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حسن شحاتة يجيب عن أسئلة اإلعالميني خالل املؤمتر الصحافي

العب الوكرة محمد السليطي يالحق البرازيلي كارلوس كيم العب العربي

السد ينفرد بالصدارة.. والعربي متشبث بـ »الثالث«
انفرد الس���د بالص���دارة بعد ان 
حقق فوزا صعبا على ضيفه اخلور 
صاحب املرك���ز قبل االخير 2-1 في 
ختام املرحلة احلادية عشرة االخيرة 
في دور الذهاب من الدوري القطري 

لكرة القدم.
وس���جل البرازيلي ليوناردو دا 
س���يلفا )6( وابراهي���م ماجد )75( 
هدفي الس���د، ومحمد كس���وال )81( 

هدف اخلور.
ورفع السد رصيده الى 27 نقطة 
وتقدم بف���ارق 3 نقاط على الغرافة 
حامل اللقب، فيما وقف رصيد اخلور 

عند 9 نقاط.
وثبت العرب���ي اقدامه في املركز 
الثال���ث واملربع الذهبي بفوزه على 
مضيفه الوكرة بهدف وحيد سجله 
البرازيلي كابوري )78 ركلة جزاء( 
رافعا رصيده الى 21 نقطة مقابل 16 

نقطة للخاسر.
ويتوقف الدوري القطري حتى 9 

يناير املقبل.

األهلي يكرم غوارديوال

من جان���ب آخر، وص���ل مدرب 
برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة 
القدم خوسيب غوارديوال امس االول 
الى الدوحة في زيارة تستغرق 3 ايام 
بدعوة من الن���ادي االهلي القطري 
الذي دافع عن ألوانه كالعب موسمي 

2005/2004 و2006/2005.
وس���يقيم االهلي حف���ال لتكرمي 

غوارديوال يعقبه مؤمتر صحافي.
وكان غوارديوال قاد فريقه الى 6 
القاب محلية واوروبية وعاملية في 
عام واحد آخرها السبت املاضي في 
بطولة العالم لالندية التي استضافتها 
أبوظبي بفوزه على استوديانتيس 
التمديد في  االرجنتيني 2-1 بع���د 

املباراة النهائية.

اعتب���رت اللجنة االولمبية 
التي تلقتها  الرسالة  العراقية 
الدولية  اللجنة االولمبية  من 
والمجلس االولمبي اآلسيوي 
وتتضمن رفضهم���ا قرار حل 
اتحاد كرة القدم العراقي نوعا 
التي يمارس���ها  من الضغوط 

االتحاد الدولي )فيفا(.
اللجنة  امي���ن ع���ام  وقال 
االولمبية العراقية عادل فاضل 
في اتصال م���ع فرانس برس 
»نعتقد بأن الرس���الة نوع من 
الضغط الذي يمارسه االتحاد 
الدولي لكرة القدم على اللجنة 

االولمبية الدولية«.
وأضاف فاضل »ال يوجد في 
الرسالة اي شيء ملزم لنا بقدر 
ما هي محاولة حض االطراف كي 
ال يمتد الوضع الحالي لمجمل 
القضي���ة الى ابعد م���ا يمكن، 
ل���ذا فهي عامل ضغ���ط عل��ى 
المج��لس االولمبي اآلسي��وي 
ايضا حت��ى نصل الى الحل��ول 

سريعا«.
العراقي  المس���ؤول  ولفت 
الى انه »ال يوجد ش���يء جديد 
في هذه الرسالة التي تعتبر ما 
حصل خرقا للمواثيق االولمبية 
وهما يعرب���ان عن اس���فهما 
الذي يشكل  القرار  ويرفضان 
تدخال في ش���ؤون االتحادات 
الرياضية الوطنية ويدعوان 

الى الغائه«.
اللجن���ة االولمبية  وكانت 
العراقية اص���درت قرارا بحل 
القدم  العراق���ي لكرة  االتحاد 
وشكلت هيئة مؤقتة الدارته قبل 

اجراء انتخابات جديدة له.

