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»الفراعنة« يواصل تدريباته السرية بحضور جمال مبارك
الخارجية المصرية تذيع بيانًا للتهدئة.. والجزائر يصل اليوم

الترقب يسود معسكر املنتخب املصري قبل 48 ساعة من مواجهة اجلزائر

التجديد لصقر لمدة عام بقرار جمهوري السودان تستضيف المباراة الفاصلة المحتملةالجزائر توفد وزير الشباب
أصدر الرئيس املصري محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا 
بالتجدي��د للمهندس حس��ن صقر رئي��س املجلس القومى 
للرياضة، ليس��تمر صقر في منصبه مل��دة عام آخر، حيث 
كان مقررا ان تنتهي فترة رئاس��ة صق��ر للمجلس القومي 

للرياضة في يناير القادم.
 وج��اء قرار التجديد ليمنح الرياضة املصرية مزيدا من 
االس��تقرار خاصة قبل املباراة املرتقب��ة بني منتخب مصر 

ونظيره اجلزائري.

قررت احلكوم��ة اجلزائرية ايفاد وزير الش��باب والرياضة 
الهاشمي جيار الى العاصمة املصرية لالشراف برفقة املسؤولني 
املصريني على االعداد للمب��اراة املصيرية بني مصر واجلزائر. 
وقال بيان لوزارة الش��باب والرياض��ة اجلزائرية ان »احلكومة 
قررت ايفاد وزير الشباب والرياضة للقيام بزيارة عمل الى مصر 
تستمر 4 أيام يجري خاللها محادثات ويعقد اجتماعات مع عدد 
من املسؤولني املصريني بشأن كيفية التحكم في السير اجليد للقاء 

مصر واجلزائر املقرر يوم السبت املقبل في ستاد القاهرة«.

قال االحتاد املصري لكرة القدم في موقعه 
عل��ى االنترنت امس إن االحتاد الدولي للعبة 
)فيفا( ابلغه بأن السودان ستستضيف اللقاء 
الفاصل أمام اجلزائر في تصفيات كأس العالم 
2010 في حال احلاجة القامته. وأضاف االحتاد 
املصري أن »فيفا« أجرى قرعة في زيوريخ 
على مكان اقام��ة املباراة الفاصلة بني تونس 
التي رشحها االحتاد اجلزائري والسودان التي 

رشحها االحتاد املصري قبل أن تسفر نتيجة 
القرع��ة عن اقامتها في الدولة الواقعة جنوب 
مصر. وقال الفيفا عبر البريد االلكتروني ل� 
»رويترز« إنه سيعلن في وقت الحق مبوقعه 
على االنترنت اسم الدولة التي ستستضيف 
اللقاء الفاصل. وسيستضيف منتخب مصر 
منافسه اجلزائري على ستاد القاهرة في لقاء 
يحتاج بطل افريقي��ا فيه للفوز بفارق ثالثة 

أهداف للتأهل لكأس العالم للمرة األولى منذ 
عام 1990. وفي املقابل يحتاج منتخب اجلزائر 
للفوز أو التعادل أو اخلس��ارة بفارق هدف 
واحد ليضمن الظهور في العرس العاملي للمرة 

األولى منذ عام 1986.
أما إذا انته��ت املباراة بفوز مصر بفارق 
هدفني فسيلجأ الفريقان إلى لقاء فاصل يقام 

في 18 اجلاري.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد املتحدث الرس����مي باس����م 
وزارة اخلارجية املصرية السفير 
حسام زكي أن هناك رغبة مصرية 
وجزائرية مش����تركة ف����ي تهدئة 
األج����واء قبل املباراة احلاس����مة 
املرتقبة بني منتخبي البلدين في 
اجلولة السادسة واالخيرة ضمن 
تصفيات كأس العالم 2010 واملقرر 
اقامتها الس����بت املقبل في ستاد 

القاهرة الدولي.
وقال زكي إن هذه الرغبة جرى 
ترجمتها إلى تعاون رس����مي بني 
اجلانب����ني للتأكد من أن ما يحدث 
في س����احة التنافس الرياضي أيا 
كانت حدته لن يؤثر على العالقة 
التي تربط بني  املتميزة  الثنائية 

