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القرعة أوقعت املنتخبات اخلمسة مبواجهة كبار القارة

طريق صعب لعرب آسيا نحو مونديال البرازيل
عن مجموعتني متوازنتني.

الب��وس���عيدي  وق������ال 
»املجموعتان متوازنتان وأعتقد 
أن مجموعتن���ا صعب���ة لكن 
نتمن���ى ان نوفق وان يخدمنا 
البطاقتني  احلظ بحجز احدى 
للتأهل، وامتنى ايضا التوفيق 

للمنتخبات العربية«.
وأض���اف »احلظوظ قائمة 
طاملا وصلنا الى هذه املرحلة، 
سنستعد بشكل جيد ونسير 
خطوة خطوة«، مضيفا »بداية 
منتخب عمان ستكون قوية اذ 
سنخوض مباراتنا االولى في 
اليابان، ثم الثانية على االرجح 

ضد استراليا في مسقط«.

انتقادات أردنية

بدوره، انتقد مدرب منتخب 
العراق���ي عدنان حمد  االردن 
الرابع  الدور  برنامج مباريات 

احلاسم.
وق���ال حم���د »ان انطالق 
تصفيات الدور الرابع في شهر 
يونيو هو مثالي لشرق آسيا 
ولكنه في نهاية املوسم بالنسبة 

للدول العربية في الغرب«.
وتاب���ع »املجموعة الثانية 
تضم ثالثة منتخبات عربية، 
فعلى االقل ميكن ان تكون هناك 
فرص���ة ملنتخب عربي للتأهل 
الى املونديال«، مضيفا »القرعة 
متوقعة ومتوازنة واملنتخبات 
جميعها معروفة بعد ان وصلت 

الى الدور احلاسم«.

للمشاركة في كأس القارات في 
البرازيل صيف 2013، فوضع 
في اخلانة اخلامس���ة لتسهيل 

برنامج مبارياته. 
ن���ال املنتخب االس���ترالي 
 التصني���ف االعل���ى م���ن بني 
العش���رة  جمي���ع املنتخبات 
املتأهلة، اذ تفوق على نظيره 
الياباني الذي كان اسقطه في 
نهائي كأس آسيا مطلع عام 2011 

في الدوحة.
واخذت مباري���ات اجلولة 
الدور  السادس���ة االخيرة من 
الثالث في 29 املاضي باالعتبار 

مهديفيكا والياباني تسونياسو 
ميياموتو. 

ووزعت املنتخبات العشرة 
املتأهلة على خمسة مستويات 
حس���ب تصنيف فيفا االخير 
الصادر مطلع الشهر اجلاري، 
فج���اءت اس���تراليا وكوري���ا 
اجلنوبية في املستوى االول، 
الثاني،  ف���ي  واليابان وايران 
واوزبكستان والعراق في الثالث، 
وقطر واالردن في الرابع، وعمان 

ولبنان في اخلامس.
وق���د روع���ي ف���ي القرعة 
منتخب اليابان بطل اسيا املدعو 

»املجموع���ة متوازنة والتأهل 
يحتاج الى جهد غير عادي من 
الكرة  اجلميع لتحقي���ق حلم 
القطرية«، محذرا »من التفاؤل 
املفرط خاص���ة ان املجموعة 
تضم منتخبات قوية«، واشار 
الى ان االحت���اد القطري »بدأ 
باتخاذ اخلطوات اخلاصة باعداد 

املنتخب«.

اقتناع عماني

م���ن جهته، اعتب���ر رئيس 
العم��ان���ي خال���د   االحت�����اد 
البوسعيدي ان القرعة اسفرت 

في التصنيف اجلديد لالحتاد 
الدولي )فيفا(، فتقدمت استراليا 
بالتال���ي مركزين لتصبح في 
املركز العشرين، فيما تراجعت 
اليابان ثالثة مراكز وباتت في 

املركز الثالث والثالثني.

حذر قطري

الى ذلك، اكد رئيس االحتاد 
القط���ري لكرة القدم الش���يخ 
حمد ب���ن خليفة ان املجموعة 
متوازن���ة لكن ذلك ال يعني ان 

التأهل سيكون سهال.
وقال رئيس االحتاد القطري 

)م���درب عم���ان( والبرتغالي 
كارل���وس كوي���روش )مدرب 
ايران( والبرازيلي زيكو )مدرب 
العراق( والعراقي عدنان حمد 
)مدرب االردن( وتشوي كانغ 
هي )مدرب كوريا اجلنوبية( 
واالملاني ثي���و بوكير )مدرب 
لبنان( وش���ارك في س���حب 
القرعة النجمان االيراني مهدي 

مجموعتا الدور الرابع للتصفيات اآلسيوية
كوريا اجلنوبية وإيران وأوزبكستان وقطر ولبناناألولى
أستراليا والعراق واألردن وعمان واليابانالثانية

