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زيدان الربيعي

ال.. ل�صمت احلربان!
رايك وانت حر

تابع���ت عن طريق ال�صدفة لق���اء تلفزيونيا بثته اأحدى القنوات 
الف�صائي���ة الكويتية مع املعلق الكويت���ي ال�صهري خالد احلربان 

الذي يعد من املدار�س املهمة يف جمال التعليق العربي.
اللق���اء كان جميال وفتحت فيه ذكريات جميلة بالن�صبة للحربان 
وهذا اأمر طبيعي جدا. لكن ال�صيء غري الطبيعي اأن معد ومقدم 
الربنامج رغم كيا�صته ولطفه، اإال اأنه مل يكن من�صفا ولي�س هذا 
فق���ط، ب���ل كان مزيف���ا للتاريخ. حي���ث حتدث احلرب���ان وبنوع 
م���ن االنتقائية عن املب���اراة الفا�صلة خلليج���ي"4" يف الدوحة 
ع���ام1976 التي جرت بني منتخبن���ا ومنتخب الكويت وانتهت 

مل�صلحة الكويت باأربعة اأهداف مقابل هدفني. 
فاحلرب���ان مل يتحدث عن املب���اراة االأوىل بني منتخبنا ونظريه 
الكويت���ي يف ذات ال���دورة والتي انتهت بالتع���ادل بهدفني لكال 
الفريقني.ورك���ز كل حديث���ه على املباراة الفا�صل���ة. بينما تعمد 
معد ومقدم الربنام���ج اإهمال هديف املنتخب الوطني يف مرمى 
الكوي���ت يف تلك املباراة اللذي���ن �صجلهما الالعب احمد �صبحي 

وهذا اأمر مناٍف للمهنية وللتاريخ.
 فاملهني���ة تتطلب منه اأن يظهر االأهداف ال�صتة الأنها تتحدث عن 
مباراة تاريخي���ة مهمة ال اأن ينتقي االأهداف االأربعة التي هزت 
�صب���اك رعد حمودي ويتجاهل ه���ديف العراق اللذين هزا �صباك 

احمد الطرابل�صي.
ث���م وا�ص���ل احلرب���ان ومق���دم الربنام���ج حديثهم���ا و�ص���ادف 
اأن ات�ص���ل املعل���ق ال�صع���ودي حمم���د البك���ر بالربنام���ج واأ�صاد 
باحلرب���ان وذكره كي���ف اأنه "البك���ر" كان مع احلرب���ان وموؤيد 
الب���دري ومعلقني اآخري���ن يف مونديال اإيطاليا ع���ام1990. ثم 
تط���رق البكر اإىل حال���ة كانت ق���د اأزعجت معلقن���ا الكبري موؤيد 
الب���دري الذي قام بالرد عليها عرب �صحيفة " املدى" قبل اأ�صهر. 
وه���ذه احلالة تتمث���ل باتهام البكر للبدري اأن���ه ذهب يبحث عن 
من���زل خال���د احلرب���ان يف الكويت بع���د اأحداث الث���اين من اآب 

.1990
 هن���ا كان يتوجب على احلرب���ان اأن يو�صح احلالة للم�صاهدين 
وال ي�صم���ت، خ�صو�ص���ا بع���د اأن نفاه���ا الب���دري م���ن قب���ل نفيا 
قاطع���ا. لكن م���ا يوؤ�صف ل���ه اأن احلرب���ان جتاهل ه���ذه احلادثة 
وا�صتم���ر باإث���ارة كوالي����س املباريات التي تغل���ب فيها املنتخب 
الكويتي م���ن قبل على �صقيقه العراق���ي وكاأن املنتخب الوطني 
مل يه���زم املنتخب الكويتي بع���د املباراة الفا�صل���ة يف الدوحة. 
حي���ث تطرق معد ومقدم الربنامج اإىل مباراة العراق والكويت 
الفا�صل���ة يف ت�صفي���ات دورة مو�صكو االوملبي���ة التي جرت يف 
بغداد ع���ام 1980 والتي انته���ت كويتية بثالث���ة اأهداف مقابل 
هدف���ني. وجتاه���ل معد ومق���دم الربنامج ثاني���ة الهدفني اللذين 
�صجلهم���ا ن���زار اأ�صرف يف مرم���ى الطرابل�صي اأي�ص���ا ، ما يوؤكد 
وجود نوايا غري �صافية حت���اول تزوير التاريخ " تلفزيونيا " 

