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كوستاريكا تلتقي المجر على المركز الثالث

النجوم السمراء تتحدى السامبا في نهائي مونديال الشباب

البرازيليون يأملون مواصلة املشوار والفوز باللقب

حسني حاكم قدم مستوى جيدا وهنا يحاول تفادي العب جنوب الصني )هاني الشمري(مهاجم االبيض عبداهلل نهار يحجز الكرة بصدره قبل وصول العب جنوب الصني

فوز »معنوي« للسعودية على تونس
 الرياض ـ خالد المصيبيح

فاز املنتخب السعودي على شقيقه التونسي 1 - 0 سجل 
عن طريق مهاجمه ناصر الشمراني في الدقيقة الثانية من اللقاء 
الذي جمعهما على ملعب 7 يونيو في رادس التونسية في لقاء 
ودي دولي ضمن لقاءات ايام الفيفا. وجاء الفوز الس���عودي 
كرد اعتبار معنوي لالعبيه من آثار اخلروج من تصفيات كأس 
العالم املقبلة على ي���د البحرين، وحاولت تونس التي قدمت 
اداء افضل طوال املباراة الوصول الى املرمى السعودي كثيرا 
اال ان دفاعات املنتخب السعودي حالت كثيرا دون ذلك، وفضل 
مدربا الفريقني اش���راك عدد كبير من الالعبني طوال ش���وطي 
اللقاء بهدف اعدادهم للمراحل املقبلة، ولم يكن حضور املباراة 
بشكل جيد حيث لم يتجاوز االلف متفرج، وبعد نهاية املباراة 
مباش���رة غادر املنتخب السعودي عائدا الى الرياض والتحق 
العبوه بفرقهم اس���تعدادا الستئناف الدوري السعودي الذي 

سيعود االحد املقبل.
من جهة اخرى، يواصل االحتاد اس���تعداده ملالقاة ناغويا 
غرامبوس الياباني االربعاء املقبل في ذهاب الدور نصف النهائي 
ملسابقة دوري ابطال آسيا للمحترفني وسط تكامل عناصره، 
فلع���ب لقاء اعداديا امام فريق حرس احلدود املصري وانتهى 

بفوز االحتاد 4 - 2 .
من جه���ة اخرى، اصدر احتاد كرة القدم الس���عودي قرارا 
بسحب نتيجة لقاء الش���باب الوطني في كأس االمير فيصل 
التي فاز بها الشباب بهدفني وجتييرها ملصلحة الوطني بالفوز 
بثالثة اهداف دون مقابل بعد ان ثبت اش���راك الشباب لالعبه 
عبدامللك اخليبري الذي كان لديه بطاقتان صفراوان سابقتان 
ومت ايقافه ملدة ش���هرين. كما اعلن االتفاق تعاقده مع املدرب 
الفرنسي باتريك نوفو لالشراف على فريقه الكروي في املرحلة 
املقبلة بدال من املدرب املقال البلغاري مالدينوف.ووقع املدرب 

الفرنسي على عقد مدته ستة أشهر مقابل 300 ألف دوالر.

القالف رسميًا مع باربار
المنامة ـ ناصر محمد

حس���م  انتقال العب املنتخب الوطني والقادسية لكرة 
اليد  مهدي القالف ومت تسجيله في كشوفات نادي باربار 
البحريني للموسم 2009-2010 وسيشارك القالف مع ناديه 

في اجلولة الثالثة لدوري الدرجة األولى أمام سماهيج.
وكان القالف الذي س���يقيم بالبحرين للدراسة قد تأجل 
تسجيله بسبب رغبة العربي مبشاركته في البطولة اآلسيوية 

لألندية.
من جانب اخ���ر عمق املنامة جراح األهل���ي وفاز عليه 
2-1 وتفوق الرفاع الشرقي على البسيتني 3-1 على ستاد 
البحرين الوطني ضمن منافسات املرحلة الثانية من الدوري 

البحريني لكرة القدم.
في املباراة األولى، قلب املنامة تأخره أمام األهلي بهدف 
دون رد إلى فوز ثمني 2-1 ليعمق جراح األهلي ويهدر املزيد 
من النقاط بعد أن سقط في فخ التعادل في اجلولة األولى 
أمام الشباب، فيما رفع املنامة رصيده إلى 4 نقاط وجتمد 

رصيد األهلي عند نقطته الوحيدة.
سجل للمنامة مسعود قمبر )46( وحميد درويش )84(، 

فيما سجل لألهلي حسن السيد عيسى )27(.
وفي املباراة الثانية اس���تعاد الرفاع الش���رقي حيويته 

وأحلق بالبسيتني اخلسارة األولى بنتيجة 1-3. 

