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ّ
األمطار تهدد أوملبياد لندن  ...أيضًا

شيكاباال نجم الزمالك املصري

شيكاباال يعتذر وينتظر قرار «املعلم»

األهلي والزمالك يعيشان
أجواء القمة األفريقية
| القاهرة  -من ياسر قاسم
وإبراهيم كمال وسهام حلوة |

دخ��ل «األه�ل��ي وال��زم��ال��ك» ف��ي مصر أج��واء م�ب��اراة القمة
األفريقية ،واملقرر إقامتها بينهما يوم  22يوليو الجاري في
الجولة الثانية لدوري املجموعات في البطولة األفريقية.
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة واف�ق��ت ع�ل��ى إق��ام��ة امل �ب��اراة ع�ل��ى ملعب
الكلية الحربية دون جمهور ،على الرغم من سعي الناديني
مع مسؤولي الوزارة على حضور الجمهور في اللقاء لتكون
بداية لعودة النشاط الكروي في مصر ،لكن سعيهما فشل.
وقال مدير نادي الزمالك عاء مقلد ،إن الناديني حاوال
إقناع مسؤولي الوزارة على حضور الجمهور لكن لم يجد
جديد ،مشيرا إل��ى أن��ه ال توجد أي مكاتبات رسمية حتى
اآلن بشأن إقامة املباراة ،ولكن التوجد أي مشكلة في إقامة
امل �ب��اراة ع�ل��ى الكلية ال�ح��رب�ي��ة بسبب مستحقات متأخرة
للملعب العسكري وكل ما يتردد ال صحة له.
وقالت مصادر إن هناك اتصاالت ومشاورات من جانب
الناديني للتنسيق فيما بينهما حول مباراتي أفريقيا..فقد
اتفق إداري الزمالك حمادة أنور مع مدير الكرة باألهلي سيد
عبدالحفيظ على أن يتحمل كل فريق إقامته الشخصية..
واتصل أنور بعبدالحفيظ واتفقا على تحمل األهلي تكاليفه
من إقامة وتنقل وحرية اختيار الفندق الذي يقيم به األهلي،
على اعتبار أن الزمالك هو منظم املباراة املقبلة على أن تكون
املعاملة باملثل في لقاء العودة.
وتنص لوائح االتحاد األفريقي لكرة القدم «ك��اف» ،على
أن الفريق املنظم للمباراة يتحمل اإلق��ام��ة وح��ري��ة اختيار
الفندق واالنتقاالت الداخلية ،وه��و الحال بالنسبة للزمالك
الذي ينظم املواجهة األولى.
وقال أنور إنه اتفق مع سيد عبدالحفيظ على االجتماع
السبت املقبل وتوقيع ب��روت��وك��ول ب��ذل��ك وإرس��ال��ه لاتحاد
األف��ري �ق��ي س�ي�ت��م خ��ال��ه ت��وق �ي��ع ب��روت��وك��ول ب��ني ال �ن��ادي��ني
بشأن ما ستتم مناقشته خاله ،وهو أن يتحمل كل فريق
مصاريف إقامة معسكره وتنقاته قبل املباراتني بدال من
أن يتحمل املنظم وصاحب األرض تكاليف الضيف بحسب
امل�ت�ب��ع ف��ي ل��وائ��ح االت �ح��اد األف��ري �ق��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ح�ت��ى يتم
إرساله للكاف قبل موعد املباراة.
وع�ل��ى م�س�ت��وى اإلع� ��داد ل�ل�م�ب��اراة ،ف�ق��د اك�ت�ف��ى ال�ج�ه��از
الفني للفريق األب�ي��ض بقيادة حسن شحاتة ب��ال��راح��ة 24
ساعة فقط ،وعاد الاعبون إلى التدريبات استعدادا للمباراة
واستقر الجهاز على إقامة معسكر داخلي بالقاهرة قبل
اللقاء يبدأ يوم  20يوليو الجاري الذي يوافق أول أيام شهر
رمضان املبارك ،على أن يبدأ عقب اإلفطار بناء على طلب
الاعبني ال��ذي��ن ي��ري��دون قضاء أول ي��وم ف��ي الشهر الكريم
مع أسرهم.
وك ��ان ال�ج�ه��از ق��د ق��رر إق��ام��ة املعسكر ي��وم «األرب �ع��اء»
املقبل ،على أن يستمر حتى موعد املباراة.
وسيلعب الفريق األبيض مباراتني إحداهما غدا والثانية
يوم الثاثاء املقبل وسيتم تحديد طرفيهما فيما بعد ،وإن
كان شحاتة قد طلب أن تكونا مع فريقني من فرق الدوري
املمتاز .وقال املدرب املساعد للفريق أسامة نبيه ،إن الجهاز
سيحاول خال التدريبات املقبلة إخراج الاعبني من الحالة
النفسية التي تأثروا بها بسبب خسارتهم أول مباراة لهم
في البطولة ،وأش��ار إلى أن الفريق يسعى لتعويض النقاط
الثاث التي ضاعت منه في مباراة تشيلسي ،ألن املشكلة
أصبحت اآلن فارق نقاط.
وأك��د أن الفريق ق��دم م�ب��اراة جيدة في غانا كافح داخل
املستطيل األخضر وقدم مستوى طيبا ولكن هذه هي كرة
القدم ..مجموعة من األخطاء أدت إلى فوز الفريق املنافس.
م��ن ناحية أخ ��رى ،ق��ال امل ��درب ال�ع��ام للفريق إسماعيل
ي��وس��ف إن�ن��ا س�ن�ب��ذل ق �ص��ارى ج�ه��دن��ا ف��ي م �ب��اراة األه�ل��ي
لتصحيح األمور.
وأضاف إننا نلعب «دوري» يحتاج للنفس الطويل..ونعلم
أن األم��ور أصبحت صعبة لنا ،لكننا سنحاول التعويض،
ألننا خسرنا مباراة ولكننا لم نفقد الفرصة للتأهل فاتزال
أمامنا « »5جوالت سنعمل خالها على تحقيق الفوز فيها
جميعا للتأهل.
وقال عن االعتذار الذي تقدم به شيكاباال للجهاز الفني
ملا ب��در منه تجاه حسن شحاتة ،إن الجهاز ال يعلم شيئا
عن هذا االعتذار الذي قدمه الاعب إلدارة النادي ولم يخبرنا
أح��د من أعضاء املجلس بما قدمه الاعب ،كما أن الاعب
أصا لم يتواصل معنا ولكن في حال تلقي الجهاز االعتذار
بصورة رسمية سنجتمع لنبحث املوقف وإصدار قرارنا.
وي �ط��ال��ب ال �ب �ع��ض داخ� ��ل ال� �ن ��ادي األب �ي ��ض ب��ال �ع �ف��و عن
شيكاباال قبل مواجهة األهلي.
وك ��ان مجلس إدارة ال��زم��ال��ك ق��د أك��د أن أم��ر شيكاباال

