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االتحادان السوداني واليمني يفاوضان المدرب سعدان
اليزال التساؤل مطروحا حول الوجهة القادمة للمدرب 
اجلزائري رابح سعدان على اثر قبول استقالته من تدريب 
منتخب اجلزائر الذي قاده لبلوغ مونديال كأس العالم 

لكرة القدم األخيرة في جنوب افريقيا.
وأشارت تقارير صحافية مؤخرا الى وجود اتصاالت 
منفصلة مع املدرب سعدان من قبل االحتادين السوداني 
واليمن���ي لكرة القدم فور تركه تدريب منتخب محاربي 

الصحراء.
وأضاف���ت تلك التقارير ان رئي���س وأعضاء االحتاد 
الس���وداني، طرحوا خيار االس���تعانة بخدمات سعدان 
رغم أن املنتخب السوداني يدربه حاليا املدرب الوطني 

محمد مازدا منذ فترة.
وأوضحت ان الس���ودانيني اقتنعوا بأن تواجد رابح 
سعدان على رأس اجلهاز الفني ملنتخب بالدهم سيعزز 
حظوظ منتخب بالدهم في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا 

2012 بغينيا االستوائية والغابون.
ووفقا للصحافة اجلزائرية فمن املقرر أن يدخل رئيس 
االحتاد السوداني في مفاوضات رسمية مع رابح سعدان 

خالل األيام املقبلة.
من جهتها ذكرت صحيفة اإلحتاد اإلماراتية أن اتصاالت 
يجريها احتاد الكرة اليمني للتعاقد مع املدرب اجلزائري 
خلفا للمدرب احلالي الكرواتي يوري ستريتشكو لقيادة 
املنتخب اليمني في »خليجي20« والتي ستقام في اليمن 

من 22 نوفمبر إلى 5 ديسمبر املقبلني.
وس���بق ذلك نقل صحيفة الشروق اجلزائرية خبرا 
عن وجود اتصاالت مينية مع سعدان إال أن الصحيفة لم 
تنقل عنه موافقته النهائية على تدريب املنتخب اليمني 
األول الذي سبق له اإلش���راف عليه خالل »خليجي17« 

الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان املدرب اجلزائري رابح سعدان قدم استقالته من 
تدريب املنتخب اليمني في شهر فبراير من عام 2006.

عروض عديدة للمدرب اجلزائري رابح سعدان بعد استقالته من تدريب منتخب بالده

رفعت شعار التغيير استعدادًا للموسم الجديد

17 محترفًا جديدًا دفعة واحدة في الفرق القطرية
رفعت 7 من الفرق القطرية الـ 12 شعار 
التغيير في محترفيها استعدادا لدوري كرة 
القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق االثنين 

المقبل. 
ويشهد الموسم الجديد دخول 17 محترفا 
الى الفرق القطرية للمرة االولى، وكانت أكبر 
التغييرات في صفوف السد وصيف البطل 
الذي يجاهد منذ موسمين الستعادة اللقب، 
والريان الذي اليزال يحلم باستعادة الدرع 

الغائبة عنه منذ عام 1995 حتى اآلن.
واجرى السد تغييرات شاملة على محترفيه 
باستثناء البرازيلي دا سيلفا، فتعاقد مع نجمه 
السابق العاجي عبد القادر كيتا والجزائري 
نذير بلحاج الى جانب لي جونغ سو اول كوري 

جنوبي يحترف في الدوري القطري.
ــارا دياني  ــتمرار العاجي ام ــم اس ورغ
ــان تعاقد مع  ــي الفيس، فان الري والبرازيل
ــوردون والكوري  ــو وب البرازيلي اوفونس
الجنوبي تشيو يونغ ثاني كوري في قطر.

وجـدد السيلية الــذي نجا باعجـــوبة 
ــتثاء  ــن الهبوط صفــوف محترفيه باس م
ــتمر منذ  ــي فوزي عايــش المس البحرين
ــد مؤخرا مع  ــم الماضي حيث تعاق الموس
مواطنه عبداهلل المرزوقي، والمهاجم البوركيني 
ــابق والجزائري  ــو هداف الخور الس داجان

يزيد منصوري.
كما بدل ام صالل نصف محترفيه بالتعاقد 
مع االسباني غابري غارسيا والهولندي ماريو، 
وجدد عقد البرازيلي خوسيه دافي والبحريني 

محمد حسين.
ــور برازيليين هما االن باهيا  وضم الخ
ــيد عدنان  ــدد للبحريني الس ومنيرو، وج
ــاكر، كما احتفظ االهلي  والعراقي سالم ش
ــه لكنه تعاقد مع 3  بمهاجمه العاجي اوليفي
محترفين هم الغاني اوبوكو والعماني محمد 

