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الكويت يعول على املهاجم البرازيلي روجيرو لهز شباك ساوث شاينا كما فعل أمام أربيل

البرازيلي فابريسيو يقفز فوق الكوستاريكي دانيال فاريال                )أ.پ(

الجزائر تستعد لمصر في فرنساتهافت جزائري على السفارة المصرية
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يستعد االحتاد اجلزائري لكرة 
القدم ملفاجأة نظيره املصري بطلب 
15 ألف تذك����رة ألنصار املنتخب 
اجلزائري الذين يعتزمون التنقل 
بقوة إلى القاهرة جوا أو برا مهما 
كانت الظروف، ناهيك عن اجلالية 
اجلزائرية الكبيرة املوجودة مبصر 
والتي تقارب نصف مليون نسمة. 
ويأمل اجلزائريون أن يوافق االحتاد 
املصري على منحهم عددا مناسبا 
من التذاكر دون مش����اكل، بالنظر 
لس����عة س����تاد القاهرة من جهة، 

ورغبة املشجعني اجلزائريني في 
التواجد بقوة من جهة أخرى.

الس����فارة  ان  وتؤك����د األنباء 
املصري����ة ف����ي اجلزائ����ر، تتلقى 
يوميا عشرات الطلبات للحصول 
الى مصر،  التأشيرة للسفر  على 
وأن طلب����ات التأش����يرة ارتفعت 
بشكل قياسي من طرف املواطنني 
الس����فر  اجلزائري����ني، ووكاالت 
التي س����تنظم رحالت كثيرة بني 
اجلزائر والقاهرة في االيام القليلة 
القادمة. وفى نفس اطار التصفيات 
االفريقية، حدد االحتاد االفريقي 

لكرة القدم يوم 30 نوفمبر املقبل 
موعدا إلجراء قرعة النسخة 27 من 
كأس افريقي����ا املقررة إقامتها في 

أنغوال بني 10 و31 يناير املقبل.
وضمنت مصر وجودها على 
رأس مجموعة بصفتها حاملة اللقب 
في أخر عامني، في حني ستترأس 
أنغوال مجموع����ة أخرى بصفتها 

الدولة املستضيفة.
ويتبقى 5 منتخبات سوف يتبني 
هويتهم بعد اجلولة األخيرة من 
التصفي����ات والتي س����تجري مع 

منتصف شهر نوفمبر املقبل.

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم في بيان نشره مبوقعه على 
االنترنت أن املنتخب األول سيجري معسكرا إعداديا يبدأ من الثامن 
وحتى 12 نوفمبر املقبل اس����تعدادا للمباراة احلاس����مة أمام نظيره 
املصري املقررة 14 من الش����هر نفس����ه على ستاد القاهرة في ختام 
مباريات املجموعة الثالثة بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
وكأس أفريقيا 2010. ولم يش����ر االحتاد ف����ي بيانه إلى مكان إجراء 
املعسكر، غير أن مصادر مطلعة أكدت أنه سيقام مبنطقة »كاستييه« 
جنوبي فرنس����ا، وهو نفس املكان الذي استعد فيه العبو اجلزائر 

ملباراة الذهاب أمام مصر.
وأوضح االحت����اد أن اجتماعا ضم رئيس االحتاد محمد روراوة 
واجلهاز الفني بقيادة رابح سعدان خلص إلى أن تسافر بعثة املنتخب 
إلى القاهرة في 12 نوفمب����ر على منت طائرة خاصة على أن يجري 

الالعبون حصة تدريبية واحدة عشية املباراة.

»السيليساو« يواجه غانا في نهائي مونديال الشباب
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

افلتت البرازيل من فخ كوستاريكا الذي نصبه للعديد من منتخبات 
بطولة كأس العالم للش���باب، واستطاع راقصو السامبا ان يفوزوا 
1 - 0 لتنتهي املغامرة وتتأهل البرازيل لنهائي البطولة لتواجه غانا 

التي تغلبت على املجر 3 - 2 في الدور نصف النهائي.
وهي املرة التاس���عة التي تتأهل فيها البرازيل لنهائي البطولة، 
وف���ازت منها بأربعة ألقاب وباتت عل���ى بعد خطوة واحدة إلضافة 

اللقب اخلامس.
وقدم املنتخبان مباراة مثيرة، ولم يكن منتخب كوستاريكا لقمة 
س���ائغة بل احرج »السيليس���او« في العديد من االوقات لكن احلظ 
وقف حائال دون تس���جيل هدف في مرم���ى رافائيل بيريز احلارس 

البرازيلي.
وسجل آالن كارديس هدف التأهل مبهارة فائقة حينما تلقى الكرة 
العرضي���ة العابرة من جميع الرؤوس وس���ددها قوية في الزاوية 

الضيقة ملرمى ايستبان الفاردو )67(.
وحاولت البرازيل اضافة الهدف الثاني من خالل استغالل املساحات 
التي ظهرت في خط وس���ط ودفاع كوستاريكا الذي انطلق لتعديل 
النتيجة، اال ان التسرع وس���وء انهاء الهجمات والفردية لم يعطيا 

االفضلية ملضاعفة النتيجة.

