
الجمعة 22 اكتوبر 2010   43رياضة

أحالم الهالل اآلسيوية تتبخر على يد ذوب آهان

حل����ق ذوب آه����ان االيران����ي 
بسيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 
الى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم بفوزه على الهالل السعودي 
1-0 في اياب نصف النهائي امام 
68752 مش����جعا احتش����دوا على 
مدرجات س����تاد امللك فهد الدولي 

في الرياض.
وسجل الهدف البرازيلي ايغور 

كاسترو في الدقيقة 55.
وكان ذوب آه����ان ف����از ذهابا 

بالنتيجة ذاتها.

وكان س����يونغنام تأهل على 
حساب الشباب السعودي بفوزه 
عليه 1-0 ايابا في سيونغنام بعد ان 
خسر امامه 3-4 ذهابا في الرياض. 
وتقام املباراة النهائية في طوكيو 
في 13 نوفمبر املقبل، والفائز فيها 
سيمثل القارة االسيوية في كأس 
العال����م لألندية في ابوظبي من 8 

الى 18 ديسمبر.
وحاول اله����الل الضغط على 
منافس����ه منذ البداية لكن االخير 
لم يسهل مهمته بانقضاض العبيه 

على حامل الكرة واقفال املساحات 
واعتماد خطة دفاعية محكمة مع 

االعتماد على الهجمات املرتدة.
وامتص االيرانيون حماس����ة 
مضيفيهم وبحثوا عن مساحات 
خالية في منطقتهم أمال في اقتناص 
هدف يكون حاسما في صراع التأهل 
الى النهائي، فكان����ت لهم فرصة 
خطيرة ف����ي الدقيقة 21 حني نفذ 
قاسم حدادي مسجل هدف الفوز 
في مب����اراة الذهاب ركلة حرة من 
اجلهة اليمنى فأرسل الكرة بيسراه 

كادت تخترق الزاوية اليسرى ملرمى 
الهالل لكن احلارس حسن العتيبي 

كان في املكان املناسب.
املبادرة  الهالليون  واس����تعاد 
بسرعة وسنحت لهم فرصة عبر 
تياغو نيفيز الذي اخترق املنطقة 
من اجلهة اليسرى وسددها عرضية 
مرت عالية امام املرمى )26(، لكن 
محمد رضا خلتعبري رد بسرعة 
اثر هجمة مرتدة حيث تلقى كرة 
بينية م����ن منتصف امللعب لكنه 
تباطأ في التس����ديد ام����ام املرمى 

العتيبي  لتصل كرته سهلة على 
بعد ثوان قليلة.

وأفلت مرم����ى ذوب آهان من 
الذي  هدف رائع حملمد الشلهوب 
قام بفاصل مراوغة في اجلهة اليمنى 
قبل ان يس����دد كرة قوية المست 
الدين  القائم األمين ملرمى شهاب 

قردان )31(.
وكان االيقاع متكافئا في الدقائق 
األخيرة م����ع جناح اإليرانيني في 
املرتدة السريعة  الهجمات  تنفيذ 
لك����ن م����ن دون ان ينجح����وا في 

ترجمتها الى أهداف.
البلجيكي  الهالل  ودفع مدرب 
اري����ك غيريت����س بالس����ويدي 
كريس����تيان ويلهامسون بدال من 
احمد الفريدي في بداية الش����وط 
الثاني لضبط ايقاع خط الوسط 

وزيادة الفاعلية الهجومية.
 وكادت الدقيقة األولى حتمل 
هدفا هالليا اثر كرة صاروخية من 
رادوي أبعده����ا احلارس بأطراف 
الدفاع السعودي  أصابعه. ودفع 
ثمنا باهظا خلطأ في ابعاد الكرة 

في الدقيقة 55 حيث وصلت الى 
الذي  ايغور كاس����ترو  البرازيلي 
استغل سوء رقابة أسامة هوساوي 
والتف حول نفسه ثم أرسلها في 
الشباك عجز احلارس العتيبي عن 

