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يلتقي الوس اليوم ويأمل في االستفادة من شطب نتائج »األزرق«

لبنان يتطلع إلى متابعة »املشوار املونديالي«
بيروتـ  ناجي شربل 

يلتقي في اخلامس����ة بعد ظهر اليوم على ملعب صيدا 
البلدي، لبنان والوس في املرحلة الثانية ايابا من تصفيات 
املجموعة اآلسيوية الس����ابعة، املؤهلة لنهائيات مونديال 

روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 باإلمارات.
ويدرك »رجال األرز« انهم مطالبون بتحقيق نتيجة كبيرة 
ضد فريق مغمور، وتكرار فوزهم الذي حققوه ذهابا 2–0، من 
اجل الصراع على إحدى البطاقتني املؤهلة للدوري النهائي 
اآلس����يوي املؤهل ملونديال روسيا، في محاولة لتعويض 
تخلفهم بفارق ثالث نقاط عن كوريا اجلنوبية املتصدرة، 

واالستفادة من الشطب املتوقع لنتائج االزرق.
وتبدو عني لبنان على نتائج بقية املجموعات، لالستفادة 
ايضا من نتائج الفرق فيها، عله يحظى مبقعد بني افضل 

الفرق االربعة الوصيفة، ملتابعة املشوار املونديالي.
ومترن الالعبون على ملعب صيدا البلدي، بغياب العبي 
فولفس����بورغ األملاني هالل احللوة وسترومسغودس����ت 
النرويجي باس����ل جرادي بداعي اإلصاب����ة، كما أن أوراق 
جرادي الرسمية لم تصل بعد من »فيفا«. ويتطلع املدرب 
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش الى االس����تفادة من 
العرض اللبناني اجليد االخير امام الكويت في 13 اكتوبر 
املاض����ي بالديرة على ملعب نادي الكويت، لتحقيق الفوز 
الثال����ث في التصفيات، واالول على االرض اللبنانية، بعد 

السقوط مرتني امام االزرق وكوريا اجلنوبية.
ويبدو ان املدرب سيختار الرباعي يوسف محمد ونور 
منصور ووليد إسماعيل ومحمد زين طحان إذا لم يكن علي 
حمام جاهزا، وفي االرتكاز العب ذوب آهن االيراني جوان 
العمري، وفي الوس����ط كابنت املنتخب رضا عنتر وعباس 
أحمد عطوي واجلناحان محمد حيدر وحسن معتوق الى 

املهاجم حسن شعيتو »موني«.
كما ميتلك رادولوفيتش مجموعة من االس����ماء املميزة 
في االحتياط مثل العب وس����ط هام كام النرويجي عدنان 
حيدر وحسني عواضة وحسن احملمد وفايز شمسني ومعتز 
ب����اهلل اجلنيدي.ووصل منتخب الوس الى بيروت ومترن 
في احلصة االولى على ملعب بيروت البلدي بقيادة املدرب 
االجنليزي س����تيف داربي. وكان املنتخب الالوسي اجرى 
معس����كرا إعداديا في العاصم����ة البحرينية املنامة، حيث 
خاض مباراتني فخس����ر في األولى أمام منتخب البحرين 

للشباب 1–3 ثم تعادل مع منتخب البحرين األوملبي 2–2. 
ووصل أيضا مراقب املباراة املاليزي ني توه سني، ومراقب 
احل����كام األردني ناصر درويش مصطفى الغفاري، وطاقم 
حكام املباراة املؤلف من التايلندي س����يفاكورت بوأودوم 
ومواطنه بينال بريدا والبحريني أحمد جابر مبارك راشد 
والتايلندي آلونغكرون فيميوتشانغ )حكما رابعا(. وعقد 
أم����س األربعاء االجتماع اإلداري � الفني للمباراة في فندق 
»النكستر � سويت« بالروشة، وتاله املؤمتر الصحافي الرسمي 
ظهرا. ويغادر املنتخب اللبناني األحد املقبل الى العاصمة 
املقدونية سكوبيه حيث يواجه منتخبها األول في مباراة 
دولية ودية الثالثاء املقبل. ويغيب عن اللقاء الودي العبو 
النجمة واألنصار، حيث يتواجهان االحد املقبل في »ديربي« 

الكرة اللبنانية املؤجل على ملعب صيدا البلدي.