يواجه ممثلو العرب اخلمسة 
مهمة ش���اقة في الدور الرابع 
احلاسم من التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس العالم لكرة 
البرازيل  ف���ي  املق���ررة  القدم 
عام 2014 والتي سحبت أمس 
في كواالملبور واس���فرت عن 

مجموعتني متوازنتني. 
وأسفرت القرعة عن وقوع 
منتخب���ات كوري���ا اجلنوبية 
وايران واوزبكس���تان وقطر 
 ولبن�����ان ف�����ي املجم��وع���ة 
األولى، واس���تراليا والعراق 
واالردن وعم���ان واليابان في 

الثانية.
وتقام منافسات الدور احلاسم 
ال���دوري من مرحلتني  بنظام 
ذهابا وايابا بدءا من 3 يونيو 
املقبل، ويتأهل االول والثاني 
من كل مجموعة مباش���رة الى 

النهائيات في البرازيل.
ويلتقي صاحب���ا املركزين 
الثالث ف���ي املجموعتني ذهابا 
وايابا في ملحق آسيوي، يعبر 
املتأهل فيه الى خوض ملحق 
آخر م���ن مبارات���ني ايضا مع 

خامس اميركا اجلنوبية.
حضر احلفل مدربو املنتخبات 
املتأهلة وبعض املسؤولني فيها 
ابرزهم الفرنسي بول لوغوين 

)رويترز( مدرب العراق البرازيلي زيكو يتابع مراسم سحب القرعة   )أ.پ( املدير التنفيذي لالحتاد اآلسيوي ويندسور جون يسحب اسم لبنان  

 أوقف أورالندو ماجيك مسلسل انتصارات 
مضيفه شيكاغو بولز عند ثمانية على التوالي، 
وذلك بالفوز عليه 99-94 ضمن منافس����ات 

الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة.
 على ملعب »يونايتد سنتر« وأمام 22127 
متفرجا، متكن اورالندو وبعد ليلتني فقط على 
سقوطه امام تشارلوت بوبكاتس، صاحب أسوأ 
سجل في الدوري )5 انتصارات فقط مقابل 32 
هزمية(، من التفوق على ش����يكاغو، صاحب 
أفضل س����جل في الدوري، وذلك بفضل تألق 
عمالقه دوايت هاورد الذي س����جل 29 نقطة 
مع 18 متابعة في مباراة تخلف عليها صاحب 
األرض بف����ارق 17 نقطة في الربع األول ثم 15 
في أواخر الربع الثاني قبل ان يعود الى اللقاء 
بتسجيله النقاط العشر األخيرة من الشوط 
األول بفضل جهود كاي����ل كورفر، ثم واصل 
اندفاعه حتى تقدم 91-89 في آخر 2.56 دقيقة 

من املواجهة.
 لك����ن اورالندو الذي تقدم في بداية الربع 
األخير بفارق 10 نقاط، رد بتسجيله 8 نقاط 
متتالية مقابل واح����دة فقط لصاحب األرض 
وبدأها هاورد بالذات بسلة استعراضية رائعة 
اثر متريرة من جامير نيلس����ون، ثم اضاف 
راين اندرس����ون سلة ثالثية ورميتني حرتني 
ليمهد الطريق امام فريقه من اجل حتقيق فوزه 
السادس والعشرين في 41 مباراة حتى اآلن. 
 وس����اهم كل من جايسون ريتشاردسون 
والتركي هيدو توركوغلو بهذا الفوز بعد ان 
س����جل األول 18 نقطة والثان����ي 13 نقطة مع 
6 متري����رات حاس����مة و6 متابعات، فيما كان 
كارلوس بوزر األفضل في شيكاغو بتسجيله 
26 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف ديريك روز 

17 نقطة مع 9 متريرات حاسمة و4 متابعات 
وتاج غيبسون 14 نقطة دون ان يتمكنوا من 
جتنيب فريق املدرب ت����وم ثيبودو هزميته 
التاسعة في 42 مباراة، اال انه مازال في صدارة 

املنطقة الشرقية والترتيب العام.
 وعلى ملعب »يو اس ايروايز سنتر« وامام 
15498 متفرجا، فك فينيكس صنز عقدته أمام 
ضيف����ه داالس مافريكس حامل اللقب وحقق 
فوزه األول عليه في املواجهات التسع األخيرة، 
بينها اربع هذا املوس����م، وذلك بتغلبه عليه 
96-94 في لقاء كان متخلفا خالله بفارق 12 
قبل ان يتمكن في أواخر الربع الثالث وأوائل 
الربع األخير من تس����جيل 31 نقطة، مقابل 8 
فقط لضيفه، ما س����مح ل����ه بالتقدم بفارق 11 

