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بالتر يشيد بالجمهور المصري في حفل االفتتاح بحضور مبارك

»الفراعنة« يبدأ مشواره في مونديال الشباب بالفوز على ترينيداد 
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

افتتح منتخب ش���باب مصر 
مش���وارهم في نهائي���ات كأس 
العالم للشباب 2009 بفوز الفت 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 
على ترينيداد وتوباغو في املرحلة 
األولى من منافس���ات املجموعة 
األولى، اول من امس مساء على 

ملعب برج العرب.
وكان الرئيس مبارك قد افتتح 
البطولة والستاد اجلديد. وتضم 
املجموعة األولى املنتخبني طرفي 
لقاء االفتت���اح ومنتخبي إيطاليا 
اللذين لعبا مساء  والپاراغواي، 

أمس بستاد القاهرة.
انتهى الشوط األول بالتعادل 
اإليجابي بهدف لكل فريق، حيث 
تقدم منتخب مص���ر عن طريق 
عفروتو ف���ي الدقيقة 30 وبعد 6 
دقائق تعادل الالعب روتشوفو.

وفي الش���وط الثان���ي أحرز 
منتخب مصر هدفني متتاليني عن 
طريق حسام عرفات ومحمد طلعت 
وأضاف حسام عرفات الهدف الرابع 
والهدف الشخصي الثاني في الوقت 

بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحصد منتخب 
مصر أول 3 نق���اط في البطولة. 
ويخوض غدا ثاني مبارياته في 
املجموعة مع منتخب الپاراغواي 

في ستاد القاهرة.
وكان دف���اع منتخ���ب مصر 
قد ظهر متذبذب املس���توى أمام 
تريني���داد وتوباغو، برغم الفوز 
4-1 خالل املباراة االفتتاحية من 

كأس العالم للشباب.
وقال املدرب التشيكي في املؤمتر 
عقب اللقاء: »إنها املباراة األولى 
لهذا الفريق أمام حشد جماهيري 
ضخ���م، وبالتالي ارتكاب أخطاء 

أمر طبيعي«.
الذي لن  وأضاف »املنتخ���ب 
يرتكب مثل تلك األخطاء سيفوز 
بالبطولة دون عناء، فأنا التمس 

العذر لالعبي الفريق«.
وانتقل س���كوب ف���ي حديثه 
إل���ى الش���ق الهجومي ف���ي أداء 
منتخ���ب مص���ر، معترف���ا بأن 
الفريق أه���در العديد من الفرص 
السانحة للتهديف أمام ترينيداد 

وتوباغو.
لكنه علق »لن أعلم املهاجمني 
كيف يسجلون، فلكل العب ملكات، 
وإحراز األهداف إحداها«. واستشهد 
سكوب بعمرو زكي مهاجم منتخب 
مصر األول، مشيرا إلى أن العب 

الزمالك هداف بالفطرة.
ووجه اإلعالم عددا من االسئلة 
لسكوب مفادها أن منتخب مصر 
أكبر،  الف���وز بنتيجة  كان عليه 
وذلك بالنظر لفارق املستوى بيننا 

وترينيداد وتوباغو.
ورد س���كوب »الف���وارق بني 
املنتخبات في تلك املرحلة العمرية 
ال تكون كبيرة أبدا، والفوز بأربعة 

أهداف نتيجة جيدة«.

لقاء سريع

جاء اللقاء سريعا وأشعل 80 
ألف متفرج حماس شباب منتخب 
مصر الذي���ن أضاعوا عدة فرص 

ثمينة في شوط املباراة الثاني.
وظهر بشكل الفت احلارس علي 
لطفي الذي أنقذ مرماه من أكثر من 

4 فرص ثمينة.
أشرك املدرب ميروسالف سكوب 
أفضل تشكيلة وفي الشوط الثاني 
أخرج عفروتو الذي طلب التغيير 

وأشرك محمد جالل.
لم يق���دم منتخ���ب ترينيداد 
وتوباغو الكثير في اللقاء، ورغم 
ذلك فقد شكل العبوه خطورة على 
مرمى منتخب مصر من وقت آلخر 
ومعظمها من أخطاء دفاعية ساذجة 
من قلبي الدفاع وكان أخطر هذه 
الفرص قبل نهاية اللقاء بخمس 
دقائق عندم���ا ارتبك علي محمد 
وأهدى كرة ملهاجم الضيوف الذي 

وضعها في القائم.

