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)أ.ف.پ( املهاجم املعتزل حمزة إدريس يسقط فوق مدافع يوڤنتوس فابيو غروسو حتت انظار جوفينكو وكريستيان بولسن 

القطري موسى هارون يحاول انتزاع الكرة من أمام الكوري الشمالي تشاي تو يونغ  )أ.ف.پ(

ميدو يلّوح باالعتزال دوليًا بعد استبعاده من »الفراعنة« 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يغادر القاهرة اليوم املنتخب املصري االول 
لكرة القدم متوجها إلى اإلمارات للدخول في 
معسكر تدريبي يخوض خالله مباراة ودية 
أم����ام نظيره املالي قبل العودة للقاهرة في 6 
اجلاري، استعدادا للسفر إلى أنغوال خلوض 
غمار منافس����ات بطولة كأس االمم االفريقية 

التي ستنطلق في 10 وحتى 31 اجلاري.
وفي اول رد فعل حول التشكيلة املكونة من 
23 العبا التي اختارها املدير الفني للمنتخب 
املصري حسن شحاتة للمشاركة في بطولة 
افريقيا، اعرب جنم الزمالك احمد حسام »ميدو« 
عن استيائه من قرار االستبعاد من التشكيلة، 
مشيرا الى انه سيعتزل اللعب دوليا بحسب 

مصدر مسوؤل في الزمالك.
وفي س����ياق متصل، طالب املدرب العام 
للفراعنة ش����وقي غريب اجلميع إلى مساندة 
الفريق خالل بطولة أفريقيا، من أجل تعويض 
إخفاق التأهل ملونديال 2010 بجنوب افريقيا، 
مشيرا الى إنه يتمنى أن يجد املساندة ايضا من 
رجال اإلعالم من أجل حتقيق احللم بالتتويج 
باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وحتى تتاح 
الفرصة لهذا اجليل من الالعبني الذي لن يتكرر 
على مدار ال�50 عاما املقبلة، لتسجيل بصمة 
كبيرة في تاريخ الكرة املصرية،  اما في حال 
حتقيق الفراعن����ة للقب الثالث على التوالي، 
سيكون إجنازا لم يسبق ألي فريق قاري على 

مستوى جميع القارات.

أزمة جديدة في الزمالك

من جهة اخرى، يبدو ان بوادر أزمة جديدة 
بدأت تلوح في األفق داخل جدران نادي الزمالك، 
بعدما أبدى مدير التسويق بالنادي خالد رفعت 
اس����تياءه من تعدي إبراهيم حس����ن الذي مت 
تعيينه ف����ي اجتماع مجل����س ادارة »القلعة 
البيضاء« االخير منس����قا عاما للفريق االول 
لكرة القدم بالنادي على اختصاصاته، بعدما 
سافر إبراهيم حس����ن إلى اإلمارات للتجهيز 
للمعسكر اجلديد الذي من املفترض ان يقيمه 
الفريق االبيض هناك خالل فترة توقف الدوري، 
وهو ما اعتبره رفعت تعديا على أمر من اهم 

اختصاصاته.

من جانبه، اكد عضو مجلس ادارة الزمالك 
واملتحدث الرسمي باسم النادي صبري سراج 
أن املجل����س اتخذ في جلس����ته االخيرة عدة 
قرارات هامة بخالف قرار تعيني ابراهيم حسن 
منس����ق عام للكرة، حيث متت املوافقة على 
إقامة معسكرين لفريق الكرة بالنادي أحدهما 
داخلي، واآلخر خارجي ولم يتم االتفاق بعد على 
مكانهما حلني دراسة كل االقتراحات املعروضة 

أمام املجلس.
أما بالنسبة لقضية البث الفضائي فقد أكد 
سراج أن الزمالك باسمه وتاريخه يلتزم بكل 
العقود التي أبرمها من قبل مع القنوات الفضائية 
اخلاصة، ولكن النادي سيقوم بالتفاوض مع 
االحتاد املصري لإلذاعة والتلفزيون بصورة 
منفردة، وأن النادي قام بالفعل بإرسال شكوى 
رس����مية للجنة التظلمات باالحتاد املصري 
لكرة القدم، وذلك التزاما بالطرق الش����رعية 
للحفاظ على حقوق الن����ادي وعلى اجلميع 
االنتظار 14 يوما حلني إصدار القرار النهائي 

