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 لقاء التيني بين برشلونة وأتالنتي في بطولة العالم لألندية
استوديانتيس يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على بوهانغ

حظوظ ميسي ترتفع في المشاركة
ارتفعت حظوظ مهاجم برشلونة اإلسباني، النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي في املشاركة في مباراة فريقه ضد اتالنتي املكسيكي 
بعد ان ش���ارك في متارين فريقه مساء امس . وكان ميسي قام 
بتدريبات خفيفة على رمال شواطئ أبوظبي صباحا قبل ان يشارك 
في التمارين برفقة جميع زمالئه في حصة التدريب املسائية بعد 

ان غاب عنها أول من أمس. 
وقالت مصادر ل� »فرانس برس« ان »ميسي شارك في متارين 
الفريق الى جانب زمالئه وليس مبفرده وكان في حالة نفس���ية 

جيدة«.
وأصيب ميس���ي الذي اختير العب العام 2009 من قبل مجلة 
»فرانس برس«، في كاحله خالل مباراة فريقه ضد دينامو كييڤ 
االوكراني في اجلولة األخيرة من مس���ابقة دوري أبطال أوروبا 
األس���بوع املاضي وغاب عن مباراة الدربي ضد اس���بانيول في 

الدوري احمللي.
ورمبا تك���ون  الفرصة متاحة امام بدرو ملواصلة تألقه في 
صفوف برش���لونة، خصوصا في ظل الشك حول قدرة النجم 
االرجنتيني ليونيل ميس���ي في خوض املب���اراة ضد اتالنتي 

اليوم.
وكان ب���درو فرض ن���فس���ه كأحد ابرز جن���وم الف���ريق 
الكاتالوني هذا املوسم بعد ان منحه املدرب جوزيب غوارديوال 
الفرص���ة في مباريات عدة، فلم يخيب العب الوس���ط املهاجم 
ظن مدربه وسجل 5 اهداف في 5 مباريات رسمية خاضها في 

صفوفه.
وقال بدرو »تركيزي ليس منصبا على تسجيل االهداف فقط، 
املهم ان العب واذا قدر لي هذا االمر فس���يكون رائعا«. واضاف 
بتواضع من اجل مصلحة الفريق من االفضل ان يلعب ميسي 
في حال متاثل للشفاء. لكن في حال لم يكن جاهزا بدنيا، فأنا 
مستعد للحلول مكانه اذا طلب مني املدرب ذلك، املهم ان يخرج 

الفريق فائزا في النهاية«.

افضل الالعبني في العالم، فباالضافة 
الى ميسي، هناك السويدي املتألق 
زالتان ايراهيموڤيتش والفرنسي 
املخضرم تييري هنري، وثنائي 
خط الوس����ط تش����ابي هرنانديز 
واندرييس انييستا، باالضافة الى 

القائد الرمز بويول.
وكان اتالنتي قد تخطى اوكالند 
سيتي النيوزيلندي املغمور بثالثية 
نظيفة، لكن����ه يواجه اختبارا من 
نوع اخر ضد برشلونة الساعي الى 
احراز اللقب الوحيد الذي ينقص 

الى داخل  جنارين وحتول���ت 
شباك احلارس الياس فريجة.

وه���ذا الفوز ال� 19 لألنصار 

خزائنه.
يعتبر مدرب اتالنتي خوليو 
كروز ان فريق����ه ال ميلك جنوما 
لكنه يعتمد على اللعب اجلماعي 
لتحقيق املفاجأة وتخطي برشلونة 
بقوله »سر جناح فريقي هو اللعب 
اجلماعي ألن صفوفه ال تضم جنوما 
باملعن����ى احلقيق����ي للكلمة، لكن 

اجلميع يلعب ملصلحة اآلخر«.
ورأى ان اتالنت����ي س����يحاول 
البدني  اس����تغالل عامل االرهاق 
والنفسي للفريق الكاتالوني الذي 

مقابل 13 للنجمة وقد تعادال 18 
مرة منذ الدوري ال� 25 في موسم 
1968-1969. وس���جل االنصار 

خاض العديد من املباريات في اآلونة 
االخيرة، في حني حصل فريقه على 
فترة راحة طويلة استمرت نحو 
ش����هر قبل خوض غمار البطولة 

احلالية.
وأوضح »نحترم برشلونة كثيرا 
فهو اقوى فريق في العالم حاليا 

لكننا ال نخشى مواجهته«.
وفي مب����اراة ثاني����ة لتحديد 
املرك����ز اخلامس، يلتقي  صاحب 
الكونغولي مع اوكالند  مازميبي 

سيتي.

