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متعب: ال لعودة املباريات قبل القصاص من القتلة

شحاتة: يجب عودة الدوري سريعًا وعروض انتقالي »مجرد كالم«

»NBA« معاناة ليكرز مستمرة في الـ

الفن���ي للزمالك  قرر اجلهاز 
بقيادة حسن شحاتة ان تغادر 
البعث���ة البيض���اء القاهرة غدا 
إلى االمارات، خلوض  متوجهة 
معسكر تدريبي هناك، استعدادا 
ملواجهة الذهاب بدور ال� 32 لدوري 
االبطال االفريقي امام فريق افريكا 

سبورت بالقاهرة. 
من جهته اك���د املدرب العام 
للزمالك اس���ماعيل يوس���ف أن 
الهدف من معسكر دبي خوض 
ث���اث مباريات مع أنديه قوية، 
موضحا أنه سيتوجه لإلمارات 
الي���وم، اي قبل ي���وم واحد من 
س���فر الفري���ق لاطمئنان على 
الوقت  ترتيبات املعس���كر، في 
نفسه اشار اس���ماعيل يوسف 
الى أنه البد من وجود ضمانات 
كافية لعودة مس���ابقة الدوري 
املصري احمللي، ويأتي في مقدمتها 
املباريات وحتديد  ضمان تأمني 
موقف اقامتها سواء بجمهور او 
من دون���ه، باإلضافة إلى وضع 
جدول للمباريات معتدل بحيث 
ال تكون مضغوطة أو متعارضة 
مع مشاركات االندية في البطوالت 
االفريقية، مشددا على ضرورة 
اجراء انتخابات سريعة الختيار 
مجلس ادارة جديد يقود االحتاد 
املص���ري لكرة الق���دم، وكذلك 
تعديل الئحة النظام االساس���ي 
حتى تتوافق مع الئحة االحتاد 

الدولي »فيفا«.
وفى الس���ياق نفسه، طالب 
الفني للزمالك حس���ن  املدي���ر 
ش���حاتة بعودة بطولة الدوري 
احمللي بعد التوقف الطويل بسبب 
أحداث مذبحة بورسعيد، وذلك 
الرياضية  حتى تعود احلي���اة 
لطبيعتها، ويش���عر العالم بأن 
احلياة طبيعية في مصر مشددا 
ايضا على ضرورة القصاص أوال، 
لتبدأ بعد ذلك عجلة احلياة في 
السير وممارس���ة النشاط مرة 
أخرى. كما أكد شحاتة أنه البد 
من إيجاد البديل املناسب في حالة 

إلغاء الدوري.

الذين سافروا الى بورسعيد من 
اجل تدعيم الفريق فقط، ولكنهم 
لم يعودوا مطالبا باتخاذ قرارات 
سريعة من قبل املسؤولني، واكد 
متعب انه ال يعتبر حتويل اجلناة 
الى القضاء ام���را كافيا، مطالبا 
بصدور احكام رادعة على القتلة.  
وق���ام متعب بالرد على االخبار 
املنتشرة عن تهربه من احد رجال 
االعمال ورفضه تسديد اقساط 
الڤيا اخلاصة به واتهامه بهذا 
االمر في محضر رس���مي، حيث 
البداية،  الاعب االمر من  شرح 
قائا انه اوكل بناء الڤيا اخلاصة 
به لشخص يدعى امين اللبودي 
وتعود قصته مع متعب الى عام 
2006 مشيرا الى ان اللبودي تأخر 
في تنفيذ بن���ود العقد الذي مت 
توقيعه ويرغ���ب في احلصول 
على امواله التي دفعها، وهو ما 
التاجر مطالبا بتقسيط  رفضه 
االموال على اقساط وهو ما حتول 
بعد ذلك ال���ى مفاوضات انتهت 
بش���جار مع شقيق متعب حتى 
 وصل ملرحلة التشهير بالاعب.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح  ٭

ظل إقبال الفريق على مباريات 
البروفة  صعبة للغاية ستمثل 
احلقيقية ملباريات دوري أبطال 