من جلنة التظلمات.
واشار سراج إلى أن النادي اليزال متمسكا 
مبوقفه وال صحة لكل األنباء التي أش����ارت 
لتراج����ع الزمالك عن موقفه، لذلك مت االتفاق 
عل����ى أن يكون اجتم����اع املجلس ممتدا حتى 
يوم غدا )اجلمعة(، وس����تكون هناك جلسة 
أخرى سيعقدها املجلس في اخلامسة مساء 
ملناقش����ة باقي املوضوع����ات املطروحة على 

مجلس اإلدارة.
فى شأن آخر عاد املدير الفني للفريق االول 
للكرة بالزمالك حسام حسن لنفي أن يكون قد 
أبدى اهتمامه بضم أي العب من العبي النادي 
املصري البورس����عيدي، مشيرا إلى أن كل ما 
تردد خالل الفترة األخيرة في وسائل اإلعالم 
بشأن هذا املوضوع ال أساس له من الصحة، 
مؤكدا أن النادي األبيض يجري مفاوضات مع 
دودي اجلباس، والغاني أكوتي مانساه، وهما 

أصبحا حاليا خارج النادي البورسعيدي.
يأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه ش����ديد 
قناوي مدرب نادي املنيا )ووالد أحمد شديد( 
الع����ب املصري بأن املدير الفني للزمالك أجر 
معه مفاوضات عديدة لضم جنله إلى القافلة 

البيضاء.

الغيابات مستمرة عن تدريبات البحرين كوريا الشمالية تقترب من لقب الصداقة

الغرافة والعربي يخشيان المفاجآت 

المنامة ـ ناصر محمد
واصل منتخب البحرين لكرة القدم تدريباته 
في ظل غياب الالعبني املرتبطني مع انديتهم في 
دور ال� 16 ملسابقة كأس امللك التي انطلقت امس 
بلقائني، جمع االول احملرق حامل اللقب مع االتفاق 
والرفاع مع البحرين، فيما يلتقي اليوم سترة مع 
النجمة واملنامة مع احلالة ويلعب يوم الس���بت 
البس���يتني مع االحتاد والرفاع الشرقي مع احلد، 
وتختتم اجلولة يوم االحد بلقائي املالكية والبديع 

والشباب مع قاللي.
وعلى الرغم من ذل����ك، بدأ الالعبون احملترفون 
باالنضمام للفريق تدريجيا، وينتظر اكتمالهم في 
التدريب االخير وان كان غياب جيسي جون ال يعلم 
اسبابه احد، واملالحظ ان اجلدية ليست السمة البارزة 
في هذه املرحلة التي سيتقابل فيها املنتخب البحريني 
مع منتخب هونغ كونغ يوم االربعاء املقبل و6 اجلاري 
الذي سيصل الى البحرين يوم االثنني املقبل نظرا 
حلاجة املنتخب الى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل 
الى نهائيات كأس آسيا في الدوحة عام 2011، فرصيد 
الفريق تس����ع نقاط من ثالث مباريات متساويا مع 

اليابان بالرصيد ذاته من اربع مباريات.
من جانبه، اكد املدرب التشيكي ميالن ماتشاال مدرب 
البحرين اهمية اللقاء مع هونغ كونغ كونه الفريق 
الذي سيتأهل املنتخب البحريني من خالله للنهائيات، 
فالفريق ليس باخلصم السهل، واجريت على تشكيلته 

عدة تغييرات في الفترة االخيرة، واضاف ان هدفه 
كس����ب النقاط الثالث وتصدر املجموعة، خاصة ان 
املنتخب سيقابل املنتخب اليمني يوم 20 اجلاري. 
هذا وفي اطار االستعدادات لفترة التسجيل املقبلة، 
وصل الى البحرين ام����س ثالثة العبني نيجيريني 
لتجربته����م بالنادي االهلي بعد االش����ارة الى انهاء 
عقود الالعبني الصربيني بالنادي وهما املهاجم ميالن 