الهدف ال� 52 في مرمى النجمة، 
في مقابل 46 هدفا للنجمة في 

مرمى األنصار.

وخسر امام ساو باولو، والثانية 
عندما سقط عام 2006 امام فريق 

برازيلي اخر هو انترناسيونال.
وخاض برش����لونة موس����ما 
استثنائيا بفوزه بثالثية نادرة هي 
البطولة والكأس احملليتان ودوري 
ابطال اوروب����ا بقيادة جنمه الفذ 
ميسي الذي توج قبل ايام بجائزة 

الكرة الذهبية لعام 2009.
ويس����تطيع م����درب الفري����ق 
»الكاتالوني« وجنمه السابق جوزيب 
غوارديوال االعتماد على كوكبة من 

فتطاول لها البرازيلي راموس 
جونيور وسددها برأسه اورتدت 
من ق���دم مداف���ع النجمة بالل 

اول تدريب ل����ه االثنني في غياب 
جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي 
أفضل العب في العالم عام 2009، 
ما رسم عالمة استفهام كبيرة حول 

مشاركته في مباراة اليوم.
وأصيب ميسي في الكاحل في 
مباراة فريقه ضد دينامو كييف في 
اجلولة االخيرة من دوري ابطال 
اوروبا االربع����اء املاضي، وغاب 
عن مباراة »دربي« كاتالونيا ضد 
اسبانيول في الدوري احمللي )0-1( 

السبت املاضي.
وحذر قائد برشلونة كارليس 
بويول فريقه من مغبة االستهتار 
بالفريق املكسيكي، وقال في هذا 
الصدد »اجلميع يرشحون برشلونة 
لبلوغ املباراة النهائية، لكن يتوجب 
علينا ان نتخطى اتالنتي اوال وهو 

فريق نكن له كل احترام«.
وأض����اف »ال ميكن تخطي اي 
فريق اذا لم نب����ذل جهودا كبيرة 
طوال الدقائق ال� 90 ونحافظ على 
تركيزنا وهذا ما س����نقوم به في 
مواجهة اتالنتي«، موضحا »ندرك 
جيدا اننا سنواجه فريقا قويا، االمر 

لن يكون نزهة بالنسبة الينا«.
وتابع »مفتاح الفوز في البطولة 
هو خوضها م����ن دون ثقة زائدة 
بالنفس، ألن ه����ذا االمر قد يرتد 
س����لبا علين����ا«، مضيف����ا »نحن 
مصممون على احراز اللقب الذي 
ضاع منا قبل 3 سنوات ملصلحة 
انترناسيونال في مباراة سيطرنا 
على مجرياتها لكننا أهدرنا العديد 

من الفرص«.
الفريق »الكاتالوني«  وخاض 
نهائي هذه البطولة مرتني، االولى 
عام 1992 عندما كانت تقام من مباراة 
واحدة ضد بطل اميركا اجلنوبية 

بيروت ـ ناجي شربل
مني النجمة بخسارته األولى 
أم���ام األنص���ار 0-1 في ختام 
املرحلة الثامنة ذهابا من الدوري 

اللبناني ال� 50 لكرة القدم. 
العه���د صدارة  واس���تعاد 
الترتي���ب برصي���د 20 نقطة 
وبفارق نقطة عن النجمة الذي 
تراجع الى مركز الوصيف بعد 
3 أسابيع في الصدارة، واستمر 
األنصار في املركز الثالث بفارق 
نقطتني عن املتصدر، وظل كل 
من الراسينغ بيروت في املركز 
الراب���ع، والصفاء ف���ي املركز 