رياضة

بالكامل في أيدي املعلم حسن شحاتة وهو صاحب الكلمة
األخيرة فيه.
ك��ان شيكاباال ق��د ق��دم اع �ت��ذارا كتابيا رسميا لحسن
شحاتة وقدمه إلدارة النادي قال فيه« :أتقدم أنا العب نادي
الزمالك محمود عبدالرازق «شيكاباال» باالعتذار عما بدر
مني ف��ي م �ب��اراة ال��زم��ال��ك وامل �غ��رب ال�ف��اس��ي ،وه��ذا االع�ت��ذار
لجماهير الزمالك وإلى مجلس إدارته املحترم والجهاز الفني
والع�ب��ي الفريق األول بنادينا الحبيب ،وأخ��ص باالعتذار
ال�ك��اب��ن حسن ش�ح��ات��ة ،ال��ذي أع�ت�ب��ره بمثابة األب والقيمة
الكبيرة لكل الرياضيني ،وأحب أن أوضح أن مابدر مني من
ت�ج��اوزات ك��ان نتيجة الضغوط النفسية والعصبية ،وأعد
الجميع أال يتكرر ذلك في املستقبل وأنا على استعداد تام
لتقبل وتنفيذ أي نوع من العقوبات من قبل الجهاز الفني أو
مجلس اإلدارة ،متمنيا لنادينا الحبيب التقدم واالزدهار».
وكانت الساعات املاضية قد شهدت ضغوطا من جانب
مجلس الزمالك وجماهير األبيض طالبت بعودة الاعب قبل
لقاء األهلي بدوري األبطال األفريقي.

