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زيدان: يؤملني وضع يوڤنتوس

سيني حارس ساو باولو يسجل الهدف 99

عاد األسطورة الفرنسي زين الدين زيدان 
إلى تورينو للمشاركة في املباراة اخليرية التي 
جمعت بني يوڤنتوس وجنوم تورينو وانتهت 

بالتعادل 2-2.
وقال زيدان: »يؤملني مشاهدة يوڤنتوس في 
ه���ذا الوضع، فريق مثل يوڤنتوس ينبغي ان 
يفوز دائما واألمور يجب أن تعود إلى نصابها 

الصحيح«.
وتابع »الكثير من األمور تغيرت في الفترة 
االخيرة، امتنى أن يعود الفريق إلى دائرة العظماء 
في اسرع وقت، عندما تلعب في يوڤنتوس فإنك 

سجل روجيريو سيني حارس مرمى ساو 
باولو الهدف رقم 99 في مسيرته خالل مباراة 
أمام باوليستا ويبلغ حارس منتخب البرازيل 
السابق من العمر 38 عاما ويعد من املتخصصني 
في تسديد الركالت احلرة وركالت اجلزاء وسجل 
هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني لكنه لم 
يفلح في احليلولة دون خس���ارة بطل اميركا 
اجلنوبية السابق 3-2 في بطولة والية ساو 

تصبح مخلصا له إلى االبد«.
وحت���دث زيدان ع���ن الصفق���ة احملتملة 
ليوڤنت���وس التي تتمثل في ضم ايدن هازارد 
جناح لي���ل، واعرب عن اعتقاده بأن جيرميي 
مينيز جنم فريق روما سيكون الصفقة االنسب 

للسيدة العجوز في الوقت الراهن.
وأوضح زيدان »هازارد العب رائع، ولكن 
لس���ت متأكدا من أنه الرجل االنس���ب ليكون 
خلفيتي في يوڤنت���وس، ولكن على اجلانب 
األخر فإن مينيز س���يتأقلم سريعا وبإمكانه 

اللعب ليوڤنتوس«.

باولو. وعوض روجيريو بهذا الهدف خطأ ارتكبه 
تسبب في احراز باوليستا لهدفه االول.

وستلوح اول فرصة لروجيريو لتسجيل 
الهدف رقم مئة في مباراة قمة امام كورنثيانز 

يوم االحد املقبل.
وقال روجيري���و للصحافيني بعد املباراة 
»مباراة ساو باولو مع كورنثيانز حتظى باهمية 

اكبر من تسجيل الهدف رقم مئة«.

األسطورة زيدان يتمنى أن يعود يوڤنتوس الى دائرة العظماء

احلارس الهداف روجيريو سيني يطمح للهدف ال� 100

أخبار متفرقة
٭ تلقى النيجيري كيلفني ايتوهو 

مهاجم مانشستر سيتي االجنليزي 
عقوبة السجن ثمانية اشهر لتورطه 

في شجار بالشارع اسفر عن كسر فك 
رجل.

٭ اصدرت محكمة في جورجيا حكما 
بحبس العب كرة القدم اجلورجي الدولي 
السابق جورجي دميترادزه 6 سنوات بعد 
ادانته باالحتيال واالبتزاز حبسما افادت 

وسائل االعالم في جورجيا.
وسبق لدميترادزه ان لعب لعدة فرق 

منها فينورد الهولندي وريال سوسييداد 
االسباني.

٭  أشارت تقارير صحافية إلى أن 
فرناندو ليورنتي مهاجم اتلتيك بلباو 

االسباني يحظى باهتمام إنتر ميالن 
اإليطالي. وذكرت صحيفة »آس« أن 
إنتر ميالن يبحث عن مهاجم جديد، 

وأنه يرى أن ليورنتي )26 عاما( هو 
االنسب للقيام بهذا الدور، كما ذكرت 
تقارير إخبارية في إيطاليا أن ميالن 

يراقب عن كثب مدافع أودينيزي 
املغربي الدولي مهدي بن عطية.

