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اإليطالي ماركو كالديروني مير من الپاراغوياني رودريغو بورخاس     )أ.پ( اإلسباني اميليو نسو يسدد حتت أنظار التاهيتي تيڤاريال لودڤن                      )أ.پ(

مالك معاذ أهدر فرصة للتسجيل في مرمى االتفاق

بداية قوية للمحرق والرفاع الخريطيات يعرقل انطالقة السد

الوحدات يكتفي بالتعادل مع الرمثا
في المرحلة األولى من الدوري األردني

ميزانية ضخمة آلسياد »اينشون 2014«

»األفريقي« يعاقب 3 أندية تونسية

حقق احملرق حامل اللقب والرفاع فوزين كبيرين االول على 
احلال���ة 3 - 0، والثاني على املالكية 4 - 1 على س���تاد البحرين 
الوطني في الرفاع في املرحلة االولى من الدوري البحريني لكرة 

القدم.
في املباراة االولى، بسط احملرق سيطرته على املجريات وكان 
هو الطرف االفضل واألكثر استحواذا الكرة واألكثر خطورة على 

مرمى حارس احلالة حمد الدوسري.
وترجم احملرق أفضليته بهدفني متتاليني عن طريق إبراهيم 
املشخص الذي استغل كرة مرتدة في منطقة اجلزاء سددها قوية في 
سقف املرمى )23(، واستثمر البرازيلي ليندسون سيلفار »ريكو« 
بعد دقيقة كرة ارتدت من القائم األمين بعد تسديدة مباغتة من 

حسني علي »بيليه« اعادها مباشرة الى الشباك )24(.
وفي الش���وط الثاني، نش���ط احلالة وهدد مرمى احملرق في 
أكثر من مناس���بة، لكن تألق احلارس عبداهلل الكعبي الذي صد 
كرتني خطرتني لهشام العبيدلي وفيصل السعدون في منتصف 

الشوط.
وقبل نهاية املباراة، توغل البديل حسام حمود سلطان داخل 
منطقة جزاء احلالة وسدد الكرة في املرمى مسجال الهدف الثالث 

.)90(
وفي املباراة الثانية، خرج الرفاع فائزا على املالكية بعد عرض 
قوي من جانبه بأربعة اهداف سجلها الصربي مالدن يوڤانسيتش 
)25( واس���ماعيل عبداللطيف )36 من ركلة جزاء( وعبدالرحمن 
مبارك )79( والكاميروني مصطفى مختار )87(، فيما سجل حسني 

حسن )51( هدف املالكية الوحيد.

تواصلت مفاجآت املرحلة الثالثة في الدوري القطري لكرة القدم 
فأوقف اخلريطيات انتصارات مضيفه السد بتعادله معه 1-1، وعاد 

قطر الى سكة االنتصارات بفوزه على ضيفه الوكرة 0-1.
في املباراة االولى، فشل الس���د في ترجمة التوقعات التي كانت 
ترجح فوزه الكبير والصريح بعد ان اكتسح منافسه 5-0 في كأس 
الشيخ جاسم وسحق ام صالل 5-0 في املرحلة االولى من الدوري، 

واالهلي 3-0 في الثانية.
وكان اخلريطيات البادئ بالتسجيل عن طريق العبه العراقي عالء 
عبد الزهرة )66( قبل ان يجنب البرازيلي لياندرو دا س���يلفا السد 

اخلسارة في الدقيقة اخلامسة من الوقت بدل الضائع )95(.
واهدر دا سيلفا ركلة جزاء للسد في وقت مبكر )3(، فاجأ بعدها 
اخلريطيات مضيفه باداء هجومي مستغال ضياع العبي السد خاصة 
املهاجمني الذين افتقدوا التركيز امام املرمي لتضيع االهداف والفرص. 
وف���ي اللقاء الثاني، حقق قطر فوزا صعبا على الوكرة بهدف وحيد 
سجله يوس���ف احمد )60( لينتقل من صدمة اخلسارة في املرحلة 

السابقة ويرفع رصيده الى 6 نقاط.

اكتفى الوحدات بالتعادل مع مضيفه الرمثا 1 - 1 على ستاد احلسن 
في مدينة أربد في املرحلة األولى من الدوري األردني لكرة القدم.

وس���جل محمود شلباية )25( هدف الوحدات، وعبداهلل عبيدات 
)90( هدف الرمثا.

وغلف احلذر بداية اللقاء بس���بب الرقابة اللصيقة على مفاتيح 
اللع���ب فغابت اخلطورة احلقيقية عن املرميني قبل ان يغافل فادي 
شاهني مدافعي الرمثا ويتوغل من اجلهة اليمنى ويعكس كرة أرضية 
داخل املنطقة لعبها محمود ش���لباية بالكعب داخل الش���باك هدف 

السبق للوحدات )25(.
ووضع الهدف الرمثا في موقف حرج فضغط على مرمى الوحدات 
من جميع احملاور وتعددت الفرص التي تألق احلارس الدولي عامر 
شفيع في التصدي لها خصوصا التسديدات البعيدة من عمر عبيدات 
وحسام شديفات حتى الدقيقة األخيرة عندما استثمر البديل عبداهلل 
عبيدات خطأ ارتكبه احلارس ش���فيع حني فشل في السيطرة على 
ك���رة مرفوعة داخل املنطقة س���جل منها هدف التع���ادل في الوقت 

القاتل )91(.
وعلى ستاد األمير محمد في الزرقاء، سقط اجلزيرة رابع املوسم 
املاضي أمام اليرموك بهدف قاتل ومتأخر سجله أحمد أبوعالية من 

ركلة جزاء )91(.

