
رياضةالجمعة  4  مارس  2011   42

األهلي يرفض سفر فتحي إلنجلترا ويحقق مع شوقي 

الغرافة ينفي تفاوضه مع ميتسو

»NBA« الفوز الخمسون لسبيرز في الـ

فرنانديز يؤكد تسوية خالفه مع »فيفا«

أهلي جدة يعدل عن التعاقد مع كوزمين

اجتماعات طارئة التحاد اللجان 
األولمبية العربية

»فيفا« يمنح اإلمارات تنظيم 
مونديال الناشئين 2013

ال تعديل على المقاعد في مونديال 2014

رونالدو يوَدّع »الساحرة« أمام رومانيا

نفى مجل���س ادارة ن���ادي الغرافة القطري 
تفاوضه مع الفرنس���ي برونو ميتس���و مدرب 
املنتخب القطري سابقا من أجل تدريب الفريق 
في املوسم املقبل خلفا للبرازيلي كايو جونيور 
الذي صار من شبه املؤكد مغادرته قلعة الفهود 

مع نهاية عقده.
جاء هذا النفي عن طريق محمود الغزال نائب 
رئيس جهاز الكرة بالنادي في تصريحه ملجلة 
استاد الدوحة القطرية على خلفية التواجد املستمر 

للمدرب الفرنسي في مباريات الغرافة.

حقق سان انطونيو سبيرز فوزه اخلمسني 
في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني هذا 
املوسم بتغلبه على كليفالند كافالييرز 99-109. 
وقدم كيفن غارنيت مباراة رائعة وقاد بوسطن 
سلتيكس وصيف املوسم املاضي الى الفوز على 

ضيفه فينيكس صنز 103-115.
وسجل غارنيت 28 نقطة و11 متابعة، وذلك 
في املواجهة االولى بني الفريقني بعد خس���ارة 
بوسطن أمام فينيكس 71-88 في 28 يناير املاضي، 
عندم���ا قال مدرب صنز ألفني جنتري انه »فقد 
احترام« غارنيت الذي ضرب الالعب تشانينغ 

فراي خالل املواجهة.
وأضاف بول بيرس 16 نقطة و13 متابعة وراي 
ألن 19 نقطة وامل���وزع راجون روندو 16 نقطة 
و15 متابعة. وحصل اصطدام بني فراي وزميله 
فن���س كارتر تركا على اث���ره امللعب مصابني. 

وبعد تسجيله 21 نقطة في سلة انديانا بيسرز 
تعرض متصدر ترتي���ب هدافي الدوري كيفن 
دورانت اللتواء في كاحل���ه وخرج مصابا في 
املباراة التي انتهت بفوز فريقه اوكالهوما سيتي 
ثاندر على ضيفه 113-89 على ملعب »أوكالهوما 
سيتي أرينا«. وتعرض شيكاغو بولز متصدر 
املجموعة الوسطى للخسارة أمام مضيفه أتالنتا 
هوكس 80-83 على ملع���ب »فيليبس أرينا«. 
وفي باقي املباريات، فاز غولدن ستايت ووريرز 
على واشنطن ويزاردز 106-102، ومينيسوتا 
متبروولفز على ديترويت بيستونز 105-116، 
ونيويورك نيكس على نيو اورليانز هورنتس 
107-88، وبورتالند ترايل باليزرز على ساكرامنتو 
كينغز 107-102، ولوس اجنيليس كليبرز على 
هيوسنت روكتس 106-103، ودنفر ناغتس على 

تشارلوت بوبكاتس 80-120.

أعلن االحتاد البرازيلي لكرة القدم ان املهاجم 
الدولي الس���ابق رونالدو الذي اعتزل اللعب قبل 
اسبوعني، سيودع املالعب بصفة نهائية في السابع 
من يونيو املقبل خالل املب���اراة الدولية الودية 
التكرميية له بني املنتخبني البرازيلي والروماني في 
ساو باولو.وبعد مفاوضات بني رونالدو ورئيس 
االحتاد البرازيلي ريكاردو تيكس���ييرا، تقرر ان 
يخوض رونالدو مباراته الوداعية مبناسبة البرازيل 
ورومانيا على ملعب »باكاميبو« في ساو باولو. 
وقال تيكسييرا في بيان له »رونالدو يستحق مباراة 
وداعية كما ان املشجعني البرازيليني يستحقون 
مشاهدته للمرة األخيرة بألوان املنتخب البرازيلي 