الشعبني والبلدين.
الرسمي أن  وأوضح املتحدث 
التنافس الرياض����ي هو أمر قائم 
ومعمول به ف����ي كل الدول، غير 
أن انح����راف البع����ض عن أدوات 
التنافس السوي ميكن أن يؤدي 
إلى عواقب سلبية وهو ما تسعى 
وزارة اخلارجية املصرية بشكل 

حثيث إلجهاضه واحتوائه.
وتابع أن اإلعالم الرياضي في 
مصر واجلزائر يتحمل مسؤولية 
خاصة في هذا اإلط����ار، وينبغي 
أن يلم بها بش����كل جيد مبا يخدم 
الروابط الوثيقة بني البلدين وليس 
مبا يصب في اجتاه تأجيج خالفات 
بعيدة أصال عن الرياضة والروح 

الرياضية.
وش����دد زكي على ضرورة أن 
يسعى جميع العاملني في احلقل 
الرياضي وفي املجال اإلعالمي، سواء 
في اجلانب املصري أو اجلزائري، 
إلى تغليب اله����دوء واحلكمة في 
تعامالتهم بشأن اإلعداد للمباراة 
وعدم اللجوء إلى استفزاز اجلانب 
اآلخر بأمور متس احلس الوطني 
للجماهي����ر، وهو أمر غير مقبول 
وغالبا ما تكون له عواقب سيئة 

ينبغي العمل على تفاديها.
يأتي ه����ذا البيان م����ن وزارة 

اتهام األخي����ر بتحريض االحتاد 
الدولي إلرسال خطاب يحذر جمهور 

الفريقني من أحداث الشغب.
وأض����اف أن اخلط����اب صدر 
للطرفني، وانه جاء نتيجة التصعيد 
اإلعالمي على مس����توى البلدين، 
وطالب بضرورة التعامل مع املباراة 
باعتبارها لقاء كرويا ملدة 90 دقيقة، 

و»ألننا في النهاية أشقاء«.
ونفى الهواري أن يكون سمير 
زاهر رئيس االحتاد املصري اتهم 
روراوة بالتحريض داخل ال� »فيفا« 
الس����تصدار اخلطاب، الذي يضع 
اجلماهي����ر املصرية حتت ضغط 
ويجبرها على عدم التصعيد خالل 

املباراة.

لالعبيه، خاصة أنه ال مير يوم إال 
ويعلن عن إصاب����ة أحد الالعبني 
اجلزائريني احملترفني في أوروبا 
وكان آخرهم حس����ان يبدا العب 
وسط بورتسموث اإلجنليزي الذي 
الرسمي  أعلن ناديه على موقعه 
أن����ه لم يتمكن من املش����اركة في 
آخر مباراة للفري����ق في الدوري 
اإلجنليزي بس����بب إصابته، ولم 
يتم الكشف عن مدى خطورة هذه 
اإلصاب����ة وال املدة احملددة لغياب 

الالعب.
وكان الثالثي مجيد بوقرة العب 
غالس����كو رينجرز االسكوتلندي 
وكرمي زياني العب ڤولفسبورغ 
األملاني وعنتر يحيي العب بوخوم 

االخضر الذي اقام����ه في إيطاليا 
امام  استعدادا ملباراته املصيرية 

املنتخب املصري.
وس����يكون في انتظار البعثة 
عالء عبدالعزي����ز مدير العالقات 
العامة ف����ي االحتاد املصري لكرة 
القدم ومصاحبتها إلى أحد الفنادق 

املجاورة ملطار القاهرة.
وكانت وسائل اإلعالم اجلزائرية 
قد كشفت عن بوادر أزمة جديدة 
بني احتاد الكرة اجلزائري ونظيره 
املصري، حيث طلب املسؤولون 
اجلزائريون ان يكون التدريب على 
ملعب ستاد القاهرة في التاسعة 
والنص����ف مس����اء غ����د بتوقيت 
الكويت، رغم أن املباراة س����تقام 

األملاني قد غابوا عن مباراة فرقهم 
في اجلوالت األخيرة في دوريات 

أوروبا املختلفة.
م����ن جانبه، قال س����عدان ردا 
على إصابة جنوم فريقه إنه ميلك 
ذخيرة كبيرة من الالعبني القادرين 
عل����ى تعويض غياب أي جنم في 
الفريق، ولك����ن التقارير االخيرة 
عن الفريق اجلزائري أكدت شفاء 

