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الروماني رادوي العب الهالل عليه بذل مجهود كبير إليقاف العب النصر سعد احلارثي

شحاتة يعلن قائمة الفراعنة لـ »أنغوال 2010«  ويستبعد ميدو وحازم
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

خرج أحمد حسام »ميدو« مهاجم الزمالك 
من قائمة منتخب مصر التي ستخوض نهائيات 
كأس األمم االفريقية »أنغوال 2010«. وش����ملت 
القائمة النهائية ل����� »الفراعنة« عدة مفاجآت 
بخروج ميدو وحازم إمام ظهير أمين الزمالك 
وأحمد س����مير فرج ظهير أيسر االسماعيلي. 
واستبعد اجلهاز الفني للمنتخب ثمانية العبني 
هم أحمد عادل عبداملنعم، شريف عبدالفضيل، 
أحمد سمير فرج، وليد سليمان، محمد شعبان، 
مصطفى شبيطة، حازم إمام وميدو، فيما ضمت 
القائمة وجوها جدي����دة أمثال املعتصم باهلل 
س����الم مدافع االسماعيلي، ومحمد عبدالشافي 
ظهير الزمالك وعبدالعزيز توفيق العب وسط 
إنبي، باالضافة حملمد ناجي »جدو« صانع ألعاب 
االحتاد الس����كندري. والقائمة الكاملة ملنتخب 

مصر في أنغوال 2010:
حراسة املرمى: عصام احلضري � عبدالواحد 

السيد � محمود أبو السعود.
قل����ب الدفاع: وائل جمعة � هاني س����عيد � 
محمود فتح اهلل � عبدالظاهر السقا � املعتصم 

سالم. 
اجلن����اح األمي����ن: أحم����د فتح����ي � أحمد 

احملمدي.
اجلناح األيس����ر: س����يد مع����وض � محمد 

عبدالشافي. 
وس����ط امللعب املدافع: حس����ني عبدربه � 
عبدالعزي����ز توفيق � أحمد حس����ن � حس����ام 

غالي.
وس����ط امللعب املهاجم: أحمد عيد عبدامللك 
� محمد ناج����ي »جدو« � محم����ود عبدالرازق 

»شيكاباال«.
ف����ي الهجوم: عماد متع����ب � محمد زيدان � 

أحمد رؤوف � السيد حمدي.

تعادل مخيب

تعادل منتخبا مصر وماالوي 1-1 في اللقاء 
الودي التجريبي الذي جمعهما على ستاد القاهرة 
مساء امس االول، ضمن استعدادات املنتخبني 

ألمم أفريقيا بأنغوال الشهر املقبل.
وتقدم منتخب مصر في الدقيقة األولى من 
الوقت احملتسب بدال من الضائع للشوط األول عن 
طريق حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وتعادلت 

ماالوي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
وبدأ الطرفان املباراة بداية هادئة استمرت 
خلمس دقائ����ق، وبعدها بدأ منتخب مصر في 
السيطرة على وسط امللعب وتراجع ماالوي، 
وكاد حازم إمام يفتتح التس����جيل في الدقيقة 
8 م����ن انفراد اثر مترير من عماد متعب ولكنه 

سددها بغرابة بعيدا عن املرمى.

وبعدها بدقيقة تلقى إمام مجددا متريرة من 
أحمد حس����ن انفرد على أثرها ولكن احلارس 
كاكا كان األقرب للكرة، ولم تكن هناك محاوالت 
للمنتخب املاالوي على مرمى عصام احلضري 
طوال الثلث س����اعة األولى. وم����ع الدقيقة 21 
تصدى القائم األمين ملرمى ماالوي لتس����ديدة 
حسني عبد ربه من ضربة ثابتة لتذهب الكرة 
خارج املرمى بدال من معانقة الشباك، وحترك 
إمام كثيرا وعاونه متعب وشكل الالعبان ثنائيا 
جيدا ولكن بال فاعلية. وفي أول ظهور للضيوف، 
اخت����رق فيكتور ميرامبا دفاعات مصر وراوغ 
كل من قابله ليصل ملرمى احلضري الذي خرج 

ملالقاته ولعب الكرة من فوقه ولكنها لم جتد 
املتابع، وتوالت العرضيات على مرمى ماالوي 
وسط غياب رؤوس احلربة. ومع صافرة نهاية 
الشوط، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ملصر 
بعد إعاقة ألحمد حس����ن تص����دى لها عبدربه 

ووضع بها مصر في املقدمة.
وفي الشوط الثاني، قام املدير الفني للمنتخب 
املصري حسن شحاتة بتغيير قوام الفريق كامال، 
حيث دفع بأحد عشر العبا بدال من الذين بدؤوا 
املباراة، حيث شارك عبدالواحد السيد وهاني 
سعيد وحس����ام غالي وأحمد احملمدي والسيد 

حمدي ووليد سليمان ومحمد ناجي )جدو(.