ضمن التصفيات املزدوجة لكأسي العالم وآسيا

األعضاء يطالبون بطرح الثقة في املجلس بأكمله

اإلمارات لالنقضاض على تيمور الشرقية

اختفاء رئيس األهلي وبيان على »فيسبوك« يؤكد نية االستقالة

يتطلع منتخب اإلمارات 
الى استعادة نغمة الفوز عندما 
يس���تضيف نظيره تيمور 
الش���رقية اليوم على ستاد 
محمد ب���ن زايد في ابوظبي 
ضمن منافس���ات املجموعة 
االولى للتصفيات املزدوجة 
املؤهلة الى مونديال روسيا 
2018 ونهائيات اس���يا 2019 
في اإلمارات. ويس���تضيف 
املاليزي  فلس���طني نظيره 
في عمان ضم���ن املجموعة 

ذاتها.
الس���عودية  وتتص���در 
ترتي���ب املجموع���ة االولى 

برصيد 13 نقط���ة مقابل 7 
لإلمارات و6 لفلس���طني و4 
ملاليزي���ا ونقطتني لتيمور 

الشرقية.
ول���م تع���رف اإلمارات 
طعم الفوز في اخر جولتني 
بتعادلها مع فلسطني في رام 
اهلل 0-0 وخس���ارتها امام 
السعودية 1-2 في جدة، لذلك 
فانها مدعوة الستعادة لغته 
في مواجهة اضعف منتخبات 

املجموعة.
وسبق لإلمارات ان فازت 
على تيمور الشرقية 1-0 في 
املباراة التي اقيمت بينهما في 

كواالملبور، وهي وإن كانت 
مرشحة لتكرار ذلك اال انها 
تتطلع ايضا الى تس���جيل 
التي  اكبر عدد من االهداف 

قد حتتاج اليها الحقا.
ويتاهل اول كل مجموعة 
من املجموعات الثماني الى 
جانب افضل اربعة منتخبات 
حتصل عل���ى املركز الثاني 
الى الدور الثالث واالخير من 
تصفيات مونديال 2018، لذلك 
فان فارق االهداف قد يكون 

حاسما لتحديد املتأهلني.
وجاء تعادل السعودية 
املباراة  وفلسطني 0-0 في 

املؤجلة بينهما االثنني املاضي 
ملصلحة اإلمارات التي احيت 
امالها في احتالل املركز االول 
عن املجموعة االولى بشرط 
فوزها في كل مبارياتها االربع 
املتبقية وبف���ارق جيد من 
االهداف.وتخوض اإلمارات 
املباريات االربع  ثالثا م���ن 
املتبقية لها على ارضها، حيث 
الشرقية  تستضيف تيمور 
وفلس���طني والس���عودية 
وحتل ضيفة على ماليزيا، 
مما يعطيها افضلية نسبية 
لتحقيق طموحها الى التأهل 

املباشر الى الدور احلاسم.

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح 

زادت احتماالت طرح الثقة 
في مجلس ادارة االهلي احلالي 
بعد املوقف اجلديد للرئيس 
محمود طاهر، الذي أكد فيه من 
خالل بيان له على صفحته ب� 
»فيسبوك«، انه يفكر بالفعل 
في االستقالة، بسبب الهجوم 
الش����ديد عليه م����ن االعالم 
ومن داخ����ل املجلس، وأيضا 
لتزايد االصوات بني أعضاء 
النادي للدعوة لعقد جمعية 
عمومية اس����تثنائية لطرح 
الثقة في املجلس احلالي املليء 
باملشاكل.وقال طاهر في بيان 
نشره عبر صفحته الرسمية: 
سبق وأعلنت في تصريحات 
سابقة ان احلالة التي يرحل 
فيها مجلس االدارة بالكامل، 
ستكون بطلب أعضاء اجلمعية 
العمومية، وسيكون هذا أسعد 

