
السبت 15 يناير 2011   29رياضة

حسام حسن قرر االنسحاب أمام أصفهان

محمد بن همام وجوزيف بالتر

اجلهاز الفني للمنتخب األوملبي يستدعي الالعب سامي الصانع

إسماعيل عبداللطيف سجل أول »سوبر هاترك« في البطولة

)عادل يعقوب(دفاع األبيض لم ينجح في التصدي لهجمات الشباب

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قرر االحت���اد املصري لكرة 
القدم برئاسة سمير زاهر فتح 
باب التحقيق بشأن أزمة إلغاء 
مباراة الزمالك وأصفهان اإليراني 
الودية في املعسكر الذي يقيمه 
الزمالك في االمارات، وذلك بعد 
نصف س���اعة فقط من بدايتها 
الفني  بسبب اعتراضات املدير 
للزمالك حس���ام حس���ن على 
ق���رارات التحكيم التي وصفها 
بأنها جاءت عكسية، وقد أجرى 
مسؤولو احتاد الكرة اتصاالت 
ببعض املسؤولني في االمارات 
طلبوا فيه احلصول على تقرير 
مفصل وش���امل لدراسة األمر، 
حرصا عل���ى العالقات اجليدة 
بني مصر والدول األخرى. ويرى 
البعض داخل االحتاد أن الزمالك 
بتل���ك التصرف���ات التي بدرت 
من مديره الفنى حس���ام حسن 
يسيء لسمعة مصر وصورتها 
في دول اخلليج، بينما ينتظر 
البعض اآلخر وصول التقارير 
املفصلة حتى يتم حتديد املتسبب 
واتخاذ ال���الزم. وكانت مباراة 
ألغيت  األبيض وأصفه���ان قد 
عقب اعتراضات حسام حسن 
شديدة اللهجة على حكم املباراة 
ورفضه االمتثال لقرار طرده من 

امللعب.
في السياق نفسه، اكد رئيس 
نادى الزمالك جالل ابراهيم انه 
اجرى اتصاال هاتفيا بحس���ام 
حس���ن ملعرفة حقيقة االمور، 
الفني أخبره  املدير  إلى  مشيرا 

استبعد رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن همام 
العالم 2022  اقامة كأس  امكانية 
في قطر خالل فصل الش����تاء او 
اقامة بع����ض املباريات في دول 

اخلليج.
واكد بن همام في حديث لشبكة 
»سكاي نيوز« البريطانية انه ليس 
»مرتاحا« القتراح رئيس االحتاد 
الدولي جوزيف بالتر بنقل البطولة 
من الصيف الى الشتاء لتحاشي 
ف����ي ظل حرارة  اقامة املونديال 

مرتفعة في قطر.
كما رد بش����كل مباش����ر على 
اقتراح رئيس االحتاد االوروبي 
الفرنسي ميشال بالتيني بوجوب 
ان يكون مونديال قطر »خليجيا« 
مبعنى اقامة بعض املباريات في 

الدول اخلليجية املجاورة.
وال ش����ك ان انتقاد بن همام 
املتواص����ل لبالتر في االس����ابيع 
االخي����رة م����ن ش����أنه ان يثير 
الش����ائعات حول امكانية ترشح 
القطري ملنافسة بالتر في انتخابات 
الفيف����ا املقبلة املقررة في يونيو 

.2011
وق����ال بن هم����ام »اثق بقدرة 
قطر عل����ى تنظيم نهائيات كأس 
العال����م مبفردها، وال احبذ اآلراء 
الصادرة من هنا او هناك لتوزيع 
املباريات على الدول اخلليجية او 
نقل البطولة من يوليو الى يناير. 
االمر سابق الوانه صراحة، والواقع 
انها آراء شخصية يناقشونها لكن 
ال اساس لها«. وكان املسؤولون 
في االحتاد االجنليزي اجمعوا ان 
نقل البطولة الى يناير او فبراير 

