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املدافع اللبناني يوسف محمد يسجل هدفا في مرمى شالكه في مباراة سابقة

تهافت اجلماهير املصرية على شراء تذاكر املباراة ساهم في تنشيط عملية البيع في السوق السوداء

إجراءات أمنية استثنائية للجزائر.. والفراعنة يناورون بـ »عبد ربه«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يؤدى اليوم منتخب اجلزائر 
لكرة القدم مرانه الرئيسي بستاد 
القاهرة استعدادا للقاء منتخب 
مص���ر غدا في املب���اراة املرتقبة 
بني الفريقني واملؤهلة مباش���رة 
الى نهائيات كأس العالم بجنوب 
افريقيا، أو املؤهلة ملواجهة فاصلة 
ب���ني الفريق���ني ف���ي 18 اجلاري 
بس���تاد نادي املريخ بأم درمان 
بالس���ودان في ح���ال فوز مصر 

بفارق هدفني.
وكانت بعثة الفريق اجلزائري 
قد وصلت الى مطار القاهرة عصر 
أمس واستقبلت استقباال رسميا 
وأمنيا حافال ملنع اجلماهير واإلعالم 
املصري من االقتراب من أعضائها 
بناء على طلب املدير الفني رابح 
سعدان، وبعد االستقبال توجه 
الفريق مباشرة الى فندق اإلقامة 
الذي يقع في محيط املطار نفسه 
ويعتبر من منشآته، والذي خضع 
ايضا لترتيبات أمنية صارمة جدا 
من األم���ن املصري ومن عناصر 
أمنية جزائرية وصلت الى مصر 
بصحبة وزير الشباب والرياضة 
اجلزائري، ويقتص���ر دور هذه 
العناصر على تأمني الدور الذي 
تقيم فيه البعثة بالفندق وعدم 
الس���ماح ألي كان م���ن االقتراب 
م���ن أعضائها، وأيض���ا التحرك 
مع حافلة الالعبني واملس���ؤولني 
املرافقني في كل حتركاتهم، رغم 
وج���ود مرافقني أمنيني مصريني 

على أعلى مستوى.
وفى هذه األجواء األمنية كان 
االستقبال ثم التسكني، ثم املران 
اخلفيف الذي قاده سعدان بحديقة 
الفندق للحفاظ على لياقة الالعبني 

التكتيكية للفريق خالل اليومني 
املاضيني، ويؤكد طبيب املنتخب 
ان حال���ة عبد ربه في حتس���ن 
مستمر، إال ان اإلصرار من اجلهاز 
الفني على طرح اسم عبدربه كل 
يوم يؤكد انه ط���رح يهدف الى 
تش���ويش اجلهاز الفني ملنتخب 
اجلزائ���ر، وباألمس أدى الفريق 
مرانه الرئيس���ي بستاد القاهرة 
وس���يكون مرانا خفيفا مبلعب 

بتروسبورت.

المباراة الفاصلة

في غضون ذلك، ذكر مجدي 
الدين س���كرتير االحتاد  شمس 
السوداني لكرة القدم أن االحتاد 
تلقى إخطارا رسميا من االحتاد 
الدولي لك���رة القدم )فيفا( يفيد 
بإقامة املباراة الفاصلة باخلرطوم 
في 18 اجلاري، ويفيد اإلخطار ببدء 
التجهي���ز للمباراة حتى من قبل 

معرفة نتيجة لقاء الذهاب.
ومن املعروف أن التس���اوي 
املنتخبني املصري  سيحدث بني 
واجلزائري في حال حتقيق األول 
الفوز بف���ارق هدفني في املباراة 

املرتقبة.
وأبدى شمس الدين سعادته 
بهذا االختيار، مضيفا أنه يعتبر 
فخرا لهم، وأنه���م قادرون على 
الالئق  املباراة بالش���كل  تنظيم 
واملطلوب خاصة بعد الثقة الكبيرة 

التي أوالهم إياها »فيفا«.
وكش���ف مجدي ع���ن تلقيه 
رسالتني من رئيسي االحتادين 
املص���ري واجلزائ���ري يعبران 
فيها عن س���عادتهما باالختيار 
املب���اراة  وارتياحهم���ا إلقام���ة 

باخلرطوم.

