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21 أعلن نادي ليڤربول االجنلي���زي لكرة القدم في 
موقعه على ش���بكة االنترنت ان مهاجمه االسباني 
فرناندو توريس وقع عقدا جديدا بشروط محسنة. 
وكان عقد توريس السابق ميتد حتى عام 2013 وهو 
وقع عليه ملدة 6 سنوات عام 2007، لكن العقد اجلديد 
سيسمح لليڤربول في االحتفاظ بالعب اتلتيكو مدريد 
السابق )25 عاما( حتى عام 2014 مع امكانية التمديد، 

كما سيحصل على زيادة في راتبه.  ونقل عن مدرب 
ليڤربول االسباني رافاييل بينيتيز قوله »فرناندو 
واحد من افض���ل مهاجمي كرة القدم، وبهذا العمر ال 
سبيل له سوى ان يتطور أكثر. كل فريق كبير يرغب 
في احلصول عليه لكنه اظهر كم يريد ان يحقق النجاح 
في ليڤربول عبر ربط مستقبله بالنادي. انه موهبة 

فذة والتزال لديه الرغبة بتحسني مستواه«.

توريس باق مع ليڤربول حتى 2014

ليون يستضيف ڤالنسيان وبوردو يتطلع للصدارة الفرنسية أمام سوشو

صراع قوي بين بايرن ميونيخ وڤيردر بريمن اليوم في »البوندسليغا«
يسعى ڤولفس����بورغ حامل 
اللق����ب لتأكيد بدايت����ه القوية 
عندما يح����ل ضيفا على كولن، 
فيما يسعى بايرن ميونيخ الى 
التعويض عندما يستقبل ڤيردر 
برمين في اقوى مباريات املرحلة 
الثانية من الدوري األملاني لكرة 
املباراة األولى، يأمل  القدم. في 
مدرب ڤولفسبورغ اجلديد ارمني 
فيه الذي حل بدال من فيليكس 
ماغاث املنتقل الى ش����الكه، ان 
املمي����زان  يواص����ل مهاجم����اه 
البرازيلي غرافيتي والبوسني 
ادين دزيكو التألق الذي اظهراه 
املوس����م املاضي عندما س����جال 
معا 54 هدفا ليحال في املركزين 
االولني على الئحة ترتيب الهدافني 
على التوالي، وان يجدا طريقهما 
الى شباك كولن من اجل تأكيد 
البداية القوية للبطل بعد ان قص 
شريط املوسم اجلديد بالفوز على 
شتوتغارت القوي بهدفني نظيفني 
سجلهما البوسني اآلخر زڤيزدان 

ميسيموڤيتش وغرافيتي.
البافاري،  وف����ي املعس����كر 
سيكون بايرن ميونيخ امام مهمة 
تعويض بدايته »العادية« عندما 
يس����تقبل برمين في »اليانتس 
ارينا«.وكان بايرن ميونيخ اكتفى 
بالتعادل مع هوفنهامي 1-1 في 
املرحلة االولى في غياب جنمه 
الفرنسي فرانك ريبيري ومهاجمه 
االيطالي لوكا طوني، لكن مدربه 
اجلديد الهولندي لويس فان غال 
يعت����زم التعويل على االول في 
مباراة برمين وس����ط التقارير 
التي تتحدث عن ان مان يونايتد 
االجنليزي وريال مدريد االسباني 
ج����ددا اهتمامهما بخدمات جنم 
مرسيليا السابق الذي شارك في 
مباراة منتخب بالده ضد حزر 
ف����ارو )1-0( ضمن التصفيات 
الى نهائيات  االوروبية املؤهلة 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
وعلق فان غ����ال على عودة 
ريبيري الى املالعب بعد تعافيه 
من اصابة في كاحله قائال »فرانك 
عاد االن، لكن علّي ان ادمجه في 
الفريق. س����يلعب على األرجح 

