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تصفيات أمم آسيا
ّ
أدى منتخب لبنان واجبه أمام ضيفه منتخب فيتنام ،فتعادال في مباراة شبه ودية لخروجه من
دائرة حسابات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم  ،2011فيما لحقت خمسة منتخبات بركب
املتأهلني قبل مرحلة من الختام

ّ
لبنان يتعادل وفيتنام وتأهل الصني
واإلمارات وإيران والبحرين واليابان
أح� ��رز امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ال �ش��اب أول
ّ
نقطة ل��ه ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات وس�ج��ل أول
هدف أيضًا ،وأطاح كذلك آمال ضيفه،
ال � ��ذي ك� ��ان ي �ت �ط �ل��ع ل �ل �ف��وز ف �ق ��ط .قدم
الع �ب��و ل �ب �ن��ان ك ��رة ج�م��اع�ي��ة لفترات،
ومتسرعة أحيانًا ،ووصلوا مرارًا إلى
املنطقة الفيتنامية ،ول�ك��ن م��ع نقص
في التسديد وختام الهجمات.
وب�ع��د ف��رص�ت�ين لفيتنام
وك� ��رة ل�ع�ل��ي ح �م��ام فوق
ّ
امل � � ��رم � � ��ى ،ت � � �ق� � ��دم لبنان
ع� �ب ��ر ك� � ��رة ح� � ��رة رفعها
الظهير محمد قرحاني،
م�ه�ن��دس��ة ،ف�ه� ّ�ي��أه��ا رأس
امل � ��داف � ��ع أح� �م ��د الخضر
ليقابلها املندفع محمود
العلي إلى الشباك (.)20
�اد ح � �س � ��ن ّمعتوق
وك � � � � � ّ
أن ي �ث��ن �ي �ه��ا ،ل� �ك ��ن كرته
االنفرادية أصابت القائم .وم��ع ّ
تفوق

أضاع لبنان
الفوز وأحرز أول
نقطة له في 5
مباريات

فيتنامي ل��دق��ائ��ق س�ج��ل ل��وان��غ هدف
التعادل بكرة قوية من خارج املنطقة
(.)39
وت � �ح� ��رك ل �ب �ن ��ان أف� �ض ��ل ف� ��ي الشوط
ال �ث��ان��ي ،ف�ك�س��ب  4رك �ن �ي��ات متتالية،
ّ
وسدد ّ
ومرر كرة
وهاجم حمزة عبود
إل ��ى م �ح �م��ود ال �ع �ل��ي ح� ّ�ول �ه��ا هوائية
ق � ��رب ال� �ق ��ائ ��م ( .)62وص � ��د الحارس
ّ
إي�ل��ي ف��ري�ج��ة ط��ائ �رًا ك��رة خ �ط��رة ،ورد
عبود بكرة ّ
مررها إليه محمد شمص
ّ
وص��ده��ا ال�ح��ارس الفيتنامي ببراعة.
وع �م ��وم ��ًا ف �ق��د ب � ��دا امل �ن �ت �خ��ب واعدًا،
ي�ح�ت��اج إل ��ى ب�ع��ض ال �خ �ب��رات لوصل

رستم يلوم
الحظ
ّ

ّ
ملنتخب
رأى املدير الفني
ّ
لبنان ،إميل رستم ،أن الحظ
لم يحالف فريقه في
التسجيل من الفرص التي
أتيحت له خالل املباراة،
مضيفًا «كان بإمكاننا
أن نلعب بصورة أفضل،
واملنتخب الفيتنامي لعب
ّ
بإيقاع سريع ،وتميز عنا
بالقوة البدنية .ومنذ
املباراة أمام الصني ،قررنا
منح الفرصة لالعبني
الشباب من أجل إعدادهم
للمستقبل».

