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أزمة حراس في اإلسماعيلي بعد تمرد صبحي ورغبة الحضري في الرحيل
الالعبني ووالد »ميدو«  وكيل 
الزمالك، وذلك بعد ان  مهاجم 
عقد مسؤولو النادي البترولي 
جلس���ة مع وكيل الالعب اول 
من أمس، ومت إنهاء املش���كلة 
التي تأزمت بعدما صدر قرار 
من االحتاد املصري لكرة القدم 
مبنع الالعب من املشاركة في 
املباريات حلني تسديد جميع 
املستحقات عليه لوكيل أعماله، 
وبناء على ما تقدم فإن أبوجبل 
سيحرس مرمى فريقه حتت 20 
سنة والذي سيواجه الزمالك. 
وفي شأن آخر تعاقد نادي 
إنبي مع البلغاري إيليه لتولى 
منصب املترجم اخلاص ملواطنه 
مالدينوف املدير الفني اجلديد 
للفريق االول لكرة القدم بالنادي 
الذي سيتولى اليوم مسؤولية 

الفريق البترولي رسميا.
إيلي���ه بلغاري  أن  يذك���ر 
اجلنس���ية، ويقي���م في مصر 
منذ 16 عاما، وسبق له اللعب 
الترسانة عام  بصفوف نادي 
1992، والطري���ف أنه ال يجيد 
العربية بطالقة،  اللغة  حتدث 
ولكن التعاقد معه جاء بناء على 
رغبة مالدينوف الذي فضل أن 
يكون املترجم اخلاص به يحمل 
اجلنسية نفسها لتسهيل عملية 

التجانس بينهما.

االتحاد يتعاقد مع مهاجم نبروه

من جهة اخرى، أنهى مدير 
شؤون الالعبني بنادي االحتاد 
السكندري إيهاب جابر التعاقد 
رسميا مع مهاجم نادي نبروه 
كرمي فتح اهلل مقابل 800 ألف 
جنيه يحص���ل عليها الالعب 
ملدة ثالثة اعوام ونصف العام 
بخالف 50 أل���ف جنيه حصل 
عليها نادي نب���روه. يذكر ان 
هذا التعاقد يأتي كخطوة اولى 
متهيدا لالطاحة بالعب االحتاد 
محمد رجب )ريعو(، بعد املشكلة 
التي أثارها مؤخرا مع اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة البرازيلي 
كابرال، حي���ث كان الالعب قد 
صرح لبعض املقربني منه بأن 
اضطه���اد كابرال له في الفترة 
املاضي���ة، وآخره���ا طرده من 
الفريق السكندري،  معس���كر 
يرجع إلى رغبة البرازيلي في 
تطفيش���ه من الفريق الفساح 
الطريق أم���ام مواطنيه ثنائي 
الهج���وم البرازيل���ي اللذي���ن 

استقدمهما للتعاقد معهما.

توقف الدوري لدعم خط هجوم 
الفريق الذي يعاني بش����دة من 
نقص حاد في املهاجمني نتيجة 

االصابة وانخفاض املستوى. 
ومن املق����رر أن يعلن املدير 
الفني لالسماعيلي عماد سليمان 
الرغبة النهائية في ضم الالعب 
الالعب لتدريبات  عقب خوض 
الفريق وتقدمي تقريره النهائي 

حول الالعب.