غاناالبرازيل
9

ART سبورت 4

القاهرة 
  سامي عبدالفتاح

ل  يس��������د
اليوم  الس���تار 
عل���ى بطول���ة 
كأس العالم للش���باب حتت 20 
عاما املقامة حاليا مبصر، بإقامة 
املب���اراة النهائية عندما تواجه 
البرازيل غانا على ستاد القاهرة 

الدولي.
اللقاء مباراة  وتس���بق هذا 
اخرى يلتق���ي خاللها منتخب 
كوس���تاريكا املجر على ستاد 
القاهرة ايضا، ويحضر املباراة 
النهائية رئيس الوزراء املصري 
د.احمد نظيف ورئيس االحتاد 
الدول���ي لكرة الق���دم جوزيف 
بالتر ورئيس االحتاد االفريقي 
عيسى حياتو، وعدد من الوزراء 

املصريني.
وحس���ب تقدي���ر اخلبراء 
املتابع���ني للبطول���ة، فإنه من 
الصعب ترجي���ح كفة منتخب 
على اآلخر في املباراة النهائية 
نظرا للتقارب الكبير في أسلوب 

اللعب عند الفريقني.
فاملنتخب الغاني ممثل القارة 
االفريقية الوحيد اآلن بالبطولة 
نال استحسان اجلميع من خالل 
العروض القوية والهجومية التي 
السابقة  قدمها في منافس���اته 
باألدوار املختلف���ة بالبطولة، 
خاصة ان���ه يضم بني عناصره 
العبا خطي���را وهدافا من طراز 
فريد بحجم املوهوب دومينيك 
أديا »هداف املونديال حتى اآلن 
برصيد 8 أهداف«، وكذلك املتألق 
رانس���فورد أوزي والعبق���ري 
املنتخب  أندريه ايوي.ويسعى 
الغاني الى مواصلة زحفه نحو 
اللقب بعد اجتيازه كل العقبات 
التي واجهته خالل منافس���اته 
بالبطول���ة وكان آخرها عقبة 
املنتخب املجري الذي جنح فريق 
»النجوم السمراء« في الفوز عليه 
3-2 في اطار منافس���ات الدور 

قبل النهائي للمونديال.
وسيخوض املنتخب الغاني 
هذه املب���اراة بروح ومعنويات 
عالية ومختلف���ة متاما بعد ان 
ضمن مساندة اجلمهور املصري 
الوحيد  املمثل  اليوم لكونه  له 

عمليات شن الهجمات اخلطيرة 
على مرمى املنتخب املنافس، كما 
ان العبي السامبا أصحاب جمل 
فنية غير عادية وملسات مهارية 
غاية في الروعة واالتقان فضال 
عن اجادتهم الوصول إلى مرمى 

اخلصم بأقصر الطرق.
وفى النهاية ال يوجد أدنى شك 
ان هذه املباراة ستكون ممتعة 
جلماهير الكرة في كل مكان، نظرا 
لتباي���ن طريقة لعب الفريقني، 
حيث ان لكل منهما طريقة أدائه 
التي متيزه، باالضافة الى حرص 
كل منهما ايضا على العودة الى 
بالدهما بكأس ولقب هذا املونديال 

العاملي.

مشروعات كروية

على صعيد آخر، يفتتح اليوم 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
جوزيف سيب بالتر مشروعني 
كرويني كبيرين بالقاهرة باملركز 
الفني للمنتخبات القومية لالحتاد 
املصري لكرة القدم قبل أن يعقد 
مؤمترا صحافيا بفندق الكونراد 
في الثانية ظهرا، ثم يحضر بالتر 
الثالث  مباراة حتديد املركزين 
والرابع واملباراة النهائية لكأس 
العالم للش���باب حتت عشرين 
س���نة، وذلك باس���تاد القاهرة 

الدولي.
يذكر أن املش���روعني اللذين 
س���يتم افتتاحهما هما املرحلة 
الهدف  الثاني���ة من مش���روع 
مبق���ر االحتاد املص���ري لكرة 
القدم وملعب جديد من النجيل 
الصناعي ضمن مبادرة »اكسب 

أفريقيا بأفريقيا«.