يوم في حياتي.
وأضاف: »مسؤولية إدارة 
األهلي مسؤولية كبيرة جدا 
جدا، ومن ال يرغب في حتمل 
املس����ؤولية فليرح����ل، لقد 
تعرضنا للنقد بش����كل كبير 
لكن البعض تناس����ى أن هذا 
املجلس ف����از بثالث بطوالت 
في 6 أشهر، تسلمت الفريق 
أول أبري����ل 2014، والفريق 

في املركز الرابع مبجموعته 
ف����ي دوري املجموعتني، ثم 
جنحنا في الفوز بالبطولة، 
ثم الس����وبر والكونفيدرالية 
ألول مرة في تاريخه«. وأضاف 
بيان طاهر: »ال يوجد فريق 
كرة ب����دون أم����وال، خزينة 
النادي كانت خاوية، واعتزل 
8 العب����ني، وإصابة 4 العبني 
مؤثرين، الفريق لم يخس����ر 
5 بطوالت في 8 ش����هور، بل 
فقدنا السوبر األفريقي بركالت 
الترجيح والدوري والكأس 
والكونفيدرالية أي 4 ألقاب، 

هذه كرة القدم«.

واختتم البيان: »أما اآلن 
فأفكر في االس����تقالة بجدية 
بش����كل كبير وسوف حتدد 
الساعات املقبلة وجهة املجلس 
رغ����م مح����اوالت عديدة من 
اجلمعية العمومية للمطالبة 
بعدم التنحي ولكنني أوجه 
اليه����م أنني قادر على خدمة 
األهل����ي ف����ي أي موق����ع أو 

منصب«.
وانفج���ر املوقف داخل 
مجل���س ادارة االهلي، بعد 
ان متس���ك عضو املجلس 
طاهر الشيخ، في االجتماع 
األخير بأن يكون ش���ريكا 
في ادارة مل���ف كرة القدم 
الوحيد  بالنادي، باعتباره 
في املجلس الذي ميلك خبرة 
كروية، والذي قابله الرفض 
من رئيس النادي الذي طالب 
بإغالق امللف في هذه املرحلة 
خاصة بعدم���ا مت تكليف 
عبدالعزي���ز عبد الش���افي 
»زيزو« رئيس قطاع الكرة 

بإعادة ترتيب القطاع.
وفوج����ئ طاه����ر بتزايد 
األص����وات داخ����ل املجلس 
واالنتقادات املوسعة له خاصة 
بعد أن تناول طاهر الش����يخ 
اتهامات ع����الء عبدالصادق 
رئيس قط����اع الكرة لرئيس 

األهلي.

يق����ام في الس����اعة الثالثة 
عصر اليوم س����باق االجتماع 
اخلامس على مضمار املغفور له 
الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح 
بفروس����ية االحم����دي والذي 
يشتمل على اربعة أشواط قيد 
فيها ثالثون جوادا من مختلف 
الدرجات ويعتبر الشوط الرابع 
االقوى، حيث تتنافس أطايب 
املبتدئات على مس����افة 1200 
متر للفوز بكأس ش����ركة كي 
سي س����ي للتجارة واملقاوالت 
االثارة والندية  فيما تتواصل 
بني جياد الدرجة الثانية للظفر 

بكأس ناصر البراق.

