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تجمعات »أهالوية« تطالب بهزيمة »األبيض« في »القمة« غدًا

شلبي يسخر من تعصب المنتخب الكويتي للزمالك.. وعمرو دياب لم يتوسط للحضري!

عصام احلضري يؤكد توسط املطرب عمرو دياب حلل مشاكله

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
افاد موقع الزمالك على شبكة االنترنت بأن مقدم 
البرامج، اإلعالمي مدحت ش���لبي اثار استياء جميع 
الزملكاوية بعد »سخريته« من انتماء جنمي االزرق 
احلائز لقب بطولة »خليجي 20« األخيرة عندما استضاف 
العبي االزرق وليد علي وجراح العتيقي. وظهرت على 
شلبي الدهشة والسخرية وعدم التصديق بعد أن أكد 

له جنما االزرق انهما زملكاوية متعصبون.
ويبدو ان انتماء شلبي األهالوي قد غلب عليه بشدة 
ولم يستطع إخفاء حتيزه، كما يحاول دائما أن يظهر 

للناس انه ال يشجع ال األهلي وال الزمالك.
من جانب آخر، نفى املستشار جالل إبراهيم رئيس 
نادي الزمالك ل� »إم.بي.س���ي. نت« ما قاله احلارس 
عصام احلضري في أحد البرامج الرياضية عن توسط 

النجم عمرو دياب الشهير ب� »الهضبة« لدى إدارة نادي الزمالك إلنهاء 
أزمته مع النادي وتسهيل انتقاله إلى املريخ السوداني.

 وقال إبراهيم: لم أتلق أي اتصال من النجم عمرو دياب بخصوص 
هذا األمر، وأوضح أن »دياب زملكاوي، ويس���عدنا اهتمامه بش���ؤون 
النادي، لكنه لم يتدخل في هذا املوضوع«، ولم يبلغه أحد من أعضاء 
مجلس اإلدارة أو حسام وإبراهيم حسن بتلقيه اتصاال منه بخصوص 
ه���ذا األمر.وأكد رئيس الن���ادي أن اإلدارة كانت قد اتخذت قرارا ببيع 
احلضري بناء على استشارة حسام حسن املدير الفني للفريق، وقال 
»يب���دو أن احلارس يريد أن يظهر وجود عالقة صداقة تربطه بعمرو 

دياب«.
وعلى وقع القمة بني االهلي والزمالك، جتمع عدد كبير من جماهير 
األهل���ي ومحبيه حول بوابات النادي، وذل���ك من أجل مؤازرة العبي 
الفريق األول أثناء دخولهم ملعب التدريب اس���تعدادا ملالقاة الزمالك 

غدا ضمن مؤجالت اجلولة ال� 12 من بطولة الدوري.
وعل���م أن عددا كبيرا من جماهير الن���ادي قد جتمع أمام البوابات 
وهتف لكل الالعبني الذين مروا أمامهم من العبني، مطالبة بالفوز في 

اللقاء والعودة ألجواء املنافسة على بطولة الدوري من جديد.
وحظى حس���ام غالي العب الفريق بتحية خاص���ة، حيث حملته 
اجلماهير على األعناق وهتفت له، مطالبة إياه بقيادة الفريق لتحقيق 

اإلجنازات والبطوالت خالل الفترة املقبلة.
وتواجدت اجلماهير بأعداد كبيرة أمام بوابات النادي، وذلك من أجل 
احلصول على تذاكر لقاء القمة التي طرحها النادي األحمر. يس���تكمل 
اليوم االهلي تدريباته واستعدادته اخلتامية للقائه املرتقب واملهم مع 

غرميه التقليدي الزمالك واحملدد لها غدا ضمن مباراتهما 
املؤجلة من اجلولة الثانية عش���رة للدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم. وضم���ت القائمة كال من: محمود 
أبو السعود وأحمد عادل عبداملنعم ومؤمن جابر في 
حراس���ة املرمى، وحسام غالي � وائل جمعة � شريف 
عبدالفضيل � أحمد السيد � محمد سمير � رامي ربيعة 
� أحمد فتحي � س���يد معوض في الدفاع، ومعتز إينو 
� حس���ام عاشور � محمد شوقي � شهاب الدين أحمد � 
عبداحلميد ش���بانة � محمد أبوتريكة � محمد بركات � 
أحمد شكري � مصطفى عفروتو � محمد ناجي جدو في 
الوسط، وأسامة حسني � محمد فضل � محمد غدار � 

محمد طلعت � فرانسيس دو فوركي في الهجوم.

