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بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ألمانيا في مواجهة صعبة أمام الكاميرون في كأس العالم للشباب

 اللجنة األولمبية الدولية تختار البلد المنظم ألولمبياد 2016 اليوم

االتحاد يكتسح باختاكور برباعية

اإلمارات تتفوق على هندوراس والحظ يعاند البرازيل
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

التشيكي تأهل  املنتخب  أرجأ 
نظيــــره البرازيلي إلى دور الـ 16 
لبطولــــة كأس العالم لكرة القدم 
للشباب وتعادل سلبا على ستاد 
الساحلية في  مدينة بورســــعيد 
اجلولــــة الثانيــــة مــــن مباريات 

املجموعة اخلامسة للبطولة.
البرازيلي  ورفــــع املنتخــــب 
رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة 
بفارق األهداف أمام أقرب مالحقيه 
التشــــيك وبفارق نقطــــة واحدة 
أمام كوستاريكا التي تغلبت على 

أستراليا 0-3.
املباراة  الســــامبا  وبدأ جنوم 
باســــتحواذ تام علــــى مجريات 
اللعب ولكن هجمات الفريق شكلت 
خطورة محدودة على مرمى توماس 

فاكليك.
وبعد مرور الربع ساعة األولى 
من اللقاء مالت الســــيطرة ناحية 
الفريق التشــــيكي الذي شن عدة 
محاوالت هجومية كان أخطرها في 
الدقيقة 19 ولكن احلارس البرازيلي 

رافاييل تعامل معها بثبات.
وحصل الفريق البرازيلي على 
الناحية  ضربة حرة مباشرة من 
التشيكي، نفذها  اليمنى للمرمى 
باولو إنريكي ولكنها لم جتد أي 

متابع داخل منطقة اجلزاء.
ومــــرت الدقائــــق األخيرة من 
الشوط األول دون أن تشهد جديدا 
ليطلق احلكم صافرته معلنا نهاية 
نصف املباراة األول بتعادل الفريقني 

سلبيا.
وفي الشــــوط الثانــــي هاجم 
الفريق البرازيلي بجميع خطوطه 
التشيكي  ووضع دفاعات نظيره 

حتت ضغط متواصل.
العارضــــة املنتخب  وحرمت 
البرازيلي من تسجيل هدف محقق 
بعدما نفذ سوزا كرة عرضية لم 
تصل لها رأس االن كارديك لتصل 

أميــــركا، ثم تعادل بطعم الهزمية 
امام كوريا اجلنوبية 1-1.

 ويطمح األملان ابطال أوروبا الى 
الفوز بلقاء اليوم لتعزيز موقفهم 
البطولــــة والوصول للنقطة  في 
الســــابعة للتأكيد على صعوده 
للدور التالــــي من ناحية، واعادة 
الصورة اجلميلة للماكينات األملانية 
امام عشاق الســــاحرة املستديرة 
مــــن ناحية اخرى، امــــا املنتخب 
الكاميروني فيدخل اللقاء وبحوزته 
ثالث نقاط يحتل بها املركز الثالث، 
وبالتالي فال بديل امامه اليوم عن 
الفوز لضمان التأهل للدور التالي، 
خاصة ان املنافسة اشتعلت متاما 
بينه وبني منتخب األميركان الذي 
لقن األســــد االفريقي درسا قاسيا 
وفاز عليــــه برباعية مقابل هدف 
في املواجهــــة التي جمعتهما معا 

في اجلولة الثانية.
وفي اطار منافسات نفس اجلولة 
باملجموعة الثالثة يخوض املنتخب 
الكوري اجلنوبي على ملعب مبارك 
بالسويس مواجهة غير مضمونة 
العواقب امام نظيره االميركي، حيث 
لم تشفع له نتائجه السابقة التي 
حققها في اولــــى وثانية جوالته 
بالبطولة في ضمان حتقيق الفوز 
بهذا اللقاء، حيث تعرض املنتخب 
الكوري لصدمة شديدة في بداية 
مشــــواره باملونديال اثر هزميته 
بثنائية نظيفة امام الكاميرون، ثم 
تعادل باهت امام منتخب أملانيا في 
اجلولة الثانية، وبالتالي الفوز بلقاء 
اليوم يعني عند الكوريني الكثير، 
اما اخلســــارة فستجعل املنتخب 

الكوري يودع البطولة مبكرا.
 اما ابناء »العم سام« فسوف 
يخوضون هذا اللقاء واضعني بني 
أعينهم الفوز فقط، بعد ان جتددت 
آمالهم في الصعود لدور الـ 16 بعد 
الفوز الكبير الــــذي حققوه على 

الكاميرون 1-4.

