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هزيمة قاسية للكاميرون
أهدر املنتخب الكاميروني لكرة القدم فرصة ذهبية لتحقيق 
فوزه الثاني على التوالي في البطولة ومني بهزمية قاسية 4-1 
أمام نظي��ره األميركي أمس األول على س��تاد مبارك مبدينة 

السويس، ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
وسيطر املنتخب الكاميروني بشكل كبير على مجريات.

وأمطر املنتخب األميركي شباك نظيره الكاميروني بثالثة 
أهداف أخرى في الش��وط الثاني سجلها توني تايلور وديلي 
دوكا ف��ي الدقيقتني 47 و67 وبرايان أونبي في الدقيقة األولى 

من الوقت بدل الضائع.
بينما س��جل ياي��ا بانانا هدف حفظ م��اء الوجه للمنتخب 

الكاميروني في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.
وبذل��ك حصد املنتخ��ب األميركي أول ث��الث نقاط له في 
املجموعة ليحتل املركز الثاني بفارق نقطة خلف نظيره األملاني 
ال��ذي حافظ على ص��دارة املجموعة بالتع��ادل 1-1 مع نظيره 
الك��وري بينما جتمد رصيد املنتخ��ب الكاميروني عند ثالث 

نقاط وتراجع للمركز الثالث.
وقطع منتخب أوروغواي ش��وطا كبيرا نحو التأهل لدور 
ال� 16 بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان 3-0 في املجموعة 

الرابعة.
وس��جل األهداف الثالثة ألوروغ��واي، نيكوالس لوديرو 
وجوناثان )28( اوريتافيسكايا )62( وسانتياجو جارسيا )83(.

وارتفع رصيد أوروغواي إلى ست نقاط متصدرا بها قمة 
املجموعة في ح��ني تذيلت أوزبكس��تان املجموعة بال رصيد 

من النقاط.

اصطدام هوائي بني الغاني أندريه أيبو واإلجنليزي ناناثوماسي )أ.پ(األميركي برايان أونبي يسدد الكرة مبراقبة الكاميروني أينو تابوت

البحرين تبدأ 
االستعداد لنيوزيلندا

المنامة ـ ناصر محمد
يبدأ اليوم املنتخب البحريني 
لك����رة الق����دم اإلع����داد ملواجهتي 
نيوزيلندا ضم����ن امللحق العاملي 
لكأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، 
حيث سيتقابل الفريقان يوم العاشر 
من اكتوبر اجلاري بالبحرين و14 

نوفمبر في نيوزيلندا.
هذا، وقد وصل املدرب التشيكي 
ميالن ماتشاال الى البحرين وحضر 
ام����س األول مب����اراة احملرق مع 
الش����باب االماراتي ضمن بطولة 
االندية اخلليجية لالطمئنان على 
الالعبني كما حرص على االلتقاء 
بالعب الشباب احملترف حسني بابا 
ومع مدربه البرازيلي سيريزو الذي 
طمأن ماتشاال بأنه على استعداد 
للتخلي ع����ن بابا خ����الل الفترة 
املقبلة وسيلتحق بالفريق خالل 
االسبوع املقبل. ومن جهة اخرى 
اعلن رسميا من خالل موقع »فيفا« 
ترحيل املواجهتني املقررتني بني 
البحرين واليمن في اطار تصفيات 
كأس آس���يا املزم���ع اقامتها عام 
2011 الى شهر يناير املقبل وذلك 
بسبب تعارض موعد املباراتني مع 
تصفيات امللحق العاملي وحدد يوم 
20 يناير موعدا ملباراة الذهاب في 
صنعاء فيما تقام مباراة االياب في 
البحرين يوم 27 يناير، وكان من 
املقرر ان يلعب الفريقان يوم 14 

نوفمبر املقبل.

