
السبت 10 اكتوبر 2009   25رياضة
ساحل العاج والكاميرون على مشارف المونديال ومواجهة قوية بين الغابون والمغرب

ال بديل عن فوز الفراعنة في المهمة االنتحارية بأدغال زامبيا

محمد بركات ورقة مصر الرابحة أمام زامبيا اليوم

 القاهرة  ـ سامي عبدالفتاح
تبدو منتخبات اجلزائر وتونس 
وساحل العاج والكاميرون على 
مشارف التأهل الى نهائيات كأس 
العالم في جنوب افريقيا عام 2010 
قبل انطالق اجلولة اخلامسة اليوم 
وغدا من التصفيات املؤهلة الى 
العرس الكروي العاملي ونهائيات 
كأس امم افريقيا املقررة في انغوال 

مطلع العام املقبل.
وتقام اليوم 4 مباريات حيث 
تس���تضيف زامبيا مصر بينما 
تلتقي ماالوي مع ساحل العاج 
والكاميرون مع توغو واجلابون 
مع املغرب فيما تس���تأنف باقي 
مباريات التصفيات االفريقية غدا. 
ويحل الفراعنة ضيوفا على زامبيا 
في مدينة ش���يليالبومبوي في 
مباراة صعبة ال بديل للمصريني 
فيها عن الفوز اذا ما أرادوا احلفاظ 
النهائيات  على آمالهم في بلوغ 
للمرة الثالثة بع���د عامي 1934 

و1990 وكالهما في ايطاليا.
ويحتاج منتخب ساحل العاج 
الى نقطة واح���دة من مبارياته 
ضد ماالوي الت���ي حتتل املركز 
االخير في املجموعة اخلامس���ة 
لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخها. ويقود خط 
هجوم املنتخ���ب العاجي ثنائي 
تشلس���ي االجنلي���زي ديدييه 
دروغبا وس���الومون كالو، في 
حني يغيب عنه مدافع مانشستر 
سيتي كولو توريه ومهاجم غلطة 
س���راي التركي عبدالقادر كيتا. 
ام���ا الكاميرون املتج���ددة منذ 
ان عني الفرنس���ي بول لوغوين 
مدرب���ا لها فتس���تضيف توغو 
بقيادة جنم مانشس���تر سيتي 
اديباي���ور في مباراة  اميانويل 
قوية. وجن���ح لوغوين منذ ان 
استلم منصبه الصيف املاضي 
في الصعود مبنتخب االسود غير 
املروضة من ق���اع الترتيب الى 
الصدارة بعد فوزه ذهابا وايابا 
على توغو مفاج���أة املجموعة. 
الكاميرون خطوة  وس���تخطو 

يس���عى من أجل حتقيقها وهي 
الوصول لنهائي���ات كأس األمم 
األفريقية التي تقام في أنغوال في 
العام املقبل، لذلك شدد شحاتة على 
العبيه بضرورة التركيز في اللقاء 
وعدم التفكير في الفوز بنتيجة 
كبيرة، وامنا عليهم فقط التركيز 
في حتقيق الفوز اوال، وترك امر 
الزي���ادة في عدد االهداف الى ما 
بعد حتقي���ق الفوز واالطمئنان 
عليه، وفي نهاية محاضرته شدد 
ش���حاتة على ضرورة استغالل 
كل الفرص من أجل تسجيل عدد 
كبير من االهداف، مؤكدا لهم ان 
التفريط في أي نقطة من نقاط 
اللقاء سيكون معناه الوحيد هو 
اخلروج من املنافسة والتنازل عن 
بطاقة التأهل للمونديال العاملي 

لصالح اجلزائر.