صدها.
وتبادل الفريقان الفرص اخلطرة 
بعد الهدف، فكانت كرة لرادوي بني 
يدي احلارس )61(، وأخرى قوية 
حملمد رجب زادة عالية عن املرمى 
)63(، وركلة حرة من الشلهوب لكن 
كرته علت العارضة بقليل )65(، 

وأطلق رادوي صاروخيا من اكثر 
من ثالثني مت����را أبعدها احلارس 

اإليراني بصعوبة )69(.
وتلقى الهالل ضربة قاضية في 
الدقيقة 71 التي شهدت طرد الكوري 
اجلنوبي لي بيونغ يو بعد ان تدخل 
بعنف على خلتعبري من دون اي 

منافسة على الكرة.
وحصل اله����الل على عدد من 
الفرص في الدقائق املتبقية حيث 
س����عى الى اخلروج متعادال على 

االقل من دون جدوى.

الفريق اإليراني لحق بسيونغنام إلى نهائي »أبطال آسيا« بعد فوزه في ستاد الملك

)أ.ف.پ( مشجعان هالليان بقيا جالسني في مدرجات ستاد امللك فهد ولم يستوعبا ما حصل لفريقهما  )أ.پ( مدافع الهالل عبداهلل الزوري يبعد الكرة برأسه أمام مهاجم ذوب آهان البرازيلي ايغور كاسترو 

الجابر: غابت الروح فغاب الهالل استقالة رئيس نادي الهالل

الشباب »أزاح« خيطان وتصدر »األولى«

انتزع الش���باب صدارة دوري الدرجة االولى 
لكرة القدم للمرحلة اخلامسة بعد ان ازاح املتصدر 
الس���ابق خيطان بنتيجة 3-1، في املواجهة التي 
جمعتهما امس على س���تاد علي صباح السالم، 
رافعا رصيده الى 10 نقاط مقابل 9 خليطان الذي 
تراجع الى املركز الثالث، بينما حل التضامن في 

املرك���ز الثاني برصيد 10 نق���اط بعد فوزه على 
الصليبخات 1-0 حملترفه برينس من ركلة جزاء، 
فيما تعادل الفحيحيل مع اليرموك س���لبا ورفع 
االول رصيده الى 5 نقاط مقابل نقطتني للمتذيل 
اليرموك. وسجل هدفي الشباب مسعود فريدون 

وجاسم القطان. ومحمد عثمان للتضامن.

العربية.ن���ت: قدم مدير الكرة بنادي الهالل 
السعودي سامي الجابر اعتذاره الشديد لجماهير 
الن���ادي بعد خروج الفري���ق من نصف نهائي 

دوري أبطال آسيا.
وطالب الجابر في اتصال هاتفي مع برنامج 
»في المرمى«، الجماهير الهاللية بعدم اإلفراط 

في لوم الالعبين.
وأوض���ح أن الالعبي���ن لم يقدم���وا األداء 
المتوقع منهم، لكنهم في الوقت ذاته، هم الذين 
طالما أسعدوا الجماهير بتحقيق االنتصارات 

والبطوالت.

وتح���دث مدير ك���رة الهالل عن اس���تقالة 
األمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس النادي، 
مؤكدا أن استقالته »خسارة أكبر من الخسارة 

اآلسيوية«.
وعن خسارة الفريق في مباراة اإلياب أمام 
ذوب آه���ان، وصف الجابر ما حدث بأنه »يوم 

سيئ للفريق«..
وأكد أن جمي����ع مف�اتيح اللعب في الفريق 
األزرق ل���م يكون���وا في يومه���م، وأضاف أن 
»الروح« غابت عن العبي الفريق في هذه المباراة 

المهمة.