الخطوط ،وصناعة فرص توصل أكثر
إلى الشباك( .ترتيب لبنان عامليًا 148
وفيتنام .)123
ـ� �ـ ح �ك��م ال �ل �ق ��اء ط ��اق ��م ح �ك ��ام أوزبكي
بقيادة فالنتني كوفالينكو ،مع ألكسي
م��وري�ن��وف وأن��دري��ه ب��وك��ات�ين وفاديم
أغيشيف رابعًا.
ــ يلعب لبنان مباراته املقبلة واألخيرة،
في  3آذار ،مع مضيفه منتخب سوريا،
ال ��ذي ض�م��ن ت��أه�ل��ه ع��ن امل�ج�م��وع��ة مع
منتخب الصني.
وف��ي املجموعة عينها ،لحقت الصني
بسوريا إلى النهائيات رغم تعادلهما
ّ
 0-0في بكني .وتتصدر س��وري��ا ،التي
ضمنت تأهلها م��ن الجولة السابقة،
الترتيب بـ 11نقطة ،مقابل  10للصني
و 5لفيتنام ونقطة واحدة للبنان.
■ وب �ل �غ��ت ال �ب �ح��ري��ن ال �ن �ه��ائ �ي��ات إثر
ف��وزه��ا على ضيفتها هونغ كونغ -4
 0ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال�ب�ح��ري��ن ال��وط �ن��ي من
م�ن��اف�س��ات امل�ج�م��وع��ة األول ��ى .وسجل
اإلص� ��اب� ��ات إس �م��اع �ي��ل ع �ب��د اللطيف
( 34و 40و )43وع �ب ��د ال �ل ��ه الدخيل
( .)80وه��ي امل��رة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي يتأهل
فيها منتخب البحرين إلى النهائيات
اآلسيوية بعد  1988و 2004و.2007
ّ
كما تأهلت اليابان عن املجموعة ذاتها
ب�ف��وزه��ا ال�ص�ع��ب ع�ل��ى ال�ي�م��ن 3ـ �ـ �ـ 2في
صنعاء .سجل لليابان سوتا هيرياما
( 43و 55و ،)80ولليمن باسم سعيد
العاقل ( )13وسامي كرامة (.)39
وتتصدر البحرين ب �ـ 12نقطة بفارق
اإلص��اب��ات أم ��ام ال �ي��اب��ان ،ال�ت��ي لعبت

م�ب��اراة أك�ث��ر ،واليمن ثالثة ب �ـ 3نقاط،
وهونغ كونغ رابعة بال نقاط.
وال ي� � � � ��زال ال� � � �ص � � ��راع م� �ح� �م ��وم ��ًا في
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ف� �ق ��د تعادلت
ال �ك��وي��ت وض�ي�ف�ت�ه��ا أوس �ت��رال �ي��ا .2-2
س �ج��ل ل �ل �ك��وي��ت ح �م��د ال �ع �ن��زي ()40
وي��وس��ف ن��اص��ر ( ،)44وألوستراليا
لوكي ويلكشير ( )3ونيك كارلي (،)5
وفشلت أوستراليا بالتالي في الثأر
لخسارتها على أرضها أم��ام الكويت

 1-0ذهابًا.
ُ
وع ��ززت ع �م��ان ح�ظ��وظ�ه��ا ف��ي التأهل
إل� ��ى ال �ن �ه��ائ �ي��ات ع �ق��ب ت�غ�ل�ب�ه��ا على
مضيفتها إندونيسيا  1-2في جاكرتا.
س �ج��ل ألب �ط��ال ال�خ�ل�ي��ج ف� ��وزي بشير
( )32وإس �م��اع �ي��ل س�ل�ي�م��ان العجمي
( ،)52وإلن��دون�ي�س�ي��ا ب ��واس سالوسا
(.)45
وت � �ت � �ق ��اس ��م ال � �ك� ��وي� ��ت وأوستراليا
ال�ص��دارة ب�ـ 8نقاط لكل منهما بفارق