التشكيل المتوقع

وم���ن املنتظ���ر ان يخوض 
منتخب مصر لقاء اليوم بتشكيل 
مكون من: عصام احلضري في 
حراسة املرمى ومن امامه هاني 
س���عيد »ليبرو« ووائل جمعة 
واحمد س���عيد »اوكا«، شريف 
الفضيل »مساكني« واحمد  عبد 
ف���ي اجلان���ب )األمين(  فتحي 
وس���يد معوض في )اليسرى( 
وحسنى عبد ربه واحمد حسن 
ومحمد بركات في خط الوسط 
ومحمد ابوتريكة وعمرو زكي في 
الهجوم، وبهذا يتضح ان حسن 
شحاتة سيخوض املباراة بطريقة 
الى )2/1/4/3(  )2/5/3( تتحول 
في حالة السيطرة على مجريات 
االمور داخل امللعب وبداية الهجوم 

املكثف.
في املقابل كان الفرنسي هيرفي 
رينارد املدير الفني ملنتخب زامبيا 
قد اختار 30 العبا لالنتظام في 
معس���كر مغلق قبل اس���بوعني 
املباراة اس���تعدادا  من موع���د 
ملواجهة الي���وم، منهم 25 العبا 
محليا باإلضافة إلى 5 محترفني 
بجنوب أفريقيا وأنغوال ونيجيريا 
وتونس والسويد، بينما شهدت 
القائمة غياب األخوان فيليكس 
وكريس كاتوجن���و أبرز جنوم 
الفريق، حيث يغيب األول لاليقاف 
بينما يرتب���ط اآلخر مبباريات 
ناديه ارمينيا بيليفيلد بالدوري 
األملاني وقد يكون مفاجأة رينارد 

قبل املباراة مباشرة.
ومن جانبه اك���د رينارد أنه 
قام بالتحضير جيدا لهذه املباراة 
املرتقبة واعدا بأن الفريق سيقدم 

أداء مختلفا امام بطل افريقيا.

كبيرة نح���و النهائيات في حال 
فوزها على توغو، وجنح املغرب 
في التغلب على الغابون في عقر 

دار االخيرة.

مهمة انتحارية

وف���ي الثالثة عص���ر اليوم 
يخوض منتخب الفراعنة مواجهته 
املصيرية واملرتقبة امام زامبيا، 
وهو اللقاء الذي ال يقبل بأي حال 
من االحوال القسمة على اثنني، 
نظرا الحتياج الفراعنة الى نقاطه 
الثالثة من اجل مواصلة املنافسة 
احلقيقية على حجز بطاقة التأهل 
باملونديال، وكذلك شدة احتياج 
باللقاء  الزامبي للفوز  املنتخب 

لضمان املشاركة في بطولة كأس 
األمم االفريقية التي ستقام بانغوال 

العام املقبل.
وق���د ازدادت املهمة صعوبة 
عل���ى العبي املنتخ���ب املصري 
وجهازهم الفن���ي بقيادة املعلم 
حسن شحاتة بعد احلزن الذي 
خيم على الشارع املصري بسبب 
خروج منتخب مصر للش���باب 
من منافسات دور ال� 16 لبطولة 
كأس العالم املقامة حاليا بأرض 
الكنانة، لذلك اصبح فوز الفراعنة 
في لقاء اليوم والتأهل للمونديال 
مطلبا شعبيا وحقا أصيال لكل 
مصري خالل هذه الفترة، علما بأن 
اى نتيجة غير الفوز في مباراة 

التي س���بقت  التدريبات  خالل 
املباراة في لوس���اكا وش���يبلو 

مبوالي.
كما اعد شحاتة ورفاقه باجلهاز 
الفني اكثر من فكر خططي لهذه 
املباراة، خاصة انها من املباريات 
املصيري���ة والفاصلة، ولكن لن 
يفصح شحاتة عن اي معالم لهذه 
اخلطط، حيث ستظهر كل هذه 
االم���ور وبوضوح خالل احداث 

اللقاء.
وقد اطمأن اجلهاز الفني على 
مستوى جميع الالعبني مبعسكر 
6 اكتوبر الى حد بعيد، في حني 
الفنية  االم���ور  اس���تكمل باقي 
االخرى خ���الل التدريبات التي 

أجراها الفريق في زامبيا، وكان 
شحاتة قد اجتمع بالالعبني قبل 
املران اخلتامي الذي أجراه الفريق 
باألمس على امللعب الذي سيشهد 
اللقاء مؤكدا لهم ان كرة القدم لعبة 
بطبيعتها تعمر باملفاجآت، لذلك 
عليك���م أوال أداء ما هو مطلوب 
منكم لعبور هذه العقبة بسالم، 
كما يجب ان تضعوا في حساباتكم 
ايضا ان منتخ���ب زامبيا ليس 
سهال، بدليل جناحه في التعادل 
امامنا )1-1( بأولى جوالتنا بهذه 
التصفيات على الرغم من ان اللقاء 
اقيم بالقاهرة ووس���ط حضور 
جماهيري مكثف، كما ان املنتخب 
الزامبي لديه ايضا مهمة كبيرة 