اخلامس.
على ملع���ب صيدا البلدي، 
سقط النجمة أمام األنصار 1-0 
)الشوط األول 0-1( في مباراة 
هي األس���وأ للنجمة منذ بداية 
املوس���م، إذ بدت خطوطه غير 
مترابطة واستس���لم مهاجمه 
الس���نغالي ماكيت���ي دي���وب 
للرقابة الدفاعية وكثرت الكرات 
املقطوع���ة. ف���ي املقابل متكن 
األنصار من فرض سيطرته على 
منطقة الوسط وجنح قلب دفاعه 
البرازيلي راموس جونيور في 
إقفال منطقته وبرز كل من ربيع 
عطايا والعراقي احمد مناجد. 

وفي الدقيقة 25 نفذ العراقي 
احم���د مناجد ضرب���ة ركنية 
لألنصار من اجلهة اليس���رى، 

بات استوديانتيس دي الباتا 
االرجنتيني اول طرف في املباراة 
النهائية لبطول����ة العالم لألندية 
في كرة القدم بفوزه على بوهانغ 
الكوري اجلنوبي 1-2  س����تيلرز 
في مباراة أنهاها اخلاسر بثمانية 
العبني على ملعب محمد بن زايد 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي امام 
22626 متفرجا بينهم النصف تقريبا 

من مشجعي الفريق الفائز.
وسجل لياندرو بينيتيز )47 
و53( هدف����ي اس����توديانتيس، 
والبرازيلي دنيلسون )71( هدف 

بوهانغ.
 وجاء الهدف األول بعد ان رفع 
بينيتيز ركلة حرة داخل املنطقة 
حي����ث ح����اول زميله بوس����يلي 
متابعتها برأسه لكنه لم يلمسها 
الشباك في  لتتابع طريقها داخل 
الوقت بدل من الضائع من الشوط 
االول  واندفع بوهانغ الى الهجوم 
في مطلع الشوط الثاني في محاولة 
إلدراك التع����ادل وإحراج الفريق 
االرجنتيني، لكن شباكه سرعان 
ما تلقت هدف����ا ثانيا بعد متريرة 
متقنة من في����رون داخل املنطقة 
اخطأ تقديره����ا احلارس الكوري 
فتهي����أت امام بينيتي����ز ليتابعها 
بيس����راه ف����ي الزاوي����ة البعيدة 
فارتطمت بالقائم االيسر وتهادت 

داخل الشباك )53(.
ويترقب اجلميع دخول برشلونة 
بطل اوروبا اجواء املنافسة عندما 
يلتقي اتالنتي املكسيكي في لقاء 
التيني بحت على ملعب مدينة زايد 

الرياضية اليوم.
وكان برش����لونة قد وصل الى 
العاصمة االماراتية في وقت متأخر 
من مس����اء االحد املاضي، وخاض 

العبا استوديانتيس األرجنتينيان كليمنتي رودريغز وخوان سيباستيان فيرون يحاوالن قطع الكرة من مهاجم بوهانغ البرازيلي دنيلسون        )ا.ف.پ(

فرحة العبي األنصار واجلهاز الفني بالفوز على النجمة على ملعب صيدا البلدي

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 42مازميبي � أوكالند
اجلزيرة الرياضية 72برشلونة � أتالنتي

أزمة مصر والجزائر تنتقل إلى االتحاد العربي 

 زكي يغيب عن كأس أفريقيا

انتقلت االزمة التي خلفتها تصفيات كأس العالم 
لكرة القدم ب����ني مصر واجلزائر، الى اروقة االحتاد 
العربي للعبة في اجتماع جلنته التنفيذية في الرياض، 
حيث انس����حب رئيس االحتاد املصري سمير زاهر 

لتجنب مقابلة نظيره اجلزائري محمد روراوة.
ولم يحضر زاهر االجتماع رغم وجوده في الرياض 
بسبب حضور روراوة نائب رئيس االحتاد العربي، 
فطالب االخير االحتاد العربي مبعاقبة نظيره املصري 