حوالي 20 دقيقة امام برمين«.
وبدوره اكد مدير عام النادي 

من الهزمية امام لومان االسبوع 
املاضي بفضل هدف لالرجنتيني 
ليساندرو لوبيز املنتقل مؤخرا 
من بورتو البرتغالي في الدقيقة 
االخيرة ليعادل النتيجة 2-2، 
وهو سيستقبل فريق ڤالنسيان 
على ستاد جيرالن هذا االسبوع، 
واب���دى مدربه كل���ود بوييل 
التي  النتيج���ة  اس���تياءه من 
حتققت في االسبوع املاضي وقال 
»علينا ان نكون مترابطني اكثر 
طيلة فترة املباراة. هذا ما كنا 
نبحث عنه ف���ي كل مبارياتنا 

التحضيرية«.
واعتبر بويل ان »ڤالنسيان 
يخ���وض اللقاء بدف���اع قوي 
ق���ارن بني  ومتماس���ك«، كما 
املقررة  اليوم واملباراة  مباراة 
البلجيكي في  اندرخل���ت  ضد 
الدور التمهيدي الثالث لدوري 
ابطال اوروبا وقال »تأتي مباراة 
الدوري قبل املباراة االوروبية 
وهم���ا ض���د فريق���ني يلعبان 

بأسلوب مختلف متاما«.
وس���يحاول كل من تولوز 
وسانت اتيان حتقيق اول نقاط 
لكل منهما هذا املوس���م عندما 
يحل الثان���ي ضيفا على االول 
مساء السبت، بعدما خسرا امام 
موناكو ونيس على التوالي في 

املرحلة االولى.
وس���تكون االنظار متجهة 
ص���وب املهاجم الدولي اندريه 
بي���ار جينياك هداف املوس���م 
املاضي الذي سجل هدف الفوز 
الوحيد لفرنسا في املباراة ضد 
الفارو ضم���ن تصفيات  جزر 
ال���ى نهائيات  اوروبا املؤهلة 
كأس العالم املقررة في جنوب 
افريقيا عام 2010.وس���يحاول 
املدرب انطوان كومبواريه قيادة 
باريس سان جيرمان لنتيجة 
افضل من التعادل التي حققها 
االسبوع املاضي ضد مونبلييه، 
وذلك عندما يستقبل لومان في 
»بارك دي برينس« ألن املنافسة 
على املراك���ز االولى ال حتتمل 
التفريط بالنقاط.وفي املباريات 
االخرى، يلعب لنس مع اوكسير، 
ولوريان مع مونبلييه، ونانسي 

مع موناكو.

مباريات اليوم
ألمانيا )الجولة الثانية(

4:30باير ليڤركوزن � هوفينهامي

دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ � ڤيردر برمين

4:30هامبورغ � بوروسيا دورمتوند

4:30هانوڤر � ماينتس

4:30شتوتغارت � فرايبورغ

4:30اينتراخت فرانكفورت � نورمبرغ

7:30كولن � ڤولفسبورغ

فرنسا )الجولة الثانية(
ART سبورت 85لنس � اوكسير

ART سبورت 84ليون � ڤالنسيان
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ART سبورت 82باريس سان جرمان � لومان

ART سبورت 81سوشو � بوردو

�8لوريان � مونبليه

ART سبورت 86نانسي � موناكو

ART سبورت 106تولوز � سانت اتيان
اجلزيرة الرياضية 1

اولي هونيس ان ريبيري باق مع 
بايرن رغم اهتمام مان يونايتد 
وري����ال بخدماته، وه����و قال: 
»دعوني اقوله����ا للمرة الثامنة 
والتسعني: ريبيري باق في بايرن. 
لقد اقفل ه����ذا املوضوع نهائيا 
الشهر املاضي. كل العروض التي 
جاءت بعد ذلك او التي ستأتي 
الحقا لن نعيرها اي اهتمام على 

