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بركات ومتعب والسيد يؤجلون إعالن قائمة األهلي »األفريقية«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انته����ى اجتماع جلن����ة الكرة 
بالنادي األهلي برئاس����ة حس����ن 
حمدي م����ن دون جدي����د خاصة 
بعدما قررت اللجنة تأجيل اتخاذ 
أي قرارات جديدة خالل اجتماعها 
الذي كان تشاوريا في بعض األمور 
اخلاصة بفريق الكرة. وأكد مدير 
الكرة بالفري����ق األول لكرة القدم 
بالنادي األهلي هادي خش����بة ان 
اجتماع اللجنة انتهى دون اتخاذ 
أي قرارات جديدة وتأجيل البت في 
جتديد تعاقدات بعض العبي الفريق 
األول إلى اجتماع آخر، مشيرا الى 
ان اللجنة ناقشت بعض املستجدات 
اخلاص����ة بفريق الك����رة بالنادي 
خاصة بعد انتهاء مباريات الدور 
املمتاز،  الدوري  األول من بطولة 
وبعض األم����ور اخلاصة بتجديد 
التعاقد م����ع العبي الفريق الذين 

تنتهي عقودهم بنهاية املوسم.
كما قامت اللجنة بتأجيل إعالن 
القائمة األفريقية اخلاصة بالفريق 
والتي لم حتسم معاملها بعد في ظل 
غموض موقف بعض الالعبني من 
التجديد، خاصة محمد بركات الذي 
يترقب عروضا خليجية واملدافع 
احمد السيد الذي أكد قرب انتقاله 
للدوري التركي، وكذلك عماد متعب، 
وان كان خش����بة قد أكد ان متعب 
سيجدد لألهلي خالل أيام قليلة.

وخرج االجتماع بال أي قرارات 
جديدة من قبل جلنة الكرة خاصة 
في ظل املفاوضات التي تتم حاليا 
مع الالعبني الذين تنتهي عقودهم 
بنهاية املوس����م اجلاري وبالتالي 
االنتظار إلى اتضاح الصورة بشكل 

أفضل وبحث نتائج املفاوضات.
وعن مفاوضات األهلي مع عماد 
متعب من أجل جتديد تعاقده قال 
خشبة: سيتم جتديد تعاقد متعب 
خالل أيام قليل����ة في ظل حرص 
الالعب على وجوده داخل النادي 
األهلي، وهناك تفاوض حول بعض 
البنود والتفاصيل في عقد الالعب 
سيتم النظر فيها خالل األيام املقبلة، 
ومتعب لم يتلق أي عروض رسمية 
في اآلونة األخيرة. وحتدث خشبة 

املباراة لصالح األخير. وكان مجلس 
ادارة الزمالك قد اصدر بيانا رسميا 
مساء اول من امس يؤكد فيه انه من 
منطلق حرصه ومسؤولياته جتاه 
القلعة البيضاء وجماهيرها العظيمة 
فإن اإلدارة لن تدخر جهدا في سبيل 
احلفاظ على حقوق النادي، ولن 
يترك أي وسيلة إال وسيتطرق لها 
أمام هذا التعنت الواضح واتباع 
سياسة الكيل مبكيالني التي دأب 
احتاد الكرة على ممارس����اتها مع 
الزمالك. في ش����أن آخ����ر، اقترب 
حارس مرمى نادي الزمالك محمد 
عبداملنصف من الرحيل عن صفوف 
الفريق األبيض، وذلك بعدما أعلن 
إصراره على االلتحاق بأي فريق 
آخر، رغم احملاوالت املضنية التي 
بذلها اجلهاز الفني خالل الساعات 
املاضية إلقناعه بالتراجع عن قراره. 
وكان عبداملنصف قد تقدم بطلب 
رسمي ملجلس اإلدارة يطلب خالله 
الرحيل من النادي، بعد استمرار 
جلوس����ه على دكة البدالء خالل 
الفت����رة املاضية، واعتماد الفريق 
بش����كل أساس����ي على احلارس 
عبدالواحد الس����يد، ما تسبب في 
ابتعاده عن تشكيلة املصري األول. 
وكان عبداملنصف قد تلقى بالفعل 
عرضني جادين مؤخرا أحدهما من 
اجلونة ال����ذي يبحث عن حارس 
بعد االستغناء عن شريف إكرامي 
لألهل����ي والثاني م����ن أحد أندية 

الدوري التركي.

