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حمزة إدريس تألق مع »األخضر« واحتاد جدة

القطري بالل محمد يقفز عاليا برأسه متكئا على اإليراني ميالد ميداڤودي          )رويترز(

العين يواجه ڤيردر بريمن
في »السوبر« اإلماراتية ـ األلمانية

مواجهة نارية بين األهلي والشارقة
في كأس الرابطة اليوم

»البحرين« يستأنف تدريباته
استعداداً لهونغ كونغ

يلعب العني االماراتي مع فيردر برمين االملاني 
في النس���خة االولى من الكأس السوبر اإلماراتية 
� االملانية لكرة القدم التي تقام على س���تاد خليفة 

في العني في 5 يناير املقبل.
وأعلنت قناة دبي الرياضية املنظمة للحدث عن 
اقامة املباراة التي ستجمع سنويا بطلي الكأس او 

الدوري في االمارات وأملانيا حتى عام 2012.
وذك���رت في بيان له���ا ان »الغاية م���ن اقامة 

املباراة س���نويا هي تعزيز عالق���ات التعاون بني 
الفرق االماراتية واالملانية ومنح الفرق االماراتية، 
خصوصا فرص���ة لالحتكاك القوي مع احدى اهم 

املدارس االوروبية في عالم كرة القدم«.
وأح���رز العني لقب بط���ل كأس االمارات العام 
املاضي بفوزه على الشباب 1-0 في املباراة النهائية، 
في حني توج فيردر برمين بطال لكأس أملانيا على 

حساب باير ليفركوزن 0-1.

تفتتح اجلول���ة الرابعة من 
كأس الرابط���ة اإلمارات���ي لكرة 
القدم اليوم مبواجهة األهلي مع 
الشارقة، والعني مع بني ياس، 
واالمارات مع النصر، ويريد العني 
ان يكمل مسلسل انتصاراته في 
املجموعة الثانية عندما يستقبل 
بني ياس، في حني يلعب الشباب 

مع عجمان.
ويحتل العني املركز االول في 

املجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 
نقاط عن عجمان الثاني و6 نقاط 
عن بني ي���اس الثالث، في حني 
يقبع الشباب في املركز االخير 

بدون رصيد.
يذكر ان جوالت بطولة كأس 
الرابط���ة تلعب خ���الل توقف 
منافسات الدوري بغياب الالعبني 
الدوليني، بسبب ارتباطات منتخب 
االمارات مبباريات ودية ورسمية 

في التصفيات املؤهلة الى كأس 
آسيا 2011 في قطر.

وتقام البطولة بنظام الدوري 
من مرحلتني ذهابا وايابا، وقسمت 
الفرق ال� 12 املشاركة الى ثالث 
مجموعات، تضم كل واحدة منها 
أربعة فرق، على ان يتأهل بطل 
كل مجموع���ة الى الدور الثاني، 
الى جانب أفضل فريق ثان من 

املجموعات الثالث.

المنامة ـ ناصر محمد
استأنف منتخب البحرين تدريباته مساء امس 
في اطار االس���تعداد ملبارات���ه القادمة امام هونغ 
كونغ في 6 يناير ضمن منافسات املجموعة األولى 
في تصفيات كأس األمم اآلسيوية التي يتصدرها 
املنتخب البحريني مع املنتخب الياباني برصيد 9 
نقاط رغم ان اليابان لعبت اربع مباريات، وسيقود 
املنتخب املدرب التشيكي ميالن ماتشاال ويساعده 
السلوڤاكي ايفان والبحريني مرجان عيد، وقد اعلن 
ماتش���اال القائمة التي ضمت عدة العبني محليني 
اضافة للمحترفني وهم سعيد محمد عدنان )اخلور 
القطري( ومحمد حسني )ام صالل( وجيسي جون 
احملتمل انضمامه للمحرق بعد عودته من بلجيكا 
نظرا الغالق ناديه لالفالس من قبل االحتاد البلجيكي 
وحسني بابا الذي سينضم للرفاع بعد انتهاء عقده 
مع الش���باب االماراتي ولم تتضح الصورة بشأن 
بقية احملترفني فوزي عايش )الس���لية القطري(، 
سلمان عيس���ى )العربي القطري(، محمد ساملني 
)الظفرة االماراتي(، وعبداهلل عمرو )نيوش���اتل 

السويسري( وكان املنتخب البحريني قد فاز على 
هون���غ كونغ في مباراة الذه���اب 3-1 والفوز في 
املباراة يعني تأكيد تأهل البحرين لنائيات كأس 

األمم اآلسيوية بالدوحة.
واعلن مدير املنتخب حسن خلفان انه من املنتظر 
ان تقام التدريبات على فترتني صباحية ومسائية 
ف���ي بعض االيام وهناك اجتاه الس���تدعاء بعض 
احملترف���ني اآلخرين اذا دع���ت احلاجة لهم، وكان 
املنتخب البحريني قد فاز في احدى مبارياته على 

منتخب اليمن بأربعة اهداف نظيفة.