الهالل نادي القرن في آسيا

الجزيرة يلتقي الظفرة

العربي في مواجهة البقعة

أعلن االحت����اد الدولي للتأريخ واإلحصاء في موقعه الرس����مي عن 
حصول الهالل الس����عودي على لقب نادي القرن اآلسيوي خالل الفترة 
املمتدة من 1901 الى 2000. وحس����ب املصدر ذاته، فان الهالل نال اللقب 
بحصول����ه على املركز االول برصيد 65.50 نقط����ة، في حني جاء نادي 
يوكوهاما مارينوس الياباني في املركز الثاني برصيد 42.25 نقطة. وحل 
كاظم����ة في املركز 23 برصيد 15 نقط����ة يذكر ان الهالل هو اكثر االندية 

اآلسيوية فوزا بااللقاب.

تنطلق اليوم املرحلة الثانية من الدوري االماراتي لكرة القدم بإقامة 
لقاءين، حيث يلعب الظفرة مع اجلزيرة وبني ياس مع الشارقة.

وسيكون اجلزيرة في اختبار قوي عندما يحل ضيفا على الظفرة 
الذي حقق الفوز االكبر في املرحلة االولى بتخطيه عجمان 2-4.
وقد استهل اجلزيرة الدوري بفوزه على مضيفه الشباب 1-2.

تفتتح اليوم املرحلة الثانية من الدوري االردني لكرة القدم مبباراتني 
جتمعان العربي مع البقعة على س����تاد احلسن في اربد واجلزيرة مع 
احلسني على س����تاد امللك عبداهلل الثاني في عمان. في املباراة االولى، 
يرفع العربي والبقعة ش����عار الفوز، وعليه فإن التوقعات تش����ير الى 
موقعة قوية بني الفريقني وبني املدربني الس����وري عبدالرحمن ادريس 
)البقعة( وراتب الداود )العربي( الذي يعتمد على مجموعة من الالعبني 
احملليني دون وجود محترفني، مقابل محترف مع البقعة وهو السوري 
بس����ام احلاج عبده. وفي الثانية، يسعى اجلزيرة رابع املوسم املاضي 
الى تعويض خسارته في اجلولة االولى امام اليرموك عندما يستضيف 

احلسني.

الهالل يخرج بنقطة ثمينة من دربي الرياض
الرياض ـ خالد المصيبيح

تصدر الهالل مؤقتا صدارة الدوري السعودي مستغال غياب 
االحتاد املتصدر السابق عن هذه اجلولة بسبب مشاركته في 
دوري أبطال آسيا بعد ان كسب نقطة التعادل أمام منافسه 
التقليدي النصر في لقائهما ضمن مباريات اجلولة الرابعة 

من الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل 2-2.
تقدم النص���ر أوال في الدقيقة الرابعة عن طريق ضربة 
جزاء بعد أن المس���ت الكرة يد مدافع الهالل ماجد املرشدي 
نفذها مهاجم النصر محمد السهالوي على ميني حارس الهالل 
محمد الدعيع، وف���ي الدقيقة 33 انطلق العائد من االصابة 
أحمد الفريدي بكرة من منتصف امللعب وجتاوز مدافع النصر 
صالح صديق ومرر كرة رائعة في الزاوية اليمنى حلارس 

النصر خالد راضي الذي وقف متفرجا.
واختلف الوضع كثيرا بالنسبة للنصر في الشوط الثاني 
بعد ان اجرى مدربه االورغوياني جورج داس���يلڤا تغييرا 
باشراك عبده برناوي مكان حس���ني عبدالغني الذي تقدم 
للوس���ط واخرج أحد العبي االرتكاز الثالثة وهو يوسف 
املوينع فتبادل الفريقان الهجمات من اجل البحث عن هدف 
ثان حت���ى الدقيقة 63 عندما تلق���ى عبدالغني كرة خارج 
منطقة جزاء الهالل وسددها رائعة وقوية لم يتعامل معها 
الدعيع جيدا، ولم يحس���ن مدافع���و النصر إجادة مصيدة 
التسلل ملهاجم الهالل البديل أحمد الصويلح في الدقيقة 73 
الذي وجد نفس���ه بالكرة امام مرمى النصر وارسلها سهلة 
في الشباك كهدف تعادل، حاول بعده الفريقان البحث عن 
هدف ترجيح وس���ط دفاعات محكمة م���ن اجلانبني ورفع 
الهالل رصيده من النقاط الى عش���رين بينما النصر ارتفع 