مبارك الخالدي
اعتبر املدير الفني للقادسية 
محمد ابراهي���م ان الفوز بكأس 
االحتاد يعد دفعة معنوية كبيرة 
قبل استئناف مباريات الدوري 
املمت���از، واض���اف ابراهيم بعد 
العنابي 0-2  فوز االصفر على 
في املباراة النهائية التي جمعت 
الفريقني ان الالعبني اجادوا خالل 

مباريات البطولة وبذلوا جهودا 
مضاعفة بالرغم من النقص الكبير 
في صفوف االصفر وحتقق لهم 
ما ارادوا من حسم اللقب االول 

لهذا املوسم.
الف���وز  ان  ابراهي���م  واك���د 
بالبطول���ة هو فاحتة خير على 
الفريق للبطوالت املقبلة خاصة 
بعد التنافس الكبير بني الالعبني 

الشغال املراكز املختلفة في الفريق 
بعد اكتمال الصفوف فور انتهاء 
مشاركة املنتخب الوطني في كأس 

اسيا.
الالعبني وقال  ابراهيم  وهنأ 
ان���ه ليس غريب���ا على االصفر 
البط���والت والتهنئة  حتقي���ق 
خالصة لالعبينا واجلهازين الفني 
واالداري الذين عملوا باخالص 

رغم الصعوبات.
ومن جه���ة اخ���رى تدرس 
اقامة معس���كر  الفري���ق  ادارة 
خالل االسبوع االول من الشهر 
املقبل لرفع وتيرة االس���تعداد 
لالستحقاقات املقبلة  ولم شمل 
العبي الفريق بعد االنشغال لفترة 
طويلة م���ع املنتخبات الوطنية 
حيث مت االستعانة بأكثر من 15 

القادسية للمنتخبات  العبا من 
الوطنية املختلفة خالل االشهر 

القليلة املاضية.
الفني  كما ينوي اجله���ازان 
واالداري بح���ث ملفات الالعبني 
احملترف���ني لس���د النق���ص في 
الدفاع بعد االصابات التي  خط 
حلقت بكل من فايز بندر ومحمد 

راشد.

مبارك الخالدي
يجري منتخبنا االوملبي عصر 
اليوم أول����ى حصصه التدريبية 
بعد توقف دام أسبوعني استعدادا 
خلوض منافسات الدور التمهيدي 
للتصفي����ات املؤهلة الى أوملبياد 
لندن 2012، حي����ث من املقرر ان 
يواج����ه بنغالديش ذهابا في 23 
فبراير املقبل وإيابا في 9 مارس 
املقبل. وكان املنتخب قد جتمع 
للمرة االولى قبل 3 أسابيع غادر 
بعدها ال���ى االردن حيث لعب 
مباراة واحدة أمام نظيره األردني 
وانتهت بفوز األخير 0 � 3. ومن 
املقرر ان يغادر املنتخب متوجها 
الى دمشق 21 اجلاري، حيث يلتقي 
املنتخب السوري ثم يتوجه بعدها 
الى لبنان للقاء نظيره اللبناني 
قبل ان يعود الى الكويت لينتظم 

في برنامجه اإلعدادي.
وكان اجلهاز الفني لألزرق قد 
اس����تدعى الالعبني اجلدد سامي 
الصانع وفهد باجية وعبدالعزيز 
غالي ومحمد الظفيري وعبدالعزيز 
احلقان وسعود االنصاري لسد 
النقص الكبير الذي يعاني منه في 

بيروت ـ ناجي شربل
كش����فت اللجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة القدم عن فضيحة في 
بطولة الناشئني تضمنت تواطؤ ناديي شباب الساحل واملبرة وحكام 
املباراة. وفي التفاصيل ان اداريي املبرة اكتشفوا وجود تالعب في هوية 
العبني من فريق الناشئني لشباب الساحل بتسجيل العبني مكان العبني 
آخري����ن، وهنا اتفق اجلانبان في ارض امللعب، وتالفيا ملعرفة االحتاد 
على حتويل الفوز من ش����باب الس����احل الى املبرة لقاء سكوت االخير 
عن تزوير ش����خصية اثنني من العب����ي االول، كما اعترف لدى االحتاد 
اداري نادي شباب الساحل حسن حيدر، وكذلك العباه سمير االسطه 
وشوقي محسن. وقررت اللجنة العليا لالحتاد شطب نتائج الفريقني 
في بطولة الناشئني، وغرمتهما مبالغ مالية، وأوقفت عددا من االداريني 

