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مدرب مصر حسن شحاتة والالعبون في امتحان احلسابات قبل مواجهة اجلزائر املصيرية

فرحة البرازيليني هل تتواصل أمام كوستاريكا؟

االستعدادات جارية النطالق البطولة اخلليجية

»بيروت البلدي« مقفل في وجه العهد
بيروت ـ ناجي شربل

تلقى الدوري العام اللبناني الـ 50، ضربة موجعة عشية انطالقه، 
بتأكيد سريان قرار منع اجلمهور من جهة، وتدخل السلطات االمنية 
لتصحيـــح ما تعتبره اخطاء او تفاديـــا لعواقب وخيمة، كان على 

االحتاد االحتراز والتنبه اليها.
ومن حيث اســـدل الستار في نهاية املوسم املاضي، باعتداء على 
البـــاص اخلاص بالعبي فريق العهد اثنـــاء مغادرته ملعب بيروت 
البلدي بعد مباراة مع شـــباب الساحل، وما تال ذلك من »عنتريات« 
لالمني العام لالحتاد اللبناني لكرة القدم رهيف عالمة، بتأكيده عدم 
استبعاد اي ملعب عن مباريات يصفها البعض باحلساسة، فقد فرضت 
القوى االمنية اللبنانية، عدم اجراء مباراة العهد واملبرة امس االول 
في ملعب بيروت البلدي، وأبلغت االحتاد بضرورة نقلها من امللعب 
الى ملعب آخر، او تأجيلها، وهذا ما حصل، بسبب معلومات أمنية 
حذرت من احتضان امللعب الواقع في منطقة الطريق اجلديدة، مباراة 

بني فريقني من ضاحية بيروت اجلنوبية ومن طائفة اخرى.
وكانت اجريت امس االول ثـــالث مباريات، فتعادل االنصار مع 
شـــباب الساحل ســـلبا 0-0 على ملعب بلدية برج حمود. واالهلي 
صيدا مع ضيفه احلكمة بيروت في صيدا 1-1. سجل لالهلي صيدا 
محمود شحود في الدقيقة 65، وللحكمة االوكراني ايفان فالكوفسكي 
في الدقيقة 70. فيما فـــاز التضامن صور على جاره االصالح برج 
الشمالي على ملعب صور البلدي 2-1. سجل للتضامن احمد سبيتي 
والعائد من النجمة وأوملبيـــك بيروت فيصل عنتر في الدقيقتني 4 

و72، ولالصالح موسى زيات في الدقيقة 30.

المنامة ـ ناصر محمد
تستأنف من جديد اعتبارا من اليوم اجلولة الثانية لدوري الدرجة 
االولى البحريني لكرة القدم بعد فترة توقف ملدة اســـبوعني بسبب 

مباراة امللحق العاملي لتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا 2010.
وتقام اليوم مباراة بني احلالة والنجمة في لقاء يسعى من خالله 
احلالة لتعويض خســـارته االولى فيما يريد النجمة االستمرار في 
دائرة املنافسة وكسب النقاط مبكرا، واملدربان اللذان يشرفان على 
الفريقني من املدربني الوطنيني االكفاء ابراهيم احمد في احلالة وعزيز 
امني في النجمة. ذا وغادر امس الى استراليا عبدالرزاق محمد عضو 
مجلس ادارة احتاد كرة القدم البحريني واملشرف العام على املنتخب 
متوجها الى استراليا من اجل التنســـيق للمعسكر التدريبي الذي 
سيقام في سيدني اعتبارا من 8 نوفمبر قبل مباراة االياب في امللحق 
العاملي واملباراة االخيرة للمنتخب امام نيوزيلندا التي ستقام يوم 
14 نوفمبر في مدينة وينغلتون والتي سيغادر لها لالعداد للفريق 

هناك. وسيبدأ املنتخب اعداده للمباراة اعتبارا من بداية نوفمبر.