اتحاد الكرة يوافق على االستبدال

إلى ذلك، واف����ق مجلس إدارة 
االحتاد املصري لك����رة القدم في 
جلس����ته االخيرة على فتح باب 
االستبدال لألندية في فترة القيد 
الثانية التي تبدأ في يناير املقبل   
بعدد العبني لكل فريق   وذلك استنادا 
إلى الئحة شؤون الالعبني الصادرة 
ع����ام  2005، حي����ث إن تعليمات 
القيد  2010/2009 لم تتضمن هذا 
االستبدال ، خاصة ان الالئحة املقدمة 
لم تصدق عليها اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت في  29  سبتمبر 

املاضي .

إنبي يحدد مبلغًا قياسيًا
لالستغناء عن حسن

حدد مسؤولو نادي إنبي مبلغ مليون و500 ألف جنيه نظير بيع 
حسام حسن العب الفريق ومنتخب الشباب، يأتي ذلك بعدما أعلن 
الالعب حالة التمرد على ناديه البترولي، ورفضه حضور التدريبات 
اجلماعية مع الفريق األول لكرة القدم بالنادي، لرغبته في الرحيل 
عن النادي واالنضمام لألهلي أو الزمالك خالل فترة االنتقاالت املقرر 

لها يناير املقبل.
وكان الزمالك قد أرسل فاكسا رسميا لنظيره البترولي يطلب فيه 
التعاقد مع حس���ام نظير مليون جنيه، لكن ادارة انبي رفضت هذا 

العرض في محاولة جادة لزيادة املقابل املادي.

األهلي ينفي مفاوضة الساعي
كشف إبراهيم مجاهد رئيس نادي املنصورة عن وجود مفاوضات 
جادة من جانب األهلي لضم أحمد الساعي الظهير األيسر للمنصورة. 
وقال مجاهد: »األهلي مهتم بالتعاقد مع الساعي، مما شجعنا لطلب 

خدمات الثنائي وائل شفيق ومحمد خلف«.
وأوضح مجاهد أن هناك اتفاقا مع املسؤولني داخل النادي األهلي 

على إمتام صفقة الساعي بنهاية املوسم احلالي.
وعلى اجلانب اآلخر، نفى هادي خشبة مدير الكرة بالنادي االهلي 

تأكيدات مجاهد على محاوالت النادي األحمر لضم الساعي.
وقال خش���بة: »لم يحدث شيء بخصوص الس���اعي، كل ما في 
األمر وصلنا عرض من املنصورة بش���أن ض���م الثنائي خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية«. 

الحضري 2010 مذيعًا
لبرنامج »كورة في كورة«

أنهى ح���ارس مرمى املنتخب املص���ري األول لكرة القدم ونادي 
اإلس���ماعيلي عصام احلضري اتفاقه مع محسن جابر رئيس شركة 
عالم الفن وقناة مزيكا على تقدمي برنامج رياضي حتت اسم »كورة 

في كورة« يتم إذاعته بدءا من العام اجلديد 2010.
يذكر ان البرنامج س���يذاع أس���بوعيا ومدته ساعة ويعتمد على 
اس���تضافة أحد جنوم الكرة داخل االستديو مع تواجد مجموعة من 
اجلماهير للمشاركة في احلديث، على شاكلة برامج ال� »توك شو«، 
من جانبها رصدت الشركة ميزانية قدرها 5 ماليني جنيه كتكاليف 
للبرنامج شاملة ديكورات االس���تديو واحلملة اإلعالنية للبرنامج 

باإلضافة إلى أجور العاملني بالبرنامج.