النسحابه من االجتماع.
واوضح رئيس االحتاد العربي االمير سلطان بن 

فهد ان »نهج االحتاد العربي وسياسته تعمل على 
جمع االشقاء من جميع الدول العربية ومن ضمنها 
مصر واجلزائر«، مشيرا الى انه »سيستمر في مساعيه 
من اجل تسوية الوضع بني االحتادين«. وكان االحتاد 
االماراتي قد وجه دعوة الى منتخبي مصر واجلزائر 
خلوض مباراة في االمارات بهدف اعادة االمور الى 
نصابها بني البلدين عقب االحداث التي رافقت املباراتني 
االخيرتني بينهما في التصفيات املؤهلة الى مونديال 
2010 في جنوب افريقيا، لكن الرد املصري اشترط 

»اعتذارا« جزائريا قبل اي شيء.

تلقى املنتخب املصري لكرة القدم ضربة 
موجعة ثانية بغياب مهاجم الزمالك عمرو 
زكي عن نهائيات كأس أمم افريقيا املقررة 

في انغوال من 10 الى 31 يناير املقبل.
وبات زكي ثاني العب يغيب عن الفراعنة 
في حملة الدفاع عن لقبيهم عامي 2006 
في مصر و2008 في غانا، بعد العب وسط 

االهلي محمد ابوتريكة.
وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع 
لها زكي اصابته بتمزق في العضلة اخللفية، 
وهي االصابة التي تعرض لها في املباراة 

املصيرية امام اجلزائر في 18 نوفمبر املاضي 
في اخلرطوم ضمن التصفيات االفريقية 
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم، والتي 
خاضها زكي وهو مص���اب معتمدا على 

املسكنات.
ويحتاج زكي الى شهرين ونصف الشهر 
للعودة الى التدريبات وبالتالي سيغيب 

عن النهائيات القارية.
ويحوم الشك ايضا حول مشاركة مهاجم 
االهلي محمد بركات الذي يعاني من آالم 

متكررة في احلوض.

زاهر انسحب لحضور روراوة اجتماع اللجنة التنفيذية 

األهلي لكسر حاجز التعادالت أمام الجونة والزمالك يخشى البترول 

األنصار ألحق بالنجمة خسارته األولى 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
يختتم اليوم األسبوع ال� 14 من الدوري املصري لكرة 
القدم، باقامة 4 مباريات مهمة، فيلتقي االهلي مع اجلونة 
في الثامنة مساء )بتوقيت الكويت(، وبترول اسيوط 
مع الزمالك في ال� 3 عصرا، واملصري البورس����عيدي 
مع االس����ماعيلي، وبتروجيت م����ع طالئع اجليش في 

ال� 6 مساء.
 يشه����د ستاد القاهرة الدولي، اكثر اللقاءات اهمية 
واث�����ارة ب����ني االهلي املتص����در وح����امل اللقب مع 
اجلونة الذي فجر مفاجآت عديدة، االحمر لديه ظروفه 
التي جتعله حريصا على الفوز واقتناص النقاط الثالث، 
بعد سلسلة التعادالت التي الزمته في مبارياته الثالث 
االخيرة،  ورغم ذلك فان املدير الفني حسام البدري يعتبر 
ناجحا  في مهمته مع األه���لي الذي ينف��رد بالص�����دارة، 
  واألداء يتحسن من مباراة الخرى  ، فضال عن املواهب 
اجلديدة الصاعدة التي اصبحت من االعمدة الرئيسية 
التي يعتمد عليها في اقوى املواجهات، وهو االمر الذي 
جعل البدري يرفض املوافقة على طلب العبيه باحلصول 
على إجازة ليوم واحد عقب العودة من االسماعيلية، 
واصر على مواصل����ة التدريبات، نظرا لضيق الوقت 
واعدا أن مينح الالعبني إجازة طويلة عقب نهاية مباراة 

االنتاج احلربي في ختام الدور االول.
فى املقابل، يريد اجلونة ان يضع نفس����ه في مكانة 
متمي����زة في ترتيب الدورى، حيث يحتل املركز ال� 13، 
وتبدو املجموعة احلالية مترابطة متماس����كة ولديها 
الثقة في النفس ،   مؤكدا أنها س����تعطي أكثر مع مرور 
الوقت، فضال عن وجود اس����ماعيل يوسف على رأس 

