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بوهانغ ستيلرز ُيْجهض أحالَم االتحاد ويحرز لقب دوري أبطال آسيا
ج بوهانغ ستيلرز الكوري  توِّ
اجلنوبي بطال لدوري ابطال آسيا 
في كرة القدم بفوزه على االحتاد 
السعودي 2-1 في املباراة النهائية 
على ستاد طوكيو الوطني. سجل 
نو بيونغ جون )57( وكيم هيونغ 
ايل )66( هدفي بوهانغ ستيلرز، 
ومحمد ن����ور )74( هدف االحتاد. 
الكوري اجلنوبي  الفريق  وحجز 
بطاقته ال����ى كأس العالم لالندية 
املقررة ف����ي أبوظبي من 9 الى 19 
الشهر املقبل، ليكون الفريق الثاني 
من آس����يا الى جانب االهلي ممثل 
الدولة املضيفة كونه بطال للدوري 
االماراتي في املوسم املاضي. واللقب 
هو االول لبوهانغ س����تيلرز في 
البطولة االسيوية، والثاني لكوريا 
اجلنوبية فيها بعد ان كان شونبوك 
توج بطال ف����ي 2006، وهو العام 
الذي شهد سحب فرق شرق آسيا 
البساط من فرق غرب القارة اذ كان 
اوراوا رد داميوندز وغامبا اوساكا 
اليابانيان فازا باللقب ايضا عامي 
2007 و2008 على التوالي. وحرم 
بوهانغ ستيلرز بالتالي احتاد جدة 
من لقبه الثالث في هذه املسابقة 

بعد عامي 2004 و2005، وايضا من 
فرصة املشاركة الثانية في كأس 
العالم بعد ان كان بلغ نصف النهائي 
فيها ع����ام 2005، وأحلق به ايضا 
اخلسارة االولى في البطولة هذا 
املوسم. يذكر ان االحتاد االسيوي 
طب����ق للمرة االولى نظ����ام اقامة 
الدور النهائ����ي من مباراة واحدة 
في طوكيو، ضمن التغييرات التي 
احدثها على البطولة ومنها ايضا 
رفع قيمة اجلائزة املالية للفائز الى 
5و1 مليون دوالر مقابل 750 الفا 
للوصيف. ولم يرق الشوط االول 
الى املستوى املطلوب من الطرفني 
اللذين اتبعا اداء تكتيكيا بحتا فلم 
يغامرا بالتالي باالندفاع كليا الى 
الهجوم حتس����با لتلقي اي هدف 
مبكر. االحتاد كان الطرف االكثر 
خطورة مبحاوالت جيدة للتسجيل 
لم توصل الى خواتيمها السعيدة،  
في حني ان الفريق الكوري فشل 
في اقالق احل����ارس مبروك زايد 
بشكل واضح خصوصا ان هدافه 
البرازيلي دنيلسون مارتينيز كان 

حتت الرقابة الدفاعية اللصيقة.
وكاد االحت����اد يخطف الهدف 

االسرع في البطولة وحتديدا في 
الثواني الثالثني االولى التي شهدت 
هجمة سعودية وصلت على اثرها 
الكرة الى املغربي هشام بوشروان 
في اجلهة اليمنى للمنطقة فسددها 
ف����ي الش����باك اجلانب����ي. وكانت 
الكوري  الدفاع  اخلشونة وسيلة 
اليقاف نور ال����ذي نال خطأ آخر 
عل����ى مقربة من املنطق����ة نفذها 
هذه املرة احمد حديد لولبية لكن 
كرته علت العارضة )39(. وانطلق 
االحتاد بقوة في الش����وط الثاني 
ايضا بحثا عن التسجيل فحصل 
على فرصتني خطيرتني عبر امني 
الشرميطي لكنه فشل فيهما في هز 
الشباك. لكن بوهانغ ستيلرز فاجأ 
االحتاديني بهدف السبق بعد دقيقة 
واحدة فقط اث����ر ركلة حرة على 
بعد نحو عشرين مترا نفذها نو 
بيونغ جون حيث ارسل كرة قوية 
اخترقت احلائط البشري املكون من 
اربعة العبني واستقرت في الزاوية 
اليمنى ملرمى مبروك زايد. ودفع 
مدرب االحتاد االرجنتيني غابريال 
كالديرون مبواطنه لوسيانو بدال 
من عبيد الشمراني في الدقيقة 64 

