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صامويل سيفيان

مساعد ندا سجل هدف الفوز في مرمى كوريا الشمالية

نيازي شحيمي ـ في الوسط ـ بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى سورية

رفيق جبور مع اليونانية فاالنتينا تسيبانو

األزرق يتخطى كوريا الشمالية بالقاهرة

لبنان األولمبي يفوز على سورية

تخطى منتخبنا الوطني منتخب كوريا الشمالية 
2-1 في املباراة الودية التي جمعتهما مس����اء امس 
بالقاهرة ضمن استعدادات املنتخبني لنهائيات كأس 
آسيا املقررة في العاصمة القطرية الدوحة من 7 الى 
29 يناير املقبل حيث يلعب االزرق في املجموعة االولى 
الى جوار منتخبات قطر والصني واوزبكستان، فيما 
يلعب املنتخب الكوري مع العراق واالمارات وايران. 
وتقدم لالزرق احمد الرشيدي )29( وتعادلت كوريا 
)33(، وسجل مساعد ندا هدف الفوز بالدقيقة 90.

ومنح املدرب الصربي غوران توڤاريتش الفرصة 
ملشاركة الالعبني خالدالرشيدي في حراسة املرمى 
وعلي مقصيد واحمد الرشيدي ويعقوب الطاهر في 

الدفاع وصالح الشيخ في خط الوسط.
ويس����تأنف االزرق تدريباته الي����وم على فترة 

واحدة في اخلامسة مساء، بعد ان اصر غوران على 
مواصلة التدريبات، على الرغم من خوضه مباراة 
قوية وصعبة امام كوريا الشمالية. ومن خالل هذه 
املب����اراة جنح اجلهاز الفني في ان يقف على قدرات 
معظم الالعبني، وخ����الل التدريبات احلالية يبحث 
اجلهاز الفني الوقوف على التشكيلة األنسب في اللقاء 

الودي الثاني امام كوريا ايضا 27 اجلاري.

هزيمة االولمبي

ومن جهة اخرى خسر امس منتخبنا االوملبي امام 
االردن االوملبي في س����تاد االمير محمد بعمان 3-0 
في اطار اس����تعدادات املنتخبني لتصفيات اوملبياد 
لندن 2012 وشهدت املباراة طرد الالعبني عادل مطر 

واحمد الرشيدي.

بيروت ـ ناجي شربل
فاز منتخب لبنان االوملبي على منتخب سورية 
االوملبي 2 � 0 في املباراة التي جرت بينهما على 
ملعب صيدا البلدي امام عشرات املتفرجني الذين 
تقدمهم االمني العام لالحتاد اللبناني لكرة القدم 
رهيف عالمة، ورئيس البعثة السورية وليد مهيدي، 
حتضيرا للتصفيات االوملبية لقارة آسيا، واملؤهلة 

الى اوملبياد لندن 2012.
وهذا الفوز الثاني للبنان بعد فوزه على قطر 
2 � 1، فيما خاض املنتخب الس���وري مباراة أولى 

بعد جتمي���ع العبيه كما أفاد مدرب���ه البرتغالي 
روي ميغيل.

وس���جل للبنان عمر العويضة ف���ي الدقيقة 
اخلامسة.

وفي الدقيقة 85 أضاف نيازي شحيمي الهدف 
الثان���ي بلعبة طبق االصل م���ن الهدف االول، اذ 
ارتقى لكرة رفعها عبداهلل طالب وحولها برأسه 

الى ميني احلارس اليوسف.
ويلتقي لبنان االوملبي مع االزرق في 26 يناير 

في صيدا أيضا. 