خصصت كوريا اجلنوبية ميزانية ضخمة الستضافة دورة االلعاب 
اآلس���يوية السادسة عشرة عام 2014 في مدينة اينشون تبلغ ستة 

مليارات دوالر حسب ما كشفت اللجنة املنظمة لاللعاب.
وقال نائب رئيس اللجنة املنظمة سونغ يونغ تشني في اتصال 
مع وكالة »فرانس برس« »ان ميزانية االلعاب اآلسيوية في اينشون 

عام 2014 ستصل الى ستة مليارات دوالر«.
وتابع »من املتوقع ان تكون االلعاب التي ستتضمن 38 لعبة على 
اعلى مستوى باستخدام افضل تكنولوجيا توصل اليها العالم«، مضيفا 
»ان هذه امليزانية تش���مل كل اطر االستعداد الستضافة الدورة مبا 
فيها البنية التحتية واملنشآت الرياضية والقرية االوملبية ومحطات 

التلفزة وغيرها من املستلزمات املتعلقة بها«.

ف���رض االحتاد األفريقي لكرة القدم غرامة مالية قيمتها عش���رة 
آالف دوالر على نادي النجم الساحلي التونسي لتعمد جماهيره رمي 
ملعب سوسة األوملبي باملقذوفات واأللعاب النارية خالل املباراة أمام 
هارتالند النيجيري بدوري أبطال أفريقيا في 29 أغسطس املاضي.

وذكرت اإلذاعة الرس���مية التونس���ية أن االحتاد األفريقي فرض 
غرامة أخرى بقيمة 6250 دوالرا على نادي النجم بسبب جمع العبيه 
خمس���ة إنذارات خالل املباراة أمام الشلف اجلزائري في دور الستة 

عشر بالبطولة األفريقية في مارس املاضي.
وأضافت اإلذاعة أن االحتاد فرض غرامة قيمتها خمسة االف دوالر 
على النادي األفريقي التونس���ي جلمع العبيه أربعة إنذارات خالل 

مباراة أمام جوليبا املالي.
كم���ا غرم نادي امللعب التونس���ي خمس���ة االف دوالر حلصول 
العبيه عل���ى أربعة إنذارات خالل مباراة أم���ام امللعب املالي بكاس 

االحتاد اإلفريقي.

األهلي يهزم االتفاق.. وبيسيرو لم يُقَل
حقق االهلي فوزه الثاني على التوالي 
على حساب ضيفه االتفاق 2-0 على ستاد 
األمي���ر عبداهلل الفيصل في جدة في ختام 
املرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة 

القدم.
وسجل األرجنتيني خافير توليدو الهدفني 

)30 و87(.
وبدأت املباراة بتهديد من جانب االتفاق 
عبر كرة عرضية من عبدالرحمن القحطاني 
مرت أمام مرمى منص���ور النجعي )1( لم 
يختبر بعدها حارسا الفريقني حتى الدقيقة 

العاشرة النعدام الهجمات الفاعلة.
وواجه مالك معاذ مرمى االتفاق منفردا، 
اال أن بندر البطي خرج وابعد الكرة من بني 

قدميه )21(.
الكفة هجوم���ا ملصلحة األهلي  ومالت 

فسجل توليدو الهدف األول اثر كرة عرضية 
من تيسير اجلاسم تابعها في شباك البطي 

.)30(
وواصل األهلي هجومه في الشوط الثاني 
عن طريق األط���راف والعمق واظهر بندر 
البطي بسالة في تخليص الكثير من الكرات 
الس���اقطة، وابعد النجعي كرة خطرة في 

الوقت املناسب )65(.
ولم تظه���ر فاعلية التونس���ي يونس 
املنقاري الذي زج به مدرب االتفاق مع انطالق 
الثاني، وتصدى البطي لرأسية  الش���وط 
محمد السفري بديل تيسير اجلاسم )78(، 
ومرت كرة يوسف السالم كرة بجوار قائم 
مرمى األهلي )79(، ولعب محمد مس���عد 
كرة عرضية على رأس توليدو ذهبت فوق 
العارضة )86(، وأرس���ل األخير قذيفة من 

خارج املنطقة س���كنت الشباك هدفا ثانيا 
له ولفريقه )87(.

