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المصريون يترقبون أول قمة بعد الثورة

الكالسيكو الـ )107( بين األهلي والزمالك على صفيح ساخن
§ القاهرة – أ ف ب

األهلي  مع  الزمالك  مــبــاراة  تتصدر   [
والعربية  المصرية  الــقــدم  ــرة  ك عناوين 
ــام  ــت ـــي خ ــا يـــتـــواجـــه الـــفـــريـــقـــان ف ــدم ــن ع
الدوري  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
ــوم  ــي ـــاد الـــقـــاهـــرة ال ـــت ــى اس ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
األولــى  هي  ستكون  قمة  في  ــاء(،  ــع )األرب
والعشرين  الخامس  ثورة  بعد  نوعها  من 
ــام  ــظ ــن ــال ـــت ب ـــاح ـــي أط ـــت ـــن يـــنـــايـــر، وال م

السابق. المصري 
ـــدر األهــــلــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ـــص ـــت وي
للزمالك،   50 مــقــابــل  نــقــطــة،   55 بــرصــيــد 
وبــالــتــالــي  ــث،  ــال ــث ال لــإســمــاعــيــلــي  و43 
بين  اللقب  على  مــحــصــوراً  ــراع  ــص ال بــات 
نهاية  عــلــى  ــات  ــاري ــب م  4 قــبــل  الــغــريــمــيــن 
كي  الفوز  الزمالك  على  ويتعين  الـــدوري، 

يبقي الصراع مفتوحًا.
بين   107 الــرقــم  المواجهة  وستحمل 
 25 مقابل  مرة   37 األهلي  فاز  إذ  الفريقين، 

للزمالك و44 تعاداًل.

انتفاضة األهلي وتراجع الزمالك
من  العديد  الماضية  األسابيع  وشهدت 
الصدارة  اثرها  على  فقد  للزمالك  الكبوات 
فترة  تخللتها  شهور  لعدة  عليها  تربع  التي 
 25 ثــورة  بعد  للمسابقة  الطويلة  التوقف 

يناير.
وفي 11 مباراة بعد استئناف المسابقة 
في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حقق 
الزمالك بقيادة مديره الفني حسام حسن 5 
انتصارات فقط مقابل 3 تعادالت وخسائر، 
إيابا،  قوية  األهلي  فعل  ردة  كانت  حين  في 
مانويل  العائد  البرتغالي  بقيادة  فحقق 

جوزيه الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3.
لقبه  على  المحافظة  من  األهلي  واقترب 
وإحـــــرازه لــلــمــرة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي 
بعد  تــاريــخــه،  فــي  والثالثين  والــســادســة 
للغاية  سلبية  كانت  التي  األخيرة  المرحلة 
ــه أمــــام الــمــصــري  ــوط ــق ــد س ــع ــك ب ــال ــزم ــل ل
الماضي،  السبت  2/صفر  البورسعيدي 
في  اإلسماعيلي  على  األهــلــي  تغلب  فيما 
محمد  نجميه  من  بهدفين   1/2 قمة  مباراة 

بركات ومحمد ناجي جدو.

الصفوف شبه مكتملة
مكتملة  شبه  الفريقين  صفوف  وتبدو 
صانع  ــاب  ــي غ ــع  ــوق ــت وي الــقــمــة  ــاء  ــق ل قــبــل 
خشية  تــريــكــة  أبـــو  محمد  ــي  ــل األه ــاب  ــع أل
مهاجم  غياب  ينتظر  كما  اإلصابة،  معاودة 
اكتمال  عــدم  بسبب  زكــي  عــمــرو  الــزمــالــك 
تأهيله بعد التعافي من اإلصابة كما يغيب 
مباراة  بعد  لإيقاف  إبراهيم  محمد  الشاب 

المصري.
الخيرة  ــك  ــال ــزم ال تــمــاريــن  ــي  ف وشــــارك 
ــرو زكــي  ــم جــمــيــع الــالعــبــيــن بــاســتــثــنــاء ع
بينما  بالمعسكر،  تواجدهما  لعدم  وميدو 

عــوديــة  محمد  ــري  ــزائ ــج ال الــمــهــاجــم  أدى 
عقب  للمباراة  لتجهيزه  تأهيلية  تدريبات 

إصابته بالكاحل.
هجوم  أقوى  صاحب  الزمالك،  ويعتمد 
البارز  نجمه  على  هدفًا(،   42( الــدوري  في 
المحمدي  ياسر  حسين  والقطري  شيكاباال 
شباك  لهز  مصطفى  وحسن  جعفر  وأحمد 
ــي،  ــل األه يعتمد  ــل،  ــاب ــق ــم ال ـــي  وف األهـــلـــي، 
هدفًا(   20( دفاع  خط  أقوى  ثاني  صاحب 
عماد  على  البورسعيدي،  المصري  بعد 
والسنغالي  »جــدو«  ناجي  ومحمد  متعب 
محمد  ــرم  ــض ــخ ــم وال سيلفا  دا  ــك  ــي ــن ــي دوم

بركات.

