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ياسر القحطاني سجل 3 أهداف قادت الهالل لفوز مهم

القطري طالل البلوشي يحاول الوصول إلى الكرة مبضايقة املصري أحمد فتحي            )رويترز(

عالقة الحضري بالزمالك انتهت.. وأولمبياكوس يطلب شوقي.. وجيجر مديراً فنياً للمصري

»العنابي« يستعد لكأس آسيا بفوز تاريخي على »الفراعنة« 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

احتفل املنتخب القطري لكرة 
القدم على طريقته بحصول بالده 
على حق استضافة كأس العالم 
2022 ووجه إنذارا ملنافسيه في 
بطولة كأس آسيا 2011، بتحقيق 
فوز تاريخي على نظيره املصري 
2-1 امس في مباراة ودية أقيمت 
بس����تاد »خليف����ة الدولي« في 

الدوحة.
املب����اراة ضم����ن  وتأت����ي 
اس����تعدادات املنتخب القطري 
خلوض كأس آس����يا التي تقام 
على أرضه في الفترة بني 7 و29 
يناير املقبل، وجنح املدير الفني 
برونو ميتسو في الوقوف من 
خالل املباراة على مستوى العديد 

من العبي »العنابي«.
ويعد الفوز تاريخيا للمنتخب 
القطري حيث أخفق »العنابي« 
في حتقي����ق أي انتص����ار في 
اللقاءات الس����تة السابقة التي 

جمعته باملنتخب املصري.
جاءت املباراة قوية وسريعة، 
خاصة من املنتخب املصري الذي 
سيطر على منطقة وسط امللعب 
ولكن دون خطورة حقيقة على 
مرمى املنتخب القطري، وسدد 
النجم محمد أبوتريكة كرة قوية 
الثالثة تصدى لها  الدقيقة  في 
احلارس القطري قاسم برهام.

وف����ي الدقيقة 20 من هجمة 
مرتدة س����ريعة متكن املنتخب 
القط����ري من تس����جيل هدفه 
األول بعدم����ا انطل����ق إبراهيم 
ماجد من اجلبهة اليمنى ملصر 
ولعب عرضية منوذجية خلف 
عبدالواحد السيد املندفع خارج 
مرماه حولها سيباستيان سوريا 

في املرمى اخلالي بسهولة.

وفي الدقيقة 27 كاد سوريا أن 
يضيف الهدف الثاني لقطر بعدما 
أخطأ أحمد دويدار في تشتيت 
كرة لتص����ل ملهاجم قطر الذي 
سددها مباش����رة بجوار مرمى 
الفراعنة، بعدها لعب أحمد سمير 
فرج كرة عرضية حولها أحمد 
فتحي مباشرة بقدمه ولكن في 

الشباك اخلارجية.
وشارك شريف عبدالفضيل 
بدال من إس����الم عوض لزيادة 
الدقيقة  الدفاع، وفى  قوة خط 
44 أخطأ وائل جمعة في إعادة 
الكرة لعبدالواحد السيد املتقدم 
عن مرماه لتسكن شباك الفراعنة 
مسجال الهدف الثاني للمنتخب 
القطري لينتهي الشوط األول 

بتقدم قطر 0-2.
الثاني لعب  الش����وط  وفي 
املنتخ����ب املص����ري ضاغط����ا 
الفارق  البداي����ة لتضييق  منذ 
من األهداف، وأش����رك حس����ن 
ش����حاتة املدير الفني للفراعنة 
الالعب وليد س����ليمان بدال من 
أحمد دوي����دار لزيادة الفاعلية 
الهجومية، بينما شكلت هجمات 
قطر املرتدة خطورة كبيرة على 

مرمى عبدالواحد السيد.
ولعب أحمد حسن مكي بدال 
من محمد ناجي جدو بعد مرور 
الثاني،  ربع ساعة من الشوط 
بعدها بعشر دقائق لعب عمرو 
السولية بدال من إبراهيم صالح 
لزي����ادة الفاعلي����ة الهجومية، 
ومتكن وليد سليمان من تسجيل 
الهدف الوحيد ملصر في الدقيقة 
28 من متريرة سحرية ألحمد 
عيد عبدامللك وأش����رك حسن 
ش����حاتة املدير الفني للفراعنة 
كال من محم����د جنيب ومحمد 

عبدالشافي بدال من وائل جمعة 
وأحمد سمير فرج، وقام احلكم 
العماني عبداهلل احلراصي بطرد 
أحمد فتحي العب منتخب مصر 
وفابيو سيزار العب منتخب قطر 
بس����بب احتكاكهما ببعض في 

كرة مشتركة.
املتبقية  الدقائق  ولم تشهد 
أي جدي����د يذكر س����وى بعض 
اخلشونة من العبي املنتخبني، 
املباراة بفوز املنتخب  لتنتهي 
القطري بهدفني مقابل هدف واحد 
في لقاء ش����هده 50 ألف متفرج 
بستاد خليفة الدولي بالعاصمة 

القطرية الدوحة.