»األولمبية العراقية«: 
ال جديد في رسالة 

األولمبية الدولية

الجزيرة يهزم األهلي بصعوبة المحرق يشارك الرفاع الصدارة

مواجهة قوية للنهضة

حقق اجلزيرة املتص���در فوزا صعبا 
على االهلي حام���ل اللقب 1-0 في ختام 
املرحلة التاس���عة من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
املباراة  وسجل س���بيت خاطر هدف 

الوحيد في الدقيقة 85.
ورفع اجلزيرة رصيده الى 25 نقطة 
وابتعد مجددا بفارق 4 نقاط عن مطارده 
الوحدة الذي كان قلص الفارق الى نقطة 
واح���دة في افتتاح املرحل���ة بفوزه على 

بني ياس 0-1.
وبقي االهلي ثامن���ا برصيد 11 نقطة 

ليقترب أكثر من فقدان اللقب.
وسحق الظفرة مضيفه الشارقة بخمسة 
أهداف سجلها محمد سالم )11 و47 و88( 
وحمد عبدالرحم���ن )44( والبوركينابي 
عبداهلل سيسيه )79( مقابل هدف جلاسم 

اكبر )52 خطأ في مرمى فريقه(.
وهو الفوز االكبر للظفرة على الشارقة 
في تاريخ لقاءات الفريقني التي بدأت عام 
2002، ليرفع رصيده الى 13 نقطة ويصعد 
الى املركز السادس، في حني تراجع الشارقة 
الى املركز الس���ابع بعدما توقف رصيده 

عند 12 نقطة.

المنامة ـ ناصر محمد
تقدم احملرق ملش���اركة الرفاع صدارة 
الدوري البحريني لكرة القدم برصيد 21 
نقطة بعد خسارة كل منهما مباراتني ضمن 
القس���م االول من املسابقة التي اختتمت 
امس االول بلقاء مؤجل بني احملرق والرفاع 
الشرقي انتهى بفوز احملرق 1-0 احرزه 

عبداهلل الدخيل في الدقيقة )64(.
وشهدت املباراة طرد املهاجم البرازيلي 
للمحرق ريك���و في الدقيق���ة )30( بعد 
حصوله عل���ى بطاقتني صفراوين خالل 
دقيقة واحدة فقط، من احلكم الدولي نواف 

شكر اهلل.
وجاء الفوز احملرقاوي هو االهم للفريق 
ملشاركة الرفاع الصدارة فيما بقي الشرقي 

عند رصيده السابق 8 نقاط.
هذا وسيتوقف الدوري الى منتصف 
فبراير القادم بسبب اقامة مسابقة كأس 
امللك ومشاركة املنتخب في تصفيات كأس 

االمم اآلسيوية 2011 بالدوحة.
واقيمت امس مراسم اجراء قرعة كأس 
امللك بأحد املجمع���ات التجارية بالرفاع 
والتي اعدت بشكل جيد يتناسب مع مكانة 
واسم البطولة التي سيغيب عنها الول مرة 

االهلي نتيجة االيقاف عن املشاركة.

وقد حصل احتاد كرة القدم البحريني 
على موافقة الديوان امللكي بإقامة املباراة 
النهائية في 11 فبراير القادم، فيما ستقام 
مباري���ات دور 16 ايام 31 ديس���مبر و1 و 
2 و 3 يناير، فيما س���تقام مباريات دور 
الثمانية 9 و10 يناير ودور االربعة وقبل 

النهائي 15 و 16 يناير.
من جهة اخرى تنطلق تدريبات املنتخب 
الوطني لكرة القدم اعتبارا من 29 اجلاري 
استعدادا ملباراة هونغ كونغ بالبحرين يوم 
6 يناير ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة 
القدم التي يتصدرها املنتخب البحريني 
مبشاركة املنتخب الياباني برصيد 9 نقاط 
علما ب���أن اليابان لعب���ت اربع مباريات 
ويلعب منتخ���ب البحرين مع اليمن في 
نفس املجموعة ي���وم 20 يناير باليمن، 
فيما ستقام املباراة االخيرة بني البحرين 
واليابان يوم الثال���ث من مارس بعد ان 
رفض االحتاد اآلسيوي طلب اليابان بتقدمي 

موعد املباراة لتقام يوم 29 يناير.
هذا وم���ن املتوقع ان يعل���ن املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال القائمة االخيرة 
للفريق خ���الل االيام القليلة القادمة بعد 
عودته عن االجازة التي يقضيها في بالده 

حاليا.