نقطة 80-91.
 لكن فينيكس فش����ل في ايجاد طريقه الى 
الس����لة في آخر 2.46 دقيق����ة من املواجهة ما 
سمح جليسون كيد واالملاني ديرك نوفيتسكي 
بتقليص الف����ارق الى 92-96 قبل 1.01 دقيقة 
على صافرة النهاية، ثم جنح نوفيتسكي في 
تقليصه الى سلة واحدة 94-96 في الثواني 

ال� 25 األخيرة.
 وحص����ل فينيك����س على فرص����ة ثمينة 
لتوسيع الفارق الى اربع نقاط لكن املخضرم 
غرانت هيل فشل في ترجمة رميتني حرتني، 
وطلب بعدها مدرب داالس ريك كاراليل وقتا 
مس����تقطعا وصلت بعده الكرة الى الفرنسي 
روردريغ بوبوا الذي عجز عن معادلة النتيجة 
في مناسبتني خالل الثواني األخيرة، ما سمح 
لصاحب األرض باخلروج فائزا للمرة السادسة 
ف����ي اخر 8 مباريات والثامنة عش����رة في 39 

مباراة خاضها هذا املوسم.

)أ.ف.پ( العب فينيكس حكيم واريك يتطاول للتسجيل وشون وليامز مينعه  

»NBA« أورالندو يعرقل شيكاغو في الـ

واصل الشباب زحفه نحو لقب 
الدوري السعودي لكرة القدم اثر 
فوزه على مضيفه النصر 2-1 على 
ستاد امللك فهد الدولي في الرياض 
في املرحلة احلادية والعشرين من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وأنهى النصر الش����وط األول 
متقدما بهدف العبه وهدافه محمد 
الس����هالوي )44(، اال ان الشباب 

تق���رر بصفة نهائي���ة إلغاء 
الذي كان س���يقيمه  املعس���كر 
فريق الك���رة بنادي الزمالك في 
اإلمارات بداية م���ن اليوم، بعد 
اختالف مسؤولي القلعة البيضاء 
مع الشركة الراعية على املقابل 
الت���زام األخيرة  املادي وع���دم 

باالتفاق السابق.
الطرفني  ب���ني  وكان االتفاق 
يقضي بحصول الزمالك على مبلغ 
250 ألف دوالر كاملة قبل السفر 
في حني قامت الش���ركة املنظمة 
مبنحه مبلغ 185 ألف دوالر فقط، 
وهو ما أغضب مسؤولي النادي، 
عالوة على تغيير مباريات الفريق 
خالل املعس���كر عدة مرات دون 

الرجوع ملسؤولي الزمالك.
ويواصل األبيض حاليا تدريباته 
بالقاهرة حلني خوض لقاء الذهاب 
أمام أفريكا س����بورت العاجي في 
دور ال����� 32 لدوري األبطال نهاية 

هذا الشهر.
وكان الفريق قد ادى تدريباته 
باألمس على ملعب حلمي زامورا 

مبقر القلعة البيضاء، وقد استغرق 
التدري����ب ما يقرب من الس����اعة 
ونصف س����اعة، واش����تمل على 
امللع����ب وتدريبات  اجلري حول 
اإلحم����اء، ثم الدخ����ول في مران 
التسليم والتسلم  تنمية مهارات 
والضغط، وش����هد املران تألق كل 
من الكاميروني اليكسيس مندومو 
واسالم عوض، في حني تغيب عن 
التدريبات الثالثي نور السيد وهاني 

سعيد واحمد حسام »ميدو«.

عودة عبدالمنصف

على صعي����د آخر، اكد حارس 
مرم����ى فري����ق اجلون����ة محم����د 
عبداملنص����ف ان ق����رار انضمامه 
لصفوف املنتخب املصري خالل 
الفترة املقبلة التي سيتجمع فيها 
املنتخب حتت قيادة األميركي بوب 
برادلي اليوم من أجل خوض مباراة 
ودية محتمل����ة كان ينتظره منذ 
فترة طويل����ة للعودة مرة أخرى 
للصفوف الدولية وحراسة مرمى 

منتخب بالده.

يستعد لكأس امللك لألبطال حيث 
سيكون الوضع مختلفا.