بركات يمدد مع األهلي

وبعد مفاوض���ات مطولة، 

اخي���را وقع محمد بركات جنم 
النادي االهلي على عقد جديد 
يبقي���ه مع الفري���ق ملدة ثالث 
الستار على  سنوات ليس���دل 
مفاوضات طويل���ة في الفترة 

املاضية.
وأوض���ح املوقع الرس���مي 
للنادي االهلي أن توقيع بركات 
جاء بعد جلسة حاسمة عقدها 
معه نائب رئيس النادي محمود 

اخلطيب مساء امس االول.
وكان االهلي ق���د فتح باب 
التجدي���د لبركات من���ذ بداية 

املوس���م احلالي نظرا النتهاء 
عقده الصيف املقبل لكن خالفات 
على تفاصيل التعاقد حالت دون 
التوقيع على العقد اجلديد الذي 
يبقيه في القلعة احلمراء حتى 

عام 2013.
وقال االهلي عبر موقعه ان 
توقيع بركات جاء »على بياض« 
وان الالعب رفض أي إغراءات 
مادية من داخل مصر أو خارجها، 
العقد  دون االفصاح عن قيمة 

اجلديد.
ومن جهة أخرى كان رئيس 

التس���ويق واالستثمار  جلنة 
عدلي القيعي في االهلي قد أكد 
أن ب���ركات اقترب من التوقيع 
حلرصه والن���ادي على إمتام 

االمر.
وقال القيعي في تصريحات 
تلفزيونية إن توقيع أحمد السيد 
مدافع الفريق على جتديد تعاقده 
أصعب من بركات رغم حرص 
الالعب على البقاء مع الفريق 
وذلك لوجود عروض أخرى من 
أندية محلية، وأضاف »هناك 
أموال اآلن في أندية مصرية أكبر 

مما ميلكه االهلي ولذلك جتديد 
الالعبني لم يعد  التعاقد م���ع 
مسألة سهلة ولم يعد الزمالك 

هو املنافس الوحيد لنا«.
القيع���ي أن عماد  وأوضح 
متعب مهاج���م الفريق اقترب 
أيضا من التجديد للفريق وقال 

إن أمره محسوم متاما.
وتابع »هناك اتفاق بني إدارة 
النادي ومتعب على الس���ماح 
له باالحت���راف في إجنلترا أو 
إس���بانيا لتحقيق حلم حياته 
وذلك في حال تلقى عرضا، أما 

إذا لم يتلق عرضا جيدا فبقاؤه 
في االهلي مؤكد«.

وفيما يتعلق مبوقف أحمد 
بالل وأسامة حسني مهاجمي 
الفريق، أكد القيعي أن إعارتهما 
في االنتقاالت احلالية أمر متروك 
للجهاز الفني وأن مصلحتهما 
ستوضع في االعتبار النهما من 

أهم أبناء النادي. 
وفي سياق مختلف، أسدل 
الس���تار أخيرا عل���ى قضية 
محم���د أبو جبل حارس مرمى 
نادي إنبي مع حس���ام وصفي 

الى  الغراف����ة واالهلي  تأهل 
املباراة النهائية ملس����ابقة كأس 
جنوم قطر لكرة القدم بعد فوزهما 
 عل����ى الس����يلية 3 � 2 والعربي

 2 � 1 بعد التمديد في الدور نصف 
النهائي.

في املب����اراة االول����ى، عانى 
السيلية  الغرافة لتخطي عقبة 
3-2، بعد ان تقدم السيلية بهدف 
البرازيلي روجرز فلورنس )8(، 
العراقي يونس محمود  وأدرك 
التع����ادل للغرافة )12( واضاف 
اله����دف الثان����ي )63(، قبل ان 
يحذو حذوه روجرز بتسجيله 
هدفه الشخصي الثاني والتعادل 

للسيلية )78 من ركلة جزاء(، بيد 
ان الكلمة االخيرة كانت ملواطنه 
كليمرس����ون من ركلة جزاء في 

الدقيقة 82.
ولعب السيلية بعشرة العبني 
اثر طرد قائده ومدافعه مجيب 

حامد )82(.
الثانية، واصل االهلي  وفي 
مفاجآته واطاح بالعربي بالفوز 
عليه 2 � 1 بعد التمديد اثر انتهاء 

الوقت االصلي بالتعادل 1 � 1.
وتقدم العربي عن طريق علي 
مجبل )73(، ورد االهلي بواسطة 
البرازيلي جوليو سيزار )81(، 
قبل يان يسجل مشعل عبداهلل 
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وتقام املب����اراة النهائية بعد 
غد الثالثاء.