وج����اءت أول خطورة ع����ن طريق حمدي 
بتس����ديدة قوية مرت بجوار القائم األيس����ر 
أداء املنتخب املصري  بسنتيمترات، وحتسن 
قليال، ثم تصدى حارس ماالوي لضربة رأس 
جميلة من متعب في الدقيقة 57 قبل ان يحل 

احمد عيد عبدامللك بديال له.
ثم لعب عبدالواحد السيد دورا في التصدي 
لتسديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء ملهاجم 
ماالوي الذي استغل متركز دفاع مصر اخلاطئ مع 

الدقيقة 63 في أول ظهور في الشوط الثاني.
وعم����ت حالة من االس����ترخاء في صفوف 
منتخب مصر، وهددت ماالوي مرمى مصر في 

أكثر من مناسبة، وسدد العب الوسط موالنغا 
كرة قوية مرت فوق العارضة بقليل، وامتلك 

العبو ماالوي وسط امللعب بشكل كبير.
وفي الدقيقة 88 اقتن����ص منتخب ماالوي 
هدف التعادل من ضرب����ة ركنية لعبت عالية 
لم جتد سوى رأس العب ماالوي وسط غياب 
تام للدفاع املصري الذي يجب إعادة النظر في 
تكوينه، ثم أنق����ذ عبدالواحد ضربة ثابتة في 
الزاوي����ة اليمني البعيدة الى ضربة ركنية في 
الوقت الضائع. يذكر أن املنتخب املصري وقع 
ف����ي املجموعة الثالثة بأمم أفريقيا، إلى جانب 

نيجيريا وموزمبيق وبنني.

وقال كابنت املنتخب املصري احمد حس����ن 
إن »الفراعنة« دائما ما يحقق نتائج سلبية في 
املباريات الودية قبل البطوالت الكبرى ولكنه 

يحقق انتصارات رسمية.
وأضاف حس����ن »اجلهاز الفني كان يسعى 
لتجربة العديد من الوجوه، ملنح اجلميع فرصة 
املشاركة، وهو ما أثر على جتانس وقوة األداء 

داخل امللعب«.
وتابع: افتقدنا التركيز في املباراة نفسها، 
وهناك نتائج إيجابية وأخرى س����لبية للقاء، 
ولكننا دائما ال نتأثر بنتائج املباريات الودية، 

وهو ما حدث في 2006 و2008.
وأكد قائد الفراعنة أن الفريق سيسعى ملزيد 
من التركيز خالل معسكر اإلمارات املقبل واعدا 
اجلماهير املصرية بتقدمي أداء أفضل والذهاب 
إلى أنغوال للدفاع عن اللقب للمرة الثالثة على 

التوالي.

الثالثي مع األهلي أفريقيًا

من جهة أخرى، أعلن النادي األهلي املصري 
عن قائمته االفريقية التي سيخوض بها مبارياته 

بدوري أبطال افريقيا هذا العام.
وضمت القائمة الثالثي محمد بركات وعماد 
متعب واحمد السيد، رغم عدم جتديد عقودهم 

التي تنتهي بنهاية املوسم.
وقال املوقع الرسمي للنادي األهلي ان جلنة 
الكرة برئاسة حسن حمدي وعضوية محمود 
اخلطيب وطارق سليم وفي حضور سيد عبد 
احلفيظ، املنس����ق العام للكرة، اعتمدت مساء 

امس االول قائمة الفريق األفريقية.
وحامت شكوك حول ضم الالعبني الثالثة 
للقائمة االفريقية حيث تنتهي عقودهم بنهاية 

املوسم احلالي.
وشهدت القائمة أيضا انضمام حسني ياسر 
احملم����دي، الذي كان أعلن أكثر من مرة انه في 
طريقه للرحيل عن األهلي، في حني لم تشمل 
معت����ز إينو الذي رمبا يغيب لنهاية املوس����م 

بسبب اإلصابة.
وجاءت القائمة كما يلي: في حراسة املرمى: 
احمد عادل عبد املنعم ورمزي صالح وشريف 
اكرامي. وفي خط الدفاع: وائل جمعة وشريف 
عبدالفضيل واحمد السيد ومحمد سمير واحمد 

فتحي واحمد علي وسيد معوض.
وفي خط الوسط: جيلبرتو وحسام عاشور 
ومصطفى ش����بيطة وعبداهلل فاروق ومحمد 
ابوتريكة واحمد حس����ن وشهاب احمد واحمد 
شكري ومحمد بركات وحسني ياسر احملمدي. 
وفي الهج����وم: محم����د فضل وعم����اد متعب 
وفرانسيس دوفوركي وهاني العجيزي واحمد 

بالل وأسامة حسني ومحمد طلعت.

