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املطرب عمرو دياب يحتفل مع جنوم الفراعنة بكأس أمم أفريقيا                    )أ.ف.پ(

60 ألف مشجع احتفلوا بأبطال أفريقيا.. وعمرو دياب تألق وسط نجوم »الفراعنة« .. وجدو يؤكد توقيعه للزمالك

جيهان السادات: فوز مصر على الجزائر أسعدني كما أسعدني االنتصار في حرب أكتوبر

في بطول����ة كأس األم االفريقية 
اقيمت مؤخرا في أنغوال،  التي 
واس����تعدت كل الفرق للمرحلة 
احلاس����مة في البطولة مبنتهى 
القوة واجلدية بالطبع مع اختالف 
اآلمال والطموحات عند كل فريق، 
حيث يسعى البعض للحصول 
على اللقب الذي يحمله األهلي 
فيما تبح����ث فرق حتتل مواقع 
متأخرة عن طوق النجاة واالبتعاد 
عن شبح الهبوط واحتالل موقع 

دافئ في جدول الترتيب.
وتبدأ هذه اجلول����ة بإقامة 
مباراتني جتمع االسماعيلي مع 
املنصورة واالحتاد السكندري مع 
بتروجيت، وتقام املباراتان في 
توقيت واحد هو السادسة مساء 

اليوم بتوقيت الكويت.
ويستضيف اإلسماعيلي على 
أرضه ووس����ط جماهيره فريق 
املنصورة في مباراة البحث عن 
املركز الثاني بالنسبة لصاحب 
االرض، والبح����ث ع����ن االمان 

بالنسبة للفريق الضيف.
الدراويش مباراة  ويدخل 
اليوم بروح مرتفعة، لوجوده 
في املركز الثالث برصيد 28 
نقطة وبف���ارق نقطة واحدة 
عن بتروجيت صاحب املركز 
املدير  الثاني، لذلك يس���عى 
الفني عماد سليمان الي الفوز 
مبباراة اليوم واضافة نقاطها 
الثالث لرصيد فريقه لالقتراب 

تدريجيا من القمة.

ام����ا فريق املنص����ورة فهو 
يعتب����ر اللقاء مغامرة ليس����ت 
مأمونة العواقب، حيث سيقاتل 
أمام  للخروج بنتيجة إيجابية 
العنيد، بعد ان اصبح  منافسه 
الفريق يحت����ل املركز اخلامس 

عشر برصيد 10 نقاط.
وعلى ملعبه باالس����كندرية 
يدخل فريق االحتاد حتت قيادة 
املدير الفن����ي البرازيلي كابرال 
املواجهة ام����ام ضيفه )الثقيل( 
بتروجيت ولديه امال وطموحات 
عديدة جتعله حريصا على الفوز 
باملب����اراة، خاصة بع����د الدفعة 
املعنوية التي انتشى بها الفريق 
السكندري في منافساته االخيرة 
بالدور االول للبطولة، جعلته 

ينهي هذه املرحلة وهو في املركز 
التاسع برصيد 29 نقطة.

ف����ي املقاب����ل يدخ����ل فريق 
بتروجيت لقاء اليوم وال بديل 
أمامه عن الفوز للحفاظ على فارق 
النقاط الت����ي تفصله عن أقرب 
منافسيه مبركز الوصيف الذي 
يحتله حاليا برصيد 29 نقطة.