تفوق غاني

وتأهل املنتخب الغاني الى املباراة النهائية بعد فوزه على املجر، 
بعدما أنهى النجوم السوداء الشوط االول 2 - 0.

ول���م تكد متر 10 دقائق على بداية اللق���اء حتى وضع دومينيك 
اديي���اه غانا في املقدمة بعدما تخطى احلارس املجري ووضع الكرة 

بسهولة بالغة في املرمى.
وف���ي الدقيقة 31 عاد أديياه ليضاع���ف النتيجة لغانا من ضربة 

رأسية وال أروع وسط اكتفاء مدافعي املجر باملشاهدة.
وعلى عكس املتوقع، نش���ط املنتخب املجري كثيرا في الشوط 
الثاني ومتكن من تقليص النتيجة في الدقيقة 73 عن طريق ماركو 

فوتاكس من تسديدة متوسطة من داخل منطقة اجلزء.
ولكن غانا متكنت من توس���يع الفارق مجددا في الدقيقة 81 عن 
طريق ابيكو كوانس���اه الذي اطلق تسديدة صاروخية ال تصد وال 

ترد جعل بها النتيجة 3 - 1.
وفي الدقيقة 84، متكن املنتخب املجري من تقليص النتيجة مرة 
اخرى عن طريق ادام باالغتي الذي انزلق داخل منطقة اجلزاء ليكمل 

الكرة بقدمه في املرمى.

أزمة بين اتحاد الكرة البحريني و»اآلسيوي«
المنامة ـ ناصر محمد

يواجه االحتاد البحريني لكرة 
القدم مش����كلة كبيرة مع االحتاد 
اآلس����يوي للعبة، وذلك بعد قرار 
األخير بعدم تأجيل موعد مباراة 
املنتخ����ب البحريني مع املنتخب 
اليمني احملدد لها 18 نوفمبر املقبل 
ضمن تصفيات كأس آس����يا 2011 
والتي ستقام في البحرين بعد 4 
ايام فقط من اللقاء املهم واملرتقب 
للمنتخب البحريني امام نيوزيلندا 
في اطار امللحق العاملي لكأس العالم 
جنوب افريقيا والتي س����تقام في 
ويلنغتون يوم 14 نوفمبر، وبالتالي 
فإن ه����ذا الوضع أوق����ع االحتاد 
البحريني في مش����كلة كبيرة قد 
اليمن  تتطلب التضحية مبباراة 
اذا واصل االحتاد اآلسيوي تعنته 
وإصراره على املوعد احملدد، وتشير 
التفاصيل الى ان ما يحدث نتيجة ما 
أفرزته انتخابات االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم األخيرة وترشيح الشيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة ملنافسة 
محمد بن همام على الرئاسة، ومن 
جانب آخر، وفي اطار التضارب في 
املواعيد بني املباريات وفي نفس 
االسبوع س����يلتقي فريق احملرق 

بطل الدوري في مباراة مهمة مع 
فريق الشباب اإلماراتي في دبي يوم 
20 نوفمبر ضمن بطولة األندية 
اخلليجية وبالتالي فهي مش����كلة 
أخرى للمحرق الذي يلعب باملنتخب 

من العبيه ثمانية العبني!
وسيكون الوضع صعبا وينتظر 
ان يتم ايجاد احللول املناسبة لهذه 
املشكلة خالل االيام املقبلة، خاصة 
ان االحت����اد الدولي لكرة القدم قد 
حدد ي����وم 14 نوفمبر كآخر يوم 
املتأهلة لنهائيات  الفرق  لتحديد 

كأس العالم جنوب افريقيا.