وهذا اأمر غري مقبول باملرة.
 فقد �صاهدت قبل اأيام حتقيقا يف القناة الريا�صية العراقية عن 
م�ص���رية احلار�س الدويل رع���د حمودي وقد ت�صم���ن الربنامج 
لقط���ات عدي���دة الأه���داف ه���زت �صب���اك حم���ودي وكان باإمكان 
مع���د ومق���دم الربنام���ج جت���اوز ه���ذه االأه���داف والرتكيز فقط 
على الك���رات التي كان حمودي يبعدها ع���ن مرماه وما اأكرثها 

واأجملها يف اآن واحد.
لقد كان العراقيون من املعجبني باحلربان كمعلق لكن ال�صورة 
الت���ي و�صعه���ا له خم���رج ومع���د الربنام���ج �صحب���ت الكثري من 

ر�صيده لدى العراقيني.
 وق���د كنت اأمتنى اأن يكون من�صفا مع ذكرياته بحلوها ومرها. 
كم���ا كن���ت اأمتن���ى اأن يك���ون املداف���ع احلقيقي عن زميل���ه موؤيد 
البدري من تهمة البكر. لكنه لالأ�صف مل يفعل وال اأعرف الدوافع 

وال النوايا التي اأمتناها اأن تكون ح�صنة وريا�صية.

العدد )1615( ال�ضنة ال�ضابعة -الثالثاء  )29( اأيلول 2009

د بي / )ا ف ب( 
االم��ارات��ي وقطر  ال��و���ص��ل  م��ن  ك��ل  ي�صعى 
القطري اىل قطع خطوة مهمة نحو التاأهل 
اىل الدور ن�صف النهائي من بطولة االندية 
كرة  يف  والع�صرين  اخلام�صة  اخلليجية 

القدم.
يف  البحريني  الرفاع  مع  الو�صل  ويلتقي 
العروبة  م��ع  وق��ط��ر  ال��راب��ع��ة،  امل��ج��م��وع��ة 
الثالثة ويعول قطر  املجموعة  العماين يف 
على خدمات العراقي ق�صي منري ومهاجمه 
االوروغوياين �صب�صتيان �صوريا ، يف حني 
ال�صباب  مع  البحريني  املحرق  اأي�صا  يلعب 
مع  العماين  و�صور  االوىل،  يف  االماراتي 

اخلور القطري يف الثانية.
ويتاأهل بطل كل جمموعة اىل الدور ن�صف 

النهائي.
الثاين  ف��وزه  حتقيق  اىل  الو�صل  ويتطلع 
اجلولة  يف  ال���رف���اع  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف  ع��ن��دم��ا 
فاز  ق��د  ك��ان  ان  بعد  البطولة،  م��ن  الثانية 
الكويت  يف   1-2 الكويتي  الكويت  على 
ف���وزه غدا  ف���اإن  ل��ذل��ك  يف اجل��ول��ة االوىل، 
�صيجعله يقرتب من حجز بطاقة املجموعة 

اىل ن�صف النهائي.
ويتوجب على الو�صل يف حال اراد حتقيق 
هدفه جتاوز الثغرات التي ظهرت يف خط 
دفاعه خالل مباراته مع بني يا�س ال�صاعد 
افتتاح  يف   3-3 ان��ت��ه��ت  وال���ت���ي  ح��دي��ث��ا 

الدوري االماراتي.
امام  منه  املتوقع  العر�س  الو�صل  يقدم  مل 
الكو�صتاريكي  م��درب��ه  ل��ك��ن  ي��ا���س،  ب��ن��ي 
اكد  غيماري�س  الك�صندر  اال�صل  الربازيلي 
انه "�صيعمل على جتاوز كل ال�صلبيات امام 

الرفاع".
من  ال��ك��ث��ري  "ارتكبنا  غ��ي��م��اري�����س  وق����ال 
ان  يا�س ويجب  بني  م��ب��اراة  االخ��ط��اء يف 
الروح  نف�س  ونقدم  الرفاع  ام��ام  نتجنبها 
الكويت،  يف  ب���ه  ظ��ه��رن��ا  ال����ذي  واالداء 
العبور  بوابة  �صيكون  فوزنا  ان  خ�صو�صا 

اىل ن�صف النهائي".
مرماه  حار�س  خدمات  الو�صل  وي�صتعيد 
الدويل ماجد نا�صر الذي غاب عن لقاء بني 
�صهية  تبقى  ان  ياأمل  كما  لال�صابة،  يا�س 
مهاجمه �صعيد الكاأ�س مفتوحة بعدما �صجل 
خليجيا  ال�صابقتني  امل��ب��ارات��ني  يف  هدفني 