ربيع والبرازيلي فابيانو.
وتعاقد فريق لخويا الصاعد للمرة االولى 
ــي تاريخه الى دوري الدرجة االولى مع 4  ف
محترفين هم العاجيان بكاري كونيه وارونا 
دنداني والمغربي عبد السالم وادو واالوزبكي 

حسنوف.
وتمسكت باقي الفرق وهي الغرافة حامل 
اللقب والعربي الثالث وقطر الرابع والخريطيات 
والوكرة بمحترفيها مع تغييرات طفيفة للغاية 

في بعض منها.
ــعار الفرق على  ــا ش ــر كان ايض التغيي
مستوى المدربين حيث تعاقدت نصفها مع 
مدربين جددا هم الفرنسي االن بيران )الخور( 
ــي بيكوفيتش )االهلي( والجزائري  والصرب
ــو ثاني مدرب  ــال بلماضي )لخويا( وه جم
ــي مصطفي مديح  ــي الى جانب المغرب عرب

مدرب الوكرة.
ــرف على الفرق االخرى الهولندي  ويش
تين كات )ام صالل( وااللماني اوفي شتيليكه 
)السيلية( والروماني اورالريو كوزمين )السد( 
)العربي( وكايو  ــاكا  والبرازيليون شيموس
ــتياو  )الريان( وسيباس )الغرافة( واوتوري 

الزاروني )قطر(.

أكد أن تأجيل الدوري يعّد من صالح فريقه

نصر: متفائل بـ »سلة الساحل«  والمحترف ضرورة للمنافسة
 يحيى حميدان

اكد مدرب الفريق األول لكرة 
السلة بنادي الساحل ابراهيم 
نصر أن تأجيل انطالق مباريات 
الدوري للموسم اجلديد لن يضر 
فريقه وبالعكس من ذلك سيكون 
من صاحله لو مت ذلك بس���بب 
رغبته ف���ي أخذ وقت أكبر في 
اعداد الفريق بعد عودة العب 
املنتخب صالح يوسف املنضم 
الس���لة  حاليا لصفوف أزرق 
وكذلك األمر مع شايع مهنا الذي 
تعرض لالصابة خالل تدريبات 

املنتخب.
وأضاف نص���ر أنه بحاجة 
ماسة لفترة أطول لكي يتمكن 
من تطبيق خطط وأنظمة جديدة 
العداد الفريق للموسم اجلديد 
الالعبني  بعد انضمام هذي���ن 

املهمني جدا.
وذكر أن اعداد الفريق يسير 
بصورة جيدة وجميع الالعبني 
لديهم حماس كبير في سبيل 
حتقيق نتائج ايجابية ل«سلة 
الساحل«، الفتا الى أن املوسم 
اجلديد س���يكون الساحل في 
»شكل جديد« السيما بعد عودة 
العديد من الالعبني الذين كانوا 

غائب���ني عن الفريق ألس���باب 
مختلفة هذا باالضافة الى صعود 
أكثر من العب من فريق حتت 

18 سنة.
وأك���د أن جمي���ع الالعبني 
سيأخذون نصيبهم من املشاركة 

مع الفريق.
وأشار نصر الى أن الفريق 
خاض مباراتني وديتني خالل 
النصر  أم���ام  ش���هر رمضان 
والس���املية وفاز بهما الساحل 
وقدم في كلتا املباراتني أداء الفتا، 
موضحا أن الفريق سيخوض 
املزيد من املباريات الودية بعد 
اجازة عيد الفطر وذلك اليجاد 

التجانس املطلوب للفريق.
وأعرب عن حاجته املاس���ة 
للتعاقد مع محت���رف أجنبي 
الفريق وذلك  لتدعيم صفوف 
ألن الساحل يعد الفريق الوحيد 
الذي لم يتعاقد مع محترف على 

عكس بقية األندية األخرى.
وب���ني نصر أن���ه طلب من 
الس���احل غازي  رئيس نادي 
التعاقد مع  السبيعي ضرورة 
محترف أجنبي ووعده رئيس 
النادي خيرا في الفترة املقبلة 
من خالل دراسة مجلس ادارة 

النادي مللف احملترف بصورة 
شاملة.

وأملح الى أن مسألة التعاقد 
مع محترف ستتضح بصورة 
أكبر بعد ع���ودة مدير اللعبة 
يوسف اليوس���ف من رحلته 

العالجية.
أن���ه يحتاج حملترف  وأكد 
أجنبي في مركز االرتكاز وذلك 
الفتقاد الفريق عنصر الطول.