للقارة االفريقية في البطولة اآلن ، 
باالضافة إلى الثقة املوجودة بني 
الالعبني بعد سلسلة االنتصارات 
التي يحققونها من مباراة ألخرى 
وه���و حتديدا م���ا جعل مدرب 
املنتخب سيالسي تيته يؤكد على 
العبيه ان مشوار الوصول للقب 
العاملي يزداد صعوبة وقوة بعد 

جتاوز مباراة املجر بالدور نصف 
النهائي. مش���ددا على ضرورة 
استعادتهم لروحهم العالية في 
االشواط االضافية، لرمبا حتتاج 
املباراة الى احتساب وقت اضافي 
حلسم نتيجتها، لذلك يجب على 
اجلميع احملافظة على لياقتهم 
البدنية وعلى هذه الروح أمام 

البرازيل في لقاء اليوم.
ف���ى املقابل، ف���إن املنتخب 
البرازيلي قريب املس���توى من 
الشكل العام لطريقة أداء غانا، 
غير ان فريق الس���امبا تعتبر 
نقطة القوة فيه صالبته الدفاعية 
وانضباط العبيه داخل امللعب، 
لكن هذا ال يعني أن الفريق يعتمد 

على اسلوب دفاعي بحت خالل 
منافساته التي خاضها بالبطولة، 
بل على العكس فقوته الهجومية 
تكاد تكون أشرس، باالضافة الى 
ان العبي البرازيل قادرون على 
االستحواذ على الكرة اكبر وقت 
ممكن، وكذلك استرجاع الكرة من 
اخلصم في وقت قياسي لتبدأ 

سيالس: مهمتنا تشريف القارة األفريقية
 اكد املدير الفني ملنتخب غانا سيالس تيته انه بالطبع سعيد لبلوغ 
فريق��ه الدور النهائي، بعد االداء الراق��ي والنتائج القوية التي حققها 
النجوم الس��وداء في منافساتهم امام جميع املنتخبات التي واجهتهم 
باالدوار املختلفة باملونديال، اما اكثر ما يس��عده حقيقة ان فريقه هو 
آخ��ر منتخب أفريقي باق في البطولة، مش��يرا الى ان اجلميع داخل 
منتخب النجوم السمراء س��يبذل قصارى جهده من أجل رفع رأس 

القارة األفريقية، وكذلك العودة إلى الديار الغانية باللقب العاملي.
وع��ن لقاء املنتخب البرازيلي في مب��اراة الدور النهائي بالبطولة 
قال س��يالس تيته يتعني علينا التعامل بذكاء مع هذه املباراة، وعلينا 

أخذ احليطة واحلذر.

روجيرو: اللقب محسوم للبرازيل
أك��د املدير الفن��ي للبرازيل روجيرو انه يث��ق متاما في امكانات 
العبي فريقه، وم��دى قدراتهم على حتقيق الفوز في جميع اللقاءات 
الت��ي يخوضونها في هذه البطولة، وهو م��ا أكده حتديدا عقب فوز 
البرازيل على كوس��تاريكا في مباراة الدور نصف النهائي، حيث قال 
روجيرو انه كان واثقا من الفوز والتأهل للمباراة النهائية، الن املنتخب 
البرازيلي ميلك عددا ضخما من الالعبني املوهوبني الذين ميكنهم ان 
يواصلوا التألق حتى املباراة النهائية للمونديال، وان الس��امبا دائما 
مرشحة للوصول الى ابعد نقطة في اي بطولة يشاركون فيها، وبعد 
عروضه��م القوية في هذه البطولة اس��تطيع أن أؤكد ان كأس ولقب 

البطولة سيكون من نصيب البرازيليني مهما واجهوا من صعاب.

في ذهاب نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

األبيض يحاصر جنوب الصين ويكتفي بهدفين

ناصر العنزي
أنه���ى الكويت مهمته األولى أمس في 
مباراة الذهاب أمام جنوب الصني من هونغ 
كونغ في الدور نصف النهائي لكأس االحتاد 

اآلسيوي بنجاح وخرج فائزا 1-2.
وبذلك اقترب األبيض من بلوغ املباراة 
النهائية شريطة ان يتعامل جيدا مع مباراة 
اإلياب في هونغ كونغ يوم األربعاء املقبل، 
وهو األفضل فنيا وتنظيميا ولكن تبقى 
مب���اراة اإلياب بحاجة ال���ى تكتيك آخر 
للخروج منها نح���و املباراة النهائية.لم 
يتعامل الكويت جيدا مع الش���وط االول 
ولو بهدف واحد مينحه مس���احات اكبر 
للضغط على خصمه، خصوصا ان دفاع 