أكثر من مرة.
 ث���م بدأ بالتر كلمته فقال انه 
فخور مبصر ورئيسها وجماهيرها.. 
وانه على هذه اجلماهير الرائعة ان 
تفخر بنفسها ايضا، وكرر بالتر 
كلمة شكرا ثم رجا اجلماهير ان 
تهدأ للحظة حتى يعلن الرئيس 
مبارك االفتتاح الرسمي للمونديال، 
وبالفعل أعلن الرئيس محمد حسنى 
مبارك بكلمات بسيطة قائال: بسم 
اهلل أعلن افتتاح بطولة كأس العالم 

للشباب رقم 17 )مصر 2009(. 
وم���ع اعالن الرئي���س مبارك 
افتتاح املونديال انطلقت الصواريخ 
النارية من داخل امللعب ومن خلف 
األسوار لتمأل س���ماء امللعب في 
منظ���ر بديع بعد أن أطفأت انوار 
الس���تاد، ثم بدأت فقرات احلفل 

الفني.

ويسقط محمد طلعت ويخرج 
مصابا ويحل محله بوجي )86( 
ومتر دقائق املب���اراة دون جديد 
ليطلق احلك���م البلجيكي فرانك 
صافرته معلنا فوز مصر بأربعة 

أهداف مقابل هدف.
بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون 
من: علي لطفي في حراسة املرمى، 
صالح س���ليمان، أحمد حجازي، 
علي محمد العربي، اسالم رمضان، 
شهاب أحمد، محمود توبة، حسام 
عرفات، أحمد مجدي )سعد الدين 
س���عد 89(، عفروتو )مصطفى 
جالل75(، محمد طلعت )بوجي6(.
وكشف هاني رمزي املدرب العام 
ملنتخب مصر عن أن اجلولة التي 
قام بها الالعبون في ملعب برج 
العرب لتحية اجلماهير قبل اللقاء 
كانت كلمة السر في التغلب على 

الرهبة.
وتأتي تصريحات رمزي عقب 
ف���وز مصر 4-1 عل���ى ترينيداد 
وتوباغو في مس���تهل مش���وار 
الفراعنة باملونديال. ودخل العبو 
مصر واجلهاز الفني امللعب قبل 
نحو ساعة من اللقاء وتلقوا حتية 

هادرة من اجلماهير.
وقال رمزي بعد املباراة: »رأينا 
حج���م اجلماهير ونح���ن ندخل 
امللعب، فاقترحت على مسؤولي 
الستاد القيام بجولة قبل املباراة 
وهو ما وافقوا عليه«.وأشار إلى 
الالعبني  أن تفاعل اجلماهير مع 
بوقت كاف قبل املباراة مكنهم من 
امتصاص رهبة البداية، وبالتالي 
التغلب على التوتر املتوقع.وأضاف 
»حينما عاد إلينا الهدوء والتركيز 
بعد هدف التعادل استطعنا التقدم 

م���ن جديد وإنهاء املب���اراة بفوز 
كبير«.

الرغم م���ن فوز مصر  وعلى 
برباعية، فإن رمزي أكد عدم رضاه 
بنسبة 100% عن أداء العبيه، مشددا 
على أن فريقا آخر غير ترينيداد 
كان من املمكن أن يسبب متاعب 

أكثر للمنتخب املصري.

