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في لقاء القمة الـ 111 على ملعب برج العرب

»النهارده« األهلي والزمالك »يا رجالة«
مصي����ر اجله����از الفن����ي 
امام مدير  بقيادة ح����ازم 
الكرة واحمد حسام ميدو 
املدير الفن����ي على احملك، 
حيث أكد مرتضى منصور 
اقالته في حالة اخلسارة 
أمام االهلي، خصوصا ان 
هذه املباراة هي التي أبقت 
عليه بعدم����ا كان قد هدد 
بإقالته عقب اخلسارة امام 

االسماعيلي.
املباراة  الزمالك  يدخل 
بصفوف مكتملة، باستثناء 
البوركينابي محمد  غياب 
كوفي لإليقاف بعد طرده 

في املباراة املاضية.
وواجه ميدو صعوبة 
كبي����رة خالل الس����اعات 
املاضي����ة في االس����تقرار 
على تش����كيلة الفريق في 
مباراة القمة، خصوصا أنه 
الفريق  لم يثبت تشكيلة 
في املباريات األخيرة، لكن 
األقرب إلى اللعب هم: أحمد 
الشناوي وعلي جبر وأحمد 
دوي����دار وأحم����د توفيق 
وحم����ادة طلب����ة وطارق 
حامد وعمر جابر وابراهيم 
عبد اخلالق وأمين حفني 
ومحمود كهربا وباس����م 

مرسي.

جمعة ف����ي تدريبات يوم 
اجلمعة املاضي ورفض اي 
تدخل للعفو عنه، مطالبا 
التركيز  العبيه بضرورة 
وعدم االنشغال بأي شيء 

سوى القمة.
املباراة  ويدخل األهلي 
بصفوف شبه مكتملة بعد 
تعاف����ي جمي����ع املصابني 
أبرزه����م الغابون����ي مالك 
ايفون����ا واحم����د حجازي 
وصالح جمعة باستثناء 
وليد سليمان الذي يعاني 

من التواء في الكاحل.
التدريبات  ووضح من 
االخيرة نية زيزو االستمرار 
املباريات  بنفس تشكيلة 
املاضية والتي تتكون من 
شريف اكرامي ورامي ربيعة 
واحمد حجازي وصبري 
رحيل واحمد فتحي وحسام 
عاشور وحسام غالي وعبد 
اهلل الس����عيد ورمض����ان 
صبح����ي والغان����ي جون 

انطوي وعمرو جمال.
النقيض، يدخل  وعلى 
الزمالك املباراة في ظروف 
غير طبيعية بعد تراجع 
نتائج����ه مؤخرا بالتعادل 
مع س����موحة واخلسارة 
امام االسماعيلي فوضعت 

الفني املؤقت عبدالعزيز 
عبدالشافي »زيزو« على 
دخول الفريق في معسكر 
مغلق مبدينة االسكندرية 
من السبت املاضي وخاض 
مرانا س����ريا بفرع النادي 
في الشيخ زايد ثم توجه 
إلى اإلسكندرية هربا من 
»ألتراس اهالوي« الذي كان 
قد اعلن رغبته في حضور 

مترين الفريق. 
وحرص عبدالش����افي 
التعام����ل بحزم مع  على 
الالعبني في االيام القليلة 
املاضية بخالف طبيعته 
الهادئة متاما لرغبته في 
السيطرة على الفريق في 
املرحلة احلرجة، مؤكدا أن 
مباراة القمة ستكون فاصلة 
في مسيرة الدوري وهو ما 
دفعه الي استبعاد مهاجمه 
املخضرم عماد متعب بسبب 
مشادته مع زميله صالح 

واملعنوية، بعدما جنح في 
الفوز في مبارياته الثالث 
االخيرة على االسماعيلي 
الس����كندري  واالحت����اد 
وانبي ما مكنه من انتزاع 
الصدارة برصيد 35 نقطة 
واالبتع����اد بفارق 4 نقاط 

عن الزمالك.
النادي  إدارة  وصرفت 
األهلي مكافآت متيز لالعبني 
تقديرا ملجهوداتهم والفوز 
في 3 مباري����ات مبرحلة 
حرجة عقب رحيل البرتغالي 
جوزيه بيسيرو الى بالده 
لتدريب بورتو، كما رصدت 
مكافآت ضخمة لالعبني في 
حالة حتقي����ق الفوز على 
الزمالك واالبتعاد 7 نقاط 
ف����ي الصدارة في س����عي 
النادي الى استعادة اللقب 