خسارة النجمة

هذا وقد بدأت امس االول اجلولة 
الثانية من مباريات دوري الدرجة 
االولى لكرة الق����دم ومني خاللها 
النجمة بأول هزمية بعد خسارته 
امام احلالة 2 � 1، حيث احتس����ب 
حكم املباراة عبدالشهيد عبداألمير 
ركلة جزاء غير صحيحة استطاع 
من خاللها يوسف زويد ان يحرز 
الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 75 
وقد وضح في لقطة اإلعادة عدم 
ملس مدافع النجمة ابوبكر ادم للكرة 
بيده! وكان الشوط األول قد انتهى 

لصال����ح النجمة 1 � 0 أحرزه حمد 
فيصل بالدقيقة 37 وتعادل للحالة 
دعيج ناصر بالدقيقة 53، وبذلك 
حقق احلالة اول 3 نقاط متساويا 

مع النجمة بنفس الرصيد.
هذا وتختت����م اجلولة الثانية 
الي����وم اخلميس حيث س����يلتقي 
املالكية بقيادة مدربه اجلديد عباس 
فرحان بعد استقالة العراقي هاتف 
شمران وخسارة الفريق امام الرفاع 
في اجلولة االولى، س����يلتقي مع 
اللق����ب والذي فاز  احملرق حامل 
على احلالة 3 � 0، واملباراة الثانية 
يلتقي فيها الشباب برصيد نقطة 
من تع����ادل مع األهل����ي، والرفاع 

برصيد 3 نقاط.

سوبر السلة

ينطلق املوسم اجلديد الحتاد 
الدرجة االولى  كرة السلة ألندية 
زين غدا بلقاء السوبر الذي سيجمع 
ال����دوري األهلي وبطل  بني بطل 

الكأس املنامة.
وكان احتاد كرة السلة قد جدد 
الرعاية مع شركة زين لالتصاالت 
التي قدمت دعما جيدا لالحتاد منذ 

املوسم املاضي.

عربية متفرقات

كوفئ مدرب منتخب شباب االمارات لكرة 
القدم مهدي علي بتفرغه من وظيفته ملواصلة 
مهمته مع املنتخب. ج���اء قرار التفريغ من 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي 
ورئيس مجلس دبي الرياضي »بتفرغ مهدي 
علي من وظيفته في هيئة الطرق واملواصالت 
تفريغا تاما من اجل مواصلة مهمته الوطنية 
مع منتخب الش���باب والعمل مع املنتخبات 

الوطنية االماراتية«.
تش��هد اجلولة الثانية لكأس جنوم قطر 
لكرة القدم التي تنطل��ق اليوم مواجهات قوية 
وصعبة بني فرق املقدمة، فيلتقي في املجموعة 
االولى الس��د مع قطر والعربي مع السيلية وام 

صالل مع الشمال.
استجابت جلنة املس���ابقات في احتاد 
الكرة املصري لطلب حس���ن شحاته املدير 
الفني ملنتخب مصر بتأجيل اجلولتني التاسعة 
والعاشرة املقرر اقامتهما 30 أكتوبر اجلاري، 
و3 نوفمب���ر املقبل وذلك اس���تعدادا ملباراة 
اجلزائ���ر الفاصلة في اجلول���ة االخيرة من 
التصفيات النهائية لكأس العالم 2010 بجنوب 

افريقيا املقرر اقامتها الرابع عشر من نوفمبر 
املقبل.

حقق العهد وصيف املوسم املاضي انطالقة 
جي��دة، وفاز على املب��رة 1-0 في ختام املرحلة 
االول��ى من بطولة لبنان لكرة القدم على ملعب 
بلدية برج حمود.  وسجل للعهد البرازيلي فابيو 

دا سيلفا )74(.
قرر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جوزيف بالتر افتتاح مشروع 
الهدف مبدينة الس���ادس من أكتوبر خارج 
القاهرة صباح غ���د اجلمعة. ويرافق بالتر 
رئيس املجل���س القومي للرياضة في مصر 
م.حسن صقر ورئيس االحتاد األفريقي لكرة 
القدم عيسى حياتو ورئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم سمير زاهر ومسؤولو جلان فيفا 

وأعضاء االحتاد املصري.
تلقى نادي األهلي املصري دعوة من أوپيك 
ماالبا عمدة مدينة ديرب��ان في جنوب أفريقيا 
ومال��ك نادي أفريكان ووندرز للمش��اركة في 
بطولة عاملية لألندية التي مر على إنشائها أكثر 

من مائة عام تقام في جنوب أفريقيا.