 يخوض النهضة حامل اللقب وصاحب 
املركز الثاني مواجهة قوية مع اخلابورة 
الثالث اليوم في املرحلة الس���ابعة من 

الدوري العماني لكرة القدم.
وتقام جميع مباريات املرحلة اليوم 
أيضا فيلع���ب الس���ويق املتصدر مع 

صحم والشباب مع عمان والعروبة مع 
الطليعة والنص��ر مع السيب ومسقط 

مع ظفار.
الترتيب برصيد  ويتصدر السويق 
19 نقطة، يليه النهضة )15( واخلابورة 

)11( والطليعة )11(.

قطبا األردن ال مكان لهما في اتحاد الكرة

زيدان يستعرض في الجزائر 

فشل قطبا كرة القدم االردنية الفيصلي والوحدات 
في ايصال ممثليهما الى مجلس ادارة االحتاد اجلديد 

للعبة في االنتخابات التي جرت امس االول.
وانسحب رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان 
قبل بدء االنتخابات، فيما انسحب نائب رئيس نادي 
الوحدات ع����زت حمزة قبل بدء اجلولة الثانية اثر 

حصوله على 3 اصوات فقط في االولى.
وسيمثل اندية الدرجة املمتازة بنتيجة االنتخابات 
كل من فراس القاضي )اجلزيرة( وسليم خير )شباب 

االردن( وفايز ابو عريضة )احلس����ني(، كما وصل 
صالح الدين صبرا )س����حاب( عن الدرجة االولى، 

ومنذر اجلنيدي )الطرة( عن الدرجة الثانية.
ومتت بالتزكية اع����ادة انتخاب األمير علي بن 
احلسني الذي خلف شقيقه عاهل األردن امللك عبداهلل 
الثاني عام 1999، في منصب رئيس االحتاد وعمر 
البلبيسي في منصب نائب رئيس االحتاد، ومحمد 
علي����ان ومصطفى الطباع ولؤي عميش عن مقاعد 

املتميزين، ورنا احلسيني عن املقعد النسائي.

يشارك جنم كرة القدم الفرنسي 
السابق زين الدين زيدان في دورة 
استعراضية داخل قاعة بالعاصمة 
اجلزائرية بداية من أول مارس 
املنتخب  املقبل احتف����اال بتأهل 
اجلزائري لكرة القدم إلى نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ونقل املوقع اإلخباري »كل شيء 
عن اجلزائر« عن تيري بن عامي، 

املدير اإلداري لشركة »إكسبرت 
س����بورت 1998« أح����د منظمي 
الدورة، قوله »وعد زيدان الرئيس 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
خالل استقباله له مبناسبة زيارته 
إلى اجلزائر في ديس����مبر 2006 
بالعودة إلى اجلزائر مع منتخب 
فرنسا الفائز بكأس العالم 1998.. 
وسيفي بوعده في مارس املقبل«. 

وستكون تلك هي املرة األولى التي 
يلعب فيها زيدان كرة القدم في 
بلده األصلي. يشارك في الدورة 
الفائز بكأس  الفرنسي  املنتخب 
العال����م 1998 وثالثة منتخبات 
جزائرية متثل جيلي ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين على 
أن تتواجه فيما بينها في مباريات 

تستغرق كل منها 40 دقيقة.

شحاتة يتجاهل إخفاق »المونديال« ويطالب الجميع بااللتفاف حول »الفراعنة«
البيضاء، حيث أبدى حسام حزنه وغضبه 
وطالب بوقف صفقة عرفات وطالب رئيس 
الزمالك ممدوح عباس باالعتذار لكامل أبوعلي 
عن عدم امتام الصفقة ، مما تسبب  في فرض 
حالة من االستياء بالشارع البورسعيدي 
بسبب تصرف حسام ووقوفه حائال دون 
امتام الصفقة رغم تأكيد الالعب نفسه رفض 
حسام حس���ن لوجوده طالبا منه البحث 
عن ناد لالنضمام اليه على سبيل االعارة ، 
وهو ما عاد الالعب الى إنكاره بعد حصوله 
على وعد صريح م���ن )العميد( بإعطائه 
الفرصة الكاملة والظهور بش���كل اساسي 
مع الفريق االبيض خالل منافسات الدور 

الثاني للدوري العام.