افريقيا املهمة.
وتغيب مهاجم النادي االهلي 
عماد متعب عن الصورة في االيام 
االخيرة، بعد ان تخلف عن السفر 
مع الفريق االحمر الى دبي خال 
املعسكر اخلارجي نظرا لشعوره 
بآالم في الظهر وجتدد االصابة 
التي يعاني منها، فضا عن اجرائه 
لعملية الزائدة، وبناء عليه فضل 
اجلهاز الطبي لاهلي منح الاعب 
فترة من الراحة واذن له بالبقاء 

في القاهرة.
 من جانب���ه اكد عماد متعب 
انه حصل على حقنة في الظهر 
اس���تلزم معها احلص���ول على 
راح���ة ويتابع حالي���ا مع احد 
االطب���اء منتظرا منه االش���ارة 
التدريبات وخوض  ف���ي  للبدء 
برنام���ج تدريب���ي مكثف حتى 
الفريق. بينما  يلحق بتدريبات 
رفض متعب احلديث عن الكرة 
او الدوري احملل���ي قبل ان يتم 
القصاص العادل ضد من قاموا 
النادي االهلي  باغتيال جماهير 

اما عن العروض التي وصلت 
للمدير الفني للزمالك في الفترة 
األخيرة، فقد أبدى شحاتة سعادته 
بهذه العروض، ولكنه أكد أن هذا 
مجرد »كام« حتى اآلن، ولم ترتق 

للصفة الرسمية بعد.
من جهة اخرى أش���اد املدير 
الفني للفري���ق االحمر مانويل 
جوزيه باملستوى الذي ظهر عليه 
حارس الفريق ش���ريف إكرامي 
في تدريبات املعسكر اإلماراتي. 
مؤكدا أن مستوى إكرامي يتطور 
من مباراة ألخرى، مضيفا أنه في 
حال استمرار حارس األهلي بهذا 
الشكل الواعد، فإنه سيتمكن من 
الوصول إلى حراس���ة املنتخب 
املصري بصفة اساس���ية خال 
الفت���رة القادم���ة، كم���ا امتدح 
البرتغالي حارسه خال املباراة 
التي جمع���ت فريقه بأهلي دبي 
مبعسكر دبي، والتي انتهت بفوز 
الفريق األحمر بهدف نظيف احرزه 
املوريتاني دومينيك دا سيلفا، 
حيث استطاع إكرامي في املباراة 
الظهور مبستوى جيد للغاية، وقد 
طالب جوزيه احلارس باحلفاظ 
على مستواه احلالي، خاصة في 

واصل كل من شيكاغو بولز 
واوكاهوما سيتي ثاندر تألقهما 
وذلك بفوز االول على ميلووكي 
باكس 106-104 والثاني على 
فينيكس صنز 115-104، فيما 
استمرت معاناة لوس انجيليس 
ليكرز بس���قوطه امام مضيفه 
المتواضع واشنطن ويزاردز 
101-106 في منافسات الدوري 
االميركي للمحترفين في كرة 

السلة.
على ملعب »برادلي سنتر« 
ق��اد  وام���ام 15389 مت�فرجا، 
ديريك روز فري�قه ش���يكاغو 
لف���وزه الثامن عل���ى التوالي 
والثالث والثاثين في 41 مباراة 
حتى االن بتسجيله 30 نقطة، 
بينها س���لة الفوز في الثانية 
االخيرة من الل�قاء عندما كان 
الموقف، معززا  التعادل سيد 
ص���دارة فريق الم���درب توم 
المنطقة  ثيب���ودو لت�رتي���ب 

الشرقية والدوري ايضا.
وعل���ى ملع���ب »اميركان 
ارياينز ارين���ا« وامام 20018 
متفرجا، واص���ل ميامي هيت 
تألقه ايضا بين جماهيره حيث 
حقق فوزه الحادي عشر على 
التوالي وجاء على حساب اتانتا 
هوكس 89-96 في مباراة تخلف 
في ربع�ه���ا الث��الث بفارق 10 
نقاط قب�ل ان يتمكن من العودة 

بفضل نجميه ليبرون جيمس 
ودواين وايد.

