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 (متين غوزال) علي مقصيد محاصر من العبني الساحل
 

 ثالثي سنغالي للنجمة  وبرازيلي للمبرة
 

 فوزمصر على موريشيوس

 بيروت ـ ناجي شربل
  مع بدء العد التنازلي النطالق 
بطولة الـــدوري اللبناني الـ ٥٠ 
لكرة القدم الســـبت ١٠ اجلاري، 
سارعت الفرق الى تعزيز صفوفها 
بالالعبني احملليـــني واألجانب. 
واجتهت االنظار الى حامل اللقب 
النجمة، الذي خاض مسابقة كأس 
النخبة التنشيطية ومباراة «كأس 
السوبر» بالعبني محليني. وضم 
النجمة ثالثيا سنغاليا وصل الى 
بيروت، ويتألف من املهاجم موسى 
ديوب، وساعد الدفاع بابا سيسي، 
واملدافع موسى غييه. وقد التحق 
الثالثي السنغالي بتمارين الفريق 

بقيادة املدير الفني اميل رستم. 
فيما تعمل اللجنة االدارية للنادي 
على االستماع الى مطالب الالعبني 
احملليني، وبينهم زكريا شرارة 
ومحمد غدار الراغب في االنتقال 
مـــن القلعة النبيذيـــة. بدوره، 
قرر املبـــرة االعتماد على ثالثي 
برازيلي، وضم املهاجم جورج دا 
سليفا و«الليبرو» رافاييل ليتي، 
ليلتحقا مبواطنهما ساعد الدفاع 
ألفريدو جونيور.  وكان  جواو 
العهد حامل الكأس قد سجل في 
كشـــوفاته ٣ العبني برازيليني، 
بينهم املدافع العمالق فابيو العب 
االنصار الســـابق. أما االنصار، 

فتواصل ادارته البحث عن ثالثي 
أجنبي مميز، بعد السقطة الكبرى 
للفريق امام العهد باخلمسة في 
كأس النخبة. وتردد ان القيمني 
على االنصار، يسعون وراء ثالثي 
يلعب في فرنسا. وفي جانب آخر، 
ينتظر الالعب املخضرم موسى 
حجيج، قرارا احتاديا بالعفو عن 
الالعبـــني واالداريني املوقوفني. 
لكن دون ذلك صعوبات تتمثل 
العليا لالحتاد،  اللجنة  بانعقاد 
املعطلة جلســـاتها على خلفية 
اخلالفات بني معســـكري رئيس 
االحتاد هاشم حيدر واألمني العام 

رهيف عالمة. 

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  فاز املنتخب املصري االول لكرة القدم على نظيره 
منتخب موريشيوس ٤-٠ في املباراة الودية التي 
اقيمت مبلعب بتروســــبورت في اطار استعدادات 
املنتخب املصري للقاء زامبيا في اجلولة قبل االخيرة 
لتصفيــــات القارة االفريقية املؤهلــــة لكأس العالم 
٢٠١٠. احرز اهداف املنتخب محمد ابوتريكة (٦ و٨٤) 
احمد حســــن (١٧) وعمرو زكى (٩٠). وشهد اللقاء 
مشاركة العديد من الوجوه اجلديدة على املنتخب 

مثل شريف عبدالفضيل واملعتصم سالم ومحمود 
ابوالسعود وصالح امني الذي اصيب في الدقيقة ١٦ 
وخرج ونزل مكانه دودي اجلباس. من جانبه، أكد 
املدرب العام ملصر شوقي غريب أن مباراة املنتخب 
أمام موريشــــيوس مفيدة بعيدا عن قدرات املنافس 
الضعيفة. وقال غريب بعد املباراة: «املباراة مفيدة 
بسبب مشــــاركة بعض الالعبني الذين ابتعدوا عن 
املشاركة مع املنتخب وحتى ال نستمر طويال دون 

مباريات ودية».  

 فوز خيطان على الصليبخات في المجموعة الثانية لكأس االتحاد

 العربي يبدأها بـ «ثالثية» والتضامن هزم الفحيحيل

 ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي ـ عبداهللا العنزي
  «بالســـاحل» بدأ العربي بداية جيدة فـــي افتتاحية 
املجموعة الثانية لكأس االحتاد لكرة القدم وهزمه بثالثة 
أهداف مقابل هدف وسجل األهداف الكرواتي ايغور (٤) 
وحسني املوسوي (٦٩) وعلي مقصيد (٧٤) وسجل للخاسر 
البرازيلي سانتوس (٢٦) وبذلك سجل في رصيده أول 