الرياضي  البرنام����ج  يلقي 
اليومي »عاملكشوف«  االذاعي 
في حلقته اخلاصة مساء اليوم 
اخلميس الضوء على مستوى 

الرياضة املدرسية.
حيث ستركز احللقة على 
مناقشة دور الرياضة املدرسية 
في املاضي واحلاضر، وماهي 

املعوقات التي تواجهها.
كما سيناقش البرنامج دور 
الرياضة املدرس����ية كأس����اس 
للرياض����ة احمللي����ة من خالل 
العام  الفني  استضافة املوجه 
للتربي����ة البدنية ف����ي وزارة 

التربية أحمد فايز الهزاع.
وسيستقبل البرنامج الذي 
سيبث في الساعة السابعة من 
مساء اليوم اخلميس اتصاالت 
الهواتف  املس���تمعني عل���ى 
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الرياضي  القس����م  يتق����دم 
بخالص العزاء من رئيس جلنة 
املسابقات في احتاد الكرة لوفاة 
ش����قيقه »عبداهلل«، تغمد اهلل 
الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
إلي����ه  وإن����ا  هلل  )إن����ا 

راجعون(.

االجتماع اخلامس 
في فروسية األحمدي

»عا ملكشوف« يسلط 
الضوء على الرياضة 

املدرسية

خالص العزاء للدويلة

قمة سان جرمان وإنتر ميالن بالدوحة
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد القطري لكرة القدم عن 
موافقته الحتضان قمة كروية أوروبية 
جتمع بني باريس سان جرمان الفرنسي 
وإنتر مي���الن اإليطالي واملقررة إقامته 
على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد 

يوم 30 ديسمبر املقبل.
وعقد مساء أول من أمس في العاصمة 
القطرية الدوحة، مؤمترا صحافيا بقاعة 
املؤمترات بنادي السد لإلعالن عن تفاصيل 
القمة األوروبية، حضر جانب من املؤمتر 
الصحافي كل من نائب املدير العام لنادي 
باريس سان جرمان الفرنسي فريدريك 
لونغويبي، مدير االتصال االستراتيجي 
لنادي انتر ميالن اإليطالي جيمس وايت، 
واألمني العام لالحتاد القطري لكرة القدم 

منص���ور األنص���اري، بجانب حضور 
سفيري فرنسا وإيطاليا في قطر ايرك 
شافلير، جوفيدوسانكس. وتعتبر هذه 
املرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان، 
وكانت املرة األولى، في مدينة مراكش 
املغربية والت���ي انتهت ملصلحة فريق 

باريس سان جرمان بهدف نظيف.
وأك���د األنصاري، أن جميع األطراف 
اتفقت على إقامة اللقاء الودي في الدوحة 
خالل تلك الفترة نظرا لألجواء املثالية 

إلقامة هذه القمة الكروية األوروبية.
وعلى جانب آخر، قرر نادي إنتر ميالن 
الوصول إلى الدوحة 27 ديسمبر املقبل 
الدوحة  خلوض معس���كر تدريبي في 
على مالعب أس���باير استعدادا ملواجهة 
النادي الباريسي، ضمن العطلة الشتوية 

ل�»الكالتشيو«.

إصابة بوضياف تربك حسابات »العنابي«
الدوحة ـ فريد عبدالباقي 

يب���دو أن احلديث عن 
الدولي ك���رمي بوضياف 
العب وسط نادي خلويا 
سيظل متواصال، فما هي 
إال أيام قليلة على استدعاء 
الالعب املوقوف من قبل 
االحتاد القطري لكرة القدم، 
لصفوف املنتخب األول إال 
أنه تعرض إلصابة خالل 
تدريبات »العنابي« والذي 
يس���تعد ملواجه���ة تركيا 
الودية واملقررة في الثامنة 
والنصف بتوقيت الكويت 
مساء غد اجلمعة على ستاد 
عبداهلل بن خليفة بنادي 

خلويا.
القطري  وكان االحتاد 
عاقب الالع���ب بوضياف 
اللعب ملدة 6  بإيقافه عن 
أشهر وتغرميه 300 ألف 
ري���ال قطري خلروج عن 
النص خالل لقاء العربي، في 
الوقت الذي تقرر تقليص 
العقوبة إلى أربع مباريات 
ألف  محلية وتغرميه 50 

ريال قطري فقط.
ويسعى اجلهاز الطبي 
لتشخيص إصابة الالعب 
وكش���ف النقاب عن املدة 
الت���ي يحتاجها  الزمنية 
والع���ودة  للتعاف���ي 
األخض���ر  للمس���تطيل 

مجددا.

