
رياضة
السبت 28 مايو 2011

15

قدم مدرب فريق االشبال حتت 14 سنة في نادي القادسية 
عبداهلل بالل اس���تقالته رسميا الى مجلس ادارة النادي في 
قرار مفاجئ لظروف خاصة مبديا عدم رغبته في االستمرار 
مع الفريق في املوسم املقبل على الرغم من ان عقده ينتهي 

في نهاية املوسم املقبل.
وقد تلق���ى بالل اكثر من عرض م���ن اندية محلية، وقد 
حقق مع القادس���ية املركز الثالث في بطول���ة الكأس التي 

اختتمت مؤخرا.
يحيى حميدان  ٭

وصف رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم ميشال بالتيني 
بان اس���تدعاء رئيس االحتاد الدولي جوزيف بالتر للمثول 
امام جلنة االخالق على خلفية اعمال رشاوى »حلظة مهمة 
جدا«. وكان منافس بالتر على انتخابات رئاسة »فيفا« املقررة 
االربعاء املقبل محمد بن همام اس���تدعي بدوره للمثول امام 

جلنة االخالق للرد على اتهامات صدرت بحقه. 

تنطلق اليوم مس����ابقة كأس امللك بنس����ختها الرابعة وفق 
نظامها احلالي مبش����اركة 8 فرق ويبدأ بطل الدوري السعودي 
الهالل البحث فيها عن اول لقب له في املس����ابقة عندما يواجه 
الفيصلي الذي تأهل للمسابقة بدال من التعاون الذي أبعد بقرار 
إداري ولن يجد الهالل صعوبة في جتاوز الفيصلي. كما يلتقي 
االتفاق والوحدة على ذك����رى لقائهما في الدور نصف النهائي 
ملسابقة كأس ولي العهد الذي كسبه الوحدة بركالت الترجيح. 
وتختتم لقاءات الذهاب في هذه املرحلة غدا بلقائي النصر واالحتاد 
في الرياض واألهلي والش����باب في جدة. من جهة اخرى، بات 
املدرب املكسيكي خافيير اغيري األقرب لإلشراف على املنتخب 
السعودي كمدرب للمرحلة املقبلة، وكان أغيري قد أشرف هذا 

املوسم على تدريب فريق ريال سرقسطة اإلسباني.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

بالل يستقيل من سلة القادسية

بالتيني: استدعاء بالتر حلظة مهمة

أغيري يقترب من تدريب السعودية

متفرقات عاملية
٭ اعترف اإليفواري كولو توريه جنم فريق مانشستر 
سيتي بأنه مرتاح نفسيا حلصوله على عقوبة اإليقاف 

ستة أشهر من قبل االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بسبب 
سقوطه في اختبار املنشطات الذي أجري له في مارس 

املاضي.وحتسب فترة اإليقاف اعتبارا من الثاني من مارس 
املاضي، عندما سقط في اختبار املنشطات واستبعد من 

صفوف مانشستر سيتي حلني حسم القضية.
٭ ذكرت وسائل اإلعالم االسبانية أن النجم البرازيلي 
رونالدينيو صانع العاب فالمينغو قد يعود إلى الدوري 

االسباني عبر بوابة اتليتكو مدريد.
٭ سيخوض االرجنتيني غابرييل هاينزه مدافع نادي 

مرسيليا الفرنسي مباراته االخيرة مع الفريق اجلنوبي غدا 
االحد ضد كاين في املرحلة االخيرة من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم »ليغ 1«. 
٭ اكد مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم كرمي بنزمية 
انه يرى بانه سيكون ضمن تشكيلة فريقه احلالي ريال 
مدريد االسباني املوسم املقبل. وقال بنزمية في تصريح 
لصحيفة »ماركا« االس���بانية: »الناس يتحدثون كثيرا: 
املدرب )البرتغالي جوزيه مورينيو( ال يثق بي ويرغب 

في بيعي«. 
 ٭ واصل أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا 
إثارة اجلدل بشأن غياب اختبارات الكشف عن املنشطات 

في امللحق الفاصل بني منتخبي األرجنتني وأستراليا 
عام 1993 في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

1994 بالواليات املتحدة. وأكد مارادونا مجددا أن خوليو 
غروندونا رئيس االحتاد األرجنتيني للعبة ونائب رئيس 

االحتاد الدولي )فيفا( أبلغ الالعبني قبل هذه املواجهة بأنهم 
يستطيعون استخدام املواد املنشطة التي يريدونها.

