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 العربي يحرم الغرافة من الصدارة اإلمارات وبني ياس يحرجان الشارقة والوصل

شباب بلوزداد يتعادل مع اتحاد العاصمة

حقق الصاعدان حديثا االمارات وبني ياس 
نتيجتني الفتتني بفوز االول على ضيفه الشارقة 
3-2، وتعادل الثان���ي مع ضيفه الوصل 3-3 
في املرحلة االولى م���ن الدوري االمارات لكرة 

القدم.
في املب���اراة االولى، كان���ت املفاجأة في ان 
االمارات الذي يخوض موسمه االول في دوري 
احملترفني، عانى ف���ي الفترة املاضية من ازمة 
مالية حادة ومش���اكل اداري���ة ما انعكس على 
اجلانب الفني للفريق ال���ذي كان مهددا بعدم 

اللعب في البطولة.
من جهته، كان الش���ارقة اح���د اكثر الفرق 
استقرارا خالل فترة االستعدادات وحقق الفوز 

في كل مبارياته الودية وبنتائج الفتة.
وكان االمارات الطرف االفضل، وكاد يخرج 
بنتيجة اكبر لو استغل مهاجموه الفرص السانحة 
لهم والتي بدأها عدنان حسني عندما تلقى متريرة 
رائع���ة من املغربي كرمي ك���ركار لينفرد متاما 

ويسدد متسرعا بعيدا عن املرمى )17(.
وترجم االمارات افضليته بهدف التقدم بعدما 
تلقى عدنان حسني عرضية من مسلم احمد لم 

يتوان في ايداعها مرمى احمد مبارك )24(.
وواصل اصحاب االرض سيطرتهم املطلقة 
وسدد االيراني مزيار زاره في الدقيقة 30 كرة 

قوية علت عارضة الشارقة الذي عانى من سوء 
تغطية خط دفاعه، وعزز االمارات تقدمه بهدف 
ثان بعدما مرر املغربي حسن الطير كرة عرضية 

خطفها مسلم أحمد ولعبها في املرمى )33(.
وقلص الشارقة الفارق من اول فرصة حقيقية 
له عبر البرازيلي مارسيلو اوليفيرا داسيلفا الذي 
تلقى عرضية من حميد احمد ارسلها سابحا في 

مرمى حارس االمارات محمد جمعة )54(.
لكن اصحاب االرض اعادوا الفارق الى سابق 
عهده بتسجيل الهدف الثالث عبر عدنان حسني 
الذي تلق���ى كرة طويلة من زاره وضرب دفاع 
الشارقة وارسلها في مرمى احمد مبارك الذي 

حاول ابعادها دون جدوى )77(.
وقلص الش���ارقة الفارق مجددا في الدقيقة 
90 عبر البديل س���الم سيف بعدما استفاد من 

كرة عرضية لعبداهلل سهيل.
وفي املباراة الثانية، افلت الوصل من اخلسارة 
امام ضيفه بني ياس واكتف���ى بالتعادل معه 

.3-3
سجل اهداف الوصل سعيد الكاس )7( والبنمي 
بالس بيريز )23( وعيس���ى البلوش���ي )72(، 
فيما س���جل اهداف بني ياس فريد اس���ماعيل 
)4( والسنغالي اندريه سانغاهور )56( واملالي 

موديبو ديارا )94(.

توج العربي مفاج���آت املرحلة الثالثة من 
الدوري القطري لكرة القدم بتعادله مع الغرافة 
حامل اللق���ب 1-1 وحرمانه بالتالي من اعتالء 

الصدارة في ختام املرحلة الثالثة.
وتقدم العربي بهدف االرجنتيني ليوناردو 
بيسكوليتشي )7(، وادرك العراقي يونس محمود 
التعادل للغرافة )20( الذي ارتفع رصيده الى 7 

نقاط وبقي ثانيا بفارق االهداف خلف السد.
وكان لقاء العربي والغرافة االفضل في هذه 
املرحلة من حيث االداء الفني والندية واالثارة، 
ورغم تف���وق االخير بفعل اخلبرة واحملترفني 
واكتمال الصفوف اال انه اخفق في حتقيق الفوز 
على مضيفه الذي اعتمد على تشكيلة جل العبيها 
من الشباب اضافة الى غياب مهاجميه البرازيليني 

