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يالقي إستوديانتيس في نهائي كأس العالم لألندية 

المباراة الـ 500 لتشابيإينيستا يغيب عن النهائي بالتر يشيد بقدرات اإلمارات التنظيمية 
اكد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزيف بالت����ر ان االمارات متلك قدرات تنظيمية 
هائلة س����اهمت في اخراج بطول����ة العالم لالندية 
املقامة حالي����ا بأبهى حللها. وقال بالتر في مؤمتر 
صحافي عقده امس برفقة رئيس اللجنة املنظمة في 
ال� »فيفا« االميركي تشاك باليزرز ورئيس االحتاد 
االماراتي محمد خلفان الرميث����ي »متلك االمارات 
قدرات تنظيمية هائلة وقد جتلى هذا االمر من خالل 

النسخة السادسة من بطولة العالم لالندية«.
وأضاف: »فيفا« س����عيد بتواجده في أبوظبي 
ونتطل����ع الى املجيء مرة جديدة العام املقبل الننا 
لقينا حفاوة بالغة هنا وجميع االمور تسير بشكل 

رائع.  وأوضح »ستساهم اقامة البطولة على ارض 
االم����ارات في تطوير كرة القدم ليس فقط في هذه 

الدولة بل في املنطقة عموما«.
 وأكد بالتر مرة جديدة ان »فيفا« لن يقوم بتعديل 
نظام بطولة العالم لالندية الن »النظام احلالي هو 
االكثر انصافا للجميع، لدينا معوقات خصوصا فيما 
يتعل����ق باالندية االوروبية التي تخوض مباريات 
مكثفة في هذه الفترة من السنة وال تستطيع الغياب 
لفترة اسبوعني عن نشاطها في البطوالت االخرى«. 
وأكد بالتر رغبته مجددا في التقدم بترشيح نفسه 
لوالية جديدة على رأس االحتاد الدولي عام 2011، 

معتبرا ان »مهمته لم تنته بعد«.

يتوقع ان يغيب العب وس����ط 
برش����لونة االس����باني اندري����س 
اينيستا عن املباراة النهائية لبطولة 
العالم لألندية في كرة القدم بعد 
تعرض����ه لالصابة خ����الل مباراة 
اتالنتي املكسيكي. وخرج اينيستا 
ف����ي الدقيقة 75 من املباراة ليحل 
بدال منه بويان كركيتش، وأظهرت 
الفحوص����ات األولية انه تعرض 
الصابة في فخذه اليسرى. وجاء 
الكاتالوني على  في بيان للنادي 
موقعه االلكتروني: »ستحدد صورة 

أشعة ثانية درجة االصابة«.

 أصبح العب وسط برشلونة 
االسباني تشابي هرنانديز ثاني 
العب ف����ي التاريخ يخوض 500 
مباراة مع الفريق الكاتالوني وذلك 

بعد مباراة اتالنتي.
وأصب����ح تش����ابي )29 عاما( 
ثاني العب ينال هذا الشرف بعد 
املدافع ميغيلي )548 مباراة( بني 
1973 و1989، وذلك بعد 11 س����نة 
أمضاها مع بطل أوروبا واسبانيا 

احلالي.
وانضم تش����ابي الى اكادميية 
برشلونة عام 1991 بعمر 11 سنة.

استعراض برشلونة أنهى أحالم أتالنتي بثالثية
بلغ برشلونة االسباني املباراة النهائية من بطولة 
العالم لألندية في كرة القدم بفوزه على اتالنتي املكسيكي 
3-1 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي امام 

40952 متفرجا.
وسجل سيرجيو بوسكيتس )35( واالرجنتيني 
ليونيل ميس���ي )55( وبدرو رودريغيز )67( اهداف 

برشلونة، وغييرمو روخاس )5( هدف اتالنتي.
ويتقابل برشلونة في النهائي غدا مع استوديانتيس 
دي البالتا االرجنتيني الذي اخرج بوهانغ س���تيلرز 
الكوري اجلنوبي بف���وزه عليه 2-1 الثالثاء املاضي، 
في حني يتواجه بوهانغ واتالنتي على املركز الثالث 

