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اجتماع مهم في الزمالك لتحديد مصير ميشيل

»الفراعنة« في راحة اليوم بعد التدريب المغلق
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد امل����درب املس����اعد ملنتخب مصر 
األول لكرة القدم حمادة صدقي أن اجلهاز 
الفني بقيادة حسن شحاتة راعى الدقة 
في عملي����ة اختيار قائمة املنتخب للقاء 
اجلزائر املصيري، واملقرر اقامته يوم  14  
نوفمبر املقبل ، مشيرا الى ان االختيارات 

جاءت مبا يتناسب واملرحلة املقبلة . 
وعن عدم اختيار أحمد حسام  )ميدو ( ، 
أكد صدقي ان اجلهاز الفني ال ينظر إلى 
األس����ماء بقدر اهتمامه باالنس����ب لهذه 
املرحل����ة التي ال حتتمل اي مجامالت او 

اخطاء في احلسابات الفنية.
وع����ن مواجهة تنزاني����ا الودية، قال 
املدرب املساعد إنها مباراة غاية في االهمية 
إلحداث مزيد من االنسجام والتفاهم بني 
الالعبني ، مؤكدا أن املنتخب التنزاني يعتمد 
بنسبة  95%  على العناصر احمللية ، وهو 
أهم شرط يجب توافره في الفريق الذي 
سنواجهه وديا لكون املباراة خارج االجندة 

الدولية . 
وعن امكان الفوز على اجلزائر بفارق 
ثالثة أه����داف ليصعد منتخب الفراعنة 
مباشرة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
إفريقي����ا، قال صدقي إنه يتمني بالطبع 
عدم االحتكام ملباراة فاصلة مع املنتخب 
اجلزائري وهو ما سيركز عليه اجلهاز 
الفني في حساباته اخلاصة بهذا اللقاء.

في ش����أن آخر، منح اجله����از الفني 

للمنتخ����ب املصري العبي الفريق راحة 
ملدة 24 ساعة، عقب انتهاء مران االمس 
الذي خاضه الفريق على امللعب الفرعي 
في ستاد القاهرة في آخر أيام معسكره 
املفتوح   وحرص خالله اجلهاز الفني بقيادة 
حسن شحاتة على عدم دخول االعالميني 
ومت إبالغ املسؤولني في ستاد القاهرة مبنع 

دخول اي كاميرات تليفزيونية . 

اجتماع مهم بالزمالك

من جهة اخ����رى، يعقد مجلس ادارة 
الزمالك اجتماعا مهما اليوم سيتحدد بعده 
مصير العديد من القضايا الهامة داخل 
النادي، وعلى رأس����ها مصير الفرنسي 
هنري ميشيل املدير الفني للفريق االول 
لكرة القدم، ومن املقرر أن يشهد االجتماع 
أجواء عاصفة بعد االتفاق الضمني الذي 
اتفق عليه عدد من األعضاء وهم  م.رؤوف 
جاسر وصبري سراج وإبراهيم يوسف 
وأحمد جالل إبراهيم على فتح ملف ميشيل 
من خالل االتفاق املباشر مع ممدوح عباس 
رئي����س النادي على حلول مختلفة قبل 
اإلطاحة باملدرب الفرنسي يتقدمها إيجاد 
صالحيات رس����مية لعبدالرحيم محمد 
امل����درب العام واحلص����ول على موافقة 
ممدوح عباس عليها، خاصة أن عباس 
سبق له ان حذر املدرب العام من املطالبة 
بأي صالحي����ات دون رغبة املدير الفني 

في وقت سابق . 

ومن املنتظر أن يشهد االجتماع أزمة 
أخرى بطلها مهاجم الفريق عمرو زكي 
بعد أن سيطر الغضب على أكثر من عضو 
في املجلس من التصريحات املنس����وبة 
إلى الالعب أخي����را وهاجم فيها مجلس 
اإلدارة واتهم����ه بعدم حمايته وتلويحه 
بالرحيل في يناير املقبل عند فتح باب 
االنتقاالت الش����توية  ، وظه����ر تيار آخر 
يقوده املستشار أحمد جالل إبراهيم عضو 
مجلس ادارة النادي يدعو إلى مناقش����ة 
التصريحات وتوقيع عقوبة مالية ضخمة 
على الالعب في حال ثبوت إدالئه بتلك 

التصريحات.