واملدافع كويا.
من جهة اخرى، بدأ االحتاد العربي لكرة الطائرة 
ومقره البحرين اس����تعداداته الس����تضافة اجتماع 
اجلمعية العمومية املقبلة لالحتاد التي س����تنطلق 
اعتبارا من يوم غد الس����بت وذلك النتخاب مجلس 
ادارة جديد للسنوات االربع املقبلة بعد تزكية الرئيس 

احلالي الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

إعفاء الدنماركي ميك

في سياق مختلف، قرر احتاد كرة اليد البحريني 
اعفاء املدرب الدمناركي مي����ك من تدريب املنتخب 
البحريني وتعيني مساعده اورليك مدربا للفريق في 
اطار االستعداد للمشاركة في التصفيات اآلسيوية 
الرابعة عش����رة التي س����تقام في لبنان خالل شهر 
فبراير املقبل، وجاء انهاء عقد املدرب بسبب مرضه 
وعدم قدرته على التحرك، مما ادى الى سلسلة من 
املفاوضات معه وغادر الى بالده منذ فترة للمشاركة 

في اعياد امليالد.

اقترب املنتخب الكوري الشمالي من إحراز لقب 
بطول���ة الصداقة الدولية لكرة القدم عندما حقق 
ف���وزه الثاني على التوال���ي بتغلبه على نظيره 

القطري املضيف 1 � 0 في اجلولة الثانية.
وسجل تشو شول مان هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 59.
وانفرد املنتخب الكوري الش���مالي بالصدارة 
برصيد 6 نقاط وب���ات بحاجة الى التعادل فقط 
في مباراته االخيرة امام ايران في اجلولة الثالثة 

واالخيرة غدا.

اما املنتخب القطري فتجمد رصيده عند 3 نقاط 
في املركز الثاني بفارق االهداف امام منتخب مالي 

الفائز على ايران 2 � 1.
وحول املنتخب املالي تخلفه امام ايران بهدف 
لكرمي انص���اري )9( الى فوز ه���و االول له في 
البطولة بهدفني لتينما نداي )29( ودرامان تراوري 

.)31(
ورفعت مالي رصيدها الى 3 نقاط ومتس���كت 
بفرصة املنافسة على اللقب، بينما ضاعت حظوظ 

ايران باخلسارة الثانية.

يخش����ى الغرافة ثاني الدوري القطري والعربي 
الثالث من استمرار مفاجآت بطولة كأس جنوم قطر 
لكرة القدم عندما يلتقيان مع السيلية واألهلي على 

التوالي اليوم في الدور نصف النهائي.
وتؤكد املؤشرات ان املفاجآت قد تستمر بسبب 
معاناة الغراف����ة والعربي من غياب بعض العبيهم 
خاصة الغرافة الذي يفتقد خدمات 4 العبني دوليني 
اللتزامهم مع املنتخب القطري في بطولة الصداقة 
الدولية، بينما يفتقد العربي 2 من العبيه، فيما صفوف 
السيلية واألهلي مكتملة من جميع النواحي وان غاب 
املهاجم الغيني بارو صديقي عن الس����يلية للطرد 

واإليراني رحمان رضائي عن األهلي لإلصابة.
وقد يلجأ العربي والغرافة الى جنومهم احملترفني 
الذين غابوا عن املباراة السابقة لضمان تأهلهما الى 

النهائي. من جه����ة أخرى، يبدو االهلي القطري في 
طريقه الى التعاقد مع العماني خليفة عايل واجلزائري 
فضيل حجاج لتعزيز صفوفه في الفترة الثانية من 
الدوري القطري لكرة القدم. ووصل العب مولودية 
اجلزائر حجاج ال����ى الدوحة امس االول للخضوع 
الى التجربة في فترة االنتقاالت الش����توية.  وذكر 
املوقع الرسمي لالهلي انه في حال جناح حجاج في 
التجربة سيكون بديال للبرازيلي فرناندو الذي مت 
االستغناء عنه مؤخرا لتعرضه لالصابة التي حالت 
دون مش����اركته مع الفريق ف����ي املرحلة االولى من 
الدوري. كما وصل الى الدوحة العماني خليفة عايل 
والذي خضع لالختبار والفحص الطبي امس متهيدا 
لقيده في صف����وف الفريق بدال من املدافع االيراني 

رحمان رضائي الذي تعرض لالصابة ايضا.