إلى نقطتني من ثالث مباريات.
وفي الدمام تقدم القادسية خطوة افضل في جدول الترتيب 

عندما حقق فوزه االول على الوحدة 0-1.
 ورفع القادسية رصيده من النقاط إلى أربع مقابل نقطتني 
للوحدة حصل عليهما من تعادلني وتلقى خسارته الثانية 
)رويترز(العب الهالل عبداهلل الزوري والعب النصر الكوري اجلنوبي لي تشرن سو يراقبان الكرةعلى التوالي بعد ان خسر امام الهالل في اجلولة املاضية.

إنجلترا تسقط أمام غانا برباعية ومواجهة ثقيلة بين إسبانيا وڤنزويال 

مصر في مهمة انتحارية أمام إيطاليا في كأس العالم للشباب

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
أسقط املنتخب الغاني نظيره 
اإلجنليزي 4 – 0 في املباراة التي 
جرت بينهما امس االول بستاد 
االس���ماعيلية ضمن منافسات 
اجلول���ة الثانية م���ن مباريات 
الرابعة بالدور األول  املجموعة 
من بطولة كأس العالم للشباب 
)حتت 20 عام���ا( املقامة حاليا 
في مصر ليتأهل بذلك املنتخب 
الغاني )النجوم السوداء( ونظيره 
األوروغوياني إلى دور الس���تة 

عشر.
ورفع املنتخب الغاني رصيده 
إلى 6 نق���اط ليضمن تأهله عن 
الثاني  ال���دور  إل���ى  املجموعة 
ويحسم منتخب أوروغواي الذي 
تغلب على منتخب أوزبكستان 

3-0 في اليوم نفسه.
وسيتنافس املنتخبان الغاني 
واألوروغوياني عل���ى صدارة 
املجموع���ة عندم���ا يلتقيان في 
اجلولة الثالث���ة األخيرة، بينما 
س���يتنافس منتخب���ا إجنلترا 
وأوزبكستان على حتقيق فوز 
شرفي حلفظ ماء الوجه، حيث 
تأكد خروجهما من الدور األول.

وكان منتخب النجوم السوداء 
هو األفض���ل واألخطر هجوميا 
على مدار ش���وطي املباراة أمام 

املنتخب اإلجنليزي.
وس���جل األه���داف األربعة 
للمنتخب الغاني، دومينيك أديياه 
ايو )57(،  )38 و86( وأن���دري 

ورانسفورد أوسي )80(.
وبدأت املب���اراة بإيقاع لعب 
س���ريع م���ن جان���ب املنتخب 
الغان���ي الذي فرض س���يطرته 
على وسط امللعب في الوقت الذي 
غابت فيه إجنلترا عن املنافسة 
واتسمت متريرات العبي إجنلترا 
بالعشوائية وفشلوا في الوصول 

ملرمى النجوم السوداء.
وأهدر جنوم غانا العديد من 

فهو الفردية التي تسيطر على اداء 
الفريق في بعض االحيان والتي 
ح���ذر منها كثيرا بعد مواجهتي 
ترينداد وپاراغواي، مؤكدا لالعبني 
انه���ا قد ال تضر املنتخب عندما 
يواجه فرقا أقل منه في املستوى، 
ولكن الوضع يختلف متاما مع 

املنتخب االيطالي.
أما منتخ���ب ايطاليا فمهمته 
صعبة فهو يريد املنافسة بقوة 
على احدى بطاقتي التأهل، على 
الرغ���م من ان���ه يكفيه حتقيق 
التعادل للحص���ول على بطاقة 
التأه���ل الثاني���ة ل���دور ال� 16، 
وبالطب���ع الف���وز ايضا يجعله 
يتخطى منافسات الدور التمهيدي 
والصعود للدور التالي، بعد ان 
وصل للنقطة الرابعة عن طريقه 
فوزه على منتخب ترينداد في 
الثاني���ة باملونديال،  جوالت���ه 
الفريق  بينما اخلسارة ستدفع 
نحو لعبة احلس���ابات املعقدة، 
وانتظار اختياره كأفضل ثالث 

باملجموعة.