»جدو« يؤكد توقيعه سرًا 

ومن ناحي����ة اخرى، اعترف 
محمد ناجي »جدو« مهاجم فريق 
االحت����اد الس����كندري بتوقيعه 
للزمال����ك وحصوله على مقابل 
مادي، مشيرا إلى أنه يجب على 
الزمالك عدم إظهار العقد، لينهي 
بذلك الالعب نفسه مسلسل النفي 

الذي كرره منذ العودة من انغوال. 
وقال جدو في تصريحات لقناة 
»درمي«: »بالفعل وقعت للزمالك، 
ولكن يج����ب عليهم عدم إظهار 
العق����د حتى ال نتع����رض معا 

للعقوبة«.
وأضاف ه����داف كأس األمم 
االفريقية 2010 »كان من املفترض 
أن ينهوا اإلجراءات مع االحتاد 
السكندري الذي ميلك عقدي ملدة 

موسم ونصف«.
وكان ج����دو قد نفى توقيعه 
للزمالك في أكثر من مناس����بة 
على عقد يبدأ من بداية املوسم 
املقبل، وأشار وقتها إلى جتديد 
تعاقده مع االحتاد الس����كندري 
حتى نهاية عام 2011. وأكد جدو 

من قبل رغبته ف����ي االحتراف 
اخلارجي خالل مش����اركته في 
كأس األمم االفريقي����ة، موضحا 
أنه يتمنى االنضمام لألهلي في 
حال عدم تلقيه عروضا خارجية 

لالحتراف.
ورفض ج����دو اإلفصاح عن 
املقاب����ل الذي حص����ل عليه من 
الزمالك، إال أن األنباء من داخل 
نادي الزمالك تؤكد انه حصل على 
250 ألف جنيه مصري باإلضافة 

إلى شيك مبثلها.
أنه وقع للزمالك  وأكد جدو 
إثب����ات »حس����ن نيته«  بهدف 
بالرغبة في االنتقال إلى الفريق 
األبيض قبل س����فر الالعب مع 
املنتخب إلى معس����كر دبي يوم 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكدت جيهان السادات أرملة 
الرئيس املص����ري الراحل انور 
الس����ادات، أن ف����وز مصر على 
اجلزائر في انغوال، أسعدها كما 
أس����عدها انتصار املصريني في 

حرب أكتوبر عام 1973 متاما.
املنتخبني  وكان����ت مب����اراة 
املص����ري واجلزائري في الدور 
نصف النهائي من بطولة كأس 
األمم األفريقية والتي انتهت بفوز 
كبير ل� »الفراعنة« برباعية نظيفة، 
في طريقه لالحتفاظ باللقب للمرة 
الثالثة عل����ى التوالي، قد القت 
اهتماما كبيرا على املس����تويني 

العربي والعاملي.
على صعيد متصل، احتشد 
اكثر م����ن 60 الف مش����جع في 
ستاد القاهرة من اجل االحتفال 
مبنتخب مصر وقد حضر احلفل 
جنال الرئيس محمد حسني مبارك 
من اج����ل االحتف����ال مع العبي 
مصر واجلماهير العريضة التي 

احتشدت في امللعب.
وقام املطرب املصري الشهير 
عم����رو دي����اب بتق����دمي الفقرة 
الرئيس����ية م����ن احلف����ل حيث 
ق����ام بغناء العديد م����ن اغانيه 
الش����هيرة باالضافة الى صعود 
العبي املنتخب الى حلبة املسرح 
ومش����اركة عمرو دياب الرقص 
والغن����اء وكان بط����ل الفق����رة 
الغنائية كما هي العادة حارس 
مرمى املنتخب املصري عصام 
احلضري الذي قام باس����تخدام 
الطبلة في احتفاله، ولم يستمر 
عمرو دياب طوي����ال في تقدمي 
الغنائي����ة نظرا لضياع  فقرته 
التقاط صور  الوقت في  بعض 
تذكارية مع عمرو دياب من العبي 
منتخب مصر مما ادى الى نهاية 

احلفل بشكل مفاجئ.
وكان احلفل قد شهد حضور 
جميع اعضاء مجلس ادارة احتاد 
كرة القدم باالضافة الى رئيس 
املجلس االعلى للرياضة حسن 
صقر ووزير البترول سامح فهمي 
باالضافة الى العديد من الفنانني 

املصريني.
من جهة اخرى، يعود اليوم 
قطار ال����دوري املصري املمتاز 
لكرة القدم لالنطالق مبباريات 
األسبوع السادس عشر في افتتاح 
منافسات الدور الثاني للمسابقة 
بعد توقف دام ألكثر من 40 يوما 
بسبب مشاركة منتخب املصري 

31 ديس����مبر قبل بطولة األمم 
االفريقية.