كأس الملك

هذا وس���تنطلق مباريات دور ال� 16 ملس���ابقة 
كأس امللك اعتبارا من الغد مبباراتني يلتقي فيهما 
احملرق مع االتفاق والبحرين مع الرفاع فيما ستقام 
بقية املباريات على مدى االيام القادمة حيث يلتقي 
اجلمعة سترة مع النجمة، املنامة مع احلالة، والسبت 
البس���يتني مع االحتاد والرفاع الشرقي مع احلد، 
وتختتم املباريات االحد بلقاء املالكية مع البديع.

ذيب إلى نجران السعودي
طلب نادي الوحدات األردني 
160 ألف دوالر نظير انتقال العب 
فريق كرة القدم عامر ذيب إلى 
جنران الس����عودي على سبيل 
اإلعارة. وخاطب نادي الوحدات 
نظيره السعودي إلرسال عرض 
رسمي يتضمن جميع التفاصيل 
املالية والفترة الزمنية مبا يضمن 
حق النادي والالعب معا بعد أن 
حمل خطاب »جنران« الس����ابق 
رغبة التعاقد مع ذيب فقط دون 
أن يحوي أي تفاصيل األمر الذي 
رد عليه الوحدات بخطاب يوضح 
فيه مطالبه. وقالت مصادر في 
نادي الوحدات إن القيمة املالية 
للصفقة حددت بعد جلسة حوارية 
ألعضاء مجلس اإلدارة تفاوتت 
آراؤهم حول اإلبقاء على الالعب أو 
املوافقة على االنتقال شريطة أن 
يعود العرض بالنفع على الطرفني 
وخلصت اآلراء إلرسال اخلطاب 

األخير إلى نادي جنران.

الصدارة بين قطر وكوريا الشمالية في »الصداقة الدولية«

سعيود يرحل عن األهلي والجباس ينفي عرض الزمالك
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أمير  الدولي اجلزائري  قال 
س����عيود العب األهلي املصري 
انه اتفق مع مس����ؤولي النادي 
على الرحيل في انتقاالت يناير 
الش����روط  املقبل وفقا لبعض 
التي مت االتف����اق عليها وأهمها 
وجود عرض جيد من أحد األندية 

األوروبية.
وصرح س����عيود في حوار 
لصحيفة جزائري����ة بأنه بعد 
إص����رار كبير م����ن جانبه على 
الرحيل من صفوف األهلي بعد 
األح����داث األخي����رة التي مرت 
بها العالقة ب����ني البلدين وافق 
مسؤولو األهلي على رحيله إلى 
أحد األندية األوروبية شريطة 

أن يتلقى عرضا جيدا.
من جهة اخرى، أكد إبراهيم 
يوس����ف عضو مجل����س إدارة 
الزمال����ك وعضو جلن����ة الكرة 
بالنادي ان محاوالت ناديه لضم 
البلجيكي  مهاجم فريق ليرس 
دودي اجلباس مازالت مستمرة، 
على الرغم م����ن مغاالة رئيس 
نادي ليرس ماجد س����امي في 
متطلباته املادية لالستغناء عن 
اجلباس خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية احلالية، حيث انه طلب 
مليوني دوالر لالس����تغناء عن 
الالعب، مش����يرا ال����ى ان هناك 
جلسة اخرى س����تجمعني مع 
رئيس نادي ليرس في حضور 
حازم إمام عضو املجلس حملاولة 
التوص����ل التفاق بش����أن ضم 
البيضاء.  اجلباس للصف����وف 
أكد يوسف  الوقت نفس����ه  في 
ان حارس منتخب مصر األول 
واإلسماعيلي عصام احلضري 
الفريق مع  قد ينضم لصفوف 

نهاية املوسم احلالي.
من جانبه نفى دودي اجلباس 
ما ت����ردد عن إمكاني����ة انتقاله 
الزمال����ك خالل فترة  لصفوف 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.