تجربة ماالوي تكشف »بالوي« الدفاع المصري بعد تعادلهما استعداداً لكأس أمم أفريقيا

تحفيزات كبيرة لنقل الجماهير الجزائرية إلى أنغوال المحرق يواجه االتفاق في الكأس

بوقرة يخوض »دربي إسكتلندا«

السيلية واألهلي ينتزعان الصدارة 

انسحاب السليمانية وسيروان
من الدوري العراقي

سورية تالقي ماليزيا وزيمبابوي ودياً

إنتر ميالن يعسكر في أبوظبي

يس����تهل احملرق مش����وار الدفاع عن لقبه مبهمة سهلة عندما يالقي 
االتفاق أحد فرق الدرجة الثانية اليوم في افتتاح منافس����ات الدور ثمن 

النهائي من مسابقة كأس ملك البحرين الثالثة والثالثني لكرة القدم.
ويلتقي اليوم ايضا الرفاع وصيف البطل مع البحرين.

وتبدو مهمة احملرق حامل الرقم القياسي )14 لقبا( سهلة في العبور 
إلى ربع النهائي على حس����اب االتفاق أحد فرق الدرجة الثانية، وتشير 
املعطيات الفنية الى تفوق احملرق في كل ش����يء خصوصا بوجود خط 
هجوم مؤلف من البرازيلي ريكو وعبداهلل الدخيل ومحمود عبدالرحمن 
»رينغو«. من جانبه، س����يحاول االتفاق الذي يدرك صعوبة املواجهة، 
تكرار ما قام به املوسم املاضي عندما اوقف مسلسل انتصارات احملرق 
في منافسات دوري الدمج والتصنيف، وكان الوحيد الذي حقق الفوز 
على متصدر الدوري. يذكر أن احملرق هو األكثر ألقابا في مسابقة الكأس 
)14 م����رة( يليه األهلي والنجمة )5 مرات( ثم الرفاع )3 مرات( فاحلالة 

والرفاع الشرقي )مرتان( واخيرا الشباب )مرة واحدة(.

يتج����ه االحتاد اجلزائري لكرة القدم للس����ماح لالعب الدولي مجيد 
بوقرة، العب رينجرز االسكوتلندي، باملشاركة في دربي اسكتلندا الذي 

يجمع فريقه بسلتيك األحد املقبل.
واشارت اإلذاعة اجلزائرية إلى وجود موافقة جماعية داخل املعسكر 
اإلعدادي للمنتخب اجلزائري في جنوب فرنسا بالسماح لبوقرة بخوض 
مباراة الدربي حفاظا على العالقات الطيبة التي جتمع االحتاد اجلزائري 

بالنادي االسكتلندي.
وأوضح املصدر أن ما يعزز هذا االنطباع هو قرار املدير الفني رابح 
س����عدان مبنح إجازة لالعبني تبدأ امس حتى السبت املقبل، ليحتفلوا 

بالعام اجلديد وسط عائالتهم.
 في غضون ذلك، أعلنت اجلزائر عن إجراءات حتفيزية لنقل املشجعني 
إلى انغوال ملساندة املنتخب األول لكرة القدم في نهائيات كاس أمم افريقيا 

التي تقام في الفترة من 10 إلى 31 يناير املقبل.
وتلعب اجلزائر ضم����ن املجموعة األولى التي تخ����وض مبارياتها 
بالعاصم����ة االنغولية لواندا إلى جان����ب البلد املضيف للبطولة ومالي 
وماالوي. وأكدت الوزارة أن بنك اجلزائر اس����تجاب اللتماس احلكومة 
املتمثل في متكني املشجعني من منحة صرف استثنائية بالعملة الصعبة 
تصل إلى 2500 دوالر ميكن س����حبها من البنوك مقابل دفع ما يعادلها 

من العملة الوطنية.