وأبدى نصر تفاؤله الكبير 
بالظهور بصورة مشرفة خالل 
املوسم املقبل واالستمرار على 
األق���ل في البقاء أح���د املراكز 
األربعة األولى كما اعتاد الساحل 
في املواسم املاضية، مشيرا الى 
أن الطموحات تتعدى ذلك ونريد 
املنافسة بقوة على املركز األول 

أو الوصيف.
وذكر نصر ان الساحل ميتلك 
التي يستطيع بها  االمكانيات 
احراج الفرق الكبيرة في دوري 
السلة واالطاحة بها نظرا لوجود 
العديد م���ن الالعبني املميزين 
وهم بحاجة للفرصة بالشكل 
املناسب لكي يثبتوا جدارتهم 

وكفاءتهم.
»سلة الساحل« تأمل في املنافسة املوسم املقبل بوجوه جديدة إضافة لالعبي اخلبرة

دعم سعودي لملف  ترشيح  قطر 
الستضافة مونديال 2022

حارس »متحمس« يحيي
 الجمهور والكرة في مرماه!

أكد الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية رئيس احتاد اللجان 
األوملبية العربية الوطنية ورئيس االحتادين العربي والسعودي لكرة 
القدم األمير س���لطان بن فهد بن عبدالعزيز ونائبه األمير نواف بن 

فيصل دعمهما ترشيح قطر الستضافة مونديال 2022.
ويأتي هذا التأكيد عش���ية الزيارة التي سيقوم بها وفد مفتشي 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الى قطر، احملطة األخيرة من جولة 

شملت جميع الدول املرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2022.
ووضع األميران السعوديان »جميع اإلمكانات الرياضية والفنية 
والبشرية في اململكة العربية السعودية وفي احتاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية واالحتاد العربي لكرة القدم في خدمة األشقاء في 

دولة قطر الشقيقة«.
وأعربا ع���ن »ثقتهما الكاملة في قدرة األش���قاء على تنظيم هذا 
املونديال العاملي وحتقيق كامل النجاح له بس���بب الدعم واالهتمام 
الذي يحظى بهما قطاع الشباب والرياضة خاصة ملف ترشيح قطر 
لتنظي���م مونديال 2022 من أمير الدولة الش���يخ حمد بن خليفة آل 

ثاني وحكومته الرشيدة«.
وأشار األمير سلطان واألمير نواف الى »ما متتلكه قطر من خبرة 
في مجال تنظيم مثل هذه املنافسات الرياضية على الصعيدين القاري 
والدولي وقاعدة من املنشآت الرياضية احلديثة وبنية حتتية متكاملة 

ستسهم في حتقيق النجاح الكامل لهذه النهائيات«.

غادر حارس مرمى مغربي مرماه ليحيي الجمهور بعدما تمكن 
م���ن صد ضربة جزاء، لكن الكرة واصلت دوارنها وتهادت داخل 

الشباك، وقد احتسب الحكم الهدف.
سجل هذا الهدف الذي يعد من اغرب االهداف في العالم بالمباراة 
التي جمعت فريق الجيش الملكي وفريق المغرب الفاسي، في اطار 

الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس المغرب لكرة القدم.
واظهرت الصور التي بثها التلفزيون المغربي أن الكرة، وبعدما 
ردها حارس فريق الجيش الملك���ي، تدحرجت ببطء الى داخل 
المرمى فيما كان الحارس خالد العسكري يحيي الجمهور.وأدى 
ذلك الى فوز المغرب الفاسي في المباراة، وتأهله الى الدور ربع 

النهائي.

األهلي يسعى للحاق به إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من بوابة هارتالند

شبيبة القبائل ُيسقط اإلسماعيلي ويضمن الصدارة
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

حسم شبيبة القبائل اجلزائري 
الثانية ضمن  صدارة املجموعة 
الدور ربع نهائي في دوري ابطال 
افريقيا لك���رة القدم بفوزه على 
ضيفه االسماعيلي املصري 0-1 

في اجلولة اخلامسة.
وس���جل ازوكا هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 86.
القبائل ضامنا  كان ش���بيبة 
تأهله الى نصف النهائي، لكنه اكد 
صدارته للمجموعة بغض النظر 
عن مباراته االخيرة مع هارتالند 
النيجيري اذ رفع رصيده الى 13 
نقطة، وفقد االسماعيلي فرصته 
في امكان املنافسة على البطاقة 
الثانية للمجموعة بعد ان جتمد 
رصيده عند ثالث نقاط في املركز 