عن سعيود قائال: أمير سعيود العب 
موهوب وانضم مؤخرا إلى املنتخب 
األوملبي اجلزائري، وهو مستمر 
مع األهلي خ����الل الفترة املقبلة، 
وسنبت في العروض املقدمة لالعب 
في حال وجودها. واختتم خشبة 
قائال: شريف اكرامي سيكمل قائمة 

الفريق وكان ضم����ن أولوياتنا، 
وبالفعل انضم الالعب رسميا إلى 
األهلي بعدما أقر االحتاد املصري 
نظام االس����تبدال الذي ستستفيد 
منه معظم األندية، وسنبدأ خوض 
املباريات الودية بعد 10 يناير املقبل، 
وسنخضع ملعسكر داخلي بعدها 

في حال ل����م تتح للفريق إمكانية 
إقامة معسكر خارجي.

عبدالمنصف يطلب الرحيل

من جهة اخرى، يعقد مجلس 
إدارة الزمال����ك برئاس����ة ممدوح 
عباس في الثانية من ظهر اليوم 

مبق����ر النادي مؤمت����را صحافيا، 
لتوضيح موقف »القلعة البيضاء« 
جتاه الق����رار األخير الذي أصدره 
االحتاد املصري لكرة القدم برفض 
االحتجاج املقدم من النادي حول 
مشاركة الالعب أحمد عيد عبدامللك 
العب حرس احلدود واعتماد نتيجة 

اتحاد الكرة المصري يقّر »االستبدال بين األندية«.. وعبدالمنصف يطلب الرحيل من الزمالك

املصري حسام غالي العب النصر عليه مهمة كبيرة اليوم أمام الشباب

العب األهلي محمد بركات يترقب وصول عروض من أندية خليجية في يناير

االتفاق يواجه األهلي في الدوري السعودي اليوم جيسي جون يعود للمحرق

حوار صعب بين الشباب والنصر قرعة متكافئة في بطولة كأس ملك البحرين

غوارديوال مبدئيًا سفيرًا لملف »قطر 2022«

المنامة ـ ناصر محمد
جاءت قرع���ة كأس ملك البحرين لكرة القدم 
ملجموعت���ني متكافئتني وخل���ت من اي مواجهة 
قوية في دور ال���� 16 والتي اقيمت قرعتها ألول 
مرة في احد املجمعات التجارية بالرفاع ونقلها 
تلفزيون البحرين )القناة الرياضية( على الهواء 
مباشرة بحضور نائب رئيس االحتاد الشيخ علي 
بن خليفة آل خليفة وع���دد من اعضاء مجلس 
االدارة وكباتن بعض الفرق الفائزة باملس���ابقة 

منذ انطالقتها.
واسفرت قرعة مباريات دور ال� 16 التي ستنطلق 
في 31 اجلاري بلقائي احملرق واالتفاق، والبحرين 
والرف���اع فيما تقام يوم االول من يناير مباراتان 
يلتقي فيهما سترة والنجمة واملنامة مع احلالة ويوم 
2 يلتقي البسيتني مع االحتاد والرفاع الشرقي مع 
احلد، فيما تختتم املباريات يوم 3 بلقاء املالكية 

مع البديع.
والول مرة جرت القرعة بغياب فريق النادي 
االهلي املتخذ ضده قرار باحلرمان من املش���اركة 
بسبب انسحاب الفريق في املوسم املاضي وعدم 
تكمل���ة مباراته مع الرفاع في الدور قبل النهائي 
احتجاجا على ه���دف الفوز للرفاع، لذا فقد غاب 
ايضا تواجد أي كابنت من االهلي بخالف االندية 

التسعة االخرى التي فازت بكأس املسابقة.
وفي خطوة غير متوقعة حلت ادارة نادي كاظمة 
اجلهازين الفني واالداري لفريق كرة القدم بالنادي 
القابع في مؤخرة الترتيب وبدأت اتصاالتها من 
اجل االس���تعانة مبساعد مدرب منتخب الشباب 
صديق زويد لالش���راف على تدريب الفريق بدال 

من املدرب السابق ابراهيم احمد.
وينتظر ان يعلن النادي خالل االسبوع املقبل 
تشكيل االجهزة املعاونة للمدرب خاصة ان مسابقة 
الدوري ستستأنف للقسم الثاني منه مع منتصف 

شهر فبراير املقبل.