وحمليا.
ال���ف���ري���ق االم������ارات������ي على  ك���م���ا ي���ع���ول 
ال�صيبة  حممد  العماين  االجنبي  الرباعي 
والربازيليني الك�صندر اوليفريا ودوغال�س 

دو�س �صانتو�س والبنمي برييز باال�س.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي��خ��و���س ال����رف����اع م��ب��ارات��ه 
يف  طيبة  نتيجة  حقق  ق��د  وك���ان  االوىل، 
اكت�صح  عندما  البحريني  ال��دوري  افتتاح 
ال�صربي  �صفوفه  يف  وي�صم   ،1-4 املالكية 
تيتينيو  والربازيلي  ميالدين  جوفانت�صيك 

والكامريوين م�صطفى خمتار.
اجلديد  املو�صم  ب��داي��ة  قبل  امل��ح��رق  و�صم 
عبداللطيف  ا�صماعيل  البحريني  ال��دويل 
العجيمي  وحممود  �صعيد  علي  واحلار�س 
وعلي ال�صيد عي�صى، وجدد ا�صتعارة املتالق 

ح�صني �صلمان من ال�صباب.
قطر-العروبة

وياأمل قطر بدوره يف االقرتاب من التاأهل 
ي�صت�صيف  ع��ن��دم��ا  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ص��ف  اىل 
العروبة العماين بعد ان كان قد تغلب على 
اجلولة  يف   2-3 ال�صعودي  االتفاق  �صيفه 

االوىل.
الفر�صة مهياأة امام قطر ومدربه الربازيلي 
ا�صتعاد  ان  بعد  الفوز  لتحقيق  الزراوين 
املحلي  ال���دوري  يف  االنت�صارات  الفريق 
ب��ف��وزه ع��ل��ى ال��وك��رة 1-���ص��ف��ر م��ا و�صعه 
عن  واح��دة  نقطة  بفارق  الثالث  املركز  يف 

املت�صدرين ال�صد والغرافة.
الالعبني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ق��ط��ر  يعتمد 
وجا�صم  ���ص��وري��ا  ���ص��ي��ب��ا���ص��ت��ي��ان  اب���رزه���م 
هدف  ���ص��اح��ب  ف�صل  وحم��م��د  البوعينني 
الفوز على االتفاق يف الوقت بدل ال�صائع، 

طالل  امل��غ��رب��ي��ني  امل��ح��رتف��ني  ج��ان��ب  اىل 
والربازيلي  �صفري  ويو�صف  ال��ق��رق��وري 

مار�صينيو اوليفريا.
الفوز يف  في�صعى اىل حتقيق  العروبة  اما 
اىل  وال��ع��ودة  البطولة  يف  مبارياته  اوىل 
الربازيلي  على  معوال  نقاط  بثالث  ب��الده 
والليبريي  بيرت  والزامبي  اوليفريا  االآخر 

فرانك.
املحرق- ال�صباب

ال�صباب  ال��ب��ح��ري��ن��ي  امل��ح��رق  ي�صت�صيف 
االإماراتي امال يف بداية جيدة يف البطولة 
اذ انه ارتاح يف اجلولة االوىل التي �صهدت 
العربي  ام��ام  ار�صه  على  مناف�صه  �صقوط 

الكويتي �صفر-2.
ب��ق��ي��ادة مدربه  امل���ح���رق  ف��ري��ق  وي�����ص��ع��ى 
عاملي  ا���ص��ت��غ��الل  اإىل  ���ص��ري��دة  ���ص��ل��م��ان 
االأر�س واجلمهور للخروج بنقاط املباراة 
خ�صو�صا بعد انطالقته القوية يف الدوري 

املحلي بفوزه على احلالة بثالثية نظيفة.
ع���دي���دة بوجود  ���ص��ري��دة خ���ي���ارات  مي��ل��ك 
جعفر  ال�صيد  حم��م��د  احل��ار���س  ال��دول��ي��ني 
والعبي  امل�����ص��خ�����س  اإب���راه���ي���م  وامل����داف����ع 
الو�صط حممود جالل وحممود عبدالرحمن 
)بيليه(،  علي  ح�صني  وامل��ه��اج��م  )ري��ن��غ��و( 
ليند�صون  الربازيلي  حمرتفيه  عن  ف�صال 
�صيلفار )ريكو( ومواطنه جوليانو دا باوال 

