
رياضةاالحد  18  اكتوبر  2009   50

غانا »تصرع« البرازيل وتتوج بكأس العالم للشباب
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ت���ّوج املنتخب الغاني بلقب 
بطولة كأس العالم للشباب إثر 
تغلبه على نظيره البرازيلي 3-4 
بضربات اجلزاء الترجيحية على 
ستاد القاهرة الدولي بعدما انتهى 
الوقتان األصلي واإلضافي للمباراة 

النهائية بالتعادل السلبي.
الفريقني  ولم يتمكن أي من 
من هز ش���باك منافس���ه طوال 
الوقتني األصلي واإلضافي لينتهيا 
بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان 
لضربات اجلزاء الترجيحية التي 
انته���ت بفوز املنتخ���ب الغاني 

.3-4
االجناز الذي حققه املنتخب 
الغاني هو األول من نوعه باسم 
التي لم يسبق  الكرة االفريقية 
لها الفوز بهذه البطولة، لذلك فقد 
كانت اجلماهير املصرية سعيدة 
جدا بفوز النجوم السوداء، ألنه 
افريق���ي عاملي، وألن  أول لقب 
كأس العالم للشباب التي أقيمت 
على ارض افريقية لم تخرج من 

افريقيا.
بدأت املباراة بسيطرة وضغط 
هجوم���ي متواصل م���ن جانب 
املنتخب البرازيلي الذي ش���كل 

ضغطا كبيرا على مرمى املنتخب 
الغاني الذي جلأ إلى جس نبض 

منافسه لدقائق.
وجاءت أول فرصة خطيرة 
في الدقيقة الرابعة عندما تلقى 
البرازيلي دالت���ون كرة طولية 
وسددها برأسه لكنها مرت إلى 

خارج الشباك.
وجن���ح الدف���اع الغاني في 
تش���تيت العديد م���ن الهجمات 
اخلطيرة كم���ا تصدى احلارس 
الكرات  دانييل آجي لع���دد من 
التي كانت كفيلة بتقدم البرازيل 

مبكرا.
الوقت بدأ املنتخب  ومبرور 
الغاني الدخول في أجواء املباراة 
لكنه لم يشكل خطورة حقيقية 

على املرمى البرازيلي.
وفي الدقيقة 38 تلقى املنتخب 
الغاني صدمة عندما طرد العبه 
دانييل أدو للخشونة مع البرازيلي 

أليكس تيكسييرا.
ورغ���م احمل���اوالت اجلادة 
الدقائق  ف���ي  الغاني  للمنتخب 
األخيرة من الشوط األول إال أن 
الدفاع البرازيلي املتماسك شكل 
عقبة كبيرة أمام النجوم السوداء. 
وفي الشوط الثاني بدأ الفريقان 

تبادل الهجمات منذ الدقيقة األولى 
لكن احلذر الدفاعي وافتقاد املهارة 
ش���يئا ما في اللمسات األخيرة 
حال دون تقدم أي من الفريقني 

مبكرا.
الفريق���ان 3-3 في  وتعادل 
ضربات اجلزاء ثم أهدر أليكس 
تيكسييرا ضربة اجلزاء األخيرة 
للبرازيل ليسجل إميانويل بادو 
ضربة اجلزاء احلاسمة للمنتخب 

الغاني الذي توج بالبطولة.
ومب���رور الوق���ت اس���تعاد 
املنتخب البرازيلي سيطرته شبه 
التامة على املباراة وشكل ضغطا 
كبيرا عل���ى املرمى الغاني لكنه 
لم ينجح في ترجمة س���يطرته 

إلى أهداف.
البرازيلي  الفري���ق  واعتمد 
بش���كل كبير عل���ى التمريرات 
العرضية وشكلت رأسيات العبيه 
ضغطا كبيرا على احلارس الغاني 
آجي الذي تألق في التصدي لكرة 

خطيرة في الدقيقة 58.
وانطلق البرازيلي أالن كارديك 
وتوغل داخل منطقة اجلزاء بعدما 
راوغ الدفاع ببراعة في الدقيقة 
68 لكنه سدد الكرة في الشباك 

من اخلارج.