جيسي جون يعود للمحرق

من جهة اخرى بات في حكم املؤكد عودة الالعب 
النيجيري املجنس جيسي جون لصفوف احملرق من 
جديد في غضون االيام القليلة القادمة، وذلك بعد 
ان مت اغالق ناديه البلجيكي ايكسولسيور السباب 
مالية والغاء جميع نتائجه في الدوري البلجيكي 
وسينضم جيسي جون للمنتخب اعتبارا من 29 
اجلاري في اطار االستعدادات القادمة لتصفيات 
كأس األمم اآلس���يوية لكرة القدم حيث سيالقي 

املنتخب منتخب هونغ كونغ يوم 6 يناير.

دوري السلة

هذا واصدر احتاد كرة السلة جدول مباريات 
القسم الثاني للدوري الذي سينطلق اعتبارا من 
يوم الس���بت 2 يناير بلقائي البحرين مع االهلي 

واحلالة مع النجمة.
وكان القسم االول قد شهد صدارة رباعية تأكيدا 
على قوة املنافسة في هذه اللعبة التي تستقطب 
اكبر عدد من اجلماهير والصدارة لالهلي واحملرق 
واحلالة واملنامة وتسعى االندية االخرى للمنافسة 
للدخول في الدورة السداسية التي ستطبق الول 
مرة هذا املوسم بدال من نظام املربع الذهبي الناجح 

الذي يطبقه االحتاد منذ سنوات طويلة.

اش����اد مدرب برش����لونة بطل الدوري االسباني 
واوروبا والعالم في كرة القدم خوسيب غوارديوال 
في الدوحة باملهاجم االرجنتيني ليونيل ميس����ي، 
وابدى موافقة مبدئية على ان يكون احد سفراء ملف 

ترشيح قطر الستضافة مونديال 2022.
وقال غوارديوال، في مؤمتر صحافي خالل تكرميه 
من قبل النادي االهلي القطري الذي دافع عن الوانه 
موسمني كالعب، »ميسي العب كبير وموهوب واي 
ناد يتمنى ان يلعب له، واداء اي فريق بوجوده يكون 
مختلفا متاما فهو احملرك االساسي له ويساعده على 
حتقيق االفضل«. ورأى غوارديوال الذي قاد فريقه 
الى 6 القاب في عام واحد انه »كلما حقق برشلونة 
لقبا كبيرا، اصبحت مسؤولية مدربه صعبة الحراز 
املزي����د من االلقاب، خاص����ة ان االندية تلعب امامه 
بقوة وحتاول ايقاف انتصاراته، لذلك اعتقد انه من 
الصعب تكرار ه����ذه االجنازات من جديد«. ورفض 
الكش����ف عن اي مفاوضات مع الن����ادي الكاتالوني 
لتمديد عقده، مؤك����دا انه »ليس على علم حول اي 
مفاوضات مع البرازيلي روبينيو )مهاجم مانشستر 
سيتي االجنليزي( واملسؤولون في برشلونة وحدهم 

يستطيعون احلديث عنها«.
واعتبر الدولي االسباني السابق ان قطر قادرة 
على استضافة مونديال 2022 كما باقي الدول االخرى 
املرش����حة »لكن من خالل اقترابي من القطريني في 
الفترة التي قضيتها في الدوحة اعرف انهم اذا ارادوا 

ان يفعلوا شيئا فهم قادرون على فعله، واذا صمموا 
على استضافة املونديال فأعتقد انهم قادرون على ذلك، 

وامتنى ان تستضيف قطر هذا احلدث الكبير«.
من جانبه، اعلن رئيس النادي االهلي الش����يخ 
احمد بن حمد ان غوارديوال »اظهر موافقه مبدئية« 
لالنضمام الى سفراء ملف قطر الستضافة كأس العالم 
2022. وقال ان جلنة امللف قد تخاطب غوارديوال بهذا 
الشأن وقد يكون سفيرا جديدا للملف خالل الفترة 
املقبلة الى جانب االرجنتيني غابرييل باتيستوتا 
والهولندي رونالد دي بوير اللذين لعبا مع العربي 

والريان، والسعودي سامي اجلابر.