زامبيا فستتسبب في ضياع هذا 
احللم، وستزيد جراح جماهير 
كرة القدم املصرية التي مازالت 
تتمس���ك بأمل صعود منتخب 
الى املونديال واملشاركة  بالدها 
في هذا احلدث العاملي، وقد وضع 
اجلهاز الفني ملنتخب مصر بقيادة 
حسن شحاتة في أولويات خطته 

للمباراة بشكل عام ان يخوض 
اللقاء بطريقة هجومية مع التأمني 
الدفاعي والضغط على  واحلذر 
الفريق املنافس منذ الوهلة األولى 
عند انقط���اع الكرة من العبينا، 
وهذا الفك���ر حتديدا كان احملور 
األساسي بتدريبات املنتخب طوال 
فترة معسكر 6 اكتوبر، وكذلك 
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زكي: مباراة اليوم حياة أو موتشحاتة: لن أستقيل في حالة التعثر
أكد املدير الفني ملنتخب مصر حسن شحاتة أنه لن 
يتقدم باستقالته في حال تعثر املنتخب أمام نظيره 
الزامبي اليوم. وقال ش���حاتة ف���ي تصريحات لقناة 
»مودرن س���بورت«: »لن أتقدم باستقالتي إذا تعثرنا 
أمام زامبيا، فأنا لس���ت معتادا على االستقالة طوال 
مش���واري التدريبي سواء مع األندية أو املنتخبات«. 
وأضاف مدرب الفراعن���ة »إذا رأى احتاد الكرة أنني 
لست كفئا لهذا املنصب فليقرروا إقالتي، ولكنني لن 

أستقيل«.

أب����دى مهاجم منتخب مصر عمرو زكي عزما كبيرا على 
قيادة بالده للعبور الى كأس العالم، معلقا »غبت عن كأس 
القارات، ولن يفوتن����ي املونديال«، وأوضح زكي ان مباراة 
اليوم تعتبر حياة او موت. وع����اد بلدوزر الزمالك لقائمة 
منتخب مصر بعد غياب طويل بسبب إصابة كلفته الغياب 
عن كأس القارات، وحتدث زكي لشبكة »سكاي سبورتس« 
البريطانية، موضحا »الصعود الى كأس العالم حلم ال يخصني 
وحدي، بل تعيشه مصر كلها«، مضيفا: »يجب ان نهزم زامبيا 

واجلزائر، ميكننا حتقيق ذلك في سبيل أحالمنا«.

سعدان: مباراة رواندا األصعب في مشوار الجزائر
يرى املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح س���عدان ان 
مباراة فريقه امام رواندا غدا قد تكون األصعب في مشوار 
اخلض���ر نحو التأهل للمونديال، خاص���ة ان الضيوف قد 
يفج���رون مفاجأة ألنهم ليس لديهم ما يخس���رونه، وقال 
س���عدان في تصريحات لصحيفة »اخلبر« اجلزائرية انه 
يخش���ى تأثر العبيه بنتيجة لقاء مصر أمام زامبيا، مؤكدا 
انه أعدهم نفس���يا للتعامل مع األمر جيدا، وأضاف سعدان 
»مباراة رواندا مفخخة، فاملنافس ليس لديه ما يخس���ره، 

وسيدفع بكامل قوته ملباغتتنا«.

وتابع »طلبت من الالعبني احترام اخلصم والتركيز طوال 
املباراة على تفادي الدخول مع املنافس في متاهات خارجة عن 
نطاق املواجهة الكروية«. وعن تأثر اخلضر بنتيجة مباراة 
زامبيا ومصر قال س���عدان »يجب أال ننسى اننا سنواجه 
رواندا بعد س���ماعنا بنتيجة زامبيا امام مصر، وأخشى ان 
تؤثر نتيجة املباراة على مردود الالعبني فوق امليدان«، قبل 
ان يؤكد املدير الفني اجلزائري انه أعد العبيه نفسيا ملواجهة 
األمر، مشيرا الى انه يركز عمله على اجلوانب النفسية التي 

يرى انها األهم في الفترة احلالية.