سعيا الى الرد قبل فوات االوان، 
لكن بوهانغ ستيلرز وجه ضربة 
قاضية لطموحاته باضافة هدف 
ثان حني ارتق����ى كيم هيونغ ايل 
لكرة من اجلهة اليمنى ووضعها 
برأسه في الزاوية اليمنى البعيدة 
عن زايد )66(. وبدأ االحتاد بسرعة 
عملية البحث عن االهداف، فارسل 
بوشروان كرة قوية علت قليال عن 
العارض����ة الكورية )68(، ثم رفع 
اليسرى تابعها  اخرى من اجلهة 
الش����رميطي برأسه لكن احلارس 
الكوري ابعدها لتتهيأ امام نور الذي 
وضعها في املرمى مقلصا الفارق 
)74(. وأفلت مرمى بوهانغ ستيلرز 
من هدف التعادل حني حضر نور 
كرة الى لوسيانو على حافة املنطقة 
فسددها قوية لكن احلارس ابعدها 
الى ركنية من اجلهة اليمنى )79(. 
الفرص����ة االخيرة لالحتاد الدراك 
التعادل وفرض وقت اضافي كان في 
الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع 
حني سدد بوشروان كرة قوية من 
ركلة حرة قريب����ة جدا من القائم 
االيسر للمرمى. ادار املباراة احلكم 

االسترالي ماتيو بريز.

النادي الكوري َضمَن المشاركة في كأس العالم لألندية

بوتفليقة يشيد بالمصريين ويتمناها مباراة كروية شريفة
إكستروم سائق أودي 

يحرز فوزه الثالث في »سباق األبطال« 
جنح سائق أودي ماتياس إكستروم في تعزيز 
مالمح بصمته الرياضية وتأكي����د خامته القيادية 
املتميزة بعدما متكن أخيرا من خطف لقب »سباق 
األبط����ال« للمرة الثالثة هذا العام حيث حقق الفوز 
مسبقا في كل من عامي 2006 و2007. والفوز كان له 
طعم مغاير هذا العام، كون السويدي إكستروم قد حقق 
نصره الثالث على حساب كل من املتوج أخيرا بلقب 
بطولة العالم للفورموال واحد البريطاني جنسون 
باتون، وأسطورة الفورموال واحد مايكل شوماخر 
بطل العالم 7 مرات، إذ متكن إكستروم بطل سباقات 
ال� DTM مرتني، من إحلاق الهزمية بغرميه باتون في 
منافسات نصف النهائي، بينما أقصى شوماخر في 
املنافسات النهائية لهذا السباق الذي يجمع في كل 
عام نخبة أبطال س����باقات احللبات والراليات. وقد 

أعرب إكستروم )31 عاما( عن فرحته العارمة بفوزه 
الكبير في »سباق األبطال« الذي نظم هذا العام في 
امللع����ب األوملبي الكبير في بكني قائال:»إنه بالتأكيد 
يوم ذو نكهة خاصة بالنسبة لي، صحيح أنني لم 
أكن محظوظا في بطولة ال� DTM لهذا العام، إمنا أن 
أختم موسم سباقات هذا املوسم بفوزي على كل من 
باتون وشوماخر فهو بالتأكيد إجناز وال أروع«. وأظهر 
سائق أودي سيطرته على مجريات سباق األبطال لهذا 
العام منذ البداية، إذ متكن من حتقيق أفضل األزمنة 
على اإلطالق محرزا الفوز في السباق التأهيلي على 
املسار املصمم خصوصا في ملعب األملبياد الصيني 
بطولة 1.074 كلم. وباالنتقال إلى منافسات الند للند، 
فلم يواجه إكستروم صعوبة في التغلب على بطل 