الكرة إلى أليكس تيكســــيرا الذي 
سدد في العارضة.

وأهدر فوساهليك أخطر فرصة 
للفريق التشيكي قبل ثالث دقائق 
على نهاية املباراة بعدما سدد في 
أحضان احلــــارس وهو على بعد 

يارادات قليلة من املرمى.
وشــــدد الفريق البرازيلي من 
هجماته في الدقائق األخيرة وكان 
قريبا في أكثر من مرة من هز شباك 
منافسه التشيكي ولكن القدر لم 
ميهله حيث جاءت صافرة احلكم 
سريعا معلنة نهاية املباراة بتعادل 

الفريقني سلبيا.

انقالبات في السادسة

اســــتعادت املجر توازنها في 
البطولة وتغلب على منتخب جنوب 
أفريقيا 4-0 بســــتاد اإلسكندرية 
في اجلولــــة الثانية من مباريات 
السادسة بالدور األول  املجموعة 
للبطولة. وفى املجموعة نفســــها 
جنح منتخب االمــــارات في دعم 
موقفه بفوزه على هندوراس 0-1 
وفي هذه النتائج بعض الغرائب، 
ألنه في اجلولة األولى من املجموعة 
فازت هندوراس بثالثية نظيفة على 
املجر، وكاد جنوب افريقيا ان يخرج 
بفوز ثمني على االمارات ولوال ان 
االمارات انتزعت التعادل 2-2 في 
الدقائق اخلمس األخيرة من اللقاء. 
وهكذا فإن منتخب االمارات الذي 
كان مهزوما مــــن جنوب افريقيا 
بهدفني حتى الدقيقة 90 يتصدر اآلن 

مجموعته برصيد 4 نقاط.

انتهى الشوط األول من لقاء املجر 
وجنوب افريقيا بالتعادل السلبي 
ثم أمطر املنتخب املجري شــــباك 
أفريقي بأربعة  املنتخب اجلنوب 
أهداف ســــجلها زولت كورسمار 
وفالدمييــــر كومــــان وأنــــدراس 
ديبريســــيني وآدم بريسنجر في 
الدقائق 49 و55 من ضربة جزاء 

و71 و90 على الترتيب.

ألمانيا تواجه الكاميرون

املقام  الشباب  يشهد مونديال 
حاليا مبصر اربعة لقاءات جديدة 
تتســــم بالقوة واالثارة في ختام 
منافسات الدور االول باملجموعتني 
الثالثــــة والرابعــــة، حيث يلتقي 
الكاميرون في  أملانيا مع  منتخب 
ستاد االسماعيلية في حني تلعب 
كوريــــا اجلنوبية مع اميركا على 
ملعب مبارك بالســــويس، وذلك 
ضمن املجموعة الثالثة، بينما تلتقي 
أوزبكســــتان مع اجنلترا بستاد 
مبارك ايضا، وفي نفس التوقيت 
يلعب منتخب أوراغواي مع غانا 
بستاد االســــماعيلية مبنافسات 

املجموعة الرابعة.
فعلى ستاد االسماعيلية يخوض 
منتخب أملانيا مباراة صعبة ومهمة 
امام الكاميرون، واملباراة تعد خطوة 
جديدة ومهمة بالنسبة للفريقني 
حلجز بطاقة التأهل لدور الـ 16. 
ويحتل املنتخب األملاني الذي يقوده 
فنيا روبيش صــــدارة املجموعة 
الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من 
الفوز الــــذي حققه على منتخبي 

بايانو يفوز بالحذاء الذهبي لـ »الحدث«

الشارقة وقع مع خيمينيز

الصفاقسي يقترب من بيروزوڤيتش 

»الفراعنة« في مواجهة موريشيوس وديًا

الشباب يهزم األهلي

يخــــوض املنتخب املصــــري االول لكرة القدم جتربــــة ودية مهمة
في الثالثة والنصف من عصر اليوم بستاد بتروسبورت الرياضي 
بالتجمع اخلامس امام منتخب موريشــــيوس، حيث يأتي اللقاء ضمن 
برنامج اســــتعدادات الفراعنة ملباراتهم املصيرية واملرتقبة امام زامبيا 
بالتصفيات االفريقية املؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا، 