إعداد نفسي لشيكاباال

يختتم اليوم الزمالك تدريباته مبعسكره املغلق الذي يقيمه بأحد 
فنادق مصر اجلديدة، وكان قد منح املدير الفني للزمالك حسام حسن 
اهتماما خاصا لالعبه محمود عبدالرازق »ش���يكاباال« خالل تدريبات 
الفري���ق التي أقيمت باالمس في معس���كر الفريق، حيث حرص على 

احلديث مع شيكاباال وإعداده نفسيا بشكل جيد.
وكان حس���ام حسن قد اختار 21 العبا لدخول معسكر الفريق هم: 
عبدالواحد السيد � مصطفى عبدالستار في حراسة املرمى، وهاني سعيد 
� محمود فتح اهلل � عمرو الصفتي � أحمد غامن � حازم إمام � عمر جابر � 
محمد عبدالشافي � صبري رحيل في الدفاع، وحسن مصطفى � إبراهيم 
صالح � عاشور األدهم � أحمد توفيق وشيكاباال � محمد إبراهيم � حسام 
عرفات � حس���ني ياسر احملمدي في الوسط رغم وجود االخير بقطر � 
أحمد جعفر � عالء علي � أبوكونيه في الهجوم، وبذلك تكون قد شهدت 
القائمة عودة عالء على وصب���ري رحيل بعد غياب عن املباريات في 
الفترة املاضية، في حني مت استبعاد الثنائي وجيه عبدالعظيم ومحمد 
يونس، في حني قام حس���ام حسن بإرفاق اسم حسني ياسر في قائمة 
الفريق على الرغم من تواجده مع املنتخب القطري بالدوحة، حتسبا 

لعودة الالعب ملعسكر الفريق واللحاق باملباراة.

الشاطر يغيب 3 أشهر

أجرى اليوم العب حرس احلدود إسالم الشاطر جراحة في »غضروف« 
الركبة حتت إش���راف د.أحمد عبدالعزيز، وذلك بعد أن استمرت اآلالم 
تداهم الالعب على مدار اليومني املاضيني ويغيب 3 أش���هر، وذلك بعد 

أن يخضع لبرنامج عالجي وبرنامج تأهيلي.

األفضل واألسوأ في كرة القدم لعام 2010

سحر برشلونة وإبداع ميسي وتألق ميليتو وسوء روني
CNN: »جردة حساب« للعام 2010 وتقييم 
لالفضل واألسوأ رياضيا وابرز االحداث للمرة 
األولى في عالم كرة القدم، أبرزها تنظيم قارة 
إفريقيا أول كأس عالم وتتويج أول انتر ميالن 
االيطالي بالثالثية ناهيك عن وصول مازميبي 
كأول ناد إفريقي للمرة األولى إلى نهائي كأس 

العالم لألندية.

 برشلونة 

من السهل اختيار اسبانيا األفضل بظفرها 
للقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وللمرة 
األولى في تاريخها بعد األداء املذهل الذي قدمه 
املاتادور في املونديال االفريقي، ولكن مبا أن 
العمود الفقري للمنتخب االس����باني يتكون 
من العبي برش����لونة وميتلكون أفضل العب 
في العالم ليونيل ميسي والبد لي من اختيار 
برشلونة. لقد لعبوا بأداء فائق الروعة، بدءا 
بالتمري����رات املتقنة واملهارات الفنية وصوال 
إلى اللعب اجلماعي وعدم األنانية في امللعب، 
ورغم الثناء املتواصل لهجوم برشلونة إال أننا 
ال ننسى ان خط الدفاع حتسن بشكل كبير في 
اآلونة األخيرة، ففي املباريات السبع األخيرة 
لبرشلونة هذا العام سجل العبوه 28 هدفا في 
حني لم تتلقى ش����باكه أي هدف، ومن ضمن 
املباريات الفوز الكبير وبخماسية نظيفة على 

الغرمي التقليدي ريال مدريد.