 إعارة عبدالسالم وصالح

وافق االحتاد املصري للكرة الطائرة 
على طلب نادي العربي القطري استعارة 
عبداهلل عبدالس����الم احملترف بإيطاليا 
وأحمد صالح العب األهلي جنمي املنتخب 
املصري األول للرجال للمشاركة مع الفريق 
القط����ري في بطولة العالم لألندية التي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في 

الفترة من 3 إلى 8 الشهر املقبل.
وأنهى االحتاد املصري جميع اإلجراءات 

اخلاصة بسفر الالعبني إلى قطر.
هذا وس����يمثل فريق الك����رة الطائرة 
بنادي الزمالك مص����ر في هذه البطولة 
ايضا بصفته حامل لقب البطولة األفريقية 

األخيرة.

جنم كليفالند ليبرون جيمس مير من العب تورنتو راشو نيستروڤيتش         )رويترز(

اجلدية كانت واضحة في تدريبات املنتخب املصري

فرحة احتادية ببلوغ نهائي دوري أبطال آسيا

الهالل يعزز صدارته في الدوري
عزز الهالل وصيف بطل املوس����م املاضي موقعه في 
الصدارة اثر فوزه على مضيفه الرائد 2-0 امام اكثر من 
30 الف متفرج احتشدوا على مدرجات ملعب مدينة امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز الرياضية في بريدة في املرحلة 

السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وس����جل البرازيلي تياغو نيفيز )5( وماجد املرشدي 
)87( الهدف����ني فارتفع رصيد الهالل الى 19 نقطة وابتعد 
بفارق 7 نقاط عن االحتاد البطل الذي تأجلت مباراته مع 

مضيفه االتفاق بسبب انشغاله في دوري ابطال آسيا.
وكان الهالل اكثر سيطرة على مجريات اللقاء الذي شهد 
اصابة الدولي ياسر القحطاني في الدقيقة 75 ونقله الى 
املستشفى حيث سيغيب عن املالعب نحو 3 أسابيع بعد 

ان أظهرت األشعة اصابته بكسر في االصبع.
وبقي الشباب مطاردا للهالل بفارق 3 نقاط بعدما تغلب 

على مضيفه احلزم 2-1 على ملعبه في الرس.
وسجل عبدالعزيز السعران )14( وماجد املرحوم )65( 
هدفي الش����باب، واحملترف السنغالي محمد روبيز )33( 

هدف احلزم.
وعل����ى ملعب األمير عبداهلل ب����ن جلوي في محافظة 
االحس����اء، اكتسح الفتح ضيفه القادسية بنتيجة كبيرة 
وصلت الى 5-0 س����جلها أحمد احلضرم����ي )28 و47( 
وأحمد بوعبيد )43 من ركلة جزاء و77( وحمدان احلمدان 
)82( فارتفع رصيد الفائز الى 10 نقاط نقلته الى املركز 

الرابع.
وفي مباراة منقولة من جدة الى جنران، سقط الشباب 
امام جنران 0-1 س����جله الغان����ي ابراهيم كمارا )41( في 
احدى مفاجآت الدوري، وتخلى بالتالي عن املركز االخير 
ف����ي الترتي����ب بعدما رفع رصيده ال����ى 5 نقاط مقابل 9 

لالهلي.

الصحف السعودية تتغنى بفوز االتحاد

كالديرون: فخور ببلوغ نهائي أبطال آسيا

خسارة ثانية على التوالي لكليفالند

تعرض كليفالند كافالييرز خلسارته الثانية على 
التوالي رغم تألق جنمه ليبرون جيمس وحتقيقه 
ثالثية مزدوجة »تريبل دوبل« في س����لة تورونتو 
رابت����ورز الذي خرج فائ����زا 101-91 ضمن الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة. وسجل »امللك« 
جيمس ثالثيته املزدوجة الرقم 25 في مسيرته، ودك 
س����لة اخلصم ب� 23 نقطة و12 متريرة حاسمة و11 
متابعة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق فوز فريقه االول 
هذا املوسم. وقال جيمس: »في بداية مسيرتي كنت 
اغضب كثيرا عندما أخسر مباراتني على التوالي، لكن 
اآلن ال أركز كثيرا على املوضوع، بل على الطريقة 
لتصحيح اخطائي والتقدم الى االمام«. وكان االيطالي 
اندريا بارنياني االفض����ل لدى الفائز مع 28 نقطة، 
مقابل 21 نقطة و16 متابعة لكريس بوش، في حني 
أضاف املخضرم شاكيل أونيل 12 نقطة و7 متابعات 
للخاسر. وقاد العمالق دوايت هاورد فريقه أورالندو 
ماجيك الى فوز كبير على ضيفه فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز 120-106، مس����جال 21 نقطة و15 مرتدة. 
وتأل����ق مع ماجيك وصيف املوس����م املاضي، العبه 
اجلديد فينس كارتر صاحب 15 نقطة بينها 3 ثالثيات 