غدا ايضا.
وخاض برشلونة املباراة في غياب جنمه االرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي فضل مدربه خوسيب غوارديوال 
عدم املجازفة به من���ذ البداية لعدم تعافيه متاما من 
اصابة في كاحله تعرض لها االسبوع املاضي فابقاه 
على مقاعد الالعبني االحتياطيني، لكن ميس���ي افضل 
العب لعام 2009، شارك بعد 8 دقائق على بداية الشوط 

الثاني وبدل مجرى املباراة.
في املقابل، لعب اتالنتي بالتشكيلة ذاتها التي تغلبت 

على اوكالند سيتي 3-0 في ربع النهائي.
وفاجأ اتالنتي منافسه االقوى واالكثر خبرة بافتتاحه 
التس���جيل مبكرا بعد مرور 5 دقائق عندما اس���تغل 
روخ���اس متريرة بعيدة من حارس مرماه فيديريكو 
فيالر لم يحس���ن املدافعان املكسيكي رافائيل ماركيز 
والبرازيلي داني الفيش التعامل معها فرفعها روخاس 
من فوق احلارس فيكت���ور فالديس قبل ان يغمزها 

بيسراه داخل الشباك.
ومرة جديدة باغت املهاجمون املكس���يكيون دفاع 
برشلونة الذي متيز بالبطء الشديد فانفرد كريستيان 
برموديز باملرمى ومرر كرة عرضية لم جتد من يتابعها 

داخل الشباك )11(.
وجاء الفرج لبرشلونة عندما احتسب احلكم ركلة 
ركنية رفعها تشافي هرنانديز وتطاول لها يايا توريه 
برأسه وحولها باجتاه سيرجيو بوسكيتس فتابعها 

االخير بباطن القدم داخل الشباك )35(.
ودانت السيطرة لبرشلونة في الشوط الثاني وكان 
ايقاعه اسرع، وجاءت اللحظة التي انتظرها اجلمهور 
طويال عندما قرر غوراديوال اشراك ميسي مكان توريه 
فاحتاج االخير الى دقيقتني فقط ليشعل احلماس في 

املدرجات عندما تلقى كرة باملسطرة من ابراهيموڤيتش 
فسيطر عليها منفردا باحلارس وراوغه قبل ان يسددها 
بطريقة فنية في الشباك رغم تدخل احد املدافعني في 

اللحظة االخيرة )55(.
واثمر ضغط برشلونة هدفا ثالثا عندما قام انييستا 
مبجهود فردي رائع داخل املنطقة وتخلص من مدافعني 
قبل ان ميرر كرة على طبق من ذهب الى بدرو ليسجل 
الهدف الثالث ويحسم املباراة بشكل كبير في مصلحة 

فريقه )67(.
ودخ���ل بدرو رودريغيز ليديس���ما تاريخ النادي 
االسباني العريق النه بات اول العب منذ انشاء النادي 
الكاتالوني قبل 110 سنوات ينجح في التسجيل في 6 
مسابقات مختلفة في موسم واحد بعد ان هز الشباك 
في الدوري احمللي والكأس احمللية ودوري ابطال اوروبا 
والكأس الس���وبر احمللية والكأس السوبر االوروبية 

واخيرا في بطولة العالم لالندية.
وحاول ابراهيم���وڤيتش خداع احلارس املكسيكي 
وتوجي�����ه كرة لولبي�������ة في الزاوي����ة البعي���دة 
للمرمى لكن االخ��ير جن����ح في ابع��داها الى ركني�������ة 

لم تثمر )88(.