والالعبني في الفريقني الى جانب حكام املباراة.
وج����اءت هذه احلادثة لتفتح س����جال قدميا في بط����والت الدرجات 
الدني����ا لالحتاد، حيث يتم تس����جيل العبني بغير ش����خصية الالعبني 
االصليني. يأتي ذلك غالبا من باب اكمال النصاب القانوني لالعبي فرق 
نوادي الدرجة الرابعة على ارض امللعب، ويخسر الفريق املزور عمدا، 
انطالقا من ان احدا لن يفتح حتقيقا في ش����أن فريق خاس����ر. في حني 
يلجأ البعض في بطولة نوادي الدرجة الثالثة الى تسجيل العبني غير 
معروفني من قبل الفرق املنافسة، عبر التالعب بصورهم على اخراجات 
القيد اخلاصة بهم، والتي ميكن للفريق املنافس االطالع عليها قبل بدء 

املباراة لدى املراقب.

قطع الس���ائق القطري ناصر العطية ش���وطا كبيرا نحو إحراز 
لقبه األول في رالي داكار، بعدما تأخر عنه أقرب منافسيه، االسباني 
كارلوس ساينث ألكثر من ساعة في املرحلة التي أقيمت اول من أمس. 
وفي اليوم نفسه لقي شخص حتفه إثر اصطدام أحد املشاركني في 

رالي داكار بسيارة أخرى غير مشاركة في السباق.
وذكرت وكالة األنباء األرجنتيني���ة انه جرى إلقاء القبض على 
املتس���ابق األرجنتيني إدواردو آمور انتظارا للمزيد من التحقيقات 

حول احلادث.

األصفر يبحث ملفات الالعبين المحترفين

إبراهيم: كأس االتحاد دفعة معنوية قبل استئناف الدوري

)هاني الشمري(محمد ابراهيم جنح في مهمته رغم النقص الكبير في صفوف القادسية

األولمبي يعاود تدريباته اليوم

فيفا: الكويت األكثر 
نشاطًا في 2010

س���جل املهاجم اس���ماعيل عبد اللطيف 4 من 
األهداف ال� 5 التي فازت بها البحرين على الهند 
املتواضعة 5-2 امس على ملعب نادي السد في 
الدوحة في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثالثة، وأنعش آمالها بالتأهل الى ربع نهائي كأس 

آسيا اخلامسة عشرة في كرة القدم.
جاءت اهداف عبداللطيف في الدقائق 16 و19 
و35 و77 بعد ان كان فوزي عايش افتتح التسجيل 
في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، فيما س���جل 
غورامانغي س���ينغ )9( وسونيل شيتري )52( 

هدفي الهند.
وكانت استراليا وكوريا اجلنوبية تعادلتا 1-1 

ايضا في املجموعة ذاتها.
واجلولة االولى كانت ش���هدت فوز استراليا 
عل���ى الهند برباعية نظيف���ة، وكوريا اجلنوبية 

على البحرين 1-2.
وتتصدر استراليا وكوريا اجلنوبية الترتيب 
برصيد 4 نقاط لكل منهما، وتأتي البحرين ثالثة 
بثالث نقاط، في حني لم يحرز منتخب الهند اي 
نقطة حتى اآلن وبات ثان���ي املودعني من الدور 

االول بعد املنتخب السعودي.
وفي اجلول���ة الثالثة الثالث���اء املقبل، تلعب 
البحرين مع اس���تراليا، وكوري���ا اجلنوبية مع 

الهند.
أجرى مدرب منتخب البحرين سلمان شريدة 
بعض التغييرات على تش���كيلته ابرزها بإشراك 
اجلناح األيس���ر السريع س���لمان عيسى بعد ان 
غاب عن املباراة االولى بسبب اإلصابة فكان نقطة 

