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الساهل بديال لبوكير في تدريب »العهد«

كشف مقربون من نادي العهد حامل لقب 
الدوري اللبناني لكرة القدم في األعوام الثالثة 
املاضية ان إدارة النادي حسمت خيارها جلهة 
التنازل عن املدير الفني األملاني ثيو بوكير 
وتركه يتفرغ للمنتخب اللبناني بعد تأثير 
ازدواجية تولي بوكير تدريب العهد واملنتخب 
على النادي البيروتي، وفي معلومات خاصة 
ب� »األنب���اء« ان إدارة العهد أجنزت االتفاق 
مع املدير الفني املغربي محمد الساهل الذي 
سبق له اإلشراف على أوملبيك بيروت وقاده 
إلى الثنائية في الدوري اللبناني عام 2003 
قبل انته���اء عقد ذلك النادي وبيع رخصته 

إلى نادي طرابلس الرياضي. 
وفي املعلومات ان الساهل حضر إلى بيروت 
الفريق والالعب���ن ووضع تصورا  وراقب 
للنهوض بهم وتعوي���ض فارق النقاط في 
صدارة الدوري، وهو طلب للغاية االستغناء 
عن الالعبن االجنبين للفريق املونتينيغري 
فويوفيتش والليبي نادر كارا والبحث عن 

ثالثة العبن أجانب والعب آسيوي لالستعانة 
بهم في مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي لسنة 

.2012
وكان أمن سر نادي العهد محمد عاصي قال 
ان النادي متمس���ك باملدير الفني األملاني ثيو 
بوكير، نافيا ما تردد عن طلب النادي من االحتاد 
اللبناني لكرة القدم ايجاد مخرج لالستغناء عن 
بوكير، وشدد على ضرورة ان يقول القيمون 
على االحتاد ما يري���دون وان يصارح بوكير 
اجلميع برغبته احلقيقية وحتديد موقفه من 

االختيار بن العهد واملنتخب. 
وأضاف عاصي: نحن قدمنا مدربنا للمنتخب 
من فعل إميان وطني، إال ان األمر انسحب الحقا 
تدميرا لنفسية العبينا وغياب التركيز من املدرب 
عن شؤون الفريق الضطراره الى التنقل بن 
ملعبن���ا واملالعب التي يتدرب عليها املنتخب 
فضال عما تردد عن إشرافه على أكادميية لكرة 

القدم تابعة لنادي أتلتيكو. 
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

املدرب األملاني ثيو بوكير سيترك فراغا في فريق العهد

جنم الزمالك أحمد حسن يحتفل بأحد هدفيه في مرمى املقاولون

الشرطة يتغلب على الكرامة برباعية

جيلي يعود لتدريب أم صالل

بن سعود: على النصر فسخ عقد عبدالغني 

»يويفا« ميدد عقد شراكته مع »أديداس«

»العربي« مرشح لنيل »الكرة الرصاصية«

 ب���ات فري���ق الش���رطة اول املتأهلن الى 
دور النخبة ع���ن املجموعة الثانية بعد فوزه 
العريض على مالحقه الكرامة 4-1 في دمشق 
في ختام املرحلة اخلامسة من بطولة سورية 

لكرة القدم.
وسجل عدي جفال )18( ورجا رافع )22 من 
ركلة جزاء و59( ومداف���ع الكرامة تامر حاج 
محمد باخلطأ في مرماه )30( اهداف الشرطة، 

ونصوح نكدلي )78( هدف الكرامة.
ورفع الشرطة رصيده الى 13 نقطة بفارق 

3 نقاط امام الكرامة.
وفي املجموع���ة ذاتها، فاز تش���رين على 
النواعير 2-1 في الالذقية، وسجل محمد باش 
بيوك )13( وكنان ديب )86( هدفي تش���رين، 

واسماعيل احلافظ )45( هدف النواعير.
وفي املجموعة االولى، فاز الفتوة على احلرية 

2-1 في دمشق.
وس���جل احمد اخلالد )15( واسعد اخلضر 
)19( هدفي الفت���وة، ومحمد دهان )31( هدف 

احلرية.