في احد املالعب في البالد، أنا متأكد أنه سيكون 
احتفاال كبيرا يليق بس���معة مسيرة هذا النجم 
الكبير«. وكان رونالدو احلائز على كأس العالم 
مع منتخب بالده عامي 1994 و2002، اعتزل اللعب 
نهائيا منتصف فبراير املاضي عن س���ن 34 عاما 
بسبب مشاكل بدنية وكشف انه يعاني منذ سنوات 
من قص���ور في الغدة الدرقي���ة. وكتب رونالدو 
أمس على موقعه في تويتر »لديكم من اآلن حدث 
مقرر في 7 يونيو. تعالوا الى باكاميبو لنحتفل 
معا«. وأوضح االحت���اد البرازيلي ان اعتزال ال� 
»فينومينو« مش���ابه لتكرمي النجمني الكبيرين 

لكرة القدم البرازيلية بيليه وزيكو.

أكد املدرب الفرنسي لويس فرنانديز انه قام بتسوية خالفه مع 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بخصوص عدم دفعه مس���تحقات 

مالية لنادي الريان القطري.
وقال فرنانديز في بيان له: »االحتاد الدولي لم يوافق على منحي 
مهلة اضافية وبالتالي كان يتعني علّي حل هذه املش���كلة في أسرع 

وقت ممكن حتى اتفادى اإليقاف، وهو ما قمت به«.
وأضاف: »طيلة مس���يرتي، حرصت دائما على احترام التزاماتي 
وسأواصل القيام بذلك، أمني النفس بأن تكون نتيجة الشكوى التي 
تقدمت بها ايجابي���ة« دون ان يقدم تفاصيل حول الطريقة التي مت 

بها حل هذا اخلالف.

أشارت مصادر إعالمية سعودية مختلفة إلى أن مجلس إدارة النادي 
األهلي قد عدل عن فكرة التعاقد مع الروماني أوالريو كوزمني مدرب السد 
القطري السابق بسبب مطالبه املالية املبالغ فيها وبالتالي مت اإلبقاء 

على اجلهاز الفني احلالي بقيادة اليكس حتى نهاية املوسم.

تعقد اليوم بقصر املؤمترات في جدة، اجلمعية العمومية الطارئة 
الحتاد اللجان األوملبية العربية واالحتاد العربي لكرة القدم. بحضور 
األمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب النائب التنفيذي 
لرئيس احتاد اللجان األوملبية العربية النائب التنفيذي لرئيس االحتاد 
العربي لكرة القدم. كما يعقد املكتب التنفيذي الحتاد اللجان األوملبية، 
واللجنة التنفيذية لالحتاد العربي، اجتماعات مبشاركة رؤساء اللجان 

األوملبية العربية ورؤساء احتادات كرة القدم العربية.
وسيجرى خالل االجتماعات انتخاب رئيس الحتاد اللجان األوملبية 
ولالحتاد العربي والتي رشح األمير نواف بن فيصل بن فهد نفسه 
لرئاسة االحتادين العربيني بعد أن تلقى اتصاالت وبرقيات من عدد 

من االحتادات العربية واللجان األوملبية العربية لرئاستهما.

افادت وكالة الصحافة الفرنس���ية بان االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( قرر رس���ميا منح دولة االمارات ش���رف تنظيم كأس العالم 
للناش���ئني حتت 17 عاما عام 2013. وق���د تفوقت االمارات على غانا 

لنيل شرف االستضافة.
وسبق لالمارات ان استضافت بنجاح بطولة العالم حتت 20 عاما 
ع���ام 2003، كما حققت جناحا ايضا في اس���تضافة بطولتي العالم 

لالندية في العامني املاضيني.
وحصلت كندا على استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات عام 

2015 بعد ان انسحبت زميبابوي منافستها الوحيدة من السباق.
واوض���ح املصدر ان فيفا قرر اقامة الكونغرس الس���نوي له في 

املجر عام 2012 وجزر موريشيوس عام 2013.

كش���ف مصدر موثوق لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان ال تعديل 
اساسي على مقاعد كأس العالم 2014 في البرازيل املخصصة ملختلف 
القارات. وقال املصدر »لم يطرأ اي تعديل اساسي على توزيع املقاعد 
املخصصة لكأس العالم 2014 املقررة في البرازيل، كل ما في االمر ان 
القرعة ستحدد اي قارة ستواجه قارة اخرى في مباريات امللحق«.