فاز الهالل على غرميه النصر 2-1 على ستاد األمير فيصل بن فهد 
في الرياض في ختام اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة األولى 
ضمن مســـابقة كأس األمير فيصل لكرة القدم. وسجل نواف العابد 
)34( وعبدالعزيز الدوسري )75( هدفي الهالل، ومحمد السهالوي )52( 
هدف النصر. ورفع الهالل الذي طرد العبه الدوسري بعد تسجيله 
الهدف مباشرة، رصيده إلى 12 نقطة مقابل 9 للنصر. وفي املجموعة 
ذاتها، فاز الشـــباب على الوطني 1-0، والشعلة على الرياض 0-1 
ايضا.  وفي املجموعة الثانية، حافظ الفتح على الصدارة برصيد 10 
نقاط بفوزه على ضيفه االتفاق 2-1، فيما تعادل القادسية مع هجر 

1-1، وفاز اخلليج على العدالة 1-4.
وفي املجموعة الثالثة، تعادل الوحدة مع األهلي 2-2، واالحتاد 
مع األنصار 2-2 وبقي األهلي واألنصار في الصدارة برصيد 7 نقاط 

لكل منهما.
وفي املجموعة الرابعة، تعادل الفيصلي مع الرائد 1-1، وفاز احلزم 

على التعاون 1-2.
ويتصدر التعاون املجموعة برصيد 6 نقاط رغم خســـارته في 

هذه اجلولة.

الحالة يواجه النجمة في البحرين

الهالل يظفر بـ »النصر« في كأس فيصل

بفوز مريح 2-0، ومن بعده الفوز 
الكبير الذي حققه على نظيره 
االماراتي في مباراة ماراثونية 
بســـباق دور الثمانية بثنائية 
مقابل هدف، وهـــو ما أدى إلى 
وصول العبيه حلالة معنوية 
مرتفعة، باالضافة إلى أن بطل 
أميركا الوســـطى حتسن أداؤه 
منذ بدء البطولة بشكل تصاعدي 
حسب املنافس وساعده في ذلك 
عقلية مدربه رونالد غونزاليس 
الذي كان يثني دائما على أداء 
الفريـــق املنافس ويشـــيد به، 
وحتذيره الدائم لالعبيه قبل كل 
مباراة باحترام الفريق املنافس 
وعدم خوض املباراة بثقة زائدة 
عن احلد تصل إلى حد التراخي، 
وهو أســـلوب لعـــب وتكتيك 
قوي جديد جنح من خالله في 
ارباك حســـابات مدربي الفرق 
األخرى التي التقى بها الفريق 
الكوســـتاريكي، وهو ما حدث 
حتديدا في املباراتني األخيرتني 

أمام مصر واإلمارات.

بدور الثمانية.
والشـــك ان مباراة البرازيل 
وكوستاريكا ســـتكون مباراة 
ممتعـــة جلماهير الكـــرة نظرا 
لتبايـــن طريقة لعب الفريقني، 
وكذلك ألن الفريقني تقابال من قبل 
في افتتاحية منافساتهما بهذه 
البطولة، حيث كانا يقعان في 
مجموعة واحدة هي )اخلامسة( 
وانتهى اللقاء االول بفوز السامبا 
البرازيلية بخماسية نظيفة، فضال 
عن ان العبي البرازيل أصحاب 
جمل فنية وملسات مهارية رائعة 
اضافة إلى السرعة والوصول إلى 
مرمى اخلصم بأقصر الطرق أما 
الفريق الكوستاريكي فيعتمد على 
اللياقة البدنية والقوة وإفساد 
محاوالت املنافس اخلططية، لذلك 
فكال الفريقني له أداء مميز حتى 

اآلن في البطولة. 
أما منتخب كوستاريكا فما 
زال منتشيا بالفوز الذي حققه 
على منتخب مصر صاحب األرض 
واجلمهور في مباراة دور الـ 16 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تقام اليوم مباراتان في غاية 
األهمية والترقب ضمن منافسات 
الدور نصف النهائي لبطولة كأس 
العالم للشباب دون العشرين 
عاما املقامة حاليا مبصر، حيث 
يلتقي منتخـــب غانا مع املجر 
في ستاد القاهرة، وعلى نفس 
امللعب يواجه منتخب البرازيل 