العالم للفورموال واحد جنسون باتون.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وصلت مؤثرات اللقاء الكروي 
املرتق���ب ب���ني منتخب���ي مصر 
واجلزائ���ر، واحلاس���م في تأهل 
أحد املنتخبني إلى نهائيات كاس 
العالم 2010 بجنوب افريقيا إلى 
مستوى رؤساء الدولتني، بعد ان 
حمل املمثل الش���خصي للرئيس 
اجلزائرى عبدالعزيز بوتفليقة 
رس���الة الى اإلع���الم واجلمهور 
املصري الحتواء األجواء املتوترة 
بني جماهير الكرة في البلدين، قبل 
املباراة التي ستقام السبت القادم 

بستاد القاهرة.
فقد أعلن عبدالعزيز بلخادم 
الش���خصي  الدولة املمثل  وزير 
للرئيس اجلزائ���ري أن الرئيس 
بوتفليقة، حملني خالل رئاستي 
لوفد اجلزائر في انشطة الدورة 
الثالثة مللتقى األعمال الصيني � 
الذي تستضيفه مصر  األفريقي 
خالل األس���بوع اجلاري مبدينة 
شرم الشيخ، رسالة أخوة لألشقاء 
املصري���ني تؤكد على عدم إعطاء 
فرصة ملن يريد اإلساءة للعالقات 
بني اجلزائر ومصر ألن العالقات 
بني الش���عبني أعمق من أن تتأثر 

مبباراة كرة قدم.
وقال بلخ���ادم خ���الل لقائه 
بالوف���د الصحافي املصري الذي 
يزور اجلزائ���ر حاليا بدعوة من 
كتابة الدولة ل���دى الوزير األول 

املكلف باالتصال إن اجلزائريني 
يدركون أن ملصر أيادي بيضاء على 
الثورة اجلزائرية التحريرية حيث 
الدعم والسند للثوار، مشيرا إلى 
أن التوجه اجلزائري هو احلفاظ 
وتعميق العالقة مع مصر بغض 

النظر عن نتائج املباريات.
وأع���رب بلخادم عن أس���فه 
لالنزالق���ات الت���ي حدث���ت بني 
بعض وس���ائل اإلعالم اخلاصة 

في البلدين. 

مزايدة في المكافآت

في غضون ذلك، رصد االحتاد 
اجلزائري لكرة القدم مكافأة تقترب 
من 300 أل���ف دوالر ملنحها لكل 
العب في حال تأهل املنتخب إلى 

نهائيات كأس العالم 2010.
وذكرت الصح���ف اجلزائرية 
الصادرة أن محمد روراوة رئيس 
إدارته  االحتاد اجتم���ع مبجلس 
وقرروا رصد مكافأة كبرى لالعبني 
لتحفيزهم على أداء مباراة مصر 

بحماس أكبر.
إلى عدم  وأش���ارت الصحف 
إعالن القيم���ة النهائية للمكافأة 
بشكل رسمي لكن أعضاء املجلس 
أوضحوا أنها لن تقل عن 200 ألف 
يورو وهو ما ي���وازي 300 ألف 
املكافأة اجلزائرية  دوالر. وتأتي 
كرد على إعالن سمير زاهر رئيس 
االحتاد املصري لكرة القدم صرف 

مليوني جنيه مصري لكل العب 
وهو ما يوازي 350 ألف دوالر في 

حال بلوغ املونديال.
من جهة أخرى، مازال الالعبون 
اجلزائريون املصابون يسابقون 
الزمن للحاق باملباراة ومن بينهم 
كرمي زياني العب نادي ڤولفسبورغ 
األملاني الذي أصيب بتمزق عضلي 
مؤخرا. أوضحت أخبار صحافية 
أن زيان���ي عاد لتدريبات اجلري 
واللياقة البدنية دون تسديد الكرة 
وأن انضمامه إلى معسكر املنتخب 
اجلزائري في إيطاليا سيكون يوم 

االثنني املقبل.