يستأنف تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر على فترة واحدة

رياضيةمتفرقات 

تقلصت فرصة آركي تومس���ون مهاجم 
ن���ادي ملبورن فيكتوري في املش���اركة مع 
املنتخب األسترالي في بطولة كأس آسيا بسبب 
اإلصابة في الركبة، خالل مشاركته مع فريق 
ملب���ورن فيكتوري في املب���اراة أمام بيرس 

جلوري.
ــو زاكيروني  ــن املدرب االيطالي البرت أعل
مدرب منتخب اليابان اسماء القائمة التي ستشارك 
في نهائيات كأس اسيا اخلامسة عشرة في الدوحة 
ــل. وتلعب اليابان في  ــن 7 الى 29 يناير املقب م
ــعودية واالردن  املجموعة الثانية الى جانب الس
ــيقود اليابان العب وسط سسكا  وسورية. وس
ــكو الروسي كييسوكي، وقد كلفت عملية  موس
جراحية »مفاجئة« مهاجم كاتانيا االيطالي تاكايوكي 
ــكيلة اليابان وخضع  ــو مكانه في تش مورميوت
مورميوتو )22 عاما( لعملية جراحية في الركبة 
اليسرى بعد فوز كاتانيا 1-0 على بريشيا االحد 

املاضي في دوري الدرجة األولى االيطالي.
فجر الرومان���ي أوالريو كوزمني مدرب 
الس���د مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعلن 
استقالته من منصبه بعد دقائق من قيادته 
للفريق إلحراز لق���ب كأس جنوم قطر لكرة 
القدم بالف���وز على ام صالل 1-0 في املباراة 

النهائية.
حلق النهضة بعمان إلى املركز الثاني بعدما 

احلق به اخلسارة األولى هذا املوسم عندما تغلب 
عليه 2-1 في مباراتهما في افتتاح املرحلة السادسة 
ــالم )2(  ــجل محمد س من الدوري العماني. وس
ــي )25( هدفي النهضة، وعادل  ومحمد الشامس

هالل )35( هدف عمان.
ت���وج اجلزيرة بطال للخريف وابتعد 5 
نقاط في الصدارة بعد فوزه الكبير على مضيفه 
دبي 4-1 وخس���ارة مطارده بني ياس امام 
االهلي 0-1 في املرحلة احلادية عشرة االخيرة 

من دور الذهاب من الدوري االماراتي
ــتدعى اجلهاز الفني للمنتخب العراقي  اس
لكرة القدم بقيادة األملاني وولفغانغ سيدكا العب 
نيوكاسل االسترالي علي عباس لالنضمام الى 
ــاع عن لقبه في  ــكيلة املنتخب املتأهب للدف تش

نهائيات كأس آسيا.
اختير السباح أسامة امللولي أفضل رياضي 
تونسي للعام الثالث على التوالي في االستفتاء 
السنوي الذي نظمته صحيفة »لورونوفو« 
بالعاصمة تون���س مبش���اركة 111 صحافيا 

تونسيا.
اختار املدير الفني للمنتخب األردني العراقي 
ــي القائمة النهائية التي  عدنان حمد 23 العبا ف
ستشارك في املعسكر التدريبي األخير في مدينة 
ــات  ــتعدادا خلوض منافس »دبي« باإلمارات اس

نهائيات كأس آسيا.

جبور صدم الجزائر 

طفل في الـ 9 أستاذ بالشطرنج
بي.بي.س���ي: لم يتجاوز صامويل سيفيان 
التاسع��ة م��ن العم��ر حت��ى حت��ول ال�ى احد 
كبار العبي الش���طرجن في الوالي���ات املتحدة، 
وسجل الرقم القياسي كونه اصغر »استاذ« او 
بطل ش���طرجن في مدينة سانتا كالرا في والية 
كاليفورنيا بعد فوزه على غرميه في مدينة سان 

فرانسيسكو.
ومنح بطل الشطرجن الصغير تقديرا تصنيفيا 
من 2201 نقطة من االحتاد األميركي، الذي يعطي 
لقب االستاذ في الشطرجن عندما يحصل الالعب 

على تصنيف من 2200 نقطة.

نق����ل موقع »كورابيا« عن إحدى الصح����ف اجلزائرية الصدمة التي 
ستحدث خالل الفترة القادمة، بسبب تورط مهاجم املنتخب اجلزائري 
لك����رة القدم رفيق جبور في عالقة عاطفية مع إحدى بطالت اإلغراء في 
اليونان. ونش����رت »الهداف« اجلزائرية ص����ورة للمهاجم مع فاالنتينا 
تسيبانو وهي مولدوفية األصل وحتمل اجلنسية اليونانية، تبلغ من 
العمر 27 س����نة وكانت جنمة رياضية في اجلمباز قبل أن تدخل مجال 

عرض األزياء، وصوال إلى التقاط الصور الفاضحة للمجالت.
وأشارت صحيفة »فازيتا« اليونانية إلى أن العالقة مستمرة منذ ما 
يقرب من الش����هرين، فيما سخر موقع »سبور دوغ« من تصرف جبور 
املنتمي للديانة اإلسالمية، عندما قال بطريقة ساخرة ان جبور حلسن 

حظه بدأ عالقته مع تسيبانو بعد نهاية شهر رمضان املاضي.