إشادة بالتنظيم والحفل

أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( جوزيف بالتر ان من 
حق املصريني ان يفخروا بأنفسهم 
وقائده���م الرئيس مب���ارك لهذا 
النجاح املبكر لبطولة كأس العالم 
للشباب السابعة عشرة، وجاءت 
هذه اللفت���ة اجلميلة من رئيس 
»فيفا« قبل ان يدعو الرئيس مبارك 
إلعالن االفتتاح الرسمي للبطولة، 

وذلك في ختام املراسم الرسمية 
حلفل االفتتاح والتي استمرت 15 
دقيقة، ثم 15 دقيقة أخرى لفقرات 
احلفل الفني. وبدا ستاد برج العرب 
في أبهى صورة، كواحد من أعظم 
الستادات في العالم وأكبرها ايضا 
بكل جتهيزاته التي تتوافق وكل 
املواصفات الدولية املتطورة.بدأت 
مراسم االفتتاح الرسمي امام 80 
ال���ف متفرج في السادس���ة و45 
دقيقة، بحض���ور الرئيس محمد 
حس���ني مبارك ورئيس »فيفا« 
جوزيف بالت���ر ورئيس الوزراء 
احمد نظيف واملشير محمد حسني 
طنطاوي وزي���ر الدفاع واالنتاج 
احلربي ورئيس املجلس القومي 
للرياضة حس���ن صقر ورئيس 
اللجنة املنظمة للمونديال هاني 
ابوريدة. اضافة الى عيسى حياتو 

رئيس االحتاد االفريقي وعدد من 
الوزراء. قدمت مذيعة احلفل هاني 
ابوريدة ليلقي كلمة اللجنة املنظمة 
للبطولة، والذى قال في كلمته انه 
يشعر بالفخر والسعادة لوجوده 
الرائع والعرس  في هذا احلف���ل 
الكروي العاملي الذي ينتظره عشاق 
الساحرة املس���تديرة في العالم، 
متوقعا ان تقدم بطولة كأس العالم 
)مصر2009( ملالعب العالم نخبة 
من جنوم املستقبل مثلما حدث في 
مونديال الناشئني في مصر ايضا 
قبل 12 عاما، واشار ابوريدة الى 
ان األهم في هذا املونديال ان يكون 
جسرا بني شعوب العالم وشبابها، 
ورسالة حب وسالم من مصر أرض 

احلضارة والسالم. 
ثم حتدث حسن صقر رئيس 
القومي للرياضة فوجه  املجلس 

الشكر الى الرئيس مبارك لدعمه 
الدائ���م للرياض���ة والرياضيني، 
ولرئي���س »فيفا« بالت���ر لثقته 
الكبيرة في مصر يوم أصر على 
اسناد مونديال الشباب الى مصر، 
وايضا الى احلكومة املصرية التي 
قدم���ت كل الدعم للجنة املصرية 
املنظمة لتوفى بكل طلبات االحتاد 
الدولي وإلخراج مونديال ناجح 
على أعلى مستوى، وكذلك للقوات 
املسلحة التي قامت بدور عظيم في 
تطوير كل ستادات البطولة وقدمت 

لنا ستاد برج العرب الدولي.
ومن أطرف املواقف انه عندما 
أعلنت مذيعة احلف���ل عن تقدم 
جوزيف بالتر ليقول كلمته، هللت 
اجلماهير وبالغت في حتية بالتر، 
والذي بادلها التحية بقوله كلمة 
»شكرا« باللغة العربية، وكررها 

عفروتو يحرز أول أهداف مصر                             )رويترز( الرئيس حسني مبارك ورئيس »فيفا« جوزيف بالتر                 )أ.پ(

عربيةمتفرقات

حقق الش���مال العائد الى االضواء فوزه 
االول على حساب اخلور 1 - 0، وتعادل الريان 
مع السيلية 0 -0 في افتتاح املرحلة الثالثة 

من الدوري القطري لكرة القدم.
ففي املباراة االولى على ملعب اخلور، سجل 
حمد السادة الهدف الوحيد )78( رغم سيطرة 
صاحب االرض وتفوقه متاما على مجريات 
املباراة، لكنه اخفق في استغالل الفرص التي 
اتيحت لالعبيه خاصة البوركيني موموني 
داغانو، كما تصدى القائم لتسديدة قوية من 

البحريني محمد عدنان )82(.
واخفق الريان ثالث املوسم املاضي في الثأر 
من السيلية ورضي بالتعادل السلبي االول 

بعد ان وجد صعوبة في مواجهة منافسه.