كأس أمم أفريقيا

مهمة صعبة ملصر و«حرب» في املجموعة الثانية
س �ت �ك��ون امل �ن��اف �س��ة ح��ام �ي��ة الوطيس
ب�ين س��اح��ل ال �ع��اج وغ��ان��ا وت��وغ��و في
املجموعة الثانية «مجموعة املوت»
ف ��ي ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أس األم� ��م األفريقية
ال �س ��اب �ع ��ة وال� �ع� �ش ��ري ��ن ل� �ك ��رة القدم،
ال � �ت ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا أن � �غ� ��وال م� ��ن 10
ك��ان��ون ال �ث��ان��ي ال �ح��ال��ي إل ��ى  31منه،
وذل��ك بالنظر إل��ى ال�ص�ف��وف الزاخرة
ب��ال �ن �ج��وم ال �ت��ي ت�ض� ّ�م�ه��ا املنتخبات
ال �ث�ل�اث ��ة ،وط �م��وح��ات �ه��ا ال �ك �ب �ي��رة في
التتويج باللقب القاري.
وت � �ح � �م� ��ل امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ف� � ��ي طياتها
ن�ك�ه��ة إن�ك�ل�ي��زي��ة أو ب ��األح ��رى انتقال
امل� �ن ��اف� �س ��ة ف � ��ي ال � � � � ��دوري اإلنكليزي
إل � ��ى ال �س ��اح ��ة ال� �ق ��اري ��ة ل� �ك ��ون نجوم
املنتخبات ال�ث�لاث��ة ي�ت�ص��ارع��ون ً على
ل �ق��ب ال � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي ف �ض�ل�ا عن
أنهم يبلون البالء الحسن في فرقهم،
بل إن بعضهم يلعب في الفريق ذاته
ع�ل��ى غ ��رار ال�ع��اج� ّ�ي�ين دي��دي��ه دروغبا
وس ��ال ��وم ��ون ك ��ال ��و وال� �غ ��ان ��ي مايكل
اي�س�ي��ان (ت�ش�ل�س��ي) وال�ع��اج��ي حبيب
ك��ول��و ت��وري��ه وال �ت��وغ��ول��ي إيمانويل
اديبايور (مانشستر سيتي).
ع� �م ��وم ��ًا ل � ��ن ت � �خ� ��رج امل� �ن ��اف� �س ��ة على
البطاقتني امل��ؤه�ل�ت�ين إل��ى ال ��دور ربع
ال �ن �ه��ائ��ي ع ��ن س ��اح ��ل ال � �ع ��اج وغانا

المغرب ونسخة عام 2016
أكد وزير الشباب والرياضة املغربي منصف
بلخياط أن بالده مرشحة رسميًا الستضافة
النسخة الثالثني لكأس األم��م األفريقية في
كرة القدم عام  .2016وقال الوزير بلخياط في
تصريح لوكالة فرانس برس« :حان الوقت ألن
ينظم املغرب كأس األمم األفريقية.
ن� �ح ��ن م� �س� �ت� �ع ��دون الستضافة
ب�ط��ول��ة ك �ب��رى ،ون�م�ل��ك الحظوظ
لذلك .املغرب يلبي جميع املعايير
ل�ت�ن�ظ�ي��م ب �ط��ول��ة أم� ��م أفريقيا».
وأض � � � ��اف« :ل� �ق ��د أح� ��رزن� ��ا اللقب

وت ��وغ ��و ع �ل �م��ًا ب� ��أن امل �ج �م��وع��ة تضم
أي �ض��ًا ب��ورك �ي �ن��ا ف ��اس ��و ،م ��ع أفضلية
لألولى التي تملك كل مقومات النجاح
وإحراز اللقب.

املجموعة الثالثة
يدافع املنتخب املصري بطل النسختني
األخ�ي��رت�ين ،وص��اح��ب ال��رق��م القياسي
في عدد األلقاب في القارة السمراء عن

م��رة واح ��دة ع��ام  ،1976ول��م ن�ن�ظ��م البطولة
ّ
ستشيد
م�ن��ذ  .1988م��ن اآلن وح �ت��ى ،2016
ج �م �ي��ع امل�ل�اع ��ب ال�ل�ازم ��ة وت �ص �ب��ح صالحة
ل�ل�اس� �ت� �خ ��دام» .ي ��ذك ��ر أن امل �ن �ت �خ��ب املغربي
ل��م يستطع ال�ت��أه��ل إل��ى ن�ه��ائ�ي��ات مونديال
 2010وال ح �ت��ى إل� ��ى نهائيات
أم ��م أف��ري �ق �ي��ا .وك��ان��ت الحكومة
قد أعلنت في كانون األول خطة
إلن�ق��اذ ال��ري��اض��ة بتمويل ال يقل
عن  400مليون درهم ( 35مليون
يورو) بني  2010و.2016