أول لقب عالمي يسجل في تاريخ القارة السمراء

فرحة العبي غانا بالكأس بعد الفوز الكبير على البرازيل                     )رويترز(

أكدت صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية 
أن فوز منتخب غانا للشباب ببطولة كأس 
العالم حتت 20 سنة التي أقيمت في مصر قد 
يعطي دفعة قوية ملنتخبات أفريقيا للكبار 
وذلك قبل تسعة أشهر من انطالق مونديال 

2010 بجنوب أفريقيا.
 وأكدت »ليكيب« في عددها الصادر امس 
أن الغانيني الذين لعبوا بعشرة العبني منذ 

الدقيقة 37 من املباراة بعد طرد دانييل أدو 
اس���تطاعوا أن يصمدوا بقوة أمام البرازيل 
وجنحوا في تبديل مصيرهم وذهبوا بالعبي 
السامبا الى ضربات املعاناة الترجيحية قبل أن 

يقضوا عليهم بأربعة أهداف مقابل ثالثة.
 وأشارت صحيفة »ليكيب« الى أن غانا أول 
دولة أفريقية تتوج بطل العالم للشباب كما 

انها انتزعت البطولة على أرض أفريقيا.

»ليكيب«: فوز غانا يحفز األفارقة في مونديال 2010

الدوحة جاهزة ألندية العالم للطائرة
يلتقي أق���وى 8 أندية في كرة الطائرة ف���ي العالم في اكادميية 
»أسباير«، ضمن منافسات بطولة كأس العالم ألندية الكرة الطائرة 

وذلك خالل الفترة من 3 لغاية 8 نوفمبر القادم.
وتع���د هذه البطولة إحدى أهم منافس���ات كرة الطائرة املرتقبة 
عامليا. وقبل ثالثة أسابيع فقط على انطالق البطولة تكثف األندية 

حتضيراتها للتحدي الكبير.
ويتناف���س على لق���ب كأس العالم الذي يعود إل���ى لعبة الكرة 
الطائ���رة بعد غياب اس���تمر ل� 17 عاما، األندي���ة األبطال في كل من 
ايطاليا، وروسيا، ومصر، وپولندا، وإيران، وبورتوريكو، وجنوب 

أميركا، وقطر.
يعتقد سعيد سالم، كابنت النادي العربي القطري، أن هذه البطولة 
ستجمع أفضل املواهب والالعبني والفرق على االطالق. وقال: »ستكون 
هذه املنافسة محط تركيز جميع األندية املشاركة األمر الذي يجسد 
املزيد من الضغط. ولكن هذا ما مييز أفضل األندية، ونتوقع أش���د 

مستويات املنافسة التي ستشكل حدثا رياضيا متميزا«.
ويلع���ب العربي في املجموعة الثاني���ة التي تضم نادي باياكان 
اإليراني، والذي تأهل للبطولة كونه بطل الكأس اآلسيوي وللسنة 

الرابعة على التوالي.
وتنظم البطولة في مجموعتني تضم كل منها أربعة فرق يتنافسون 
فيما بينهم ملرة واحدة، حيث يتأهل الفائزان من كال املجموعتني للتنافس 
على اللقب. كما ينال صاحب اللقب جائزة تقدر ب� 250000 دوالر من 

مجموع اجلوائز الكلية والتي تبلغ قيمتها 750000 دوالر.