االطالق«.
التركيز املنصب  وفي ظ����ل 
على مس����ألة ريبيري وانتقاله 
من عدمه، يبدو زميله طوني في 
وضع صعب مع النادي البافاري 
اذ ذك����رت صحيفة »ذي  ايضا 
غارديان« البريطانية مؤخرا ان 
مواطنها وست هام الذي يشرف 
عليه النجم االيطالي السابق جان 

فرانكو زوال يسعى الى احلصول 
على خدمات جن����م فيورنتينا 

السابق.
ويبدو ان طوني الذي يعاني 
من االصابة، غير راض عن وضعه 
في بايرن ميونيخ خصوصا بعد 
تعاقد االخير مع ماريو غوميز 
والكرواتي ايفيكا اوليتش وهو 
يرحب بفكرة الرحيل عن الفريق 
البافاري رغم تألقه مع االخير منذ 

ان انتقل اليه من فيورنتينا.
وبدا مدير اعمال طوني، جوزي 
البرتي، متفائال من امكانية انتقال 
موكله الى وست هام وقد نقلت 
عن����ه »ذي غارديان« قوله »انه 
)تون����ي( ال يلعب ف����ي بايرن، 
وزوال صديق عزيز عليه.اعتقد 

ان الصفقة ستتم«.

وف����ي ظ����ل غي����اب القائ����د 
البلجيكي مارك فان بومل ملدة 
اربعة اسابيع بسبب االصابة، 
الدول����ي االوكراني  قد يحصل 
اناتولي تيموش����وك القادم من 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
على فرصة ان يلعب اساس����يا، 
وهو علق على ه����ذا املوضوع 
قائال: »انا اكثر م����ن متأكد انه 
بامكاني ان احصل على مكاني 
في التش����كيلة االساسية. حتى 
االن، ل����م احظ بفرصة ان اظهر 

للجميع ما بإمكاني فعله«.
وبدوره يس����عى برمين الى 
تعويض س����قوطه في املرحلة 
السابقة على ارضه امام اينتراخت 
فرانكف����ورت 2-3، على امل ان 
يحقق نتيجة مماثلة لتلك التي 

حققها ف����ي زيارته االخيرة الى 
»اليانتس ارين����ا« عندما أحلق 
بالفري����ق الباڤاري اثقل هزمية 
له على ارض����ه وبني جماهيره 
منذ 1979 بالفوز عليه 5-2 في 

ذهاب املوسم املاضي.
واطاحت هذه الهزمية حينها 
برأس املدرب يورغن كلينسمان 
وحل بدال منه يوب هاينكيس الذي 
انهى املوسم مع النادي البافاري 
في املركز الثاني.واستبعد العب 
برمين كليمنز فريتز ان تتكرر 
نتيجة املوسم املاضي، مضيفا 
»ال يجب االعتقاد اننا سنتمكن 
من تك����رار نتيجة تلك املباراة، 
لكننا سنذهب الى هناك من اجل 

احلصول على النقاط«.
كما تبرز في ه����ذه املرحلة 

مواجهة هامب����ورغ مع ضيفه 
بوروسيا دورمتوند، كان االول 
الذي يش����رف عليه هذا املوسم 
برونو الباديا بدال من الهولندي 
مارتن يول املنتقل الى مواطنه 
اياك����س امس����تردام، اكتفى في 
املرحل����ة االول����ى بالتعادل مع 
فرايبورغ 1-1، فيما تغلب الثاني 
على كولن 1-0. وفي املباريات 
االخرى، يلعب باير ليفركوزن مع 
هوفنهامي، وهانوڤر مع ماينتس، 
وش����توتغارت م����ع فرايبورغ، 
واينتراخ����ت فرانكف����ورت مع 

نورنبرغ.