االخالق«. وتابع »سيكون جوزيف 
بالتر مدعوا لتقدمي الدفاع اليوم، 
عل����ى ان ميثل امام جلنة االخالق 
غ����دا في زيوري����خ«. ويأتي قرار 
اللجنة على اثر الطلب الذي تقدم 
به القطري محمد بن همام رئيس 
االحتاد االسيوي واملرشح ضد بالتر 
في انتخابات رئاسة »فيفا« االربعاء 
املقب����ل، مبثول رئيس الفيفا امام 
جلنة االخالق. وكان املكتب االعالمي 
لنب همام اصدر بيانا رسميا جاء 
فيه »مبا ان االتهامات تضمنت اسم 
الرئيس احلالي جوزيف بالتر، فان 
محمد بن همام يطالب بأن تشمله 
التحقيقات«. واضاف »االتهامات 
تتضمن اقواال بأن بالتر كان على 
علم بعمليات الدفع املزعومة لبعض 
املسؤولني في االحتاد الكاريبي ولم 

يعارض هذا االمر«.

واضاف البيان »وبالتالي، قررت 
جلنة االخالق ب� »فيفا« ان تفتح 
حتقيقا بحق رئيس فيفا عمال بالبند 
السادس عش����ر من قانون جلنة 

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
بان جلنة االخالق قررت أمس فتح 
حتقيق مع رئيس »فيفا« السويسري 
جوزي����ف بالتر. وج����اء في بيان 
لالحتاد الدولي »طلب عضو اللجنة 
التنفيذية في االحتاد الدولي محمد 
بن همام من جلنة االخالق التابعة 
لفيفا ان تفتح حتقيقا بحق رئيس 
فيفا جوزيف بالتر على اساس ان 
التقرير املقدم م����ن عضو اللجنة 
التنفيذية في فيفا تشاك باليزر في 
وقت س����ابق، يؤكد ان جاك وارنر 
نائب رئي����س فيفا ورئيس احتاد 
الكونكاكاف اعل����م جوزيف بالتر 
بدفع بعض االموال نقدا الى بعض 
اعض����اء الكونكاكاف في االجتماع 
الذي نظمه بن همام ووارنر في 10 
و11 مايو احلالي، وبأن رئيس الفيفا 

لم يعارض هذا االمر«.

محمد بن همامجوزيف بالتر

إبراهيم حسن: اإلعالم األحمر سبب اخلسارة وسنطالب بحكام أجانب

»فيفا« يحقق مع بالتر بعد اتهام بن همام له بالفساد

املقاصة يهزم الزمالك ويشعل سباق القمة
املنتخب املصري،  الي����وم  يبدأ 
اس����تعداداته ملواجهته املرتقبة 
أمام جن����وب أفريقيا، 5 يونيو 
املقبل بس����تاد القاهرة الدولي، 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
للمجموعة السابعة بالتصفيات 
املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2012 
بغينيا االس����توائية والغابون. 
ومن املقرر جتمع الالعبني اليوم 
الذي����ن مت اختياره����م بالقائمة 
الدولي����ة التي حدده����ا اجلهاز 
املدير  الفني للفراعن����ة بقيادة 
الفني حسن شحاتة. وقد ضمت 
القائمة في مركز حراسة املرمى، 
عصام احلض����ري وعبدالواحد 
الس����يد وأحمد الشناوي، وفي 
خط الدفاع وائل جمعة ومحمود 
فتح اهلل ومحمد جنيب وهاني 
سعيد )املصري( وأحمد فتحي 
وأحمد احملمدي وسيد معوض 
وأحمد سمير فرج، وفي الوسط 
حس����ني عبدربه وحسام غالي 
وعمرو السولية وإبراهيم صالح 
ومحمود عبدالرازق »شيكاباال« 
ومحمد ناجي »ج����دو« وأحمد 
حس����ن وعبداهلل السعيد، وفي 
خط الهجوم محمد زيدان وأحمد 
علي ودودي اجلباس والس����يد 

