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قمة من نوع خاص بين اإلسماعيلي واألهلي.. والزمالك يستضيف المصري
في ختام األسبوع الـ 13 للدوري المصري

تفويض زاهر للتجديد مع شحاتة
فوض االحتاد املصري لكرة القدم رئيس مجلس إدارته 
سمير زاهر بتجديد التعاقد مع اجلهاز الفني للمنتخب األول 
بقيادة حسن شحاتة حتى نهاية كأس أمم إفريقيا 2012، فيما 
فوض اعضاء املجلس م.هاني أبوريدة نائب رئيس االحتاد 

بتشكيل اجلهاز الفني للمنتخب األوملبي.
جاء هذا في الوقت الذي ذكر فيه املوقع الرسمي الحتاد 
الكرة في بيان يؤكد خالله أنه مت تأجيل االجتماع الرس��مي 
الذي كان مقررا له السادسة من مساء يوم اخلميس املاضي، 

على أن يتم حتديد موعد بديل له خالل األسبوع املقبل.
وأوضح البيان أن املجلس عقد اجتماعا وديا صباح نفس 
الي��وم بدال من االجتماع الرس��مي مبكت��ب رئيس االحتاد 
حضره زاهر وعدد م��ن األعضاء اوضح فيه رئيس اللجنة 
القانونية باالحتاد املستشار عادل الشوربجي أنه في حاجة 
ملزيد من الوقت لدراس��ة قضية الالعب أحمد عيد عبد امللك 

العب وسط حرس احلدود.
وكان عبدامللك قد حصل على الطرد املباشر خالل مباراة 
احلرس مع املقاولون العرب في اجلولة التاسعة من الدوري 
املص��ري املمتاز، وتعرض لاليقاف ملباراة وحيدة مما جعله 
يشارك ضد الزمالك، وهو األمر الذي جعل مسؤولي األبيض 
يطالب��ون باعادة اللقاء كونه كان من املفترض أن يتم إيقافه 

3 مباريات.
من ناحية اخرى فتح مجدي عبدالغني عضو مجلس ادارة 
احتاد الكرة النار على مجلس اجلبالية مؤكدا في تصريحات 
الحدى القنوات الفضائية أن أعضاء االحتاد عقدوا اجتماع 
اخلميس الودي من دونه، مشيرا إلى أن االجتماع مت إلغاؤه، 
ألنه لم يعد هناك حاجة النعقاده وان اعضاء االحتاد لم يتفقوا 
على شيء مثلما اتفقوا على اإلطاحة به من املجلس، مشيرا 

إلى أهمية أن تكون هناك شفافية في التعامل.

املواجهة تتجدد بني األهلي واالسماعيلي

الزورق حلظة انقالبه وفي اإلطار سانشيز

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تختتم اليوم منافسات االسبوع الثالث عشر 
للدوري املصري لكرة القدم، باقامة مباراتني غاية 
في االهمية والقوة، حيث يلتقي االسماعيلي مع 
االهلي في السادس���ة اال ربعا مساء )بتوقيت 
الكويت(، والزمالك مع املصري البورسعيدي 

في الثامنة مساء.
وعلى ستاد االسماعيلية يستضيف دراويش 
االسماعيلي فريق االهلي املتصدر للبطولة وحامل 
لقبها على مدار االعوام اخلمس���ة املاضية في 
لقاء قمة من نوع خاص عند الطرفني. ويدخل 
األهلي هذه املباراة وله هدف واحد ال بديل عنه 
هو حتقيق الفوز، بعد ان دخل الفريق في دوامة 
التعادالت من جديد، وبدأت خطواته نحو الفوز 
بالدرع السادس على التوالي تتعثر، لذلك فهو 
يسعى للعودة سريعا النتصاراته على جميع 
منافسيه في مبارياته الثالث املتبقية من عمر 
الدور االول للدوري، ليظل »املارد االحمر« محتفظا 
باعتالئه قمة جدول الترتيب العام للمسابقة، 

وبفارق كبير من النقاط عن اقرب منافسيه.
ومير اجلهاز الفني للنادي االهلي مبرحلة 
صعبة نظرا الصابة نصف جنوم الفريق وهم 
عناصر لها تأثير بالغ امثال محمد أبوتريكة وعماد 
متعب واملعتز باهلل اينو وهاني العجيزي، وكل 
هذه العوامل جعلت اجلهاز الفني بقيادة حسام 
البدري يخطط للمباراة بشكل آخر ألن اللعب 
أمام االس���ماعيلي على ملعبه وامام جماهيره 
الغفي���رة ليس باالمر الس���هل أو الهني. ورغم 
ظروف االصابات الكثيرة في االهلي إال أن هناك 
مجموعة أخرى من الالعبني قادرة على قيادة 
الفريق وحتقيق االنتصارات. اما االسماعيلي 
فيدخل مباراة اليوم وهو في املركز الرابع برصيد 
23 نقطة ولم تفرقه س���وى نقطة واحدة عن 
طالئع اجلي���ش وبتروجيت صاحبي املركزين 
الثاني والثالث، لذلك يسعي عماد سليمان املدير 
الفني الى مواصلة االنتصارات والوصول الى 