فرنسا

سيكون مبقدور بوردو حامل 
اللقب ان يتقدم على مرسيليا 

بالنق���اط ل� 24 س���اعة ضمن 
املرحل���ة الثانية م���ن الدوري 
الفرنسي لكرة القدم على االقل 
عندما يحل ضيفا على سوشو، 
امل���درب لوران  علما ان فريق 
بالن حقق ف���وزا عريضا على 
لنس 4-1 في اجلولة املاضية، 
الى  وستكون االنظار موجهة 
يوه���ان غورك���وف واملغربي 
مروان الش���ماخ من جديد ألن 
اسمهما مازال يتردد بقوة في 
سوق االنتقاالت، واخر االخبار 
كانت تشير الى تقدم انتر ميالن 
االيطالي بعرض قيمته 25 مليون 
يورو للتعاقد مع االول.وافلت 
ليون الذي توقفت هيمنته على 
البطولة لسبعة سنوات متتالية 
على يد بوردو املوسم املاضي 

العب وسط بايرن ميونيخ شڤاينشتايغر يحاول إعاقة العب برمين فرينغز من الوصول إلى الكرة

عالميةمتفرقات

ترى املستش���ارة األملانية أجنيال ميركل أنه ميكن 
لبطول���ة العالم أللعاب القوى، الت���ي تنطلق اليوم في 
برلني أن تكون وس���يلة دعاية جيدة ألملانيا مثل بطولة 
كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها البالد عام 2006، 
وقالت ميركل: »ستكون البطولة مبثابة احتفال رياضي 

ضخم، وحدث كبير ومثير«.
خرج جنم الس��باحة األميركي مايكل فيلبس دون أن 
يصاب بأذى من احلادث الذي تعرض له في بالتيمور عندما 

اصطدمت سيارته بأخرى.
أكدت احلكوم���ة األرجنتينية أنها لن تقوم بتأميم 
كرة القدم، بل ستسعى للتعاون من أجل مساعدة األندية 
على مواجهة صعوباتها املالية، إزاء التكهنات التي دارت 
حول اعتزامها تولي مسؤولية البث التلفزيوني وتسويق 

بطوالت اللعبة في البالد.
بلغ��ت البلجيكية كيم كليس��ترز دور الثمانية إلحدى 
البطوالت التابعة للرابطة العاملية لالعبات التنس احملترفات 
للمرة األولى منذ أوائل عام 2007 مع مواصلة عودتها الناجحة 
لعالم التنس من خالل بطولة سينسيناتي املفتوحة. وأثبتت 
كليس��ترز)26 عاما( أن براعتها املعه��ودة لم تهجرها خالل 
العام��ني املاضيني حيث تغلبت على بطلة فرنس��ا املفتوحة 

الروسية سفتالنا كوزنتسوڤا 4-6 و6-4 و6-2.

بيكام يحلم بالعودة إلى ميالن
كش���ف جنم كرة القدم اإلجنليزي ديڤيد بيكام عن رغبته في 
الع���ودة مرة أخرى إلى ن���ادي ميالن االيطالي. وق���ال بيكام في 
تصريحات نشرتها صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت«: »أرغب في 
العودة إلى ميالن وهم أيضا سيس���عدون بعودتي«، بيد أن بيكام 
اعترف في الوقت نفسه بعدم وجود مفاوضات في الوقت احلالي 
بني ناديه، لوس أجنيليس غاالكس���ي، وميالن وقال: »أرغب اآلن 
في انهاء الدوري األميركي مع غاالكس���ي أوال، وبنتيجة طيبة، ثم 

سنرى بعد ذلك ما الذي سيحدث«.