نظيره الكوستاريكي.
ويخـــوض املنتخب الغاني 
مواجهة صعبة ومصيرية أمام 
منتخب املجر العنيد، ويسعى 
فريق النجوم السوداء ملواصلة 
زحفه نحو اللقب بعد اجتيازه 
عقبة كوريا اجلنوبية في دور 
الثمانية بعد الفوز عليها بثالثة 
اهداف مقابـــل هدفني، ويعتمد 
سيالســـي تيتي مـــدرب غانا 
على كتيبة النجوم آندريا آيوا 
وراســـنفورد أوسي الى جانب 
محمد رابيو العائد من االيقاف، 
كما يعود لصفوف الفريق املهاجم 
اخلطير آبوكو، والذي تغيب عن 
مباراة كوريا السابقة حلصوله 
على البطاقة احلمراء. سيالسي 
تيتي أكـــد لالعبيه ان البطولة 
تزداد صعوبة وقوة بعد جتاوز 
دور الثمانية، مبديا ســـعادته 
بروحهـــم العالية التي أدوا بها 
في اللقاءات السابقة باملنافسات، 
مشـــددا على ضرورة احلفاظ 
على هذه الروح في لقاء اليوم، 
مضيفا ان عـــودة محمد رابيو 
مهاجم الفريق ســـتضيف قوة 

كبرى للنجوم السوداء.
 أما املنتخب املجري فقد وصل 
الى الدور نصـــف النهائي بعد 
فوزه على ايطاليا 3-2 في مباراة 
دراماتيكية مبعنى الكلمة بعد ان 
طرد حكـــم اللقاء أربعة العبني 
ثالثة من املنتخب االزوري والعبا 
مـــن املجر، فضال عـــن اللجوء 
الحتساب وقتا اضافيا لها حلسم 
نتيجتها التي ظلت معلقة حتى 
الدقائق االخيرة من زمن الشوط 

االضافي الثاني.
 ويعتمد الهولندي ويلكو فان 
بيورين املدير الفني للمنتخب 
املجري على مجموعة متميزة 
من الالعبني، يأتي في مقدمتهم 
فالدميير كومان ووادم دواوس 
وماتي كيس وبيتـــر تاكاكس 
وكريستيان تيميث وجاتوس 
وادم  ســـيمون  وادم  ســـايو 
بريســـتجير وادم باالجاتـــي 
واندراس سيمون، بينما سيغيب 
عن اللقـــاء جنم الفريق ادريان 
سيكيركيس بسبب حصوله على 
البطاقة احلمراء في لقاء ايطاليا 

»فيفا«: مصر تحتاج إلى الفوز على الجزائر 3 ـ صفر لتتأهل إلى مونديال 2010
فوتبول« الفرنسية اللقاء املرتقب 
بني مصر واجلزائـــر، وقالت إن 
مصر ستحصل على بطاقة التأهل 
عن املجموعـــة الثالثة لو فازت 
في القاهرة بهدفني نظيفني، حيث 
سيحســـب ملصر في هذه احلالة 
الهـــدف الذي ســـجله أبوتريكة 
في مرمى اجلزائـــر التي انتهت 
بهزمية مصـــر 1 - 3 في مباراة 
الذهاب بني الفريقني بهدفني على 
أســـاس أن الهدف الذي يسجله 
الفريق الضيف في مرمى صاحب 
األرض يحســـب بهدفني في حال 
تساوى الفريقني في عدد النقاط 

واألهداف.
واملعروف أن رصيد اجلزائر 
ارتفع إلى 13 نقطة بفوزها على 
رواندا، وهو الرصيد نفسه الذي 
ميكـــن أن جتمعه مصر في حال 
فوزها على اجلزائر يوم 14 نوفمبر 

املقبل.
وقالت املجلة إن مصر ستصل 
إلى مونديـــال جنوب أفريقيا لو 
فازت على اجلزائر في معركة 14 
نوفمبر بستاد القاهرة بنتيجة 2 - 
0 أو 4 - 1، أو بأي بنتيجة أكثر من 
ذلك، في حني أن اجلزائر ستصل 
إلى جنوب أفريقيا لو فازت بأي 
نتيجة أو تعادلت أو حتى هزمت 
من مصر بنتيجة 4 - 2 أو 5 - 3 أو 
6 - 4 أو اكثر، حيث ستحسب في 
هذه احلالة األهداف التي تسجلها 
اجلزائر في القاهرة بهدفني بوصفها 
أهدافا تســـجل خارج أرضها في 