وكان املدرب األوروغوياني 
ملنتخب قطر دانيال كارينيو، 
قد استدعى العب وسط لويز 
مارت����ن جورنيو لتعويض 

غياب بوضياف.
العناب���ي  ويخ���وض 
مران األخير مساء اليوم، 
في إطار االستعداد لودية 
منتخب تركيا، من املقرر 
أن يضع كارينيو اللمسات 
التش���كيلة  األخيرة على 
األساس���ية قب���ل موعد 
الودي���ة والتي  املب���اراة 
ستجهز املنتخب القطري 
قبل السفر إلى مملكة بوتان 
السابعة  خلوض اجلولة 
من منافس���ات املجموعة 
الثالثة للتصفيات املوحدة 
واملؤهلة ملونديال روسيا 
2018، وكأس آسيا اإلمارات 
2019، مبواجه���ة منتخب 

الثالث���اء  ي���وم  بوت���ان 
املقبل.

توران يزين قائمة تركيا 

املقاب���ل وصلت  وفي 
أمس بعثة منتخب تركيا 
بكامل جنومه وعلى رأسهم 
جنم برشلونة االسباني 
العاصمة  إلى  أردا توران 
القطرية الدوحة، استعدادا 
ملواجهة قطر، حيث تقرر 
أن يخوض الفريق مرانه 
اليوم  األساس���ي مس���اء 
على ملعب املباراة بنادي 

خلويا.

كرمي بوضياف يخرج من حسابات مدرب منتخب قطر
مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املجموعة األولى
أبوظبي الرياضية 54فلسطني � ماليزيا 

أبوظبي الرياضية 5:151اإلمارات � تيمور الشرقية
املجموعة الثانية

الكاس 123أستراليا � قيرغيزستان
3طاجيكستان � بنغالديش

املجموعة الثالثة
2:35الصني � بوتان

الكاس 1:508املالديف � هونغ كونغ
املجموعة الرابعة

أبوظبي الرياضية 2:307إيران � تركمانستان
4:30الهند � غوام

املجموعة اخلامسة
أبوظبي الرياضية 2:151سنغافورة � اليابان

2:30أفغانستان � كمبوديا
املجموعة السادسة

3تايوان � تايلند
املجموعة السابعة

أبوظبي الرياضية 22كوريا اجلنوبية � ميامنار
أبوظبي الرياضية 62لبنان � الوس

املجموعة الثامنة
أبوظبي الرياضية 42أوزبكستان � كوريا الشمالية

3الفلبني � اليمن

3 مباريات اليوم 
وفي ظل غياب االهلي والزمالك لوجود العبي الفريقني 

مع املنتخب االول، تقام اليوم واالحد املقبل، اجلولة 
اخلامسة ملسابقة الدوري املمتاز لكرة القدم، فيلعب اليوم 

مصر املقاصة مع وادي دجلة، واالحتاد السكندري مع 
االسماعيلي، وطالئع اجليش مع املقاولون العرب.

ويوم األحد املقبل، يلعب بتروجت مع اسوان، وغزل امللحة 
مع االنتاج احلربي، واملصري مع حرس احلدود، فيما 

تأجلت ثالثة لقاءات ملا بعد عودة املنتخب من أداء مباراة 
الذهاب مع تشاد يوم السبت املقبل، وهي: الزمالك مع 

الداخلية، وانبي مع االهلي، واحتاد الشرطة مع سموحة.

العبو لبنان يطمحون للوصول الى الدور 
النهائي من التصفيات املونديالية