دونوڤان يصاب بأعراض إنفلونزا الخنازير
ذكرت صحيفة »لوس أجنيلي���س تاميز« أن الندون دونوڤان 
قائد نادي لوس اجنيليس غاالكس���ي األميركي يعاني من بعض 
أعراض انفلونزا اخلنازير، بعد أن انتقلت إليه العدوى من اثنني 
من مسؤولي النادي الذي يلعب به أيضا النجم اإلجنليزي ديڤيد 
بيكام، وذكر املوقع اإللكتروني للصحيفة األميركية عن املدير الفني 
للفري���ق بروس أرينا قوله إن دونوڤ���ان أصيب بعدوى ڤيروس 
)إت���ش1 إن1( عن طريق اثنني من العاملني في النادي كانا برفقته 
خ���الل مباراة خاضها الفريق بوالية ماساتشوس���يتس، وأوضح 
أرينا حالة الالعب الصحية: »عندما تتم اإلصابة باإلنفلونزا توجد 
فترة 48 س���اعة كي تتحول احلالة إلى معدية لآلخرين، والندون 
لم يصل إلى تلك املرحلة، إنه مصاب بشيء من احلمى وال يوجد 

أي سبب للذعر«.

انطالق بطولة العالم أللعاب القوى اليوم في ألمانيا

األهلي يخسر ودياً أمام اإلنتاج الحربي والزمالك يتعادل مع سموحة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

باتت هناك نية قوية داخل االحتاد املصري لكرة القدم جتاه تأجيل 
مباراة األهلي واحتاد الشرطة في املرحلة الثانية من بطولة الدوري 
املمتاز، واملقرر إقامتها األربعاء املقبل في حال وصول منتخب شباب 
اليد إلى املباراة النهائية لبطولة كأس العالم للش����باب التي ستقام 
على الصالة الكبرى مبجمع الصاالت لستاد القاهرة الدولي في نفس 

توقيت مباراة األهلي والشرطة نظرا لتعارض موعد املباراتني.
ومن األسباب ايضا الدواعي األمنية التي قد يطلبها األمن لتفادي 
زحام كثيف في منطقة الستاد التي تقترب من ملعب املقاولون العرب 
باجلبل األخضر الذي ستقام عليه مباراة األهلي والشرطة، خاصة أنه 
من املتوقع أن يتوافد اجلمهور املصري بكثافة إلى الصالة املغطاة في 
حال وصول املنتخب املصري إلى املباراة النهائية، وأيضا احلضور 
اجلماهي����ري الكبير املتوقع حضوره في مباراة األهلي والش����رطة. 
وهناك أيضا مطالبات بتأجيل مباراة األهلي والش����رطة كي ال تؤثر 

على احلضور اجلماهيري ملباراة نهائي بطولة العالم.
وكان األهلي قد خسر في جتربته الودية التي خاضها مساء اول من 
امس أمام اإلنتاج احلربي بهدفني نظيفني سجلهما محمد عبدالوهاب 
مهاجم اإلنتاج، في املباراة التي أقيمت بينهما بستاد مختار التيتش 
باجلزيرة، والتي تأتي في إطار استعدادات الفريقني لألسبوع الثاني 

بال����دوري املمتاز الذي س����يقام 19 و20 اجلاري، حيث يلتقي األهلي 
مع احتاد الش����رطة بينما يلعب اإلنتاج أمام بترول أس����يوط. وقد 
بدأ األهلي اللقاء بتش����كيلة ضمت أكثر من وجه جديد أمثال شريف 
عبدالفضيل الوافد حديثا من اإلسماعيلي وأحمد علي ومحمد سمير 
والثنائي الصاعد باس����م عبدالعزيز وهشام محمد واجلزائري أمير 
س����عيود وهاني العجيزي وأسامة حس����ني وحسام عاشور ومعتز 

إينو، وفي حراس����ة املرمى اشترك أمير عبداحلميد، ولم يقدم العبو 
األهلي العرض املنتظر في اللقاء الذي شهد تفوقا واضحا من العبي 
اإلنتاج، خاصة محمد عبدالوهاب الذي سجل ثنائية فريقه، كما تألق 
من فريق اإلنت����اج كل من محمد أبو العال القادم من الزمالك وهداف 
الفريق محمد زكي، وفي املقابل ظهر واضحا تراجع مستوى العبي 
األهلي، وحتديدا مدافعيه الذين فشلوا في التصدي لهجمات اإلنتاج 