ترينداد وپاراغواي

املب���اراة األخ���رى بهذه  أما 
املجموع���ة جتم���ع پاراغ���واي 
الذي يرفض  وترينداد اجلريح 
ان يكون قبل���ة الهزائم في هذه 
املجموعة امام جميع منافسيه، 
على الرغم من تأكد خروجه نهائيا 

من املنافسات.
ويطم���ح زوران فران���س 
الفن���ي للفري���ق ألن  املدي���ر 
يثبت ان خس���ارته امام مصر 
طبيعية جدا بسبب اجلماهير 
الناجتة  والضغوط العصبية 
عن مواجه���ة صاحب االرض، 
وكذلك امام املنتخب االيطالي، 
الفوز على  لذا س���يبحث عن 
حس���اب پاراغواي، في املقابل 
يعلم منتخب پاراغواي بقيادة 
مديره الفني ادريان كوريا انه ال 

الفرص السهلة التي كانت كفيلة 
بخروجهم فائزين بعدد أكبر من 
األهداف إلى أن جاءت الدقيقة 38 
التي شهدت الهدف األول للنجوم 
السوداء عندما تهيأت الكرة داخل 
منطقة اجلزاء إلى دومينيك أديياه 
الذي كان حتت رقابة أحد مدافعي 
إجنلترا، لكنه مع ذلك جنح في 
احلصول على الك���رة وإيداعها 
الشباك محرزا الهدف االول في 

املباراة.
الهدف  ايو  ان���دري  وأضاف 
الثان���ي للمنتخ���ب الغاني في 
الدقيق���ة 68 عندم���ا قاد هجمة 
عنترية وأطلق قذيفة صاروخية 
س���كنت املقص األيس���ر ملرمى 

احلارس اإلجنليزي.
وحاول املنتخب الغاني بشتى 
الطرق إحراز املزيد من األهداف 
معتمدا على حت���ركات الثنائي 
اخلطير ان���دري ايو ودومينيك 
أديياه إلى أن جاءت الدقيقة 80 
عندما أطلق رانسفورد أوسي كرة 
قوية اصطدمت بأقدام أحد مدافعي 

إجنلترا وسكنت الشباك.
وبعد س���ت دقائق س���جل 
دومينيك أديي���اه الهدف الرابع 

لغانا.

مصر أمام إيطاليا

هذا وستنطلق اليوم مباريات 
اجلول���ة الثالث���ة بإقامة أربعة 
لقاءات ف���ي املجموعتني االولى 
والثانية وهي حس���ب ترتيب 
انطالقها تاهيت���ي مع نيجيريا 
القاهرة، في حني تلتقي  بستاد 
ڤنزويال مع اسبانيا بستاد السالم 
الثانية،  مبنافس���ات املجموعة 
بينما يتواجه املنتخب املصري 
مع ايطاليا بستاد القاهرة، ويلعب 
ترينيداد وتوباغو مع باراغواي 
الس���الم، وذلك ضمن  بس���تاد 

املجموعة االولى.
بالطبع ستكون مباراة مصر مع 

بديل عن حتقيق نتيجة ايجابية 
حتى ال يضع نفسه حتت رحمة 
اآلخرين وما ستسفر عنه نتيجة 