األبيض في معركة قوية أمام ساوث شاينا الليلة
في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس االتحاد اآلسيوي

كيم: لستم محظوظين لبلوغ النهائي
عبداهلل: ندرك أساليبكم والرد في الملعب

الكرامة يحل ضيفاً على بيكامكس

نهائي كأس االتحاد في الكويت

شن مدرب فريق ساوث شاينا الكوري اجلنوبي كيم هجوما على 
العبي الكوي����ت بغية التأثير على معنوياته����م وذلك في املؤمتر 

الصحافي الذي عقده املدربان صباح امس.
وقال كيم سنلعب للفوز الننا نريد مواصلة طريقنا نحو النهائي 
وعليه فإنني لن ألعب بتحفظ فأنا أثق بالعبي فريقي ثقة عالية وهم 
أقوياء مبا فيه الكفاية. وبالرغم من احترامي لفريق الكويت الذي يجيد 
اللعب والتمرير ولديه توازن في الدفاع والهجوم لكنه ليس محظوظا 
لبلوغ املباراة النهائية ألنه وقع أمامنا ونحن نستطيع هزمية كل من 
يقف ف����ي وجهنا. ورد مدرب األبيض محمد عبداهلل مؤكدا اننا ندرك 
احلروب النفسية في مثل هذه األحوال وليس هناك مستحيل في كرة 
القدم ومن حق اي فريق ان يطمح لبلوغ املباراة النهائية لكننا نعرف 
إمكانات اخلصم جيدا وهو فريق يجيد احلركة واالنتشار في منتصف 
امللعب وال يعطي مجاال للتمرير ونحن متفائلون بالعبينا بالرغم من 

حالة النقص الشديد التي نعاني منها وسيكون الرد في امللعب.
كما أكد مهاجم الفريق الضيف البرازيلي روزانيو ان زمالءه سيقدمون 
مباراة كبيرة تعكس مستوى الفريق وأحقيته بالوصول الى النهائي. 
ومن جهته قال جنم دفاع األبيض احمد الصبيح ان معنوياتنا عالية 
واألبيض دائما قوي مبن حضر اما التصريحات االعالمية فلن تؤثر 

علينا الننا عادة ال نقرأ الصحف قبل املباراة.
ويدير املباراة احلكم القطري الدولي عبدالرحمن عبده ويساعده 
مواطنه حس����ن الذوادي واإلماراتي عم����ر املهندي واحلكم الرابع هو 

االماراتي علي حمد ويراقبها حمد الصينع من السعودية.

يرفع الكرامة الس����وري شعار عدم اخلسارة عندما يالقي مضيفه 
بيكامكس الڤيتنامي اليوم لتسهيل مهمته في اإلياب في حمص أمال في 
مواصلة املشوار لتكرار اجناز مواطنه اجليش الذي كان اول من دون 
اسمه في سجالت البطولة عام 2004. ووجد مدرب الكرامة محمد قويض 
ان املباراة ليس����ت سهلة كما يعتقد البعض وقال ان »املباراة صعبة، 
فالفريق الڤيتنامي يضم ثالثة محترفني من نيجيريا وجنوب افريقيا 
واالرجنتني وحقق نتائج متميزة في االدوار االولى من البطولة وهو 
في صدارة دوري بالده«. واعتبر ان مباراته متثل الش����وط االول وان 

احلسم سيتم في الشوط الثاني اي في مباراة الرد في حمص.
ولن تشهد تشكيلة الكرامة مفاجآت تذكر حيث يستمر غياب مدافعه 
الدولي بالل عبدالدامي وساعد دفاعه تامر حاج محمد بداعي االصابة.

أخطر االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم نادي الكويت رسميا بأن 
نهائي البطولة سيكون في 3 نوفمبر املقبل على ستاد نادي الكويت 
األمر الذي ساهم في رفع حماس اجلهازين الفني واإلداري والالعبني 

لتحقيق اجناز غير مسبوق للكرة الكويتية.

مبارك الخالدي
يحمل فريق ن���ادي الكويت 
الليلة آم���ال وطموحات االندية 
الكويتية كافة بتحقيق خطوة 
غير مسبوقة على الصعيد القاري 
عندما يستضيف فريق ساوث 
شاينا من هونغ كونغ في معركة 
كروية في ذه���اب الدور نصف 
النهائي لبطول���ة كأس االتحاد 

اآلسيوي.
ويتسلح االبيض بمعنويات 
عالية عندم���ا اثبت للجميع ان 
معدنه غال ببلوغه هذا الدور عبر 
بوابة اربيل العراقي عندما هزمه 
ايابا في عقر داره 1-0 بعدما كان 
قد تع���ادل معه في الكويت 1-1 

في الذهاب.
ويواجه الكويت غريما ليس 
س���هال فس���اوث ش���اينا يمتاز 
بالس���رعة شأنه ش���أن ممثلي 
الكرة في شرق اسيا عالوة على 
تواجد عدد من المحترفين بين 
صفوفه كانت لهم بصمة مؤثرة 
في بلوغ الفريق الدور قبل النهائي 

للبطولة.