عربيةمتفرقات

سقط االحتاد للمرة الثانية على التوالي امام ضيفه 
اجلي���ش 1-3 في حلب في افتت���اح املرحلة الثانية من 
بطولة سورية لكرة القدم، والتهم الوثبة ضيفه وضيف 
الدوري اجلزيرة 5-1، وفاز جبلة على ضيفه النواعير 
2-0، والوحدة على ضيفه عفرين 2-1، وتعادل الطليعة 

وضيفه تشرين 1-1.
فاز كفرسوم على ضيفه اليرموك 1-0 على ستاد احلسن 
في اربد في افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري االردني لكرة 
القدم، وسجل ابراهيم الرياحنة الهدف في وقت مبكر بعدما 
راوغ مدافعني اثنني ووضع الكرة على يسار احلارس عماد 

الطريفي )5(.
تبدو الفرصة متاحة امام العني لتحقيق فوزه الثالث 
على التوالي واحلفاظ على صدارته عندما يس���تضيف 
عجمان احلادي عشر اليوم في املرحلة الثالثة من الدوري 
االماراتي لكرة القدم، ويقام اليوم لقاء اخر يجمع الشباب 

مع الظفرة.
تأهل وفاق سطيف اجلزائري الى نهائي كأس االحتاد 
االفريقي لكرة القدم بفوزه على باييلسا النيجيري 1-0 في 
اجلزائ��ر في اياب نصف النهائي، وس��جل عبد املالك زياية 
هدف الفوز في الدقيقة العاش��رة، وكان الفريقان تعادال 1-1 

في اوغارا في مباراة الذهاب.
تعادل الري���ان والغرافة 3-3 في مباراة مثيرة في 
اجلولة الثانية من منافس���ات املجموعة الثانية ضمن 
مس���ابقة كأس جنوم قطر لكرة القدم، واستفاد االهلي 
من النتيجة وخطف صدارة املجموعة بفوزه على الوكرة 
1-0 سجله مشعل عبداهلل )55(، وفي مباراة ثالثة ضمن 
املجموعة ذاتها، افلت اخل���ور من مفاجآت اخلريطيات 

وخرج متعادال معه 1-1.
أعلن االحتاد العراقي لكرة القدم امس عن سحب ثقته 
من رئيس اللجنة املش��رفة على االنتخابات الناطق الرسمي 
باس��م احلكومة العراقية علي الدب��اغ لعدم التزامه مبا اتفق 
عليه مع االحتاد من شروط إلجراء االنتخابات. وجاء في بيان 
وزعه االحتاد وتلقت »فرانس برس« نسخة منه »استنادا الى 
عق��د االتفاق املوقع بني االحتاد العراقي لكرة القدم واللجنة 
االوملبية العراقية في 2009/8/2 واخلاص بتسمية جلنة مشرفة 
على االنتخابات ونظرا لعدم التزام رئيس��ها بتلك الشروط 

التي وردت في العقد قرر االحتاد إلغاء العقد«.

إنبي يواجه »ستاد مالي« اليوم
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يخوض فريق انبي مس����اء اليوم مواجهة غاية 
في األهمية والترقب امام فريق س����تاد مالي، ضمن 
منافس����ات االياب للدور قبل النهائي لبطولة كأس 
االحتاد االفريقي لكرة القدم ويس����تضيفها األخير 

على ملعبه.
 وسيخوض انبي هذا اللقاء واضعا في االعتبار 
انه أول فريق مصري يتأهل لهذا الدور في منافسات 
البطولة، لذلك يدخل الفريق البترولي اللقاء مبعنويات 
مرتفعة وأصبح لديهم اصرار قوي على تس����طير 

أسمائهم بأحرف من نور في سجل هذه البطولة.
 وتعه����د الالعبون للجه����از الفني بقيادة ضياء 
السيد بتحقيق نتيجة كبيرة تساهم في حسم مسألة 
التأه����ل للمباراة النهائي����ة، دون النظر الى نتيجة 
مباراة الذهاب التي خاضها الفريقني قبل أسبوعني 
بالقاهرة وحتديدا على ملعب بتروسبورت الرياضي 
بالتجمع اخلامس، والتي انتهت بالتعادل االيجابي 