واوضح »في الس���ابق، كان خامس اس���يا يواجه بطل اوقيانيا، 
وخامس اميركا اجلنوبية يواجه خامس الكونكاكاف )اميركا الشمالية 
والوسطى والبحر الكاريبي(، اما االن فان التعديل الوحيد الذي طرأ 

هو اجراء القرعة لتحديد من يواجه من«.
وكان احت���اد الكونكاكاف قد طالب بزي���ادة مقاعده الى 5 مقاعد 
ونصف املقعد في نهائيات كأس العالم بعد العروض اجليدة ملمثليه 

في مونديال جنوب افريقيا 2010.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أك���د مدي���ر الك���رة بالنادي 
األهلي سيد عبداحلفيظ ان إدارة 
الفريق االحمر رفضت طلب نادي 
برمنغهام اإلجنليزي بخصوص 
سفر الظهير األمين أحمد فتحي 
لالختبار هناك ملدة أسبوع، وذلك 
بسبب ضيق الوقت، معلال ذلك 
بأن الدوري املصري لكرة القدم 
قد يستأنف في وقت قريب، األمر 
الذي يجعل الن���ادي في حاجة 

ماسة جلهود الالعب.
وع���ن واقعة مش���ادة العب 
الوسط املدافع محمد شوقي مع 
مهاجم حرس احلدود أحمد عيد 
عبدامللك في املباراة التي جمعت 
الفريقني عصر االول من امس على 
ملعب مختار التيتش باجلزيرة، 
وانتهت بفوز األهلي بهدف سجله 
محمد ابوتريكة، اكد عبداحلفيظ 
أنه سيشاهد املباراة مرة أخرى، 
وفى حال ثبوت إدانة ش���وقي، 
فإنه سيقوم مبعاقبته في إطار 
سياسة الثواب والعقاب املتبعة 

مع الفريق.
أما عن املباراة ذاتها فش���دد 
مدير الكرة باألهلي على أنها كانت 
جتربة مفيدة وجادة من الفريقني 

وأشبه باملباريات الرسمية.
أب���دى البرتغالي  في ح���ني 
مانوي���ل جوزيه املدي���ر الفني 
لألهلي استياءه من أداء العبيه 
خالل مباراة حرس احلدود التي 

جاءت في إطار استعدادات الفريق 
االحمر ملباراة س���وبر سبورت 
اجلنوب أفريقي واملقرر إقامتها 
19 اجل���اري بالقاهرة في ذهاب 
دور ال� 32 لبطولة دوري أبطال 
افريقيا، حيث اكد جوزيه ان فريقه 
تفوق خالل أحداث الشوط األول 
وظهر منظما بشكل جيد واستطاع 
أبو تريكة إحراز هدف من جملة 
منظمة بينه وب���ني املوريتاني 
دومينيك، إال أنه حدث شيء من 
التراخي ملعظ���م الالعبني خالل 

الشوط الثاني.
وعاد جوزيه والتمس العذر 
لبعض الالعبني مثل محمد شوقي 
واجلزائري أمير سعيود العائدين 
من الغياب وحسام عاشور العائد 
من اإلصابة نظرا البتعادهم عن 
املباريات لفترة  املش���اركة في 

طويلة.
وق���ام املدير الفن���ي لألهلي 
الشكر لفريق احلدود،  بتوجيه 
مؤكدا أنه أقوى فريق واجهه منذ 
قدومه لألهلي خالل الفترة احلالية 

ويضم العبني متميزين.
ولم ين���س جوزيه أن يبدي 
حزنه لغياب مهاجم الفريق عماد 
متعب الفت���رة املقبلة لإلصابة، 
مش���يرا إلى أن مستوى الفريق 
يتقدم بشكل ملحوظ، الفتا إلى أنه 
يقوم بتجربة معظم الالعبني خالل 
تلك الفترة مبن فيهم الناشئني 
امثال: حسني غنيم ورامي ربيعة 

وأمين أشرف وأحمد نبيل »منغا« 
وعب���داهلل عبدالعظيم الختيار 
أفضلهم للمش���اركة مع الفريق 
االول خالل املباريات الرس���مية 
املقبلة، السيما أن العب الوسط 
الفريق محمد بركات لن يشارك 
خالل مباراتي س���وبر سبورت 

اجلنوب أفريقي لإليقاف.

