���ر 
الس���وداني حسام البدري 
للقاهرة مساء أمس قادما 
من اخلرطوم، عقب انتهاء 
مباراة الذهاب لدور ال� 32 
أفريقيا بني  أبطال  لدوري 
املريخ وإنت���ر كلوب بطل 
أنغوال والتي فاز فيها املريخ 

.0-2
وحسبما تردد مؤخرا من 
اخبار فإن البدري سيسعى 
للتنسيق مع اجلهاز الفني 
للنادي األهلي إلقامة مباراة 
ودي���ة ب���ني الفريقني قبل 
مباراة العودة والتي ستقام 

بعد أسبوعني في أنغوال.
ويس���عى الب���دري من 
مباراة األهلي لتوفير احتكاك 
قوي لالعبي���ه قبل مباراة 
العودة الت���ي يحتاج فيها 
بط���ل أنغوال للفوز بثالثة 
أهداف نظيفة من أجل التأهل 

للدور التالي.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

باتري���س إيفرا، وس���ائل 
اإلع���الم بس���بب »س���وء 
نيتها وقس���وتها«، ونفى 
تزعمه االمتناع عن خوض 
التدريبات ف���ي املونديال. 
وق���ال ريبي���ري: »كنا 23 
العبا، كلنا عانينا«.وستلعب 
فرنسا أمام لوكسمبورج بعد 
غد اجلمعة خارج أرضها في 
إطار تصفيات بطولة األمم 
األوروبية عام 2012، قبل أن 
تستضيف كرواتيا وديا في 

29 مارس اجلاري.

الى الس���عودية في ساعة 
متأخ���رة من مس���اء امس 
االول بعد ان قام مسؤولو 
النادي الس���عودي بحجز 
تذاكر طيران لبعثة الزمالك 
في العاش���رة مساء والتي 
ضمت رئيس النادي جالل 
البعثة  إبراهي���م رئي���س 
وعضو مجلس اإلدارة م. 
ماهر عبدالعزي���ز ومدير 
التسويق د. أشرف صبحي، 
والالعبون املتواجدون في 
القاه���رة وهم: عمرو زكي 
وحسني ياس���ر احملمدي، 
وأحم���د حس���ام »ميدو« 
ووجيه عبدالعظيم ومحمد 
الناشئ  يونس واحلارس 
إبراهيم وزمياله  حس���ن 
محم���ود الب���دري وأحمد 

القطاوي.
م���ن جهة أخ���رى، قرر 
اجلهاز الفني بالنادي االهلي 
البرتغالي مانويل  بقيادة 
جوزيه تأجيل املباراة الودية 
التي ين���وي خوضها مع 
سموحة في إطار استعداداته 
ملباراة االياب أمام س���وبر 
س���بورت اجلنوب افريقي 
في دور ال� 32 لدوري أبطال 
أفريقيا، والتي كان مقرر لها 
أن تك���ون يوم 24 اجلاري 
إل���ى يوم 26، حتى يتمكن 
الفني من مشاركة  اجلهاز 
الثنائي امللتحق باملنتخب 

املنتخب. وأشير إلى ريبيري 
)27 عاما( على أنه متزعم 
حملة مقاطع���ة تدريبات 
الفريق خالل املونديال، الذي 
ودعه املنتخب الفرنسي من 
الدور األول، كما أنه تورط 
في فضيحة جنسية. وأكد 
الفرنسي أن 2010  الالعب 
كان »عاما مروعا على جميع 
األصعدة«. وفي كل األحوال 
انتقد الالعب، الذي عاد إلى 
صفوف املنتخب مثل قائد 
الفريق في جنوب أفريقيا 

نفى حسام حسن املدير 
الفن���ي للزمالك أي اتصال 
بينه وبني علي السيس���ي 
الرياضي  القس���م  رئيس 
بجريدة »املصري اليوم« بعد 
الزمالك واألفريقي  مباراة 

التونسي.
وقال في تصريح نقله 
انه  الزمالك  ن���ادي  موقع 
لم يتكلم مع السيسي وال 
يع���رف ملاذا تق���دم ببالغ 

ضده.
وكان السيس���ي قد قال 
ان حسام حسن اتصل به 
الهاتف  وانفعل وسبه في 
وتقدم ببالغ رقم 1281 إداري 
قصر النيل يتهم فيه املدير 
الفني بتهديده بالقتل بسبب 
انتقاده ألداء الزمالك ومدربه 

في مواجهة االفريقي.
إل���ى ذل���ك، يخ���وض 
الزمالك اليوم مباراة ودية 
امام نظيره أبها السعودي 
ضمن مهرجان اعتزال محمد 
أبو عراد، وهي املباراة التي 
تأت���ي ضمن اس���تعدادات 
الذي  االبيض للقاء االياب 
امام  الزمالك  س���يخوضه 
االفريقي التونسي بدور ال� 
32 من بطولة دوري أبطال 
افريقيا لكرة القدم واملقرر 
إقامته يوم 2 ابريل املقبل 