من أصل خمس محاوالت، كما سجل ريان اندرسون 
القادم من نيوجيرسي 16 نقطة وجيسون وليامس 
15 نقطة للفائز. وفاز بوس����طن سلتيكس بسهولة 
على ضيفه تشارلوت بوبكاتس 92-59، بعد حتقيقه 
انتصارا ثمينا في مباراته االفتتاحية على كليفالند 
كافالييرز. وخاض كيف����ن غارنيت مباراته االولى 
على أرض فريقه بعد املوس����م املاضي الذي ابتعد 
عن معظمه بس����بب االصابة، فس����جل 10 نقاط و7 
متابعات في 26 دقيقة. وكان راي ألن أفضل مسجل 
لبوس����طن مع 18 نقطة بينه����ا 4 ثالثيات، وأضاف 
بول بيرس 15 نقطة في حني س����جل القادم اجلديد 
رش����يد واالس 9 نقاط. وف����از أتالنتا هوكس على 
أنديانا بيسرز 120-109، وميامي هيت على نيويورك 
نيكس 115-93، وديترويت بيستونز على ممفيس 
غريزليز 96-74، وهيوس����ن روكتس على غولدن 
ستايت ووريرز 108-107، ومينيسوتا متبروولفز 
على نيوجيرزي نيتس 95-93، وأوكالهوما ثاندر 
على س����اكرامنتو كينغ����ز 102-89، ودنفر ناغتس 
على يوتا جاز 114-105، وفينيكس صنز على لوس 

أجنيليس كليبرز 107-109.

المجد في مواجهة صعبة أمام أمية

مدرب لبنان يختار 27 العبًا للصين

»فيفا« يناشد الحكومة العراقية
احترام استقاللية الرياضة

تنتظر فرق الصدارة مواجهات صعبة اليوم 
في افتتاح املرحلة اخلامس���ة من بطولة سورية 
لكرة القدم التي ستشهد خمس مباريات ابرزها في 

العاصمة بني املجد املتصدر وضيفه امية.
ويلتقي في احلسكة اجلزيرة مع تشرين، وفي 
حماة النواعير مع الش���رطة، وفي جبلة فريقها 
احمللي مع الوثبة، وفي حل���ب عفرين مع جاره 

االحتاد.
ويتطلع املجد الدمشقي املتصدر )9 نقاط( الى 

التمسك بالصدارة على حساب امية السادس )5 
نقاط من 3 مباريات( في مواجهة صعبة متيل فيه 
كفة املضي���ف لقوة هجومه عبر رجا رافع وعبد 

الهادي حريري.
 ومن املتوقع ان ينجح تشرين الثاني )8 نقاط( 
في جتاوز مضيفه اجلزيرة االخير )نقطة واحدة( 
لفوارق بدنية وفنية وان كان الضيف يخش���ى 
من س���وء ارضية ملعب احلسكة والتي قد تقلب 

املوازين.

استدعى اميل رس���تم مدرب منتخب لبنان 
لكرة القدم 27 العبا لالنضمام لتشكيلة الفريق 
اس���تعدادا ملواجه���ة الصني الش���هر املقبل في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس اس���يا التي 

ستقام في قطر عام 2011.
وضمت التش���كيلة اللبنانية العب الوسط 
رضا عنتر الذي يلعب في الدوري الصيني في 
حني استبعد رستم يوسف محمد مدافع كولونيا 
االملاني من القائمة قبل مالقاة الصني في 14 الشهر 

املقبل باجلولة الثالثة للتصفيات.