بني اجلانبني 2-2.
 واستعد انبي للقاء باقامة معسكر مغلق بأحد 
الفنادق القريبة من س����تاد بتروسبورت الرياضي 
بالتجمع اخلامس الذي شهد تدريبات الفريق. وكان 
إنبي قد اختتم استعداداته بالقاهرة بإقامة مواجهة 
وديه مع فريق السكة احلديد احد فرق دوري القسم 

الثاني، وانتهت لصالح النادي البترولي 0-2.
وكانت حال����ة من القلق قد انتابت اجلهاز الفني 
لن����ادي إنبي بعد تعرض املوزمبيق����ي مانو مدافع 
الفريق لإلصابة أثناء مش����اركته مع منتخب بالده 
أمام نيجيريا في التصفيات األفريقية املؤهلة لكأس 
العالم التي انتهت بفوز نيجيريا بهدف نظيف، وقد 
مت عرض الالعب على اجلهاز الطبي بنادي إنبي عقب 
عودته إلى القاهرة، لتحديد مدى إصابته وإمكانية 
حلاقه مبباراة امللعب املالي وبالفعل س����افر الالعب 

مع بعثة الفريق حتسبا ملشاركته باملباراة. 
ف����ي املقابل اختت����م باألمس فريق س����تاد مالي 
استعداداته للقاء مبران قوي وحماسي، وقد فرض 
اجلهاز الفني للفريق املالي سياجا من السرية على 
تدريبات فريق����ه حتى ال يتعرف احد على التكتيك 
اخلططي الذي سيطبقه باملباراة، حيث يسعى ستاد 
مالي لتحقيق أفضل نتيج����ة ممكنة في هذا اللقاء 
للتأهل للمباراة النهائية للبطولة، خاصة وان اللقاء 

سيقام على ملعبه مبالي.

الزمالك يريد عبد ربه

طلب مس����ؤولو نادي أهلي دبي احلصول على 
شيكاباال العب الفريق االبيض من باب اإلعارة ليشارك 
مع الفريق في بطولة العالم لألندية التي س����تقام 
باالمارات في 2 ديسمبر املقبل. والتكهنات داخل الزمالك 
تشير الى ان الزمالك سوف يعرض منح شيكاباال ألهلي 
دبي من باب االعارة بشرط موافقة اجلانب االماراتي على 
منح حسني عبدربه العب الفريق واإلسماعيلي السابق 
 إلي الزمالك من يناير املقبل سواء باإلعارة أو البيع.

من ناحية أخرى نفي مسؤولو الزمالك ما يتردد عن 
ان مدرب الفريق هنري ميشيل يرفض وجود جلنة 
للكرة، واكد بعض املسؤولني ان تشكيل األجهزة من 
صالحيات مجلس االدارة، وان النية تتجه الختيار 
مجموعة من الشباب مع حمادة امام رئيس اللجنة، 
وإل����ى االن وافق احمد رفعت عل����ى دخول اللجنة،  
بينم����ا يصر طه بصري على عدم الدخول حيث ان 
اللجنة لم يكن لها أي دور في عهود س����ابقة وكان 

بصري عضوا فيها.
واملرشحون للدخول في اللجنة يأملون ان يتواجد 
بها واحد من بني ممدوح عباس أو رؤوف جاس����ر 
رئي����س أو نائب رئيس نادي الزمالك أو حازم إمام 
عضو مجلس ادارة النادي، ليكون للجنة دور وتنفذ 

قراراتها.
في ش����أن آخر يسعى مسؤولو الزمالك إلى ضم 
اميانويل بادو العب وس����ط منتخب غانا للشباب 
ونادي كوتوكو، وفي حالة جناح الصفقة فس����يتم 
قيده بقطاع الناشئني. ويتميز بادو بالسرعة والقوة 
واللياقة البدني����ة العالية ويعتبره الزملكاوية من 
الالعبني املميزين جدا. الش����ك ان وسط الزمالك في 
حاجة إلى العب مميز جدا خاصة ان وس����ط امللعب 
يعاني األمرين في الس����نوات املاضية وحتديدا بعد 