ل�ن��دن  -د ب ا  -س��اح��ات ان�ت�ظ��ار ل�ل�س�ي��ارات
غارقة في حلبة سيلفرستون للفورموال واحد،
امللعب الرئيسي لويمبلدون مغطى واملظالت
متعددة األل��وان منتشرة في كل مكان :ذلك هو
شكل إنكلترا ،حيث يوجد جفاف على املستوى
ال��رس �م��ي .ت�ع��ان��ي ال �ب��الد ت�ح��ت وط ��أة األم �ط��ار
الغزيرة ،وهناك مياه أكثر منتظرة خالل دورة
لندن األوملبية.
وبعد واح��د من أكثر فصول الشتاء جفافا،
ألغيت االث�ن��ن رسميا ح��ال��ة الجفاف ف��ي أرب��ع
مقاطعات في إنكلترا .ويمكن على سبيل املثال
رش ال�ع�ش��ب اإلن�ك�ل�ي��زي ب�خ��راط�ي��م امل �ي��اه ،لكن
من ال��ذي فقد عقله ليقدم على ذل��ك في ظل كل
األمطار املتساقطة؟ فقد عاشت إنكلترا يونيو
األكثر أمطارا منذ بدء إج��راء إحصائيات على
تلك األمور .واألسوأ أن التوقعات بشأن الدورة،
ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق ف ��ي  27ي��ول �ي��و ال� �ج ��اري ،ليست
أفضل بكثير.
وبن يومي السبت واألحد املاضين سقطت
ك�م�ي��ة م��ن األم �ط��ار ع��ادل��ت م��ا ي�ه�ط��ل ف��ي شهر
كامل .وك��ان على بطولة ويمبلدون أن تنتهي
ل �ل �م ��رة األول � � ��ى ت �ح��ت ال �س �ق ��ف امل� �غ� �ط ��ى ،وف ��ي
سيلفرستون لم تتمكن جماهير فورموال واحد
من وضع سياراتهم في املرآب الغارق في املياه
وال ��وح ��ل .وأل �غ �ي��ت إح ��دى ب �ط��والت ال�ف��روس�ي��ة
املهمة واملؤهلة إلى األوملبياد وك��ان مقررا لها

نهاية هذا األسبوع.
وف��ي بلدة وي�م��وث الساحلية ،حيث ستقام
ف ��ي غ� �ض ��ون ث ��الث ��ة أس ��اب �ي ��ع ت� �ج ��ارب ال� �ش ��راع
األومل �ب �ي��ة ،غ��رق م ��رآب ل�س�ي��ارات ال� ��زوار باملياه
تماما نهاية األسبوع املاضي.
وليس ببعيد عن ذلك في سومرسيت تحتم
إن �ق��اذ أش �خ��اص ع ��دة م��ن امل �ي��اه ع�ب��ر م��روح�ي��ة
أث�ن��اء محاولتهم إن�ق��اذ قطيع م��ن األغ�ن��ام كان
ي �غ��رق .وت��وف��ي رج��ل وه��و ي �ق��ود س�ي��ارت��ه بعد
انحرافه عن الطريق وسقوطه في املياه .وفاض
العديد من األنهار وأغرقت الكثير من املنازل.

بعد صخب إعالمي ونتائج دون الطموحات

ُ
مارادونا  ...يقال من الوصل

انفالت أخالقي
وصلت أزم��ة الع��ب فريق األه�ل��ي وليد سليمان ووكيل
أعماله السابق تامر النحاس إلى مرحلة التراشق باأللفاظ
ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��اش��رة ف��ي ال�ق�ن��وات الفضائية وت�خ�ط��ت كل
الحدود ولم يعد ينقصها سوى تبادل السباب معا.
وعلى قناة األهلي ،قال النحاس موجها كامه إلى وليد
سليمان« :أنت لست رجا ودائما تأكل حقوق اآلخرين منذ
كنت العبا في بتروجت ،ثم إنبي وأخيرا األهلي والخيانة
في دمك دائما».
ورد عليه وليد سليمان قائا للنحاس« :أن��ت محترف
تزوير عقود وكالة العبني ودائما تبحث عن حق ليس من
حقك الحصول عليه وأن��ت حصلت على ك��ل مستحقاتك
وسأتوجه إلى النيابة ألثبت تزويرك لهذا العقد».