..وتلتمس مهلة إضافية من »فيفا«

عل����ى صعيد آخر، تعتزم اجلزائر تقدمي التماس إلى االحتاد الدولي 
لك����رة القدم )فيفا( من اجل منحها مهلة إضافية لتمكني اكبر عدد ممكن 
من مش����جعيها من احلصول على تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم 
2010 في جنوب أفريقيا. يذكر أن اجلزائر هي الدولة العربية الوحيدة 
التي تأهلت إلى النهائيات العاملية، وس����تلعب في املجموعة الثالثة مع 
اجنلترا وأميركا وس����لوڤينيا. وقال عب����د الوحيد بوعبداهلل، الرئيس 
التنفيذي لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، ان محمد روراوة، رئيس 
احتاد كرة القدم اجلزائري، س����يجتمع مع ممثلي »الفيفا« يوم 10 يناير 

لدراسة تلك املسألة.

سيطرت املفاجآت على مباريات اجلولة اخلامسة االخيرة في الدور 
االول من بطولة كأس جنوم قطر لكرة القدم.

وكان ابرز هذه املفاجآت فوز السيلية على السد 2-1 ضمن املجموعة 
االولي. وسجل الغيني بارو صديقي )37( والبرازيلي روجرز )43 ركلة 
جزاء( هدفي السيلية، والبرازيلي فيليبي جورج )47( السد الذي اهدر 
له البرازيلي الفيش اوفونسو ركلة جزاء )66( وتصدت العارضة لهدف 

محقق اللفيش )77(.
وألغى احلكم هدفا للس����يلية في الدقيقة االخيرة لسوء سلوك بارو 
صديقي الذي انفرد باملرمي وسقط على االرض وسدد الكرة برأسه داخل 

املرمى اخلالي من حارسه.
وتأهل السيلية علي حساب السد بعد ان رفع رصيده الى 12 نقطة، 
كما استفاد من اخلسارة غير املتوقعة للعربي امام الشمال 1-2 وتصدر 
املجموع����ة بفارق نقطتني امام العربي الذي كان ضمن تأهله الى الدور 
نصف النهائي. وسجل هادي املري )3( هدف العربي، ومحمد سالم املري 
)87( وعادل درويش )90( هدفي الشمال الذي حقق فوزه الوحيد وظل 

في املركز السادس برصيد 3 نقاط.
وفي املجموعة الثانية، ثأر االهلي خلس����ارته القاسية امام الغرافة 
)0-4( في الدوري االسبوع املاضي، وتغلب عليه بنتيجة كبيرة ايضا 
وصلت الى 3 اهداف نظيفة. وسجل البرازيلي جوليو سيزار الهدف االول 
بعد مرور 35 ثانية من ركلة جزاء، واضاف الالعب نفسه الهدف الثاني 
)10( واكمل عمر طبرة الثالثية )26(. وانتزع االهلي صدارة املجموعة 
من الغرافة بعد ان رفع رصيده الى 12 نقطة، فيما تراجع الغرافة الذي 

كان ضمن التأهل الى الدور نصف النهائي برصيد 10 نقاط.

اعلن نائب رئيس نادي السليمانية، احد اندية اقليم كردستان، هيرده 
رؤوف انسحاب فريقه من بطولة العراق لكرة القدم التي انطلقت »ألسباب 
فنية ومادية«. وقال رؤوف في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنس����ية 
إن »االنس����حاب تقف وراءه اسباب فنية ومادية اذ ال ميكن ان نواصل 
مشاركتنا في دوري االقليم واملسابقة احمللية في وقت واحد فضال عن 
الضائقات املالية التي نواجهها«. واضاف »لذلك قررنا بعد سلسلة من 
املش����اورات داخل النادي ان ننسحب من بطولة الدوري وابلغنا الهيئة 

املؤقتة اعتذارنا وفضلنا ان نستمر في دوري كردستان«.
وبات السليمانية ثاني فريق يعلن انسحابه من البطولة بعد ان اكد 

جاره سيروان عدم مشاركته في املسابقة لالسباب ذاتها.

 يعسكر منتخب س����ورية لكرة القدم في ماليزيا استعدادا ملواجهة 
الصني في مدينة زهانغ زهو )كانتون( في 6 يناير في اجلولة اخلامسة 
من منافسات املجموعة الرابعة ضمن التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 
آسيا في الدوحة عام 2011. وسيلعب منتخب سورية مباراتني دوليتني 

وديتني االولى مع نظيره املاليزي، والثانية مع زميبابوي السبت.
يذكر ان س����ورية ضمنت تأهلها الى النهائيات وهي تتصدر ترتيب 

مجموعتها التي تضم ايضا لبنان وڤيتنام، برصيد 10 نقاط.