»العربي« يدعم الملف

من جهة اخرى، اصدر االحتاد العربي لكرة القدم 
بيانا اعلن فيه دعمه مللف ترشيح قطر الستضافة 
مونديال 2022، مناشدا جميع الدول العربية حتقيق 
احلل����م العربي وجعل الوطن العربي مركز ثقل في 

املجال الرياضي.
وجاء في البيان »اطلع مسؤولو االحتادات العربية 
على ملف ترشيح قطر الستضافة كأس العالم 2022 
وقد عبروا عن تقديره����م ومباركتهم لهذه املبادرة 
ووقوف جميع االحتادات العربية الى جانب قطر، 
مؤكدي����ن ثقتهم الكاملة بقدرات الش����باب القطري 
التنظيمية العالي����ة، وباالمكانيات املتواجدة حاليا 

في قطر.

الرياض ـ خالد المصيبيح
اثارت حرب التصريحات التي 
حدثت بني رئيسي ناديي النصر 
والشباب في الفترة املاضية لقاء 
الفريقني عصر اليوم، وكان رئيسا 
الناديني قد تبادال آراء عدة حول 
نادييهما اصبحت حديث الشارع 
الس����عودي واعالمه  الرياض����ي 
الرياض����ي بكل فئات����ه، ويلتقي 
الفريقان اليوم في الس����اعة 3:15 
عصرا في لقاء مهم لكليهما، حيث 
يأمل الشباب في تعويض خسارته 
نقطتني امام الوحدة، وهو ما رفع 
الفارق بينه وبني الهالل املتصدر 
الى خمس نقاط، وسيواجه اليوم 
صعوبة ام����ام النصر نظرا لعدم 
تأكد مش����اركة العبيه البرازيلي 
كماتش����و والليبي طارق التايب، 
وهما مصدر قوة في الفريق، فيما 
سيحاول النصر التمسك بفرصته 
في املنافسة على مركز متقدم مع 
االهلي والوحدة، كذلك لرد اعتباره 
من الشباب كونه الفريق الوحيد 
الذي كس����ب النصر منذ انطالق 
املس����ابقة عندما انهى لقاء الدور 
االول معه خاس����را بهدفني دون 

مقابل.

»الوطنية لالتصاالت« 
ترعى منتخب الجزائر

وقعت ش���ركة »الوطنية 
لالتص���االت« ام���س اتفاق���ا 
جديدا م���ع االحتاد اجلزائري 
لكرة الق���دم لرعاية املنتخب 
اجلزائري املش���ارك في كأس 
العالم حتى عام 2010 مببلغ 10 
ماليني دوالر. ووقع العقد املدير 
العام ل� »الوطنية لالتصاالت � 
اجلزائر« التي تسوق خدمات 
الهات���ف النق���ال »جنمة« في 
اجلزائر جوزيف جاد ورئيس 
االحتاد محمد روراوة. وأعرب 
جاد عن سعادته بهذه الشراكة 
اجلديدة مع االحتادية، مشيرا 
الى أن دعم شركته للمنتخب 
اجلزائري يأتي على أس���اس 
الوحي���د للعرب  املمث���ل  انه 
في مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا. ويتضم���ن العقد ان 
تك���ون الوطني���ة لالتصاالت 
الرس���مي والوحيد  الراع���ي 
للمنتخ���ب اجلزائ���ري خالل 
مش���اركته في نهائيات كأس 

افريقيا وكأس العالم.

هامبرغ مدربًا
للنجم الساحلي

أعلن نادي النجم الساحلي 
ثالث ترتيب الدوري التونسي 
لكرة القدم عن تعيني الهولندي 
بيت هامبرغ مدربا جديدا لفريقه 
خلفا للتونسي خالد بن ساسي. 
وأوضح النادي على موقعه في 
شبكة االنترنت ان هامبرغ )54 
عاما( سيبدأ مهامه مطلع العام 
2010، وسيكون من بني مهامه 
إحراز األلقاب على الصعيدين 

احمللي والقاري.
وقال رئيس النادي املنتخب 
حديثا حامد كمون »نغير املدرب 
لي���س لتقصير ف���ي النتائج 
وامنا لنؤمن للفريق مزيدا من 
االستقرار والقوة وااللتزام«.