الحكم  تعيين  المصري  االتحاد  وأعلن 
علمًا  المباراة،  إلدارة  بلوم  كيفن  الهولندي 
توينتي  بين  هولندا  كأس  نهائي  أدار  بأنه 
وأياكس أمستردام في مايو/ أيار الماضي، 
القمة  يــديــر  هــولــنــدي  أول  سيصبح  ــو  وه

المصرية.
مصر  يــلــعــب  ــات،  ــاري ــب ــم ال ــي  ــاق ب ـــي  وف
والمقاولون  الشرطة،  اتحاد  مع  المقاصة 
واإلسماعيلي  الجيش،  طالئع  مع  العرب 
مع  الحدود  وحرس  السكندري،  االتحاد  مع 
وسموحة  دجلة،  وادي  مع  وانبي  الجونة، 
ــاج  ــت ــت مــع اإلن ــي ــروج ــت ــري، وب ــص ــم مــع ال

الحربي.

لقاء مثير مرتقب بين األهلي والزمالك

جوزيه األهلي يسعى لقمع ثورة »العميد«
§ القاهرة - د ب أ

لفريق  الفني  المدير  أعلن  فقط  شهور   6 قبل   [
وتوأمه  حسن  حسام  القدم  لكرة  المصري  الزمالك 
البرتغالي  ع��ودة  أن  إب��راه��ي��م  ب��ال��ن��ادي  ال��ك��رة  مدير 
لألهلي  الفني  المدير  منصب  إل��ى  ج��وزي��ه  مانويل 
األهلي  على  يسيطر  أن  يجب  القلق  وأن  تخيفهما  ال 
فقط  واح��دا  شهرا  لكن  العكس.  وليس  وجماهيره 
ونقل  عقب  على  رأس���ا  األوض����اع  لقلب  كافيا  ك��ان 
جماهيره  قلوب  إلى  األهلي  مدرجات  من  القلق  روح 
وأصبح  طموحاته  تحقيق  ف��ي  ال��ت��وأم  فشل  بعدما 
في  األش��ه��ر  ال��م��درب  أم��ام  م��ج��ددا  بالسقوط  م��ه��ددا 
خيرا  الزمالك  جماهير  واستبشرت  األهلي.  تاريخ 
الفريق  بإحراز  الماضي  الموسم  انتهاء  مع  بالتوأم 
المصري  الدوري  مسابقة  جدول  في  الثاني  للمركز 
منذ  حسن  الشقيقان  حققها  التي  الصحوة  نتيجة 
الماضي  الموسم  وس��ط  في  الفريق  قيادة  توليهما 
ساءت  الذي  كاستال  دي  السويسري  للمدرب  خلفا 

نتائجه مع الفريق.
أداء  ف��ي  ال��ص��ح��وة  ت��ت��ح��ول  أن  ال��ف��ري��ق  وت��وق��ع 
أبناء  مسيرة  ف��ي  حقيقة  ث��ورة  إل��ى  الفريق  ونتائج 