البدنية مع محاضرة بعد العشاء 
الذي أعد مبعرفة طهاة جزائريني 

ايضا.
ويذكر ان بعثة املنتخب املصري 
قبل ان تلعب مباراة الذهاب في 
اتهمت املس���ؤولني في  اجلزائر 
فن���دق اإلقامة ب���أن الغداء الذي 
ُقدم للبعثة في الفندق كان غير 

مع وزي���ر الش���باب والرياضة 
الهاش���مي جيار، في  اجلزائري 
محاول���ة أخيرة من مس���ؤولي 
املباراة  البلدين لتهدئة أج���واء 
البلدين،  وتلطيفها بني جماهير 
بعد ان وصل التوتر والش���حن 
مداه، وزاده اإلقبال اجلماهيري 
املصري الكاسح حلضور املباراة 

على التأكيد على عمق العالقات 
التاريخي���ة بني مصر واجلزائر، 
وان مباراة في كرة القدم ال يعقل 
ان تكون س���ببا في هذا التوتر 
الذي أشعله اإلعالم بال مبرر سوى 
اللعب على مشاعر الناس، وعدم 
احترام حق اآلخر في املنافس���ة 

ونيل نفس الفرصة.

صحي وأصاب عددا من الالعبني 
واملدير الفني حسن شحاتة مبا 

يشبه التسمم.
وجاء وصول بعثة املنتخب 
اجلزائري بعد ساعات قالئل من 
املؤمتر الصحافي املشترك الذي 
عق���ده رئيس املجل���س القومي 
للرياضة في مصر حس���ن صقر 

في ستاد القاهرة، والذي وصل الى 
حدوث مهازل أمام منافذ البيع التي 
اليوم  الكرة، ومن  حددها احتاد 
األول بيعت التذاكر في الس���وق 
السوداء بعشرة أضعافها، خاصة 
الدرج���ة الثالثة )من 15 الى 150 

جنيه(.
وقد ح���رص صق���ر وجيار 

ومن جانب املنتخب املصري، 
فقد واصل تدريباته بقيادة املدير 
الفني حسن شحاتة ومعه شوقي 
غريب وحم���ادة صدقي واحمد 
س���ليمان، واتف���ق اجلميع على 
التأكيد ان فرصة الالعب حسنى 
عبدربه قائمة للمشاركة في املباراة 
وأن شارك بالفعل في التدريبات 

إقبال الجماهير المصرية على التذاكر رفع أسعارها لـ 10 أضعاف

عقوبة مخففة على أمير عبدالحميدوصول ألف مشجع جزائري
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء األربعاء 
265 مش���جعا جزائريا وصلوا حلضور املباراة 

املرتقبة بني منتخبي مصر واجلزائر.
وكان قد وص���ل 125 جزائريا من بينهم عدد 
من املشجعني ووفد إعالمي إداري على الطائرة 
اجلزائرية و140 مشجعا آخرين على طائرة مصر 

للطيران القادمة من اجلزائر.
القاهرة  وقام��ت س���لط��ات األم��ن مبط��ار 
بتسهيل خروج املشجعني وسط حفاوة االستقبال 
وترحيب بوجودهم بالقاه���رة، ومن املقرر أن 
تكون وصل��ت أمس 5 رحالت إضافية نظمتها 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية لنقل حوالي 1000 

مشجع.

قررت جلن����ة الكرة بالنادي األهل����ي إيقاف أمير 
عبداحلميد حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم ملدة 
3 شهور وتغرميه 50 ألف جنيه نظرا ملا بدر منه من 
جتاوزات ف����ي حق اجلهاز الفني قبل لقاء املنصورة 
ف����ي بطولة الدوري املمتاز، وم����دة اإليقاف تؤكد ان 
احلارس س����وف يعرض للبيع خالل انتقاالت يناير 
املقبل، ولن يعود للعب مع االهلي بأي حال. وكان أمير 
عبداحلميد قد احتج بطريقة غير الئقة على اجلهاز 
الفني بعد استبعاده من القائمة املرشحة ملالقاة فريق 
املنصورة في بطولة الدوري املمتاز قبل 3 أسابيع. كما 
ق����ررت جلنة الكرة تأجيل إعارة أي من العبي فريق 
الش����باب ألندية الدوري املمتاز نظرا حلاجة الفريق 

األول جلهودهم خالل الفترة املقبلة.