وصل انتر ميالن، بطل الدوري االيطالي لكرة القدم في املواسم اخلمسة 
املاضية ومتصدر الترتيب احلالي، الى ابوظبي إلقامة معسكر تدريبي 

يستمر حتى غدا »اجلمعة« استعدادا الستئناف البطولة في 6 يناير.
وسيجري انتر ميالن الذي يقوده املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
تدريباته على س����تاد مدين����ة زايد في ابوظبي عل����ى فترتني صباحية 
ومسائية قبل التوجه الى الرياض السبت للمشاركة في مهرجان اعتزال 
جنم الهالل واملنتخب السعودي السابق نواف التمياط. وسيكون تدريب 
انتر ميالن اليوم في ابوظبي االول لبطل ايطاليا منذ الدخول في فترة 
الراحة الشتوية في 20 ديسمبر بعد الفوز على التسيو بهدف الكاميروني 

صامويل ايتو ضمن املرحلة السابعة عشرة من الدوري.

اللقاء يقام عصراً للمرة األولى منذ 15 عاماً

الرياض تشتعل بـ »دربي« النصر والهالل

الرياض ـ خالد المصيبيح
يسعى الهالل وصيف بطل املوسم املاضي 
إلحكام قبضته على الصدارة عندما يلتقي 
مع النصر في ال� 3:20 عصر اليوم في دربي 
العاصمة الرياض في افتتاح املرحلة اخلامسة 

عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسيحاول الهالل )38 نقطة( على ستاد 
امللك فه���د الدولي االبتعاد قدر اإلمكان عن 
اقرب مالحقيه الشباب )33( على حساب 
غرميه التقليدي النصر، لكن مهمته صعبة 
للغاية وحتقيق فوز خامس على التوالي 

لن يكون في متناول اليد بسهولة.
وكان اللقاء مقررا مساء اليوم ومت تقدميه 
إلى العصر بسبب حدوث خسوف جزئي 
للقمر مس���اء، كما مت تأجيل لقاءي األهلي 
والش���باب في جدة والفت���ح واالتفاق في 
اإلحساء من اليوم الى الغد لتصبح لقاءات 
الغد خمسة لقاءات، فيما يقام اللقاء السادس 
عصر اليوم ويجمع قطبي العاصمة الهالل 

والنصر باختالف طموحاتهما.
ويأمل الهالل االستمرار في صدارته لفرق 
الدوري السعودي وابقاء الفارق مع أقرب 
منافسيه الش���باب على خمس نقاط رمبا 
تزيد غدا في حال فوز الهالل اليوم وتعثر 
الش���باب أمام األهلي غدا فيما يظل طموح 
النص���ر فقط هو التقدم إل���ى مركز أفضل 
واستمرار املنافسة مع االهلي والوحدة على 

املركز الرابع.
ويعيش الهالل حاليا أفضل حاالته الفنية 
واكتمال عناصره فهو الفريق صاحب الرصيد 
األعلى نقاطا واالكثر تهديفا واألقل اهدافا 
في مرم���اه وينافس ثالثة من العبيه على 

صدارة هدافي الدوري.
في املقابل يدخل النصر املباراة وس���ط 
ظروف صعبة تتمثل ف���ي غياب عدد من 
عناصره بس���بب االيقاف وهم البرازيلي 
ايدير وحارس املرمى خالد راضي وسعود 
حمود العبه الكوري املصاب لي تش���ون 

سو وثالثة منهم يشكلون اعمدة رئيسية 
للفريق، فيما سيعود العبه املصري حسام 
غالي بعد مش���اركته أولى لقاءات االعداد 

ملنتخب بالده.
وميثل الهاجس األكبر النصار الهالل هو 
مشاركة حارس مرمى النصر الشاب عبداهلل 
العنزي الذي ال يتجاوز 18 عاما وكان سببا 
رئيس���يا في خس���ارة الفريق األخير أمام 
الشباب عموما، ولقاءات الفريقني غالبا ما 
تخضع للظروف فكثيرا ما حدث أن كسب 
اللقاء الفريق الناقص أو صاحب الترشيحات 
األقل وهو م���ا يضفي على لقاءاتهما طابع 

القوة واإلثارة.
ويعود آخر لقاء اقيم بني الفريقني عصرا 
الى العام 1994 وفاز وقتها النصر بهدفني 
مقابل هدف للهالل واليوم يعود احلدث بعد 
أكثر من 15 عاما فهل يعود معه فوز  النصر أم 
يواصل الهالل سيطرته على لقاءات الفريقني 

في السنوات اخلمس املاضية.

عماد متعب مير من مدافعي ماالوي