هؤالء النجوم.
في غضون ذل����ك، نفى حازم 
الهواري، عضو مجلس إدارة احتاد 
الكرة املصري األنباء التي ترددت 
حول وجود خالف����ات مع محمد 
روراوة رئيس االحتاد اجلزائري 
عضو جلنة االنضباط بالفيفا بعد 

في الثامنة والنصف مساء السبت 
بتوقيت الكويت وهو ما أثار دهشة 

املسؤولني املصريني.
يذكر ان املنتخب اجلزائري لن 
يتدرب سوى مرة واحدة في ستاد 
القاهرة، بينما يؤدي العبو الفريق 
اجلزائري مرانا خفيفا مساء اليوم 
بحديقة فندق االقامة بجوار مطار 

القاهرة.
في ش����أن آخر، وصل مندوبي 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
مس����اء امس للقاهرة، وذلك طبقا 
للبيان الذي أرسله ال� »فيفا« إلى 
احتاد الكرة منذ حوالي أسبوعني، 
على الرغ����م انه كان من املقرر أن 
يصل مندوبو االحتاد الدولي اليوم 

 الخطيب مستمر في سباق
»أفضل العب آسيوي«

يستمر ثالثة العبني عرب في السباق لنيل جائزة افضل العب 
اس���يوي لعام 2009 في كرة القدم بعد ان قلص االحتاد االسيوي 
للعبة عدد املرش���حني لها الى ستة، وكانت الالئحة السابقة تضم 
15 العبا مت تقليصها الى س���تة، وابرز الغائبني عنها كان الكوري 
اجلنوبي هوانغ جاي وون الذي ساهم باحراز فريقه بوهانغ ستيلرز 
لقب بطل دوري ابطال اسيا على حساب االحتاد السعودي بفوزه 

عليه 2-1 في املباراة النهائية في طوكيو السبت املاضي.
 والالعبون الثالثة هم: السعودي محمد نور )االحتاد( والسوري 
فراس اخلطيب )القادسية( والبحريني سيد محمد عدنان )اخلور 
القطري(.  والثالثة االخرون في الالئحة هم االيراني هادي عقيلي 
)اصفه���ان( والياباني���ان كينغو ناكام���ورا )كاوازاكي فرونتال( 
وياسوهيتو ايندو )غامبا اوس���اكا(، وسيعلن االحتاد االسيوي 
جائزة افضل العب لعام 2009 في 24 اجلاري في كواالملبور، علما 
بأن حامل اللقب هو االوزبكي س���يرفر دجباروف، وحدد االحتاد 
االسيوي اربع منافسات ميكن لالعبني جمع النقاط فيها للحصول 
على لقب افضل العب في العام وهي تصفيات كأس العالم )ينال 
افضل العب في كل مباراة فيها 25 نقطة(، وتصفيات كأس اس���يا 
)ينال ايضا 25 نقطة(، ومباريات دوري ابطال اسيا )ينال 15 نقطة(، 

ومباريات كأس االحتاد االسيوي )ينال 10 نقاط(.

 إعالن تشكيلة األهلي لمونديال األندية
لن يطرأ اي تعديل على تشكيلة االهلي بطل الدوري االماراتي 
لكرة القدم في مش���اركته في كأس العالم لالندية في أبوظبي من 
9 الى 19 ديسمبر املقبل، وارسل االهلي قائمة من ثالثني العبا الى 
االحتاد الدولي )فيفا( يشاركون في صفوفه في املسابقات احمللية 
هذا املوسم، اذ اوضح مشرف الفريق عبد املجيد حسني ان لوائح 

البطولة ال تسمح بتسجيل اي العب جديد.
 ويضم الفري���ق االماراتي ثالثة محترفني هم: الدولي املصري 
حس���ني عبد ربه والبرازيلي باري وااليران���ي مهرزاد معدجني، 
ويبرز في صفوفه من الالعبني احملليني احمد خليل واس���ماعيل 
حمادي ومحمد قاسم ويوس���ف جابر، وايضا فيصل خليل الذي 

اليزال يتعافى من كسر في قدمه اليسرى.
 ويشارك االهلي في كأس العالم لالندية كونه حامل لقب بطل 
دوري الدولة املضيفة لها، لكنه لم يحقق نتائج جيدة هذا املوسم 
حيث يحتل املركز الثامن برصيد سبع نقاط فقط من ست مباريات، 

بفارق تسع نقاط عن اجلزيرة املتصدر.
 ودفعت العروض الهزيلة لبطل الدوري االماراتي ادارة النادي 
الى استبدال املدرب الروماني ايوان اندوني مبهدي علي الذي قاد 
منتخب شباب االمارات الى ربع نهائي مونديال الشباب في مصر، 
فنجح الفريق حتت اشرافه في حتقيق الفوز على النصر 2-1 في 

املرحلة السادسة اجلمعة املاضي.