النقطة 26 لالقتراب تدريجي���ا من القمة، هذا 
باالضافة الى حساس���ية املباريات التي جتمع 
الفريقني عند جماهير االس���ماعيلية، ويعتمد 
س���ليمان علي تكتيكه املعتاد  3 � 5 � 2، وعلى 

مجموعة العبيه االساسية. 

الزمالك والمصري

وفي املباراة االخرى، يخوض فريقا الزمالك 
واملصري البورسعيدي موقعة كروية جديدة 
بستاد القاهرة، وكالهما يبحث عن طوق النجاة 
واخلروج من الكبوة التي تالحقه، حيث انه على 
الرغم من انهما يعدان من الكبار باملسابقة، اال 
ان نتائجهما منذ بداية املوس���م غير مستقرة 

باملرة.
ومير الزمالك الذي يعد أحد قالع الرياضة 
املصرية بظ���روف صعبة جدا جعلته يقع في 
املركز الثالث العاشر برصيد 12 نقطة، وبالطبع 
هذا الوضع ال يتناسب اطالقا مع اسمه الكبير 
وجنومه الكبار وجماهيره االصيلة الوفية، وهو 
االم���ر الذي جعل ادارة الن���ادي ال تنتظر اكثر 
من ذلك وقررت اقالة الفرنسي هنري ميشيل 
وتعيني حسام حسن مديرا فنيا للفريق خلفا له، 
وبالفعل تغيرت صورة الفريق االبيض لالحسن 
واألفضل في املواجهتني املاضيتني اللتني خاضهما 
الفريق ام���ام حرس احلدود وغرميه التقليدي 
االهلي، حيث بدأت تظهر بصمة حس���ن على 
اداء الفريق وجنح في ايقاف الصدامات الكروية 
املتالحقة التي اصابت الزمالك وجماهيره في 

عهد ميشيل.
في املقاب���ل يدخل الفريق البورس���عيدي 
لقاء اليوم وبحوزته 12 نقطة يحتل بها املركز 
الثاني عشر بجدول املس���ابقة، لذلك فالفريق 
حتت قيادة املدير الفني انور س���المة يسعى 
الستكمال مشواره نحو الوصول ملنطقة الوسط 
النهاء الدور االول للدوري والفريق في مكانة 

مطمئنة واكثر امانا.

 تحركات لبنانية واسعة للظفر
بـ »دعوة« إلى مونديال السلة

بيروت ـ ناجي شربل
تتجه انظار عشاق كرة الس���لة اللبنانية الى مدينة اسطنبول 
التركية، حيث ينعقد اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة 
السلة )فيبا( غدا، العالن اس���م الدول االربع املكملة ل� 24 منتخبا 
مش���اركا في نهائيات بطولة العالم لكرة الس���لة التي تستضيفها 

تركيا في اسطنبول في سبتمبر 2010.
واش���اع رئيس االحتاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا اجواء 
تفاؤلي���ة، وحتدث عن »ضمان حصول لبنان على إحدى البطاقات 
االربع«، مشيرا الى »اتصاالت واسعة بذلها رئيس احلكومة اللبنانية 
س���عد احلريري مع رئيس الوزراء الترك���ي رجب طيب اردوغان، 
لقيام تركيا بصفتها الدولة املضيفة، على حث االحتاد الدولي لكرة 
الس���لة ملنح بطاقة دعوة خاصة الى لبنان، لتمكينه من املشاركة 
في االستحقاق العاملي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فعل ذلك 
في انديانابوليس بالواليات املتحدة عام 2002 وس���ايتاما باليابان 

عام 2006.
وكان لبنان خس���ر فرصة التأهل املباشر، بسقوطه امام االردن 
في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع في نهائيات بطولة آسيا 
في الصني الصيف املاضي، بعدما تعثر امام الصني في الدور نصف 