»حروب كالمية« على اإلنترنت 
ارتفعت وتيرة التجاذب االعالمي املتعلق 
مبباراة منتخبي مصر واجلزائر غدا السبت، 
بش����كل ملحوظ حتى ان املواجهة بينهما 
بدأت على شبكات االنترنت قبل ان يلتقيا 

داخل امللعب.
وحتولت املباراة احلاسمة بني املنتخبني 
ال����ى حديث الش����ارع الرياضي في مصر 
واجلزائر في االسبوعني املاضيني، وكانت 
شبكات االنترنت ميدانا خصبا لها خصوصا 
على »الفيس بوك والتويتر«، فضال عن 
الصحف واالعالنات التلفزيونية، ما ساهم 
في رفع منسوب الشد العصبي الى درجة 

دفعت بحكومتي البلدين الى التدخل للدعوة 
الى الهدوء واعتبارها مباراة رياضية يجب 

أال تنعكس على عالقة الشعبني.
وادت حترش����ات اجلمهورين املصري 
واجلزائري ببعضهما البعض على االنترنت 
الى احياء ذكريات قدمية من الصراع بني 
املنتخبني تعود الى احداث الشغب التي 
رافقت مباراتهما في تصفيات كأس العالم 

عام 1989.
 واعد مشجعون جزائريون اغنية على 
االنترنت توجهوا بها الى املصريني بالقول 
»اسمعوا ايها الفراعنة، لقد حلت عليكم 

اللعنة«.
وذهب����ت االغنية بعي����دا عن املواجهة 
الرياضية لتعيد التذكير بخس����ارة مصر 
احلرب امام اسرائيل عام 1967 »لقد هزمتكم 
اسرائيل في ستة ايام عام 1967.. فلسنا 

نحن من باع فلسطني الى اليهود«.
ورد مش����جعون مصري����ون بأغني����ة 
نش����رت على موقع »يوتيوب« اس����تمع 
اليها نحو 29.5 الف ش����خص حتى االن 
وتقول »كلماتكم ليس����ت مهمة وال تؤثر 
فينا، حتدثوا الينا بالفرنسية الن لغتكم 

العربية غير سليمة«.

بيروت ـ ناجي شربل
غرق الوسط الرياضي اللبناني 
ف����ي قضيتني ش����غلتاه كثيرا، 
وتناولتا إدانة لكل من احتادي 
ك����رة القدم واملالكم����ة من قبل 
االحتادين اآلسيوي لكرة القدم 
والدولي للمالكمة، في حصول 
تزوير بأعمار العبني شاركا في 
تصفيات بطولة آسيا للناشئني 
في ك����رة القدم التي أجريت في 
نيبال، وفي مسابقة املالكمة في 
الفرنكوفونية  دورة االلع����اب 

السادسة في بيروت.
فقد اعتبر االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم لبنان خاسرا مباراتني 
شارك فيهما الالعب محمد مرعي 
مع منتخب الناش����ئني حتت 16 
س����نة في نيبال، بعد إخضاع 
الالعب لكش����ف طبي بصورة 
الرنني املغناطيس����ي، واعتباره 
عظامه مكتملة النمو، وبالتالي 
جتاوزه سن ال� 16 سنة، ومشيرا 
بالتالي الى حصول تالعب في 

اوراق الالعب.
وسارع االحتاد اللبناني لكرة 
القدم الى رفض ق����رار االحتاد 
اآلس����يوي، ووصفه باملجحف 

في حق لبنان.
الالع����ب  اوراق  ان  وق����ال 
الثبوتية سليمة، وهي صادرة عن 
مؤسسات معنية في هذا الشأن 
في الدولة اللبنانية. وطالب احتاد 
الكرة اللبناني االحتاد اآلسيوي 

بالرجوع عن قراره.
اما ف����ي املالكم����ة، فقد قرر 
االحتاد الدولي للمالكمة تعليق 
العام لالحتاد  االم����ني  عضوية 
اللبناني للمالكمة محمد اخلليلي 
في االحتاد اآلسيوي، بعد إدانته 
بتزوي����ر اوراق املالكم حس����ن 
زينو في الدورة الفرنكوفونية، 
لتجنيب����ه اللع����ب م����ع مالكم 
يكبره بسنة واحدة في وزن 74 

كيلوغراما.
ومتكن مراقب االحتاد الدولي 
الفرنكوفونية من  ال����دورة  في 

الدولي الس����ابق ايلي مشتنف. 
فيما يصر الرئيس اجلديد للنادي 
ميش����ال خوري، على املشاركة 
النادي، وهناك  تأكيدا حلضور 
حترك على خ����ط مقابل، لتيار 
مدعوم من مناوئ����ني للرئيس 
السابق للنادي جورج شهوان، 
ويسعى هؤالء الى احداث تغيير 
في اللجنة االدارية احلالية. وقد 
استقال منها يوم االثنني املاضي 
نص����ف عدد اعضائه����ا، متهيدا 