٭ اعرب الهولندي الدولي روبن ڤان 
بيرسي مهاجم ارسنال اإلجنليزي عن 

خيبه امله من تصرفات العبي برشلونة 
خالل مباراة الفريقني في دور الستة عشر 

لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
وقال ڤان بيرسي لصحيفة »ذي تليغراف« 

»حقا ال افهم سر كل هذه الضجة بشأن 
اخلطأ الذي ارتكبته مع ليونيل ميسي، 
اجلميع شعر بالغضب جتاهي، لكني لم 

اتعامل معه بشكل مختلف عن معاملتي مع 
املنافسني اآلخرين، لم يكن أحد سيتذمر 

إذا كنت ارتكبت اخلطأ ذاته مع خافيير 
ماسكيرانو«. وتابع »العبو برشلونة 

تذمروا ضد كل ما يحدث داخل امللعب.
٭ بات خلويا على بعد 3 نقاط من 

التتويج بلقب بطولة الدوري القطري 
لكرة القدم للمرة االولى في تاريخه 
بفوزه الكبير على اخلور 3 - 1 في 

افتتاح املرحلة التاسعة.
ورفع خلويا رصيده الى 45 نقطة 

واصبح بحاجة الى 3 نقاط في 
مبارياته الثالث املتبقية امام السد وام 

صالل والريان.
وعاد اخلريطيات بفوز ثمني على 

حساب مضيفه السيلية 2 - 0.
٭ ابطل الفحص الطبي صفقة انتقال 

املهاجم االنغولي امادو فالڤيو من الشباب 
السعودي الى اخلريطيات القطري على 

سبيل االعارة بعدما سقط الالعب في 
االختبار الطبي الذي اثبت عدم لياقته.
٭ اكد رئيس جلنة االنضباط في 

االحتاد العراقي لكرة القدم هادي جواد 
ايقاف العب اجلوية الدولي السابق 
جاسم محمد غالم عن اللعب ملدة 3 

سنوات نتيجة اعتدائه على حكم مباراة 
فريقه مع الزوراء ضمن الدوري احمللي.

واضاف: كما تقرر عدم منحه بطاقة 
االستغناء الدولية وتغرميه 2500 دوالر 

)3 ماليني دينار عراقي(.
٭ استقر اعضاء مجلس ادارة نادي 

االتفاق السعودي على ان يتولى التونسي 
يوسف الزواوي تدريب الفريق االول 

خلفا للروماني مارين ايوان الذي اقيل من 
منصبه الثالثاء املاضي بحسبما اوردته 

صحيفة »الرياض« السعودية.

عبدربه يرفض 3.5 ماليني للبقاء مع اإلسماعيلي

شحاتة يضع اللمسات األخيرة قبل مواجهة »األوالد«

يختتم املنتخب املصري لكرة 
القدم في التاس���عة مساء اليوم 
بتوقي���ت الكويت تدريباته على 
ستاد اليس بارك الذي سيقام عليه 
مواجهة الفراعن���ة املرتقبة امام 
منتخب جنوب افريقيا املقرر لها 
غدا السبت ضمن مباريات اجلولة 
الثالثة م���ن تصفيات املجموعة 
الس���ابعة املؤهلة لبطولة االمم 
االفريقية 2012 التي ستستضيفها 

غينيا االستوائية والغابون.
اليوم   وسط  وتأتي تدريبات 
اجواء مختلطة بني التفاؤل والقلق 
من جانب اجلهاز الفني للمنتخب 
املصري بقيادة حس���ن شحاتة 
وكذلك الالعبون بسبب الضغط 
النفس���ي والعصب���ي الذي ظهر 
علي اجلميع خالل التدريب االول 
للفريق بجوهانسبرغ، حيث يعتبر 
العبو املنتخب هذا اللقاء مصيريا 
في مشوار الفراعنة بالتصفيات  

25 يناير األخيرة.
وأفاد موقع »العربية.نت« أن 
عبدربه قد كثف من اتصاالته 
بوكالء ش���ركات التسويق من 
أجل جلب عرض احتراف عربي 
أو أوروبي له خالل االنتقاالت 

الصيفية.
وفي شأن آخر، أعرب جنما 
الزمال���ك أحمد غ���امن وعمرو 
الصفتي ع���ن حزنهما العميق 
لهجوم اجلماهير عليهما بعد 
الهزمية من االفريقي التونسي 

في دوري أبطال افريقيا.
وقاال في تصريح نقله موقع 
ن���ادي الزمال���ك إن اجلماهير 
الهزمية  حتملنا وحدنا سبب 
ولذلك قررنا الرحيل عن الفريق 
في نهاية املوسم احلالي بسبب 
تعرضن���ا لهجوم ض���ار من 