 رمزي يجتمع مع الجهاز المعاون

على صعيد آخر، يعقد هاني رمزي املدير 
الفني للمنتخب األوملب���ي املصري اليوم 
اولى اجتماعاته مع اجلهاز الفني املعاون 
له بالكامل في مقر اجلبالية، وهو االجتماع 
الذي سيتم حتديد املهام اخلاصة لكل فرد 

في اجلهاز الفني بالنسبة للفترة املقبلة.
من جانبه اكد هاني رمزي أنه بدأ بالفعل 
العمل الرس���مي منذ اعتماد اجلهاز الفني 
للمنتخب، مش���يرا الى انه قام مبتابعته 
مباراة األهلي والزمالك في دوري الشباب 
والتي انتهت 2-2 ليتابع الالعبني بش���كل 

اقرب.
واضاف رمزي إنه سعيد بتشكيل اجلهاز 
املعاون له ملا يضمه من أس���ماء ذات فكر 
ومستوى عال مثل معتمد جمال، الذي عمل 
من قبل في اجلهاز الفني للزمالك وأيضا عمل 
كمدرب عام مع حسام حسن في االتصاالت، 
أما بالنسبة لطارق السعيد، فإنه العب ميلك 
خبرة كبيرة من خالل مشواره مع األهلي 
والزمالك وكذل���ك احترف في بلجيكا، أي 
أنه تعامل مع االحتراف األوروبي وسيكون 
فكرنا متقاربا، وسيؤدي إلى تكوين نظام 

احترافي متكامل.

العب الزمالك الصاعد حسام عرفات لصفوف 
املصري البورسعيدي على سبيل االعارة، 
على الرغم م���ن االتفاق الذي مت بني كامل 
أبوعلي رئيس املصري وادارة الزمالك التي 

اعلنت موافقتها على الصفقة.
وترددت بعض االقاويل ان املدير الفني 
للفريق االبيض حس���ام حسن هو السبب 
الرئيس���ي وراء تراجع الزمالك في امتام 
الصفقة، وذلك كنوع من رد الضربة القاسية 
التي وجهتها ادارة النادي البورس���عيدي 
بانتقال العبي حرس احلدود عبدالس���الم 
جناح وهاني سعيد للمصري، على الرغم 
من انهما كانا على اعتاب االنتقال للقلعة 

أبوتريكة )األهلي( وحس���ام غالي )النصر 
السعودي( وشيكاباال )الزمالك( ومحمد ناجي 
»جدو« )االحتاد السكندري( ووليد سليمان 
)بتروجيت( وأحمد حسن )األهلي( وأحمد 
عيد عبد امللك )حرس احلدود( ملركز العب 

خط الوسط املهاجم.
وفي الهجوم ضمت القائمة عماد متعب 
)األهلي( ومحمد زيدان )بوروسيا دورمتوند 
األملاني( والسيد حمدي )بتروجيت( وأحمد 

رؤوف )إنبي( وميدو )الزمالك(.

فشل صفقة إعارة عرفات للمصري

من جهة اخرى، فش���لت صفقة انتقال 

الس���عيد )الزمالك( ووائل جمعة )األهلي( 
واملعتصم باهلل سالم )اإلسماعيلي( وشريف 
عبد الفضيل )األهل���ي( ومحمود فتح اهلل 
)الزمالك( وعبد الظاهر السقا )إسكيشهير 

التركي( لقلب الدفاع.
كما ضمت أحمد احملمدي )إنبي( وأحمد 
فتحي )األهلي( وحازم إمام )الزمالك( للجانب 
األمين وسيد معوض )األهلي( وأحمد سمير 
فرج )اإلس���ماعيلي( ومحمد عبدالش���افي 
)الزمالك( للجانب األيسر وعبدالعزيز توفيق 
)إنبي( ومصطفى شبيطة )األهلي( وحسني 
عبدربه )أهلي دبي اإلماراتي( ومحمد شعبان 
)بتروجيت( ملركز خط الوسط املدافع ومحمد 

حصل اجلهاز الطبي على األشعة اخلاصة به 
للتأكد من إمكانية اختياره ضمن القائمة.