الحوسني ينضم للريان

من جهة أخرى تعاقد الريان 
القطري رسميا مع مهاجم شارلروا 
البلجيكي ومنتخب عمان لكرة 
القدم عماد احلوسني ملدة 6 اشهر 

قابلة للتجديد.
املوق����ع االلكتروني  وذك����ر 
الرسمي للريان ان احلوسني وقع 
على العقد في دبي خالل اجتماعه 
مع مسؤولي الريان وفي مقدمتهم 

علي النعيمي نائب رئيس النادي 
وعلي سالم عفيفة رئيس جهاز 
الكرة الى جانب البرازيلي باولو 

اوتوري مدرب الفريق.
وسيش����ارك احلوسني في 
تدريب����ات فريقه مباش����رة في 
دبي اس����تعدادا للقاء الودي مع 
بيروزي االيراني غدا االثنني ضمن 
اس����تعدادات الريان الستئناف 
ال����دوري القطري ف����ي 9 يناير 

اجلاري.
وكان احلوس����ني لع����ب مع 
الريان املوس����م املاضي وسجل 
11 هدفا، كما لع����ب بنادي قطر 

مواسم 2006 و2007 و2008.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
النادي  رفض حارس مرمى 
االسماعيلي محمد صبحي عرضا 
قيمت���ه 6 ماليني جنيه لتجديد 
تعاقده مع نادية ملدة 4 سنوات 

مقبلة.
وينص العقد على ان يحصل 
صبحي على 6 ماليني جنيه بواقع 
مليون و300 ألف جنيه في املوسم 
االول ترتفع بواقع 100 ألف جنيه 
سنويا لتبلغ 1.4 مليون جنيه 
في املوسم الكروي الثاني و1.5 
مليون جنيه في املوسم الثالث 
و1.6 مليون جنيه خالل املوسم 
االخير بجان���ب 100 ألف جنيه 
إضافية يحصل عليها صبحي 

عقب التوقيع خارج التعاقد.
وجاء رفض صبحي ليضع 
االس���ماعيلي في موقف حرج 
ليعجل ببي���ع الالعب لالنتاج 
الذي تق���دم بعرض  احلرب���ي 
رسمي لضم الالعب الذي يرغب 
في الرحيل بشدة بجانب إعالن 
عصام احلضري الصريح للرحيل 
من االسماعيلي وقبوله للعرض 
ال���ذي تق���دم به ن���ادي املريخ 
السوداني لضمه مقابل مليوني 
دوالر مبا يعادل 10 ماليني جنيه 

مصري.
ويدرس االس����ماعيلي حاليا 
االس����تجابة لرغب����ة صبح����ي 
املادي  املقابل  واالس����تفادة من 
حتى ال يخسر صفقة بيع الالعب، 
حيث يحق له الرحيل دون مقابل 
عقب انتهاء تعاق����دة مع نهاية 
املوسم الكروي احلالي في يونيو 
املقبل، بجانب االس����تفادة من 
صفقة بيع احلضري أيضا، وهو 
ما يعن����ي ضخ قرابة 15 مليون 
جنيه مباشرة في خزينة النادي 
االسماعيلي من عائد بيع حارسي 
املرمى واالعتماد على محمد فتحي 
احلارس البديل العائد من االصابة 
مؤخرا واحلارس الناشئ محمود 
شكري، حيث يعاني االسماعيلي 
من ضائق����ة مالية ويحتاج إلى 
قرابة 12 ملي����ون جنيه بصفة 
عاجلة لتسديد أقساط تعاقدات 
الفري����ق وتلبية  باقي العب����ي 
العاجلة  االحتياجات الشهرية 
للنادي ودفع مرتبات العاملني.