وقال جدو »وقعت للزمالك 
أثن����اء وجودي في القاهرة قبل 
الس����فر مع املنتخ����ب إلى دبي، 
أقنعني حس����ام  وذل����ك بعدما 
حسن وحازم إمام بالتوقيع من 
إثبات رغبتي في االنتقال  أجل 

للفريق«.
وأضاف »لكني مرتبط بعقد 
مع االحتاد وسأستمر مع الفريق 
حتى نهاية املوسم القادم، وموافق 
على م����د عقدي لفت����رة أخرى 

أيضا«.
وكان محمد مصيلحي رئيس 
نادي االحتاد قد أك����د أن إدارة 
النادي ستعقد اجتماعا مع جدو 
لتعدي����ل عقده م����ن حيث املدة 
واملقابل امل����ادي. وعلم أن قيمة 
العقد اجلديد س����تكون مليونا 
و200 أل����ف جنيه في املوس����م 
الواحد بدال من 650 ألف جنيه، 
ليتساوى مع عقد شادي محمد 

أعلى فئة من العقود بالنادي.
فوز األهلي على الزمالك 

في »الطائرة«

الفريق  من جهة اخرى، فاز 
األول للكرة الطائرة بنادي األهلي 
على منافسه وغرميه التقليدي 
الزمالك بنتيجة ثالثة اش����واط 
مقابل شوط واحد في قمة دوري 
الطائرة التي أقيمت بني القطبني 
اول م����ن امس، واس����تضافتها 
محافظة أسوان في ختام منافسات 
الدور الثاني من البطولة، وجاءت 
نتائج األشواط كالتالي )23/25، 

.)26 /28 ،25/23 ،23/25
يذك����ر أن إيراد املب����اراة مت 
تخصيص����ه لصال����ح ضحايا 
التي اجتاحت أسوان،  السيول 
وعددا من محافظات مصر منذ 
قرابة األس����بوعني، ومن املقرر 
أن تقام الدورة املجمعة األولى 
في الفترة من 18 إلى 24 مارس 
املقبل مبحافظتي أسيوط واملنيا، 
مبشاركة أندية األهلي والزمالك 
وطالئع اجلي����ش وبتروجيت 
وسموحة واحتاد الشرطة، على 
أن تقام الدورة املجمعة النهائية 
باإلسكندرية والقاهرة في الفترة 
من 5 إلى 11 ابريل القادم لتحديد 

بطل الدوري ملوسم 2010.

100 العب في أكاديمية إيڤرتون

بدء أنشطة األسبوع المصري ـ الكويتي المشترك

المرزوقي وجالل ضمن قائمة حكام المونديال

انطلقت لق���اءات البرنامج 
الرياضي املشترك الثاني بني 
الكويت ومص���ر للموهوبني 
الوفد  رياضيا 2010 بوصول 
املصري الى البالد الذي يضم 
47 العبا ميثلون ألعاب اجلودو 
وكرة الق���دم وتنس الطاولة 
برئاسة مدير املجلس القومي 
للرياضة املصرية حسن عباس 
يرافقه د.خالد مسعود ومحمد 
حمدي وعصام ابوزيد واحمد 
حم���دي إداري���ني، حيث كان 
في اس���تقبالهم عدد كبير من 
املس���ؤولني في الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة تقدمهم 
مدير اإلعالم والنشر توفيق 
العيد ومدير العالقات العامة 
عبداحلميد الشخص ونائبه 
بش���ار عبداهلل وعضو جلنة 
املهرجان حامد الهزمي وأركان 