أما بالنسبة ملهاجم الزمالك أحمد حسام 
»ميدو«، فقال شحاتة إن ميدو أحد األعمدة 
األساسية في ناديه واملنتخب املصري وحالته 
ال تستدعي التفكير في ضمه من عدمه حيث 
تأكد اجلهاز الطبي من اإلصابة، والتي أوضحت 
األشعة انها لن متنعه من اللعب مع الفريق 

خالل الفترة املقبلة.
وضمت القائمة املبدئية عصام احلضري 
)اإلسماعيلي( وعبد الواحد السيد )الزمالك( 
ومحمود أبو السعود )املنصورة( وأحمد عادل 
عبد املنعم )األهلي( حلراسة املرمى، وهاني 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
طالب املدير الفني للمنتخب املصري لكرة 
القدم حسن شحاتة بإغالق صفحة عدم التأهل 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
والتركيز في بطول���ة كأس األمم األفريقية 

2010 بأنغوال.
وأكد شحاتة في املؤمتر الصحافي الذي 
عقده باالحتاد املصري لكرة القدم امس االول 
أن جميع الالعبني واجلهاز الفني سيبذلون 
»كل جهدهم لتعويض اجلماهير عن الفشل 
في بلوغ نهائيات كأس العالم من خالل الفوز 

باللقب األفريقي«.
وأوضح أن الهدف األول والوحيد للفريق 
خالل الفترة املقبلة س���يكون إعداد برنامج 
قوي يتخلله مباراتان وديتان أمام ماالوي 
ومالي لتجربة عدد كبير من الالعبني اجلدد 
املنضمني للمعسكر في إطار سياسة اإلحالل 
والتجديد التي سيتم تفعيلها خالل الفترة 

املقبلة.
وبرر شحاتة أسباب استبعاده للثالثي 
محمد شوقي ومحمد بركات ومحمد حمص 
وعدم ضمهم إلى قائمة الفريق في كأس أفريقيا 
بأن شوقي ال يش���ارك مع فريق ميدلسبرة 
اإلجنليزي منذ فترة طويلة »مؤكدا أن األمر 
أصبح صعبا وال يحتمل اخلطأ أو املجازفة 
في هذا التوقيت لذا فضل اجلهاز الفني عدم 
ضمه حاليا«، مضيفا أن استبعاد بركات يعود 
في املقام األول واألخير إلى عدم مش���اركته 
مع األهلي في اآلون���ة األخيرة بينما رفض 
التعليق على استبعاده محمد حمص العب 

اإلسماعيلي.
وفيما يتعلق بضم محمد أبوتريكة رغم 
اإلصابة، قال ش���حاتة إن أبوتريكة يتدرب 
بالنادي األهلي منذ ثالثة أيام منفردا ووفقا 

للبرنامج التأهيلي املعد له.
وأضاف أن د.أحمد ماجد، طبيب املنتخب، 
اتصل بحسام البدري، املدير الفني لألهلي، 
من أجل السماح ملاجد باالطالع علي التقرير 
اخلاص بآخر تطورات حالة أبوتريكة، وبالفعل 

غموض حول موقفه من زكي وبركات وميدو وحمص

مهمة صعبة للهالل أمام الوحدة
الرياض ـ خالد المصيبيح

يشهد الدوري السعودي لكرة القدم عصر 
اليوم في العاصمة الرياض عودة اللقاءات بعد 
غياب عدة سنوات، حيث اقرت جلنة املسابقات 
اقامته���ا في الرياض وبري���دة والرس عصرا 
بس���بب االجواء الباردة التي تعيشها املنطقة 