مرمى الفريق املضيف.
أما في حال فـــوز مصر على 
اجلزائر بثالثة أهداف مقابل هدف 
واحد في موقعة 14 نوفمبر، فإن 
الفريقني سيتســـاويان في هذه 
احلالة ليكون لكل منهما 10 أهداف، 
وعليه 5 أهداف، وهنا تنص قواعد 
الفريقان  الفيفا على أن يلعـــب 
مباراة فاصلـــة أو يحتكمان إلى 

القرعة.

بجنوب أفريقيا، لكنه صعب املهمة 
عليها للحصول على بطاقة التأهل 
على أساس أنه أصبح يكفى مصر 
أن تفوز بهدفني نظيفني في ستاد 
القاهرة في 14 الشهر املقبل لتحصل 
التأهـــل للمجموعة  على بطاقة 
الثالثة، ويأتي هذا الكالم، والذي 
تتطابق معه ايضا رؤية جريدة 
»ليكيـــب« الفرنســـية اليومية، 
عكس ما أعلنه أكثر من مسؤول 
في االحتاد االفريقي بحتمية ان 
منتخـــب مصر يحتاج الى الفوز 

بفارق ثالثة اهداف.
وتناولـــت مجلـــة »فرانس 

تقرر اللجنة املنظمة إقامة قرعة 
أو مباراة فاصلة.

3ـ  إذا فازت مصر بفارق ثالثة 
أهداف تتأهل بفضل فارق األهداف 

األفضل.
4ـ  إذا تعادل الفريقان أو فازت 
اجلزائر تتأهل مباشـــرة لكأس 

العالم.

مصر تحتاج إلى الفوز بهدفين

قالت مجلة »فرانس فوتبول« 
إن فوز اجلزائر على رواندا أعطاها 
فرصة أفضل عن مصر في التأهل 
القدم  ملونديال عـــام 2010 لكرة 

4 ـ قرعة مـــن جانب اللجنة 
املنظمة.

وإذا وجـــدت اللجنة املنظمة 
أن االجندة الدولية تسمح بإقامة 
مباراة فاصلة، فتقام مباراة في 
أرض محايدة بدال من القرعة، وإذا 
انتهت املباراة بالتعادل يتم لعب 
وقت إضافي ثم ركالت ترجيح.

وبالنظر للوائح االحتاد الدولي 
لدينا احلاالت اآلتية:

1ـ  إذا فازت مصر بفارق هدف 
واحد تتأهـــل اجلزائر إلى كأس 

العالم.
2ـ  إذا فازت مصر بفارق هدفني 

رصيد من النقاط.
2 ـ يتـــم النظـــر إلـــى فارق 
املتعادلني في  األهداف للفريقني 

عدد النقاط.
3 ـ املنتخب الذي أحرز عددا 

أكبر من األهداف.
وفي حالة تساوي فريقني في 

كل ما سبق يتم النظر إلى:
1 ـ أكبر عدد مـــن النقاط في 

مباراتي الفريقني املتنافسني.
بـــني  2 ـ فـــارق األهـــداف 

الفريقني.
3ـ  الفريق الذي أحرز أكبر عدد 

من األهداف في منافسه.

الكاف ال  تصريحات مســــؤول 
تعطي للهدف املســــجل خارج 

األرض أي أهمية.