تعادل العين وبني ياس في كأس الرابطة

األردن تعادل مع الصين وديًا

مواجهة مثيرة بين قطبي الرمثا

زيدان يفتتح مؤتمر دبي الدولي للرياضة

س���قط العني في فخ التعادل مع ضيفه بني ياس 1 � 1 في افتتاح 
اجلولة الرابعة من كأس الرابطة لكرة القدم في اإلمارات.

ورفع العني الذي فقد أول نقطتني بعد 3 انتصارات متتالية رصيده 
ف���ي صدارة املجموعة الثانية ال���ى 10 نقاط، في حني بقي بني ياس 

ثالثا برصيد 4 نقاط.
وف���ي املجموعة األولى تعادل األهلي مع ضيفه الش���ارقة بهدف 
سجله البرازيلي باري )26( مقابل هدف للبرازيلي مارسيلو اوليفيرا 

.)85(
وبقي الش���ارقة ثانيا برصيد 5 نقاط بفارق األهداف عن الوحدة 

املتصدر، في حني صعد األهلي الى املركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وفي املجموعة الثالثة، تعرض النصر خلسارة مفاجئة امام مضيفه 

اإلمارات بهدف وحيد سجله املغربي حسن الطير في الدقيقة 25.
وبقي النصر ثانيا مؤقتا برصيد 5 نقاط، في حني أصبح رصيد 

اإلمارات الذي حقق فوزه األول في البطولة 3 نقاط.

الرياض ـ خالد المصيبيح
الهزمية  الهالل مرارة  جترع 
االولى في الدوري السعودي لكرة 
القدم بعدما سقط امام النصر 2-1 
في دربي الرياض الذي جمعهما 

امس في افتتاح اجلولة ال� 15.
وافتتح مدافع النصر عبداهلل 
القرن���ي التس���جيل لفريقه في 
الس���ابعة بعدما حول  الدقيقة 
الكرة الثابتة التي نفذها حسني 
عبدالغني الى شباك حارس مرمى 
الهالل محم���د الدعيع، واضاف 
الثاني  الهدف  محمد السهالوي 
للنصر عن طريق كرة رأس���ية 
)70(، وقلص العب الهالل محمد 
الدقيقة  الفارق في  الش���لهوب 
االخيرة م���ن املباراة عن طريق 

ضربة جزاء )95(.
ويعتبر فوز النصر على الهالل 
هو االول له في بطولة الدوري 
منذ ما يقارب الس���ت س���نوات 
وبالتالي فانه ضرب عصفورين 
بحجر واحد بفوزه على منافسه 
التقليدي الهالل والقفز الى املركز 
اخلامس مؤقتا برصيد 18 نقطة 
علم���ا بأنه ميتل���ك 3 مباريات 
مؤجلة، في حني بقي الهالل على 
رصيده السابق ب� 38 نقطة باقيا 

في صدارة الترتيب.
م���ن جه���ة أخ���رى، تختتم 
اليوم اجلولة اخلامس���ة عشرة 
من الدوري الس���عودي بخمس 

لقاءات يأتي لقاء األهلي والشباب 
في ج���دة أكثره���ا أهمية وقوة 
حيث مازال الش���باب يأمل في 
االستمرار خلف الهالل املتصدر 
ويدرك جيدا ان خسارته سواء 
بالتعادل او اخلس���ارة ستفقده 
الكثير من احلظوظ في املنافسة 