انطالق معظم الهجمات على املرمى الهندي.
اس���تغل املنتخب البحريني تواضع امكانات 
منافس���ه الهندي خصوصا في التنظيم الدفاعي 
فنجح في تسجيل 4 اهداف في الشوط االول منها 
3 للمهاجم املتألق اسماعيل عبداللطيف رغم تلقيه 

هدفا في الدقائق االولى.
اضاف عبداللطيف هدفا رابعا في الشوط الثاني 

ليتصدر ترتيب الهدافني من مباراة واحدة.
وفي مباراة منتظره كان التعادل منطقيا بني 
كوريا اجلنوبيه واس���تراليا وسجل كوجا شول 
)24( هدفا لكوري���ا ومايك جيدينياك )61( هدف 

التعادل الستراليا.

الدولي لكرة  اعتبر االحت���اد 
القدم )فيفا( ان الكويت هي أكثر 
الدول نشاطا للعام 2010 برصيد 
22 مباراة، وجاء املنتخب الصيني 
للسيدات في صدارة الفرق األكثر 
مشاركة للسيدات بحسب موقع 
االحتاد الدولي لالحصاء. وجاء في 
املوقع ان منتخب الصني للسيدات 
األكثر خوضا للمباريات الدولية 
في 2010 برصي���د 22 مباراة من 
أصل 512 مباراة خاضتها جميع 
املنتخبات العام املاضي، كما جاء ان 
أكثر من نصف عدد املباريات جاءت 
عبر التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم التي تقام في أملانيا 
خالل الفترة م���ن 26 يونيو الى 
17 يوليو املقبل، وان 141 منتخبا 
للس���يدات ش���اركت في مجموع 

املباريات الدولية ال� 512.
الرجال في  وش���اركت فرق 
808 مباري���ات دولية في 2010، 
من بينهما 511 مباراة ودية جاءت 
استعدادا لنهائيات كأس العالم 
بجنوب افريقيا، وجاء املنتخب 
الوطني األكثر نش���اطا برصيد 

22 مباراة.
من جانب آخر، يس���تضيف 
األردن بطولة غرب آسيا الرابعة 
لكرة القدم للسيدات التي ستقام 
خالل الفترة من 4 الى 17 أبريل 

املقبل.

الشباب هزم الكويت وانفرد بصدارة »اليد« مؤقتًا

بدون رصيد.
كما ف���از الصليبخ���ات على 
الساملية 32-29 في ختام منافسات 
اجلولة الرابعة ليرفع رصيده الى 
4 نقاط وجتمد رصيد الس���املية 

عند 6 نقاط.

من مختلف مراكز امللعب لينهي 
الشباب اللقاء ملصلحته.

وفي مباراة أخرى جرت أمس 
األول، فاز اجلهراء على خيطان 
28- 25 ليرفع رصيده ل� 5 نقاط 
في املركز السابع، فيما بقي خيطان 

الكويت العودة للقاء مرة أخرى، 
لكن الشد العصبي الذي سيطر 
العددي  على العبيه والنق���ص 
املس���تمر في الدقائ���ق األخيرة 
أجهض اغل���ب احملاوالت ومنح 
العبي الشباب فرصة التسجيل 

انفرد الشباب بصدارة دوري 
الدمج لكرة اليد مؤقتا بعد بفوزه 
على الكويت 27-19 )14-10(في 
التي جرت بينهما أمس  املباراة 
على صالة الش���هيد فهد األحمد 
بالدعية ضمن منافسات املرحلة 
الرابعة من البطولة، ورفع الشباب 
رصي���ده إلى 7 نقاط في صدارة 
الترتيب، فيم���ا تراجع الكويت 

للمركز الثاني ب� 6 نقاط.
ج���اء اللقاء س���ريعا وعانى 
الكويت م���ن غياب جنمه محمد 
الغربللي ومدرب الفريق اجلزائري 
كمال عقاب بسبب اإليقاف، لكن 
تألق خالد الغربللي عوض غياب 
شقيقه بتصويباته الصاروخية من 
اخلط اخللفي ليتقدم الكويت 7- 4 