قدم األمير عبدالرحمن بن مس���اعد استقالته 
من رئاسة نادي الهالل عقب خسارة فريقه أمام 

ذوب آهن اإليراني.
وقال األمير بعد املباراة »لم نقدم املس���توى 
املطلوب وخس���رنا البطولة م���ن املباراة األولى 
في إيران وأنا أحتمل مس���ؤولية اخلروج وأقدم 
استقالتي اآلن حيث لم يعد لدي ما أقدمه للهالل 
ولكن سأستمر حتى اجتماع أعضاء الشرف املقبل 
الختيار رئيس جديد للنادي وكذلك الختيار مدرب 
للفريق«. وأكد األمير رحيل املدرب البلجيكي اريك 
غيريتس في اخلامس عشر من الشهر املقبل وقال 

في هذا الصدد »كنت أعرف بهذا الرحيل ولكنني 
أخفيته حرصا على الالعبني كي ال يتأثروا«.

وأضاف »أقدم اعتذاري للجميع وسأسعى جاهدا 
في األيام املقبلة إلخراج الالعبني من الوضع النفسي 
الذي يعانونه بسبب هذه اخلسارة حتى ال تتعثر 

نتائج الفريق في املنافسات احمللية«.
واوضحت صحيفة »الشرق األوسط« السعودية 
ان اله���الل »بصدد اإلعالن رس���ميا عن التوقيع 
النهائي مع املدير الفني السويس���ري كريستيان 
غروس وننتظر ان يتلقى ردا رسميا من املدرب 

في اليومني املقبلني«.

زادة: سنقاتل من أجل إيران
أوضح م���درب ذوب آهان االيراني منصور ابراهيم زادة انه كان 
واثقا من تأهل فريقه الى املباراة النهائية لدوري ابطال آس���يا لكرة 

القدم.
وق���ال ابراهيم زادة »اجلميع يح���ب النجاح ويحاول أن يحصل 
علي���ه، وكان هدفنا في بداية املوس���م يتمثل في بلوغ نهائي دوري 

أبطال آسيا، وقد جنحنا في النهاية في حتقيق ذلك«.
وتابع »كان مش���وارنا طويال وقد جنحنا في اجتياز كل العوائق 
التي واجهتنا في هذا املشوار.. خضنا مباريات صعبة، االستعدادات 

أثمرت وجنحنا في بلوغ املباراة النهائية«.
وحتدث عن النهائي قائال: »منتلك معلومات جيدة عن سيونغنام، 
وسنكون جاهزين عندما نتجه إلى اليابان، وسنقاتل من أجل إيران 

ومنطقة غرب آسيا«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
النادي األهلي  أكد مهاجم 
ومنتخ���ب مصر عماد متعب 
صعوبة وغرابة املوقف الذي 
مير به خط هجوم األهلي من 
إصابات عديدة ضربت مهاجمي 
الفريق، مضيفا انه يضع كل 
العذر للجه���از الفني بقيادة 
حسام البدري على هذا املوقف 

الصعب.
انه يشكر  واضاف متعب 
البدري واجلهاز املعاون له على 
املجهود الكبير الذي بذله في 
املتاحني له  الالعبني  توظيف 
خاصة في لقاء حساس وصعب 

كلقاء الترجي التونسي.
وقال متعب ان حكم اللقاء 
الغان���ي جوزيف المبتي كان 
نقط���ة حتول ف���ي مجريات 
املب���اراة حيث دفع  وأحداث 
الالعب���ني إلى اخل���روج عن 
تركيزهم وفقدانهم ألعصابهم، 
مضيفا انه لوال خبرة الالعبني 
لرمبا تعرض���وا للمزيد من 

البطاقات احلمراء.
وأكد متعب أن اجليل احلالي 
من الالعبني ف���ي الفريق من 
أفض���ل األجيال ف���ي تاريخ 
النادي، ان اإلضافات اجلديدة 
مع األسماء احلالية قد ساهمت 
بشكل كبير في خفض معدل 
األعمار بالفريق وخلقت تنوعا 

في الفئات العمرية لالعبني.
أنه بعد  وأضاف متع���ب 
خروج األحمر م���ن البطولة 
األفريقي���ة لم يع���د البدري 

من جهة أخرى، انتهت أزمة 
الالع���ب حازم إمام م���ع ناديه 
الزمال���ك بعدما ق���دم اعتذاره 
ملس���ؤولي النادي وعودته الى 