انسحاب 3 العبين من المغرب
انس���حب 3 العبني جدد من تش���كيلة املنتخب املغربي لكرة القدم 
املدعو الى مواجهة الكاميرون بعد غد في فاس ضمن اجلولة السادسة 
االخيرة من منافسات املجموعة االولى من التصفيات املزدوجة املؤهلة 
ال���ى نهائيات كأس االمم االفريقية في انغوال وكأس العالم في جنوب 
افريقيا العام املقبل.  واوضح االحتاد املغربي ان االنسحابات الثالثة 
تتعلق مبهاجم اندرخلت البلجيكي مبارك بوصوفة ومدافع نانس���ي 
الفرنس���ي عبد الس���الم وادو والعب وسط اوكس���ير الفرنسي كمال 
الش���افني، مضيفا انها تضاف الى انس���حاب مهاجمي نانسي يوسف 
حجي وبوردو الفرنسي مروان الشماخ االول خلالف مع املدرب حسن 

مومن والثاني بسبب االيقاف.
 وفقد املنتخب املغربي امال���ه في التاهل الى نهائيات كأس العالم 
وهو ميني النفس بضمان مقعد في كاس امم افريقيا حيث يحتاج الى 
الفوز على الكاميرون وتعادل توغو مع الغابون ليضمن املركز الثالث 

املؤهل الى البطولة القارية.
 واكد مدرب املنتخب املغربي حس���ن مومن في مؤمتر صحافي في 
الرباط »بعث كل من بوصوفة ووادو والشافني االسبوع املاضي شهادة 
طبية الى االحتاد املغربي للعبة تبرر غيابهم عن مواجهة الكاميرون«، 
معربا عن اسفه لهذه الغيابات معتبرا ان الالعبني الثالثة »اغلقوا باب 

املنتخب بتقدميهم للشهادات الطبية«.
 وبحس���ب مصدر في االحتاد املغربي ف���ان الالعبني الثالثة الذين 
»يدعون املرض خاضوا مباريات فرقهم نهاية االس���بوع املاضي وان 

انسحابهم يعود الى خالفات مع املدرب حسن مومن«.

قطر تستقبل جميع المتأهلين في حال 
نجاحها في استضافة مونديال 2022

اكد حس���ن عبداهلل الذوادي الرئيس التنفيذي مللف قطر 2022 
ان االلتزام باس���تقبال جميع املنتخبات املتأهلة الى النهائيات، في 
حال نالت العاصمة القطرية ش���رف االس���تضافة، أمر مؤكد %100 
مش���يرا الى ان هذا االمر يتطابق مع ش���روط االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( التي وضعها جلميع الدول الساعية الستضافة احدى 

نسخات كأس العالم.
 وقال الذوادي في تصريح لوكالة »فرانس برس«: »يعتبر ملف 
استضافة مونديال 2022 فرصة حقيقية الظهار مدى القدرة وااليجابية 
في تطبيق شعار فصل السياس���ة عن الرياضة خصوصا ان قطر 
تسعى الن حتظى بش���رف استضافة اكبر بطوالت العالم الكروية 

على ارضها للمرة االولى في منطقة الشرق االوسط«.
 واوضح »انها فرصة فريدة تؤدي الى ايجاد تفاهم وتعاون بني 

املنطقة والعالم عبر قوة وشعبية لعبة كرة القدم«.
وستكشف هوية الدولتني املنظمتني ملونديالي 2018 و2022 في 
ديس���مبر 2010، علما بان مونديال 2010 سيقام في جنوب افريقيا 
ومونديال 2014 في البرازيل، وبعد ان اعلن اقفال باب الترشيح في 
16 مارس املاضي، ستتنافس دول عدة لنيل هذا الشرف وهي اجنلترا 
وروسيا واسبانيا-البرتغال )ملف مشترك( عن القارة األوروبية، 
وأستراليا واليابان وإندونيسيا وكوريا اجلنوبية والصني وقطر عن 
القارة اآلس���يوية، في حني ان الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة 

املرشحة عن أميركا الشمالية والوسطى بعد انسحاب املكسيك.