النهائي اثر خطأ حتكيمي فاضح.
وقال كاخيا ان شركة اتصاالت تركية راعية للبطولة، ومملوكة 
في قسم كبير منها آلل احلريري، ستضغط مطالبة بوجود املنتخب 
اللبناني في النهائيات، وسترفع من قيمة رعايتها للبطولة الى مبلغ 
800 الف دوالر، يعود ف���ي معظمه لالحتاد الدولي، وبلغت االمور 
بكاخيا حد اجلزم بان »لبنان نال البطاقة، وعلينا حتضير املنتخب 

للنهائيات«. اال ان اوس���اطا فاعلة في كرة السلة اللبنانية، ال ترى 
جدوى في العملية، ال بل تعتبرها مضيعة وقت، ومناسبة جديدة 
لله���در املالي، باالنفاق على العبني اجانب حتت ش���عار قيدهم من 
لبنانيي االنتشار، من دون ضمان حتقيق نتيجة مقبولة في حدها 
األدنى في النهائي���ات، كما حصل مع املجموعة التي كلفت االحتاد 
اللبناني مبلغ مليون دوالر اميركي، واخفقت في الفوز على االردن 
ولو ملرة واحدة في ثالث مباريات بينهما في غضون 20 يوما. وينطلق 
املتشائمون من مداوالت س���ربت في اوساط كرة السلة اللبنانية، 
فيها كالم عن مش���اريع لضم العبني اجانب بعد اختبار قسم كبير 
منهم، وما س���يتبع هذا من مصاريف مالية باهظة، في وقت تعاني 
فيه اندية الدرجة االولى، وتبدو بطولتها مهددة، بس���بب الضائقة 

املالية التي متر بها غالبية االندية الثمانية.
بدوره، توجه االمني العام الحتاد غرب آسيا، االمني العام املساعد 
لالحتاد اآلسيوي والناشط في االحتاد الدولي لكرة السلة هاكوب 
خاجريان الى تركيا، ملواكبة االجتماعات. وكش���ف ل�»االنباء« عن 
حظوظ تقارب 50% ملصلحة لبنان، اال انه توقف عند نقاط سلبية 
ع���دة، بينها وجود ايران واالردن ف���ي النهائيات، وهما من منطقة 
غرب آسيا، ما يجعل انضمام لبنان اليهما صعبا، كون بطولة العالم 

تبحث عن متثيل جغرافي وفني واسعني.
 وأملح خاجريان الى إمكان ظهور مالمح القرار قبل االحد، ورمبا 
في الس���اعات القليلة املقبلة، مش���يرا الى منتخبني ضمنا عملية 
نيل بطاقة الدعوة، وهما روس���يا واملانيا من قارة أوروبا، وحتدث 
ع���ن حظوظ قوية لليتوانيا، الى كالم كبير عن منح بطاقة للقارة 

األفريقية.

مصرع سائقي فريق »فيكتوري« الروم وسانشيز
بعد تعرض زورقهما لالنقالب في دبي خالل بطولة العالم

توفي سائقا فريق فيكتوري 
االماراتي محمد الروم والفرنسي 
جون مارك سانشيز بعد تعرض 
زورقهما لالنقالب في دبي خالل 
خوضهم���ا ملنافس���ات اجلولة 
السادس���ة االخيرة من بطولة 

العالم للزوارق السريعة.
الفيكتوري  وتعرض زورق 
� ال���ذي كان على متن���ه الروم 
وسانشيز � لالنقالب فتم نقلهما 
الى احد مستشفيات دبي ثم ما 
لبثا ان لقيا حتفها على الفور. 
ومت الغاء منافس���ات الس���باق 
ال���ذي كان من املتوقع ان يتوج 
من خالله بطل العالم لعام 2009 
بعدما انحصرت املنافس���ة بني 
الزورقني االماراتيني فزاع )133 
نقطة( والفيكتوري )125 نقطة(. 
وكان سانشيز )48 عاما( انضم 
الى فريق فيكتوري االماراتي عام 
1992 وتوج بط���ال للعالم في 3 
مناسبات، فيما يعتبر الروم من 
الذين كان  السائقني الصاعدين 
يتوقع لهم مستقبال مشرقا في 

الرياضات البحرية.

)أ.ف.پ( العماني أحمد حديد العب االحتاد يعرقل البرازيلي تياغو نيڤيز العب الهالل  

البسيتين يفوز على الشباب بسداسية
المنامة ـ ناصر محمد

دك البسيتني مرمى الش���باب بسداسية نظيفة 
هي االعلى في الدوري واالكبر للفريق بعد مرحلة 
انعدام الوزن التي مر بها هذا املوسم على غير املعتاد 
منذ صعوده لدوري االضواء ليصعد البسيتني الى 
املركز السادس بعد ان ظل طيلة االسابيع السبعة 
املاضية قريبا من املؤخرة، وسجل للبسيتني علي 
نيروز )15( وهجوس داه )18( و )88( وحسن مكي 
)64( و )76(، اسماعيل اليسانا )83( ليرتفع رصيده 
الى 9 نقاط فيما ظل رصيد الشباب 10 نقاط والذي 
قدم واحدة من اسوأ مبارياته على االطالق. وتختتم 
اجلولة الثامنة مس���اء اليوم بلقاء قطبي كرة القدم 
البحرينية االهلي واحملرق والتي ستقام الول مرة 

على ستاد االهلي.