تأجيل القائمة اإلفريقية

وكان اجله����از الفني لفريق 
الزمالك بقيادة حسام حسن قرر 
تأجيل إرسال القائمة األفريقية 
املبدئي����ة حتى نهاية الش����هر 
اجلاري، ليتمكن اجلهاز الفني 
من االستقرار على أكبر األعداد 
ممكن من األسماء، وإن كان حسام 
حسن قد اس����تقر على بعض 
األس����ماء بالفعل وهم الالعبني 
األساسيون، وفي انتظار وضع 
باقي األسماء، لكون هناك العبون 
سيرحلون في يناير املقبل، وال 
يرغب اجلهاز الفني في خسارة 

أي مكان بالقائمة.
ويشارك الزمالك في دوري 
أبطال أفريقيا خالل النس����خة 
املقبلة بعد أن احتل الفريق املركز 
الثاني بجدول الدوري املصري 

خالل املوسم املنصرم.
في شأن آخر، أرسل مجلس 
الزمالك فاكس����ا  ن����ادي  إدارة 
رس����ميا لنظيره اإلسماعيلي، 
لضم املداف����ع الدولي املعتصم 

سالم لصفوف الفريق األبيض 
في فترة االنتقاالت الش����توية 
في يناير املقبل دون أن يضع 
الزمال����ك عرضا مالي����ا، وذلك 
النادي على  في إطار ح����رص 
عالقاته الطيبة مع اإلسماعيلي 
والتفاوض مع الالعب من خالل 

القنوات الشرعية.
إدارة  الزمال����ك رد  وينتظر 
اإلسماعيلي بشأن املقابل املادي 
نظير االستغناء عن الالعب وذلك 
الساعات  للتفاوض بشأنه في 

القليلة املقبلة.
يذكر أن نادي بتروجيت قد 
ع����رض 3.5 ماليني جنيه لضم 
املعتصم سالم من اإلسماعيلي، 
ويبدو أن اإلس����ماعيلي سيبدأ 
الدولي وقد  املزاد على مدافعه 
تشهد األيام املقبلة عرضا ثالثا 

من إنبي.
من ناحية أخرى، أعلن مدير 
الكرة بالزمالك إبراهيم حسن ان 
حارس الفريق عصام احلضري 
لن يش����ارك في املباريات مرة 
الفني أغلق  أخرى وان اجلهاز 
ه����ذا املوضوع نهائي����ا، وهي 
التصريحات التي جاءت ردا على 
ما أعلن����ه رئيس نادي الزمالك 
إبراهيم بأنه سيس����عى  جالل 
للصلح ب����ني عصام احلضري 
والتوأم في حالة بقاء احلارس 
الزمالك، واس����تطرد مدير  مع 
الكرة بالزمالك قائال: احلضري 
تطاول عل����ى اجلميع وتخطى 
جميع احلدود ولم يقدر وقفتنا 
بجواره طوال الفترة السابقة.

أما عما ت����ردد بأن احلارس 
الدولي بإمكانه حتويل مساره من 
العب محترف إلى العب هاو بعد 
مرور 30 يوما من آخر مشاركة 

له مع الفريق، وينتقل إلى نادي 
املريخ فقد أكد إبراهيم حس����ن 
ان هذا املوضوع غير صحيح، 
وان احلضري إذا أراد أن يصبح 
هاويا فعليه أن يس����دد جميع 
املستحقات والغرامات للزمالك 
والحت����اد الكرة، ث����م بعد ذلك 
يحصل على إخ����الء طرف من 

القلعة البيضاء.
وش����دد على انه إذا كان هذا 
العديد  املوضوع صحيحا فإن 
من الالعبني سيتركون أنديتهم 
دون احلص����ول عل����ى موافقة 
رسمية، مؤكدا ان عالقة احلضري 
بالزمالك انتهت منذ تطاوله على 
اجلهاز الفني وال يوجد اي مجال 

للتصالح معه.

جيجر مديرًا فنيًا للمصري

وم����ن ناحية أخ����رى، أنهى 
الن����ادي املصري كامل  رئيس 
أبو علي اتفاقه مع السويسري 
أالن جيجر املدير الفني السابق 
لشبيبة القبائل اجلزائري لقيادة 
النادي البورسعيدي خلفا ملختار 

مختار املدير الفني السابق.