كيم وايفرالدو لالصابة.
وافتتح العربي التس���جيل بتسديدة بعيدة 
املدى من بيسكوليتشي خدعت احلارس قاسم 

برهان وسكنت الشباك )7(.
وضغط الغرافة بكل العبيه وبقيادة يونس 
محمود من اجل التعادل، وسجل العراقي هدفا 
ألغاه احلكم بداعي التسلل )17( قبل ان يدرك 
التعادل من ضربة رأس سابحا اثر كرة عرضية 

من الظهير االيسر حامد الشامي )20(.
وحاول العربي التقدم مجددا وس���جل هدفا 
ألغاه احلكم ايضا لتس���لل عل���ي مجبل )27(، 
وش���هد الشوط الثاني اغلب الفرص احلقيقية 
ضاع���ت جميعها من الفريق���ني اوالها ملهاجم 
الغرافة البرازيلي كليمرسون الذي انفرد متاما 
وس���دد الكرة في احلارس )50(، تبعه زميله 
ميرغن���ي الزين وانقذ احل���ارس رجب حمزة 

املوقف )64(.
اما اخطر الفرص فكانت من كرة مرتدة الى 
يونس محمود الذي انطلق بها بسرعة وانفرد 

وسدد بجوار القائم خارج املرمى )84(.

 تعادل ش���باب بلوزداد مع احتاد العاصمة
2 � 2 في قمة اجلولة السابعة من مسابقة الدوري 

اجلزائري لكرة القدم.
سجل هدفي شباب بلوزداد يوسف صايبي في 
الدقيقتني 2 و90 بينما أحرز بالل دزيري ثنائية 

احتاد العاصمة في الدقيقتني 22 و88.
ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى تسع نقاط 
في املركز العاش���ر مقابل س���بع نقاط الحتاد 

العاصمة في املركز الثاني عشر.
وفي بقية املباريات التي أقيمت امس االول 

تع��ادل احت��اد عناب�����ة الثال��ث م��ع مضيفه 
جمعية اخلروب اخلامس عشر ووداد تلمسان 
 السادس مع احتاد البليدة الثامن بنفس النتيجة

.1 � 1
وتغلب مولودية وهران السابع على جمعية 
الشلف السادس عشر 1 � 0، وتعادل مولودية 
العلمة اخلامس مع أهلي برج بوعريريج الرابع 

.3 � 3
ومت تأجيل مباراة مولودية اجلزائر املتصدر 

واحتاد احلراش الوصيف إلى وقت الحق.

)أ.پ(العب أوروغواي أدريان غونينور في رقصة مشتركة مع العب إجنلترا ماثيو بريغز 

البرازيلي كليمرسون قدم مستوى جيدا مع العربي

طموحات »الفراعنة« تصطدم بآمال پاراغواي في مونديال الشباب
القاهرة

سامي عبد الفتاح
انتزع منتخب 
أول  أوروغواي 
ثالث نقاط له في 
مشواره ببطولة 
كأس العالم للشباب بفوزه على 
اجنلت����را 1 – 0 ضمن منافس����ات 
الرابع����ة للبطول����ة  املجموع����ة 
الت����ي أقيمت مس����اء امس االول 
باالس����ماعيلية في مباراة فقيرة 
في املس����توى الفني والبدني من 

اجلانبني.
بدأت املباراة سريعة من جانب 
الذي أحكم  منتخب أوروغ����واي 
س����يطرته على وسط امللعب في 
الوقت الذي غاب فيه التركيز عن 
املنتخب االجنليزي، وكانت اللياقة 
البدنية العالية من نصيب األول 
الذي كانت له الكلمة العليا طوال 

مجريات الشوط.
وأهدر العبو أوروغواي العديد 
من الفرص السهلة في الوقت الذي 
املنتخب االجنليزي  اعتمد في����ه 
على مه����ارات فيبيان براندي، إال 
أن معظم متريراته جاءت عشوائية 
األداء االجنليزي لعنصر  وافتقد 