ملعركة انتخابية حامية.
الرياضي بيروت  النادي  اما 
بطل لبن����ان من����ذ 2005، فهو 
يس����تعجل اط����الق البطول����ة، 
لتحضي����ر فريق����ه للمباريات 
اخلارجية، وبينه����ا دورة دبي 
الدولية، ورمبا دورة دمشق، بعد 
زيارة الرئيس اجلديد للحكومة 
الى  اللبنانية س����عد احلريري 
النادي  س����ورية. وأعلن مدير 
ج����ودت ش����اكر ال����ذي انتخب 
العربي  نائبا لرئيس االحت����اد 
لكرة السلة عن منطقة املشرق 
العربي، وص����ول العب أجنبي 
جديد للفريق، يسد فيه الثغرة 
الت����ي ظهرت في دورة حس����ام 
الدين احلري����ري العربية ال� 19 

االخيرة.
ويبقى املتحد طرابلس االكثر 
جهوزية، سواء لضم العبني باكرا، 
او الطالق االستعدادات. وتتطلع 
ادارت����ه الى اخراج كأس بطولة 
لبنان من مدينة بيروت للمرة 
االول����ى في تاريخ كرة الس����لة 

اللبنانية.
وكان كاخي����ا قد نس����ق مع 
رئيس االحت����اد اللبناني للكرة 
الطائرة ج����ان هم����ام، لتأمني 
القانوني من اجللسة  النصاب 
االولى للجمعية العمومية. فيما 
قال ابو عبداهلل ل� »األنباء«: »ال 
النصاب،  الى تعطيل  نس����عى 
واملوضوع االهم بالنسبة الينا 
الذي  هو تصحي����ح االعوجاج 

تعيشه اللعبة حاليا«.

كش����ف التزوي����ر ف����ي االوراق 
املمه����ورة بتوقيع  الثبوتي����ة 
اخلليلي. واتهم االخير بالتواطؤ، 
ومحاولة االحتيال، وطلب انزال 
أشد العقوبات به. وسارع االحتاد 
اللبناني للمالكمة الى نفي علمه 
بتصرفات اخلليلي، مشيرا الى 
اج����راءات س����يتخذها في هذا 

الشأن.
من جهة اخرى، تغيب العب 
نادي الصفاء واملنتخب اللبناني 
لكرة القدم رامز ديوب عن جلسة 
حتقيق احتادية، في شأن تزوير 
الدولية للعب  انتقاله  ش����هادة 
مع فري����ق يانغون يونايتد في 

ميامنار.
ولم يحض����ر ديوب الى مقر 
االحتاد اللبناني لكرة القدم امس 
االول، وبقي هاتفه النقال مقفال. 
ونقل مقرب����ون منه رغبته في 

بيار كاخيا، هجوما عنيفا على 
حصومه داخل اللجنة االدارية، 
عشية انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية الس����نوية في املدرسة 
املركزية بجونية، اليوم، العتماد 

التقريرين االداري واملالي. 
وقال كاخيا ل� »األنباء«: »ال 
يجيد هؤالء شيئا سوى التربص 
بن����ا، وخصوصا الطامحني الى 
مركزي )النائب االول للرئيس 
اللجنة  جورج بركات، وعضو 
االدارية د.روبير ابو عبداهلل(، 
هؤالء ال يري����دون اخلير لكرة 
السلة اللبنانية، في حني تقوم 
رؤيتنا على تعزيز اللعبة وتأمني 
املوارد املالي����ة لالندية، في عز 
األزمة املالية التي تلقي بثقلها 
على قط����اع الرياضة ليس في 
لبنان فحس����ب، بل في املنطقة 

ككل«.

اعت����زال اللع����ب. وكان االحتاد 
اللبناني لكرة القدم اوقف ديوب 

احتياطيا، ألجل غير مسمى.
من جه����ة اخرى، اس����تبعد 
مراقبون التحاق مدافع اف سي 
كولونيا االملاني يوسف محمد 
باملنتخب اللبناني الذي يستعد 
للقاء الصني في إياب تصفيات 
املجموعة الرابعة املؤهلة لبطولة 
آسيا في كرة القدم، في املباراة 
املقررة في الصني في 22 اجلاري، 
بعد حتركات لالمني العام لالحتاد 
الق����دم رهيف  اللبنان����ي لكرة 
عالمة، تتضمن استدعاء شهود 
للتشهير مبحمد، وتأكيد دوسه 
اللبناني مرة،  املنتخب  قميص 
التقاط صورة رسمية  ورفضه 