على اللقب.
ويفقد الش���باب اليوم عددا 
كبيرا من العبيه املؤثرين امثال 
البرازيلي كماتشو والليبي طارق 
التايب واالنغولي فالڤيو وناصر 
الش���مراني وهي فرصة متاحة 
لألهلي الس���تغالل ذلك والفوز 
س���عيا للتقدم الى املركز الرابع 

بقوة.
ويلعب الوحدة اخلامس في 
مكة مع القادسية من اجل تعويض 
خسارته في اجلولة السابقة امام 
الهالل ومنافسة االهلي على املركز 
الرابع فيما سيدفع الفوز السابق 
للقادسية على جنران الى حتقيق 
فوز آخر م���ن اجل االبتعاد عن 
املراك���ز املتأخرة الت���ي مازالت 

حتيط به.
ويلتقي ف���ي جنران االحتاد 
وجنران وكل له طموحه فاالحتاد 
الذي فقد املنافس���ة على اللقب 
يأمل في احملافظ���ة على املركز 
الثالث بينم���ا جنران مازال في 
وضع صع���ب من اجل اخلروج 

من املركز قبل االخير.

وفي االحس����اء يلعب الفتح 
الس����ادس امام االتفاق العاشر 
ويسعى الفتح الى تثبيت اقدامه 
في املمتاز هذا املوسم والتقدم الى 
مركز افضل والدخول في منافسة 
االهلي والوحدة والنصر على 
املركز الرابع بينما ازال االتفاق 
يبحث ع����ن نفس����ه ومحاولة 

اخلروج من تهديد الهبوط.
وآخر لقاءات اليوم في بريدة 
ويجم����ع الرائد االخير باحلزم 
الثامن ونظرا ألهمية اللقاء فقد 
كلف طاقم حتكيم يوناني الدارته 
ويبحث الرائد عن اخلروج من 
املركز االخير بينما احلزم من 
اج����ل تعديل وضع����ه والتقدم 

اكثر.

إعتزال إدريس

م���ن جانب آخر، ووس���ط 
احتفالية جماهيرية جتاوزت 
العشرين الف متفرج وبحضور 
االمير ن���واف بن فيصل نائب 
الرئيس العام لرعاية الشباب 
ودع جنم املنتخب الس���عودي 
ونادي االحتاد الس���ابق حمزة 
ادريس املالعب في حفل اعتزاله 
الذي شارك فيه فريق يوڤنتوس 
االيطالي وانتهى اللقاء بالتعادل 

.2 � 2
وكان الفنان عبداهلل الرويشد 
قد شارك بأغنية خاصة حلمزة 

ادريس رددها م���ع اجلماهير 
فيما جاءت مش���اركة عدد من 
الالعب���ني العرب واحملليني مع 
فريق االحتاد امثال البحريني 
محمد الس���يد عدنان ومساعد 
ندا واجلزائري احلاج عيس���ى 
واحلس���ن اليامي ومالك معاذ 
وبك���ر ادريس ح���ارس مرمى 
االنصار السابق )شقيق الالعب 

املعتزل(.
افتتح  ق����د  وكان االحت����اد 
التس����جيل عن طريق س����عود 
كريري من تسديدة قوية )11( 
وتعادل ليوڤنتوس سباستيان 
جويفنكو )16( ايضا من تسديدة 
م����ن داخل منطق����ة اجلزاء ثم 
تق����دم يوڤنت����وس بهدف آخر 
عن طريق لوزنرو اديادو )32( 
بلعبة رأس����ية، وادرك االحتاد 
التعادل ع����ن طريق اجلزائري 
احلاج عيس����ى من لعبة رائعة 
حلم����زة ادريس وكان قبلها قد 
اهدر مس����اعد ندا هدفا بعد ان 
جاورت كرت����ه قائم املرمى اثر 
تنفي����ذه خلطأ خ����ارج منطقة 
اجلزاء وبعد نهاية املباراة سلم 
االمير نواف بن فيصل الالعب 
حمزة ادريس درعا تذكارية من 
االمير سلطان بن فهد ومكافأة 
مالية وهدية مماثلة من االمير 
نواف بن فيصل لالعب حمزة 

ادريس.