حسبة التأهل

وتتصـــدر اجلزائر املجموعة 
برصيد 13 نقطة ولها تسعة أهداف 
وعليها هدفان )+7(، بينما تأتي 
مصر في املركـــز الثاني برصيد 
عشـــر نقاط ولها سبعة أهداف 
وعليها أربعة أهداف )+3(، وحدد 
الدولـــي )فيفا( ترتيب  االحتاد 

املجموعة كاألتي:
1ـ  يحتل الصدارة صاحب أكبر 

األخيرة.
وقــــال شــــطة »حتدثت مع 
مسؤول من الفيفا وأكد لي انه 
اذا تساوت مصر مع اجلزائر في 
فارق األهداف فسيتم االحتكام 
ملباراة فاصلة أو للقرعة إذا لم 
تر الفيفا وقتا لشغل املباراة في 

أجندتها الدولية«.
وكانت لوائح الفيفا املاضية 
تقضي باحتساب الهدف املسجل 
خــــارج األرض بهدفني في حال 
تساوي فريقني في عدد النقاط 
وفي فارق األهداف، إال ان لوائح 
الفيفــــا اجلديدة على حســــب 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تترقب اجلماهيـــر املصرية 
واجلزائريـــة املواجهة املهمة في 
14 نوفمبر املقبل لتحديد الصاعد 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 

إفريقيا عن املجموعة الثالثة.
بعد فوز اجلزائر بثالثة أهداف 
لهدف على رواندا، يرى حمادة 
صدقي مدرب منتخب مصر أن 
فرص الفراعنة أفضل في الوصول 

لكأس العالم 2010.
ويؤمن صدقي بقدرة الفراعنة 
الفــــوز بأكثر من  على حتقيق 
هدفني. وقال صدقي »حافز مصر 
للفوز أكبــــر، خاصة أن املباراة 
على أرضنا، أرى اآلن أن فرص 
مصر أفضل في الوصول لكأس 

العالم«.
ويســــتضيف منتخب مصر 
نظيره اجلزائري في 14 املقبل في 
موقعة حتدد بطل املجموعة الثالثة 

في التصفيات اإلفريقية.
وأشــــار صدقي إلى أن فوز 
مصر على زامبيا في اجلولة قبل 
األخيرة مــــن التصفيات ضغط 
على أعصاب اجلزائر، وجنح في 

تعطيلها عن سحق رواندا.
وكان منتخــــب مصــــر قــــد 
تخطى مضيفــــه زامبيا بهدف 
نظيف حلسني عبدربه قبل 24 
ســــاعة من لقــــاء اجلزائر الذي 
الفريق األخضر في  شهد فشل 
حســــمه بنتيجة كبيرة. وتابع 
صدقي »الكرة اآلن في ملعبنا، 
أننا لسنا ببعيدين عن  وأؤمن 

احللم«.
من جهته، صرح رئيس اللجنة 
الفنيــــة باإلحتاد اإلفريقي لكرة 
القدم عبداملنعم حسني »شطة« بان 
لوائح الفيفا املنظمة للتصفيات 
العالم  اإلفريقية املؤهلة لكأس 
2010 ال تضمــــن ملصر الصعود 
للمونديال في حالة الفوز على 
اجلزائر بفارق هدفني في اجلولة 

صدقي: الكرة اآلن في ملعب »الفراعنة« وسنحتفل بالتأهل في 14 نوفمبر

في الدور نصف النهائي لمونديال الشباب اليوم

طموح كوستاريكا يصطدم بالبرازيل
وغانا تواجه المجر العنيدة

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
art سبورت 5:304غانا ـ املجر

art سبورت 94البرازيل ـ كوستاريكا

فـــي  تنــطـــلـــق 
الساعة الـ 10 صـباح 
اليوم بطولة األندية 
الــــ 24  اخلليجيـــة 
الطاولة على  لكـــرة 
الغامن  صالة شاهني 
في نادي كاظمة حتت 
رعاية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف ومبشـــاركة 10 فرق 
هي: الساملية حامل اللقب وكاظمة من الكويت 
والبسيتني والبحرين من مملكة البحرين والريان 
والسد من قطر واألهلي واالحتاد من السعودية 

والنصر والوصل من االمارات.
وتشـــهد النســـخة الـ 24 نظاما جديدا يطبق 
للمرة االولى وهو مشـــاركة فريقني من كل دولة 
لتوسيع قاعدة الفرق املشاركة ملنح فرصة أكبر امام 
الالعبني للمشاركة واكتساب اخلبرات والتواصل 