واملغربي جمال اأبرارو.
فريقه  بالعبي  الكبرية  ثقته  �صريدة  واأك��د 
حتقيق  على  وقدرتهم  الفنية  واإمكاناتهم 
مع  ارت��ف��اع  يف  فريقي  "اأداء  وق��ال  ال��ف��وز 
املحلي،  ال�����دوري  م��ن��اف�����ص��ات  يف  دخ��ول��ه 
والفوز على احلالة بثالثية نظيفة له جانب 
م�صيفا  ال�صباب"،  لقاء  قبل  مهم  معنوي 
الفني  اجل��ان��ب  م��ن  ج��اه��زون  "العبونا 
ا�صتعدوا  اأغلبهم  واأن  خ�صو�صا  والبدين، 

جيدا مع املنتخب البحريني".
العبني  وي�صم  قوي  فريق  "ال�صباب  وتابع 
العربي  م��ب��ارات��ي  يف  �صاهدتهم  مميزين 

الكويتي واجلزيرة االإماراتي )حمليا(، انه 
فريق ال ي�صتهان به".

الفريق  ط���م���وح���ات  ت���رتك���ز  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
املدرب  بقيادة  التعوي�س  على  االإم��ارات��ي 
الربازيلي انطونيو �صرييزو الذي �صيعول 
كارلو�س  الربازيليني  حمرتفيه  جهود  على 

والت�صيلي  ب��ي��دارو  وكري�صتيانو  ريناتو 
البحريني  جانب  اإىل  فيالنويفا،  كارلو�س 
املحليني  الالعبني  عن  ف�صال  بابا،  ح�صني 
ع�صام  واملدافعني  عبدالله  �صامل  احلار�س 

�صاحي ووليد عبا�س.
���ص��ي��ح��اول �صور  ال��راب��ع��ة،  امل���ب���اراة  ويف 

عندما  االول  ف�����وزه  حت��ق��ي��ق  ال���ع���م���اين 
ان  بعد  وذل��ك  القطري  اخل��ور  ي�صت�صيف 
الن�صر  ام����ام  االوىل  اجل���ول���ة  يف  ���ص��ق��ط 

ال�صعودي 2-1.
ويخو�س �صور مباراته االوىل يف البطولة 

بعد ان ارتاح يف اجلولة االوىل.

الــثــانــيــة ـــــان يف اجلــــولــــة  ـــــره ال ـــا  ـــض ـــر� ـــر و�ـــضـــبـــ�ـــضـــتـــيـــان ف ـــن قـــ�ـــضـــي م

الو�صل وقطر ي�صعيان اىل الفوز الثاين يف دوري اأبطال اخلليج

بنزمية يعلن عن 
ارتياحه مع ريال مدريد 

مدريد/ وكاالت
بع���د اأن ق���اد فريقه ريال مدري���د اإىل الفوز على تينرييف بثالثي���ة نظيفة بالدوري 
االأ�صباين اأكد املهاجم الفرن�صي كرمي بنزمية اأنه ي�صعر بالراحة اأثناء تواجده مع 
ري���ال مدريد اأكرث من املنتخب الفرن�صي ب�صبب عدم منحة الفر�صة الكافية الإثبات 

نف�صه خالل مباريات ت�صفيات كاأ�س العامل ملونديال جنوب افريقيا .
بنزمي���ة وال���ذي كان �صيفًا يف مقابلة مع قن���اة Telefoot الفرن�صية قال : "من 
الوا�صح ان هناك �صيئا خطاأ بيني وبني دومينيك ، ومن ناحيتي ال توجد م�صكلة 

، ولكن ينبغي اأن ت�صاأله اإذا كان لديه اأي اأمر معي ".
ووا�ص���ل املهاجم الفرن�ص���ي حديثه قائاًل : " يف ريال مدري���د ت�صري االمور ب�صكل 
جي���د ج���دا ، ولكن يف املنتخب الوطن���ي الفرن�صي ، اأنا اأعلم اأنه���ا ال ت�صري على ما 
ي���رام. اإنه���م يفعلون اأ�صياء غريبة معي ، اأنا اأريد اأن األعب واأقدم كل �صيء لبلدي ، 