الزمالك يوافق على مواجهة التضامن

من جهة أخرى، وافق اجلهاز 
الفن���ي للزمالك عل���ى العرض 
الذي تقدمت به احدى الشركات 
الس���ورية، خل���وض مباراتني 

وديتني هناك.
ومن املفترض أن تكون املباراة 
الزمالك مع  التي يلعبها  األولى 
حط���ني الس���وري، فيما جتري 
اتصاالت مكثفة من جانب شركة 
التسويق لتحديد الفريق اآلخر 
الذي سيلعب امام الزمالك املباراة 

الثانية في سورية.
يذكر أن الزمالك سيحصل على 
مقابل مادي نظير الوديتني اللتني 
يلعبهما مع األندية الس���ورية، 

يقدر ب� 45 ألف دوالر.
وأوضح مدير العالقات العامة 
بالقلعة البيضاء أشرف صبحي أن 
اجلهاز الفني لفريق الكرة بالنادي 
وافق أيضا على خوض مباراة 
ودية مع التضامن، سيخصص 
جزء من إيرادها لصالح شهداء 

ثورة 25 يناير.

الزمالك يوافق على مواجهة التضامن ويلعب في سورية

وجود الفرنسي برونو ميتسو في مباريات الغرافة أثار الشبهات

العبا نيو اورليانز امييكا اوكافور وكارل الندري يصارعان العبا نيكس اماري ستودميير وجارد جيفرز على الكرة      )رويترز(

»الظاهرة« رونالدو يعتزل نهائيا في مباراة رومانيا

األهلي يتمسك بأحمد فتحي حلاجة الفريق إلى خدماته

مورينيو ال يضغط على كاكا

 بيبي بين التجديد أو الرحيل

عاود الدولي االرجنتيني غونزالو هيغواين هداف 
ريال مدريد االسباني متارينه مع الفريق امللكي بعد 
ش����هر ونصف الشهر من غيابه عن املالعب بسبب 
إجراء جراحة إلصالح انزالق غضروفي في ظهره، 
بحسب ما أعلن النادي االسباني. وجاء على موقع 
ريال ثاني الدوري االسباني: »بعد انتهائه من الفترة 
األولى إلعادة التأهيل، وط����ئ الالعب االرجنتيني 
عشب فالديبيباس )مركز تدرب ريال( للقيام ببعض 

متارين الكرة«.
وتابع النادي في بيانه: »س����يخضع هيغواين 
لفحوصات التشخيص خالل األسابيع املقبلة قبل 
البدء باملرحلة التي ينضم من خاللها تدريجيا إلى 

الفريق«. من جهته، أكد البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريد انه »ال ميارس اي ضغط« على 
البرازيلي ريكاردو كاكا العائد الى املالعب بعد غياب 
6 أشهر بس����بب اإلصابة في ركبته اليسرى. وقال 
مورينيو عقب احلص����ة التدريبية »كاكا لم يلعب 
منذ 6 أش����هر واحلقيقة انه لي����س في كامل لياقته 
البدني����ة منذ عام ونصف الع����ام«، مضيفا »يجب 
ان نكون صبورين وتركه يعمل دون أي ضغط«. 
وتابع »بالنسبة الى العب مثله يعتمد على موهبته 
وس����رعته، فان الوضع ليس سهال. لم أكن أتوقع 
عودة كاكا الى املالعب في املستوى الذي كان عليه 

عندما نال الكرة الذهبية«.

وضع ن���ادي ريال مدريد االس���باني مدافعه 
البرتغالي الدولي بيبي أمام خيارين ال ثالث لهما، 
إما أن يوافق على جتديد عقده أو يتم بيعه لنادي 
أخر في الصيف املقبل. وذكرت صحيفة »ايه بوال« 
أن بيبي دخل في مفاوضات مع النادي امللكي في 
وقت س���ابق ولكن ريال مدريد رفض االستجابة 
ملطالبه املالية، التي يسعى من خاللها الالعب إلى 

زيادة راتبه السنوي من 1.8 مليون يورو إلى 3.8 
ماليني يورو.

ووفقا للصحيفة، عرض ريال مدريد على بيبي 
جتديد عقده مقابل 3.5 ماليني يورو سنويا، وذلك 
ميثل العرض األخير من جانب النادي، وفي حال 
رفض الالعب هذا العرض فإنه ال بديل عن بيعه 

لالستفادة من املقابل املادي للصفقة.