تعادل املنتخ���ب األردني مع مضيفه الصيني 2-2 على س���تاد 
»شاندونغ ستاديوم« في مدينة جينان في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم في إطار معسكره التدريبي في مدينة أيوا الصينية استعدادا 
ملواجهة تايلند في 6 اجلاري في بانكوك في اجلولة اخلامس���ة قبل 
األخيرة من منافسات املجموعة اخلامسة ضمن التصفيات املؤهلة 

إلى نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة.
وحول املنتخب االردني تخلفه بهدفني نظيفني سجلهما جانغ لني 
بي )48( وهان بينغ )56( الى تعادل بهدفني سجلهما مهاجم الوحدات 

محمود شلباية في الدقيقتني 71 و78.

سيكون فريقا مدينة الرمثا الواقعة على احلدود األردنية � السورية 
في أقصى الشمال، الرمثا واحتاد الرمثا، على موعد اليوم مع دربي 
كروي مثير في العام اجلديد 2010 عندما يلتقيان على ملعب االمير 
هاشم مبدينة الرمثا في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة من الدوري 

االردني لكرة القدم.
وتعتبر املباراة في غاية األهمية للفريقني إذ يحتل الرمثا املركز 
الس���ادس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل احتاد الرمثا املركز التاسع 

برصيد 9 نقاط.
وسيكون الفوز دافعا للرمثا باجتاه فرق املقدمة التي يتساوى على 
رأسها الفيصلي وشباب األردن برصيد 22 نقطة مقابل 21 للوحدات 
و17 للحسني و16 للجزيرة، فيما سيكون الفوز مفيدا الحتاد الرمثا 

لالبتعاد عن شبح الهبوط والتقدم لكوكبة الوسط.
وينتظر أن حتظى مباراة اليوم باهتمام جماهيري كبير خاصة 
من قبل جماهير نادي الرمثا الذي يتمتع بش���عبية كبيرة تضاهي 

شعبية القطبني الفيصلي والوحدات.

يلقي جنم كرة القدم الفرنسي الشهير السابق زين الدين زيدان 
كلمة افتتاح مؤمتر دبي الدولي الرابع املقرر أن تبدأ أنشطته غدا 

السبت وتستمر ملدة يومني.
وينعقد املؤمتر حتت ش���عار »حتديات االحتراف« مبشاركة 
العديد من جن���وم الرياضة وكبار مس���ؤولي اللعبة في األندية 
واالحتادات الدولية ووكالء الالعبني مثل النجم البرتغالي لويس 
فيغو النجم الس���ابق لكل من برشلونة وريال مدريد األسبانيني 

وانتر ميالن اإليطالي.
كما يش���ارك في املؤمتر كل من فيرنان���دو غوميش مدير عام 
نادي بورتو البرتغالي ودانيال براد رئيس نادي روما اإليطالي 
وجان لوكا مدير عام نادي ويس���تهام اإلجنليزي وعمر أجنارو 
رئيس جلنة األوضاع القانونية لالعبني في االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( وكريس���تيان نرلنجر مدي���ر الرياضة بنادي بايرن 
ميونيخ األملاني وجيوفاني برانش���يني رئيس االحتاد اإليطالي 
لوكالء الالعبني وروب جانسون رئيس االحتاد األوروبي لوكالء 
الالعبني ونايلز سكوتلر رئيس نادي روزنبرغ النرويجي ومايكل 
فان براغ رئيس االحتاد الهولندي وماريو غاالفوتي عضو جلنة 

املنازعات ب� »فيفا«.
ويناق���ش املؤمتر عدة قضايا رياضية أهمها قضية التعاقدات 
مع الالعبني الشبان حتت سن 18 عاما وقضية املادة 17 من قانون 

االنتقاالت اخلاص ب� »فيفا« والالئحة اجلديدة لوكالء الالعبني.

ع حمزة إدريس بالتعادل مع يوڤنتوس.. وخمس مباريات في الدوري السعودي اليوم االتحاد ودَّ

»شمس« النصر تحجب »الهالل« في دربي الرياض