المصري يواصل نزيف النقاط في ختام الجولة 14 للدوري المصري

الزمالك يتسّلى بـ »البترول«.. وفرانسيس أنقذ األهلي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استعاد األهلي نغمة االنتصارات 
من جديد بعدما متكن من حتقيق 
الفوز األول له منذ 3 أسابيع على 
فري����ق اجلونة 1-0 ف����ي املباراة 
الت����ي اقيمت ب����ني الفريقني على 
ستاد القاهرة في ختام مباريات 
اجلولة الرابعة عشرة من الدوري 
املصري املمت����از. وحقق الزمالك 
الفوز الثاني له على التوالي في 
ال����دوري وتغلب عل����ى مضيفه 
بترول أسيوط 2-0، وفي مباراتني 
أخريني تغلب اإلس����ماعيلي على 
مضيفه املصري البورسعيدي 1-2 
وبتروجيت على طالئع اجليش 

بالنتيجة نفسها.
وانتهى الشوط األول في مباراة 
األهلي واجلونة بتعادل الفريقني 
بدون أهداف، وفي الشوط الثاني 
جنح املهاجم الليبيري فرانسيس 
دي فوركي في إحراز هدف الفوز 

)8( من ضربة رأسية.
وبه����ذه النتيجة يعزز األهلي 
الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق 
4 نقاط عن بتروجيت، فيما جتمد 
رصيد اجلونة عند النقطة ال� 14 
في املركز ال�13. وجاءت أحداث هذا 
الشوط بطيئة ولم تكن هناك أي 
خطورة من مهاجمي الفريقني على 
اآلخر، وظهرت مالمح اخلطورة 
في االهلي بعدما شق احمد شكري 
طريقه من الناحية اليسرى ويحول 

وواصل املصري البورسعيدي 
مسلسل نزيف النقاط، وذلك بعدما 
خسر على أرضه ووسط جماهيره 
امام ضيفه فريق اإلسماعيلي 2-1 
في اللقاء الذي جمع بينهما مساء 

على ملعب بورسعيد.
وتقدم اإلس����ماعيلي بالهدف 
االول ف����ي الدقيق����ة 25 من ركلة 
جزاء احتسبها حكم اللقاء »سمير 
عثمان« نتيج����ة تعرض اجلناح 
االيسر لفريق االسماعيلي أحمد 
سمير فرج للعرقلة داخل منطقة 
جزاء املص����ري، تقدم لها اجلناح 
األمين أحمد صديق ووضعها بقوة 
وثبات على يسار أحمد الشناوي 

حارس مرمى فريق املصري.
وجن����ح العب وس����ط فريق 
املصري عاشور األدهم في إدراك 
هدف التع����ادل لصالح فريقه في 
الدقيقة 39 من نفس الشوط إثر 
تس����ديدة قوية رائعة من خارج 
منطق����ة اجلزاء س����كنت الزاوية 
اليمنى العليا حلارس مرمى فريق 

االسماعيلي محمد صبحي.
ألعاب فريق  واقتنص صانع 
االسماعيلي عبداهلل السعيد هدف 
الفوز الغال����ي لصالح فريقه في 
الدقيقة 63 إثر اس����تغالله لكرة 
س����اقطة خل����ف مدافع����ي فريق 
املصري استلمها السعيد وراوغ 
أحد املدافعني وسددها بيمناه زاحفة 

على يسار الشناوي.

الكرة عرضية منوذجية وحاول 
عماد متعب حتويل الكرة الى املرمى 
لوال تدخل مدافع اجلونة شوقي 
السعيد الذي أنقذ املوقف وأخرجها 

الى ركنية في الدقيقة 18.
 ونزل األهلي في الشوط الثاني 
بهجوم ضاغط للبحث عن حتقيق 
الفوز، وفي الدقيقة 52 قام البدري 
بتغيير أحمد حسن وينزل مكانه 
شهاب الدين أحمد وفي هذه اللحظة 
كانت لألهلي ضربة ركنية حولها 

عبداهلل فاروق عرضية الى منطقة 
اجلزاء قابلها فرانسيس برأسه في 
املرمى مستغال خطأ احلارس عصام 
محم����ود والذي خرج باخلطأ من 
مرماه. بعد الهدف ينشط اجلونة 
من أجل حتقيق التعادل، واستحوذ 
على الكرة ولكن من دون فاعلية 
ولم يحدث أي جديد ومرت الدقائق 

لتنتهي املباراة بهذه النتيجة. 
الزمالك رصيده إلى 18  ورفع 
نقطة في املركز التاسع بينما جتمد 

رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط 
في املركز السادس عشر األخير.