عاد املدرب الفرنسي جيرار جيلي الى االشراف 
على ام صالل صاحب املركز االخير في الدوري 
القطري بعد تعيينه خلفا للمغربي محمد حرمة اهلل 
الذي توصلت ادارة النادي الى اتفاق معه بفسخ 

العقد وديا بسبب النتائج املخيبة للفريق.
وذكر املوقع الرس����مي لن����ادي ام صالل »ان 
التعاقد مع جيرار جاء ملعرفته بالفريق والكرة 
القطري����ة«، مضيفا ان ادارة النادي توصلت الى 
»اتفاق مع حرمة اهلل على اعفائه من مهمته بسبب 

الظروف احمليطة وبيئة العمل غير الصحية التي 
حتيط بالفريق من كل جانب«.

ويحتل ام صالل املركز االخير برصيد 5 نقاط 
من 5 تعادالت و4 هزائم، وهو لم يحقق اي فوز 

في 9 مباريات حتى اآلن.
وكان جيلي تولى تدريب ام صالل في بداية 
املرحلة العاشرة ملوسم 2007-2008، ورغم عدم 
جناحه في قيادة الفريق الى بلوغ املربع الذهبي 

واللعب في كأس ولي العهد.

استغرب عضو ش����رف نادي النصر األمير 
جلوي بن سعود ما يفعله العب الفريق حسن 
عبدالغن����ي بعد ما أثير ع����ن اخلالف الذي وقع 
بينه وبن مشعل السعيد، وقال »حقيقة ما فعله 
عبدالغني شيء مؤسف جدا ويندى له اجلبن من 
ش����خص يعتبر كابنت الفريق، ومن املفترض أن 

يكون قدوة لبقية الالعبن«.
وأضاف: »ال يخفى على الرأي العام مش����اكل 
عبدالغني وما سببه من إحراجات لنادي األهلي 
س����ابقا والنصر حاليا، ال يخف����ى على اجلميع، 
ولألس����ف ان إدارة نادي النصر وبدال من جلب 
العبن يفيدون الفريق جلبت العبن يس����يئون 

للنادي وسمعة الفريق، مثل عبدالغني«.
ووجه رس����الة إلدارة النادي قائال »إذا كانت 

إدارة النصر إدارة جادة ف����ي تعاملها الرياضي 
فيجب أن تلغي عق����د عبدالغني فورا من نادي 
النصر وهذا من أجل املصلحة العامة ومن أجل 

انضباط الالعبن«.
وحتدث األمير جلوي عمن يقول إن عبدالغني 
يفعل ما يشاء كونه قد قام مبنح النادي »سلفة« 
مببلغ أربعة مالين قال: »أنا سمعت هذا الكالم 
ويت����ردد أن الرجل يقرض النادي، أنا ال أقر هذا 
الشيء وال أنفيه، ونحن نسمع مثل ما تسمعون 
وإذا كان ه����ذا موجودا فهو مصيب����ة كبيرة أن 
يقرض الالعب النادي، فهذا ش����يء مؤسف ولم 
يحصل في عالم االحتراف، وإدارة نادي النصر 
يجب أن حتدد موقفها وتصدر بيانا توضيحيا 

للرأي العام«.

أعلن االحتاد األوروب����ي لكرة القدم )يويفا( 
امس أنه مدد شراكته مع شركة أديداس األملانية 
لألدوات واملالبس الرياضية ملدة س����ت سنوات 
لتكون أديداس هي صاحبة الكرة الرس����مية في 
بطوالت دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي 
وكأس السوبر األوروبي على مدار هذه السنوات 
الست. وأوضح »يويفا« في بيانه »تستخدم كرات 
أديداس في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا 
على أن تقدم الشركة كرة مختلفة التصميم في 

كل موسم وتصميم خاص للكرة في كل دور من 
األدوار الفاصلة ببطولة دوري أبطال أوروبا حتى 

الدور النهائي«.
وتوفر الشركة األملانية أيضا الكرات التي ستقام 

بها مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات.
ورح����ب هيربرت هاينر الرئي����س التنفيذي 
الدي����داس باالتفاق مع اليويف����ا قائال »االرتباط 
بأكبر بطوالت األندية األوروبية سيتيح لنا تعزيز 

ومد هيمنتنا على السوق العاملية«.