الحبس عامان لرئيس نادي الوحدات 
قض����ت محكم����ة أردنية بحبس ط����ارق خوري 
رئيس نادي الوحدات األردني لكرة القدم ملدة عامني 
بتهمة اهانة رجل ش����رطة، حسب ما ذكرته مصادر 

قضائية.
ورفع الشرطي الذي لم يجر الكشف عن اسمه، 
دعوى قضائية ضد خوري بعد الشجار الذي وقع 
بينهما عقب مباراة كرة القدم أمام الفيصلي الغرمي 

التقليدي للوحدات، في مارس املاضي.
وكان من املفترض أن يسافر خوري، إلى العاصمة 
القطرية الدوحة في وق����ت الحق إلجراء حوار مع 
تلفزيون »اجلزيرة« حول أحداث العنف التي وقعت 

في العاشر من الشهر اجلاري في ستاد امللك عبداهلل 
بالعاصمة عمان عقب مباراة الوحدات والفيصلي.

وبعده����ا اتهم خوري قوات الش����رطة بارتكاب 
»مجزرة جماعية« ضد جماهير فريقه، الذين ينحدر 
معظمهم من أصول فلسطينية، أدت إلى إصابة مئات 
األشخاص، وهو ما أثار ردود فعل قوية من جانب 
املسؤولني والسياسيني في األردن ومن بينهم وزير 

الداخلية سعد سرور.
وكان 150 شخصا على األقل، من بينهم 20 شرطيا، 
أصيبوا إثر االشتباكات التي أثارت قلقا واسعا حول 

الوحدة الوطنية في البالد.

البرتغالي مانويل جوزيه استقال بسبب النتائج املخيبة مع االحتاد

4 مدربين على »المقصلة« في الدوري السعودي
 أس����فرت املرحلة السادسة عشرة من الدوري 
السعودي لكرة القدم عن مجزرة في حق املدربني 
طالت أربعة منهم أبرزه����م االيطالي والتر زينغا 

في النصر.
والثالثة اآلخرون هم البرتغالي مانويل جوزيه 
في االحتاد واالوروغوياني خورخي فوساتي في 

الشباب والفرنسي الرجن في الوحدة.
فقد أعلن نادي النصر ثاني الدوري السعودي 
انهاء خدم����ات مدربه االيطالي احل����ارس الدولي 
السابق والتر زينغا الذي كان يتولى مهمة االشراف 
على النصر منذ بداي����ة مايو املاضي، وكان خلف 

االورغوياني خورخي دا سيلفا.
وطرح اس����م زينغا خلالفة االس����باني رافايل 

بينيتيز املقال من تدريب انتر ميالن االيطالي.
تعرض املدرب االيطالي الى انتقادات كثيرة في 
بداية عمله مع النصر لكن سرعان ما حتسن اداء 
الفريق فصعد الى صدارة الدوري للمرة األولى منذ 
فترة طويلة، اال انه تخلى عنها بعد انتظام الهالل 
حامل اللقب في املباريات عقب خروجه من نصف 

نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان البرتغالي مانويل جوزيه مدرب احتاد جدة 
ثالث الدوري اس����تقال من منصبه بسبب النتائج 
املخيبة التي يحققها الفريق في اآلونة األخيرة حيث 

سقط في فخ التعادل في آخر ثماني مباريات.
وس����يكون املدرب ملزما بدفع مبلغ 400 ألف 
يورو لالدارة االحتادية كشرط جزائي لطلبه فسخ 

العقد من جانب واحد.
وتردد بأن نادي األهلي املصري هو الذي سيقوم 
بدفع املبلغ كمقدم عقد جلوزيه ليتولى قيادة تدريب 