من جان����ب آخر، قرر النادي 
االسماعيلي التعاقد مع الالعب 
العاجي عبداهلل كوليبالي العب 
نادي أكادميية الفتى العربي عقب 
خوض الالعب عددا من املباريات 
الودية مع االسماعيلي خالل فترة 

األهلي يمدد عقد بركات لثالث سنوات.. ومتعب والسيد على الطريق

 سترة والمنامة إلى ربع نهائي
كأس ملك البحرين الشباب لم يستثمر تعثر الهالل

فوز االتحاد والوحدة واالتفاق في الدوري السعودي

العهد يواجه الراسينغ

تعادل الرمثا واالتحاد 
عرض من اتحاد جدة لزياية

بلغ سترة واملنامة الدور ربع النهائي ملسابقة كأس ملك البحرين 
الثالثة والثالثني لكرة القدم بع���د فوزهما على النجمة 3-2 بعد 
التمدي���د )الوقت االصل���ي 1-1( واحلالة 3-1 بع���د التمديد ايضا 
)الوقت االصلي 1-1( على ستاد النادي األهلي باملاحوز في الدور 

ثمن النهائي.
وفي املباراة األولى، سجل ابراهيم أحمد حبيب )29 و91( وجعفر 
إبراهيم طوق )105 من ركلة جزاء( اهداف سترة، وصالح عبداحلميد 

)27 من ركلة جزاء( وحمد فيصل الشيخ )119( هدفي النجمة.
وش���هدت املباراة طرد مكي جاسم من سترة )26( وأبوبكر آدم 

من النجمة )93(.
وسيلتقي سترة في الدور املقبل مع البسيتني او االحتاد.

وفي الثانية، جنح املنامة في تكرار تفوقه على احلالة وأقصاه 
من املس���ابقة بفوزه عليه بثالثة اهداف حملمود جاسم )45 و116( 
وس���لمان السعدون )119 خطأ في مرمى فريقه( مقابل هدف لعلي 

منير )64(.
وش���هدت املباراة طرد العب احلالة محمد خليل )94( والعب 

املنامة أحمد حسان )119(.
ويلتق���ي املنامة في الدور ربع النهائي مع الرفاع الش���رقي او 

احلد.

الرياض ـ خالد المصيبيح
لم يستطع الشباب ثاني الترتيب استغالل تعثر املتصدر الهالل 
واكتف���ى بتقليص الفارق فقط من 5 نقاط الى 4 بعد ان تعادل مع 

األهلي 1 � 1 في لقائهما الذي أقيم في جدة.
وتقدم الش���باب أوال عن طريق العبه احمد عطيف )25( بينما 

تعادل لألهلي حمود عباس )38(.
وشهد اللقاء إثارة قوية من اجلانبني بحثا عن الفوز ولم تستثمر 

الفرص الوفيرة التي أتيحت للجانبني.
ورفع الشباب رصيده الى 34 نقطة واألهلي الى 20 نقطة وفي 
املركز اخلامس بفارق األهداف عن الوحدة الرابع الذي حقق فوزا 
مستحقا على القادسية 2 � 1 بعد شوط اول سلبي شهد إهدار العب 

الوحدة املغربي يوسف القديوي ضربة جزاء.
وسجل الوحدة هدفيه خالل دقيقتني )56 و58( عن طريق مهند 
عسيري ورفيق عبدالصمد فيما سجل للقادسية البيروفي خوان 
كارلوس في الدقيقة )94(، وظل القادس���ية على رصيده السابق 

11 نقطة.
وفي اإلحساء استمر الفتح في مركزه السابق سابعا على الرغم 
من خس���ارته الثقيلة أمام االتفاق 0 � 3 رادا اعتباره منه بخسارة 
الدور األول 0 � 2 وجاء فوز االتفاق في الش���وط الثاني عن طريق 
مدافعه فهد املفرج )51( ثم أضاف يوسف السالم هدفني )81 و84( 
وتقدم االتفاق بهذا الفوز الى املركز التاس���ع كأفضل موقع له منذ 
اجلولة الثالثة. وفي جنران أنقذ مهاجم االحتاد طالل املشعل فريقه 
من التعادل مع جنران عندما س���جل هدف الفوز في الدقيقة )89( 