ثالث نقاط.
  وفاز التضامن على الفحيحيل في املجموعة نفســـها 
بهدف مقابل ال شيء سجله البرازيلي رافائيل (٦٣) وتغلب 
خيطان على الصليبخات ٢-٠ ســـجلهما أحمد إبراهيم 

والبرازيلي لويس فيريرا (٥٥ و٦٦).
  بـــدأ العربي باكـــرا بالتســـجيل عن طريـــق ايغور 
نوفاكوڤيتش اثـــر حتضير جيد للكرة من علي مقصيد 
في اجلهة اليســـرى ســـددها الى مرمى سعد عبدالرزاق 
(٤) ورد الساحل عبر البرازيلي سانتوس من كرة ثابتة 
ارسلها يوسف سعد أحسن سانتوس تسديدها بطريقة 

جميلة في مرمى احلارس يوسف الثويني (٢٦).
  أدخل مدرب العربي دراغان بعض التعديالت في تشكيلته 
واشرك املهاجم جراح الزهير منذ البداية وابقى على بعض 
العناصر االساسية مثل أحمد عبدالغفور وأحمد الرشيدي 
وعلي مقصيد واحملترف داريو والشويع ولم تكن الكرة 
العرباوية في الشـــوط األول ذات خطورة بعدما تبادل 
العبوه الكرات في خط الوسط اال انها لم تكتمل بسبب 
قلة االمدادات، وكان املهاجم الزهير بحاجة إلى مساندة 

اكبر، وبذل علي مقصيد جهدا طيبا في اجلهة اليســـرى 
وكان مصدر خطورة في كراته وكاد عبداهللا الشمالي ان 
يسجل هدفا ثانيا بعد ان سدد كرة قوية صدها احلارس 

سعد عبدالرزاق.
  ودافع الساحل عن مرماه بعد الهدف املبكر في مرماه 
وارتد بكرات سريعة جنح من خاللها في ادراك التعادل 
لكنه افتقد اجلماعية في ألعابه مما اثر على كرته الهجومية 
التي لم تكن ذات فاعلية. وحســـم العربـــي امر املباراة 
لصاحله في الشـــوط الثاني بعد التبديالت التي اجراها 
مدربه بإشراكه حسني املوسوي وعلي اشكناني بدال من 
عبداهللا احلداد وجراح الزهير وجنح املوسوي في تسجيل 
الهدف الثاني بعدما التقط كرة حائرة بني الالعبني وادخلها 
املرمى (٦٩) وتسبب اشكناني في احتساب ضربة جزاء 
صحيحة لفريقه بعد عرقلته من عبيد منور سدد الكرة 
باتقـــان علي مقصيد هدفا ثالثـــا (٧٤) ومارس االخضر 
ضغطا هجوميا وأضاع فرصا اخرى كادت ان ترفع الغلة، 

ومتكن من اخلروج فائزا بسهولة.
  اما الساحل فقد وقع في شـــر اخطائه الدفاعية التي 
كلفته خسارة يستحقها ولم تكن له هجمات منظمة طيلة 
الشوط الثاني. ادار املباراة طاقم مكون من سليمان امليل 
وسليمان الشمري وهاني معرفي وأحسن امليل في قيادة 

املباراة وأنذر يوسف سعد وحماد العبيدلي.
  وفي املباراة الثانيـــة  كان خيطان هو االفضل خالل 
شوطي املباراة واالكثر استحواذا على الكرة بفضل نشاط 

وحيوية العبيه رائد عبدالرزاق واحمد خلف في االجنحة 
وعمر احلقان ومحمد عثمان ومحمد يوسف والبرازيلي 
لويس في الوســـط واملقدمة اذ احســـنوا تبادل املراكز 
والتمرير الســـهل وصوال ملرمى اخلصم ولم تكن هناك 
محاوالت تذكر من الفريقني خالل الشوط االول باستثناء 
تسديدة عفاس مفرح (٣٠) والتي ابعدها حارس خيطان 