وعلى ملع���ب مدينة األمير عبداهلل بن 
جلوي الرياضية في االحساء، تعادل الفتح 
مع احلزم بهدف لفيصل اجلمعان )56( مقابل 

هدف لوليد اجليزاني )33(.
م���ن جهة أخرى، نفى م���درب املنتخب 
البرتغالي خوسيه بيسيرو ما  السعودي 
تناولته وسائل اإلعالم عن إقالته أو إبعاده 
من تدريب املنتخب السعودي بكرة القدم 
بعد خس���ارة األخير في امللحق اآلسيوي 

أمام البحرين.
وقال بيسيرو في تصريح نشرته الصحف 
السعودية امس »أنا مدرب محترف مرتبط بعقد 
احترافي مع املنتخب السعودي مدته سنتان، 

ومازلت حتى اآلن على رأس العمل«.

رائعا وأدى المنتخبان المصري وترينيداد 
وتوباغو مباراة تليق بافتتاح المسابقة.

طموح اللقب الخامس للبرازيليين

وتستهل البرازيل حملتها في البطولة 
والتي تسعى من خاللها للتتويج باللقب 
الخامس واالقتراب من االرجنتين حاملة 
الرقم القياسي برصيد 6 ألقاب اليوم عندما 
الكوستاريكي في ستاد  المنتخب  تواجه 
بورس���عيد في الس���اعة الخامسة مساء 
ضمن المجموعة الخامسة، وفي اطار نفس 
المجموعة تلتقي التش���يك مع استراليا. 
وضمن المجموعة السادسة، يلتقي بطل 
آس���يا المنتخب االماراتي م���ع المنتخب 
الجنوب افريقي في س���تاد االس���كندرية 

وتالقي هندوراس منتخب المجر.

پاراغواي أدريان ألبرتو كوريا أن أداء مصر 
مختلف تماما عن نظيره اإليطالي، رافضا 

تحديد أي الفريقين أقوى.
وقال كوريا ردا على سؤال في المؤتمر 
الصحافي عقب المباراة: »إيطاليا تعتمد على 
الكرات الطولية وهو ما يختلف تماما عن 
مصر التي تعتمد على التمريرات األرضية 

مثلنا«.
وأضاف كوريا »نحن نتكيف مع أسلوب 
الفريق الذي نواجهه ومصر تملك العبين 

مهرة وقادرين على التسجيل«.
ومن جانبه، أبدى المدير الفني للمنتخب 
اإليطالي فرانشيسكو روكا انبهاره بحفل 
افتت���اح البطول���ة الذي أقي���م الخميس 

الماضي.
وأض���اف روكا أن حف���ل االفتتاح كان 

فيما يحل المنتخبين اإليطالي والپاراغوياني 
في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة، 
فيما يتذيل منتخ���ب ترينيداد وتوباغو 

المجموعة بال اي نقاط.
من جانب���ه، أكد المدير الفني لمنتخب 

وسط الملعب وظهرت العديد من الثغرات 
في خط دفاعه ولم تظهر اي خطورة حقيقية 

له أثناء اللقاء.
وبهذا يتصدر المنتخب المصري جدول 
ترتيب المجموعة األولى برصيد ثالث نقاط 

وأضاف كيكي هدفين في الدقيقتين 79 و85 
وكان الهدفان اآلخران للمنتخب االسباني من 
نصيب فران مريدا وأندير هيريرا وسجالهما 

في الدقيقتين 74 و88.
وبتعادل سلبي بين منتخبي الپاراغواي 
وإيطاليا، تصدر المنتخب المصري جدول 
ترتيب المجموعة األولي بعد أن سحق منتخب 
ترينيداد وتوباغو 4-1 في اللقاء االفتتاحي 

للبطولة الخميس.
وعل���ى عكس المتوقع س���يطر منتخب 
الپاراغ���واي على مجريات اللقاء خاصة في 
الشوط الثاني والحت أمامه أكثر من فرصة 
للتقدم إال أنه لم يس���تغلها في تسجيل اي 

هدف.
وفي المقابل خيب المنتخب اإليطالي أمال 
جماهيره بعد أن فشل في السيطرة على 

القاهرة - سامي عبدالفتاح
المنتخ���ب  حق���ق 
اإلسباني فوزا ساحقا 
عل���ى تاهيتي 8-0 في 
الجول���ة األول���ى من 
المجموعة  مباري���ات 
الثاني���ة ببطولة كأس 
العالم للشباب )تحت 20 عاما( لكرة القدم 

المقامة حاليا بمصر.
وتصدر المنتخب اإلس���باني المجموعة 
برصي���د ثالث نقاط وبف���ارق األهداف أمام 
منتخ���ب ڤنزويال الذي تغل���ب على نظيره 

النيجيري 1-0 في وقت سابق.
وسجل آرون نيجويز ثنائية للمنتخب 
االس���باني في الدقيقتين 11 و15، كما سجل 
إميليو نس���ي ثنائية في الدقيقتين 17 و32 

طموح البرازيل إلى اللقب الخامس يبدأ بمواجهة كوستاريكا اليوم
إسبانيا تسحق تاهيتي بثمانية في كأس العالم للشباب

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ART سبورت 54البرازيل � كوستاريكا

ART سبورت 7:454تشيك � استراليا

أبوظبي الرياضية 7:453االمارات � جنوب افريقيا

ART سبورت 10:304هندوراس � املجر