اجلهاز الفني للفريق.
ويستضيف ستاد اسيوط، مباراة ال تقل أهمية من 

حيث القوة والندية، عندما يلتقي بترول اسيوط ضيفه 
الزمالك في مواجهة احلسابات املعقدة، الن الفريقني في 
اشد احلاجة الى نقاط املباراة، السيما الفريق املضيف 
يحتل املرك����ز ال� 16 االخير، وبالتالى فهو اقرب الفرق 
املعرضة للهبوط الى القس����م الثاني، ومن املنتظر ان 
يعمل جم����ال محمد علي املدير الفني الس����يوط على 
اس����تغالل عاملي االرض واجلمهور، لتفويت الفرصة 
على منافسه خلطف نقاط اللقاء، واضافتها الى رصيد 

نقاط فريقه البترولي.
اما الزمالك فيخوض املواجهة مبعنويات مرتفعة، 
بعد الف����وز العريض على املص����ري 3-0 في اجلولة 
املاضية، وهو الفوز الذي جعل الفريق االبيض يتقدم 
خط����وة لالمام، واصبح يحتل املركز ال� 12، وهو االمر 
الذي جعل املدير الفني للزمالك حس����ام حس����ن يعقد 
اجتماعات عدي����دة مع الالعبني قبل كل تدريب لزيادة 
حماس����هم وحثهم على تقدمي االفضل، مؤكدا ان الفوز 
على املصري خطوة اولى في مشوار العودة لتحقيق 
االنتصارات والف����وز بالبطوالت.ويغيب عن الزمالك 

حسن مصطفى وهاني سعيد لاليقاف. 

المصري واإلسماعيلي 

على س����تاد بورسعيد يس����تضيف املصري فريق 
االس����ماعيلي في لقاء االثارة والقوة والندية، السيما 
بعد ان تولى مهمة القيادة الفنية للفريق البورسعيدي 
املخضرم انور سالمة. ويدخل الفريق اللقاء بطموحات 
جديدة بعد اخلس����ارة بثالثية نظيفة ام����ام الزمالك، 
وضعته في املركز ال� 14، ويس����عى الستكمال مشواره 
للوصول الى منطقة الوسط في الترتيب، قبل الدخول 

في حسابات اكثر تعقيدا مع بداية الدور الثاني. 

أما اإلسماعيلي فيسعى املدير الفني عماد سليمان 
للعودة بثالث نقاط واستعادة مركز الوصيف لضمان 
استمراره في املنافسة على اللقب، حيث يحتل الفريق 
املركز الرابع. وعل����ى الرغم من االصابات التي يعاني 
منها الفريق، إال أن عماد سليمان درس املنافس جيدا 

وأعد العبيه وخطته التي سيواجه بها املصري. 

بتروجيت والجيش

وعلى س����تاد مبارك مبدينة الس����ويس يستضيف 
بتروجيت فريق طالئع اجليش، ويس����عى بتروجيت 
لتعزيز مركز الوصيف، وهو م����ا اعتاد عليه الفريق 
البترولي خالل املوس����مني املاضني، وبالتالي فاملباراة 
تعد ب� 6 نقاط عند الفريقني، كما ان بتروجيت اصبح 
ملزما بالبحث عما هو افضل هذا املوسم، وبالتأكيد الفوز 
سيضاعف من معنويات العبيه ويجعلهم يتمسكون 
بحلم الفوز باأللقاب اكث����ر، وهو ما اكده املدير الفني 

مختار مختار لالعبيه. 
على اجلانب اآلخر، يتطلع الطالئع بقيادة املدير الفني 
فاروق جعفر الستغالل نشوة التواجد باملربع الذهبي 
إلضافة 3 نقاط من مباراة اليوم البعاد بتروجيت من 
املرك����ز الثاني واحللول بدال منه، حيث يحتل اجليش 

املركز الثالث.
على صعيد آخر تقدم املدير الفني لألهلي حس����ام 
البدري مبذكرة إلى االحتاد املصري لكرة القدم، يطلب 
فيها التحقيق مع مدافع اإلس����ماعيلي املعتصم سالم 
بسبب التصريحات التي أدلى بها الالعب لوسائل اإلعالم 
عقب مباراة الفريقني في اإلسماعيلية السبت املاضي 
)1-1(، متهم����ا البدري بتهديد احلكم محمد فاروق بني 

شوطي اللقاء وهو ما نفاه البدري متاما.