احمد العيدان ببراعة.
  وفي الشـــوط الثاني ارتفعت وتيـــرة اداء الفريقني 
واتضحت خطورة العبي خيطان من خالل التســـديدة 
املباغتة حملمد عثمان ابعدها حارس مرمى الصليبخات 
علي طالب بصعوبة (٤٩)، رد عليها عفاس مفرح بتسديدة 
تكفلت عارضة العيدان بردها (٥٤) وكثف العبو خيطان 
سيطرتهم على امللعب واستطاع احمد عبداهللا استغالل 
كرة من ركلة ركنية نفذها البرازيلي لويس والتي هيأها 
محمد يوسف على قدمي عبداهللا ليعاجلها االخير مباشرة 
يسار علي طالب (٥٥) وكاد احمد خلف ان يضاعف الغلة 
بعد ان راوغ علي طالب اال ان املدافع حمود ملفي متكن من 
ابعاد الكرة من على خط املرمى (٦٠) بعدها تلقى املتألق 
محمد عثمان كرة طويلة مر بها خاللها من كل من قابله 
من املدافعني ليرسلها عرضية للبرازيلي لويس ليضعها 
بسهولة على يسار علي طالب (٦٦). ادار اللقاء احلكم طالل 
العنزي وعاونه كل من يوسف العنزي ويعقوب املطيري 
وانذر كال من مشعل ذياب وبدر عوض من الصليبخات 

وعمر احلقان وحامد غازي من خيطان. 

 ضاري برجس

 يحيى حميدان
الســــلة امس    عقد احتــــاد 
اجتماعا حتضيريا مع الالعبني 
الـ ٢٨ املختاريــــن في القائمة 
األولية ملنتخب الناشئني الذي 
تنتظره مهمة قارية في غاية 
الصعوبة عندما يشــــارك في 
التي  بطولة آســــيا للناشئني 
ستقام في ماليزيا من ١٩ وحتى 
٢٧ نوفمبر املقبل وذلك بحضور 
امني سر االحتاد ضاري برجس 
واعضاء االحتاد عواد الشمري 
وهيثم بارون واداري املنتخب 
محمــــد احلميــــدان اضافة الى 

اجلهاز الفني للفريق.
  وشــــدد برجس فــــي كلمة 
الالعبني  ألقاها على  مقتضبة 
على اهمية االلتزام في الفترة 
املقبلة والتي حتتاج للتعاون 
اكثر فيما بني اعضاء املنتخب 
ســــواء اداريون او العبون او 
مدربــــون فــــي ســــبيل ظهور 
املنتخب مبستوى مشرف خالل 
مشاركته في املعترك اآلسيوي 

الصعب.

وصفه برجس باألفضل على 
اإلطالق وذلك خلوض الفريق 
٦ مباريات ودية مع منتخبات 
اوروبية وهي النرويج والبوسنة 
وايســــلندا حيث القى ناشئو 
الســــلة كل منتخب مرتني مما 
جعل االستفادة املكتسبة من 
املعسكر اكبر وهو ما اتضحت 
نتائجــــه عنــــد املشــــاركة في 
البطولة اخلليجية التي حل بها 
منتخبنا ثانيا. من جهته، قال 
عضو احتاد السلة هيثم بارون 
ان االحتاد سيقوم بإنهاء جميع 
التفرغات الرياضية لالعبني من 
وزارة التربية بوقت كاف قبل 
اقامة البطولة األمر الذي يضمن 
ألولياء األمور اطمئنانهم على 
أبنائهم من الناحية الدراسية.

  واشار بارون الى ان التدريبات 
ســــتنطلق بعد غد االثنني في 
صالة ثانوية حمد الرجيب في 
كيفان وتســــتمر بشكل يومي 
حتى موعد املغادرة الى ماليزيا 

في ١٧ الشهر املقبل.

  وطالب برجــــس الالعبني 
بإبداء الروح احلماسية نفسها 
الالعبــــون قبل  أبداها  التــــي 
وخالل مشاركتهم في البطولة 
التــــي اقيمت في  اخلليجيــــة 
العاصمة القطرية الدوحة في 
اغســــطس املاضي، مشيدا في 
الوقت ذاته باالنضباط الكبير 
الــــذي كان عليه الالعبون في 
اقامه  الذي  التدريبي  املعسكر 
البوســــنة والذي  الفريق في 

 االتحاد طالب الالعبين باالنضباط وااللتزام خالل االجتماع التحضيري أمس

 ناشئو أزرق السلة يبدأون استعداداتهم 
لبطولة آسيا غدًا

 خروج ُمهين إلنجلترا بتعادل «ال ينفع» من كأس العالم للشباب
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  كان من أبرز معالم الدور األول في بطولة كأس 
العالم للشباب هو خروج اجنلترا املهني، املنتخب 
الذي ميثل سادة اللعبة من الناحية التاريخية، 
ومثله فعل منتخب الكاميرون امللقب باألسود 
الذي لم يستطع ان يصمد في هذا املونديال، وله 
في السابق صوالت وجوالت، بينما أنقذ املنتخب 
النيجيري امللقب بالنسور، هدف اجنليزي في 
شـــباك اوزبكستان في الدقائق االخيرة، ولكن 
مع هذه اإلخفاقات، هناك عالمات للتألق، خاصة 
منتخب غانا امللقب بالنجوم الســـوداء، والذي 