هدم استاد «املذبحة»
يدرس مسؤولو محافظة بورسعيد هدم استاد املحافظة
الذي شهد مذبحة كروية عقب مباراة األهلي مع املصري في
الدوري الذي تم إلغاؤه.
وقال مصدر باملجلس التنفيذي باملحافظة إن هناك قرارا
سيصدر بهدم استاد بورسعيد وبناء آخر خ��ارج املدينة،
نظرا الستحالة إقامة مباريات عليه مرة أخرى ،خصوصا
أن اتحاد الكرة اتخذ قرارا بتجميد االستاد  3سنوات بعد
أحداث املباراة ،وحتى في حالة انتهاء العقوبة سيكون من
الصعب نفسيا على الجميع دخ��ول ه��ذا امللعب س��واء من
جماهير بورسعيد أو جماهير املحافظات واألندية األخرى.
وق��ال« :ه�ن��اك دراس��ة ت��م إع��داده��ا م��ن قبل لبناء استاد
خ � ��ارج امل ��دي �ن��ة وت� �ح ��دي ��دا غ� ��رب ب��ورس �ع �ي��د ع �ل��ى ح�س��ب
املواصفات الدولية ،وك��ان من املفترض أن يتم تنفيذه في
حالة فوز مصر بتنظيم مونديال .2010
وأض ��اف :إن املحافظ ي�ن��وي ض��رب عصفورين بحجر
ببناء االس �ت��اد ال�ج��دي��د ال��ذي ق��د ال يشمل العقوبة املوقعة
على استاد املذبحة ،ولذلك من املمكن أن يلعب املصري بني
جماهيره بعد انتهاء مدة عقوبته مباشرة.
وي �ت��وق��ف ن �ش��اط امل �ص��ري ن�ت�ي�ج��ة أح � ��داث امل��ذب �ح��ة في
امل��وس��م املقبل على أن يهبط إل��ى منافسات دوري الدرجة
الثانية في املوسم ال��ذي يليه ،وق��ال« :سيبدأ التنفيذ خال
الشهرين املقبلني ملحاولة إنهاء العمل في االستاد الجديد
وهدم القديم في أسرع وقت».

شاكر يقاضي السقا
أكد مدرب األحمال السابق ملنتخب مصر الدكتور عاء
ش��اك��ر أن ��ه س�ي�ق��اض��ي ال��اع��ب ع�ب��دال�ظ��اه��ر ال�س�ق��ا بسبب
اتهاماته له بأنه وراء محاولة قتله األخيرة.
وقال عاء شاكر إنه ال يمكن أن يفعل ذلك على اإلطاق،
ول��و ك��ان هناك دليل واح��د ض��دي فليقدمه ال��اع��ب ولكني
في النهاية لن أصمت وسأقوم برفع دع��وى قضائية ضد
الاعب بعدما قام بالتشهير بي بصورة سيئة للغاية.
ورد الاعب عبدالظاهر السقا ،قائا إنه تعرف على أحد
البلطجية الذين هاجموه بإطاق النيران ،فأحدهم يعمل لدى
عاء شاكر بالفعل ،بجانب أنه في نفس الوقت ال��ذي تمت
مهاجمته فيه بمقر عمله كان هناك هجوم آخر على منزله،
حيث ق��ام آخ��رون ب��االع�ت��داء على ال�ب��واب وب�ع��د استنجاده
بالجيران فر هؤالء هاربني.
وأك��د عبدالظاهر السقا أن��ه لم يوجه اتهامات إل��ى عاء
ش��اك��ر ،ول�ك�ن��ه ق��ال إن ه�ن��اك أزم ��ات م��ال�ي��ة بينهما وه�ن��اك
شكاوى مقدمة من جانبه ضد عاء شاكر في نيابة األموال
العامة.

متعب ينفي املشاركة
في برنامج رمضاني
نفى العب فريق األهلي عماد متعب ما تردد حول تقديمه برنامجا إذاعيا
على الهواء مع زميله بالفريق محمد أبوتريكة خال شهر رمضان املقبل.
�ار تماما عن الصحة وغير منطقي بسبب ارتباطي
وق��ال« :ه��ذا الكام ع� ٍ
ط��وال شهر رمضان باللعب مع املنتخب األوليمبي في دورة أوليمبياد لندن
 ،2012وأيضا مع األهلي في دوري أبطال أفريقيا ،بجانب أنني سأغادر مع
املنتخب األوليمبي إلى فرنسا اليوم الخميس لاستعداد ملباربات لندن .»2012
وأكد متعب أن هناك قرارا سابقا للجنة الكرة بالنادي األهلي بعدم مشاركة
العبي األهلي في برامج تلفزيونية أو إذاعية حرصا على التركيز ،والجميع
ملتزم بتنفيذ هذا القرار ،وأضاف إن االشاعات حوله لن تتوقف أبدا وستظل
ع
تطارده إلى األبد وأنه بات معتادا على ذلك.
ماد
مت
عب