اجلماهير.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

اإلسماعيلي حسني عبدربه في 
حالة احتقان وغليان وس���ط 
جماهير مدينة اإلس���ماعيلية 
بسبب رفض الالعب متديد عقده 
مع »الدراويش« مقابل احلصول 
على 3.5 ماليني جنيه عن املوسم 
الواحد ومتسك باحلصول على 
خمس���ة ماليني جنيه عن كل 
موسم يلعب فيه للفريق، ما دفع 
جماهير اإلسماعيلية املولعة 
بكرة القدم ألن تهاجم الالعب 
وتهتف ضده بل ووصل األمر 
إلى حد تهديده باالعتداء عليه 

حال إصراره على موقفه.
الس���يما أن رفض الالعب 
احلصول عل���ى ثالثة ماليني 
ونص���ف يتزامن م���ع مطالب 
ش���عبية مصري���ة بتخفيض 
رواتب جن���وم الكرة وتطبيق 
مبدأ العدال���ة االجتماعية بني 
فئات الش���عب بعد قيام ثورة 

لكونه يعد »االمل االخير«.
وكان اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة حس���ن ش���حاتة قد بذل 
قصارى جهده البعاد الالعبني عن 
أي مؤثرات خارجية وجتهيزهم 
بشكل مالئم واعادة برمجة الالعبني 
م���ن جديد على املهم���ة الصعبة 
وكيفية تخطي اسوارها وتأديتها 
بنجاح واقتناص أهم ثالث نقاط 
س���تدخل الفراعنة ال���ى االجواء 

الصحيحة باملنافسات.
من جه���ة أخ���رى، يخوض 
منتخ���ب مصر االوملب���ي مباراة 
مهمة ومؤثرة مس���اء اليوم على 
ملعب بتروسبورت بالقاهرة أمام 
بتس���وانا، في ذهاب التصفيات 
األفريقية املؤهلة ألوملبياد لندن 
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عبدربه يطمح لالحتراف الخارجي 

من جهة أخرى، تسبب العب 

مدرب املنتخب املصري حسن شحاتة يبذل جهودا كبيرة لتجهيز العبيه بشكل مالئم

فيصل بن تركي يخطط لشراء ناد أسترالي

بنيتيز يحلم بالعودة إلى ليڤربول

إم.بي.سي.نت: أفادت تقارير 
صحافية أسترالية بأن رئيس 
النصر السعودي األمير  نادي 
فيص����ل بن تركي أب����دى نيته 
اجلادة في االستثمار في الدوري 
األسترالي، من دون حتديد ما إذا 
كان ذلك سيسفر عن شراء ناد 

أسترالي أم ال.
وذك����رت صحيفة »احلياة« 
اللندني����ة � نق����ال عن صحيفة 
»صن����داي مورنين����غ هيرالد« 
األس����ترالية � أن األمير فيصل 
كلف املستش����ار توني راليس 
بالتصرف نياب����ة عنه في هذا 
الشأن، إال أن املفاوضات تعثرت 

األجانب ونحن نريد االستثمار 
في هؤالء الالعبني بدال من اإلنفاق 
عليهم فقط، إننا جادون للغاية 
في ه����ذا التوجه، نود احملاولة 
لتفعيل املشاريع املشتركة التي 
تخدم تطوير لكرة القدم، ونعتقد 
أن الصفقة ستعود بالنفع على 

الناديني«.
وأشارت الصحيفة األسترالية 
إلى أن املستشار توني راليس 
إلى  س����يقوم بزي����ارة عاجلة 
العاصمة الس����عودية الرياض 
قريبا، وذلك ملناقشة املقترحات 
م����ع رئي����س ن����ادي النص����ر 

مباشرة.

أن تكون الش����راكة املستقبلية 
مثمرة للطرفني.

من جانبه، قال نائب رئيس 
النص����ر عام����ر الس����لهام: إن 
االستثمار في الدرجة األولى في 
الدوري األسترالي سيكون اجتاها 

جديدا لكرة القدم السعودية.
وأضاف »نعتقد أن أستراليا 
بيئ����ة خصب����ة لالس����تثمار، 
وباإلم����كان حتقيق فوائد جمة 
الطريقة  لالعبني، نريد تغيير 
التي تتم به����ا إدارة كرة القدم 
الس����عودية فحسب  ليس في 
إمنا في منطقة اخلليج، األندية 
تنفق أمواال كثيرة على الالعبني 