الوسطى حاليا.
ورفضت اللجنة طلب ادارة الهالل اقامتها 
مساء بحكم ان االجواء التزال تستحق اقامتها 
عص���را. ويلعب الهالل املتص���در اول لقاءات 
اليوم االربعة امام الوحدة في الرياض، وهو 
ي���درك ان خصمه يعيش حاليا افضل حاالته 
منذ س���نوات وكان مفاجأة اجلوالت االخيرة 
بعد ان حقق عشر نقاط في آخر اربعة لقاءات 
كان آخرها التعادل مع الشباب الثاني، ودفع 
ذلك الوحدة الى الوص���ول للمركز اخلامس، 
وسيكون اليوم في اختبار صعب امام املتصدر 
الذي سيعيش ايضا الوضع نفسه خاصة بعد 
فوزين جاءا بصعوبة على القادسية وجنران، 
لذلك سيعمل حس���اباته جيدا اليوم ملواجهة 

الوحدة املتطور.
ويلع���ب االحتاد ثالث الترتيب امام الرائد 
االخير في فرصة لالحتاد وجماهيره من اجل 
استعادة الثقة التي فقدها الفريق في اجلوالت 
السابقة التي ادت الى خسارته عدة نقاط قللت 
من فرصته في املنافسة على اللقب الذي اليزال 
يحمله، ويعيش الفريق حاليا مشاكل ادارية 
عدة كان تأثيرها مباشرا على الفريق الذي بات 
طموحه حاليا احملافظة على املركز الثالث من 

اجل املشاركة آسيويا املوسم بعد املقبل.
وعن خصمه الرائد الذي يبدو انه سيعود 
الى الدرجة االولى، حيث لم يستطع مقاومة 
الكبار وتوقف رصيده عند ست نقاط فقط من 
اصل 36 نقطة عبر 12 لقاء خاضها منذ انطالق 
املسابقة، وتظل مهمته صعبة اليوم من اجل 
اخلروج من املركز االخير ويحتاج الى معجزة 

اذا ما اراد البقاء.
وفي الرس، يلعب احلزم الثامن امام الفتح 
السادس وكالهما يبحث عن التقدم خطوة اكبر 
نحو املنافسة على مركز متقدم، خاصة للفتح 
الذي يعتبر مفاجأة املسابقة هذا املوسم قياسا 
بأول جتربة له في الدوري املمتاز، بينما سيعمل 
احلزم على استغالل االرض واجلمهور ملصلحته 

وتعويض خسارته االخيرة من االهلي.
وآخر لقاءات اليوم يجمع القادسية العاشر 
وجنران احلادي عش���ر ووضعهما احلالي في 
الترتيب ورصيدهما النقطي كافيا عن التعليق 

حول اهمية اللقاء لهما وما يجب ان يقدماه.
من جهة أخرى، قررت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة السعودي إجراء قرعة مباريات الدورين 
ربع ونصف النهائي ملسابقة كأس األمير فيصل 
بن فهد ألندية الدرجتني املمتازة واألولى األحد 
املقبل، واملالعب التي س���تقام عليها مباريات 
الدورين بحضور األمني العام لالحتاد وممثلي 

األندية املتأهلة.
 يذكر أن نظام املسابقة يقضي بتأهل صاحبي 
املركزي���ن األول والثاني للمجموعتني األولى 
والثانية، وأصحاب املراكز األولى في املجموعات 
الثالثة والرابعة واخلامسة، إلى جانب صاحب 
أفضل مركز ثان م���ن بني املجموعتني الثالثة 

والرابعة للدور الربع النهائي.

األهلي يفاوض دوليين سابقين

من جانب آخر، تدرس إدارة النادي األهلي 
التفاوض رسميا مع أربعة من الالعبني احملليني 
املميزين لضمهم باإلعارة خالل الفترة املقبلة. 
ومن ضمن الالعبني احملليني الذين سيتم التوجه 
للتعاقد معهم العبني دوليني سبق لهم متثيل 
املنتخب، إضافة إلى العبني جيدين في مراكز 
مختلفة. من جهة أخرى، يتوقع أن تتجه اإلدارة 
إلى إعارة الالعبني محمد عيد وإبراهيم هزازي 

وتركي الثقفي.

أربعة لقاءات في الدوري السعودي اليوم