أولمبياكوس يطلب شوقي

في شأن آخر، تلقى العب خط 
وسط األهلي محمد شوقي عرضا 
من نادي أوملبياكوس اليوناني 
للعب في صفوفه بداية من فترة 
االنتقاالت الش����توية في يناير 
املقبل وذلك بعد أن شعر الالعب 
بضعف فرصة مش����اركته في 

صفوف األهلي.
وكلف شوقي وكيل أعماله 
أحمد سويلم بسرعة البحث له 
عن عرض احتراف للرحيل من 

األهلي في يناير املقبل.

تأهل أم صالل والسد »هاتريك« القحطاني يقود الهالل إلى الصدارة
في نجوم قطر

حلق أم صالل والسد بقطر 
والريان الى نصف نهائي كأس 
القدم بعد  جنوم قطر لك���رة 
فوزهم���ا على الوك���رة 1 - 0 
واخلور 3 - 1 عل���ى التوالي 
في اجلولة االخيرة من الدور 
االول ضمن منافسات املجموعة 

االولى.
في املباراة االولى، س���جل 
النيجيري توشوكا الهدف )70( 
فارتفع رصي���د ام صالل الى 
12 نقطة مقابل 11 للس���د الذي 
تغل���ب على اخل���ور بثالثية 
يوسف احمد )14 و20 و52(، 
فيما سجل خالد عبدالرؤوف 

)17( هدف اخلور.
وودع العربي البطولة رغم 
فوزه على االهلي 3 - 0 سجلها 

البرازيلي كابوري.
وفي نصف النهائي االثنني 
املقبل، يلتقي قطر مع الس���د، 

وام صالل مع الريان.
من جهة اخ���رى، تعرض 
الريان لضربة موجعة وخسارة 
كبي���رة متثل���ت ف���ي اصابة 
محترفيه البرازيليني افونسو 
الفيش هداف الفريق وبوردون 

قلب الدفاع.
وذكر املوقع الرسمي للريان 
ان افونسو تعرض لالصابة في 
الرباط الصليبي والغضروف، 
ويحتاج للعالج ملدة 6 اشهر، 
فيما كانت اصابة بوردون قوية 
في العضلة الضامة وسيغيب 
ملدة شهرين. ومن املنتظر ان 
البحث عن  الريان رحلة  يبدأ 
الذي  بديلني خاصة الفونسو 
انتهى موسمه عمليا، استعدادا 
النط���الق القس���م الثاني من 
الدوري القطري في 2 فبراير.

العربي يسقط طائرة 
األهلي في مونديال 

األندية
القطري  العربي  اس���تهل 
العالم  مس���يرته في بطولة 
لألندية للكرة الطائرة املقامة 
حاليا في الدوحة بفوز ثمني 
على األهل���ي املصري بثالثة 
أشواط مقابل ش���وط واحد 
على الصالة الرياضية بنادي 
الغراف���ة ضم���ن منافس���ات 
املجموعة األولى ملنافس���ات 

الرجال.
وتفوق العربي في الشوط 
األول بنتيجة 25 � 17 بعد أداء 

جيد من قبل العبيه.
وفي الشوط الثاني، الذي 
إثارة من س���ابقه،  أكثر  كان 
استطاع األهلي معادلة النتيجة 

بفوزه 27 � 25.
الثالث  الش���وطني  وف���ي 
والرابع، فرض العربي سيطرته 
على مجريات اللعب ليحسمهما 

بنتيجة 25 � 17 و25 � 20.

إقالة مارشان من تدريب تونس

فاز الهالل حامل اللقب على ضيفه احلزم صاحب 
املركز األخير 3-0 على س���تاد األمير فيصل بن 
فهد في الرياض ضمن املرحلة ال� 15 من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وسجل ياس���ر القحطاني الثالثية »هاتريك« 
املتأخرة في الدقائق 84 و88 من ركلة جزاء و90، 

بعد ان أهدر فريقه العديد من الفرص.
ورفع الهالل رصيده الى 28 نقطة من 12 مباراة، 
وتقدم بفارق األهداف على النصر الذي تعادل في 
مباراته ال� 15 مع مضيفه الفتح في االحساء بهدف 
للروماني رضوان كوسيتش )61 من ركلة جزاء( 

مقابل هدف حلسني علي املقهوي )65(.
ولم يحسن النصر استغالل النقص العددي 

في صفوف مضيفه الذي افتقد خدمات حارس���ه 
محمد شريفي )54(.