في منتصف الشوط األول.
بعدها استعاد الشباب اتزانه 
مجددا بعدما غير مدربه الوطني 
يوسف غلوم طريقة دفاعه ل� 2-4 
ملراقبة عبداهلل اخلميس صانع 
العاب األبيض والغربللي مما حد 
خطورتهما نهائيا، وبرز حارسه 
عبدالرحمن عبدالعزيز في الذود 
عن مرماه أمام تصويبات العبي 
املرتدة  الهجمة  الكويت، ونف���ذ 
عن طريق يوسف شاهني وعلي 
البلوشي لينهي الشباب الشوط 

األول ملصلحته.
وطوال الشوط الثاني حاول 

فضيحة تزوير في دوري
الناشئين اللبناني

العطية يقترب من لقب رالي داكار

بن همام يستبعد إقامة مونديال 2022 في الشتاءاالتحاد المصري يحقق في أحداث الزمالك وأصفهان

الرابع عش���ر بني افضل مدربي 
العالم إلى تأثره لدرجة البكاء، 
وقد حتدث ش���حاتة متمنيا ان 
يواصل املنتخب املصري مسيرة 
النجاح التي حتققت في الفترة 
األخيرة، وأن يتجاوز التصفيات 
األفريقية، متهيدا للحفاظ على 
اللق���ب االفريقي للمرة الرابعة 

على التوالي.

انه بحاجة الى طلب رس����مي من 
االحتاد القطري قبل اللجوء الى 
اي تغيير في مواعيد اقامة كأس 
العالم، لكن بن همام اكد ان بالده لن 
تتقدم بطلب مماثل وكشف »لسنا 
مهتمني، نحن سعداء جدا ووعدنا 
العالم باننا سننظم كأس عاملية 

استثنائية في يونيو ويوليو«.
ويأتي كالم بن همام في سياق 
سلسلة من االنتقادات جتاه بالتر 
البقاء رئيسا  الى  الذي يس����عى 
الدولي لوالي����ة رابعة،  لالحتاد 
وعندما س����ئل بن هم����ام اذا كان 
سيترشح ضد بالتر اكتفى بالقول 

»ال تعليق«.

بأنه فضل سحب العبيه خوفا 
عليهم من التعرض إلصابة في 
ظل قرارات احلكم العكسية والتي 

لم توفر لهم احلماية الالزمة.
من جانب آخ���ر، أدى حجم 
االحتفاء الكبي���ر باملدير الفني 
للمنتخب املصري حسن شحاته 
الذي شهده االحتفال الذي اقامه 
االحتاد بعد حصوله على املركز 

هو مبنزلة كابوس بالنسبة اليهم 
من الناحية التنظيمية وهذا يعني 
بانهم س����يكونون في حاجة الى 
التوقف ش����هرين على االقل في 
الدوري. وبدا بن همام  منتصف 
متفهما ملوقف البطوالت االوروبية 
التي ميكن ان تتأثر بتغيير موعد 
اقام����ة نهائي����ات مونديال 2022 
واستمر في توجيه االنتقادات الى 
بالتر بقول����ه »االمر ال يعود الى 
شخص او اثنني او ثالثة اعضاء 
في اللجنة التنفيذية للحديث عن 
تغيير املوعد من دون االخذ بعني 

االعتبار رأي اولياء االمور«.
وكان االحتاد الدولي املح الى 

تعادل منطقي بين كوريا الجنوبية وأستراليا

رباعية إلسماعيل عبداللطيف تحيي آمال البحرين

أمان وجابر ج����ازع وعبدالعزيز 
كمي����ل واحمد إبراهي����م، وكذلك 
لوجود املهاجم يوسف ناصر مع 

املنتخب الوطني.

عدد من املراكز بسبب حالة عدم 
االستقرار التي مير بها املنتخب في 
ظل إيقاف عدد كبير من الالعبني 
ألسباب إدارية مختلفة ومنهم حمد 