مع القميص.
وفي سياق آخر، شن رئيس 
الس����لة  اللبناني لكرة  االحتاد 

وأكد انطالق بطولة الدوري في 
موعدها في 21 اجلاري مبشاركة 
8 فرق ه����ي: الرياضي بيروت، 
الش����انفيل،  املتح����د طرابلس، 
أنيبال  أبن����اء  احلكمة بيروت، 
زحلة، انترانيك بيروت، الكهرباء 

الزوق، هوبس. 
وكان كاخيا قد أمد »الكهرباء« 
مببلغ ناهز ال����� 40 الف دوالر 
النادي  ان  اال  لتأمني مشاركته، 
املذكور س����جل فق����ط 6 العبني 
محليني على كشوفاته، والحقا 
أعل����ن رئيس����ه ري����اض حداد 
الالعبني احملليني  االعتماد على 

في البطولة.
في حني تش����هد أروقة نادي 
احلكمة صراعات بني معسكرات 
عدة، بينها من يدعو الى مقاطعة 
البطول����ة وصوال الى اس����قاط 
االحتاد. ويقود هذا الفريق الالعب 

ديوب يفكر في االعتزال وعرقلة عودة يوسف لتشكيلة لبنان
العربي يتعادل مع السدتزوير قيود العبين لبنانيين في كرة القدم والمالكمة

اختفاء مدرب كينيا 

احتفظ العربي بصدارة املجموعة االولى لبطولة كأس جنوم 
قطر لكرة القدم رغم تعادله مع السد 3-3 في املباراة التي جرت 
بينهما ضمن اجلولة الثالثة للبطولة التي ينظمها احتاد الكرة خالل 
فترة توقف الدوري بسبب انشغال املنتخب القطري مبباراتيه 

الوديتني مع پاراغواي وبلجيكا 13 و17 اجلاري بفرنسا.
 وس���جل البرازيلي دا س���يلفا اهداف السد )32 و70 و71(، 
ومواطنه كابوري )52( ومحمد س���الم )64( وموس���ى هارون 
)90( اهداف العربي، ورف���ع العربي رصيده الى 7 نقاط وظل 
في الصدارة بينما احتل الس���د املركز الثالث برصيد 4 نقاط. 
وفاز قطر على الشمال 3-0 وسجل اهدافه البرازيلي مارسينو 
)6 و32( واملغربي يوسف سفري )15(، وتقدم قطر الى املركز 

الثاني برصيد 6 نقاط والشمال االخير بال نقاط.

تستعد كينيا ملباراتها املهمة ضمن التصفيات املؤهلة لنهائيات 
بطولت���ي كأس العالم وكأس األمم األفريقي���ة لعام 2010 أمام 
نيجيريا غدا السبت دون مدرب منتخبها األملاني أنطوان هاي 
الذي لم يحضر تدريبات الفريق هذا األس���بوع بعد خالفه مع 

مسؤولي احتاد الكرة في البالد.
ويحتاج املنتخب الكيني للتغلب على نظيره النيجيري في 
نيروبي على أن تخسر موزمبيق أمام تونس في مباراة أخرى 
باملجموعة الثانية بالتصفيات من أجل حجز مكانها في نهائيات 

كأس األمم األفريقية املقبلة بأنغوال.

االتفاق هزم القادسية
فاز االتفاق على القادس���ية 2-0 في ملعب الراكة في اخلبر في 
املباراة املؤجلة بينهما من اجلولة اخلامسة ضمن املجموعة الثانية 

في مسابقة كأس األمير فيصل بن فهد.
وس���جل الهدفني عبدالرحم���ن القحطان���ي )13( وحمد احلمد 

.)57(
وسيطر االتفاق على مجريات اللعب على مدار الشوطني وكان 
اول تهديد حقيقي على املرميني تس���ديدة سلمان احلريري التي 

مرت بجوار القائم األيسر )7(.
ثم حول حارس القادسية فهد الشمري كرة قوية من حمد احلمد 
لركنية )10( ومن كرة عرضية أخطأ مدافع القادسية جابر احلقوي 
في إبعادها متكن عبدالرحمن القحطاني من اس���تغاللها ووضعها 

بقدمه اليسرى في املرمى )13(.
وفي الشوط الثاني الذي كان أقل مستوى وأداء من الشوط األول 
واصل االتفاق ضغطه ونش���اطه ومتكن حمد احلمد من تسجيل 
الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية هزت شباك القادسية من 

خارج خط ال� 18.
وتع���ادل الوحدة واالحتاد 1-1 في نف���س اجلولة املؤجلة في 
املجموعة الثانية. س���جل للوحدة مهند عسيري )64( ولالحتاد 

طالل املشعل )81(.