مرحلة مهمة

ويدرك الجهاز الفني لالبيض 
بقيادة الوطني محمد عبداهلل انه 
على اعتاب مرحلة مهمة ال يمكنه 
بلوغها اال عبر تحقيقه الفوز على 
ارضه وبين جماهيره لالبتعاد عن 
االثار السلبية لالحتماالت االخرى 
في مباراة االياب في هونغ كونغ 
21 الجاري، وهذا ما يستوجب من 
اثناء  التركيز الشديد  الالعبين 
التمرير واالستقبال وعدم التسرع 
في التعامل مع الفرص السانحة 
والتي قد ال تتكرر كثيرا لطبيعة 
المواجهات في هذه االدوار وعدم 
ترك المس���احات شاغرة لتمتع 
العب���ي الخصم بالس���رعة في 
االرت���داد من الدفاع الى الهجوم 
واجادته���م التعامل مع انصاف 

الفرص المتاحة.
ومن المتوقع ان يمثل العميد 
المتألق  المرم���ى  في حراس���ة 
مصعب الكن���دري والذي اثبت 
جدارته في الذود عن مرماه في 
مواجهتي اربيل وكذلك مباريات 
كأس االتح���اد، وفي خط الدفاع 
يعول الجهاز الفني على خبرة 
البحريني عبداهلل المرزوقي والى 

جواره يعقوب الطاهر وحسين 
حاك���م واحمد الصبيح في حال 
عدم جاهزي���ة فهد عوض الذي 
يعاني من اصابة، ويبقى الحذر 
مطلوبا من الرباعي الدفاعي في 
عدم ارتكاب اخطاء يستفيد منها 

العبو الخصم.
ويقع العبء الكبير الليلة على 
العبي خط الوسط وليد علي الذي 
عليه االبتعاد عن الفردية وجراح 
العتيقي ميزان الخط والمتألق 
ناصر القحطاني بحركته الدؤوبة 
ونقل الكرة دون تعقيد والمساندة 
في االدوار الدفاعية لشل حركة 
الخصم م���ن منتصف الملعب، 
وفي المقدمة يتواجد الهداف خالد 
عجب الذي تحوم الشكوك حول 
مشاركته الصابته في التدريبات 
ومن المحتمل مشاركة عبداهلل 
نهار بدال منه والبرازيلي روجيرو 
صاحب الهدف الغالي في مباراة 

اربيل.

وال شك ان تسجيل هدف كفيل 
الالعبين  الحماس بين  باشعال 
وشن العديد من الهجمات بغية 
زيادة الغلة تحسبا لمباراة االياب 
وعدم تكرار سيناريو مباراتي 
اربيل والوصل، حيث كان الفريق 
يتراجع دون مبرر بعد احرازه 

هدفا.

وفي المقابل يتطلع س���اوث 
شاينا الى تحقيق نتيجة ايجابية 
فمدربه الك���وري الجنوبي كيم 
غون اطلق تصريحات اعالمية 
الهدف منها التأثير على معنويات 
العبينا، كم���ا ان الفريق يمتلك 
النزع���ة الهجومية حيث وصل 
له���ذا الدور بعد خس���ارته امام 

نيفيتش���ي االوزبكى ايابا 5-4 
والفوز على ارضه ذهابا بهدف 
بفضل هدافه البرازيلي كارلوس 
ادواردو سيلفا صاحب ال� 7 اهداف 

في البطولة.
والفريق حق���ق نتائج الفتة 
ام���ام فرق عالمية حيث س���بق 
ان فاز على توتنهام االنجليزي 

2-0 اغسطس الماضي وفاز على 
يوڤنتوس االيطالي 1-0 بمناسبة 
احتفال���ه بم���رور 100 عام على 
تأسيسه وس���بق ان خسر من 
ليڤربول االنجليزي 1-2، ويضم 
الفريق المحت���رف الكاميروني 
جيرارد امباسا والبرازيلى االخر 

رودريغو دي فيرتاس.

ساوث شايناالكويت
7:30

الكويت الرياضية

وفد األبيض يغادر
إلى هونغ كونغ السبت

تغادر بعثة األبيض متوجهة الى هونغ كونغ الس���بت املقبل استعدادا خلوض لقاء 
اإلياب 21 منه وستقيم البعثة في فندق شنغريال ومن املتوقع ان تغادر البعثة على منت 

طائرة خاصة بحسب ظروف لقاء الليلة.