وكان محمد س����مير صاحب لقب »األسوأ« في اللقاء، ويتحمل هدف 
اإلنتاج األول، وواصل أمير مستواه السيء. وحرص حسام البدري 
املدير الفني لألهلي خ����الل اللقاء على إجراء أكثر من تغيير: مهران 
مجاهد ومحمد خلف وحسني ياسر احملمدي وأحمد السيد واحلارس 
الصاعد أحمد عادل عبداملنعم بدال من هاني العجيزى وهشام محمد 
وأمير سعيود وباسم عبدالعزيز وأمير عبداحلميد، وبعد 20 دقيقة من 
الشوط الثاني دفع البدري بالصاعد أحمد سعيد »ميدو« بدال من محمد 
خلف الذي شارك في اللقاء مع بداية الشوط الثاني. وكانت املباراة قد 
شهدت حضورا جماهيريا مكثفا. ويعود الزمالك الى تدريباته اليومية 
التي يقيمها على ملعب الهدف ب� 6 أكتوبر حتت إشراف جهازه الفني 
بقيادة السويسري ميشيل دي كاستال ومساعده محمود سعد املدرب 
العام، وذلك استعدادا ملواجهته املهمة أمام بتروجيت، واملقرر إقامتها 
20 اجلاري ضمن مباريات االس����بوع الثاني للدوري. وكان اجلهاز 
الفني قد منح العبي الفريق راحة سلبية باألمس اللتقاط األنفاس، 
وذلك عقب انتهاء املباراة الودية التي خاضها أبناء القلعة البيضاء 
امام فريق سموحة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، والذي انتهى 
بالتع����ادل بهدفني لكل منهما وهو اللقاء الذي جمعهما أول من امس 
على ملعب الهدف ب� 6 أكتوبر، سجل هدفي الزمالك أحمد جعفر وعالء 

علي، فيما أحرز هدفي سموحة إيفاني ودانيلو.

تنطلق اليوم في العاصمة االملانية برلني 
بطولة العالم الثانية عشرة في العاب القوى 
التي تستمر حتى 23 اغسطس اجلاري مبشاركة 
اكثر من 2000 عداء وعداءة ميثلون 200 دولة 
سيتنافسون على احراز 138 ميدالية من مختلف 
املعادن في منافسات اجلري والرمي والوثب. 
وهي امل����رة الثانية التي حتتضن فيها مدينة 
أملانية بطولة العالم التي انطلقت عام 1983 في 

هلسنكي بعد شتوتغارت عام 1993.
وسيكون مونديال برلني فرصة هامة للعديد 
من الرياضيني لتأكي����د النتائج الباهرة التي 
حققوها ف����ي دورة االلعاب االوملبية االخيرة 
في بكني العام املاضي في مقدمتهم اجلامايكي 
اوس����اين بولت واالثيوبي كينينيسا بيكيلي 
والروسية يلينا ايسينباييفا، فيما سيحاول 
البعض االخر رد االعتبار خليبة امله في الدورة 
االوملبية في مقدمتهم اجلامايكي اس����افا باول 
واالميركي تايسون غاي. وستكون الواليات 
املتحدة مرش����حة لتصدر الترتيب العالم في 
جدول امليداليات مع منافس����ة من روس����يا.  
واصبحت املعادلة واضحة في مس����ابقات ام 
االلعاب الن موازين القوى محددة اذا ما كان 