ويتقدم اله���الل والنصر بف���ارق نقطة على 
االحتاد.

وعلى ملعب األمير عبداهلل الفيصل في جدة، 
أتخم األهلي شباك ضيفه االتفاق بخمسة أهداف 
للعماني عماد احلوسني )11( والبرازيلي مارسينيو 
)44( وتيسير اجلاسم )46( والبرازيليني فيكتور 
سيمونس )59 من ركلة جزاء( وواندرسون دو 
كارمو )69( مقابل هدف ليوسف السالم )13 من 

ركلة جزاء(.
وط���رد احلكم الع���ب األهلي جفني البيش���ي 

.)40(

اكد مس���ؤولون في االحتاد التونسي لكرة 
القدم اقالة مدرب منتخبهم الفرنس���ي برتران 

مارشان.
وكان مارشان )57 عاما( قد بدأ مهمة االشراف 
على املنتخب التونسي في يونيو 2010 ملدة عامني 
مع امكانية التجديد بعد ان فسخ عقده مع نادي 
اخلور القطري، وسبق له ان درب النادي االفريقي 
والنجم الس���احلي التونسيني وقاد االخير الى 

احراز دوري ابطال افريقيا عام 2007.

وكان الهدف من التعاقد مع مارشان هو تأهيل 
املنتخب التونسي الى نصف نهائي امم افريقيا 
2012 في الغابون وغينيا االستوائية، لكن النتائج 
الت���ي حققها حتى االن لم تعجب على ما يبدو 

املسؤولني في االحتاد التونسي.
وخس���رت تونس التي اوقعتها القرعة في 
املجموعة احلادية عشرة امام بوتسوانا مرتني 
ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 0-1، وتعادلت على 

ارضها مع ماالوي 2-2.

صراع محموم بين أطراف عدة للدخول في عضوية »األولمبي اآلسيوي«

بن همام في بيروت األحد لبحث ملفات انتخابية
بيروت ـ ناجي شربل

يزور رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد بن همام بيروت 
االحد 18 اجلاري، قادما من العاصمة االماراتية أبوظبي بعد املباراة 
النهائي���ة لبطولة العالم لالندية بني إنتر ميالن االيطالي ومازميبي 

انغلبرت الكونغولي. 
ويرافق بن همام وفد آس���يوي رفيع املستوى، يضم أحد نوابه 
السريالنكي مانيال فرناندو، وعضو االحتاد الدولي واراوي ماكودي 
ومدير مكتبه محمد احملش���ادي واالمني العام لالحتاد السريالنكي 

كريسانتا بيريرا ورئيس االحتاد التايلندي مورت ماكودي.
ويص���ل بن همام على طائرة خاص���ة، تقل ايضا رئيس االحتاد 
اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر واالمني العام رهيف عالمة، اللذين 
تلقيا دعوة من االحتاد االماراتي لكرة القدم حلضور املباراة النهائية 

لبطولة العالم لالندية.
وحتمل الزيارة عنوان شكر االحتاد اللبناني على موقفه الداعم 
لنيل قطر استضافة نهائيات مونديال 2022، اال انها تأتي عمليا في 
سياق التنسيق النتخابات املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم املقررة في الدوحة في 6 يناير املقبل، كما قال رهيف عالمة ل� 
»األنباء«. وأشار الى ان الزيارة كانت مقررة سابقا، ولم يشأ التعليق 
على كونها متهد ألش���ياء اخرى غير االنتخابات اآلسيوية، كترشح 
بن همام لرئاس���ة »فيفا« مثال. واكتفى عالمة بتأكيد االلتزام الكامل 
بالئحة رئيس االحتاد اآلس���يوي للمكتب التنفيذي لالحتاد، وبدعم 
الكوري اجلنوبي تش���ونغ � مونغ تشوك لنيابة رئاسة »فيفا« عن 
االحتاد اآلس���يوي، ضد املرشح االردني االمير علي بن احلسني. كما 
أش���ار الى استبعاد املرشح البحريني عن الئحة املرشحني اخلمسة 

عن منطقة غرب آسيا. 
وكش���فت معلومات من بيروت ل� »األنب���اء«، ان رئيس االحتاد 
اآلسيوي يستطلع من بيروت، اختيار التوقيت النهائي العالن ترشحه 
النتخابات رئاسة »فيفا« من عدمه، بعدما سبق له االعالن في زيارته 
االخيرة لبيروت، عزوفه عن خوض انتخابات رئاسة االحتاد الدولي، 
والتركيز على دعم امللف القطري الستضافة نهائيات مونديال 2022، 