تدريبات الفريق املسائية.
وذهب إمام الى نادي الزمالك 
الفني  وقام باالجتماع باجلهاز 
إدارة  وبعض أعض���اء مجلس 
الن���ادي وقام بتق���دمي اعتذاره 
الذي  التج���اوز  الرس���مي عن 
حدث منه. وكان رفعت قد قام 
بصفع إمام على وجهه بعد ان 
قام بالتجاوز ضده وضد التوأم 
يوم االثنني املاضي، مما اضطر 

مقي���دا بعدد م���ن الالعبني مما 
الفرصة في االعتماد  سيمنحه 
على العناصر غير املقيدة افريقيا 
مما سيحسن كثيرا من األوضاع 

خالل الفترة املقبلة.
وحول إصابته أكد متعب أنه 
في صدد إنهاء البرنامج التأهيلي 
خارج امللعب وس���يبدأ اجلري 
بداية من األس���بوع املقبل بعد 
الطبيب، وأضاف  إلى  الرجوع 
ان الفترة املاضية اقتصرت على 
راحة سلبية باإلضافة إلى بعض 
جلسات العالج الطبيعي والعالج 

املائي.

إصابة 3 إنجليز
بعد مصادمات في نابولي

أصيب 3 من مشجعي ليڤربول 
اإلجنليزي صباح أمس في مدينة 
نابولي اإليطالي���ة بالقرب من 
ملعب س���ان باولو قبيل مباراة 
»يوروبا ليغ« التي جمعت نابولي 

مع ليڤربول مساء امس.
وذكرت وكالة »أنسا« اإليطالية 
أن اإلجنليز الثالث���ة نقلوا إلى 
مستشفى نابولي بعد مصادمات 
عنيفة بني مشجعي الفريقني في 

شوارع املدينة.
وأك���دت الوكالة أن اثنني من 
املصابني إصابتهما خطيرة أحدهما 
أصيب في رأسه، وسيبقيان في 
املستش���فى لفترة ال تقل عن 10 
أيام، أما الثال���ث فقد طعن في 
رجله ونقل إلى مستشفى آخر، 
فيما أكدت الشرطة اإليطالية أن 
عائالت املصابني الثالثة هوجموا 
أيضا عندما كانوا في احد مطاعم 
املدينة. وأكدت الوكالة على لسان 
أحد ضباط الش���رطة اإليطالية 
أن بعض املشجعني من الطرفني 
أدوات حادة وخطيرة  يحملون 

ويشكلون خطرا على املارة.

الالعب لتقدمي شكوى ضد عضو 
مجلس إدارة الزمالك في احتاد 

الكرة.
وكان من املفترض ان يظهر 
امام في احد البرامج التلفزيونية 
الفني  املدي���ر  األربع���اء ولكن 
للفريق حسام حسن طلب منه 
االعتذار عن الذهاب واالنضمام 
الى التدريبات وهو األمر الذي 

وافق عليه الالعب.
اجلدير بالذكر ان نادي االتفاق 
الس���عودي ص���رف النظر عن 
التعاقد مع امام بس���بب مغاالة 

الزمالك في طلباته املادية.

حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك بعد اعتذاره

فيزه يغيب عن بريمن 10 أيام فينغر واثق من بقاء فابريغاس 
الفرنس����ي الرسنال  أعرب املدرب 
االجنليزي ارسني فينغر عن ثقته ببقاء 
صانع األلعاب اإلس����باني فرانسيسك 
فابريغاس مع الفريق ملا بعد املوسم 
احلال����ي. وكان فينغر ف����از مبعركة 
احملافظة على خدمات فابريغاس قبل 
انطالق املوسم احلالي رغم احملاوالت 
احلثيثة لبرشلونة االسباني من اجل 
استعادة العبه السابق ورغبة األخير 
في االنضمام الى النادي »الكاتالوني« 

حيث بدأ مسيرته.