التعتيم على حالة عبد ربه

أفردت  وفي س���ياق متصل، 
إحدى الصحف جانبا من متابعة 
حالة إصابة العب وسط منتخب 
مصر واهلي دبي حسني عبد ربه، 
حيث قالت ان املصريني ضربوا 
س���ياجا من السرية على آخر ما 
وصلت إليه حالة الالعب جتنبا 
النتشار أي أنباء تؤكد مشاركته 

في اللقاء من عدمها.
ووصفت صحيف���ة »اخلبر« 
الفني  املدير  اجلزائرية اهتم���ام 
ملنتخب مصر حس���ن ش���حاتة 
بخف���ض وزن الالعبني وخاصة 
املدافعني باخلوف من خفة حركة 
ورشاقة العبي املنتخب اجلزائري 
قبل مواجهة 14 نوفمبر اجلاري.

وقالت الصحيفة ان حس���ن 
شحاتة اهتم في الفترة األخيرة 
بتوجيه طبيب املنتخب من اجل 
وضع نظام غذائ���ي للعديد من 
العبي مصر خالل معسكر اإلعداد 
بعد ان الحظ زيادة أوزان البعض 
منهم ما أدى الى تذبذب مستواهم 
خالل املشاركات األخيرة للدوري 

املصري.

الجزائري مرعوب

من جهته، ق���ال املدرب العام 
للمنتخب املصرى شوقي غريب 
ان الضغوط النفس���ية التي يقع 
حتتها املنتخب اجلزائري � كجهاز 
فني والعبني � أكبر بكثير من التي 
يقع حتتها املنتخب الوطني ، وذلك 
ألن »اخلضر« كان على ثقة من أن 
بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 
عن املجموعة الثالثة اإلفريقية من 
نصيبه في ضوء لعبة احلسابات 
والتوقعات، ولكن حدث ما لم يكن 
يتوقعه بعودة املنتخب املصري 
من بعيد ليدخل في الصراع وبقوة 

فارضا كلمته على املوقف.
وأكد شوقي أن احلالة الفنية 
لالعبي املنتخب املصري والعناصر 
التي يفكر فيها اجلهاز الفني تدعو 
إلى التفاؤل قبل مواجهة اجلزائر. 
وأشار شوقي إلى أن اجلهاز الفني 
رأى االبتعاد بالالعبني عن القاهرة  ، 
أو أي من احملافظات الس���احلية 

وإقامة املعس���كر في أسوان من 
أجل منح الالعبني واجلهاز الفني 
الفرصة للتركيز في لقاء تنزانيا 
الودي ،  ومنه للقاء اجلزائر الهام 
والذي ميثل حاليا نقطة العودة 
واالنطالق نحو تاريخ جديد لكرة 

القدم املصرية . 
واختتم شوقي غريب كالمه 
مؤكدا أن الفرصة أمام هذا اجليل 
العظيم من العبي املنتخب املصري 
لكتابة أهم س���طر في تاريخهم 
الكروي  ، وهو سطر املشاركة في 
موندي���ال  2010  بجنوب إفريقيا 
ليضاف إلى إجنازات الفوز بكأسي 
العرب ،  األمم اإلفريقي���ة وكأس 
وما عليه���م إال التركيز في لقاء 
من شوطني والعمل بكل جهد من 
أجل حتقيق الفوز فيه مستغلني 

عاملي األرض واجلمهور .

تعادل األهلي والمصري

من جهة أخرى، تعادل فريقا 
األهلي واملصري بهدف لكل منهما 
في املباراة التي أقيمت امس االول 
على ستاد بورسعيد تكرميا السم 
الراحل احلاج سيد متولي رئيس 

النادي البورسعيدي السابق.
وجاء الهدفان في الشوط األول 
حيث تقدم املص���ري عن طريق 
إبراهيم الهاللي بضربة رأس، ثم 
تعادل العب وسط األهلي ومنتخب 

الشباب احمد شكري.

الصحافة الجزائرية تصف شحاتة بـ »الخائف« وغريب واثق من قوة الفراعنة

كأس دوري أبطال آسيا في قبضة العبي بوهانغ ستيلرز           )رويترز(

ماتياس إكستروم سائق أودي يحتفل بفوزه مع مايكل شوماخر

األميركي أندريه أغاسي كشف عن وجهه اآلخر في كتابه »أوبن«

أغاسي في اعترافات البوح: 
هل أفصح عن كل شيء؟!