فريقه الكروي في املرحلة املقبلة من املوسم.
 أما فوس����اتي الذي أعلن رئيس نادي الشباب 
خالد البلطان إقالته عقب خسارة فريقه من االتفاق 
0-1، فلم يسجل أي بصمة مع الفريق الذي خرج من 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا امام بطل النسخة 
احلالية س����يونغنام الكوري اجلنوبي، باإلضافة 
إلى سوء نتائج الفريق في منافسات الدوري حيث 

يقب����ع في املركز اخلامس برصي����د 25 نقطة بعد 
ان تلقى هزائم عدة من فرق الوس����ط مثل الرائد 

والتعاون وغيرهما.
وأقال الوحدة ايضا مدربه الفرنسي الرجن عقب 

اخلسارة من الرائد 3-2.
يذك����ر ان اجلولة األخيرة ش����هدت العديد من 
األحداث على املستوى التدريبي، فقد ثبتت قدمي 
املدرب الروماني أيوان مارين في االتفاق بعد ان كان 
مهددا باإلقالة بسبب اخلسارة الثقيلة امام األهلي، 
كما عززت مكانة امل����درب الصربي ميلوفان الذي 
قاد األهلي الى االنتصارات عقب الفوز على احلزم 

واالتفاق والفتح في اجلوالت الثالث املاضية.
وعلى صعيد املسابقة، ابتعد الهالل 5 نقاط في 
الصدارة بفوزه الثمني على مضيفه الفيصلي الوافد 
اجلديد على دوري األضواء 3-2 على ملعب مدينة 
األمير سلمان بن عبدالعزيز الرياضية باملجمعة 
في ختام املرحلة السادس����ة عش����رة من الدوري 

السعودي.
وسجل فهد املبارك )خطأ في مرمى فريقه 37( 
والبرازيلي تياغو نيفيز )72( وياسر القحطاني 
)74( أهداف الهالل، والس����وري وائل عيان )32( 

واأللباني ميغني ميميلي )52( هدفي الفيصلي.
ورفع الهالل رصيده الى 34 نقطة مع مباراتني 
مؤجلت����ني مقابل 29 ملطارديه املباش����رين النصر 
واالحتاد اللذين تعادال مع التعاون وجنران بنتيجة 

واحدة 2-2.
وعلى ستاد األمير محمد بن فهد بالدمام حصد 
االتف����اق نقاط مباراته مع ضيفه الش����باب بهدف 

وحيد سجله البرازيلي ماتيوس )20(.
وفي ملع����ب مدينة األمير س����عود بن جلوي 
الرياضية باخلبر، متكن القادسية من جتاوز ضيفه 
احلزم من ركلة جزاء انبرى لها التونس����ي معني 

الشعباني بنجاح )87(.
وفي اإلحساء انتزع األهلي فوزا ثمينا من مضيفه 
الفتح بهدفني نظيفني سجلهما البرازيليان فيكتور 

سيموس )21( ومارسينيو داسيلفا )86(.
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السد بطل كأس
نجوم قطر

األفريقي التونسي يتوج 
بكأس شمال أفريقيا

استعاد السد نغمة االجنازات 
وحصد البطوالت بعد غياب منذ 
موسم 2008 بانتزاعه لقب بطولة 
كأس جن����وم قطر بتغلبه على ام 
ص����الل 1 � 0 في املباراة النهائية. 
وسجل يوسف احمد هدف املباراة 
الوحيد ف����ي الدقيقة 54، لينتزع 
بدوره لقب هداف املسابقة برصيد 
8 أهداف. وحصل السد على مليون 
ري����ال، واكتفى ام ص����الل بلقب 
الوصي����ف ومبلغ 500 ألف ريال. 
وقدم السد مباراة جيدة خاصة مع 
مشاركة عدد من العبيه الدوليني 
الذين سمح لهم الفرنسي برونو 
ميتس����و مدرب املنتخب القطري 
باللعب مع فريقهم لالستفادة من 

اللعب في هذه املباراة القوية.