بالقاهرة.
وكان الزمالك قد وصل 

أبدى النجم الفرنس���ي 
فران���ك ريبي���ري اعتذاره 
للمرة األولى أمام مواطنيه 
ع���ن إخفاق���ه ومنتخ���ب 
»الدي���وك« خالل مونديال 
جنوب أفريقيا صيف العام 
املاضي. واعترف جنم بايرن 
ميونيخ األملاني بأنه »أخطأ 
في سلوكه كالعب كرة«، في 
بيان وزعه على الصحافيني 
في كليرفونتني، بالقرب من 
العاصمة باريس، وذلك على 
هامش عودته إلى صفوف 

الزمالك يواجه أبها في إطار استعداداته ملواجهة األفريقي إيابا

فرانك ريبيري اعترف بخطئه في مونديال جنوب أفريقيا

تزكية بالتيني لوالية جديدة راوول يحلم بلقب »األبطال«

 أعيد أمس في باريس بالتزكية انتخاب الفرنس���ي ميش���ال 
بالتيني رئيسا لالحتاد األوروبي لكرة القدم على هامش اجلمعية 

العمومية في العاصمة الفرنسية.
وكان بالتيني املرشح الوحيد للمنصب. ومتتد الوالية الثانية 

من 2011 الى 2015.
واعتبر بالتيني وقتها مرشحا »ثوريا« من قبل منتقديه، غير 
ان قائد منتخب فرنس���ا الس���ابق عرف كيف يفرض اصالحاته 

ويقدم نفسه كرجل وفاق.
وكان بالتيني من مهندسي حل مجموعة ال� 14 التي تضم اكبر 
األندية األوروبية سامحا بذلك بإعادة احلوار مع »كبار أوروبا«، 
كما فتح املش���اركة في مس���ابقة دوري أبطال أوروبا أمام الفرق 

الصغيرة باإلضافة الى وضعه نظام املراقبة املالية لألندية.
وحدد بالتيني اخلطوط العريضة لواليته اجلديدة بينها على 
اخلصوص محاربة الفساد والتالعب بنتائج املباريات والتحكيم 

بخمسة حكام والشفافية املالية وتطوير املنتخبات الوطنية.
ووعد االحتاد األوروب���ي لكرة القدم )يويفا( أمس االحتادات 
األعض���اء به بعائدات أكبر، بع���د أن اتفق على بيع حقوق البث 
التلفزيوني ملباريات التصفيات املؤهلة إلى بطوالت كأس العالم 

واألمم األوروبية مجتمعة.
وقال بالتيني: »متكنا م���ن احلصول على 53 توقيعا، وبذلك 

نكون في مستهل مغامرة رائعة«.

شدد املهاجم اإلسباني املخضرم راوول غونزاليس، جنم شالكه 
األملان���ي، على أن فريقه مرش���ح ق���وي للفوز بلق���ب دوري أبطال 

أوروبا.
وقال راوول، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات مع ريال 
مدريد، لصحيفة »اس« امس: »عندما تأتي إلى نادي مثل شالكه فإن 
هدفك يكون حصد األلقاب«، مشيرا إلى أنه لم ينتقل إلى البوندسليغا 

بهدف البقاء في املالعب وحسب.
وأش���ار راوول إلى أنه يشعر »بس���عادة غامرة هنا، الفوز مبثل 
هذا اللقب )دوري أبطال أوروبا( في أول موس���م لي هنا س���يكون 

شيئا رائعا«.

ميشال بالتيني مبتسما بعد تزكيته رئيسا ل� »يويفا«   )أ.ف.پ( جنم شالكه راوول يسعى للقب االبطال

قرض مبليار دوالر من أميركا 
لدعم البرازيل رياضيًا

املغرب الستضافة 
أوملبياد 2024 أو 2028 

لورينسو يقود »شباب« األخضر 
في املونديال

»العراقي« يرفض العبارات
 البعيدة عن الرياضة

موراتي: الصراع ال ينحصر
 بني ميالن وإنتر فقط

بالن: أبيدال سيحتاج لبعض الوقت 
للعودة إلى مستواه

العثور على جوائز سامبراس املسروقة

أعلن رئيس بنك االستيراد والتصدير األميركي فريد هوتشبرغ 
ان مؤسس���ته منحت قرضا بقيمة مليار دوالر الى البرازيل لتمويل 
اشغال البنى التحتية ملونديال 2014 ودورة األلعاب االوملبية 2016 

في ريو دي جانيرو.
وقال هوتشبرغ خالل اجتماع مع مسؤولي مدينة ساو باولو »من 
مجموع 3 مليارات دوالر تقرر تخصيص مليار دوالر لكأس العالم 

ودورة األلعاب االوملبية«.
وأضاف هوتشبرغ الذي كان بني رجال االعمال املرافقني للرئيس 
األميركي باراك اوباما ف���ي جولته ألميركا اجلنوبية: »لدينا العديد 
من الف���رص لزيادة التجارة الثنائي���ة، وكأس العالم 2014، ودورة 
األلع���اب االوملبية 2016 بني هذه الفرص. كما ق���ال الرئيس اوباما: 
»س���اعة البرازيل حانت«، سنقوم بالتالي مبساعدتها على مستوى 

البنى التحتية«.