وعن املدربني ايضا ارجع مدرب 
األهلي التشيكي ياروليم خسارة 
فريقه امام خلويا القطري في دوري 
أبطال آسيا الى عدم التوفيق الذي 
الزم فريقه طوال املباراة وإهداره 

جلميع الفرص التي أتيحت له.
الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

حسن مكي واحمد دويدار وصالح 
عاشور وحسام عبداجلواد وعبداهلل 
فاروق وعاشور التقي ومصطفى 
طلعت ومصطفى شبيطة ومحمد 
احلصري واحمد متس����اح وامين 
حفني ومحمد النني واحمد حجازي 

ومحمد صالح وباسم علي. 
من ناحية أخرى، قرر االحتاد 
األفريق����ي لك����رة الق����دم جتنيب 
منتخبي مصر واجلزائر مواجهة 
تونس واملغرب في الدور احلاسم 
من التصفيات املؤهلة لكأس األمم 
األفريقي����ة 2013 بجنوب أفريقيا، 
الكبيرة مع  املنتخب����ات  لتتالقى 
منتخبات من أصحاب التصنيفني 
الثالث والرابع، حيث ان تأجيل وقوع 
الدربيات في التصفيات سيضفي 
حماسا أكبر على املسابقة مستقبال، 
وسيضمن وجود منتخبات كبرى 
في البطولة حتى ال يتكرر سيناريو 
النسخة املاضية التي شهدت غياب 
املنتخبات الكبرى عنها مثل مصر 

واجلزائر والكاميرون.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح   ٭

برصيده السابق 28 نقطة.
وش����هدت املباراة عودة ناصر 
الش����مراني لصدارة الهدافني بعد 
ان رف����ع رصي����ده ال����ى 17 هدفا 
بفارق هدف ع����ن مهاجم األهلي، 
البرازيلي ڤيكتور. من جهته برر 
مدرب النصر، الكولومبي ماتورانا، 
اخلسارة الى تساقط العبيه الذي ال 
يرى له سببا، مشيرا الى أن فريقه 

أن����ه جاهز بق����وة لتثبيت قدميه 
وحجز مكان أساس����ي بالفريق، 
بعد غياب كبير عن الفراعنة منذ 
انضمامه ألول مرة مع املدير الفني 
السابق حسن شحاتة، مشيرا إلى 
أنه سيقدم كل ما لديه خالل املعسكر 
احلالي حتى يلفت نظر األميركي 
بوب برادلي، ويصبح أحد العناصر 
املهمة باملنتخب في الفترة املقبلة 
التي س����يخوض فيه����ا املنتخب 
تصفي����ات كأس أفريقيا 2013 في 
جنوب أفريقي����ا وكذلك تصفيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل.
الفني للمنتخب  وكان اجلهاز 
املصري قد أعلن أسماء 22 العبا 
للدخول بهم في معس����كر مفتوح 
يبدأ اليوم ويس����تمر ملدة 10 أيام 
خلوض مباراة ودية جار االتفاق 

عليها حاليا.
وجاءت االختيارات على النحو 
التالي: عص����ام احلضري ومحمد 
عبداملنصف وأحمد الشناوي وأحمد 
سمير فرج واحمد خيري واملعتصم 
سالم وأحمد س����عيد اوكا واحمد 

اس����تهل الش����وط الثاني بضغط 
متواصل اثمر في الدقيقة 61 هدفا 
لناصر الش����مراني والذي اضاف 

ايضا الهدف الثاني )74(.
وحاول النصر كثيرا البحث عن 
التعادل وسط حتفظ شبابي ودفاع 
محكم حت����ى النهاية التي رفعت 
رصيد الش����باب الى 53 نقطة في 
الصدارة، فيما ظل النصر سادسا 

ابتعد  وكان عبداملنص����ف قد 
لفت����رات كبي����رة ع����ن االنضمام 
الفراعنة، وحتديدا منذ  لصفوف 
نهاية بطولة أفريقيا 2008 في غانا، 
وفاز بلقبها املنتخب املصري، ومنذ 
ذلك احلني لم ينضم احلارس مطلقا 
لصفوف املنتخب في أي لقاء سواء 

رسمي أو ودي.
وفي س����ياق متص����ل، أعرب 
العب وس����ط وادي دجلة والعب 
السابق مصطفى شبيطة  األهلي 
عن س����عادته بانضمامه ملعسكر 
الفراعنة، مؤكدا أن انضمامه ملعسكر 
املنتخب حاليا كان مفاجأة كبيرة له 
لم يتوقعها، خاصة أنه لم ينضم 
لصف����وف املنتخب األول من قبل 
سوى مرة واحد مع اجلهاز الفني 
السابق بقيادة حسن شحاتة في 
اح����دى املباريات الرس����مية ولم 

يشارك.
في الس����ياق ذاته، أكد صانع 
ألعاب فريق طالئع اجليش أمين 
حفني انه سعيد بالعودة مرة أخرى 
لصفوف املنتخب املصري، معلنا 

مهاجم النصر محمد السهالوي يتابع الكرة مبحاصرة مدافع الشباب وليد اجلحدلي

الشباب يعزز صدارته بتخطيه النصر

إلغاء معسكر الزمالك في اإلمارات بسبب مراوغات الشركة الراعية