وكان محمد اوقف ع���ن اللعب مع املنتخب 
اللبنان���ي مدى احلياة بس���بب خالفه مع احد 
املس���ؤولني عن الفريق الوطني قبل ان يشمله 
العفو الع���ام الذي اصدره احت���اد اللعبة قبل 

اسبوعني.
ويلعب لبنان والصني في املجموعة الرابعة 
بالتصفيات التي تضم أيضا سورية وڤيتنام.

وتتصدر سورية املجموعة برصيد ست نقاط 
تليها الصني وڤيتنام برصيد ثالث نقاط ويقبع 

لبنان في املركز االخير بال نقاط.

حذر االحتاد الدولي لكرة القدم بعض اجلهات في 
احلكومة العراقية من مغبة التدخل في انتخابات 

االحتاد العراقي وتقريب موعدها.
وكان الفيفا قرر خالل اجلمعية العمومية التي 
عقدها في ريو دي جانيرو في 29 سبتمبر املاضي 
التمديد لالحتاد احلالي حتى 30 ابريل 2010 لكي 
يفسح له املجال لوضع قوانني جديدة وينتخب 
هيئة جديدة، كما نبه الى ضرورة ان يتم هذا االمر 

من دون اي تدخل للسلطات احلكومية.
وقال االحتاد الدولي على موقعه في ش���بكة 
االنترنت في بيان رس���مي ان���ه »قلق من قيام 

بع���ض اجلهات في احلكوم���ة العراقية بفرض 
اج���راء انتخابات مبكرة والتدخ���ل في العملية 

االنتخابية«.
واضاف البيان »اذا ثبت ه���ذا االمر، فانه ال 
خيار امام الفيفا سوى حتويل هذه املسألة الى 
جلنة الطوارئ التابعة له التخاذ القرار املناسب 

حول وقف االحتاد العراقي«.
وختم يناش���د »فيفا« كل القيمني في العراق 
احترام اس���تقاللية الرياض���ة عموما، واالحتاد 
العراقي خصوصا والسماح لالخير بالقيام بأعماله 

بحسب قوانينه وقوانني »فيفا«.

أك����د االرجنتيني غابرييل كالديرون مدرب 
نادي االحتاد السعودي انه فخور ببلوغ فريقه 
نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم اثر فوزه 
ايابا على ناغويا غرامبوس آيت الياباني 2 - 1 

في الدور نصف النهائي.
وكان االحتاد فاز ذهابا ايضا 6 - 2 في جدة 
ليؤكد جدارته ببلوغ املباراة النهائية املقررة 
في طوكيو في 7 الش����هر املقب����ل امام بوهانغ 

ستيلرز الكوري اجلنوبي.
وقال كالدي����رون »فزنا في مباراتينا ذهابا 
وايابا امام فريق ياباني قوي، نحن فخورون 
ببلوغ املباراة النهائي����ة واثبتن���ا جدارتن���ا 

بذل���ك«.
وكان االحتاد احرز اللقب القاري مرتني عامي 

2004 و2005.
من جانبه، ابدى التونسي امني الشرميطي 
العب االحتاد سعادته الغامرة بعد الفوز على 
ناغويا اليابان����ي، مؤكدا ان فريقه لم يأت الى 
اليابان ملجرد املشاركة بعد اطمئنانه على نتيجة 
مباراة الذهاب، بل س����عى ال����ى حتقيق الفوز 
وكسب نتيجة املباراة وقال »استطعنا تشريف 

الكرة السعودية«.
وتابع »مهمتنا لم تكن سهلة اطالقا بغض 
النظر عن نتيجة مباراة الذهاب، حيث واجهنا 
صعوبة كبيرة وضغط����ا متواصال من فريق 

ناغويا كونه يلعب عل����ى ارضه، لكن بخبرة 
العبي االحتاد داخل امللعب استطعنا ان منتص 
هذا الضغط وتسجيل هدف اول بث الراحة في 

نفوس الالعبني«.
الى ذلك، تغنت الصحف السعودية الصادرة 
صباح امس ببلوغ االحتاد نهائي دوري ابطال 

آسيا لكرة القدم.
وقالت صحيف����ة »الوطن« حت����ت عنوان 
»االحتاد يواصل ضربه احملكم ويؤكد التأهل 