مدرسة الفن والهندسة بعدما 
تثبيت  في  التوأم  نجح 

الفريق  م��ع  أق��دام��ه 
من ناحية وانتزاع 

ث��ق��ة ال��ج��م��اه��ي��ر 
وم�������ج�������ل�������س 

ة  ر ا د إل ا
م����ن ن��اح��ي��ة 

أخ������رى ب��ل 
وف����������رض 
ه���ي���م���ن���ت���ه 
ع����������ل����������ى 

ال�������ف�������ري�������ق 
م������������ن خ��������ال 

ال��ح��زم ال��ش��دي��د 
ف��������ي ال����ت����ع����ام����ل 

م����ع ال���اع���ب���ي���ن. وق����اد 
للتوأم  الشديد  الحماس 

المسابقة  من  األول  ال��دور  إنهاء  إلى  الزمالك  فريق 
جدول  قمة  على  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
في  وجماهيره  الفريق  آم��ال  لتتضاعف  المسابقة 
ولكن  س��ن��وات.   6 منذ  األول���ى  للمرة  اللقب  إح���راز 
في  وب��دأ  النجاح  مسيرة  استكمال  رف��ض  الزمالك 
تصحيح  ف��ي  ال���ت���وأم  ح��م��اس  ف��ش��ل  بينما  ال��ت��رن��ح 
مثلها  في  وتعادل  مباريات   3 الفريق  فخسر  المسار 
 8 مقابل  الثاني  الدور  في  خاضها  مباراة   11 خال 
انتصارات و3 تعادالت لألهلي الذي قفز مجددا على 
نهاية  في  نقاط  بأربع  تأخره  تحويل  في  ونجح  القمة 
الزمالك  أم��ام  نقاط   5 بفارق  تفوق  إلى  األول  ال��دور 

قبل مباراتهما المقررة اليوم )األربعاء(. 
مقاعد  على  الجالسين  منافسيه  ج��وزي��ه  ول��ق��ن 
قاسيا  درس����ا  ال��زم��ال��ك  ف��ري��ق  ف��ي  ال��ف��ن��ي��ة  اإلدارة 
إلى  األم��ور  إع��ادة  في  التدريبية  بخبرته  نجح  بعدما 
)الشياطين  األهلي  فريق  داخ��ل  الصحيح  نصابها 
التصريحات  إلى  كثيرا  جوزيه  يلتفت  ولم  الحمر(. 
الماضية.  ال��ش��ه��ور  م���دار  على  ل��ل��ت��وأم  »ال��ع��ن��ت��ري��ة« 
لانقضاض  الزمالك  فيها  تهيأ  طويلة  أسابيع  وبعد 
الفني  ومديرهم  العبيه  على  واإلجهاز  األهلي  على 
في  ال��ي��وم  وال��م��ق��ررة   107 رق���م  ال��ق��م��ة  م��ب��اراة  ف��ي 
المسابقة  من  والعشرين  السابعة  المرحلة 
الحسم،  موقعة  ال��ت��وأم  واع��ت��ب��ره��ا 
تشتهي  ال  ب��م��ا  ال���ري���اح  ج����اءت 
ال��س��ف��ن وأص��ب��ح��ت ال��م��ب��اراة 
أمام  سانحة  فرصة  بمثابة 
على  العملي  للرد  جوزيه 

التصريحات.
ول��ك��ن ج���وزي���ه ال���ذي 
الشياطين  ق��ي��ادة  يتولى 
في  الثالثة  للمرة  الحمر 
مستعدا  ي��ب��دو  ت��اري��خ��ه 
آخر  نصر  لتحقيق  اآلن 
ع��ل��ى  ي���ت���وق���ف  ال  ب������ارز 
وإنما  اليوم  مباراة  نتيجة 
ع��ل��ى »ق���م���ع« ث����ورة ال��ف��ري��ق 
حسن  حسام  بقيادة  األبيض 

سابقا«. العالم  العبي  »عميد 

قطار تصفيات آسيا 
نحو مونديال 2014 ينطلق اليوم

§ دبي - ا ف ب

التصفيات  قــطــار  ـــاء(  ـــع )األرب ــوم  ــي ال ينطلق   [
لكرة  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى  المؤهلة  اآلسيوية 
 8 فتقام   2014 الــعــام  الــبــرازيــل  فــي  الــمــقــررة  الــقــدم 

مباريات في ذهاب الدور األول.
مع  مــالــيــزيــا  فتلتقي  ــات  ــاري ــب م  8 ــوم  ــي ال ــام  ــق وت
مع  وكمبدويا  باكستان،  مــع  وبــنــغــالدش  ــوان،  ــاي ت
مع  وأفغانستان  الفليبين،  مع  وسريالنكا  الوس، 
تيمور  ــع  م ونــيــبــال  ــاو،  ــاك م ــع  م وفيتنام  فلسطين، 

الشرقية ومنغوليا مع ميانمار.
تموز  يــولــيــو/   3 ــي  ف اإليــــاب  ــات  ــاري ــب م وحــــددت 

المقبل.
منتخبًا   43 التصفيات  ــي  ف ــارك  ــش وي

في  نــتــائــجــهــا  بــحــســب  تصنيفها  تـــم 
الــتــصــفــيــات الــســابــقــة وأيـــضـــًا في 

في   2010 ــال  ــدي ــون م نــهــائــيــات 
جنوب إفريقيا.