وأح����رز هدفي الزمالك كل من 
ح����ازم إمام في الدقيقة 10 واحمد 

جعفر في الدقيقة 33.
وقدم الزمالك أداء مميزا طوال 
ال� 45 دقيق����ة األولى ومتكن من 
فرض سيطرته متاما على مجريات 
الشوط في الوقت الذي اكتفى فيه 
بترول أسيوط بتسديدات خجولة 

على مرمى عبدالواحد السيد.

الشباب يهزم نجران

27 العبًا في قائمة الجزائر لكأس أفريقيا

واصل الش���باب مطاردت���ه للهالل املتصدر 
ووصيف بطل املوسم املاضي بفوزه على ضيفه 
جنران 1-0 عل���ى ملعب االمير فيصل بن فهد 
في الرياض في ختام املرحلة الثانية عشرة من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل ناصر الشمراني الهدف في الدقيقة 
16 فارتفع رصيد الش���باب الى 29 نقطة وبات 

على بعد 3 نقاط من الهالل.
وعلى ملعب األمير محمد بن فهد في الدمام، 

سقط االتفاق امام ضيفه الوحدة بهدف حلسني 
النجعي )28( مقابل ثالثة ملهند عس���يري )61 

و78( واملغربي يوسف القديوي )80(.
واس���تفاد الوحدة من النق���ص العددي في 
صفوف صاحب االرض الذي خسر جهود املغربي 
يونس املنقاري بالبطاقة الصفراء الثانية )38(. 
وانتق���ل الوحدة الذي ميلك مباراتني مؤجلتني 
الى املركز الرابع برصيد 16 نقطة، في حني مني 

االتفاق بهزميته التاسعة وبقي تاسعا.

اعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم ان مدرب 
املنتخب رابح سعدان اختار تشكيلة من 27 العبا 
للمشاركة في نهائيات كأس االمم االفريقية في 

انغوال من 10 الى 31 يناير املقبل.
واوضح االحتاد ان س����عدان اختار 23 العبا 
خلوض النهائيات الى جانب 4 العبني احتياطيني 
حتسبا الصابة احد الالعبني من التشكيلة الرسمية 

قبل النهائيات.
 وتضم التش����كيلة 9 العبني محليني بينهم 
مهاجم وفاق س����طيف عبد املالك زياية متصدر 
الئحة هدافي الدوري اجلزائري حتى اآلن برصيد 
8 اهداف والذي استدعاه سعدان للمرة االولى.

في املقابل، يغيب مهاجما ايك اثينا اليوناني 
رفيق جبور وهال سيتي االجنليزي كمال غيالس 

فتحي عن الالئحة.
واوقعت القرعة اجلزائر في نهائيات كأس امم 
افريقيا ف����ي املجموعة االولى الى جانب انغوال 

املضيفة ومالي وماالوي.
والالعبون املستدعون هم: للمرمى: لوناس 
قاواوي )اوملبي الش����لف( وفوزي الشاوش����ي 

)وفاق سطيف( ومحمد ملني زماموش )مولودية 
اجلزائر(.