الرابع واالخير.
ويلتقي على س���تاد القاهرة 
في الساعة التاسعة مساء اليوم 
االهلي املصري )5 نقاط( الفائز 
باللقب س���ت مرات مع هارتالند 
)4(، وسيضمن االهلي تأهله في 

حال الفوز.
ويدخ���ل االهلي لق���اء اليوم 
مهاجما منذ أول دقيقة في اللقاء 
محاوال اح���راز هدف مبكر يربك 
به حس���ابات املنافس ويصعب 
م���ن مهمته في املب���اراة لذا فإن 
املدي���ر الفن���ي للفري���ق االحمر 
حسام البدري قرر االعتماد على 
طريقته املعتادة )2/4/4(، خاصة 
ان قوته الضاربة جاهزة للقاء بعد 
متاثل ثنائي الفريق أحمد فتحي 
ومحمد طلعت للشفاء، وشاركا 

في تدريب���ات الفريق اجلماعية 
دون ظه���ور اي اع���راض تعوق 
مسألة مش���اركتهما في املباراة، 
هذا بجانب الذخيرة االخرى من 
الالعبني اصحاب الباع الطويل في 
املنافسات االفريقية امثال محمد 
ابوتريكة ومحمد بركات ووائل 
جمعة واحمد السيد وشريف عبد 
الفضيل وحس���ام عاشور وسيد 
مع���وض ومحمد فضل وحارس 

املرمى شريف اكرامي، باالضافة 
الى النجوم الصاعدة بالفريق امثال 
احمد شكري وشهاب الدين احمد، 
هذا بخالف الالعبني اجلدد الذين 
انضموا حديثا للصفوف احلمراء 
امثال محمد ناجي )جدو( ومحمد 

شوقي.
من جانب���ه حذر املدير الفني 
لالهلي حسام البدري العبيه من 
عدم استغالل الفرص التي ستتاح 

لهم باللقاء وترجمتها الى اهداف 
تؤدي ال���ى الفوز بنتيجة كبيرة 
تساعد الفريق في التأهل للدور 
قبل النهائ���ي بالبطولة دون ان 
يكون هناك اي حسابات معقدة 

او مفاجآت غير سارة.
ق���د اختت���م  وكان االهل���ى 
استعداداته امس مبران قصير على 
ملعب النادى مبدينة نصر، ركز 
خالله اجلهاز الفنى على حتفيز 

الالعبني واعدادهم نفسيا وبدنيا 
للمواجهة.

وقام البدرى واجلهاز املعاون 
له بدراسة الفريق املنافس بواسطة 
اشرطة الڤيديو التي عليها لقاءات 
هارتالن���د االخي���رة، وجنح الى 
حد كبير في وضع يده على اهم 
نقاط الق���وة والضعف بالفريق 

النيجيرى.
ف���ى املقابل انه���ى هارتالند 

اس���تعداداته لهذا اللقاء بتدريب 
قوى اجراه امس على ملعب املباراة 

وفى نفس توقيتها.

الحدود يواجه الفتح 

وفي بطول���ة كأس االحتاد 
االفريقي، يخوض حرس احلدود 
امام  مب���اراة مهمة ومرتقب���ة 
مضيفه الفتح الرباطي املغربي 
في الساعة العاشرة مساء على 
ملعب االمير م���والي عبداهلل 

باملغرب.
وكان احلدود قد ادى مرانا 
خفيفا مس���اء اول من امس في 
املغرب، ثم خاض الفريق تدريبه 
الرئيس���ي واألخير أمس على 
نفس ملعب املباراة وفي نفس 

توقيتها.
ومن جانب���ه اكد املدير الفني 
للحرس طارق العشري ان الالعبني 
لديهم إص���رار وعزمية لتحقيق 
نتيجة إيجابية في هذه املواجهة 
بحثا عن الدخول في بؤرة املنافسة 
على خطف إحدى تذكرتي العبور 
للدور قبل النهائي للبطولة، على 
الرغم من الظروف املعاكسة التي 
تداهم الفريق من كثرة اإلصابات 
في ظل غي���اب كل من أحمد عبد 
الغني ومحمد الهردة وفادي جناح 
وأحمد سعيد والكاميروني كاميني 
مارتيني ومحمد مكي لإلصابة، 
مش���يرا في الوقت نفسه الى ان 
احلرس ميتلك مجموعة متميزة 
من الالعبني قادرة على تعويض 
النقص املوجود مبعظم خطوط 

الفريق.

)رويترز( العب اإلسماعيلي أحمد غريب يسيطر على الكرة مبحاصرة العب الشبيبة نسيم أوصالح  