ولكن ال متنح الفر�صة يل ".
وا�ص���اف �صاح���ب ال 21 عامًا : " ا�صعر بالكبت ، عك����س ما يحدث يل مع النادي. 
ا�صع���ر بخيب���ة امل كبرية مع كل ما يحدث يل مع البل���وز ) لقب منتخب فرن�صا ( . 
اأعرف اأنني بحاجة اإىل العمل ، واأنا �صاب ولكني اأحتاج الفر�س للتطور . فال�صفر 

دون اأن األعب ال طائل منه " .
ويف اخلت���ام �ص���دد ك���رمي بنزمي���ة على �ص���رورة منح���ه دقائق اأكرث م���ع املنتخب 
الفرن�صي ليعرب عن امكانياته قائاًل : " ال ميكنك اأن تتوقع اأن جمرد اللعب خلم�س 
دقائق �صد رومانيا �صوف يغري نتيجة املباراة . انا بحاجة اىل الوقت والثقة يف 
ه���ذا املجال . واأن���ا متاأكد من اأنني ميك���ن اأن اأتاألق يف اأقرب وق���ت مع البلوز كما 

اأفعل مع زمالئي يف النادي "

بر�ضلونة/ وكاالت
ذك���رت حمطة "راديو كتالونيا" االإذاعية اأن االحتاد 
الكتال���وين لكرة الق���دم عر�س عل���ى يوهان كرويف 
مهم���ة اإدارة املنتخ���ب االإقليمي عل���ى اأن يرد املدرب 
ال�صاب���ق لفري���ق بر�صلون���ة بالقب���ول اأو الرف�س يف 

غ�صون االأيام القليلة املقبلة .
ومل يق���م كرويف /62 عاما/ باأي مهمة تدريبية منذ 
اإقالت���ه م���ن تدري���ب بر�صلونة ع���ام 1996 بعدما قاد 
الفري���ق الإحراز لقب الدوري االأ�صب���اين اأربع مرات 
ولقب دوري اأبط���ال اأوروبا مرة واحدة خالل فرتة 

واليته التي امتدت لثمانية اأعوام.
ولع���ب كروي���ف يف �صف���وف بر�صلون���ة ب���ني عامي 

1973 و1978 بعدم���ا قاد فري���ق اأياك�س اأم�صرتدام 
الهولن���دي الإح���راز لقب دوري اأبط���ال اأوروبا ثالث 

مرات على التوايل.
وال يناف����س املنتخ���ب االإقليم���ي لكتالوني���ا ، ال���ذي 
تاأ�ص����س ع���ام 1984 ، عل���ى ال�صعيد ال���دويل ولكنه 
ي�ص���ارك يف العدي���د م���ن املباريات الودي���ة ال�صرفية 

كل عام.
واأظهر ا�صتطالع لل���راأي اأن نحو ن�صف �صكان اإقليم 
كتالوني���ا يف�صل���ون م�صاركة فريقه���م يف البطوالت 
)فيف���ا( ونظ���ريه  ال���دويل  الك���رة  التابع���ة الحت���اد 

االأوروبي )يويفا(.
وي�صع���ى خوردي كا�صال�س الرئي�س اجلديد لالحتاد 

الكتال���وين لكرة الق���دم ، اإىل الو�صول بفريقه ملكانة 
اأعلى ع���ن طريق جل���ب اأ�صحاب ال�صج���الت املميزة 

اأمثال كرويف.
ومل يك�ص���ف كا�صال�س ع���ن العر�س املق���دم لكرويف 
وكذل���ك مل يو�صح ما اإذا كان املن�صب �صيكون موؤقتا 

اأم ب�صكل دائم.
ووفق���ا لراديو كتالونيا فاإن���ه اإذا رف�س كرويف هذا 
املن�ص���ب ف���اإن العر����س �صينتق���ل تلقائي���ا جلو�صيب 
جواردي���وال م���درب بر�صلون���ة احلايل وال���ذي كان 
عالم���ة ممي���زة يف "فري���ق االأح���الم" ال���ذي اأ�ص�ص���ه 
كرويف يف ت�صعينيات القرن املا�صي ، اأو ماوري�صيو 

بو�صيتينو مدرب ا�صبانيول.