وللدفاع: مجيد بوقرة )رينجرز االسكوتلندي( 
ورفيق حليش )ناس����يونال ماديرا البرتغالي( 
وعنتر يحيى )بوخ����وم االملاني( ونادر بلحاج 
)بورتس����موث االجنلي����زي( ورض����ا بعبوش 
)مولودي����ة اجلزائر( وعبد الق����ادر العيفاوي 
وس����ليمان رحو )وفاق سطيف( وسمير زاوي 

)اوملبي الشلف(.
للوسط: يزيد منصوري )لوريان الفرنسي( 
وحس����ن يبدا )بورتس����موث( وك����رمي زياني 
)ڤولفسبورغ االملاني( وياسني بزاز )ستراسبورغ 
الفرنسي( ومراد مغني )التسيو االيطالي( وخالد 
ملوشية )وفاق سطيف( وجمال عبدون )نانت 

الفرنسي(.
للهجوم: رفي����ق الصايفي )اخلور القطري( 
وعامر بوعزة )بالكبول االجنليزي( وكرمي مطمور 
)بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني( وعبد القادر 
محمد غزال )سيينا االيطالي( وعبد املالك زياية 

)وفاق سطيف(.

العب األهلي مصطفى شبيطة يسدد الكرة مبراقبة مدافعي اجلونة

األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة حلظة تسجيله الهدف الثاني لفريقه بعد مراوغته احلارس فيديريكو فيالر             )أ.پ(

كاخيا شكر الحريري إلعادته الحق إلى أصحابه
بيروت ـ ناجي شربل

»احلق رجع الصحابه، شكرا دولة الرئيس سعد 
احلريري«، شعاران ظلال صورة عمالقة لالعب الصيني 
هو تشو � فينغ الذي أرسل الكرة من خارج القوس 
في مباراة لبنان والصني في الدور نصف النهائي من 
بطولة األمم اآلسيوية من غير ان يلمسه روني فهد 
في الثواني االخيرة، اال ان احلكم األوزبكي رافش����ان 
غارنييف منحه ثالث رميات حرة، فازت بها الصني 
على لبنان وحرمته الفرصة االولى للتأهل لنهائيات 
كأس العالم ال� 16 لكرة السلة التي تستضيفها تركيا 

بني 28 أغسطس و12 سبتمبر 2010.
وهي صورة اس����تهل بها رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة السلة بيار كاخيا املؤمتر الصحافي الذي عقده 
امس االول في دار نقابة الصحافة بالروشة، وحتدث 
في����ه عن مرحلة م����ا بعد نيل لبن����ان بطاقة الدعوة 
اخلاصة »وايلد كارد« الى تل����ك النهائيات. وحضر 
وزير الش����باب والرياضة د.عل����ي عبداهلل، ورئيس 
جلنة الشباب والرياضة النيابية سيمون أبي رميا، 
واملدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، 
وعضو اللجنة االوملبية الدولية طوني خوري، وممثل 
بنك البحر املتوسط فادي فليحان، وعدد من رؤساء 
االحتادات واالندية واالداريني. وبدأ املؤمتر بترحيب 
من ممثل نقيب الصحافة فؤاد احلركة، ثم عرض كاخيا 
املراحل التي قطعها االحتاد في سعيه الى احلصول 
على بطاقة الدعوة اخلاصة. وشكر الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان »الذي يولي الرياضة أهمية خاصة«، 
وق����ال ان مبلغ ال� 500 الف يورو التي دفعها رئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري بدل الرسم احملدد من 

االحتاد الدولي لكرة السلة »فيبا« لنيل احدى بطاقات 
الدعوة اخلاص����ة االربع، »كان الطريق الوحيد لنيل 
البطاقة«. وقدر للحريري جهوده، ولرئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة السلة الشيخ سعود بن علي، ولعضو 
االحتاد الدولي لكرة السلة الشيخ طالل الفهد، ولهاكوب 

خاجريان ما قدموه من دعم للبنان.
وطالب كاخيا الدولة اللبنانية عبر وزارة الشباب 
والرياض����ة بتأمني الدعم املال����ي لتحضير املنتخب، 
مشيرا الى »ان التحضير يتخطى املشاركة في بطولة 
العالم الى نيل استضافة التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة لندن االوملبية 
سنة 2012«. وذكر أن اطالق التحضيرات سيلي اجتماع 
لالحتاد االثنني املقبل، يعتمد فيها البرنامج الرسمي 
اخلاص بذلك. وكش����ف كاخيا ل� »األنباء« في حديث 
جانبي، عن توقيع ش����ركة »وورلد سبورت غروب« 
التي يتولى منصب املدير العام فيها، عقدا قيمته 600 
الف دوالر مع االحتاد اآلسيوي لكرة السلة، هو االول 
بينهما منذ عام 2001 تاريخ توقيف الش����ركة رعاية 