مواجهات صعبة
في سورية

ستكون املواجهات صعبة 
اليوم في املرحلة ال� 13 االخيرة 
من دور الذه����اب في الدوري 
السوري لكرة القدم حيث يلتقي 
الطليعة مع اجليش، وجبلة مع 
الكرامة، والوثبة مع تشرين، 
وعفرين مع املجد، والشرطة مع 
االحتاد، والوحدة مع النواعير، 

وامية مع اجلزيرة.

الفريق في سبع مباريات في حال 
بلوغ مصر الدور نصف النهائي 
والتي سيكون لقاء الهالل نهاية 

االسبوع املقبل اولها.
عل����ى الصعيد نفس����ه، بدأت 
عدد من الفرق الس����عودية اجراء 
تعاقداتها مع عدد من الالعبني قبل 
بداية فترة التسجيل الثانية في 
يناير املقبل، كما الغت عقود العبني 
آخرين من اجل اح����الل بدالئهم 
وابقت اندية اخرى على العبيها 

دون تغيير كالهالل املتصدر.
وفي ج����دة، احتفلت جماهير 
االحت����اد بعودة عضو الش����رف 
الفعال منصور البلوي الى النادي، 
حيث اجتمع بادارة النادي ووعد 
باحضار مهاجم على مستوى عال 
في الفترة الثانية خلفا للتونسي 
امني الشرميطي الذي سيشارك مع 
منتخب بالده في بطولة افريقيا 
وسيغيب عن االحتاد عدة مباريات. 
بينما قررت ادارة الشباب االبقاء 
على العب الفريق االنغولي فالڤيو 
على الرغم من غيابه عن الفريق 
لست مباريات بسبب مشاركته مع 
منتخب ب����الده انغوال في بطولة 

افريقيا.

الدمام، يلتق����ي االتفاق  وفي 
التاسع مع االهلي الرابع في 7:40 
مس����اء، وفيه يبحث االتفاق عن 
وضع حد لنزيف النقاط املتتالي 
الذي ادى به الى الوصول الى مركز 
متأخر ال يفصله سوى ثالث نقاط 
عن الرائد االخير، بينما لدى االهلي 
18 نقطة ومازال متمسكا بحظوظه 
في املنافسة على املركز الرابع الذي 

يؤهله للمشاركة آسيويا.

من جهة اخرى، جاء استدعاء 
العب النصر حسام غالي لقائمة 
منتخ����ب مصر االولي����ة من قبل 
الفني للمنتخب املصري  اجلهاز 
استعدادا للمش����اركة في بطولة 
االمم االفريقية يناير املقبل مبنزلة 
املفاجأة إلدارة النصر التي بدأت 
في اتخاذ خطواتها املقبلة، سواء 
بالتعاقد مع العب آخر او انتظار 
عودته، حيث سيغيب عن مشاركة 

فيلهلمسون مع الهالل حتى 2012
جددت إدارة نادي الهالل متصدر ترتيب الدوري السعودي 
لكرة القدم ووصيف بطل املوسم املاضي عقد املهاجم السويدي 
كريس��تيان فيلهلمسون لفترة موسمني إضافيني من نهاية 

عقده احلالي في اغسطس 2010.
ويأتي التمديد التمديد لفيلهلمسون بناء على رغبة املدرب 
البلجيكي اريك غيرتس دون الشف عن اي تفاصيل تتعلق 

باألجر املادي لالعب.
واكد رئيس مجل��س إدارة الهالل االمير عبدالرحمن بن 
مس��اعد ان جتديد او الغاء جميع عقود الالعبني السعوديني 
واالجانب س��يتم بناء على ما يتم رفعه من تقارير من قبل 

اجلهاز الفني.