كرويف يتلقى عر�صًا لتدريب منتخب اإقليم كتالونيا      

روما/ وكاالت

اأه���در فري���ق يوفنتو����س فر�ص���ة اعتالء 
�ص���دارة ال���دوري االإيطايل لك���رة القدم 
بعدم���ا انتزع منه �صيف���ه بولونيا تعادال 
االأخ���رية  اللحظ���ات  يف   1/1 ع�صيب���ا 
بتوقي���ع الربازيل���ي املخ�ص���رم مارتينز 
ب���والزن اديلت���ون يف املرحل���ة ال�صاد�صة 

من امل�صابقة.
ويحت���ل يوفنتو����س املرك���ز الث���اين يف 
ترتي���ب ال���دوري املحل���ي بف���ارق نقط���ة 
�صاح���ب  �صامبدوري���ا  خل���ف  واح���دة 
ال�صدارة بر�صي���د 15 نقطة بعدما تغلب 
عل���ى حام���ل اللق���ب اإن���رت مي���الن بهدف 
نظي���ف الذي �صه���د ف���وز فيورنتينا على 
ليفورن���و به���دف نظي���ف اأي�ص���ا ليقت�صم 
املركز الثالث مع اإنرت بر�صيد 13 نقطة.

ووا�ص���ل فريق مي���الن نتائج���ه املخيبة 
لالآمال لي�صري على نف�س خطى يوفنتو�س 
واإنرت ميالن بعد اأن تع���ادل �صلبيا اأم�س 
م���ع �صيف���ه ب���اري لريف���ع ر�صي���ده اإىل 

ثماين نقاط يف املركز احلادي ع�صر.
�صيط���ر  اوليمبيك���و  ا�صتادي���و  ويف 

يوفنتو����س عل���ى جمري���ات اللع���ب من���ذ 
ام���اوري  الربازيل���ي  و�ص���كل  البداي���ة 
والفرن�ص���ي ديفي���د تريزيجي���ه خطورة 
بولوني���ا  حار����س  مرم���ى  عل���ى  كب���رية 

امييليانو فيفيانو.
يف  فيفيان���و  ي�صع���ف  مل  احل���ظ  ولك���ن 
الدقيقة 24 عندما مل يتمكن من الت�صدي 
جوناث���ان  املخ�ص���رم  املداف���ع  ملحاول���ة 
زيبين���ا لت�صل الكرة اإىل تريزيجيه الذي 
مل يجد اأي �صعوبة يف افتتاح الت�صجيل 

الأ�صحاب االأر�س.
ال�ص���وط  يف  يوفنتو����س  اأداء  وارتب���ك 
يف  الدق���ة  الفري���ق  وافتق���د  الث���اين 
التمري���رات وعانى كثريا م���ن الهجمات 
املرت���دة الت���ي نفذه���ا الفري���ق ال�صي���ف 

باتقان تام.
وكان باإم���كان م���اورو كاموراني���زي اأن 
يوؤم���ن الف���وز ليوفنتو����س قب���ل ثم���اين 
دقائ���ق على نهاي���ة املباراة ولك���ن القائم 
كان ل���ه باملر�صاد قب���ل اأن يدفع اأ�صحاب 
االأر�س الثمن غاليا عندما حقق اديلتون 
ب���دل  الوق���ت  يف  لبولوني���ا  التع���ادل 

ال�صائع.

االإي��ط��ايل ال����دوري  ���ص��دارة  اع��ت��اء  ف��ر���ص��ة  ي��ه��در  يوفنتو�س 

طوكيو حتلم بتنظيم االأوملبياد 
للمرة الثانية      

طوكيو / وكاالت
تعم����ل جمموعة من كب����ار الريا�صيني 
برفق����ة اإن�ص����ان اآيل دون كل����ل ل�صمان 
فوز العا�صم����ة اليابانية طوكيو بحق 
االأوملبي����ة  االألع����اب  دورة  ا�صت�صاف����ة 
ال�صيفي����ة املق����ررة ع����ام 2016 لتكون 
امل����رة الثاني����ة الت����ي ت�صت�صي����ف فيها 

طوكيو االأوملبياد.
و�صب����ق لطوكي����و اأن نظم����ت اأوملبياد 

عام 1964 ال�صيفي اأي�صا.
مل����ف  وف����د  ي�ص����م  اأن  املق����رر  وم����ن 
طوكي����و ال����ذي �صيح�ص����ر الت�صوي����ت 
املنظم����ة  املدين����ة  الختي����ار  النهائ����ي 
الأوملبياد 2016 ع����ددا من الريا�صيني 

والريا�صيات البارزين.
ويج����رى الت�صوي����ت يف الث����اين م����ن 
اجتماع����ات  خ����الل  االأول  ت�صري����ن 
اجلمعي����ة العمومي����ة للجن����ة االأوملبية 
الدمناركي����ة  العا�صم����ة  يف  الدولي����ة 