السفارة املصرية في البالد.
ورحب العيد بالوفد الضيف 
ونقل لهم حتي���ات مدير عام 
الهيئة فيصل اجلزاف ورئيس 

اللجنة العليا للمهرجان نائب 
املدير العام لشؤون الرياضة 
جاس���م يعقوب ونائب املدير 
الرياضية  الع���ام للش���ؤون 
د.حمود فليطح، متمنيا للوفد 
املص���ري الش���قيق والعبيه 
النجاح في املهرجان الرياضي 
الثاني، الفت���ا الى ان الكويت 
حترص على جناح هذا احلدث 
ممثلة في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة. ومن جهته، فقد عبر 
رئيس الوفد املصري حس���ن 
عباس عن س���عادته وأعضاء 
الكويت  الوفد بتواجدهم في 
قائال: للكويت مكانة خاصة في 
نفوس الشعب املصري، وال شك 
ان جناح املهرجان األول الذي 
أقيم في القاهرة كان حافزا لنا 
لتكرار هذا احلدث في الكويت 
بن���اء على اتفاق مس���بق وال 
نشك مبدى جناح الكويت في 
اس���تضافة أنشطة املهرجان. 
وأش���ار الى ان الوفد املصري 
يض���م 47 العب���ا موهوبا في 

أكثر من لعبة سواء جماعية أو 
فردية سيشاركون نظراءهم في 
الكويت في منافسات رياضية 
شريفة على مدى أسبوع، مؤكدا 
ان هذه امللتقيات الرياضية تزيد 
من ق���وة العالقات الرياضية 
والش���بابية ب���ني الش���عبني 
العملية  الش���قيقني، وتثري 
الرياضية في البلدين كما هي 
متينة ورائعة على املستوى 
السياسي، هذا ش���يء نفخر 
به جميعا. وب���دأت أمس في 
نادي كاظمة أنشطة املهرجان 
جلمي���ع األلع���اب، بعد ان مت 
اعتماد أس���ماء املشاركني من 
أثناء  الالعبني م���ن اجلانبني 
االجتماع الفني الذي عقد بفندق 
سفير بحضور اللجنة الفنية 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمهرجان جاسم يعقوب الذي 
أكد أهمية ه���ذه الزيارة، آمال 
ان حتق���ق أهدافها، خاصة ان 
األلعاب تضم عددا كبيرا من 

املوهوبني في اجلانبني.

يكمل احلكم الدولي صالح 
املرزوقي قصة جناح التحكيم 
االماراتي ف���ي نهائيات كأس 
العالم بع���د اختياره من قبل 
االحت���اد الدولي لك���رة القدم 
)فيفا( ليك���ون ضمن قائمة 
احل���كام الذي���ن س���يديرون 
املباريات ف���ي مونديال 2010 

جنوب افريقيا.
واعلن فيفا اختيار املرزوقي 
حكما مساعدا ثانيا ضمن الطاقم 
اآلس���يوي االول ال���ذي يضم 
السعودي خليل جالل الغامدي 

حكما رئيسيا وااليراني حسان 
قمر انيفار مساعدا اول.

ولم يغب التحكيم االماراتي 
عن كأس العالم منذ عام 1994 
في الواليات املتحدة حني سجل 
علي بوجسيم املشاركة للمرة 
االول���ى، ثم اتبعه���ا مبادارة 
مباريات اخرى في مونديالي 
1998 في فرنس���ا و2002 في 
الياب���ان وكوري���ا اجلنوبية، 
قبل ان يشارك احلكم املساعد 
عيس���ى درويش في مونديال 

2006 في املانيا.

وكان فيفا قد اختار احلكم 
السعودي خليل جالل من بني 
احل���كام الذين قادوا مباريات 

مونديال 2006 في املانيا.
وعبر رئيس جلنة احلكام 
الرئيسية في االحتاد السعودي 
عمر املهنا عن سعادته واعتزازه 
بالثق���ة التي حظي بها احلكم 
خليل جالل من قبل الفيفا و»هي 
تؤكد املكانة التي بلغها احلكم 
السعودي في املشاركة بتحكيم 
الدولية  البطوالت  العديد من 

والقارية«.