ومنذ أيام قال بوريس جونسون عمدة لندن
« 2012ع��ام رائ��ع وأتمنى أن يتمكن ك��ل سكان
ل �ن��دن وض�ي��وف�ه��ا م��ن اك�ت�ش��اف م��ا ي�ج�ع��ل ه��ذه
املدينة الرائعة تتألق» ،في إش��ارة إل��ى ال��دورة
األوملبية .لكن إذا ما تأكدت توقعات األرص��اد،
فسيكون الزوار بحاجة أيضا إلى أحذية مطر.
وخ��الل األس�ب��وع املقبل ،بحسب التوقعات،
لن تشرق شمس لندن تقريبا.
وح��اول��ت وزي ��رة البيئة ك��ارول��ن سبيلمان
تهدئة األج��واء «املنشآت الرياضية لألوملبياد
جاهزة الختبار األمطار».
ف ��ي ن �ه��ائ��ي وي �م �ب �ل��دون ان �ه �م��ر ال �ك �ث �ي��ر من
الدموع .والدة املعشوق البريطاني آندي موراي
بكت بشدة بعد هزيمة ابنها ،وخطيبته كانت
تنتحب ،والعديد من املتفرجن تركوا لدموعهم
العنان.
وب��ال �ط �ب��ع ب �ك��ت ال� �س� �م ��اء أي � �ض� ��ا .ف �ق��د رف��ع
املتفرجون مظالت حمراء أمام كاميرات التلفاز،
كتب عليها بوضوح «احتفظ بهدوئك وواصل
إلى األمام».
وتأقلم رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك
روغ م��ع ذل ��ك ال �ش �ع��ار ب��ال �ف �ع��ل ،ح �ي��ث ق ��ال في
إش ��ارة إل��ى ال� ��دورة امل��رت�ق�ب��ة «إن �ن��ي أع�ي��ش في
بلجيكا .كل األمطار التي تسقط على بلجيكا
هي بقية ما يسقط في إنكلترا .سنتعامل مع
األمر».

(اي بي ايه)

دييغو مارادونا  ...طار!

من هنا وهناك
• عاد الالعب األملاني الدولي السابق شتيفان فرويند إلى نادي توتنهام
اإلنكليزي لكرة القدم عبر تولي منصب مساعد املدرب الجديد البرتغالي
أندري فياش-بواش.
• أعلن مسؤولو االتحاد الروسي لكرة القدم انهم يفكرون بمقاضاة
املدرب الهولندي ديك ادفوكات الذي ترك مهامه مع املنتخب الروسي بعد
خروج االخير من الدور االول ل�«يورو .»2012
وق��ال نائب رئيس االتحاد« :عقد االتحاد مع ادفوكات ينتهي في 15
يوليو (الجاري) .ادفوكات ترك منتخبنا في  16يونيو بعد الخسارة على
ي��د ال�ي��ون��ان ف��ي ك��أس اوروب ��ا ووق��ع عقدا م��ع ايندهوفن الهولندي ف��ي 1
يوليو .هذا التصرف يشكل خرقا لعقده مع االتحاد الروسي».
• انتقل املهاجم االرجنتيني ماكسي لوبيز بعقد اع��ارة من كاتانيا
االيطالي الى مواطنه سمبدوريا ملوسم واحد.