جنوب الصني لم يكن بقوة ومتانة سور 
الصني، بل كان من السهل ضربه بالكرات 
االرضية السريعة ولكن لم يقم خط وسط 
»االبيض« بواجباته جيدا من حيث امداد 
املهاجم���ني عبداهلل نه���ار وعبدالرحمن 
العوضي بالكرات ومساندتهم من اخللف، 
فضاعت على »االبي���ض« فرصة ثمينة 
جدا في التقدم على خصمه بهدف بعدما 
قدم األخير تن���ازالت عدة للوصول الى 

مرماه.
لعب الكويت بتشكيلة مكونة من مصعب 
الكندري وفهد عوض وعبداهلل املرزوقي 
وسامر املرطة ويعقوب الطاهر وحسني 
حاكم وجراح العتيقي ووليد علي وناصر 

القحطاني وعبداهلل نهار 
وعبدالرحمن العوضي، 
وبدأ »االبيض« ضاغطا 
لكن دون خطورة اللهم إال 
كرة رأسية سددها املدافع 
املتقدم للهجوم س���امر 
العارضة  املرطة عل���ت 
قليال، ولم يفّعل الكويت 
االطراف حيث اصر على 
االختراق من العمق مما 
افسد عليه هجماته، وجلأ 

في مرات اخرى الى الكرات العالية لكنه 
بشكل عام كان افضل بكثير من خصمه 
جنوب الصني ال���ذي لم تكن له هجمات 

منظمة واكتفى بتحصني 
الدفاعية بأكثر  منطقته 

عدد من الالعبني.
الش���وط  وفي مطلع 
الثان���ي وحتدي���دا في 
الدقيقة 48، جنح االبيض 
في تسجيل هدف السبق 
بامضاء املدافع البحريني 
عبداهلل املرزوقي من كرة 
ثابتة ارسلها حسني حاكم 
باتقان على رأس املرزوقي 

الذي لطاملا سجل بهذه الطريقة.
وحلاجة الكويت الى هدف ثان لزيادة 
رصيده من االهداف حتسبا ملباراة االياب، 

دف���ع املدرب محمد عب���داهلل باملهاجمني 
روجيرو البرازيلي واسماعيل العجمي بدال 
من العوضي ونهار، وكاد العجمي ان يسجل 
هدفا ثانيا بضربة رأسية لوال تألق احلارس 
في صد الكرة، وراح االبيض يضغط على 
خصمه من كل مكان بعدما كش���فه جيدا 
في الشوط الثاني، وانهمرت كراته كاملطر 
وكان من الطبيعي ان يسجل هدفا ثانيا، 
فكان عن طريق العماني اسماعيل العجمي 

بعد جهد كبير من وليد علي )79(.
الكويت للهجوم  اندف���اع  وفي غمرة 
حصل ما لم نكن نتمناه واستطاع جنوب 
الصني تسجيل هدف في الدقيقة )91( وهو 
أمر جيد للخصم الذي قلص الفارق، فقد 

كان من األف���ضل إبقاء النتي����جة كم���ا 
ك���انت.

أدار املباراة احلكم القطري عبدالرحمن 
البرازيلي  محمد وأحسن قيادتها وأنذر 

سيلڤا من جنوب الصني.

خسارة الكرامة أمام بيكامكس 

خس���ر الكرامة السوري أمام مضيفه 
بيكامكس الڤيتنامي 1-2 امس في ذهاب 
نصف النهائي أيضا وسجل احمد العمير 
)68( ه���دف الكرامة، وج���ي كونغ )18( 
وفيالني كوبهيكا )42( هدفي بيكامكس.
ويلتقي الفريقان إيابا األربعاء املقبل 

في حمص.

جنوب الصينالكويت

1 - 2

الغانم: قّدمنا 
أفضل مستوى

مبارك الخالدي
ق���ال رئيس جهاز 
الكرة في نادي الكويت 
م���رزوق الغ���امن: ان 
فريقن���ا ق���دم أفضل 
مستوى رغم الظروف 
التي واجهتنا من حيث 
الغياب بسبب اإلصابات 
وأمامن���ا اس���تحقاق 
مهم في مباراة اإلياب 
األربعاء املقبل وبإذن 
اهلل سنتخطى املباراة 
الى  املقبلة وسنتأهل 
املباراة النهائية ومنثل 
التمثي���ل  الكوي���ت 

املشرف.