واملقرر اقامتها في 10 اجلاري بزامبيا.
 ويســــعى اجلهاز الفني ملنتخب مصر بقيادة حســــن شحاتة املدير 
الفني من خالل لقاء اليوم لالطمئنان على حالة العبيه الفنية والبدنية 
واملهارية، وكذلك تقييم املجموعة اجلديدة بالفريق سواء التي عادت من 
جديد لصفوف املنتخب او التي تشهدهم الصفوف الدولية للمرة االولى، 
كما يســــعى شــــحاتة الى دخول الالعبني في االجواء العامة للمنافسة 
بالتصفيات، والوقوف على التشــــكيلة الرئيسية التي سيعتمد عليها 
في الفترة املقبلة، حيث يعتبر اجلهاز الفني جتربة اليوم هي »البروڤة 

االخيرة« قبل لقاء زامبيا املرتقب.
وكان رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير زاهر وعدد من اعضاء 
مجلس ادارة االحتاد قد قاموا بزيارة املنتخب اثناء ادائه لتدريباته امس، 
وطالب زاهر الالعبني بضرورة التركيز في مباراتي املرحلة املقبلة والعمل 
علــــى إنهائهما بالفوز لتحقيق حلم الشــــعب املصري في لعب منتخب 
بالدهــــا مبونديال كأس العالم، كما انفرد زاهر باجلهاز الفني للمنتخب 
في اجتماع جانبي مع اســــتغرق نحو العشر دقائق فقط، اطمئن زاهر 
خالله من شــــحاتة ومعاونيه على طريقة االستعداد للمرحلة املقبلة، 
واحلالة الفنية والنفســــية عند الالعبني ومدى اســــتيعابهم خلطورة 

املوقف بالتصفيات.

حقق الشباب فوزا ثمنيا على ضيفه األهلي 2ـ  1 على ستاد امللك فهد 
الدولي في الرياض في ختام املرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة 
القدم. ســــجل الليبي طارق التايب )55( واالنغولي فالفيو امادو )68( 

هدفي الشباب، واألرجنتيني خافيير توليدو )83( هدف االهلي.

ضرب االحتاد السعودي بطل عامي 2004 و2005 
بقوة واكتسح باختاكور االوزبكي 4-0 في جدة 
ليبلغ نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم 

من الباب الواسع.
وسجل سلطان النمري )43( والتونسي امني 
الشرميطي )55( واملغربي هشام ابو شروان )76( 

ومحمد نور )79( االهداف االربعة.
وفي نصف النهائي في 21 و28 اكتوبر املقبل، 
يلتقي االحتاد مع ناغويا غرامبوس الياباني الذي 

اخرج مواطنه كاواساكي فرونتال.
ويلعب فـــي املواجهة الثانية في دور االربعة 
ام صالل القطري مع بوهانغ ســـتيلرز الكوري 

اجلنوبي.
وتقام املباراة النهائية في طوكيو في السابع 
من نوفمبر على ان يحجز الفائز باللقب بطاقته 
للمشاركة في بطولة العالم لالندية في أبوظبي، 
ليكون الفريق الثاني من القارة اآلسيوية الى جانب 
االهلي االماراتي ممثل الدولة املضيفة بصفته بطال 

للدوري احمللي.
وفرض االحتاد الذي لعب بغياب املهاجم الدولي 
الشاب نايف هزازي الصابته قبل فترة في الرباط 
الصليبي، سيطرته نسبيا على املجريات مستفيدا 
من تألق بعض العبيه وخصوصا ابو شـــروان، 
وايضا مـــن انعدام الروح القتاليـــة لدى العبي 
باختاكـــور الذين لم يشـــكلوا اي خطورة تذكر 

على مرمى احلارس مبروك زايد.
وغلب احلـــذر علـــى اداء الفريقني في نصف 
الساعة االول فلم يغامرا كثيرا نحو الهجوم رغم 
افضلية االحتاد الذي حصل على بعض الفرص 
خصوصا عبر ابو شروان، في حني ان باختاكور 

كان مدافعـــا مع ان نتيجة مباراة الذهاب تفرض 
عليه البحث عن التسجيل.

وحترك الفريق االوزبكي لدقائق في ربع الساعة 
االخير من الشوط لكن من دون خطورة تذكر على 
مرمى مبروك زايد. وسجل االحتاد الهدف االول قبل 
نهاية الشوط االول بدقيقتني بعد تسديدة قوية 
من ابو شروان صدها احلارس فارتدت الى سلطان 

النمري الذي اعادها برأسه الى الشباك.
وارسل صالح الصقري كرة من اجلهة اليسرى 
حضرها ابو شروان برأســـه الى التونسي امني 
الشـــرميطي الذي تابعها فـــوق املرمى بعد اربع 
دقائق فقط. وجرب ابو شروان حظه مرة اخرى 
لكن من ركلة حرة فارسل كرة قوية جدا لكن رد 
فعل احلارس كان رائعا فأبعدها بيده اليســـرى 