قدم أقوى العروض في الدور األول.
  وتأهل منتخبا أملانيا وكوريا اجلنوبية الى 
دور الــــ ١٦ عن املجموعـــة الثالثة، بعد ان فاز 
املانشـــافت على الكاميـــرون ٣ ـ ٠، فيما فازت 
كوريا على الواليات املتحدة األميركية بنفس 

النتيجة في ختام مباريات املجموعة.
  وبذلك يتصـــدر املنتخـــب األملاني ترتيب 
املجموعة برصيد ٧ نقاط، وجاء املنتخب الكوري 
وصيفا برصيد ٤ نقاط، فيما حلت أميركا ثالثة 
(٣ نقاط) بفارق األهداف عن الكاميرون الرابع 
بنفس الرصيد. وبذلك حتددت أول مباراة في 
دور الـ ١٦ حيث سيواجه املنتخب الكوري نظيره 
الپاراغوياني ثاني املجموعة األولى، فيما تنتظر 
باقي املنتخبات نتائج املجموعات املتبقية في 
هذا الدور. فعلى ستاد اإلسماعيلية، حقق األملان 
فوزا كبيرا ومستحقا على اسود الكاميرون في 
مباراة شهدت حالتي طرد، حيث غادر ايكينج من 
الكاميرون ارض امللعب في الدقيقة األخيرة من 
الشوط األول، وتاله سميح ايديليك من أملانيا 

في الدقيقة ٧٦ من عمر املباراة.
  وسجل أهداف اللقاء كل من ريتشارد سكونا 
باسو في الدقيقة ٤١، وسميح ايدليك في الدقيقة 

٥٨، وأخيرا هولتبي في الدقيقة ٧٠.
  وعلى ستاد مبارك بالسويس، انتزع املنتخب 
الكوري بطاقة املرور لدور الـ ١٦ عقب فوزه الكبير 
على أميركا بثالثية سجلها يوجن وون وبوكي 
يوجن وجاك شول من ركلة جزاء في الدقائق ٢٣ 
و٤٢ و٧٥ وشهدت املباراة طرد املدافع األميركي 
اوبارا. وحافظ املنتخـــب الغاني على صدارة 
املجموعة الرابعة بعدما تعادل مع نظيره منتخب 
أوروغواي ٢ ـ ٢ في اجلولة الثالثة االخيرة من 
مباريات املجموعة. ولم ينجح أي من الفريقني في 
حتقيق فوزه الثالث في البطولة واقتسما نقاط 
املباراة ليحتل املنتخب الغاني صدارة املجموعة 

أوروغواي األكثر سيطرة على الكرة واألنشط 
هجوميا لكنه أخفق في تشكيل خطورة حقيقة 

على املرمى الغاني في الدقائق األولى.
  وجـــاءت أولى الفرص اخلطيرة في املباراة 
في الدقيقة التاسعة وكانت من نصيب منتخب 
أوروغواي لكن احلارس الغاني دانييل آغي تألق 
في التصدي لكرة خطيرة وأنقذ منتخب بالده من 
هدف محقق. وواصل فريق أوروغواي ضغطه 
الهجومي لكنه وجد فـــي الدفاع الغاني احلذر 
عقبة كبيرة حالت دون التقدم املبكر. وانتقلت 
دفة املباراة في النصف الثاني من الشوط األول 

بجوار القائم. وبعد دقيقتني فقط افتتح محمد 
رابيو التسجيل للمنتخب الغاني بهدف سجله 
بتســـديدة رائعة بقدمه اليســـرى بعدما راوغ 
الدفاع مبهارة، ليكون الهدف األول في شـــباك 
منتخب أوروغواي منذ بداية البطولة. وكاد أبيل 
هيرنانديز أن يتعادل ألوروغواي في الدقيقة 
٧٠ عندما سدد كرة زاحفة قوية لكنها مرت قاب 
قوســـني أو أدنى من القائم. وبعد ثوان أضاف 
املنتخب الغاني الهدف الثاني له وكان من نصيب 
رانسفورد أوسي الذي تلقى عرضية من أبيكو 

كانساه وسدد الكرة ببراعة في الشباك.