المصري يواجه اإلسماعيلي وبتروجيت يتحدى الجيش في ختام األسبوع الـ 14 من الدوري 

اختبار سهل
 للسويق والنهضة

يخوض السويق املتصدر 
والنهضة الثاني وحامل اللقب 
اختبارين سهلني، االول ضد 
العروبة االخير والثاني في 
مواجهة مسقط التاسع غدا 
اخلميس في املرحلة السابعة 
من ال���دوري العماني لكرة 

القدم.
الس���ويق  ويتص���در 
الترتي���ب برصيد 16 نقطة 
بفارق نقطة امام النهضة، في 
حني ميلك العروبة نقطتني 
فقط في املركز ال� 12 االخير، 

ومسقط 9 نقاط.
الى  الس���ويق  ويسعى 
االستفادة من تواضع منافسه 
لتحقيق فوزه السادس هذا 
املوسم ورفع رصيده الى 19 
نقطة للبقاء اسبوعا اخر في 
الوحيد  أنه  الصدارة، علما 

الذي لم يخسر حتى اآلن.
كما يأم���ل النهضة بطل 
املوس���م املاضي في تعثر 
صاحب املركز االول لتحقيق 
فوزه السادس ايضا امال في 

انتزاع الصدارة منه.
ويلعب غدا اخلميس ايضا 
ظفار مع عمان، والس���يب 
مع الطليع���ة، والنصر مع 
الش���باب، عل���ى ان تفتتح 
اليوم بلقاء صحم  املرحلة 

مع اخلابورة.

عربيةمتفرقات

اكد الريان القطري رسميا انه يتفاوض مع جنم احتاد 
جدة الس���عودي محمد نور من اجل التعاقد معه على 
سبيل االعارة عندما يفتتح باب االنتقاالت الشتوية.

وذك���ر املوقع االلكتروني الرس���مي للريان انه تقدم 
بطلب رس���مي الى احتاد جدة من اج���ل التعاقد مع 
نور على س���بيل االعارة من يناير املقبل حتى نهاية 

املوسم احلالي.
صعد عجمان ال��ى املركز الثاني في املجموعة الثانية 
بعد فوزه على ضيفه الش��باب 5-3 في اجلولة الثالثة من 

كأس الرابطة لكرة القدم في االمارات.
وس��جل سالم عبيد )22( والعاجي بوريس كابي )30 و53 
و65( وعلي خميس )45( اهداف عجمان، وسعود خلفان )8( 

ومحمد ناصر )35( وراشد حسن )76( اهداف الشباب.
تعادل الكرامة حامل اللق���ب مع االحتاد 0-0 في 
حمص في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة للدوري 

السوري في كرة القدم.
وصعد الكرامة الذي ميلك 3 مباريات مؤجلة الى املركز 
الرابع برصيد 17 نقطة وبفارق االهداف عن املجد الذي 
تراجع الى املركز اخلامس، فيما بقي االحتاد في املركز 

السابع برصيد 15 نقطة.
استدعى مدرب تونس اجلديد فوزي البنزرتي 26 العبا 
الى تشكيلة املنتخب للمشاركة في املعسكر التحضيري 
االول املقرر من 21 الى 28 اجلاري في سوس��ة استعدادا 
لنهائيات كأس االمم االفريقية التي ستقام في انغوال من 

10 الى 31 يناير املقبل.
واس��تدعي الى التش��كيلة والول مرة كل من صيام بن 
يوسف ويوس��ف املس��اكني )الترجي الرياضي( وأحمد 

العكايشي )النجم الساحلي(.
واوضح البنزرتي انه اس��تدعى هذه التش��كيلة املوسعة 
بعد مش��اورات مع بقية اعضاء الطاقم الفني وس��تكون 

عرضة للتعديالت.