وكان جيمس افضل العبي 
ميامي بتسجيله 31 نقطة مع 11 
متابعة واضاف وايد 18 نقطة 
مع 9 متابع���ات و6 تمريرات 
حاسمة، اخرها في الوقت القاتل 
ليودانيس هاسلم الذي سجلها 
بطريقة استعراضية في سلة 

الضيوف.
وش����هد اللق����اء ح�دثا لم 
يحصل م���ع ميامي خال 455 
مباراة في الموسم المنتظم و60 
مباراة ف���ي الباي اوف، وهو 
عجزه عن تس���جيل اي سل�ة 
ثاثية ف���ي اللقاء وذلك للمرة 
االولى منذ السادس من ابريل 
2006، اال ان ذل���ك لم يم��نعه 
من تحقيق فوزه الثاثين هذا 
الموس���م في 39 مباراة حتى 

اآلن.
وعل���ى ملع���ب »فيرايزن 
سنتر« وامام 20282 متفرجا، 
تواصلت معان���اة ليكرز هذا 
الموسم بسقوطه امام اضعف 
فرق الدوري واشنطن ويزاردز 
بالتال���ي  101-106، ليت�لق���ى 
هزيمته السادس���ة عشرة في 
39 مب���اراة فيما حقق صاحب 
االرض فوزه التاسع فقط في 

38 مباراة.
ول���م تك���ن ح���ال الغريم 

التقليدي بوس���طن سلتيكس 
افضل من ليكرز اذ مني الفريق 
االخضر االسطوري بهزيمته 
الثامنة عش����رة ه�ذا الموس�م 
من اصل 38 مب���اراة وجاءت 
بفارق كبير جدا امام مض�يفه 
ف��يادلفيا س���فنتي سيكسرز 

.103-71
وعلى ملعب »اي تي اند تي 
سنتر«، لم يجد سان انتونيو 
س���بيرز صعوبة ف���ي الحاق 
الهزيم���ة الثالثة على التوالي 
بضيف���ه نيوي���ورك نيك���س 
والسادسة في آخر 9 مباريات 
وذلك بالفوز عليه 118-105 في 
لق���اء وصل خاله الفارق بين 
الفريقين حت���ى 24 نقطة في 

شوطه الثاني.
المباري���ات االخرى،  وفي 
فاز يوتا غاز على تش���ارلوت 
بوبكاتس 99-93، وتورونتو 
رابتورز على هيوستن روكتس 
116-98، وميني�سوتا تمبروولفز 
على بورتاند ترايل بايزرز 
106-94، ونيوجي���رزي نتس 
انج�يليس كليبرز  على لوس 
101-100، وكليفاند كافالييرز 
على دنفر ناغت���س 99-100، 
وساكرامنتو كين�غز على نيو 
اورليان���ز هورنتس 98-99، 
وممفيس غريزليز على غولدن 

ستايت وويرز 92-110.

حسن شحاتة يؤكد استمراره مع الزمالك 

)رويترز( جنم ليكرز اإلسباني باوغاسول يتطاول لكرة صعبة 

»الداخلية« حتدد موعد العودة 

صالح: ال رجعة في انتقالي لبازل 

بات أمر عودة الدوري املصري في يد 
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، 

خاصة بعد أن طالبت أغلب األندية بعودة 
املسابقة.

ومن املقرر أن يشهد اجتماع الغد، االتفاق 

على ارسال خطاب لوزارة الداخلية، 
لتحديد موقفها من تأمني مسابقة الدوري 
من عدمه، السيما أن هناك اجتاها يتبناه 

رئيسا األهلي والزمالك حسن حمدي 
وممدوح عباس بعودة الدوري على أن 

تقام مبالعب القوات املسلحة، ويحسم 
احتاد الكرة املصري في اجتماع السبت 
أمر فريق املصري البورسعيدي، خاصة 

أن أغلب أندية الدوري ترفض عودة 
الدوري في وجوده.

اكد العب الوسط املهاجم بنادي املقاولون 
العرب ومنتخب مصر محمد صالح انه بات 

على أعتاب االنتقال لفريق بازل السويسري، 
خالل ساعات قليلة، وأن أمر انتقاله للفريق 

السويسري بات أمرا محسوما، وسيتم 
قيده هناك بفريق الناشئني، وسيكون 

جاهزا للمشاركة معهم مباشرة عقب مباراة 
املنتخب األوملبي املصري امام بازل مبعسكر 

سويسرا، وشدد صالح على أن فريقه 
املقاولون لم يقف عائقا في سبيل احترافه، 
وتفاوض بشكل مباشر ودون ضجيج مع 
الفريق السويسري مراعيا مصلحته متاما.