للنهائي«.
في املقابل، ذك����رت صحيفة الرياض حتت 
عنوان »براكينه امت����دت من جدة إلى اليابان 
وعصفت بناغويا للمرة الثانية، العميد يجلب 
الفرح لرياض����ة الوطن ويتأهل لنهائي دوري 
أبطال آس����يا«، بينم���ا قال����ت صحيفة اليوم 
حتت عنوان »قص���ة بطول���ة واالحت���اد من 

يطول��ه«.
وجاء املانشيت الرئيسي لصحيفة »الرياضية« 
املتخصصة ليعكس مدى فرحة اجلمهور االحتادي 
بتأهل فريقه للمباراة النهائية، حيث قالت »إتي 

كاالعصار أكدها بأحلى انتصار«.
وتغنت صحيف����ة »الرياضي« املتخصصة 
بانتص����ار الفريق االحتادي قائلة »كل ش����يء 
في����ك يرفع ال����رأس.. وش خلي�������ت لب���اقي 

الن���اس«.

عالميةمتفرقات

اعلنت رابطة ال���دوري االجنليزي لكرة القدم انها 
فرضت حظرا على فريق بورتسموث مينعه من التعاقد مع 
العبني جدد. ولن يتمكن بورتسموث من تعزيز صفوفه 
باي العب جديد حتى اش���عار آخر، وذلك بسبب مسائل 
تتعلق بدفعه امواال »خارجة عن املألوف« الندية اخرى 
في صفقات التعاقد مع العبني، بحسب ما رجحت بعض 

املصادر دون اي تأكيد من رابطة الدوري.
وكانت الس���لطات البريطانية قد اعلنت في وقت سابق 
من الش���هر اجلاري ان املدير التنفيذي في بورتسموث 
بيتر ستوري سيحاكم بسبب مخالفته قانون الضريبة 
فيما يخص صفقة تعاقده مع العب الوس���ط السنغالي 
امدي فاي من اوكسير الفرنسي مقابل 1.49 مليون دوالر 

في اغسطس 2003.
لم يجر مدرب منتخب نيوزيلندا ريكي هربرت أي تبديل 
على تشكيلته التي ستخوض مواجهة البحرين احلاسمة في 
ــيوي ـ األوقياني  14 نوفمبر املقبل ضمن اياب امللحق اآلس

املؤهل الى نهائيات مونديال 2010 لكرة القدم.
ــر في 10 اجلاري في  ــان قد تعادال صفر-صف وكان املنتخب
ــعى الى التأهل للمرة األولى في تاريخها  البحرين، التي تس
الى كأس العالم، في حني تبحث نيوزيلندا عن التأهل الثاني 

بعد مونديال 1982 في اسبانيا.
لم تكن بداية الروسية دينارا سافينا املصنفة اولى 
في العالم موفقة في بطولة املاس���ترز للسيدات للتنس 
املقامة في الدوحة والبالغة جوائزها 4.55 ماليني دوالر، 
اذ اضطرت الى االنسحاب من مباراتها مع يانكوفيتش 
بسبب اصابة في الظهر عندما كانت النتيجة تشير الى 
تعادلهما 1 � 1 في املجموع���ة االولى في اجلولة الثانية 
من املجموعة البيضاء. وفازت االميركية سيرينا وليامز 
على الروس���ية سفتالنا كوزنتس���وفا الثالثة 7 � 6 )8 � 

6( و7 � 5.
وتغلبت س���يرينا وليامز املصنفة ثانية والتي ضمنت 
انهاء املوس���م في املركز االول، على ش���قيقتها الكبرى 
فينوس السابعة 5 � 7 و6 � 4 و7 � 6 )7 � 4( في اجلولة 
الثانية من املجموعة النبيذية، علما ان املواجهة السابقة 

بني الشقيقتني انتهت بفوز سيرينا ايضا.
اعلن منظمو ماراتون نيويورك ان العداء الكيني مارتن 
ــارك االحد املقبل بسبب  ــباق مرتني لن يش ليل بطل الس
ــح فيديريكو روزا مدرب ليل ان  اصابة في القدم. واوض
اصابة العداء الذي فاز الشهر املاضي بسباق نصف ماراتون 
ــي اجنلترا، تضاعفت في االيام املاضية  »غريت نورث« ف

خالل التدريب«.
ــي حققها في نصف املاراتون  واضاف »النتيجة اجليدة الت
جعلتنا نعتقد ان بامكانه االستمرار،  لكن االصابة تضاعفت 

في االيام املاضية وهو االن يشعر باالم شديدة«.