التصفيات،  لنظام  ووفــقــًا 
الخمسة  الــمــنــتــخــبــات  ـــإن  ف
اليابان  وهي  تصنيفًا  األعلى 
واستراليا  الجنوبية  وكوريا 

ــــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــــــــوري وك
مباشرة  تشارك  والبحرين 

في الدور الثالث.
األول  ــدور  ال في  ويــشــارك 
على  حــصــلــت  منتخبًا   16

في   43 إلــى   28 ــن  م ــز  ــراك ــم ال
إلى   8 منها  سيتأهل  التصنيف، 

ذهابًا  مباراتين  بعد  الثاني  ـــدور  ال
الـ22  المنتخبات  إلى  لالنضمام  وإيابًا، 

المصنفة في المراكز من 6 إلى 27.
ــدور  ال فــي  الــثــالثــون  المنتخبات  وتلتقي 

ــًا أيــضــًا،  ــاب ــا وإي ــاب ــي 15 مــواجــهــة ذه الــثــانــي ف
الثالث  الدور  إلى  منها  منتخبًا   15 يتأهل  أن  على 

لالنضمام إلى المنتخبات الخمسة األعلى تصنيفا 
في القارة.

العشرين  المنتخبات  تــوزع  الثالث،  ــدور  ال وفي 
واحدة،  كل  في  منتخبات   4 بواقع  مجموعات   5 على 

وإيابًا  ذهابًا  مرحلتين  من  الــدوري  بنظام  تتنافس 
الدور  إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل 

الرابع، أي 10 منتخبات.
التصفيات،  من  واألخير  الرابع  الــدور  وفي 

توزع المنتخبات العشرة على مجموعتين 
ـــدة،  واح ــل  ك ــي  ف منتخبات   5 ــع  ــواق ب

ــدوري  ال بنظام  أيــضــًا  وتلعب 
ــًا،  ــاب وإي ــًا  ــاب ذه مرحلتين  ــن  م

كل  مــن  والثاني  األول  ويتأهل 
في  النهائيات  إلى  مباشرة  مجموعة 

البرازيل.
ويلتقي صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين 
فيه  المتأهل  يعبر  آسيوي،  ملحق  في  وإيابًا  ذهابًا 
بطل  مع  أيضًا  مباراتين  من  آخــر  محلق  خــوض  إلــى 

أوقيانيا.
الجنوبية  ــا  ــوري وك ــان  ــاب ــي ال منتخبات  ومــثــلــت 
في  اآلسيوية  الــقــارة  واستراليا  الشمالية  وكــوريــا 
وخاضت   ،2010 الــعــام  إفريقيا  جنوب  مــونــديــال 
لكن  أوقيانيا  بطلة  نيوزيلندا  مع  المحلق  البحرين 

األخيرة حجزت البطاقة إلى النهائيات.
تموز  يــولــيــو/   23 ــي  ف ــاب  ــذه ال مــبــاريــات  ــام  ــق وت
ـــاب  واإلي المقبل، 
 28 فــــــــي 

منه.

دي خيا يؤكد تلقيه عرض مانشستر يونايتد
§ لندن - ا ف ب

م��دري��د  ات��ل��ت��ي��ك��و  م���رم���ى  ح�����ارس  أك����د   [
من  ع��رض��ا  تلقيه  خ��ي��ا  دي  داف��ي��د  االس��ب��ان��ي 
القدم،  لكرة  انجلترا  بطل  يونايتد  مانشستر 

بحسب ما دون على موقع »تويتر«.
ان��ه  ع��ام��ا(   20( ال��ش��اب  ال���ح���ارس  وك��ت��ب 
للتعرف  يونايتد  مانشستر  من  »بدعوة  حاليا: 
ولتقديم  عائلتي،  برفقة  والمدينة  النادي  إلى 

عرض لي...«.
السير  ال��ح��م��ر«  »الشياطين  م���درب  وك���ان 
النادي  »يعمل  سابقا:  قال  فيرغسون  اليكس 
رص��دن��اه  لقد  ف��ت��رة.  منذ  خيا  دي  جلب  على 
»ان��ه  فيرغسون  وت��اب��ع  اخ��ت��ي��ارن��ا«.  وح��ددن��ا 
حضورا  يملك  ه��ادئ،  سريع،  ش��اب،  ح��ارس 