قائمة اإلسماعيلي »األفريقية«

انتهى اجلهاز الفني للفريق 
القدم باإلسماعيلي  األول لكرة 
بقيادة عماد سليمان من حتديد 
القائمة النهائية التي س����تمثل 
الدراويش في منافسات بطولة 
دوري رابط����ة أبط����ال األندية 
االفريقي����ة لع����ام 2010 الت����ي 
سيبدؤها اإلسماعيلي مبالقاة 
ال�  الكيني في دور  س����وفاباكا 

64 للبطول����ة، وضم����ت قائمة 
اإلسماعيلي حتى اآلن 21 العبا 
هم: عصام احلض����ري وأحمد 
صديق وأحم����د خيري وأحمد 
حج����ازي وعبداهلل الش����حات 
وإبراهيم يحيى ومهاب سعيد 
وأحم����د عبدالعزي����ز »مودى« 
وعمر جمال وعبداحلميد سامي 
وأحمد سمير فرج ومحمد فتحي 
واملعتصم سالم وعبداهلل السعيد 
ومصطفى طلعت ومحمد حمص 
وأحمد علي وأحمد اجلمل ومحمد 
محسن أبوجريشة وأمين رمضان 

وعمرو السولية.

جولة أوروبية لليد

تغ����ادر القاه����رة ف����ي أول 
املقبل بعثة املنتخب  االسبوع 
املصري األول لكرة اليد )رجال( 
في طريقها جلولة استعدادات 
أوروبية تزور خاللها 3 بلدان 
هي السويد وأوكرانيا وصربيا 
الودية  الدورات  للمشاركة في 
الدولية التي تقام في هذه البلدان، 
وذل����ك في إطار االس����تعدادات 
املكثفة التي يخوضها املنتخب 
قبل املش����اركة في بطولة كأس 
األمم االفريقية، واملقرر إقامتها 

في القاهرة خالل الفترة من 10 
إل����ى 21 فبراير املقبل، ويتكون 
اجلهاز الفني للمنتخب من الكابنت 
جمال شمس والكابنت طارق تاج 
والكابنت محمود حسني وتضم 
البعثة 22 العبا من كل األندية 
بينهم حسن يسري الذي يؤدي 
تدريبات تأهيلية بعد شفائه من 

إصابته في الترقوة.

شباب الطائرة في جنوب أفريقيا

في إطار استعدادات املنتخب 
املصري للشباب والشابات لكرة 
الطائرة للمشاركة في التصفيات 
األفريقي����ة املؤهل����ة ألوملبياد 
سنغافورة، وافق مجلس إدارة 
االحتاد املصري للكرة الطائرة 
برئاس����ة على السرجاني على 
إقامة معسكر تأهيلي ملنتخب 
الشباب بجنوب أفريقيا، ومعسكر 
اما  بالقاهرة،  تأهيلي للشابات 
الذي  بالنسبة للمنتخب األول 
يستعد للمش����اركة في بطولة 
الدوري العاملي، وبطولة العالم 
بإيطاليا فقد قرر مجلس الطائرة 
توفير فترات جتمع شهرية لهذا 
املنتخب، ومخاطبة منتخبات 
بعض الدول مثل پولندا وهولندا 

واستراليا وكوبا وفرنسا لتبادل 
املعسكرات.

تشكيل لجنة المسابقات

أسفرت االنتخابات التي أجريت 
ف���ي جلنة املس���ابقات باالحتاد 
املصري لكرة القدم عن فوز كل 
القيع���ي بعضوية  من م.عدلي 
جلن���ة املس���ابقات باإلضافة ل� 
5 أعض���اء جدد مت ترش���يحهم 
لعضوية اللجنة. وقد أس���فرت 
االنتخابات عن فوز 6 مرشحني 
هم: العقيد ثروت سويلم )نادي 
احتاد الشرطة(، املستشار جودة 
حس���ان )النادي اإلسماعيلي(، 
العمي���د منير حج���ازي )نادي 
حرس احلدود(، م.عدلي القيعي 
)النادي األهلي( د.عبداهلل جورج 
)نادي الزمالك( م.محمد توفيق 
)نادي املقاولون العرب( وبذلك 
يكتمل تشكيل جلنة املسابقات 
باالحتاد املصري لكرة القدم، عامر 
حسني رئيس���ا، م.إيهاب لهيطة 
القسم  رئيس جلنة مس���ابقات 
الثاني، املستشار ابراهيم امليهي 
مستشارا قانونيا للجنة، م.سيد 
بخيت مقررا باإلضافة الى االعضاء 

املنتخبني عن األندية.