رشح موقع »les cahiers du football« الفرنسي 
الدولي املغربي يوس����ف العرب����ي مهاجم الهالل 
السعودي لنيل جائز الكرة الرصاصية 2011 والتي 
متنح ألكثر العبي الدوري الفرنسي نيال لالنتقادات 

واآلراء السلبية.
وكان العربي قد تعرض لسيل من االنتقادات 
في األوساط الرياضية الفرنسية واملغربية بعدما 
فاجأ اجلميع باختياره الدوري الس����عودي في 
موسم االنتقاالت الصيفية بعد تألقه مع فريقه 
كاين الفرنسي في املوسم املاضي ودخوله قائمة 
أفضل ثالثة هدافن بالدوري ما رشحه لتطوير 
مس����يرته باالنتقال إلى أحد األندية الكبيرة في 

أوروبا.
وتسري ترشيحات املوقع على الالعبن الذين 
قضوا نصف املوسم على األقل في الدوري الفرنسي 

في عام 2011 فيما نصح املوقع املصوتن باعتماد 
ثالثة معايير العتماد مرشحهم للقب وهي الصفات 
اجلوهري����ة لكرة القدم واخلي����ارات االحترافية 

ومواقف وشخصية الالعب.
ويتنافس العربي م����ع 9 العبن من الدوري 
الفرنسي في التصويت الذي انطلق 12 اجلاري 
فيما س����تعلن النتائج بع����د انتهائه في 4 يناير 
املقبل. وضمت قائمة املرشحن للقب في نسخته 
العاشرة ماتيو شاملي ومايكل سياني )بوردو( 
وبابي دياكاتي )ليون � غرناطة( والو ديارا )بوردو 
� مرسيليا( وابوال ايديل )باريس سان جيرمان � 
هابويل تل ابيب( ويوسف العربي )كاين � الهالل( 
واندريه جينياك )مرسيليا( وموسى مازو )بوردو 
� زولتي فاريغيم( وموديبو مايغا )سوشو( وامير 

سباهيك )مونبلييه � اشبيلية(. 
الشباب املتصدر يختبر صدارته أمام األهلي

القسم  اليوم لقاءات  تختتم 
األول م���ن الدوري الس���عودي 
ويأتي لقاء الشباب املتصدر مع 
األهلي في الرياض كأبرز لقاءات 
اليوم وأهمها، ولقاءات الفريقن 
أخذت طابعا مثيرا في السنوات 
املثيرة  األخيرة بسبب أحداثها 
والت���ي كانت آخره���ا ومازالت 
مشكلته قائمة ولم حتل بعد ان 
الى أروقة »فيفا« وهي  وصلت 
احتجاج األهلي على الشباب في 
مسابقة كأس امللك املوسم املاضي 
وكسبه لالحتجاج ثم الكأس بعد 
الفوز على االحتاد على الرغم من 

ان الشباب كس���به ذهابا وإيابا 
ورمبا يلقي ذلك بظالله على لقاء 
اليوم الذي سيبحث فيه الشباب 
التي استمر  عن تأكيد صدارته 
عليها لعدة جوالت ويدخل اليوم 
اختب���ارا صعبا من اجل إثباتها 
أمام األهلي املتطور الذي اقتحم 
املنافس���ة بقوة وبات قريبا من 
فرق الصدارة ويعيش الفريقان 
قمة حضورهما الفني والعناصري 
باستثناء غياب مدافع الشباب 
األبرز البرازيلي تفاريس بداعي 

اإليقاف.
وفي ج���دة يدخ���ل االحتاد 

الس���ادس لقاءه أمام هجر وهو 
يخش���ى ان يكون ضحية مرة 
أخرى امام فريق االحساء اآلخر 
بعد ان سقط أمام الفتح وفي جدة 
لذلك سيرمي بثقله اليوم من اجل 
عدم تكرار ذلك وايضا حملاولة 