اعتبر وزير الرياضة والشباب املغربي منصف بلخياط ان بالده 
تنوي الترشح الس���تضافة االلعاب االوملبية الصيفية في 2024 او 
2028 وبناء ملعب كبير في الدار البيضاء بني 2012 و2015 سيساعدها 
في ذلك.وقال بلخياط لوكالة الصحافة الفرنس���ية »بناء هذا امللعب 
الكبير بس���عة 80 الف متفرج واملجهز بالبن���ى التحتية الرياضية 
احلديثة يجعل مدينة الدار البيضاء مرشحة قوية الستضافة االلعاب 

االوملبية الول مرة على ارض افريقية«.
واوضح الوزير املغربي انه لم يتخذ حتى اآلن قرارا في موضوع 

الترشح، وان كلفة بناء امللعب ستصل الى 250 مليون دوالر.
واش���ار الى ان بالده وضعت سياسة لبناء بنى حتتية رياضية 

من ضمنها تشييد مالعب في مراكش واغادير وطنجة.

أعلن االحتاد الس���عودي لكرة القدم تعاقده مع املدرب البرازيلي 
روجيريو لورينسو لقيادة منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم 

التي ستقام في كولومبيا، دون الكشف عن قيمة التعاقد.
وأوضح االحتاد في بيان له أنه مت التعاقد مع املدرب اجلديد لورينسو 

على أن يستمر املدرب الوطني خالد القروني مدربا للمنتخب.
واشار البيان إلى أن هذه اخلطوة من االحتاد السعودي تأتي لضمان 
إعداد منتخب الش���باب بالصورة التي تواكب طموحات الرياضيني 
كاف���ة في اململكة. واوضح البيان أن االحتاد حرص على التعاقد مع 
روجيريو لكونه املدير الفني »األنس���ب« في هذه املرحلة ألس���باب 
مختلفة أبرزها أنه درب منتخب البرازيل للش���باب الذي شارك في 
نهائيات كأس العالم للش���باب األخيرة التي أقيمت في مصر 2009 

وحقق معه نتائج جيدة حيث وصل إلى النهائي.

حذر االحتاد العراقي لكرة القدم جميع االندية املش����اركة في بطولة 
العراق من اطالق مش����جعيها عبارات سياسية أو دينية اثناء املباريات 
معتبرا ذلك خروجا على لوائ����ح ومواثيق االحتاد الدولي )فيفا( التي 

حترم اطالق الهتافات العنصرية أو الدينية اثناء املباريات.
وذكر بيان لالحتاد العراقي للعبة »دأب مشجعو بعض االندية على 
اطالق بعض الهتافات اثناء املباريات تتعارض والقيم واملفاهيم الوطنية 
والتعليمات الدولية«.واضاف البي����ان »االحتاد العراقي وبرغم اميانه 
املطلق بأن االندية ومشجعيها احلقيقيني ستقف بوجه هذه التصرفات 
الشاذة، فان تعليمات )فيفا( متنع وحترم جميع الهتافات املنضوية على 
عبارات سياسية أو دينية او عنصرية«.وكانت مباراة اجلوية والزوراء 
)0-1( التي اقيمت على ستاد الشعب الدولي السبت املاضي بحضور غير 
مسبوق ملش����جعي الفريقني وصل الى اكثر من 40 الف متفرج، شهدت 
اعمال ش����غب بني املش����جعني رافقتها اطالق عبارات سياسية ودينية 
من املمكن ان تهدد س����المة املباريات واجلمهور مستقبال.وهدد االحتاد 
بفرض عقوبات على االندية التي يتعمد مشجعوها اطالق هذه العبارات 
والشعارات مستقبال تصل الى شطب نتائجها وتنزيل فرقها الى درجة 
ادنى.من جهة أخرى، يس����عى االحتاد العراقي القناع نظيريه اآلسيوي 
والدولي للسماح بإقامة مباريات املنتخبات والفرق العراقية مستقبال 
على ستاد الشعب الدولي في العاصمة الذي فتح ابوابه مجددا السبت 

املاضي بعد توقف دام 6 اشهر الغراض الصيانة والتطوير.
وحضر اكثر من 40 الف متفرج وبشكل غير مسبوق منذ عدة سنوات 

مباراة الزوراء واجلوية.