من غرميه التقليدي.
واس����تعد االهلي جيدا 
للقمة، حيث حرص املدير 

املبالغة في  عنه بس����بب 
املطالبات املالية إلدارة لقاء 

القمة املرتقبة.
وش���هدت الس���اعات 
املاضية ش���دا وجذبا بني 
الزمالك  رئي���س ن���ادي 
مرتضى منصور من ناحية 
واحتاد الكرة والنادي األهلي 
من ناحية اخرى بش���أن 
الزمالك في خوض  رغبة 
املب���اراة على أحد مالعب 
العاصمة بتروس���بورت 
أو الدفاع اجلوي او ستاد 
القاهرة، ووصلت تهديدات 
رئيسه بإعالن استقالته من 
ناديه، فيما أصر االحتاد 
احمللي على موقفه بداعي 
ان االهل���ي ه���و املضيف 
اللعب في ملعب  واختار 
برج العرب مبوافقة وزارة 

الداخلية.
املباراة  ويدخل األهلي 
في أفض����ل حاالته الفنية 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ينتظر محبو وعشاق 
الساحرة املس����تديرة في 
مصر احملروسة لقاء القمة 
الذي يجم����ع قطبي الكرة 
املصرية األهلي والزمالك 
ف����ي ملعب ب����رج العرب 
باإلس����كندرية ف����ي ختام 
الس����ابعة عشرة  املرحلة 
من الدوري املصري لكرة 

القدم.
لقاء القمة يحمل الرقم 111 
من املواجهات بني الفريقني، 
وميلك األهلي نصيب األسد 
من ع����دد االنتص����ارات، 
حيث ف����از 39 مرة مقابل 
25 للزمال����ك، وانتهت 46 
مب����اراة بالتع����ادل، فيما 
الفريقان 233 هدفا  سجل 
في القمم التقليدية بينهما 
منها 135 هدفا لألهلي و98 

هدفا للزمالك.
طاق����م  اعتم����اد  ومت 
حتكيمي هنغاري بقيادة 
فيكتور كاساي ويساعده 
فينس����ل توس وجورجي 
رجن وآدم فارلكاس، رغم أنه 
كان مقررا أن يتم االستعانة 
بطاقم حتكيم فرنسي، إال 
أن االحتاد قرر غض الطرف 

احصائيات
ميلك األهلي النصيب األكبر من االنتصارات، حيث فاز 
39 مرة مقابل 25 للزمالك، وانتهت 46 مباراة بالتعادل. 
وسجل الفريقان 233 هدفا في القمم التقليدية بينهما 

منها 135 هدفا لألهلي و98 هدفا للزمالك.
الزمالك األهلي

  الساعة 8:00 النيل الرياضية

د. حسن عطية خالل إلقائه احملاضرة 

هيئة الرياضة تطلق دورة انتقاء املواهب الرياضية

بوكا يستهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب
اس���تهل بوكا جونيورز 
حملة الدفاع عن لقبه بطال 
لل���دوري االرجنتيني لكرة 
القدم بتعادل سلبي مخيب 
أمام مضيف���ه تيمبرلي في 
املرحلة االولى من منافسات 

املجموعة الثانية.
ب����وكا جوني����ورز  وكان 
توج بلقبه احلادي والثالثني 
املوسم املاضي الذي أقيم بنظام 
جديد، حيث ارتفع عدد االندية 
املشاركة من 20 الى 30، ومتت 
املنافسة عليه ببطولة موحدة 
عوضا ع����ن اثنتني كما كانت 
احلال في االع����وام االخيرة، 
حيث ضمت البطولة االفتتاحية 

والبطولة اخلتامية.
ال���دوري 30  وتضم���ن 

مرحل���ة )8 مراحل أقل من 
الس���ابق( ولم تكن  النظام 
هناك مباريات ذهاب وإياب 
الفرق باستثناء  بني جميع 
لقاءات الدربي، وبخصوص 
بعض الف���رق، حيث تغيب 
لق���اءات الكالس���يكو بينها 
الذهاب  فأقيمت مباري���ات 
واالياب بني فريقني قريبني 
جغرافيا. ويقام الدوري هذا 
املوس���م مبشاركة 30 فريقا 
أيضا وزعت على مجموعتني 
ضم���ت االول���ى 14 فريق���ا 