الوصول الى فرق املقدمة.
وفي اخلبر، يحل النصر ضيفا 
على القادسية وكالهما يعاني من 
تذبذب مستواه الذي أدى بهما الى 
التراجع كثيرا في جدول الترتيب، 
حيث النصر الثامن والقادسية 
النقاط  الثاني عشر وس���تدفع 
ال� 3 بالفائ���ز منهما الى تعديل 

وضعه فيما س���تؤزم اخلسارة 
أحدهما ل���و حدثت وكالهما في 

حال التعادل.
وآخر لقاءات اليوم من نوع 
خاص لقاء يجمع قطبا القصيم 
في لقاء جماهيري مرتقب، حيث 
تش���كل لقاءات الرائد والتعاون 
حدثا جماهيريا للمنطقة من اجل 
فرض احدهما سيطرته على لقب 
فارس القصيم ويتجاور الفريقان 
في الترتي���ب وتفصلهما نقطة 
واحدة ملصلحة التعاون التاسع 

بينما الرائد عاشرا.
من جهة اخرى، سيعيد حارس 

مرمى املنتخب السعودي ونادي 
الهالل الس���ابق محم���د الدعيع 
الالعبن ماجد عبداهلل وصالح 
النعيمة ويوس���ف الثنيان الى 
املالعب مرة اخ���رى عندما أكد 
حضورهم في مهرجان اعتزاله 
يوم 4 يناير املقبل امام يوڤنتوس 
اإليطالي، كما اختار الدعيع قائمة 
من الالعبن ضمت ايضا الروماني 
رادوي الع���ب الع���ن اإلماراتي 
وياسر القحطاني والليبي طارق 
التايب ومحمد عبداجلواد واحمد 

جميل وشقيقه عبداهلل.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

الفني للزمالك  املدير  أوضح 
حس���ن ش���حاتة بعض األمور 
املتعلقة بالفريق األبيض، مؤكدا 
ان س���بب غيابه عن التدريبات 
التي سبقت مباراة املقاولون كان 
بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة 
وليس كما أشيع عن وجود مشاكل 
النادي، مشددا  إدارة  بينه وبن 
على أنه رج���ل ال يهوى افتعال 
املشاكل واألزمات وتاريخه يشهد 

على ذلك.
ونفى شحاتة أن يكون على 
الزمالك  خالف مع رئيس نادي 
جالل إبراهيم، مؤكدا ان ما يهمه 
اآلن هو عودة االستقرار املفقود 
وحصول الالعبن على مستحقاتهم 
املتأخرة، معلنا انه سيعتذر عن 
إكمال املهمة مع الزمالك في حالة 
عدم حل مشكلة مستحقات العبيه، 
مشيرا إلى ان جميع الالعبن لديهم 
التزامات لذلك تعجل البعض منهم 
في شكوى النادي وهو الوضع 

غير املقبول تكراره.
وكان الزمال���ك قد حقق فوزا 
مهما ومس���تحقا عل���ى نظيره 
املقاول���ون 3-1 في املباراة التي 
جمعت الفريقن مساء األول من 
الس���ابعة من  أمس في اجلولة 
مسابقة الدوري املصري املمتاز، 
ليرفع الزمال���ك رصيده الى 13 
نقطة يحتل بها املركز اخلامس 
وله مباراة مؤجلة مع وادي دجلة 

رصيد أبناء الشرطة الى 14 نقطة 
وحافظ على املركز الرابع بجدول 
املسابقة، بينما جتمد رصيد بني 
س���ويف الصاعد حديثا لدوري 
األضواء عن���د 9 نقاط وظل في 

املركز العاشر.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، أعلن 
طبيب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي األهلي د.ايهاب علي ان 
مدافع الفريق األحمر رامي ربيعة 
أصب���ح ميلك دعوة مبركز طبي 
كبير بأملانيا وهي الدعوة التي قام 
الطبيب بتجهيزها منذ أسبوعن 
لتوقعه باستمرار إصابة الالعب 
واحتمال اللجوء إلى احلل الثاني 
للعالج وهو احلقن، مشيرا إلى 
ان الالعب سيس���افر الى أملانيا 
املقبلة للعرض  الساعات  خالل 
على طبيب متخصص وإذا اتفقا 
في الرؤى الطبية سيخضع الالعب 
للحقن وهي عملية بس���يطة لن 
تستغرق أكثر من 20 دقيقة على 
ان يعود املدافع للقاهرة خالل 48 
ساعة، وعن حالة باقي الالعبن 
املصابن أكد طبي���ب األهلي ان 
محمد بركات يعاني من كدمة في 
الظهر وهي ما منعته من املشاركة 
في مباراة طوخ الودية األخيرة 
حيث طلب بركات الراحة ووافق 
املدير الفن���ي لألهلي البرتغالي 