جاءت انطالقة الدوري االردني لكرة القدم 
ملوسم 2009 - 2010 باهتة ودون جمهور واسفرت 
مباراتا افتتاح املرحلة االولى اول من امس عن 

تعادلني.

وعلى س��تاد احلسن في مدينة أربد، انتهى 
دربي اجلارين العربي واحلسني بتعادلهما 1 - 1 
حيث تقدم االول عن طريق عمار أبوعليقة الذي 
اس��تفاد من ركلة ركنية وتابع الكرة برأسه في 
املرمى )44(، وادرك احمد مرعي التعادل للثاني 

بكرة رأسية ايضا )81(.
وعلى ستاد امللك عبداهلل الثاني في القويسمة 
بعمان، سيطر التعادل السلبي على لقاء البقعة 

وضيفه احتاد الرمثا.

تقاسم البسيتني مع املنامة نقاط املباراة 
بع���د التعادل بنتيجة 1 - 1 في املباراة التي 
اقيمت على ستاد البحرين الوطني في الرفاع 
في افتتاح منافسات النسخة الثالثة واخلمسني 

من الدوري البحريني لكرة القدم.
وسجل باسل سلطان )35( هدف البسيتني، 

وحسني عياد )85( هدف املنامة.
وتختتم املرحلة اليوم فيلعب األهلي مع 

الشباب، والنجمة مع الرفاع الشرقي.

النجمة يفوز بـ »السوبر كأس« اللبناني

االتحاد يتعادل مع باختاكور 

 بيروت ـ ناجي شربل
صالح النجمة جمهوره بعد سقوطه املدوي في مسابقة كأس 
النخبة التنشيطية ال� 12، بخروجه من الدور األول بخسارتني، 
وأحرز »السوبر كأس« التي جتمع بني بطل الدوري وحامل الكأس، 
بفوزه على العهد بضرب���ات الترجيح 7–6، بعد انتهاء الوقتني 
االصلي واالضافي بالتعادل السلبي 0–0، في املباراة التي أجريت 
بينهما على ملعب بلدية برج حمود. وطرحت خسارة العهد لقبه 
الثاني في اقل من اس���بوع واحد، اثر خسارته امام الصفاء 1–2 
في نهائي النخبة، مصير الفريق في الدوري العام اجلديد املقرر 
اطالقه في 10 اكتوبر، وخصوصا ان الفريق خاض املباراة امام 

النجمة بتشكيلة كاملة من الالعبني احملليني واالجانب.

تعادل باختاكور االوزبكي مع االحتاد السعودي 1-1 في طشقند 
في ذهاب الدور ربع النهائي من مس����ابقة دوري ابطال اس����يا لكرة 
القدم. وس����جل الصربي ميالن نيكوليت����ش )5( هدف باختاكور، 

وصالح الصقري )72( هدف االحتاد.

الهالل والشباب يفوزان على الوحدة والنصر
السعودية تلتقي تونس وديا

 الرياض ـ خالد المصيبيح
واصل الهالل مطاردته لالحتاد متصدر الدوري 
السعودي وباتت االهداف هي التي تفصل بينهما حول 
الصدارة عندما حقق النقطة التاسعة من مبارياته 
الثالث فيما انفرد الشباب باملركز الثاني بعد فوزه 

االخير على النصر ورفع رصيده الى 7 نقاط.
ففي مكة استطاع الهالل حسم املباراة امام الوحدة 
من الشوط االول بعد ان سجل هدفيه واضاع مثلهما 
وجاء التفوق الهاللي مبكرا في الدقيقة السابعة عن 
طريق ياسر القحطاني من تسديدة رائعة واضاف 
محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة 44 وحاول 
الوحدة كثيرا البحث عن التعادل وس���ط محافظة 
مدافعي اله���الل وحارس مرماه محمد الدعيج على 
التقدم وظل الوحدة على رصيده الس���ابق نقطتني 
فقط من ثالث مباريات.وفي الرياض انفرد الشباب 
في املركز الثاني وحيدا بعد فوزه االخير على النصر 
بهدفني دون مقابل بعد ان تبادال الفريقان السيطرة 
على مجريات املباراة .ولكن مع بداية الشوط الثاني 