توج األفريقي التونسي بلقب 
بطولة كأس شمال أفريقيا لألندية 
األبطال لكرة القدم على حس����اب 
مولودية اجلزائر بعدما تعادل معه 
1 � 1 اول من امس في مباراة إياب 
الدور النهائي للبطولة في اجلزائر. 
وكان األفريقي قد فاز على أرضه 2 � 
0 في مباراة الذهاب وبذلك يفوز 

Vفي مجموع املباراتني ليصعد على 
منصة التتويج على حساب مضيفه 

مولودية اجلزائر.
وافتت����ح مولودي����ة اجلزائر 
التسجيل بهدف أحرزه عبدامللك 
مقداد من ضربة جزاء في الدقيقة 
18 ثم أدرك األفريقي التعادل بهدف 
س����جله أمير العكروت بعد عشر 

دقائق من بداية الشوط الثاني.

األهلي لمواصلة زحفه للقمة أمام المقاولون
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تختتم اليوم منافسات األسبوع 
ال� 14 من الدوري املصري، بإقامة 4 
مباريات جتمع األهلي مع املقاولون 
العرب في الثامنة مساء بتوقيت 
اللقاء 3  الكويت. وتس���بق هذا 
مباريات اخرى تقام جميعها في 
اال  السادس���ة  توقيت واحد في 
ربع مساء، ويلتقي خاللها حرس 
احلدود مع انبي واإلنتاج احلربي 
مع اإلسماعيلي وطالئع اجليش 

مع احتاد الشرطة.
فعلى س���تاد الكلية احلربية 
يلتقي األهلي مع املقاولون العرب 
في مباراة س���تكون مثيرة لعدة 
أسباب منها استعادة العبي األهلي 
ملستواهم املعهود وعودة الفريق 
الى نغمة االنتصارات من جديد. 
في املقابل يش���هد منحنى نتائج 
املقاولون األخيرة ارتفاعا ملحوظا، 
حيث متكن من الوصول للمركز 
ال� 15 برصيد 10 نقاط. ويخوض 
األهلي املباراة وعينه على النقاط 
ال� 3، حيث يحتل املركز اخلامس 
برصي���د 23 نقطة. وعلى ملعب 
السالم مبدينة النهضة يستضيف 
االنتاج احلربي االسماعيلي في 
مواجهة يتوقع له���ا اجلميع ان 
الق���وة واإلثارة  تكون غاية في 

والندية.
وعلى ستاد املكس باإلسكندرية 
يدخل حرس احلدود صاحب املركز 
العاشر برصيد 17نقطة في منافسة 
شرسة حتت قيادة مديره الفني 
طارق العشري مع انبي. ويسعى 
احلرس إلى الفوز للدخول سريعا 
في منطقة بؤرة املنافس���ة، فيما 
يدخل انبي املواجهة وال بديل أمامه 
سوى الفوز للقفز خطوة جديدة 

لألمام بجدول الترتيب.
وعلى س���تاد جهاز الرياضة 

العس���كري يحل احتاد الشرطة 
ضيفا غير مرغوب في إكرامه من 
قبل املضيف طالئع اجليش، حيث 
يحاول الطالئع حتت قيادة املدير 
إلى  العودة  الفني فاروق جعفر 
املربع الذهبي خاصة ، انه ميتلك  14 

نقطة يحتل بها املركز ال� 12.
على اجلان���ب اآلخر يخطط 
احتاد الشرطة بقيادة املدير الفني 
طلعت يوسف خلطف نقاط اللقاء 
ال� 3 للدخول ف���ي مركز أفضل، 
او االحتفاظ باملركز الثالث الذي 

يحتله حاليا برصيد 23 نقطة.

زاهر يسحب بالغه ضد شوبير
قرر سمير زاهر رئيس االحتاد املصري سحب البالغ 

الذي قدمه للنائب العام ضد اإلعالمي أحمد شوبير.
وكان زاهر ق���دم بالغا ضد ش���وبير بعد املداخلة 
التلفونية في برنامج »بيت الرياضة« على قناة النيل 
الرياضية الذي يذيعه الكاتب الصحافي ياس���ر أيوب 
التي صرح فيها ش���وبير بأنه كانت هناك مؤامرة من 
بعض الشخصيات باحتاد الكرة املصري لالعتداء على 
أتوبي���س منتخب اجلزائر أثناء حضوره الى القاهرة 

للقاء املنتخب املصري.

محمد أبوتريكة يسعى لقيادة األهلي نحو املقدمة