والثانية 16 فريقا.
الدوس���يفي  وتص���در 
واتلتيكو توكومان ومارتن 
دي س���ان خوان واتلتيكو 
رافايي���ال ترتيب املجموعة 

الثاني���ة، بف���وز االول على 
ضيف���ه اوليمب���و بثالث���ة 
اهداف لغاس���تون دياز )71 
من ركلة جزاء( وسانتياغو 
روزاليس )79( واليكسيس 
كاس���ترو )90(، والثان���ي 
على ضيفه راسينغ كلوب 
بهدفني لفرناندو زامبيردي 
)20( وغليان���درو ونزاليز 
)47( مقابل هدف لغوستافو 
ليوناردو بو )60(، والثالث 
على ضيفه نيولز اولد بويز 
بهدف���ني الميانويل دينينغ 
)38( وخ���وان ماتي���ا )50( 
مقابل ه���دف للوكاس بوي 
)90(، والرابع على مضيفه 
هيورامان بهدف وحيد سجله 
ماورو بوغادو )25 خطأ في 

مرمى فريقه(.
ارجنتينوس  وتع���ادل 
جونيورز مع تيغري بهدف 
للوسيانو كابرال )72( مقابل 
هدف للكولومبي اريك كوريا 
)16(، وديفنسيا خوستيكا مع 
يونيون بهدفني لنيكوالس 
ستيفانيلي )19( واغوستني 
ب���وزات )32( مقابل هدفني 
الينياسيو مالكورا )55 من 
ركلة جزاء( وكالوديو ريانياو 

.)90(
وتختت���م املرحلة اليوم 
الثالثاء بلقاءات استوديانتيس 
ال بالتا مع النوس )املجموعة 
الثاني���ة(، وريفر باليت مع 
كويلميس، وسارمينتو مع 
فيليز سارسفيلد )االولى(.

افتتح محمود ابل مدير 
إدارة مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة التابع للهيئة 
العامة للرياضة دورة انتقاء 
التي  الرياضية  املواه���ب 
يقيمها املركز حتت رعاية 
الشيخ احمد املنصور مدير 
عام الهيئة ود.حمود فليطح 
العام لشؤون  املدير  نائب 

الرياضة.
الدورة  ويحاضر ف���ي 
اربعة من ابرع احملاضرين 
وهم: د.حسن عطية ود.خالد 
الشرجي ود.حسن اشكناني 
ود.س���لمان حاجي، حيث 
يقدم كل استاذ محاضرتني 
خالل فترة الدورة التي بدأت 
في االحد 7 يناير وتستمر 

حتى نهاية االسبوع.
الى  ال���دورة  وته���دف 
توضي���ح اث���ر امله���ارات 
احلركية عالوة على كيفية 
انتقاء املواه���ب ومراحل 
عملية االنتقاء وذلك عبر 

8 محاضرات خالل االسبوع 
تتبعهم جلس���ة نقاش���ية 
يقيمه���ا احملاضري���ن مع 

الدارسني بنهاية الدورة.
ويش���ارك ف���ي الدورة 

دارس���ني من ع���دة جهات 
حكومية ك���وزارة التربية 
التطبيقي  التعليم  وهيئة 
وآخري���ن م���ن االندي���ة 

واالحتادات الرياضية.

في االحتاد قوة مبواجهة الوحدات االردني العنيد اليوم 

احتاد جدة يواجه الوحدات في امللحق اآلسيوي

الرياض ـ خالد المصيبيح 

يحل الوح���دات االردني 
الي���وم ضيفا عل���ى احتاد 
جدة في لقاء وحيد س���عيا 
الى التأهل لبطولة أندية آسيا 
للمحترفني. ويتطلع»االحتاد« 
لالنضمام الى الفرق السعودية 
الثالثة النصر واألهلي والهالل 
التي تأهلت بناء على ترتيبها 
في دوري املوسم املاضي فيما 
ق���د حل رابعا  كان االحتاد 
ووجب عليه خ���وض لقاء 
امللحق بحكم أن السعودية 
لديه���ا ثالثة مقاعد ونصف 