الذي كانت فيه افضلية للش���باب ساعده في ذلك 
تسجيل هدف مبكر عن طريق ناصر الشمراني من 
عرضية لفالفيو واضاف الش���مراني نفسه الهدف 
الثاني في الدقيقة 72 حاول بعده النصر كثيرا دون 
جدوى ليظل النصر على نقطته السابقة الوحيدة 
من مباراتني.وفي جنران كسب القادسية وجنران 
نقطة لكل منهما هي االول في رصيدهما وخرجا من 
قاع الترتيب الذي ظل للفتح من دون رصيد ولعب 
الفريقان وس���ط حتفظات دفاعية خشية اخلسارة 

الثالثة في املسابقة.
من جانب أخر أعلن االحتاد التونسي لكرة القدم 
أن تونس س���تواجه السعودية وديا في 14 أكتوبر 
املقبل بس���تاد رادس في العاصم���ة تونس. وقال 
االحتاد في بيان نش���ر امس ان املباراة تأتي ضمن 
اس���تعدادات تونس للقاء موزمبيق في 14 نوفمبر 
املقبل باجلولة السادس���ة واألخيرة من التصفيات 
املزدوجة املؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس األمم 

األفريقية لعام 2010.

جانب من حفل االفتتاح في ستاد برج العرب

أعاد اجلهاز الفني ملنتخب مصر بقيادة 
حسن ش��حاتة ضم عمرو زكي مهاجم 
الزمالك وبركات العب وسط األهلي ومحمد 
حمص العب وسط اإلسماعيلي وشريف 
عبدالفضيل مدافع األهلي ملواجهة زامبيا 
في لوزاكا في املرحلة قبل األخيرة من 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2010 في 

العاشر من أكتوبر املقبل.
كما ضم شحاتة الالعب صالح أمني 
مهاجم طالئ��ع اجليش ألول مرة، فيما 
لم يس��تدع من احملترف��ني إال الثنائي 
حس��ني عبدربه العب وسط أهلي دبي 
اإلماراتي ودودي اجلباس مهاجم لييرس 

البلجيكي.
 وانض��م زكي بعد غي��اب منذ لقاء 
زامبيا بالقاهرة، وحمص ألول مرة منذ 
مونديال القارات. وتضم القائمة 24 العبا: 
في حراس��ة املرمى: عصام احلضري 
)اإلس��ماعيلي(، محم��ود أبوالس��عود 
)االحتاد(.  الهاني سليمان  )املنصورة(، 
خط الدفاع: هاني سعيد )الزمالك( شريف 
)األهلي(،  عبدالفضي��ل ووائل جمع��ة 
املعتصم سالم )اإلسماعيلي(، أحمد سعيد 
أوكا )حرس احل��دود(، أحمد احملمدي 
)إنب��ي(، أحم��د فتحي وس��يد معوض 
)األهل��ي(، أحمد كمال )حرس احلدود(. 
خط الوسط: حسني عبدربه )أهلي دبي(، 
محمد حمص )اإلسماعيلي(، محمد شعبان 
)إنبي(،  )بتروجيت(، عبدالعزيز توفيق 
محمد أبوتريكة ومحمد بركات )األهلي(، 
أحمد عيد )حرس احلدود(، أحمد حسن 

)األهلي(.
الهجوم: عمرو زكي )الزمالك(، أحمد 
رؤوف )إنبي(، دودي اجلباس)لييرس(، 

صالح أمني )طالئع اجليش(. 

شحاتة يختار 24 العبًا 
لمباراة زامبيا

لوحة مصرية حلفل االفتتاح