تشافي 

رغم أن ميسي هو أفضل العب في العالم إال 
أن تشافي األفضل لعام 2010 حيث أمتنى أن 
يحصل على جائزة كرة القدم الذهبية من الفيفا 
الشهر القادم، والذي يطلق عليه احد أصدقائي 
»نيو« شخصية البطل في فيلم »ماتريكس« 
لقدرته على قراءة امللعب وباحلركة البطيئة 
في حني يناضل اآلخرون ملواكبة وتيرة لعب 

برشلونة.
ميلك تشافي القدرة على التواجد في املكان 
املناسب في الوقت املناسب في خط الوسط، 
حيث مكنت مهارات املايسترو القصير القامة 
من قيادة منتخبه وفريقه لتحقيق اإلجنازات 

هذا العام.

مورينيو

سواء أحببته أم ال، البد للمرء أن يحترمه 
مل����ا قدمه في عالم كرة القدم، في مايو املاضي 
أصبح مورينيو ثالث مدرب يتوج بلقب دوري 
أبطال أوروبا مع فريقني مختلفني، وساهم في 
قيادة نادي إنتر ميالن كأول فريق ايطالي يحقق 
الثالثية في موسم واحد. انه الدافع األساسي 
لتحفيز العبيه وفهم حاجياتهم األساس����ية 
واستخراج أفضل مهاراتهم، انه أكثر من مدرب 
انه قائد بإمكانه التفوق كجنرال في اجليش 
أو مدير لشركة كبرى، وبالرغم من أن معظم 
املتابعني يتوقعون فوز برشلونة باللقب لهذا 
املوسم إال انه من احلماقة الرهان ضد »الرجل 

املميز«.

إنتر ميالن 

ال ميكن أن أنسى هذه اللحظة من هذا العام 
عندما س���جل دييغو ميليتو الهدف الثاني 
لإلنتر في مرمى الباي���رن في نهائي دوري 
األبطال األوروبي، هذا الالعب أمضى معظم 
فترة احترافه مع األندية املتوسطة كفريقي 
ريال سرقس���طة وجنوى، لكن في مباراته 
األهم في حياته س���جل احد أجمل األهداف 
التي رأيتها في امللعب. كانت حركة ساحرة 
لألرجنتيني عندما تالعب باملدافع فان بويتني 
بحركة وهمية وغير االجتاه بسرعة قبل أن 
يضع الكرة في الشباك، انه احد الالعبني الذين 
لم يسلط الضوء عليهم لكن هذا الهدف يعد 

حلظة لن تنسى لي ومليليتو.

مانشستر سيتي

ما الذي حققه نادي مانشس����تر سيتي في 
العقدين األخيرين؟ ال شيء على اإلطالق، ما 
الذي قدموه في املوسم املاضي؟ شيء ال يذكر، 
ومع هذا يعتبره البعض انه من فرق املقدمة 
في أوروبا، والصحافة اإلجنليزية لم متل من 
النادي بعد وما زلت في حيرة من أمري لهذا 

االهتمام املفرط بهذا النادي.
منذ تسلم روبرتو مانشيني دفة القيادة، 
فازوا بثالث مباريات من اصل عشر ضد أفضل 
خمسة أندية في إجنلترا )مان يونايتد، ارسنال، 
تشلس����ي، ليڤربول وتوتنهام(، ووصل األمر 
إلى عدم حصولهم على امليدالية الفضية في 
أي مسابقة، لذا دعونا من مقارنة املان سيتي 

باألندية الكبيرة إلى حني الفوز بلقب.