في كتاب س���يرته الذاتية الذي يحمل عنوان 
»اوبن« ويصدر غدا في الواليات املتحدة وبريطانيا 
واملانيا وهولندا، على أن تصدر طبعته الفرنسية 
يوم 10 من الش���هر املقبل في باريس، كشف جنم 
التنس السابق االميركي اندريه اغاسي اوراقا ميكن 
القول انها كان���ت مخفية عن عامة الناس واقرب 

احمليطني به.
انها اسرار بطل وممارساته، ووجه ال يفضله 

البتة انصاره ومحبوه.
النجم اغاس���ي الذي اعتزل عام 2006، اعترف 
بأنه تعاطى املخدرات وخضع لكشف طبي جاءت 
نتائجه ايجابية عام 1997، وانه كذب على السلطات 

الرياضية بقصد جتنب عقوبة االيقاف.
وفي احدى صفحات الكتاب � الس���يرة، يقول 
اغاس���ي: »نعم لق���د تعاطيت املخ���درات )مادة 
ميتناڤيتامني( وكذبت لتحاشي عقوبة االيقاف«. 
اعتراف مباشر وصريح، لكنه صدم كثرين في 
عالم »الكرة الصفراء«، وطرح اسئلة عن انعكاسات 
ذلك علما ان الالعب اعتزل عام 2006، بعد ان جنى 
من اللعبة نح���و 21 مليون يورو، وتقدر عائدات 

كتاب سيرته ب� 3.4 ماليني.
يسرد اغاس���ي )39 س���نة( في كتابه مسيرة 
»شخصية مركبة« لطفل من الس فيغاس وصف 
يوما ب� »فيلس���وف التنس«، وخاض في االميان 
في سنوات البلوغ وانشغل في االنشطة اخليرية 
ورعاية االطفال الذين يعيشون اوضاعا صعبة.

ومتصفح الكتاب � السيرة الغاسي، يسترجع 
محطات في مس���يرة الالعب الذي احرز 60 لقبا 
منها 8 القاب في البطوالت االربع الكبرى »غران 
شيليم« في غضون 20 عاما، وامضى 101 اسبوع 
متصدرا التصنيف العاملي. ويكتشف رمبا الردة 
من خالل اعترافاته، او الصورة االخرى لرحلته 
في عالم االضواء والشهرة. صورة االنتصار على 

الذات واخلالص ولو بعد حني ملن عانى طويال.
وتعاطى اغاسي املخدرات في سنواته االولى في 
اللعبة، اذ كان والده يعطيه حبوبا منبهة جتعله 

متحفزا في امليدان، على رغم ان ش���قيقه فيليب 
نصح���ه مرات بتجنبها. ويومه���ا لم تكن جترى 
فحوص للكشف عن املنشطات، علما انه برر ذلك 
الحقا بان املخدر لم يدخل حياته التنافس���ية بل 

انحصر في اوقات الترفيه واالسترخاء. 
وورد في الكتاب انه كان يتناول اقراصا مخدرة 
تبع���ث الغبطة في الوقت ال���ذي كان يعاني فيه 

انخفاضا كبيرا في مستواه املهني.

 خطوة شجاعة

في اجلانب االيجابي من االعترافات، آراء لعلماء 
اجتماع واطباء نفسيني تطرقوا الى »خطوة حترير 
االنسان عبر املثال والنجم«، وهي ال تنعكس سلبا 

على صاحبها بقدر تأثيرها على املعجبني به.
 ورحبت اوس���اط من مختلف االختصاصات 
به���ذه »النقل���ة النوعية التي حتم���ل الكثير من 
الش���جاعة« ووصفوها ب���� »اخلطوة على طريق 
الشفاء وكسر احملظور اجتماعيا«، خصوصا ان 
الصورة كانت اختلف���ت لو ان الفحص االيجابي 
كش���ف اآلن، مذكرين بوضع مشابه لالعبني يان 
اولري���ش ومارتينا هينغيس، ما دفع بش���ركات 
رعاية الى إلغاء عقودها معهما فورا، ومنها شركة 
األلبس���ة الرياضية »اديداس« التي اعتبرت ان ال 
عائق مطلقا يلغي »ارتباطنا مع اغاس���ي املعقود 