مميزا وهو بديل رائع لفان در سار«.
التلتيكو  األساسي  الحارس  خيا  دي  وكان 

من  تخرجه  بعد  األخ��ي��ري��ن،  الموسمين  ف��ي 
تألق  وه��و  العاصمة  ف��ري��ق  ناشئي  م��درس��ة 
انطاق  منذ  بانكوس«  »روخ��ي  صفوف  في 

مسيرته معه العام 2009.
 40( س��ار  در  ف��ان  أدوي��ن  الهولندي  وك��ان 
الموسم  نهاية  ف��ي  سيعتزل  ان��ه  أعلن  ع��ام��ا( 
المنصرم بعد مسيرة مظفرة، إذ كان الحارس 
الدنماركي  العماق  فراغ  سد  من  تمكن  الذي 
الحمر  الشياطين  ت��رك  ال���ذي  شمايكل  بيتر 

العام 1999.
مع  خيا  دي  ال��ح��ارس  فيرغسون  وراق���ب 
مدرب الحراس اريك ستيل في مباراة اتلتيكو 

وفالنسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ف���ت���رات  ف�����ي  الح������ق  ي���ون���اي���ت���د  وك�������ان 
ح�����ارس  ب���ي���ن���ه���م  ح��������راس  ع������دة  س����اب����ق����ة 
م��ارت��ي��ن  ال���ه���ول���ن���دي  أم���س���ت���ردام  أي���اك���س 
األلماني  شالكه  وح���ارس  ستيكلنبورغ، 

إل��ى  ان��ض��م  ال���ذي  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل 
ليون  وحارس  ميونيخ،  بايرن 

لوريس. هوغو  الفرنسي 
إن  ال���ب���ع���ض  وي���ع���ت���ب���ر  ه�����ذا 

حارس  بجلب  يخاطر  فيرغسون 
شهرا   18 خبرة  س��وى  لديه  ليس 

أن  ويتوقع  المحترفين،  ماعب  في 
اسبانيا  منتخب  مرمى  حارس  يوقع 

مع  أع�����وام   5 ل���م���دة  ع���ام���ا   21 ت��ح��ت 
. يتد نا يو

الماضي  السبت  خيا  دي  وأحرز 
 21 ت��ح��ت  أوروب�������ا  ب��ط��ول��ة 

اسبانيا  منتخب  مع  عاما 
الدنمارك. في 

المان يعرض 15 مليون جنيه على برشلونة مقابل الكانتارا
لندن - ا ف ب§ 

يونايتد  مانشستر  ــدم  ق  [
لكرة  االنجليزي  الـــدوري  بطل 
مليون   15 ـــدره  ق ــا  ــرض ع ــدم  ــق ال
وسط  العــب  لضم  إسترليني  جنيه 
تياغو  ــد  ــواع ال االســبــانــي  برشلونة 
الصحف  كشفت  ما  بحسب  الكانتارا، 

االنجليزية الصادرة أمس )الثلثاء(.
ــو  ــاغ ــي »ت أن  مـــيـــرور«  »دايـــلـــي  وذكــــــرت 
الكانتارا دي ناسيمنتو« يبحث عن مكان أساسي 
مع  بذلك  القيام  عن  يعجز  إذ  الملعب،  ارض  على  له 
عدة  خوضه  رغــم  على  واسبانيا  ــا  أوروب بطل  برشلونة 

مباريات في الموسم الماضي مع الفريق األول.
وقدم الكانتارا )20 عاما(، وهو ابن العب الوسط المتوج 
مميزا  مستوى  مازينيو،  1994البرازيلي  العالم  كأس  بلقب 
مع منتخب اسبانيا تحت 21 عاما وقاده إلى إحراز لقب بطولة 
في  مميزا  هدفا  سجل  إذ  الدنمارك،  في  الماضي  السبت  أوروبا 

المباراة النهائية ضد سويسرا )2/صفر(.
الوسط  العب  بضم  الراغبة  االنجليزية  األندية  وترفض 
استرجاع  حــق  فــي  برشلونة  يشترطه  بــنــدا  االســبــانــي، 
ــــو ما  ـــت الــمــنــاســب، وه ـــوق ـــي ال ـــب ف ـــالع ال
وتشلسي  يــونــايــتــد  مانشستر  دفـــع 
الفريق  بأن  علما  للتراجع،  وارسنال 
للقاعدة  وفقا  تصرف  الكاتالوني 
إلى  ــل  رح الـــذي  بــويــان  مــع  نفسها 

روما.
الكانتارا مطلوب في مانشستر يونايتد    )رويترز(