نجران يطيح باالتحاد من كأس 
عزز بني ياس موقعه في املركز الرابع بعد فوزه الصعب ولي العهد السعودي

على مضيفه الش����ارقة 1-0 في املرحلة الثالثة عشرة من 
الدوري االماراتي لكرة القدم.

ورفع بني ياس رصيده الى 26 نقطة ليبقى رابعا بفارق 
االهداف خلف العني الذي يلعب مع االهلي االثنني املقبل.

وفي مباراة ثانية، فاز الوصل على ضيفه الشباب 0-2، 
فرفع الفائ����ز رصيده الى 20 نقطة في املركز اخلامس، في 
حني بقي الشباب تاس����عا برصيد 13 نقطة وليدخل ايضا 
منطقة اخلطر. وتختتم املرحلة االربعاء املقبل بلقاء الوحدة 

مع عجمان.
اعلن االهلي بطل ال��دوري االماراتي لكرة القدم تعاقده مع 
املدرب الهولندي هانك تني كات ليقود الفريق خلفا للتونس��ي 
نور الدين العبيدي حتى نهاية املوس��م دون االعالن عن القيمة 

املالية للصفقة.
 وكان العبيدي عني في مهمته مؤقتا بعد انتهاء عقد االماراتي 
مهدي علي مع االهلي عقب مش��اركته في كأس العالم لالندية 
التي أقيمت في أبوظبي في ديسمبر املاضي والذي كان بدوره 

حل بديال للروماني ايوان اندوني املقال من منصبه.
فاز احملرق حامل اللقب على الرفاع الش����رقي 2-1 على 
ستاد النادي األهلي باملاحوز ضمن منافسات املرحلة احلادية 

عشرة من الدوري البحريني لكرة القدم.
 وسجل حسني علي »بيليه« )59( والبرازيلي ريكو )95( 
هدفي احملرق، والبنيني سيدا )32( هدف الرفاع الشرقي.

 ورفع احملرق رصيده ال����ى 27 نقطة في املركز الثاني 
بفارق االهداف خلف الرفاع املتصدر، فيما مني الرفاع الشرقي 
باخلسارة الرابعة على التوالي وبقي في املركز التاسع قبل 

األخير برصيد 8 نقاط.
اقال االهل��ي القطري مدرب فريق ك��رة القدم في النادي، 
البرازيلي سيزا وتعاقد مع املغربي حسن حرمة اهلل مدرب املنتخب 
االوملبي القطري الس��ابق خلفا له.  وعقد حرمة اهلل على الفور 
اجتماع��ا مع اجلهاز االداري ومع العبي الفريق.  ودرب حرمة 
اهلل فرق الريان وام صالل والسد والوكرة قبل ان يتولى تدريب 
املنتخب االوملب��ي في تصفيات اوملبياد بكني 2008، فيما تولى 
سيزا تدريب االهلي عقب اقالة مواطنه ريكاردو بعد اخلسارة 

امام اخلريطيات في اجلولة السادسة.
حقق الوحدات فوزا صعبا على مضيفه اليرموك 1-0 على 
ستاد امللك عبداهلل الثاني في القويسمة في افتتاح املرحلة 
اخلامسة عشرة فتصدر مؤقتا ترتيب الدوري االردني لكرة 
القدم.  وسجل عامر ذيب الهدف من ركلة جزاء )80( رافعا 
رصيده الشخصي إلى 5 أهداف، فيما ارتفع رصيد الوحدات 
الى 36 نقطة وتق����دم بفارق نقطتني على غرميه التقليدي 