 ورغم ارتب����اط فابريغاس البالغ 
من العمر 23 عاما مع ارس����نال حتى 
عام 2014، فهو يرغب في العودة الى 
برش����لونة املرجح ان يجدد س����عيه 
للتعاقد مع صانع األلعاب املميز املوسم 

املقبل.
وقال فينغر في اجتماع مع املساهمني 
في النادي: »انه من برشلونة ويشعر 
باجنذاب نحو املدينة التي ترعرع فيها. 
في نهاية املطاف انا اؤمن انه يريد الفوز 

مع هذا النادي )ارسنال(«.

يفتقد فيردر برمين األملاني خدمات حارس���ه الدولي 
تي���م فيزه 10 ايام بعد تعرضه إلصابة في أربطة ركبته 
امس امام تونتي انش���كيده الهولندي في دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وأصيب فيزه )28 عاما( بعد 36 دقيقة 
فقط على انط���الق املباراة التي انتهت بتعادل الفريقني 
1-1، وقد اظهر فحص الرنني املغناطيسي انه يعاني من 
اصاب���ة في أربطة ركبته اليمنى وس���يغيب عن فريقه 
لعشرة ايام على اقل تقدير، ما يعني انه لن يشارك غدا 
السبت امام بوروسيا مونشنغالباخ في الدوري احمللي 
والثالثاء املقبل امام بايرن ميونيخ في الدور الثاني من 

مسابقة الكأس احمللية.

عماد متعب متعاطف مع اجلهاز الفني لألهلي بسبب إصابات مهاجمي الفريق

)عادل يعقوب(مواجهة الشباب وخيطان انتهت بتصدر األول

كرويةمتفرقات

 يواجه بول غاس����كوين جن����م كرة القدم 
اإلجنليزي لكرة القدم سابقا إمكانية تعرضه 
لعقوبة السجن بعد اعترافه بقيادة سيارته 
أكثر من أربع مرات وه����و حتت تأثير املواد 

الكحولية.
 ق��ال ن��ادي فيتي��س ارنهيم عب��ر موقعه 
الرس��مي على االنترنت امس انه اس��تغنى عن 
خدم��ات مدربه تيو بوس بس��بب ضعف نتائج 
الفري��ق املنافس ف��ي دوري هولندا االول لكرة 

القدم هذا املوسم.
 قال إيدي لويس العب الوس����ط السابق 
ملنتخب الواليات املتح����دة االول إنه يعتزل 

بنهاية املوسم احلالي.
 س��قط االحتاد املتص��در في ف��خ التعادل 
الس��لبي مع مضيفه الفتح صاح��ب املركز قبل 
االخير في االحساء في افتتاح مباريات املرحلة 
العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.ورفع 
االحت��اد رصيده في املرك��ز االول الى 23 نقطة 

مقابل 6 للفتح.
تعادل البسيتني مع النجمة 1-1 على ستاد 
البحري����ن الوطني بالرفاع ضمن منافس����ات 
املرحلة الثانية من الدوري البحريني لكرة القدم. 
وسجل صالح عبداحلميد )4( هدف النجمة، 

ومحمد عجاج )60( هدف البسيتني.

دمشق تستضيف 
البطولة العربية للجودو 
تستضيف العاصمة السورية 
دمشق البطولة العربية السادسة 
عش���رة للجودو لفئتي الرجال 
العربية  والس���يدات والبطولة 
االولى للكاتا وذلك خالل الفترة 
من 26 اجلاري وحتى االول من 
شهر نوفمبر املقبل وذلك مبشاركة 
مصرية، ويواصل االحتاد السوري 
للجودو استعداده الستضافة تلك 
البطولة العربية والتي من املتوقع 
أن تكون من البطوالت القوية، 
وأكد أمني سر االحتاد السوري 
أحم���د اخلطي���ب أن العديد من 
الدولة ثبتت مشاركتها بالبطولة 
كمصر واجلزائر واملغرب واليمن 
والعراق وغيرها، متوقعا أن يصل 
العدد إلى 13 دولة عربية، يشار 
إلى أن املنتخب السوري للسيدات 
أقام معسكرا تدريبيا في ايران 

استعدادا للبطولة العربية.