يلتقي املنتخبان القطري والكوري الشمالي لالنفراد بالصدارة في 
اجلولة الثانية لبطولة الصداقة الدولية الودية في كرة القدم.

ويسعى كل من املنتخبني الى الفوز الثاني على التوالي وتعزيز 
حظوظه في الظفر بلقب البطولة، حيث تغلب��ت قط��ر على اي��ران 

3 � 2، وكوريا الشمالية على مالي 1 � 0 في اجلولة االولى.
ويتفوق املنتخب القطري بفارق األهداف عن كوريا الشمالية.

ويلتقي اجلريحان ايران ومالي في مباراتهما الثانية وس���يكون 
هدفهما تعويض اخلسارة االولى والتمسك بآمال املنافسة على لقب 

البطولة.
وسيخوض املنتخب القطري املباراة بتشكيلة مختلفة متاما عن 
مباراة ايران بسبب عدم حصول العبيه على الوقت الكافي للراحة 
ولرغبة مدربه الفرنس���ي برونو ميتس���و في جتربة عدد آخر من 

الالعبني خاصة الشباب.
وأكد ميتسو عقب الفوز على ايران انه غير مهتم باملنافسة على 
البطولة او الفوز بها، مش���يرا الى ان هدفه األساسي إعداد املنتخب 
واالحتكاك مع منتخبات قوية من اجل املنافسة على لقب كأس آسيا 

التي تستضيفها قطر عام 2011.
وأشاد ميتسو بأداء فريقه وقال ان احلظ ساند املنتخب القطري 

للمرة االولى في مبارياته مع نظيره اإليراني.
ف���ي املقابل، يري مدرب كوريا الش���مالية كي���م جونغ هوب ان 
انتصارات فريقه في مباريات البطولة والتي بدأها بالفوز على مالي 
متثل عامال معنويا جيدا في اطار اعداد املنتخب لنهائيات كأس العالم 
2010، مشيرا الى ان فريقه استفاد كثيرا من اللعب مع مالي خصوصا 

عدم االستسالم للتفوق الهجومي للفريق املنافس.
اما املباراة الثانية، فتبدو كفة املنتخب املالي راجحة خاصة في 
حال مشاركة العبيه األساسيني وفي مقدمتهم قائده مهاجم اشبيلية 
االس���باني فريدريك كانوتيه الذي غاب عن املباراة االولى بس���بب 
اإلصابة، وهو ما يجعل مهمة املنتخب االيراني صعبة نسبيا العتماده 

على فريق من الالعبني الشباب ولعدم انضمام محترفيه.
واكد مدرب ايران افشني قطبي ان االعتماد على الوجوه الشابة ليس 
امرا سلبيا، اما مدرب مالي النيجيري ستيفن كيشي فأكد ان فريقه 
سيسعى لتقدمي مستوى وأداء أفضل مما قدمه أمام كوريا الشمالية، 
مشيرا الى انه سيعتمد على تشكيلته األساسية بعكس املباراة االولى 

التي اعتمد فيها على عدد كبير من الالعبني الشباب.

حسام يريد الحضري وأبوكونيه التابعي يعدل عن االعتزال 
قرر مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق 
بشير التابعي العودة عن اعتزاله اللعب واالنضمام الى نادي 
املنصورة صاحب املركز اخلامس عشر قبل االخير في الدوري. 
ويعود الفضل في عودة التابعي الى املنصورة الى املدير الفني 
لالخي��ر محمد صالح الذي اقنعه بالعودة عن قرار االعتزال 
والتوقيع مل��دة عامني ونصف للدفاع ع��ن الوان املنصورة 
لالستفادة من خبرته الدولية واحمللية ومساعدة الفريق على 

اخلروج من منطقة اخلطر والبقاء في الدرجة االولى.