روني

اختيرجنم مان يونايتد واين روني االسوأ 
ولكنه بالتأكيد ليس األفضل أيضا، ومن األجدر 
له أن يحس����ن من معدله التسجيلي لألهداف 

لكي يصبح احد املهاجمني في العالم.
منذ انضمامه إلى مان يونايتد عام 2004، 
كان معدل روني في تس����جيل األهداف هدفا 
لكل 2.6 مباراة، بينما قدم أداء باهتا في كأس 
العالم األخيرة ويفتقر إلى احلس الهجومي مع 
ناديه، ومع ذلك تستمر اجلماهير اإلجنليزية 

بوصفه »هبة اهلل لكرة القدم«.
حتى الس����ير أليكس فيرغسون يبالغ في 
تقدير روني، مانحا إياه دقائق لعب أكثر من 
البرتغالي دميتار برباتوف الذي ميلك سجال 
تهديفيا أفضل من روني في هذا املوسم، البد 
لروني أن يحسن التصرف في امللعب ويعود إلى 

تسجيل األهداف ليضمن مكانه بني النخبة.

القادسية وكاظمةرونالدينيو يغادر وكاسانو تدرب
يواصالن تصدرهما للطائرة

واصل القادسية وكاظمة تصدرهما 
للقسم االول من بطولة احتاد الكرة 
الطائرة الرابعة بفوزهما اول من امس 
على الساملية والتضامن على التوالي 
بالنتيجة ذاتها 3-0 ضمن مباريات 
االس��بوع الس��ادس م��ن البطولة. 
وجاءت نتائج اشواط مباراة القادسية 
والساملية 25-13 و25-17 و25-19، فيما 
جاءت نتيجة اشواط مباراة كاظمة 
والتضامن 25-19 و25-16 و26-28. 
القادسية  الفوزين يواصل  وبهذين 
وكاظمة تصدرهما للبطولة برصيد 
14 نقطة. وف��ي مباراة اخرى قوية 
ومتكافئة تغلب الكويت على اليرموك 
3-2 وجاءت نتائج االشواط 23-25 
و23-25 و25-14 و16-25 و15-13 في 
مباراة حماسية تبادل فيها الفريقان 
الفوز باالش��واط ولم يتضح الفائز 
حتى الثواني االخيرة منها. وتغلب 
العربي على الصليبخات 3-1 وجاءت 
نتائج االشواط 25-23 و26-28 و25-
13 و27-25، فيما تغلب الشباب على 
الفحيحيل 3-1 وجاءت نتائج االشواط 
و9-25.  و27-25  و23-25   14-25
وتنص قوانني البطولة على ان الفرق 
صاحبة املراكز االربعة االولى ستلعب 
بعد ختام الدور التمهيدي مباريات 
من دور واحد يحدد من خاللها بطل 

هذه البطولة.

ميسي يتفوق على رونالدو   

اتحاد الكرة يحتفي بالحربان

أعطى املهاجم البرازيلي رونالدينيو ظهره مليالن 
متصدر جدول ترتيب الدوري االيطالي لكرة القدم، 
واعرب عن رغبته الواضحة في الرحيل عبر امياءة 
متثلت في مغادرته مران الفريق، في الوقت الذي كان 
يخوض فيه انطونيو كاسانو تدريبه االول وذكرت 
شبكة »سكاي س���بورتس« أن رونالدينيو متلكه 
الغضب بعد الغاء اجللس���ة التي كانت مقررة بني 
ادريانو غالياني نائب رئيس النادي ووكيل أعمال 
الالعب روبرتو دي اس���يس في ريو دي غانيرو، 

بسبب س���وء االحوال اجلوية. وكان من املقرر أن 
يناقش غالياني مستقبل رونالدينيو وامكانية رحيله 
الى غرمييو البرازيلي، ولكن مت تأجيل اجللس���ة 
مع دي اس���يس الجل غير مسمى. وكان ميالن بدأ 
معسكره في دبي الذي يستمر حتى 3 يناير املقبل 
ضمن استعداداته ملعاودة الدوري احمللي نشاطه 
بعد االستراحة الش���توية. يتخلل معسكر ميالن 
مباراة ودية ستكون مع االهلي االماراتي في 2 من 

الشهر املقبل على كأس التحدي.