دب��ي  -ا ف ب  -ل��م تكن اق��ال��ة االس �ط��ورة االرجنتينية دييغو م��ارادون��ا من
تدريب الوصل االماراتي لكرة القدم مفاجئة وان كان امضى نصف مدة العقد
امل��وق��ع معه فقط ،ذل��ك ان النتائج التي تحققت ف��ي امل��وس��م االول ل��م تكن على
قدر طموحات النادي الذي يعتبر اعضاؤه ان املدرب «لم يقدم االضافة الفنية
املطلوبة» .وقد اعلن الوصل الثالثاء بعد اجتماع ملجلس ادارة شركة الوصل
لكرة القدم «اقالة مارادونا والجهاز الفني».
واشرف مارادونا على الوصل في املوسم املاضي بعد ان وقع عقدا معه في
مايو املاضي لعامن .وك��ان م��ارادون��ا اقيل ايضا من منصبه كمدرب ملنتخب
االرج�ن�ت��ن بعد ال�خ�س��ارة الثقيلة ب��أرب�ع��ة اه ��داف نظيفة ام��ام امل��ان�ي��ا ف��ي ربع
نهائي مونديال جنوب افريقيا .2010
وفي اول تعليق له عقب قرار االقالة قال رئيس الوصل الجديد محمد بن فهد
«ان التغيير سنة الحياة» ،مضيفا «لقد تم انتهاء العالقة بن الطرفن بمنتهى
ال��ود» .ابرز اسباب االقالة كان «عدم القناعة الفنية» بقيادة مارادونا للفريق،
والنتائج الضعيفة التي تحققت ،حتى ان البعض تطرق الى سوء االدارة الفنية
للمباريات من خالل اسلوب اللعب والتبديالت والتعامل مع املجريات».
التجربة االحترافية لبطل ك��أس العالم  1986في مكسيكو لم تكن مشجعة
الن مستوى فريق الوصل لم يتطور كثيرا ،ال بل انه اظهر روح��ا استسالمية
في بعض املباريات ،وبالتالي جاء حصاد النتائج دون التوقعات التي كانت
مرتفعة جدا في البداية خصوصا من جمهور الوصل اعتبر ان اسم مارادونا
فقط ربما كافيا الحراز االلقاب .خطف مارادونا االضواء االعالمية في املوسم
املاضي ،ليس في االم��ارات وحسب ،بل على الساحة العاملية ايضا ،ان كان من
خالل حركاته في املباريات او ردات فعله او في املؤتمرات الصحافية التي دأب
الوصل على تنظيمها قبل كل مباراة كما يحصل في البطوالت الكبرى ككأس
العالم مثال .وعرف مارادونا كيف يكون مصدر الصخب االعالمي طبعا ،ففي
حن كانت املؤتمرات الصحافية تخصص للحديث عن مباراة الفريق في اليوم
التالي ،ف��ان النجم االرجنتيني ل��م يفوت الفرصة اب��دا الع�ط��اء املشهد بعدا ال
يمكن لوسائل االعالم العاملية التهرب منه ،من التهجم على غريمه البرازيلية
بيليه ،مرورا باالشادة بمواطنه ليونيل ميسي ،وايضا بصهره اغويرو مهاجم
مانشستر سيتي االنكليزي ،الى انتقاد اسماء لها تاريخها في عالم كرة القدم
كاليكس فيرغوسون وروبرتو مانشيني وبيتر شيلتون وغيرهم.
ت�ج��رب��ة امل��وس��م االول مل ��ارادون ��ا ع�ل��ى رأس ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ل�ل��وص��ل شهدت
محطات كثيرة ،ففي ال�ب��داي��ة اش�ع��ل وج��ود االس �ط��ورة االرجنتينية الحماس
لدى الالعبن واملناصرين ،فارتفع عدد الجمهور في مباريات الوصل بشكل
ملحوظ ،حتى ان م��درج��ات امللعب (ب�ح��دود  10االف او  12ال��ف متفرج) كانت
تمتلىء عن آخرها في بعض املباريات املهمة كلقاءات «دربي» دبي.
بعد بداية جيدة ب��دأت «املطبات» بخسارة من هنا وتعادل من هناك وفي
مباريات سهلة ،وب��دأت معها صرخات مارادونا لتدعيم الفريق بالعبن على
م�س�ت��وى ع ��ال .وف��ي امل�ح�ص�ل��ة ،ج��اء امل��وس��م مخيبا ،اذ ح��ل ال��وص��ل ث��ام�ن��ا في
الدوري االماراتي وخرج من مسابقتي الكأس وكأس الرابطة.
واالس � ��وأ م��ن ذل ��ك ان م ��ارادون ��ا ك ��ان ي�م�ت�ل��ك ف��رص��ة ذه�ب�ي��ة الن �ه��اء موسمه
االول في االم��ارات بلقب بعد ان بلغ الوصل امل�ب��اراة النهائية لبطولة االندية
الخليجية ،ال بل انه تغلب على املحرق البحريني في عقر داره بثالثية نظيفة
وكان على بعد خطوات بسيطة من اللقب.
اال ان فريق مارادونا لم يقو على الصمود في مباراة االياب فخسر بركالت
الترجيح بعد ان سجل املحرق ثالثة اهداف ايضا معادال نتيجة الذهاب.
تحول مارادونا من البطل وامللهم في مايو  2011لدى توقيع العقد مع شركة
نادي الوصل برئاسة مروان بن بيات الى شخص «يفتقر» الى الفكر التدريبي
الذي يالئم الفرق مع االدارة الجديدة برئاسة محمد بن فهد.
لكن العالقة اصال شهدت مدا وجزرا منذ البداية اذ هدد مارادونا اكثر من
مرة الوصل بأنه سيرحل في نهاية املوسم «في حال عدم ضم العبن جيدين»،
لكن العالقة كانت ترمم الى ان ادى سوء النتائج وخصوصا اهدار لقب بطولة
االندية الخليجية الى اتخاذ قرار االقالة.
ام�ض��ى م��ارادون��ا الكثير م��ن وق�ت��ه بتبادل ال�س�ج��االت االع��الم�ي��ة م��ع بيليه،
خصوصا بما يتعلق بميسي.
رد االرجنتيني بقسوة على البرازيلي الذي اعتبر ان نيمار (العب منتخب
ال �ب��رازي��ل وف��ري��ق س��ان �ت��وس) اف �ض��ل م��ن م�ي�س��ي ن�ج��م االرج �ن �ت��ن وب��رش�ل��ون��ة
االسباني ،بقوله ان «اذا كان نيمار االفضل في العالم حاليا فان ميسي يعتبر
من كوكب اخر» ،ولم يتردد بالقول ايضا «على بيليه ان يغير طبيبه النفسي».
حتى ان��ه تفاخر ب��اع��الن��ه ان��ه «ل�ي��س مهتما اب��دا بمصافحة ح��ارس مرمى
منتخب انكلترا السابق بيتر شيلتون وانه لن يعتذر منه» ،لدى حضور االخير
مباراة الوصل والجزيرة في الدوري االماراتي.
وال يرتبط الالعبان بعالقة ود منذ هدف مارادونا بيده في مرمى شيلتون
خ��الل م �ب��اراة منتخبي ب��الده�م��ا ف��ي رب��ع ن�ه��ائ��ي ك��أس ال�ع��ال��م ع��ام  1986في
املكسيك .كما دخل في شجار مع احد املشجعن بسبب رفضه االستجابة لطلبه
بالتوقيع على صورته ،وفي مرة ثانية اندفع بعد انتهاء احدى مباريات فريقه
الى املدرجات ليدخل في مشادة مع مشجعي فريقه الشباب بسبب اشكال مع
زوجته فيرونيكا اوخيدا.