بني أبناء اخلليج.
وستنطلق البطولة من دون حفل افتتاح والذي 
مت ترحيله الى اخلتام وفقا ملا أعلنه مدير البطولة 
محمد العجمي الذي اكد ان اليوم األول سيشـــهد 
مباريات على فترتني صباحا مساء، فيما سيشهد 
اليوم األخير حفل ختام بحضور اجلزاف وعدد 
من الشـــخصيات الرياضية احمللية واخلليجية 

والعربية.
وبني العجمي ان عقد الوفود املشاركة سيكتمل 
اليوم قبل اجتماع اللجنة املنظمة مع املشاركني 
لوضع أخر اللمسات الفنية على البطولة واالطالع 

على طلباتهم في حال وجدت.
وأشـــار العجمي الى ان احتاد كرة الطاولة لم 
يبخل بأي شيء على أندية الساملية وكاظمة ويتمنى 
لهما النجاح في البطولة، مشيرا الى ان الساملية 
اســـتعان مبدرب املنتخب البيالروسي لتدريب 
الفريق خالل هذه املرحلة، مؤكدا ان االحتاد وافق 
بسرعة على هذا الطلب باعتبار ان الساملية وكاظمة 

ميثالن الكويت.
من جهته، أكد رئيـــس اللجنة الفنية خليفة 
جالي ان نظام البطولة يختلف كليا عن السابق 

في ظل مشـــاركة فريقني من كل دولة، مؤكدا ان 
هذا النظام سيسمح بتقسيم الفرق الـ 10 املشاركة 
الى مجموعتني بشرط أال يكون هناك فريقان من 
بلـــد واحد في نفس املجموعة، الفتا إلى ان االول 
والثاني من كل مجموعة يتأهالن إلى الدور نصف 
النهائي. وأضاف ان كل فريق سيشـــارك بثالثة 
العبني يخوضون 5 مباريات ومن يفوز في ثالث 

مباريات يعتبر فائزا.
هـــذا، وأنهت اللجنـــة املنظمـــة للبطولة كل 
الترتيبات املتعلقة بتجهيز صالة شاهني الغامن 
من الناحية الفنية الستضافة مباريات البطولة، 
وكذلك حتديـــد أماكن الطاوالت وجلوس احلكام 

والفرق املشاركة.
ووجهت اللجنة املنظمة الشـــكر إلى مجلس 
إدارة كاظمة الذي قام بتوفير الصالة وسخر كل 
االمكانات امام اللجنة املنظمة للمساهمة واملشاركة 

في اجناح البطولة.
بدوره، يأمل العب فريق نادي البحرين حمد 
بوحجي في أن تكون مشاركة فريقه في البطولة 
ايجابية، مشيرا الى ان الفريق سيسعى جاهدا الى 
حتقيق مركز متقدم، خاصة بعد حصول املنتخب 
البحريني على املركز الثالث في بطولة املنتخبات 

التي اختتمت منذ شهرين.
وتوقع ان تشـــهد البطولة تنافسا شديدا بني 
جميع الفرق، ألنها تضم جميع العبي املنتخبات. 
وأوضح ان فريقه استعان مبدربني احدهما صيني 
واآلخر اوروبي، باالضافة الى االستعانة بالعبني 
محترفني صينيني ملشاركة الفريق تدريباته لرفع 

املستويني الفني والبدني لالعبي الفريق.
 من ناحية أخرى، أكد اداري وفد نادي النصر 
اإلماراتي خليفة احمد فور أن الفريق جاء ملشاركة 
أشقائه اخلليجيني في هذه البطولة املهمة للجميع، 
مضيفا ان النصر ســـينافس على كأس البطولة 

ولن يقبل باملراكز الشرفية.
 وتابع ان فريق النصر استعد جيدا للبطولة، 
حيث أجرى معسكرا داخليا في دبي ملدة 10 ايام، 
شـــارك فيه فريق روســـي يضم محترفني على 

مستوى عال.

بمشاركة 10 فرق وبنظام جديد يطبق للمرة األولى 

»طاولة الخليج« تفتتح اليوم في كاظمة 