في بطول����ة العالم او في االلع����اب االوملبية، 
فسباقات السرعة باتت حكرا على االميركيني 
وعدائي بحر الكاريبي )جامكايكا وباربادوس( 
واملسافات القصيرة واملتوسطة عادة ما تنتهي 
بفوز ممثلي افريقيا )كينيا واثيوبيا وشمال 
افريقيا(، في حني تعتبر مسابقات الرمي والوثب 
والقفز مفتوحة على جمي����ع االحتماالت مع 
افضلية الوروبا الشرقية التي متلك مدارس 
له����ا تاريخها الطويل في هذه االختصاصات. 
واالكيد ان االنظار ستتجه الى بولت صاحب 
الذهبيات الثالثة االوملبية في بكني مع ارقامها 
القياسية العاملية )100 م و200 م والتتابع 4 
مرات 100 م(، حيث يسعى الى تكرار االجناز 
ذاته في برلني وتأكيد هيمنته على س����باقات 
السرعة. وحاول بولت التخفيف من الضغوطات 
امللقاة على عاتقه خصوصا وسائل االعالم التي 
ترشحه الى حتطيم االرقام القياسية ذاتها على 
ملعب »اوملبياشتاديوم« على غرار ما فعل في 
ملعب »عش الطائر« في بكني قبل عام، عندما 
ش����دد في تصريحاته على ان هدفه االساسي 
من مونديال برلني هي االلقاب العاملية وليس 
االرقام القياسية العاملية. من جهته، لن يجد 

بيكيلي، صاحب 3 القاب اوملبية في 10 االف م 
في اثينا و5 االف م و10 االف م في بكني و11 لقبا 
عامليا في سباقات اختراق الضاحية، اي صعوبة 
في التتويج باللقب العاملي الرابع على التوالي 
ومعادلة اجناز مواطنه هايله جبريسيالسي. 
االمر ذاته ينطبق على ايس����ينباييفا حاملة 
اللقبني العاملي واالوملبي والرقم القياسي في 
القفز بالزانة خصوصا ان منافستها االميركية 
چينيفر ستوسينسكي انسحبت من البطولة. 
وستحاول ايس����ينباييفا محو خسارتها امام 
الپولندية انا روغوفس����كا في لقاء لندن في 
24 يولي����و املاضي. ومن ابرز املواجهات التي 
ستشهدها بطولة العالم س����باق 100 م الذي 
سيجمع وجها لوجه وبولت واالميركي تايسون 

غاي حامل اللقب والعائد بقوة هذا املوسم.
وس����جل غاي احلاصل على 3 ذهبيات في 
بطولة العالم االخيرة 2007 في اوساكا )100 
و200 والتتابع 4 مرات 100 م( نتائج جيدة هذا 
املوسم في سباقي 100 م و200 م حيث سجل 
افضل توقيتني هذا العام )9.77 ثوان في 100 
م مقابل 9.79 ث لبولت، و19.58 ث في 200 م 

مقابل 19.59 ث لبولت(.

»يد« مصر في مواجهة انتحارية أمام الفرنسيين
يخوض منتخب الشباب املصري لكرة اليد ثالث لقاءاته في 
الدور الثاني لبطولة كأس العالم املقامة حاليا مبصر أمام املنتخب 
الفرنسي في الثامنة والنصف من مساء اليوم بالصالة املغطاة 
الرئيسية بستاد القاهرة. وكان منتخب مصر حقق فوزا مستحقا 
على منتخب اس��بانيا 23 � 21، في مباراة مثيرة وحماسية من 
جانب املنتخب املص��ري الذي تألق فيه أكثر من العب أبرزهم 

احلارس كرمي هنداوي، حيث س��يطر املصريون على مجريات 
اللعب في الشوط األول، وتألق العبوه بالرغم من تقدم املنتخب 
االس��باني في أول 10 دقائق من اللقاء 2 � 0، واس��تطاع العبو 
مص��ر حتقيق التعادل، وتقدموا ألول مرة في اللقاء عن طريق 
الالعب أحمد يوسف 3 � 2، وواصل العبو مصر التقدم ورفعوا 

فارق األهداف لصاحلهم، وحافظوا على فارق األهداف.