رحيل تامر عبداحلميد عن الفريق االبيض.
وقد اوقف مسؤولو الزمالك نزيف احلديث عن 
الصفقات احمللية، خاصة بعد أن ابدى مسؤولو نادي 
حرس احلدود غضبهم من التصريحات واالنباء التي 
تسربت من ميت عقبة باقتراب الثنائي عبدالسالم 
جناح وهاني سعيد العبي احلدود للتوقيع لصالح 

القلعة البيضاء.

في إياب نصف نهائي كأس االتحاد األفريقي

الكزبري بطاًل لسباقات السرعة السوري
توج شادي الكزبري سائق فريق سوريانا 
بلدنا للراليات بلقب بطولة سورية 2009 
لسباقات السرعة وتسلق الهضبة التي نظمها 
نادي السيارات السوري برعاية من وزارة 

السياحة السورية.
وجاء تتويج الكزبري باللقب رغم حلوله 
باملركز الثالث في سباق السرعة اخلامس 
)املرحل���ة األخيرة من البطولة( الذي أقيم 
في حلبة نادي السيارات السوري في معرة 
صيدنايا ونال لقبه السائق انس قوادري 
الذي حصد املرك���ز الثاني بالترتيب العام 

للبطولة.
وذهبت وصافة السباق األخير للسائق 
حسام زبداني لكنه بقي رابع الترتيب العام 
للبطولة خلف الس���ائق علي ساعود الذي 

نال املرك���ز الثالث بالترتيب العام والرابع 
في السباق.

وجاءت مجريات السباق اخلامس مثيرة 
جدا وشهدت مفاجأة كبيرة بحلول الكزبري 
باملركز الثالث ألول مرة هذا املوس���م بعد 
فوزه في السباقات الثالثة األولى مع وصافة 
السباق الرابع، لكن فرحته بلقب البطولة 
قللت من صعوبة املفاجأة عليه، فأعلن األفراح 
وسط احللبة مع أبطال السباق عبر األلعاب 

النارية وفرقة العرضة الشامية.
وكان الفتا في بطولة 2009 اس���تمرار 
املنافسة على لقب الترتيب العام حتى اجلولة 
األخيرة من الس���باق اخلتامي ولو تبدلت 
أي نتيجة ألحد املتسابقني اخلمسة األوائل 

لتبدل الترتيب العام بني املتوجني.

جنم الهالل ياسر القحطاني ورقة رابحة أمام االهلي

مواجهة نارية بين األهلي والهالل 
الرياض ـ خالد المصيبيح

ثالثة لقاءات تستأنف معها مسابقة الدوري 
السعودي وبعد ان لعب فريقا النصر واالحتاد 
امام القادس����ية واحلزم لقاءيهما املقررين في 
هذه اجلولة بسبب مشاركتهما خارجيا كذلك 
مت تأجيل لقاء االتفاق والرائد الذي كان مقررا 
اليوم بسبب خوض االتفاق غدا لقاء في بطولة 

اندية مجلس التعاون.
فيعتبر لقاء االهلي والهالل اليوم في جدة 
ابرز لقاءات هذه اجلولة واهمها على االطالق 
ويفرض وضع الفريقني وحرصهما على النقاط 
الثالث اهميته على البحث عنها بكل جدية بعد 
ان كانت اجلولة السابقة قد شهدت اهدارهما ألول 
نقاط لهما في املسابقة الهالل عندما تعادل مع 
النصر واالهلي بعد ان خسر من الشباب فيحل 
الهالل حاليا في املركز الثاني بفارق نقطتني عن 
االحتاد املتصدر ومتفوقا على الشباب بفارق 
االهداف بينما االهلي رابعا برصيد ست نقاط 
ولكن منهما ثالث مباريات لذلك ال مجال أكثر 
إله����دار مزيد من النق����اط وخاصة من جانب 
الهالل اذا ما اراد االستمرار في مطاردة االحتاد 
ويعود للفريقني اليوم الالعبون الدوليون مع 
غير الس����عوديني وهو ما سيشكل دعما فنيا 