ليفوز فريقه 3 � 2.
وكان االحت���اد قد تقدم أوال عن طريق س���لطان النمري )37( 
وعبدالعزي���ز الصبياني )61( وتعادل جن���ران من ضربتي جزاء 

نفذهما احلسن اليامي )56( واألردني أنس بني ياسني )61(.
ورف���ع االحتاد رصيده م���ن النقاط الى 26 وحي���دا في املركز 
الثالث دون منافس، فيما تراجع جنران الى املركز األخير برصيد 
7 نقاط بفارق األهداف ع���ن الرائد الذي خرج من قائمة الترتيب 
ألول مرة منذ عدة جوالت بعد ان كسب نقطة التعادل امام احلزم 
بهدف لكل منهما وس���ط حتكيم يوناني وكان الرائد قد تقدم اوال 
بواسطة عبداملجيد عبداهلل 72 وتعادل للحزم وليد اجليزاني عن 

طريق ضربة جزاء )86(.

يحتدم الصراع الحراز لقب بطل الذهاب عندما يخوض ثالثي 
الصدارة املرحلة احلادية عش���رة االخيرة ذهابا من بطولة لبنان 

لكرة القدم.
ويخوض العهد املتص���در االمتحان االصعب عندما يحل على 
الراسينغ اخلامس على ملعب جونية البلدي اليوم، في حني يلعب 

االنصار مع املبرة.
ويتصدر العهد حامل لقب 2008 الترتيب برصيد 24 نقطة من 
10 مباري���ات، بفارق هدفني عن االنصار ونقطة عن النجمة حامل 

اللقب.
ويلعب اليوم ايضا، الصفاء مع األهلي صيدا والتضامن صور 

مع الشباب الغازية.

سقط الرمثا في فخ التعادل السلبي أمام جاره إحتاد الرمثا 
في مباراتهما املؤجلة من املرحلة الثالثة والتي جرت امس االول 

على ستاد األمير هاشم في مدينة الرمثا.
ولم ترق املباراة إلى املستوى املطلوب وشهدت فتورا في اغلب 

فتراتها تخللها العديد من الفرص الضائعة من اجلانبني.
ورفع الرمثا رصيده الى 16 نقط�����ة في املركز الس������ادس 
بف���ارق االهداف خلف اجل��زيرة واحلس���ني، واحتاد الرمث�����ا 
رصي��ده الى 10 نقاط في املركز التاسع بف����ارق االهداف خلف 

البقعة.

ع���رض نادي احتاد جدة الس���عودي 2.2 ملي���ون دوالر لضم 
اجلزائ���ري الدولي عبد املالك زياية مهاجم فريق وفاق س���طيف 

اجلزائري لكرة القدم.
وأكد مصدر في نادي وفاق س���طيف لوكالة األنباء األملانية أن 
املفاوضات ما زالت في بدايتها وأن رئيس النادي عبد احلكيم سرار 

مستعد لتسريح الالعب.
وأض���اف أن التح���اق زياية باحتاد جدة مرتب���ط برحيل أحد 

املهاجمني عن الفريق من بينهم التونسي أمني الشرميطي.
وكان زياية )25 عاما( على وشك االنضمام لسوشو الفرنسي 
لوال تراجع س���رار عن قرار إعارته حتى نهاية املوسم بقيمة 400 

ألف يورو.

الحوسني يعود إلى الريان

الغرافة واألهلي يبلغان نهائي »نجوم قطر«

عصام احلضري يرغب في الرحيل عن االسماعيلي

)رويترز( صراع للحصول على الكرة بني العراقي يونس محمود مهاجم الغرافة وسعود غامن العب السيلية  