إال أنهم قدموا موعد الوصول ليوم 
واحد في إطار سعيهم ملراقبة كل 
األمور قبل قدوم بعثة اجلزائر إلى 
القاهرة، حيث يعلم املس����ؤولون 
في االحت����اد الدول����ي جيدا مدى 
احلساسية الشديدة بني الفريقني 
ومدى ش����غف كال الشعبني بهذه 
املباراة التي قد تتحول إلى خالف 
ب����ني دولتني، كم����ا قالت صحيفة 
»غارديان« البريطانية منذ ثالثة 
أيام في أحد مقاالت الرأي ملراسلها 

في القاهرة.
في س����ياق آخر، يعيش رابح 
س����عدان � املدير الفني للمنتخب 
اجلزائ����ري � في حال����ة من القلق 
الش����ديد من ح����دوث أي إصابة 

اخلارجية في الوقت الذي يواصل 
فيه منتخب مصر تدريباته السرية 
بعي����دا ع����ن التواج����د االعالمي 
واجلماهي����ري، وكأنه قد انفصل 
فجأة عن الواقع املصري أو كأنه 
دخل مغارة بإرادته إال من بعض 
الرسميني وآخرهم كان جمال مبارك 
جنل رئي����س اجلمهورية والذي 
حضر مران اول من امس بس����تاد 
القاهرة ونقل الى الالعبني حتيات 

الرئيس مبارك.

وصول »الخضر«

الى ذلك، تصل بعثة املنتخب 
اجلزائري إلى القاهرة مساء اليوم 
قادمة من إيطاليا بعد انتهاء معسكر 

اإلمارات تواجه مانشستر سيتي 
يلتقي منتخب االمارات لكرة 
القدم مع مانشستر سيتي سادس 
الدوري االجنليزي اليوم في ابوظبي 
في مباراة ودية ضمن استعدادات 
االول لتصفيات كأس آس����يا 2011 

في قطر.
1وتس����تعد االمارات خلوض 
اجلول����ة الثالث����ة م����ن مباريات 
املجموعة الثالثة لتصفيات كأس 
آسيا، حيث تستضيف ماليزيا في 

6 يناير املقبل في دبي.
وكان كاتانيتش استدعى 23 
العبا خلوض مباراة مانشس����تر 

سيتي والدورة الدولية منهم ثمانية 
العبني من منتخب الشباب الذي 
تأهل الى ربع نهائي املونديال الذي 
اقيم في مصر مؤخرا وهم حمدان 
الكمالي ويوسف عبدالرحمن ومحمد 
فايز وسلطان برغش وعلي مبخوت 
واحمد خليل وعامر عبدالرحمن 
وذياب عوانة. ويغيب عن التشكيلة 
اسماعيل مطر واسماعيل احلمادي 
وفيصل خليل بسبب االصابة، في 
حني تش����هد عودة سبيت خاطر 
الذي كان اوقف عن اللعب الدولي 
ملدة عام في 27 نوفمبر عام 2008 

السباب سلوكية.
م����ن جهته، يخ����وض الفريق 
االجنليزي مباراة االمارات بصفوف 
ناقصة بس����بب غياب عدد كبير 
من العبيه الرتباطهم باملباريات 
التي تخوضها  الودية والرسمية 
منتخباتهم الس����بت املقبل ضمن 
التصفيات واالستعدادات ملونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
يذكر ان مالك مانشستر سيتي 
هو الش����يخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

االماراتي.

من جهة اخرى، اعلنت شركة 
اتص����االت اإلماراتية عن رعايتها 
لنادي مانشستر سيتي حتى عام 
2013 دون الكشف عن املقابل املالي 
للصفقة. وحس����ب االتفاقية فان 
شركة اتصاالت ستكون الشريك 
احلصري في مج����ال االتصاالت 
ملانشستر سيتي في جميع الدول 
التي تعمل بها املؤسس����ة، لتكون 
التي  الثانية  الش����ركة االماراتية 
ترعى النادي االجنليزي بعد طيران 
االحتاد التي ترتبط بعقد معه ملدة 4 

سنوات مقابل 45 مليون دوالر.

أحمد خليل يقود الهجوم  اإلماراتي أمام مانشستر سيتي