بايرن باع التذاكر
قبل انطالق الدوري
برلن  -ا ف ب  -اعلن ن��ادي بايرن ميونيخ االمل��ان��ي ام��س انه
ب��اع جميع تذاكر املباريات التي ستقام على ارض��ه في ال��دوري
االملاني لكرة القدم املوسم املقبل ،قبل شهر ونصف على انطالق
البوندسليغا.
وهنأ رئيس مجلس ادارة ال�ن��ادي كارل-هاينتس رومينيغه
هذا النجاح قائال« :اشكر كل املشجعن على هذا االهتمام الكبير.
هذا يظهر ان اداء بايرن جذاب ولديه جمهور كبير».
ويتسع ملعب ب��اي��رن «ال�ي��ان��ز اري �ن��ا» ل �� 66ال��ف م�ت�ف��رج ،ومنذ
اعتماد امللعب الجديد ارتفعت ع��ائ��دات البطاقات ،فعلى سبيل
امل�ث��ال بلغ ف��ي م��وس��م  2011-2010رق��م اع�م��ال ش��رك��ة ب��اي��رن 290
مليون يورو.

نيمار

م�ن��ح ن�ي�م��ار م�ه��اج��م منتخب
ال � � �ب� � ��رازي� � ��ل ل� � �ك � ��رة ال � � �ق� � ��دم ح��ق
اس�ت�غ��ال ص��وره وادارة اعماله
الى ايكي باتيستا أغنى رجل في
ال �ب��اد ب�ع��د االع ��ان ع��ن صفقة
بني الطرفني .وبعد توقيع نيمار
م��ع م��ؤس�س��ة اي.ام.اك� � ��س تالنت
ال �ت��اب �ع��ة ل �ب��ات �ي �س �ت��ا س�ت�ح�ص��ل
املجموعة على حق التصرف في
ص��ور امل�ه��اج��م ال�ب��رازي�ل��ي خال
فترة وج��وده في املاعب وحتى
بعد اعتزاله.
وق � � ��ال ب��ات �ي �س �ت��ا ف� ��ي ب �ي��ان
م �ش �ت ��رك م� ��ع ن� �ي� �م ��ار« :ن �ش �ع��ر
ب ��ال �ف �خ ��ر مل � �س ��ان ��دة ن� �ج ��م م�ث��ل
ن �ي �م��ار .م ��ع اي.ام.اك� � � � ��س ت��ال�ن��ت
سنطور مستقبل مجموعة من
أك�ب��ر رم��وز ال��ري��اض��ة البرازيلية
وسنكتشف املزيد من املواهب»،
واض� � � ��اف ن �ي �م ��ار ( 20ع ��ام ��ا):
«ان ��ا سعيد ج��دا ل��وج��ود شركة
ب ��رازي� �ل� �ي ��ة ت �م �ل��ك ق� ��واع� ��د ح ��ول
ال �ع��ال��م ب�ج��ان�ب��ي مل�س��اع��دت��ي في
مشواري».