فتح املدير الفني للزمالك حسام حسن باب املفاوضات 
مع حارس املنتخب املصري وفريق االسماعيلي عصام 
احلضري بش��أن انضمام احل��ارس الدولي الى الزمالك 
في يناير بعد ان ساءت العالقة مع احلارس الثاني محمد 
عبداملنص��ف الذي اقترب من االنتقال الى اجلونة. وأكد 
حسام اهمية التعاقد مع احلارس احلضري )36 عاما( ليكون 
احد الركائز االساس��ية للفريق في املرحلة املقبلة. وكان 
حسام حسن قد أكد لرئيس الزمالك ممدوح عباس اهمية 

وجود حارس بحجم احلضري في الفريق ليش��ارك في 
استعادة البطوالت والنتائج اجليدة التي غابت عن الفريق 
في الس��نوات اخلمس املاضية. من جهة أخرى، اقترب 
الزمالك من التعاقد مع مهاجم االنتاج احلربي العاجي ابو 

كونيه لتعزيز صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية.
وعرض الزمال��ك التخلي على العبيه احمد امليرغني 
وعم��رو عادل لالنتاج احلربي الصاعد حديثا الى دوري 

االضواء مقابل احلصول على خدمات ابوكونيه.

اتحاد جدة يستضيف يوڤنتوس في اعتزال إدريس
الرياض ـ خالد المصيبيح ـ بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يودع مساء اليوم في جدة العب املنتخب السعودي 
ونادي االحتاد حمزة ادريس املالعب في حفل يقام بهذه 
املناس����بة ومبش����اركة فريق يوڤنتوس االيطالي الذي 
س����يالقي االحتاد في وداعية حمزة ادريس الذي كشف 
عن مشاركة عدد من النجوم في املهرجان اليوم سواء من 
العبي االحتاد السابقني الذين زاملهم اثناء لعبه لالحتاد 
امثال احمد جميل ومحمد اخلليوي وس����عود الس����مار 
واحلس����ن اليامي وعبداهلل ريحان وخميس الزهراني 
واحمد خري����ش او العبني عرب امثال اس����ماعيل مطر 
ويونس محمود ومس����اعد ندا واحلاج عيس����ى وسيد 
محمد عدنان ويشارك ايضا الالعبان البرازيليان تشيكو 
وسيرجيو وهما كانا ضمن القائمة التي لعبت مع حمزة، 
وكان قد أقيم احتفال في ج����دة مت خالله تقدمي الهدايا 
حلمزة حيث جتاوزت الهدايا املالية املليون ريال اضافة 
الى هداي����ا عينية بلغت 25 هدية من معظم الرياضيني 

واألندية السعودية.
وكان حمزة ادريس الذي بدأ العبا في فريق احد باملدينة 
املنورة حتى العام 1997 انتقل منه لالحتاد وشاركه لعشرة 
مواس���م حقق معه خاللها عدة اجن���ازات ومازال يحمل 
الرقم االكبر في سجل هدافي الدوري السعودي برصيد 
33 هدف���ا حققها عام 2000 وش���ارك حمزة مع املنتخب 
السعودي في عدة مناسبات كان اهمها في نهائيات كأس 

العالم 1994 والفوز بكأس آسيا 1996 ومازال حمزة يعتبر 
ان اهداره لضربة جزاء في نهائي كأس آسيا 2000 امام 
اليابان الذكرى األسوأ له في تاريخه ويقول انه احتاج 

وقتا طويال من اجل نسيانها.
وعن الفريق الضيف يوڤنتوس االيطالي الذي يصل دون 
عدد من جنومه امثال حارس املرمى بوفون وكامورانيزي 
وياكوينتا وكيليني وروزبيتا وصالح حميديتش، كما 
سيغيب املالي محمد سيسكو الذي سيشارك مع منتخب 
ب���الده في كأس أمم أفريقيا، فيما س���تضم القائمة قائد 

الفريق األسطوري دل بيرو وتريزيغيه.
الى ذلك، يش���ارك عدد من جنوم الوس���ط الفني في 
احلفل، والذي س���ينقل حصريا عل���ى القناة الرياضية 
الس���عودية، حيث سيشارك س���فير األغنية اخلليجية 
عبداهلل الرويشد في احلفل بأغنية خاصة لالعب حمزة 
ادريس والذي جتمعه به عالقة صداقة منذ سنوات، وهي 
اغنية من أحلان الرويشد نفسه الذي سيغادر الى جدة 
للمشاركة في مهرجان االعتزال بلقاء يجمع ناديي االحتاد 
ويوڤنتوس االيطالي، وقد تكفل عضو ش���رف احتادي 
بتكاليف االغنية وادائها امام اجلماهير التي س���تحضر 

املباراة ولم يعلن عن تفاصيل االغنية.
كما سيشارك الفنان الكوميدي فايز املالكي مقدما مشاركا 
في احلفل في آخر ليل���ة كروية في حياة الالعب حمزة 

ادريس الذي خدم الكرة السعودية في محافل عدة.

الرويشد يغني في الحفل بمشاركة المالكي
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