بسبب رفض احتاد كرة القدم في 
أستراليا التعامل مع راليس، إذ 
طالب املدير التنفيذي لالحتاد 
األس����ترالي بن باكلي األسبوع 
املاضي أن يتم االتفاق من دون 
أي وس����طاء، وجاءت مطالبته 
بكون االحتاد األسترالي ال ميلك 
اتصاال مباشرا بينه وبني األمير 

فيصل بن تركي.
وأضافت »من غير املعروف 
ما إذا كان األمير تركي يسعى 
لشراء أحد األندية أو االستثمار 
بشكل آخر في الدوري«، مشيرة 
الى أن نائب رئيس نادي النصر 
عامر السلهام عبر عن أمله في 

األمير فيصل بن تركي

اعت���رف املدرب االس���باني 
رافايل بنيتيز انه يحلم بالعودة 
الى تدريب ليڤربول االجنليزي 
في يوم م���ن االيام بعدما تركه 

املوسم املاضي.
وكان���ت نهاي���ة بنيتيز مع 
ليڤربول مخيبة بعد 6 اعوام على 
رأس ادارته الفنية حيث فشل في 
قيادته الى مسابقة دوري ابطال 

اوروبا هذا املوسم.
ويشرف االسكوتلندي كيني 
دالغليش حاليا على ليڤربول 
واعاد التوازن الى صفوفه بعد 
النتائج املخيبة للمدرب السابق 
روي هودغسون خليفة بنيتيز 
مطلع املوس���م احلال���ي بعدما 
انضم االس���باني ال���ى تدريب 
انتر مي���الن االيطالي. وميلك 
دالغليش حظوظا كبيرة ملواصلة 
النادي الشمالي  مش���واره مع 
الرغم من ذلك،  العريق. وعلى 
فإن بنيتيز الذي اكتسب شعبية 
كبيرة في ليڤربول يحلم بالعودة 

الى »انفيلد رود«.
وقال بنيتيز في تصريح لقناة 
»سكاي سبورتس نيوز«: »انا 
فخور بكوني اشرفت على تدريب 
نادي ليڤربول وارغب في العودة 

الى تدريبه في املستقبل«.
واض���اف »لي���س باالمكان 

الى التدري���ب في إجنلترا فإنه 
لن يشرف على الفرق املنافسة 
لليڤربول امثال ايڤرتون ومان 

يونايتد.

وتابع: »سيكون ذلك حلما. 
س���أكون س���عيدا بالعودة في 
املستقبل«، مش���يرا الى انه اذا 
الفرصة بالعودة  س���محت له 

معرفة متى ألن كيني دالغليش 
يقوم بعمل رائع، انها مس���ألة 
وقت، ليس باالمكان معرفة ما 

يخبئه املستقبل«.

املدرب اإلسباني رافايل بنيتيز يؤكد أنه لن يدرب في إجنلترا سوى ليڤربول

رونالدو يشيد بنيمار وجانسو ولوكاس
أشاد النجم البرازيلي املعتزل 
رونالدو بثنائي فريق سانتوس، 
نيمار وجانسو ولوكاس جنم 
ساو باولو، واصفا إياهما بأنهما 
مستقبل منتخب السامبا، ولكنه 
اعترف بأن نيمار هو االبرز بني 

بأن إيطاليا هي املكان األنسب 
لالعبني الثالثة لتطوير ادائهم 
عندما يحني الوقت للرحيل عن 

البرازيل.
وأوض���ح رونال���دو: »في 
اعتقادي أن األفضل هو نيمار، 

إنه يسجل الكثير من األهداف 
وم���ازال ف���ي الثامنة عش���ر، 
لوكاس يلع�ب بشكل متحرر 
أكثر ويتميز بالسرعة، فيما أن 
جانسو العب يبرع في الدور 

االرتدادي«.

سكاي س���بورتس »اعتقد انه 
يج���ب التركي���ز عل���ى نيمار 
وجانسو ولوكاس، إنهم العبون 
رائعون وهم مستقبل املنتخب 

البرازيلي«.
وأعرب رونالدو عن اعتقاده 

الثالثي البرازيلي.
ومنذ اعتزال عالم كرة القدم 
الشهر املاضي، بدأ رونالدو في 
احلديث بشكل دائم عن اجليل 

اجلديد من املواهب في بالده.
وق���ال رونال���دو لش���بكة 

أحمد غامن 
وعمرو الصفتي 

يرغبان في الرحيل 
عن الزمالك 

بسبب تعرضهما 
لهجوم جماهيري