تفوق املهاجم األرجنتيني ليونيل ميسي مجددا 
على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتزع 
منه لقب أفضل هدف لهذا العام في استفتاء بني رواد 
موقع صحيفة »ماركا« األسبانية على االنترنت، 
وأعلن املوقع االلكتروني ل� »ماركا« أن رواده اختاروا 
هدف ميسي في مرمى ريال سرقسطة ليكون األفضل 
في عام 2010 حيث خطف ميسي الكرة من العبي 
خط وسط سرقس���طة في منتصف امللعب متاما 

وانطلق بها بس���رعة فائقة مراوغا أحد املدافعني، 
ثم ثالثة آخرين على حدود منطقة اجلزاء بلعبة 
واحدة ماكرة قبل أن يسدد الكرة في الزاوية البعيدة 
على يسار حارس املرمى. أما رونالدو فاحتل املركز 
الثاني بهدفه الذي س���جله في شباك ڤياريال من 
ضربة حرة رائعة لعبها في اجتاه الزاوية البعيدة 
لتمر بجوار القائم إلى داخل املرمى في زاوية صعبة 

للغاية على احلارس.

يقيم احتاد كرة القدم اليوم حفال الس���تقبال 
ش���يخ املعلقني خالد احلربان وذلك في السابعة 

مساء في مقر االحتاد.
وكان احلربان قد عاد الى البالد االثنني املاضي 

قادما من رحلة عالج استغرقت عدة شهور تنقل 
خاللها ما بني مستشفيات اسبانيا وايطاليا، وقد 
طمأن )احلربان( خالل حديثه لوس���ائل االعالم 

اجلميع على وضعه الصحي، 

اختي���ر نادي وفاق س���طيف املنافس في 
دوري احملترفني اجلزائري كأحسن ناد عربي 
لعام 2010 في االس���تفتاء الذي نظمه املوقع 
املتخصص »يورو سبورت« مبشاركة 4394 
مصوتا. وحسب نتائج االستفتاء، حصل وفاق 
سطيف على 40 % من مجموع األصوات )1758 
صوتا( متقدما على نادي األهلي املصري الذي 

حصل على 1099 صوتا أي ما يعادل 25 % من 
مجموع األصوات، ون���ادي الزمالك املصري 
الذي حصل على 879 صوتا )20 % من إجمالي 
األصوات(. وجاء الترجي الرياضي التونسي 
في املركز الرابع برصيد 307 اصوات ثم نادي 
الهالل الس���عودي الذي حصل على 4 % من 
مجموع األصوات واالحتاد الس���وري 3% ثم 

الوح���دة اإلماراتي 1%. وتوج وفاق س���طيف 
عام 2010، بلقب بطول���ة كأس اجلزائر وفاز 
باملركز الثاني في دوري احملترفني كما أحرز 
لقب كأس سوبر احتاد شمال أفريقيا وكأس 
احتاد شمال أفريقيا لألندية الفائزة بالكأس 
ووصل إل���ى دور املجموعات ببطولة دوري 

أبطال أفريقيا.

وفاق سطيف أفضل ناد عربي

مدحت شلبي

جمل�س اإدارة

النادي الكويتي للربع ميل

ل�سباق ال�سيارات والدراجات النارية

لوفاة املغفــور له بـــاإذن اهلل تعاىل 

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة اإىل

وجميع العاملني

ومنت�سبي ريا�سة ال�سيارات

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

من�سور نا�سر اخلرافـي

عائلة اخلرافـي الكرام