لهم����ا ويظل الغائب األبرز مهاجم االهلي مالك 
معاذ لإلصابة وهو ما سيجد معه مدرب االهلي 

االرجنتيني الفارو صعوبة في ايجاد بديله.
وفي االحساء يحل الشباب ضيفا على الفتح 
في ذكرى لقائهما املوس����م املاضي في مسابقة 
كأس ولي العهد عندما كس����ب الشباب اللقاء 
بهدف احمد عجب قبل ان يخسر النهائي أمام 
الهالل ايضا بهدف ويأمل الشباب ان يستفيد 
من درس املوسم املاضي عندما خسر الفريق 
نقاطا سهلة امام عدد من فرق الوسط واملؤخرة 
اث����رت عليه كثيرا في نهاية املس����ابقة وعلى 
الرغم من كون اللق����اء في ملعب الفتح وامام 
جماهيره اال ان حظوظ الشباب بخبرة العبيه 
الدوليني وامكاناتهم تظل االوفر للكسب اال ان 
حيوية وشباب العبي الفتح رمبا تقول كلمتها 
كما حدث لهم أمام االتفاق في اجلولة املاضية 

في الدمام.
وآخر لقاءات اليوم يشكل صراع املؤخرة، 
بني فري����ق الوحدة وجنران وهما يبحثان عن 
الفوز األول لهما في املسابقة ومحاولة اخلروج 
من املراكز املتأخرة خاصة املستضيف جنران 
الذي مازال لديه نقطة واحدة فقط بينما للوحدة 

نقطتان.

المحرق يواصل صدارته في البحرين
المنامة ـ ناصر محمد

واصل احملرق والرفاع صراعهما وصدارتهما 
لدوري الدرجة األولى لكرة القدم بعد ان حققا 
الف����وز الثاني على التوالي لكل منهما في ختام 
اجلولة الثانية من املسابقة اذا استطاع احملرق ان 
يجتاز املالكية بهدفني مقابل هدف واحد بعد ان 
أنهى الشوط االول لصاحله بهدفني أحرزهما ريكو 
البرازيلي 25 وسيد محمود جالل 33 فيما سجل 
للمالكية من ركلة جزاء حسني حسن بالدقيقة 
72 ليرفع احملرق رصيده الى 6 نقاط فيما ظل 

املالكية بدون اي رصيد حتى اآلن.
وبهدفني نظيفني فاز الرفاع على الشباب.

وم����ن جهة اخرى تع����رض مهاجم املنتخب 
الوطني والنادي األهلي عالء حبيل إلصابة في 

ركبته من احملتمل ان تكون رباطا صليبيا، وذلك 
في مباراة األهلي امام املنامة التي خسرها بهدفني 

مقابل هدف واحد.
ومن جهة اخرى، طلب نادي احملرق من اللجنة 
التنظيمية لكرة القدم تأجيل لقائه املرتقب مع 
نادي الش����باب اإلماراتي الذي س����يقام في دبي 
يوم 20 نوفمبر، وذل����ك الرتباط عدد كبير من 
العبيه باملنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيقابل 
منتخب نيوزيلندا ي����وم 14 نوفمبر في امللحق 
العاملي لتصفيات كأس العالم، و18 نوفمبر في 
البحرين امام منتخب اليمن ضمن تصفيات كأس 
األمم اآلس����يوية، ومتنى احملرقاوية ان تراعي 
اللجنة الظ����روف الصعبة التي مير بها الفريق 

والعبوه.