منذ سنتني«. 
 قد يكون اغاسي قصد من خالل اعترافاته التي 
سردها ب� »عفوية« االعتذار وطلب السماح، على 
طريقة النجوم أمثال مواطنته ويتني هيوسنت، ما 
يقوي شعبيته اكثر. وقد يكون هذا البوح »ضربة 
معلم تسويقية« لكتابه، باعتبار انه العب معتزل 
وكتابه ل���ن يلقى رواجا اذا ل���م يتضمن »اوراقا 
مثيرة« جتعله اكثر انسانية، وهو سلوك مرحب 

به في اميركا ويلقى تعاطفا.
 لكن هل افصح اغاس���ي عن كل شيء، ام اراد 
جس نبض الش���ارع في اصداره »اوبن« متهيدا 

جلزء ثان »اكثر حرارة« رمبا؟

البحرين تسحق توغو

الجزيرة يتصدر مؤقتًا

ميتسو يعلن تشكيلة قطر

حقق املنتخب البحريني لكرة القدم فوزا معنويا كبيرا على نظيره 
التوغولي 5 � 1 على س����تاد البحرين الوطني بالرفاع في مباراة دولية 
ودية في إطار استعدادات االول ملواجهة نيوزيلندا في اياب امللحق املؤهل 
إل����ى نهائيات كأس العالم املقررة في جنوب أفريقيا عام 2010، والثاني 
ملواجهة الغابون ضمن تصفيات القارة السمراء. وسجل عبداهلل فتاي )37 
و90+2 من ركلة جزاء( واسماعيل عبد اللطيف )39 و56( وحسني بابا 

)88 من ركلة جزاء( اهداف البحرين، وعبد احلي )63( هدف توغو.

صعد اجلزيرة الى الصدارة مؤقتا بعدما اوقف مغامرة ضيفه بني 
ياس الرابع وأحلق به اخلسارة االولى هذا املوسم بفوزه املثير علي��ه 
5 � 3 في افتتاح املرحلة السادسة من الدوري االماراتي لكرة القدم.

ورفع اجلزيرة رصيده في املركز االول الى 16 نقطة، في حني بقي 
بني ياس رابعا بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة. وحقق االهلي حامل 
اللقب فوزا مهما على مضيفه النصر بهدفني سجلهما احمد خليل )26( 
ويوسف جابر )63 من ركلة جزاء( مقابل هدف لاليراني اميان موب 
علي )46(. وصعد األهلي الى املركز السادس بعدما رفع رصيده الى 

7 نقاط، في حني تراجع النصر الى املركز السابع برصيد 6 نقاط.
وتختت���م املرحلة اليوم بلقاءي الش���باب مع االمارات، والوصل 

مع الوحدة.

اختار الفرنس����ي برونو ميتس����و مدرب املنتخب القطري 22 العبا 
للمبارات����ني الوديتني امام البارغواي وبلجيكا ف����ي 13 و17 اجلاري في 
باريس وس����يدان على التوالي في اطار اس����تعداداته املبكرة لنهائيات 

كأس آسيا 2011 في الدوحة.
والالعبون هم: طالل البلوشي وماجد محمد وسعد الشيب ومجدي 
صديق ومسعد احلمد وابراهيم ماجد وعلي عفيف وطاهر زكريا ومحمد 
عبدالرب وحس����ن الهيدوس )السد( وبالل محمد واحمد فارس وقاسم 
برهان وابراهيم الغامن )الغرافة( ومحمد ياسر )الريان( ووحيد محمد 
)السيلية( ومحمد عمر وفضل عمر وخالد الزكيبا ويوسف احمد )قطر( 
وفابيو وبابا مالك )ام صالل(. وعل����ى صعيد مباريات الدوري، اوقف 
االهلي انتصارات العربي وأحلق به اخلس����ارة االولى عندما هزمه 2 � 1 
ضمن املرحلة السابعة من الدوري القطري لكرة القدم. وواصل ام صالل 
انتصاراته التي بدأت للمرة االولى في املرحلة املاضية وحقق فوزه الثاني 

على التوالي على حساب اخلور بهدف لفابيو سيزار )71(.