مانويل جوزيه على األمر.
 ٭القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

واختتم أحمد سمير األهداف في 
الدقيق���ة )89( بينما جاء هدف 
املقاولون الوحيد عن طريق العبه 
باسم علي في الدقيقة )37(، وشهد 
اللقاء حالة طرد وحيدة كانت من 
نصيب العب وسط الزمالك أحمد 

توفيق )79( من زمن املباراة.
املنافس���ات ذاتها  وفي إطار 
فاز مصر املقاصة على »ضيفه« 
انبي 2-1 وتقدم الفريق البترولي 
به���دف ملدافعه رامي صبري في 
الدقيقة اخلامسة ثم أدرك سامح 
العيدروس التعادل للمقاصة )22( 
بعد أن حول عرضية فؤاد سالمة 
الظهير األيسر في مرمى احلارس 
محمد أبوجبل قبل أن يعود سالمة 
ويحرز هدف الفوز للمقاصة بعد 
أن ترجم ركلة اجلزاء الى هدف 
صحيح، وبهذا الفوز رفع مصر 
إل���ى 14 نقطة  املقاصة رصيده 
وصع���د للمركز الثان���ي بفارق 
األهداف عن األهلي، بينما جتمد 
رصيد انبي عند 4 نقاط وظل في 

املركز اخلامس عشر.
في لق���اء آخر جن���ح احتاد 
الشرطة في حتقيق فوزه الرابع 
هذا املوسم على حساب »ضيفه« 
تليفونات بني سويف بهدفن دون 
رد وقد فرض مهاجم الش���رطة 
صالح عاشور نفسه كنجم أول 
للقاء بعد أن متكن من إحراز هدفي 
اللقاء في )39 و90(، والفوز رفع 

بينما واص���ل املقاولون العرب 
املركز  النقاط وظ���ل في  نزيف 
السادس عشر برصيد ثالث نقاط 
فقط. وقاد »الصقر« أحمد حسن 
فريقه األبيض نحو الفوز بهدفن 
سجلهما في الدقيقتن )20 و52( 

جماهير الزمالك أشعلت املدرجات فرحة بالفوز على املقاولون

الزمالك »أعلى كعبًا« من املقاولون.. وشحاتة يهدد بالرحيل

برادلي يزور زاهر في املستشفى

متعب يفلت من غضب جوزيه

حرص األميركي بوب برادلي املدير الفني للمنتخب املصري على 
اصطحاب أسرته لزيارة سمير زاهر رئيس االحتاد املصري للعبة 

في املستشفى الذي ميكث فيه حاليا.
وذكر املوقع الرسمي لالحتاد املصري لكرة القدم أن برادلي قرر 
االطمئنان على سالمة سمير زاهر قبل السفر إلى أميركا لقضاء 

اجازة قصيرة، على أن يعود بعدها للقاهرة لوضع البرنامج اخلاص 
باستعدادات الفراعنة للتصفيات املؤهلة إلى أمم افريقيا 2013 وكذلك 

التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم بالبرازيل 2014.

جنح جنم األهلي عماد متعب من اإلفالت من غضب املدرب البرتغالي 
مانويل جوزيه بعد قرار جلنة املسابقات بتأجيل مواجهة األهلي 

واالسماعيلي إلى 26 اجلاري بدال من إقامتها الثالثاء املاضي.
وتغيب متعب عن موعد عودته لتدريبات األهلي يوم االثنني املاضي 

دون إذن، وما تسبب في غضب اجلهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي 
مانويل جوزيه على اعتبار أنه حصل على 10 أيام راحة وسط املوسم.