فهل تكون بيروت خارطة طريق بن همام لرئاسة »فيفا«؟
من جهة أخرى، تشهد اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية 
صراعا كبيرا على جبهات عدة. ويقود حملة االعتراض على رئيس 
اللجنة انطوان شارتييه، أحد نوابه االربعة رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة القدم هاش���م حيدر، من خلفيات ع���دة، بينها ما أجج اخلالف 
واخرجه من العلن، وهو موافقة شارتييه على ترشيح االمني العام 

للجنة عزة قريطم لعضوية املجلس االوملبي اآلسيوي، خلفا للرئيس 
السابق للجنة االوملبية اللبنانية اللواء سهيل خوري.

وفي معلومات خاصة ب� »األنباء«، ان قريطم عرض في االجتماع 
مع رئيس املجلس االوملبي اآلس���يوي الشيخ احمد الفهد رغبته في 
الترش���ح مكان اللواء خوري في االنتخابات املقررة الصيف املقبل، 
ورد شارتييه قائال: »ولم ال؟«. وأثار هذا االمر حفيظة حيدر، الذي 
رأى في تصرف ش���ارتييه تفردا في القرار دون العودة الى اللجنة 
االدارية، الى ما متثله خطوة رئيس اللجنة االوملبية من خرق لعرف 
قضى باعتماد ترشيح رئيس اللجنة للمناصب القارية. ونقل مقربون 
عن حيدر اعتباره عضوية املجلس االوملبي اآلسيوي، مبثابة عضوية 
اللجن���ة التنفيذية للجنة االوملبية الدولية، من هنا جاء رفضه نقل 
الصفة التمثيلية اخلارجية اللبنانية في مواقع حساس���ة، من فئة 
الى اخرى. كما رفض حيدر حضور جلسات اللجنة التنفيذية ما لم 
يصحح موضوع بروتوكولي شائك، يقضي بنقل مقعد االمني العام 
عزة قريطم من جانب رئيس اللجنة، الى مواقع تلي مقاعد جلوس 

نواب الرئيس.
من جهة اخرى، وبالعودة الى االجتماع مع الشيخ احمد الفهد في 
الكويت، فقد جاء اللقاء على خلفية قيام وزير الش���باب والرياضة 
اللبناني علي عبداهلل بزيارة الفهد في مقر اقامته اثناء دورة االلعاب 
اآلس���يوية في غوانزو، يرافقه طوني خوري وسهيل خوري، دون 
اعالم ش���ارتييه بذلك واصطحابه الى اللقاء. وعلم شارتييه باللقاء 
بع���د انعقاده، فيما كان يطلب موعدا باس���م اللجنة االوملبية للقاء 
الفهد من طريق حيدر فرمن. ورد االخير مش���يرا الى انعقاد اللقاء. 
واستدراكا لتغييب شارتييه، كان االجتماع في الكويت، ثم االنتقال 
برفقة الفهد وعلى طائرته اخلاصة الى العاصمة العمانية مس���قط 

حلضور افتتاح دورة االلعاب اآلسيوية الشاطئية الثانية.

فوز األنصار

جنح األنصار في اس���تعادة املركز الثاني إثر فوزه الصعب على 
ضيفه اإلصالح البرج الش���مالي 2-1 على ملعب بيروت البلدي في 

ختام املرحلة العاشرة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.
ويتخلف األنصار بفارق األهداف عن العهد املتصدر ويتقدم بفارق 
نقطتني عن الراسينغ. واستمر السالم صور بانتفاضته فحقق فوزه 
الثالث على التوالي على ضيفه شباب الساحل 2-1 على ملعب صور 
البلدي. وجنح الفريق اجلنوبي في االرتقاء الى املركز الثامن محققا 

قفزة نوعية في ترتيب البطولة حيث بات ثامنا.

)األزرق.كوم( المدرب الصربي يوري ستريشكو  

االتحاد اليمني
ينهي عقد ستريشكو

أنه���ى االحتاد اليمني لكرة القدم تعاقده مع املدرب الصربي يوري 
ستريشكو بعد النتائج املخيبة في خليجي 20 التي استضافتها اليمن 

من 22 نوفمبر املاضي إلى 5 اجلاري.
ونقل موقع رس���مي ميني »26 سبتمبر نت« عن مصدر رياضي ان 
االحتاد اليمني بدأ التفاوض مع املدرب اجلزائري رابح سعدان لتدريب 

املنتخب األول.
وكان س���عدان )64 عاما( قد تولى تدريب املنتخب اليمني ملدة 16 

شهرا بني عامي 2004 و2005.