برصيد ٧ نقاط وبفارق األهداف فقط أمام نظيره 
منتخب أوروغواي الذي كان قد ضمن بالفعل 
التأهل مع غانا إلى دور الـ ١٦ بغض النظر عن 
نتيجة املباراة االخيـــرة، وكان يتنافس فقط 
على الصدارة على ســـتاد اإلسماعيلية، تقدم 
املنتخب الغاني بهدفني ســـجلهما محمد رابيو 
ورانسفورد أوسي في الدقيقتني ٥٥ و٧٠ ثم أدرك 
منتخب أوروغواي التعادل بهدفني سجلهما القائد 
نيكوالس لوديرو وأبيل هيرنانديز في الدقيقتني 
٧٤ و٩٠. اتسمت الدقائق األولى من املباراة باحلذر 
الدفاعي الشديد من جانب الفريقني وكان منتخب 

إلـــى املنتخب الغاني وحتولـــت اخلطورة إلى 
مرمى أوروغواي حيث عانى احلارس رودريغيز 
من ضغط متواصل. وفي الثواني األخيرة من 
الشـــوط األول تلقى أبيل هيرنانديز الكرة من 
ضربة حرة وأسكنها الشباك لكن حكم املباراة 
الكرواتي ايفان بيبيك لم يحتسبها هدفا بدعوى 
التسلل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. وفي 
الشوط الثاني بدأ املنتخب الغاني مهاجما منذ 
الدقيقة األولى وشكل خطورة كبيرة على مرمى 
أوروغواي وتطور مستوى قائد الفريق أندري 
آيو وســـدد كرة خطيرة في الدقيقة ٥٣ لكنها 

  وكثف منتخب أوروغواي ضغطه الهجومي 
بشكل كبير لتعديل النتيجة ولم مير سوى ٣ 
دقائق حتى رد بهدف ســـجله القائد نيكوالس 
لوديرو إثر متريرة متقنة من جاستون راميريز. 
وفي الدقيقة ٧٥ حصل محمد رابيو على البطاقة 

احلمراء وطرد بسبب اخلشونة.
  وكادت املبـــاراة تنتهي بفوز غانا ٢ ـ ١ لكن 
منتخب أوروغواي فاجأ بطـــل أفريقيا بهدف 
التعـــادل ٢ـ  ٢ في الثوانـــي األخيرة من اللقاء 

وكان من نصيب أبيل هيرنانديز.
  وصل منتخبا إجنلترا وأوزبكستان إلى نهاية 
مشوارهما في البطولة بعدما تعادل الفريقان 
١ـ  ١ فـــي اجلولة الثالثة واألخيرة من مباريات 
املجموعة الرابعة. وتقدم املنتخب األوزبكي بهدف 
ســـجله ايفان ناجاييف في الدقيقة ٧١ ليدرك 
بعدهـــا اليكس نيملي التعادل لإلجنليز بهدف 
في الدقيقة ٨٨، وبذلـــك خرج كل من الفريقني 
بنقطة واحدة من الدور األول للبطولة. وساهم 
هذا التعادل في تأهـــل املنتخب النيجيري من 
املجموعة الثانية إلـــى دور الـ ١٦ من البطولة 
على اعتبار أنه واحد مـــن أفضل ٤ منتخبات 
حتتل املركز الثالث وذلك عن املجموعة الثالثة 
املباراة متواضعة املستوى  للبطولة. وجاءت 
الفنـــي والبدني من جانب العبي الفريقني ولم 
تظهر أي خطورة حقيقية من جانب أي منهما 
وظهرت العشوائية في األداء حتى أن كال منهما 
أحكم رقابته اللصيقة على اآلخر. وشهدت معظم 
فترات الشـــوط األول متريرات عشـــوائية من 
اجلانبني لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. ولم 
يختلف احلال كثيرا في شوط املباراة الثاني، 
واستمرت العشـــوائية في األداء من اجلانبني 
حتى أن اجلماهير التي حضرت اللقاء أصابها 
امللل من افتقار املباراة للفرص حتى تتفاعل مع 
اللقاء. وجاءت الدقيقة ٧١ لتشهد الهدف األول 
للمنتخب األوزبكي عندما استغل العبوه خطأ 
دفاعيا واضحا لتصل الكرة إلى إيفان ناجاييف 
الذي انفرد باحلارس االجنليزي ووضعها بسهولة 
في الشباك. وحاول املنتخب األوزبكي في الدقائق 
املتبقية من الشوط احلفاظ على نتيجة اللقاء 
على أمل تأهله لدور الـ ١٦ ولكن جاءت الرياح 
مبا ال تشـــتهي السفن، ففي الدقيقة ٨٨ وصلت 
الكـــرة إلى اليكس نيملـــي راوغ بدوره الدفاع 
األوزبكي وســـدد كرة قوية في الشباك محرزا 
التعادل لتضيع معها األحالم األوزبكية في التأهل 

حيث انتهت املباراة بالتعادل ١ ـ ١. 
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