أكد رئيس ن���ادي إنتر ميالن اإليطالي ماس���يمو موراتي أن 
الص���راع على لقب الدوري اإليطالي ال ينحصر بني ميالن وإنتر 
ميالن فقط ويتصدر ميالن جدول ترتيب الدوري اإليطالي بفارق 
نقطتني أمام أقرب مالحقيه إنتر صاحب املركز الثاني فيما يأتي 
نابولي في املركز الثالث بف���ارق ثالث نقاط عن الصدارة. وقال 
موراتي للموقع الرس���مي إلنتر ميالن: »ال ميكن حصر املنافسة 
على لقب الدوري اإليطالي بني إنتر وميالن، الصراع بيننا متقارب 
ولكن نابولي أيضا يحقق نتائج جيدة«. وأضاف: »الدوري هذا 
املوسم مميز ورائع ألن هناك ثالثة فرق تتصارع على اللقب بعد 

انضمام نابولي«.

أكد لوران بالن م���درب املنتخب الفرنس���ي أن العب الفريق 
ونادي برش���لونة االس���باني إريك أبيدال هو أفضل العب ظهير 
أيسر قام بتدريبه حتى اآلن.وسيضطر املنتخب الفرنسي، الفائز 
ببطولة كأس العالم عام 1998، للعب مباراته أمام لوكس���مبورغ 
بالتصفيات املؤهلة لبطولة األمم األوروبية »يورو 2012« بعد غد 
اجلمعة دون أبيدال بع���د إجرائه عملية جراحية إلزالة ورم في 
الكبد في األسبوع املاضي. ونقل موقع مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية على اإلنترنت عن بالن قوله: »إريك أبيدال هو الظهير 
األيسر األفضل بالنسبة لي.. نأمل أن نحل مشكلة مركزه الشاغر 
بالفريق قريبا«. وأضاف: »سيحتاج أبيدال لبعض الوقت الستعادة 
مس���تواه املعهود. أما بالنس���بة للوقت الراهن، فهناك العبون 
آخرون مستعدون لشغل مركزه في امللعب«.وأكد بالن أن منتخب 
فرنسا سيتعامل مع مباراة لوكسمبورغ مبنتهى اجلدية، مضيفا: 
»س���أجلس وأحلل املوقف وأتخذ قراري بشأن تشكيل الفريق«. 
وتتصدر فرنسا ترتيب املجموعة الرابعة بالتصفيات األوروبية 

برصيد تسع نقاط من أربع مباريات.

حصل جنم التنس السابق بيت سامبراس على عدد من جوائزه 
التي سرقت في ديس���مبر املاضي حيث عثر عليها خلف مستشفى 
في لوس اجنيليس وأودعت في مخزن باملستش���فى حلني استالمها 

من قبل الالعب السابق.
وتلقى موقع املشاهير »تي.ام.زد« معلومات تفيد بأن املسروقات، 
ومن بينها جائزة بطولة أس���تراليا املفتوحة الت���ي فاز بها النجم 
الس���ابق س���امبراس وعش���رات اجلوائز األخرى التي حصدها في 
مسيرته ببطوالت الرابطة العاملية لالعبي التنس احملترفني، توجد 

في موقع املستشفى.

البدري يصل إلى 
القاهرة ويطلب 
مواجهة األهلي 

وديًا

حسام ينفي إهانته 
ألحد النقاد وال 

يعرف ملاذا تقدم 
ببالغ ضده

فالفيو في طريقه إلى اخلريطيات
وصل مهاجم الشباب السعودي ومنتخب انغوال لكرة القدم فالفيو 
امادو أمس الى الدوحة للتعاقد مع اخلريطيات القطري على سبيل 

االعارة حتى نهاية املوسم احلالي.
وقال الش���يخ خليفة ب���ن ثامر آل ثاني رئي���س جهاز الكرة في 
تصريح للموقع االلكتروني الرسمي لناديه ان »فالفيو سينضم الى 
اخلريطيات بدال من البوركينابي يحيى كيبي الذي تعرض إلصابة 
ستبعده عن الفريق حتى نهاية املوس���م«، مضيفا ان »التعاقد مع 

فالفيو سيكون ملدة شهرين«.
وكان كيبي تعرض لإلصابة بكدمة قوية أضرت باجلفن والعني 

ومنحه األطباء راحة ملدة 4 أسابيع.
وتبقى للخريطيات 4 مباريات في الدوري إضافة إلى مشاركته 
في كأس األمير، كما يشارك في دوري أبطال اخلليج ضمن املجموعة 
الثالثة حيث يلتقي مع كاظمة في 5 ابريل املقبل في ستاد الصداقة 

والسالم.