الى ركنية )52(.
وجنح الشـــرميطي في محاولته الثانية اثر 
كرة طويلة داخل املنطقة تابعها بلمســـة واحدة 
رغم مضايقة احد املدافعني داخل الشـــباك )55(. 
وكاد محمـــد نور يهز الشـــباك االوزبكية للمرة 
الثالثة اثر كرة من داخل املنطقة علت العارضة 

بقليل )65(.
واثمر الضغط هدفا ثالثا في الدقيقة 76 حيث 
قطف ابو شروان ثمار جهوده منذ بداية املباراة 
حني ارتقى لكرة من ركلة ركنية من اجلهة اليسرى 
ووضعها ببراعة في الزاوية اليســـرى البعيدة 

عن احلارس.
وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 79 من هجمة 
تنقلت الكرة على اثرها بني اكثر من العب الى ان 
وصلت الى محمد نور الذي وضعها من دون اي 

رقابة في الزاوية اليمنى للمرمى.

احتفظ الالعبون االجانب بلقب جائزة احلذاء 
الذهبي التي متنحها مجلـــة »احلدث الرياضي« 
اللبنانيـــة الرياضية ســـنويا الفضل هداف في 
البطوالت  العربية بعدما حصل البرازيلي فرناندو 
بايانو مهاجم اجلزيرة االماراتي سابقا على لقب 
العام 2009، بتســـجيله 25 هدفا في 22 مباراة، 
مبعـــدل 1.13 هدف في املبـــاراة، متقدما على كل 
من العراقي صالح ســـدير مهاجم العهد اللبناني 

ســـابقا والســـوداني هيثم طمبل مهاجم املريخ، 
اللذين حقق كل منهما معدل هدف واحد في املباراة 
)20 هدفا في 20 مباراة لسدير، و22 هدفا في 22 

مباراة لطمبل(.
وذهب املركز الثالث الى البرازيلي ماغنو ألفيش 
مهاجم أم صالل القطري، الذي سجل هو اآلخر 25 
هدفا مثله مثل بايانو ولكن في 27 مباراة، مبعدل 

0.92 هدف في املباراة.

اعلــــن الشــــارقة االماراتــــي 
لكرة القدم انه تعاقد مع الالعب 
الباراغويانــــي اوزڤالــــدو دياز 
خيمينيز ملدة ســــنتني دون ذكر 

التفاصيل املالية للصفقة.
 وسيكون اوزڤالدو خيمينيز 
احملتــــرف الرابــــع فــــي صفوف 

الشــــارقة بعد العراقي مصطفى 
كرمي والبرازيليني رافائيل راموس 
دي ليمار ومارسيلينيو اوليفيرا 
داسيلفا.  وسبق خليمينيز )28 
عاما( ان لعب الوملبيا أسونسيون، 
كما خاض جتربــــة خارجية مع 
لوغانو احد اندية الدرجة الثانية 

في سويسرا.  وبدأ الشارقة الذي 
كان مهددا بالهبوط في املوســــم 
املاضي بعــــد احتاللــــه للمركز 
التاسع، املوسم اجلديد بشكل سيئ 
امام االمارات الصاعد  بخسارته 
حديثا 2-3 فــــي املرحلة االولى 

من الدوري.

رجحــــت الصحافة التونســــية ان يتعاقد نادي 
الصفاقســــي صاحــــب املركز الســــادس في ترتيب 
الدوري التونسي لكرة القدم، مع املدرب البلجيكي 
لوكا بيروزوڤيتش خلالفة اجلزائري عز الدين ايت 
جودة الذي اقيل وديا قبل اسبوعني لضعف نتائج 

الفريق.
وكتبــــت صحيفة »لوتــــان« )الزمــــن( الناطقة 
بالفرنسية ان النادي توصل مع بيروزوڤيتش املوجود 
فــــي صفاقس )300 كلم جنــــوب العاصمة( ويقود 

املفاوضات منذ االحد، الى اتفاق بهذا اخلصوص.