فرحة إماراتية بالفوز على ڤنزويال في املباراة السابقة

اليوم في ختام الدور ربع النهائي بمونديال الشباب

السامبا تسعى إلى تعطيل الماكينات األلمانية
.. واإلمارات لعبور عقبة كوستاريكا

تختتم اليوم منافسات 
الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس العالم للشباب املقامة 
حاليا على ارض مصر، حيث 
البرازيلي  املنتخب  يلتقي 
مع نظي����ره االملاني على 

ستاد القاهرة الدولي. 
وعل���ى نفس امللع���ب ويلتق���ي املنتخب 

الكوستاريكي مع االمارات.
وسيكون عشاق الكرة في كل مكان بالعالم 
على موعد اليوم مع املتع���ة واملهارة والقوة 
واإلثارة، عندما يلتقي منتخب السامبا البرازيلية 
مع املاكينات االملانية، فاالول ميثل الكرة السهلة 
اجلميلة واملهارات الفائقة، اما االملان فهم ميثلون 
قوة االداء والتحركات الديناميكية داخل امللعب، 
كما ان البرازيلي���ني يبحثون دائما عن تقدمي 
االفضل دون النظ���ر الى الدخول في تفاصيل 
معقدة بالنسبة للنتائج، وهو ما ظهر بوضوح 
خالل منافساته السابقة التي خاضها بالبطولة 
وكان آخرها فوزه الكبير على منتخب أوراغواي 
بثالثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما معا 
مبنافس���ات دور ال� 16، لذلك سيعمل منتخب 
الس���امبا على الفوز بلقاء اليوم بأي حال من 

االحوال للتأهل للدور نصف النهائي باملونديال 
بال تعقيدات او حدوث اي مفاجآت، اما األملان 
فهم اصبحوا اكثر متسكا بالصعود للدور التالي 
للبطولة، حتى ولو كان على حساب السامبا 
البرازيلية، وهو حتدي���دا )االمل( الذي جعل 
املاكينات تنهي مشوار دور ال� 16 لصاحلها )3 � 
2(، وفي اللحظات االخيرة للمباراة التي جمعتها 
م���ع منتخب نيجيريا، ما يعن���ي ان املنتخب 
االملان���ي قادر على تعديل نتيجة مبارياته في 
اي وقت حتى الثواني االخيرة، وهو ما يؤكد 
ان هذا اللقاء سيكون ملتهبا وشديد السخونة 

من جانب الفريقني.

كوستاريكا واإلمارات

وعقب لقاء املاكينات والسامبا فسيشهد 

نفس امللعب مباراة اخرى ال تقل أهمية عن 
سابقتها، حيث يلتقي منتخب كوستاريكا 
مع االمارات، في لقاء البحث عن التأهل لدور 
الثمانية للمونديال، خاصة ان كل االماني 
ممكنة في هذا اللقاء، فمنتخب كوستاريكا 
يدخل مباراة اليوم مبعنويات مرتفعه بعد 
تغلبه على املنتخب املصري )اصحاب االرض( 
بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مؤخرا 
مبنافسات دور ال� 16، وبالتالي اصبح من حق 
هذا الفريق ان يتمسك بأمل الصعود للدور 
نصف النهائي حتى الرمق األخير مبواجهة 
اليوم، اما املنتخب االماراتي فهو ميتلك نفس 
الدوافع والطموحات التي جتعله يتمسك ايضا 
بالفوز على منافسه في لقاء اليوم والصعود 
للدور التالي للبطولة، خاصة بعد ان حقق 
اكثر من مفاجأة وظهر مبستوى مشرف في 
هذا املونديال، وكان آخرها فوزه املستحق 
على منتخب ڤنزوي���ال بهدفني مقابل هدف 
في اللقاء الذي جمعهما اخيرا مبنافس���ات 

الدور السابق.
 لذلك س���يبذل العبو االمارات قصارى 
جهدهم القتناص الفوز مبباراة اليوم مهما 

واجهوا من صعاب.
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