باربرا بيرلسكوني

باربرا بيرلسكوني حتلم في »اإلمارات«

راٍع جديد للكواري في حتدي كأس بورشه

سحب قرعة الدور احلاسم
لتصفيات املونديال اليوم

اإلسرائيليون: مارادونا منافق!

»القطري« ينتقد موقف »األملاني«

اجلزيرة يقيل مدربه 

تس���حب قرعة الدور الرابع احلاس���م من 
تصفيات آسيا املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم في البرازي���ل عام 2014 اليوم في 
مقر االحتاد االس���يوي ف���ي كواالملبور، ونال 
املنتخب االس���ترالي التصنيف االعلى من بني 

جميع املنتخبات العشرة املتأهلة.
 تفوق منتخب استراليا حتى على نظيره 
الياباني الذي كان اسقطه في نهائي كأس اسيا 

مطلع عام 2011 في الدوحة.
 واخذت مباريات اجلولة السادسة االخيرة 
م���ن الدور الثالث في 29 املاضي باالعتبار في 
التصنيف اجلديد لاحتاد الدولي )فيفا(، فتقدمت 
اس���تراليا بالتالي مركزين لتصبح في املركز 
العشرين، في حني تراجعت اليابان ثاثة مراكز 

وباتت في املركز الثالث والثاثني.
 التصنيف الثاني في اسيا سيكون لكوريا 
اجلنوبية وليس لليابان، وذلك بعد ان ارتقت 
االولى 4 مراكز لتحتل املركز الثاثني في العالم. 

واملنتخبات املتأهلة الى الدور الرابع احلاسم 
من التصفيات هي حسب تصنيفها منتخبات 
استراليا )في املركز ال� 20 في التصنيف االخير 
لفيفا( وكوريا اجلنوبية )30( واليابان )33( 
وايران )51( واوزبكستان )67( والعراق )76( 
واالردن )83( وقطر )88( وعمان )92( ولبنان 

.)124(
 توزع املنتخبات العشرة املتأهلة الى الدور 
الرابع مبوجب القرعة على مجموعتني بواقع 

خمسة منتخبات في كل واحدة. 
 تقام منافسات الدور احلاسم بنظام الدوري 
من مرحلت���ني ذهابا وايابا بدءا من الثالث من 
يونيو املقبل، ويتأه���ل االول والثاني من كل 
مجموعة مباشرة الى النهائيات في البرازيل.

 يلتقي صاحبا املركزين الثالث في املجموعتني 
ذهابا وايابا في ملحق آس���يوي، يعبر املتأهل 
فيه الى خوض ملحق آخر من مباراتني ايضا 

مع خامس اميركا اجلنوبية.

العربية.نت: لم متر التصريحات االخيرة للنجم 
االرجنتيني دييغو مارادونا التي اكد فيها تأييده 
للشعب الفلسطيني مرور الكرام في وسائل االعام 
االسرائيلية، التي انتقدت تصريحاته ووصفته 
باملنافق، اال ان الهجوم االكثر شراس����ة كان في 
تعليقات احدى الصحف الشهيرة والتي فتحت 
الباب امام القراء لكيل الش����تائم ملدرب الوصل 
االماراتي حاليا. وفي الوقت الذي تناولت الصحف 
واملواقع االسرائيلية املعروفة تصريحات مارادونا 

ببعض السخرية واالستغراب، فان املعلقني في 
التقرير الذي نشرته صحيفة »يديعوت احرونوت« 
في موقعها على شبكة االنترنت لم يتركوا مفردة 

تتضمن شتيمة اال واستخدموها ضده.
وتعرض مارادونا لس����يل من الشتائم دون 
اي تدخل م����ن ادارة الصحيفة، التي لم حتجب 
تل����ك التعليقات املس����يئة للنج����م االرجنتيني 
السابق، والتي لم تخل ايضا من شتائم واساءات 

للفلسطينيني بل وللعرب جميعا.