الفيصلي، في حني بقي رصيد اليرموك عند 15 نقطة.
وفي مباراة ثانية، تغلب احتاد الرمثا على جاره الكرمل 
به����دف خلالد قويدر )83( فارتفع رصيده الى 15 نقطة في 
املركز التاسع متساويا مع اليرموك وكفرسوم، بينما جمدت 
اخلس����ارة رصيد الكرمل عند 11 نقطة ف����ي املركز احلادي 

عشر قبل األخير.
استعاد الكرامة حامل اللقب نغمة الفوز على حساب ضيفه 
امية 1-0، وفاجأ اجلزيرة ضيف��ه الوثبة القوي 3-2 في افتتاح 

املرحلة اخلامسة عشرة من بطولة سورية لكرة القدم.
 وفاز ايضا اجليش على االحتاد 1-0، وتشرين على ضيفه 
الطليع��ة 1-0 ايضا، والنواعير على ضيف��ه جبلة 2-0، وتعادل 

عفرين مع ضيفه الوحدة 0-0.

فريق األكادميية األولى حتت 14 عاما

العبو االحتاد مصدومون من اخلسارة أمام جنران

100 العب والعبة من الصغار تراوحت أعمارهم 
ما بني 3 و13 عاما اشتركوا في البرنامج التدريبي 
»كرة القدم للجميع« الذي تقدمه األكادميية األولى 
لكرة القدم بالتعاون مع نادي إيڤرتون االجنليزي 

لكرة القدم ملدة ستة أسابيع.
ومت توزيع املشاركني إلى 5 مجموعات لتلقي 
تدريبات مكثفة في أساس���يات كرة القدم لتنمية 
اللياقة البدنية وتعريفه���م على املهارات الفنية 

الالزمة لالعب كرة القدم، بإشراف مدربني محترفني 
وطنيني وأجانب من نادي إيڤرتون، وذلك في مركز 

حسن أبل الرياضي في منطقة الدسمة.
من جانب آخر، لعب فريق األكادميية األولى لكرة 
القدم للسن حتت 14 عاما ثالث مباريات ودية مع 
فريق »غول أكادميي« وفريق أكادميية حسن أبل 
وفريق جاك الهندي من أجل االستفادة من اخلبرة 

واالحتكاك وقد تعادل فيها مع هذه الفرق.
فجر جن���ران مفاجأة من العيار الثقيل عندما 
أقصى ضيفة االحتاد من مسابقة كأس ولي العهد 
السعودي لكرة القدم بفوزه عليه 2 � 1 على ملعب 
نادي األخدود في جنران في ختام منافسات الدور 
ثمن النهائي.  وسجل الكونغولي ديبا )43 و65 
من ركلة جزاء( هدفي جن���ران، ومحمد نور من 

)67 من ركلة جزاء( هدف االحتاد.
ويلتقي جنران في ال���دور املقبل على ملعب 
االخدود ايضا االنصار )درجة اولى( الذي تأهل 
بعد فوزه على احلزم 4 � 2 بعد التمديد على ملعب 
مدين���ة االمير محمد بن عبدالعزي���ز في املدينة 

املنورة.
وسجل تركي خضير )12 و71 و110( ومحسن 

العيس���ى )94 من ركلة ج���زاء( اهداف االنصار، 
وصفوان املولد )72( والسنغالي حمادجي )87( 

هدفي احلزم.
وكان الطائي اخر املتأهلني بفوزه على مضيفه 
الوحدة بركالت الترجيح 5 � 4 )الوقتان االصلي 
واالضافي 1 � 1( على ملعب مدينة امللك عبدالعزيز 

الرياضية بالشرائع في مكة املكرمة.
وسجل حمد اجلهيم )60( هدف الطائي، واملغربي 
عبد الكرمي بن هني���ة )9( هدف الوحدة قبل ان 

يطرد في الدقيقة )41(.
وفي ربع النهائي يلعب الثالثاء املقبل الفتح 
مع االهلي، والشباب مع الطائي، واالربعاء النصر 

مع الهالل، واالنصار مع جنران.
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