لقاء مصر وايطاليا.
وفى املجموعة الثانية، سيكون 
على املنتخب االسباني البحث عن 
احلصول على اول بطاقة تأهل في 
املونديال لدور الستة عشر في 
امام ڤنزويال املتحفزة،  مباراته 
على الرغم من ان املنتخبني ضمنا 
الصعود لدور ال� 16 بعد ان رفع 
كل منهم���ا رصيده الى 6 نقاط، 
جمعها االسبان عن طريق الفوز 
على منتخب���ي تاهيتي بثمانية 
نظيفة ونيجيريا بهدفني دون رد، 
كما ان االسبان قدموا مباراة قوية 
امام منتخب تاهيتي الضعيف ثم 
نسور نيجيريا، ومع ذلك فالكثير 
يترقب لقاء اليوم ملشاهدة القوة 
احلقيقية للمنتخب االس���باني، 
الفعلي على مس���توى  واحلكم 
العبيه، اما منتخب ڤنزويال فقد 
جمع نقاطه الست من الفوز على 
منتخبي نيجيريا بهدف نظيف 

وتاهيتي 8 – 0.
ويبدو ان منتخب نيجيريا 
ليس امامه سوى الفوز في لقاء 
اليوم لضمان حفظ ماء الوجه 
او العودة بقوة الى املنافس���ة 
والتأهل ل���دور ال� 16 في حال 
اختي���اره ضم���ن افضل ثالث 
باملجموعات الست بالبطولة، 
التعادل لن يكون كافيا  بينما 
بالدرجة املطلوبة، لذلك سيلعب 
الفريق النيجيري بهدف واحد 
وهو حتقيق الفوز واحلصول 

على النقاط الثالث.
املقابل يخوض املنتخب  في 
التاهيتي هذا اللقاء، وهو مجرد 
متاما من النقاط وال ناقة له وال 
جمل بالبطولة، وقد تأكد خروج 
تاهيتي نهائيا من البطولة بعد 
تعرضه للهزمي���ة الثانية على 

التوالي أمام ڤنزويال. 

اللذين  اللقاءي���ن املاضيني  عن 
خاضهما الفريق امام پاراغواي 

وترينداد.
وميتلك الفريق املصري 3 نقاط 
يحتل بها املركز الثالث بجدول 
ترتيب املجموعة جمعها من فوز 
وحيد على ترينداد 4-1، وخسارة 
1-2 امام پاراغواي، وفى حال الفوز 
اليوم سيرتفع رصيده  مبباراة 
الى 6 نقاط يتأهل بها رسميا الى 
دور الس���تة عشر، ولن يختلف 

ايطاليا اكثر اللقاءات جماهيرية 
البلد املضيف  لكونه منتخ���ب 
للمونديال، حيث من املنتظر ان 
حتتشد جماهير الكرة املصرية 
في املدرجات الليلة، خاصة بعد 
الهزمية القاس���ية التي تعرض 
لها شباب الفراعنة امام منتخب 

پاراغواي باجلولة الثانية.
الفراعنة الصغار  ويخوض 
لقاء الليلة حتت شعار ال بديل 
عن الفوز من اج���ل انهاء مهمة 

التشكيل الذي سيحدده التشيكي 
ميروسالف سكوب املدير الفني 
للفريق عن الذي لعب به جوالته 
السابقه بالبطولة، خاصة بعد 
ان ظهروا جميعا مبستوى طيب 
للغاية، وفى مقدمتهم: علي لطفي 
حلراسة املرمى واسالم رمضان 
واحمد حجازي واملهاجمان محمد 
طلعت وحسام عرفات وعفروتو 
ومصطفى جالل وبوجي. أما اكثر 
ما يقلق س���كوب في لقاء الليلة 

الدور االول واحلصول على بطاقة 
التأهل الى دور الستة عشر من 
خالل الفوز على الطليان، ألجل 
التي  املنافس���ات  ف���ي  التركيز 
س���يخوضها الفريق في االدوار 
التالي���ة، وف���وز الفراعنة على 
املنتخب االزوري ليس صعبا، 
خاصة انه لم يظهر بالقوة التي 
ال يستطيع الفراعنة قهرها رغم 
ان املدير الفني ملنتخب ايطاليا اكد 
ان شكل فريقه سيكون مختلفا 

عفروتو العب مصر يتطلع ملستوى جيد أمام إيطاليا