كوبنهاغن.
ح����ق  عل����ى  طوكي����و  م����ع  وتتناف�����س 

اال�صت�صاف����ة ث����الث م����دن اأخ����رى هي 
�صيكاغو االأمريكية وريو دي جانريو 
االأ�صباني����ة  والعا�صم����ة  الربازيلي����ة 

مدريد.
وطبق����ا ل�صع����ار مل����ف طوكي����و وه����و 
"اإع����داد ال�صاح����ة لالأبط����ال" �صي�ص����م 
 13 كوبنهاغ����ن  يف  الياب����اين  الوف����د 
جنم����ا كب����ريا الإقن����اع اأع�ص����اء اللجنة 
االأوملبي����ة مبن����ح العا�صم����ة اليابانية 

حق التنظيم.
الوف����د  جن����وم  ب����ني  م����ن  و�صيك����ون 
الياب����اين كل م����ن ناوك����و تاكاها�ص����ي 
وكوج����ي موروفو�ص����ي جنم����ا األعاب 
الق����وى وال�صباح كو�صوم����ي كاتاييما 
حيث �صب����ق لكل منهم الف����وز بالذهب 

يف االأوملبياد.
قم����ة  عل����ى  طوكي����و  مل����ف  وي�ص����ع 
اأولويات����ه تنظي����م اأوملبي����اد يركز على 
الريا�صيني واحلف����اظ على البيئة كما 
تلع����ب التقني����ة دورا كب����ريا يف ه����ذا 

امللف.

�صب��اب االإم��ارات خطف��وا التع��ادل م��ن اأوالد جن��وب اأفريقي��ا يف الوق��ت ال�صائ��ع       
القاهرة / وكاالت

اأفلت �صباب االإمارات من كمني اأوالد جنوب اأفريقيا 
وخطفوا هدف التعادل 2/2 يف الوقت ال�صائع من 
مب���اراة الفريقني عل���ى ا�صت���اد االإ�صكندري���ة �صمن 
مناف�ص���ات املجموع���ة ال�صاد�ص���ة يف ال���دور االأول 
لبطولة كاأ�س العامل ال�صابعة ع�صرة لل�صباب )حتت 

20( واملقامة حاليا يف م�صر.
وكان���ت الكرة االأفريقي���ة يف طريقها لتحقيق الفوز 
الثال���ث لها عل���ى نظريته���ا االآ�صيوي���ة يف البطولة 

احلالي���ة بع���د ف���وز غان���ا عل���ى اأوزبك�صت���ان 1/2 
والكام���ريون على كوري���ا اجلنوبية 2/�صفر ولكن 
املنتخ���ب االإمارات���ي خط���ف التع���ادل يف الوق���ت 

ال�صائع من املباراة.
وق���دم املنتخبان عر�صا متو�ص���ط امل�صتوى ال يليق 
ب���اأي منهما خا�ص���ة املنتخب االإمارات���ي الذي اأهدر 
م���ن يديه ف���وزا �صهال بع���دد وافر م���ن االأهداف يف 
ال�صوط االأول ودفع الثمن غاليا يف ال�صوط الثاين 
حي���ث ا�صتقبلت �صباكه هدف���ني ولكنه حقق التعادل 

يف وقت قاتل.
وجن���ح املنتخ���ب االإماراتي يف ا�صتغ���الل الدقائق 
االأخ���رية م���ن املب���اراة لتعدي���ل النتيج���ة م�صتفيدا 
م���ن النق�س الع���ددي يف �صف���وف مناف�صه اثر طرد 
الالعب رمالو مفاليلي يف الدقيقة 82 لنيله االإنذار 

الثاين.
و�صج���ل الالع���ب كريم���وت اإيرا�صمو����س املحرتف 
يف فين���ورد الهولن���دي هديف اللق���اء يف الدقيقتني 
54 و72 بينم���ا �صج���ل حم���دان الكم���ايل اله���دف 

م���ن  الدقيق���ة 90  االإمارات���ي يف  للمنتخ���ب  االأول 
�صرب���ة جزاء ثم خطف ذياب عوان���ة هدف التعادل 
الغ���ايل لالإمارات يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

ال�صائع.
ق���دم الفريقان عر�صا متو�صط امل�صتوى يف ال�صوط 
االأول حيث �صيطر التوتر واخل�صونة على جمريات 
اللع���ب فف�صل اأي منهما يف هز ال�صباك رغم الفر�س 