 أوكالند لمواصلة المفاجآت
في كأس العالم لألندية

يسعى اوكالند سيتي النيوزيلندي املغمور الى مواصلة 
مفاجآته في بطولة العالم لالندية املقامة حاليا في أبوظبي 
عندما يلتق����ي اليوم مع اتالنتي املكس����يك بطل منطقة 
كونكاكاف )اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي( 
في ال����دور ربع النهائي. وكان الفريق النيوزيلندي فاجأ 
االهل����ي االماراتي بفوزه عليه بهدفني نظيفني في املباراة 

االفتتاحية للبطولة وبلغ ربع النهائي.
واعترف مدرب اوكالند سيتي بول بوزا ان اتالنتي »هو 
ثالث اقوى الفرق املتواجدة في البطولة بعد برش����لونة 
واستوديانتيس، وبالتالي ندخل مباراتنا معه والترشيحات 

في مصلحته«.
واضاف »ال شيء مستحيال في عالم كرة القدم، ويجب 
عل����ى العبي فريقي ان يكونوا ف����ي كامل تركيزهم اذا ما 

ارادوا اخلروج بنتيجة ايجابية«.
وكشف »استعدينا جيدا لهذه البطولة، لكن االهم اننا 
قدمنا اداء احترافيا واذا جنحنا في تقدميه في مباراتنا املقبلة 

ضد اتالنتي فمن يدري رمبا نحقق مفاجأة جديدة«.
واضاف »اهم صفة ف����ي العب محترف هي تصميمه 
واالعتناء بنفسه والرغبة الدائمة في التعلم وتطوير الذات، 
كل هذه الصفات ال تكلف شيئا، وهذه كانت رسالتي الى 

الالعبني في االشهر الستة االخيرة«.

وكان جن����ران ق����د افتت����ح 
التس����جيل ع����ن طريق ضربة 
جزاء نفذه����ا االردني انس بن 
ياس����ني )13(، وتعادل االتفاق 
ايضا من ضربة جزاء عن طريق 
عبدالرحمن القحطاني )35(، قبل 
ان يضيف يوسف السالم )46( 
ويحيى الش����هري )54( هدفني 
آخرين لالتفاق الذي رفع رصيده 
الى تسع نقاط مقابل 7 لنجران 
الذي تراجع الى املركز احلادي 

عشر.

ووضح تأثر االحتاد بغياب 
العبي���ه محم���د ن���ور وام���ني 
الش���رميطي، وظل االحتاد على 
رصيده السابق ب� 18 نقطة من 
تسع مباريات بينما بات للهالل 

29 نقطة من 11 مباراة.
وفي مب���اراة اخرى، احتفظ 
الفتح باملرك���ز اخلامس بعد ان 

تعادل مع االهلي 1 - 1.
وتقدم الفتح اوال عن طريق 
مهاجمه ربيع الس���فياني )53(، 
وتعادل لالهلي محمد السفري 

)73(، ورفع الفتح رصيده الى 13 
نقطة واالهلي الى 12 في املركز 
السادس. وشهدت املباراة تغيير 
حكم املباراة يحيى الزهراني في 
الدقيقة 83 بعد ان س���قط داخل 
ارض امللعب بس���بب هبوط في 
الضغ���ط، وحل احلك���م الرابع 

عبدالرحمن العمري بدال منه.
الدمام، خ���رج االتفاق  وفي 
من ق���اع الترتيب الول مرة منذ 
عدة اسابيع بعد ان كسب جنران 

.1 - 3

الرياض ـ خالد المصيبيح
الهالل وصيف بطل  احلق 
املوس���م املاضي خسارة مذلة 
بضيفه االحت���اد حامل اللقب 
عندما هزم���ه 5 - 0 في قمة 
املرحلة احلادية عش���رة من 
الدوري السعودي لكرة القدم 
على س���تاد االمير فيصل بن 