ّ
قدم امللك محمد
السادس هبة
بقيمة  24مليون
يورو التحاد كرة
القدم «لوضع
هيكلية جديدة
للعبة

سمعته بعد فشله الذريع في التأهل
إلى نهائيات كأس العالم ،وذلك عندما
يخوض منافسات البطولة .وستكون
مهمة املصريني صعبة بسبب غياب
قوته الضاربة في خط الهجوم بداعي
اإلص��اب��ة ،وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ن�ج��م األهلي
م �ح �م��د أب � ��و ت��ري �ك��ة وم �ح �م��د بركات
ومهاجم الزمالك عمرو زك��ي ،إضافة
إل ��ى اس�ت�ب�ع��اد أح �م��د ح �س��ام «ميدو»

كأس لبنان
بعدما كان ضمن التشكيلة األولية من
 27العبًا.
وس�ت�ك��ون نيجيريا العقبة الوحيدة
أم� � ��ام م �ن �ت �خ��ب ال� �ف ��راع� �ن ��ة ف� ��ي الدور
األول ،وهما مرشحان معًا لبلوغ ربع
ال�ن�ه��ائ��ي ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ال �ف��ارق الكبير
ب�ي�ن�ه�م��ا وب�ي�ن ال �ط��رف�ين اآلخ ��ري ��ن في
املجموعة الثالثة موزامبيق وبنني.
وت��رغ��ب ن�ي�ج�ي��ري��ا ف��ي م�ح��و الصورة
املخيبة ف��ي النسخة األخ �ي��رة عندما
خرجت من ال��دور رب��ع النهائي ،وهي
ّ
تعول على خبرة مخضرميها نوانكوو
كانو الوحيد بني كتيبة  ،1994والقائد
ج��وزي��ف ي��وب��و إل ��ى ج��ان��ب نجومها
ال ��واع ��دي ��ن ج ��ون م�ي�ك��ل اوب� ��ي وكالو
اوت �ش��ي وت ��اي ت��اي��وو للظفر باللقب
ال� �ق ��اري ال �ث��ال��ث ف ��ي ت��اري �خ �ه��ا ،الذي
تلهث وراءه منذ عام .1994
وس �ت �ك��ون ن�ي�ج�ي��ري��ا ع �ل��ى م��وع��د مع
مواجهة موزامبيق ،التي كانت ضمن
مجموعتها في الدور الثالث الحاسم
من التصفيات.
أم� � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى م �ن �ت �خ��ب بنني،
الرابع في املجموعة ،فهو يشارك في
ال �ن �ه��ائ �ي��ات ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ،ويقوده
ف��ي ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة األف��ري�ق�ي��ة املدرب
الفرنسي ميشال دوسوييه.

ُ ََ
تفتتح منافسات كأس لبنان
بمباراتني،
بكرة
ُ
القدم اليوم ُ َ َ
َ
وتستكمل السبت وتختتم
األحد( .جميعها تنطلق .)1:45
يلعب الصفاء × املبرة ،اليوم،
(برج حمود) .فالصفاء منتعش
فنيًا ومعنويًا إثر فوز كبير على
األهلي صيدا بخماسية ،واملبرة
بدا متطورًا أيضًا أمام األنصار.
ويتقابل الساحل × املودة
(جونية) ،فيلعب الساحل
ّ
مرتاحًا أمام املودة طرابلس
ُ َ
املتخم بعقوبات وإيقافات.
* السبت :األهلي صيدا مع
اإلصالح ،على ملعب الصفاء،
ويواجه األنصار فريق طرابلس
في جونية.
* األحد :النجمة مع الغازية
(برج حمود) ،والحكمة مع
اإلخاء األهلي عاليه (ملعب
الصفاء) .ويلعب العهد مع
االجتماعي (جونية) ،والتضامن
مع الراسينغ (صيدا).