أصدر رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الشيخ 
حمد بن خليفة بيانا ردا على التصريحات التي 
اطلقها الرئيس اجلديد لاحتاد االملاني فولفغانغ 
نيرسباخ وانتقد فيها حصول قطر على استضافة 

كأس العالم 2022.
وقال الش����يخ حم����د في بيانه ان����ه »فوجئ 
بالتصريحات املتسرعة واملستهجنة لرئيس االحتاد 
االملاني والتي انتقد فيها اعضاء املكتب التنفيذي 
لفيفا وفي مقدمتهم الفرنسي ميشال باتيني، وهي 
تصريحات غير واقعية كون فولفغانغ نيرسباخ 
لم يتطرق الى نقاط القوة في امللف القطري التي 

منحت قطر استضافة املونديال«.
وأبدى رئيس االحتاد القطري »استغرابه من 
اتهامات نظيره االملاني بأن الدوحة ليست مكانا 
مثاليا الستضافة املونديال دون ان يذكر سبب 
عدم املثالية«، وطال����ب نظيره االملاني »بالنظر 
مبوضوعية الى البطوالت التي استضافتها قطر 

والتي تؤكد قدرتها على استضافة املونديال«.
وكان الرئيس الس����ابق لاحتاد االملاني ثيو 
تسفانتس����يغر انتقد اكثر من م����رة ايضا اثناء 
واليته حصول قطر على حق استضافة املونديال 

مطالبا بإعادة التصويت.

أعلن اجلزيرة بطل ال����دوري اإلماراتي لكرة 
القدم عن إقالة مدربه البلجيكي فرانكي فيركوترن 
وتعيني البرازيلي كايو جونيور بديا له. وجاء 
اإلعان عبر اإلداري عايض مبخوت في مدونته 
على موقع »تويت����ر« للتواصل االجتماعي دون 
اضافة أي تفاصيل بانتظ����ار املؤمتر الصحافي 

الذي سيعقده النادي الحقا.

وجاءت إقالة فيركوترن الذي تس����لم مهامه 
الصي����ف املاضي بديا للبرازيلي ابل براغا، بعد 
س����اعات من فوز اجلزيرة على ناساف 4-2 في 
دوري أبطال آسيا أول من امس، ومن املتوقع ان 
يكون القرار قد اتخذ قبل املباراة السيما ان نتائج 
اجلزيرة في الدوري كانت سيئة حيث يحتل املركز 

الثاني بفارق 7 نقاط عن العني املتصدر.

حظيت آمال بطل السباقات القطري سعدون 
الكواري بكونه أول سائق قطري يفوز في حتدي 
كأس بورش����ه جي تي 3 الش����رق األوسط بدعم 
جديد في الوقت الذي تستعد فيه السلسلة إلقامة 
جولتني ليليتني في أول مشاركة لها على أرض 
حلبة لوسيل الدولية في قطر يوم غد اجلمعة.

ويتوجه السائق القطري، والذي يتصدر الفئة 
املتوسطة »كأس ميشيلني الفضية«، للجولتني 9 
و10 من سلسلة سباقات السيارات األحادية الطراز 
بروح معنوية عالية بعد أن متكن من توقيع عقد 

رعاية جديد مع إحدى الشركات األملانية الرائدة. 
وحاليا، حتمل سيارته من نوع كأس بورشه جي 
تي 3 اسم »جيبارد فورداتيشنيك«، الشركة الرائدة 
في ابتكار احللول اخلاصة بتكنولوجيا النقل والتي 
توفر أنظمة لوجس����تية داخلية ملخازن املنطقة 

احلرة في مطار الدوحة الدولي اجلديد.
والش����ك في أن توقيع الكواري لعقد الرعاية 
اجلدي����د قد رفع آماله كثيرا، وهذا ما بدا واضحا 
خال احلصة التدريبية التي أقيمت على أرض 

حلبة لوسيل الدولية.

اعتب���رت مدي���رة ن���ادي 
مي���ان باربرا بيرلس���كوني 
الى ملعب  النادي بحاجة  ان 
جديد، واشارت بيرلسكوني 
الى انها بعد ان اطلعت على 
التسهيات التي يؤمنها ملعب 
االمارات لنادي ارسنال يجب 
على الروسونيري انشاء ملعب 
خاص بهم. وأكدت على املعاناة 
التي خاضها ميان في ملعب 
االمارات اال ان اجلو كان رائعا 
السان سيرو  ان  الى  مشيرة 
اكبر  امكانيات  ستكون لديه 

عام 2015.
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