املقعد. 
الفريق  ويع���ول م���درب 
الرومان���ي بيتوركا على عدة 
عوامل مساعدة لضمان التأهل 
ومنها فوز فريقه خالل آخر 4 
لقاءات متتالي���ة اقتحم معها 

املنافس���ة عل���ى لقب  دائرة 
ال���دوري، إضافة إلى اعتماده 
على بع���ض الالعبني ومنهم 
الڤنزويلي ريفاس واألسترالي 
س���ان مارت���ن وفه���د املولد 
وعبدالرحمن الغامدي وياسني 
حمزة والغاني سولي مونتاري 

وجمال باجندوح وغيرهم.
وعلى الطرف اآلخر، فقد 
وصل فريق الوحدات األردني 

إلى جدة األحد املاضي وأجرى 
تدريبا واح���دا على ارضية 
ملعب املباراة ستاد اجلوهرة 
وقد أكد مدربه االردني رائد 
عساف أنهم درسوا االحتاد 
جيدا واطلع مع العبيه عبر 
الڤيديو على عدد من مباريات 
االحتاد األخي���رة واكد انهم 
درسوا مكامن القوه والضعف 
مؤكدا على قدرة فريقه على 
حسم التأهل وتخطي االحتاد 
على أرضه وبني جمهوره. 

وقام���ت جماهير فريق 
الس���عودي بشراء  االحتاد 
50 ألف تذكرة من أصل 60 
ألفا متت طباعتها ويتوقع 
املباراة،  أن تنفد قبل بداية 
فيم���ا س���يكون للجماهير 
التي م���ن حقها  األردني���ة 
احلض���ور مل���ؤازرة فريقها 

2000 تذكرة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري أبطال آسيا )التصفيات التأهيلية(

8 صباحايوهانغ � هانوي
12اداليد � شاندونغ

1:30اف سي طوكيو � تشونبوري
2:30شنغهاي � موانغ ثونغ
3beIN Sports 1HDبونيودكور � الشباب
5:30beIN Sports 1HDنفط طهران � اجليش

7:15beIN Sports 2HDاجلزيرة � السد
8:20beIN Sports 1HDاالحتاد � الوحدات

»راحت أيام زمان«
»راحت أيام زمان«.. مما كان يحصل بني قطبي الكرة املصرية 
مبا حتمله من اثارة وحتد وندية وتصريحات نارية، ونعود 
بالذاكرة الى ما كان وكان في ايام زمان. ورغم حالة الش��غف 
التي تغمر مش��جعي األهلي والزمالك قبل وأثناء وبعد القمة 
إال أن هناك أش��ياء مهمة لن نراها في الديربي املقبل، رصد 

»استاد مصر العربية« في التقرير اآلتي ما يلي:

خفة دم بكر وحماسة إمام
»يا برجاوي.. نناشد الس��ادة املسؤولني في اإلسكندرية 
كبري سيدي بشر مكسر.. اللي كان في البلكونة بيشرب 
السيجارة نحب نقوله النتيجة اتغيرت.. وهووووبا.. كرة 
عالية وخطرة«. قطعا لن نس��مع هذه الكلمات مجددا في 
القمة ال�111 بعد وفاة صاحبيها محمود بكر وحمادة إمام.

سنفتقد خفة ظل بكر التي كانت ترافق تعليقه على املباراة 
بكل تلقائية دون تصنع أو مبالغة، فيما س��تبدو املباريات 

أكثر فتورا دون تعليق الثعلب حمادة إمام.

دخالت األولتراس
رغم اخلالفات املش��تعلة بني رواب��ط األولتراس وإدارتي 
ناديي األهلي والزمالك، من جهة واإلعالم من جهة أخرى 
إال ان أجواء التشجيع والدخالت ستغيب مجددا عن مباراة 

القمة بعدما كانت إحدى السمات املميزة للديربي.

املدربون األجانب
بالطبع لن نرى اخلواجة على مقاعد بدالء األهلي والزمالك، 
بعدما فسخ جوزيه بيسيرو تعاقده مع الشياطني احلمر، 
ومن قبله جيس��والدو فيريرا املدير الفني السابق للقلعة 

البيضاء.

 غياب متعب
سيعد خروج عماد متعب من قائمة األهلي املواجهة للزمالك، 
املرة األولى لغياب ثاني هدافي القلعة احلمراء أمام الفارس 

األبيض في لقاءات القمة، ألسباب تأديبية.