العديدة التي �صنحت للمنتخب االإماراتي.
وكان منتخب جنوب اأفريقيا هو االأكرث ا�صتحواذا 
على الكرة لكن يف و�صط امللعب واعتمد الفريق يف 
هجومه ب�صكل كبري على الت�صديد من خارج منطقة 

اجلزاء.
هجوم���ا  االأك���رث  ف���كان  االإمارات���ي  املنتخ���ب  اأم���ا 
وخط���ورة عل���ى املرمى لك���ن الالعب���ني اأحمد خليل 

وعلي مبخوت ت�صابقا يف اإهدار الفر�س ال�صهلة.
العب���ي  ل���دى  الع�صب���ي  وال�ص���د  التوت���ر  واأ�صف���ر 
الفريق���ني ع���ن اإ�صهار احلك���م ال�صلف���ادوري جويل 
اأجي���الر ال���ذي اأدار املب���اراة ل�ص���ت بطاق���ات �صفر 
كان جلن���وب اأفريقي���ا اأرب���ع منها بينما ن���ال العبو 

االإمارات بطاقتني فقط.
وانح�ص���ر اللع���ب خالل الدقائ���ق االأوىل يف و�صط 
امللع���ب، وعل���ى الرغ���م من حر����س الالعب���ني على 
الهج���وم وتهديد املرميني ت�صب���ب التوتر والت�صرع 

يف ف�صل اإنهاء الهجمات بال�صكل املطلوب.
الدقيق���ة 16  لالإم���ارات يف  واألغ���ى احلك���م هدف���ا 
بدع���وى ت�صل���ل الالعب علي مبخ���وت الذي متادى 
يف اإه���دار الفر����س وكان اأخطره���ا يف الدقيقة 25 
حي���ث تلقى كرة عر�صية قادم���ة من الناحية اليمنى 
وهياأه���ا لنف�صه اأم���ام مرمى جن���وب اأفريقيا ولكنه 

�صددها بغرابة �صديدة اإىل جوار القائم.
مل يختل���ف احلال كث���ريا يف بداية ال�ص���وط الثاين 
حي���ث وا�صل الفريق���ان ف�صلهما يف اإنه���اء الهجوم 

بال�صكل الدقيق.
وك�صر اإيرا�صمو����س حاجز ال�صمت يف الدقيقة 54 
عندما تلقى كرة عر�صية و�صط دفاع االإمارات على 
حدود منطقة اجل���زاء ف�صددها على ميني احلار�س 

االإماراتي م�صجال هدف التقدم.
االأداء مل يختل���ف كثريا حتى جنح اإيرا�صمو�س يف 
ت�صجيل اله���دف الثاين جلنوب اأفريقيا يف الدقيقة 
72 بنف����س طريقة الهدف االأول وذل���ك اثر متريرة 

من زميله توالين �صرييرو.
وح�ص���ل اأحمد عل���ي على �صربة ج���زاء يف الدقيقة 
90 اثرعرقلته داخل منطقة اجلزاء بعد متريرة من 
زميله عوانة وتقدم الكم���ايل لت�صديد ال�صربة على 
ميني حار�س جنوب اأفريقي���ا م�صجال الهدف االأول 
للمنتخ���ب االإماراتي ليجدد اأمل الفريق يف حتقيق 

التعادل.
ويف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ال�صائع وبينما 
كان الفريق���ان ي�صتع���دان للخ���روج به���ذه النتيجة 
، اأعل���ن البدي���ل اأحمد علي عن نف�ص���ه جمددا ولعب 
كرة عر�صية منوذجي���ة من الناحية الي�صرى قابلها 
عوان���ة ب�صرب���ة راأ�س رائع���ة على ي�ص���ار احلار�س 
اجلن���وب اأفريق���ي م�صج���ال ه���دف التع���ادل الثمني 

لالإمارات.
وتخل�س املنتخ���ب االإماراتي ن�صبي���ا بهذا التعادل 
م���ن عق���دة مواجهات���ه م���ع الف���رق االأفريقي���ة بع���د 
هزميتي���ه اأمام الكامريون وك���وت ديفوار وديا يف 

فرتة االإعداد للبطولة.

يوفنتو�س يعادل بولونيا ويخ�صر فر�صة ال�صدارة

جانب من افتتاح االوملبياد املا�صي

ق�صي منري يف مهمة جديدة مع قطرامام العروبة / ت�صوير كرمي جعفر 

�صباب االإمارات خطفوا التعادل من اأوالد جنوب اأفريقيا