ت ساعة احلقيقة بالنسبة  دقَّ
الى املدن االربع املرشحة لنيل 
شرف استضافة دورة االلعاب 
االوملبيـــة الصيفية عام 2016 
والتي ستعرف هويتها اليوم في 
كوبنهاغن عندما يعلن رئيس 
اللجنة االوملبية البلجيكي جاك 
روغ جملته الشهيرة »والفائز 

هو..«.
وتتنافـــس مـــدن مدريـــد 
وشيكاغو االميركية وريو دي 
جانيرو وطوكيو على احتضان 
هذه االلعاب علما بأن اسبانيا 
والواليات املتحـــدة واليابان 
ســـبق لها ان نظمت االلعاب 
الصيفية، في حني تسعى ريو 
دي جانيرو الى ان تصبح اول 
مدينـــة اميركية جنوبية تنال 
هذا الشرف، علما ان البرازيل 
تستضيف نهائيات كأس العالم 

2014 في كرة القدم.
وتشـــهد عملية التصويت 
تنافسا شديدا ما حدا برئيس 
اللجنة االوملبية جاك روغ توقع 
ان حتسم اي مدينة النتيجة في 
مصلحتها بفارق صوتني على 

أبعد تقدير.
وتشـــير التوقعـــات الـــى 
ان املنافســـة محصـــورة بني 
شـــيكاغو وريو دي جانيرو 
مع امكانية ان حتقق االخيرة 
املفاجأة وحتتضن االلعاب بعد 
ان ســـجلت نقاطا ايجابية في 

االسابيع االخيرة.
وألن العالقات السياســـية 
مهمة جدا في ترجيح التصويت 
لهذه املدينة او تلك، لم يتردد 
رؤساء وملوك في القدوم الى 
كوبنهاغن فـــي محاولة منهم 
لتقدمي الدعم ملدنهم املرشحة، 
وقد اعلن الرئيـــس االميركي 
باراك اوباما في اللحظة االخيرة 
قدومه الى الدمنارك بعد ان كان 
اوكل زوجته ميشيل لتمثيله، 
اثر انشغاله بالعمل على اصالح 
اكبر  النظـــام الصحي، احـــد 
الورشات في عهده، كما وصل 
قبل يومني الرئيس البرازيلي 
لويز اينياسيو لوال دا سيلفا، 
وملك اسبانيا خوان كارلوس 
ورئيس الوزراء الياباني يوكيو 

هاتايوما.

 كما استعانت املدن االربع 
بأبرز رياضيـــي بالدها، فقدم 
االسطورة بيليه وجنم التنس 
غوســـتافو كويرتن ملساندة 
ريـــو دي جانيـــرو، في حني 
تعتمد مدريد على رافايل نادال 
)التنس( وباو غاسول )سلة( 
وراوول غونزاليز )قدم( وميغيل 
ايندوراين )دراجات(، وشيكاغو 
على مايكل جونسون )قوى( 
وجاكي جوينر كيرسي )قوى( 
وناديا كومانيتشي )جمباز(.

أنطونيـــو  خـــوان  وكان 
سامارانش جونيور قد أكد أن 
مدريد ستنال ما يقارب بني الـ 
25 و الـ 50% من األصوات في 
الدور االول، مشير الى أن هذا 
العدد من األصوات كاف خلوض 

»معركة جيدة«.
وقال سامارانش: »إذا وضعنا 
األصوات في نسبة مئوية، فإننا 
بالتأكيد سنحصل على أكثر من 
25%، ولكننا لن نصل إلى %50«، 
وأوضح سامارانش »األصوات 
التي منتلكها واألشخاص الذين 
نثق بهم، كافني خلوض معركة 

جيدة«.
بدوره، أكد جواو هافيالجن 
)93 عامـــا( الرئيس الســـابق 
لالحتـــاد الدولي لكـــرة القدم 
)فيفا( بني عامي 1974 و1998 
الوحيد  البرازيلـــي  والعضو 
باللجنة األوملبية الدولية اخيرا 
أن ريو دي جانيرو ضمنت نحو 

20 صوتا.
اما رئيس البرازيل لوال دا 
سيلفا فقال »االلعاب االوملبية 
أال تكـــون محصورة  يجـــب 
بالقارتني االوروبية واالسيوية، 
بل للعالم أجمع، وقد حان الوقت 
ألميركا اجلنوبية الستضافة 

هذا احلدث الكبير«.
وقال رئيـــس ملف طوكيو 
شينتارو إيشيهارا ان معسكره 
لن يظهر أي تفاؤل وسيتابع 
عمله حتى اللحظة األخيرة وان 
ما عملوا ألجلـــه طيلة الفترة 

املاضية سيظهر اليوم.
يذكر ان بكني اســـتضافت 
الـــدورة االوملبية االخيرة عام 
2008، فـــي حـــني تنظم لندن 

يابانية تشجع طوكيو للفوز بشرف االستضافة ألوملبياد 2016                     )أ.ف.پ(االلعاب املقبلة عام 2012.
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