نشاطات كرة السلة اآلسيوية.
وقال ان الغاية من العقد، تنظيم لبنان مسابقة كأس 
ستانكوڤيتش مبشاركة 10 منتخبات قبل املونديال 
التركي، بينها الصني واالردن وتونس املشاركة في 
النهائيات. اما النشاط الثاني، فهو استضافة لبنان 

بطولة األمم اآلسيوية املؤهلة لالوملبياد.
وتاله الوزير عبداهلل، فأكد دعم الوزارة لالحتاد، 
ثم ابي رميا الذي أشار الى »ارادة لدى جلنة الشباب 
والرياضة ليصير القطاع الرياضي من أولويات السلطة 

التنفيذية«.

شباب »عنابي 81« 
سفراء لملف قطر 2022

أعلنت جلنة ملف »قطر 2022« عن اختيار منتخب قطر للش����باب 
الذي حقق عام 1981 في بطولة كأس العالم لكرة القدم حتت 20 سنة 
مركز الوصيف في النسخة التي استضافتهما استراليا والتي فاز بها 
املنتخب االملاني وحظيت مبشاركة منتخبات دول كبيرة خسرت امام 

املنتخب القطري من امثال املنتخبني البرازيلي واالجنليزي.
وجرى االعالن عن اختيار العنابي الش����اب ف����ي احتفال اقيم في 
العاصمة القطرية الدوحة بحضور الس����يد حس����ن عبداهلل الذوادي 
الرئيس التنفيذي للجنة ملف قطر 2022، والذي اكد خاللها ان اختيار 
»منتخب 1981« كان نتيجة طبيعية للنتائج الرائعة التي حققها شبابنا 

الذين تفوقوا على انفسهم وحققوا نتائج مذهلة.
واش����ار الى ان هذا االختيار س����يعطي بال شك امللف القطري قوة 
دافع����ة تضاف الى الق����وى االخرى التي تتضاف����ر جهودها من اجل 
حتقيق احللم مبتابعة بطولة كأس العالم في قطر ألول مرة في تاريخ 
منطقة الشرق االوس����ط التي تقف برمتها خلف امللف القطري متاما 
كما تشير التصريحات الداعمة املتعددة التي تصدر تباعا من مختلف 
املس����ؤولني واملعنيني عن كرة القدم بشكل خاص وعن الرياضة على 

وجه العموم في املنطقة.
وحول اختيار هذا التوقيت بالذات لإلعالن عن اول السفراء القطريني 
بعد ان كان في وقت سابق قد مت الكشف عن ثالثة من سفراء ملف قطر 
2022 هم على التوالي االسطورة السعودية واآلسيوية سامي اجلابر 
والهداف االرجنتيني غابريال عمر باتيستوتا والنجم الهولندي رونالد 
دي بور، اكد الذوادي ان هذا التوقيت لم يكن بالصدفة بل كان مخططا 
له ليتواكب مع بدء الكشف عن السفراء القطريني مع احتفاالت دولة 
قطر حكومة وشعبا بذكرى التأسيس ففي اليوم الوطني كان البد من 
مشاركة امللف في هذه االنشطة عبر تكليف نخبة من الشباب القطري 

باملساهمة عمليا من اجل الوصول الى الهدف املرسوم.  )عدنان الحاج علي(الوزير علي عبداهلل متحدثا في املؤمتر الصحافي والى جانبه بيار كاخيا والنائب سيمون أبي رميا، وممثل بنك البحر املتوسط فادي فليحان