فهد بالرياض.
ولم تكن بداية املباراة تشير 
الى فوز هاللي كبير بعد ان اهدر 
االحتاد فرصة التقدم عن طريق 
مهاجمه س���لطان النمري بعد 
الهالل محمد  انفراده بحارس 
الدعيج وج���اورت كرته قائم 
املرمى، بع���ده بدقيقة واحدة 
استفاد السويدي كريستيان 
ويلهامسون من كرة عرضية 
من عبداهلل الزوري ارسلها في 
مرمى االحتاد كهدف اول على 
الرغم من محاولة حارس مرمى 
االحتاد مب���روك زايد ايقافها، 
ورفض قائم املرمى الهاللي هدف 
التعادل لالحتاد عندما تصدى 
لكرة املغربي هشام بوشروان 
القوي���ة، ولم يس���تفد ايضا 

النمري من ارتدادها اليه.
واحكم الهالل بعدها سيطرته 
على املباراة، واضاف هدفا ثانيا 
عن طري���ق البرازيلي تياغو 
نيڤيز الذي تلقى عرضية من 
ويلهامسون، ثم اضاف الالعب 
نفسه هدفني في الشوط الثاني 
)هاتري���ك( في الدقيقتني )55 
و58( قبل ان يعود ويلهامسون 
ويختتم اخلماس���ية من حالة 

انفراد في الدقيقة 83.

عربيةمتفرقات

 وسع السويق الفارق بينه وبني اقرب منافسيه الى 4 نقاط مؤقتا 
بعد فوزه الصعب على اخلابورة 1-0 في افتتاح املرحلة السادسة من 
الدوري العماني لكرة القدم، وفي مباراة ثانية، فاز الطليعة بصعوبة 

على ضيفه الشباب 2-3.
 حسن الرمثا موقعه على الئحة ترتيب الدوري االردني لكرة القدم بعد 
ان حقق فوزه الثالث على حساب مضيفه اليرموك 2-1 على ستاد البتراء 
ف��ي عمان في افتتاح املرحلة الثامنة، وفي مباراة ثانية، تغلب كفرس��وم 

على مضيفه الكرمل 1-3.
 عزز اجلزيرة موقعه في صدارة املجموعة الثالثة بعد فوزه على 
مضيفه الوص���ل 1-0 في افتتاح اجلولة الثالث���ة من كأس الرابطة 
االماراتية لكرة القدم، وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، اكتسح 

النصر ضيفه االمارات 2-5.
 قدم مسؤولون رياضيون عراقيون مبادرة الى رئيس اللجنة االوملبية 
العراقي��ة رعد حمودي تهدف الى انهاء ازم��ة انتخابات احتاد كرة القدم 
ورفع عقوب��ة االيقاف املفروضة عليه من قبل االحتاد الدولي )فيفا( منذ 

20 نوفمبر املاضي.
 أعلن مدرب اجلزائر رابح سعدان ان منتخب بالده سيالقي صربيا 
وديا في 3 مارس املقبل في العاصمة اجلزائرية اس���تعدادا لنهائيات 
كأس العال���م لكرة القدم في جنوب افريقي���ا 2010، وتلعب اجلزائر 
ف���ي النهائيات ضمن املجموعة الثالثة الى جانب اجنلترا والواليات 

املتحدة وسلوڤينيا، .
 قررت جلنة املس��ابقات في االحتاد االماراتي لكرة القدم اقامة نهائي 
كأس االحتاد على ملعب محايد في 27 يناير املقبل بدال من املوعد السابق 

في 28 منه لوجود مباريات في دوري احملترفني في اليوم نفسه.
وس��يحصل صاحب املركز األول على جائزة مالي��ة قدرها 300 ألف 

درهم.
 أعلن االحتاد االماراتي لكرة الس���لة أمس تعاقده لعامني ونصف 
مع االسترالي براين ليستر مدربا للمنتخب األول ابتداء من ديسمبر 
اجلاري وحتى شهر مايو من عام 2011، جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 

الذي عقده مجلس ادارة احتاد اللعبة أمس األول.
وسبق لبراين تدريب اجليش السوري والريان القطري ومنتخب 

ماليزيا.
 اشاد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السويسري جوزيف بالتر 
مببادرة االمارات بالدعوة القامة مباراة ودية بني مصر واجلزائر على ارضها 

لتنقية االجواء بني البلدين.
وقال بالتر بعد وصوله الى دبي حلضور منافس��ات كأس العالم لالندية: 
»مبادرة االمارات مطلوبة في ه��ذا الوقت وهي دائما معروفة مبواقفها التي 

تدعو الى الصلح ولم الشمل«.

الهالل »ُيذّل« االتحاد في »الكالسيكو«
االتفاق تجاوز المركز األخير في الدوري السعودي