حمدي وأحمد عبدالظاهر.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

سقط الزمالك في فخ الهزمية 
أمام ضيفه مصر املقاصة بهدف 
دون رد، س����جله العبه املغربي 
عمر جندي قبل دقائق من نهاية 
اللقاء الذي جمع الفريقني مساء 
أول م����ن امس بس����تاد القاهرة 
ضمن منافس����ات اجلولة ال� 23 
من الدوري املصري املمتاز، ورغم 
ان املقاصة لعب ب� 10 العبني فقط 
بعد طرد هدافه حس����ني حمدي 
قبل دقائق من نهاية الش����وط 
األول، إال انه جنح وجهازه الفني 
بقيادة ط����ارق يحيى في تبرئة 
نفس����ه من كل ما أثير عن تهمة 
تفويت املباراة، وبهذه النتيجة 
يكون أيضا املقاصة أهدى األهلي 
فرصة جديدة للس����يطرة على 
القمة مع الزمالك، ويشعل صراع 
املنافسة على درع الدوري هذا 
املوسم، بعدما تساوى الفريقني 
في الص����دارة برصيد 46 نقطة 
لكل منهما. من جانبه، أكد مدير 
الكرة بالزمالك إبراهيم حسن ان 
اإلعالم املنتمي للقلعة احلمراء 
قاد حملة رخيصة للضغط على 
الفني لفريق  الزمالك واملدي����ر 
مص����ر املقاصة ط����ارق يحيي 
وكذل����ك التحكيم، وهي احلملة 
التي جنحت في مهمتها بخسارة 
الزمالك. وكشف مدير الكرة انه 

شيكاباال يحاول املرور من العب املقاصة
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شركات مصالح خاصة
رغم انني والكثيرين يؤيدون اللقاءات الودية التي 
تخوضها فرقنا الرياضية مع بعض الفرق األخرى 

الشقيقة صاحبة التاريخ الطويل واالجنازات العريقة 
مثل الزمالك واألهلي املصريني مما يترتب عنه حتقيق 

فائدة فنية من وراء هذه املواجهات، اال ان هناك لألسف 
الشديد بعض الشركات »اخلاصة« استغلت هذا الوضع 

لتحقيق مكاسب جتارية على »ظهور« بعض فرقنا 
واتبعت سياسة »سلق بيض« ألن مثل هذه اللقاءات 
تتطلب حتضيرا مبكرا منذ عام املوسم، ولعل اقرب 

مثال على ذلك ما قامت به الشركة التي اتفقت مع 
الزمالك قبل فتره ليست بالبعيدة، حيث شارك في 

مباراتني امام التضامن والقادسية، وحتججت يومها بان 
املباراتني كانتا دعما ووفاء ألهل مصر بعد ثورة 25 

يناير، »طيب آمنا باهلل« وأهل مصر يستاهلون كل خير، 
ولكن يبدو ان الشركة استحلت األمر رغم ان املباراتني 

من وجهة نظري لم تخرجا بالفائدة الفنية املنتظرة 
منهما، وقامت الشركة نفسها وادعت حبها للمرحوم 

بإذن اهلل ناصر اخلرافي وخاطبت األهلي صاحب 
القاعدة اجلماهيرية الكبرى في مصر من اجل لعب 

مباراة ودية مع نادي كاظمة، اال انه رفض بسبب وجود 
عدد من املباريات املهمة التي متنعه من خوض مباريات 

ودية، فخاطبت الشركة القادسية والكويت للعب مع 
األهلي، وجاء الرد بالرفض كذلك لنفس السبب األول، 

فما كان من الشركة حينها سوى مخاطبة النادي العربي 
فوافق ولكن بشرط ان يأخذ 30 الف دوالر مقابل 

خوضه املباراة، االمر الذي وجده مسؤولو الشركة صعبا 
عليهم، فكيف لها ان حتضر فريقا وتدفع له مبلغا كبيرا 

ثم تدفع للفريق اخلصم مبلغا آخر!
عندها وجدت الشركة نفسها امام مأزق حقيقي وما 

كان لها من االندية الكبيرة سوي الساملية الذي وافق 
على الفور رغبة من مسؤوليه في ان يدون التاريخ اسم 

النادي عندما يالقي فريقا عريقا له صوالته وجوالته 
مثل األهلي.

والسؤال املهم الى متى ستظل فرقنا احمللية رهينة 
تسلط بعض الشركات التي يكون همها األول هو 

املكسب املادي فقط؟ 
آخر الكالم: شكرا لكل من سأل عني اثناء وعكتي 

الصحية، متمنيا للجميع الصحة والعافية. 

بصدد رف����ع طلب ملجلس إدارة 
الزمالك من أجل االحتجاج رسميا 
على حكم املباراة ياسر محمود، 
ويطلب فيها توفير حكام أجانب 
باملباريات املهمة. من جانب اخر، 