مورينيو

أث� � � � � � ��ار ق� � � � � � ��رار االت� � � �ح � � ��اد
االس �ب��ان ��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم رف��ع
عقوبة االي�ق��اف ملباراتني عن
ال�ب��رت�غ��ال��ي ج��وزي��ه مورينيو
م� ��درب ري� ��ال م��دري��د ل�ق�ي��ام��ه
باالعتداء على تيتو فيانوفا
امل� � � � � ��درب امل� � �س � ��اع � ��د ل� �ف ��ري ��ق
ب��رش �ل��ون��ة امل ��وس ��م امل��اض��ي
ف� ��ي اط� � ��ار ع �ف ��و ع� � ��ام ،ح�ن��ق
ال �ن��ادي الكاتالوني ال��ذي قال
رئ� �ي� �س ��ه س � ��ان � ��درو روس� �ي ��ل
الشهر املاضي انه لن يسمح
ملورينيو باالفات من العقوبة
على فعلته.
وت�ل�ق��ى امل� ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي
امل � �ش � �ه ��ور ب �ع �ص �ب �ي �ت��ه ه ��ذه
العقوبة بعدما وضع اصبعه
ف � ��ي ع � ��ني ف � �ي� ��ان� ��وف� ��ا ال � ��ذي
ت� ��م ت �ص �ع �ي��ده ل �خ ��اف��ة ب�ي��ب
غ� ��واردي� ��وال امل� � ��درب ال �س��اب��ق
لبرشلونة خال مباراة االياب
ل� �ك ��أس ال� �س ��وب ��ر االس �ب��ان �ي��ة
املوسم املاضي.

خرجة

ب ��ات م ��ن امل �ق ��رر أن ي�ق��ود
ح � �س� ��ني خ � ��رج � ��ة امل �ن� �ت� �خ ��ب
األومل�ب��ي املغربي في أوملبياد
لندن ،التي تنطلق منافساتها
ما بني  27يوليو الجاري و12
أغسطس املقبل.
وي � ��أت � ��ي اخ � �ت � �ي ��ار خ��رج��ة
ضمن قائمة املنتخب األوملبي
ال �ت��ي ت �ض��م  18الع �ب��ا ن�ظ��را
ملسيرته االحترافية الطويلة
ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � ��دوري � ��ات
األوروبية.
كما استدعى بيم فيربيك
م � � � ��درب امل� �ن� �ت� �خ ��ب األومل � �ب� ��ي
امل �غ��رب��ي الع �ب��ني اخ��ري��ن من
امل� �ن� �ت� �خ ��ب األول ه� �م ��ا ع �ب��د
الحميد الكوثري ون��ور الدين
امل ��راب ��ط ب �ج��ان��ب الع �ب��ني من
ال � � ��دوري امل �ح �ل��ي وه �م��ا عبد
ال� �ل� �ط� �ي ��ف ن� �ص� �ي ��ر وم �ح �م��د
أبرهون ،العبا الفتح الرياضي
وامل � �غ ��رب ال �ت �ط ��وان ��ي ،ف�ض��ا
ع��ن وض��ع أرب �ع��ة الع�ب��ني في
القائمة االحتياطية.

غيريرو

أعلن ن��ادي هامبورغ األملاني
لكرة القدم ان مهاجمه البيروفي
ال��دول��ي ب��اول��و غ �ي��ري��رو يستعد
ل ��ان� �ت� �ق ��ال إل � � ��ى ك��وري �ن �ث �ي ��ان��ز
البرازيلي.
ويتوجه غيريرو ( 28عاما)
إلى ساو باولو إلجراء فحوصات
طبية قبل االنضمام رسميا إلى
كورينثيانز املتوج حديثا بلقب
كأس ليبرتادوريس ،بحسب ما
أك��ده فرانك ارنسني مدير الكرة
في هامبورغ .وقال ارنسني عبر
امل��وق��ع الرسمي ل�ن��ادي��ه« :توصل
ال �ن ��ادي ��ان الت �ف ��اق ح ��ول صفقة
االن� �ت� �ق ��ال .إن �ه ��ا خ �ط ��وة ك�ب�ي��رة
بالنسبة ل�ب��اول��و أن ينضم لهذا
النادي .نتمنى له كل التوفيق».
وانضم غيريرو إلى صفوف
ه��ام�ب��ورغ ف��ي  2006ق��ادم��ا من
بايرن ميونيخ ،حيث ش��ارك في
 161م�ب��اراة في ال��دوري االملاني
سجل فيها  47هدفا.