التركيز.
ولم تظهر خط����ورة املنتخب 
االجنليزي وجنح احلارس اليوت 
باريش في الدفاع عن مرماه ببسالة 
وسط تسديدات العبي أوروغواي 
الش����وط األول  املتتالية لينتهي 

بالتعادل السلبي.
ولم يختل����ف احلال كثيرا في 
شوط املباراة الثاني عن سابقه، 
حيث واصل العب����و أوروغواي 
هجماتهم املتتالية في رحلة بحث 
عن ه����دف واخلروج م����ن اللقاء 
بالنق����اط الثالث، لك����ن مواصلة 
الس����هلة حرمتهم  الفرص  إهدار 

من التسجيل مبكرا.
وأهدر االوروغوياني جوناثان 
اوريتافيسكايا فرصة هدف عندما 
تهيأت له الكرة داخل منطقة اجلزاء 
أضاعها بغرابة خارج املرمى تالها 
مباشرة فرصة أخرى لنيكوالس 
لوديرو الذي توغل بالكرة داخل 
منطقة اجلزاء وضعه����ا بغرابة 
بج����وار القائم وس����ط ذهول من 

اجلهاز الفني للفريق.
وفي الدقيقة 85 قضى منتخب 
أوروغواي على آمال اجنلترا، وذلك 
عندما تلقى تاباري فيوديز كرة 
عرضية وضعها بذكاء واتقان في 
الشباك محرزا هدف املباراة الوحيد 

لتنتهي املباراة.
وضمن نفس املجموعة، اقتنص 
املنتخب الغان����ي فوزه األول في 
البطولة بفوزه على اوزبكستان 

2 – 1 على ستاد االسماعيلية.
وحول النجوم السوداء تأخرهم 
بهدف لشيرزوديك كرميوف في 
الدقيقة 52، لفوز بهدفني عن طريق 
رانسفورد أوسي ودومينيك أدباياه 

في الدقيقتني 75 و60.
الغاني قدراته  أظهر املنتخب 
بعدما قدم مباراة قوية هجوميا، 
وسيطر على الشوط األول متاما 

وكاد ان يسجل في أكثر من مناسبة 
لوال رعون����ة مهاجميه وس����وء 

التوفيق.
وفي الش����وط الثان����ي باغت 
كرميوف النجوم السوداء وتقدم 
ألوزبكستان بعدما تابع عرضية 
من اجلانب األمين وحولها بقدمه 

مباشرة داخل الشباك.
وأدرك أوس����ي التعادل لغانا 
بعدما تلقى عرضية من اجلانب 
األيسر هيأها لنفسه وسددها بقوة 
داخل املرمى األوزبكي حلظة خروج 

حارس املرمى ملالقاته.
وأضاف أدباياه الهدف الثاني 
للنجوم السوداء من عرضية من 
اجلانب األمين هيأها أوسي برأسه 

ليضعها بقوة داخل الشباك.
وتتصدر غانا ترتيب املجموعة 
برصيد 3 نقاط بفارق االهداف امام 
اوروغواي التي لديها نفس رصيد 
النقاط، فيما يقبع اوزبكس����تان 

واجنلترا باملؤخرة دون نقاط.
وفي املجموعة الثالثة، افتتح 
املنتخ����ب الكاميروني مش����واره 
بالف����وز عل����ى نظي����ره الكوري 

اجلنوبي 2 – 0.
الكاميروني  وتقاسم املنتخب 
بهذا الفوز صدارة املجموعة برصيد 
3 نقاط مع منتخب أملانيا الذي أذل 
املنتخب األميركي بفوزه عليه 3 - 
0. سجل االهداف سميح ايديليك 
)30 من ركلة ج����زاء( وفلوريان 
يونغفيرت )32( ومانويل شافلر 
)72(. ويتف����وق املنتخب األملاني 
بفارق ه����دف ليتصدر الترتيب، 
فيما ح����ل املنتخب الكوري ثالثا 

وأخيرا أميركا بال رصيد.
وس����جل هدف����ي املنتخ����ب 
الكاميروني كل من أندري أكونو 
إيفيا وأدولفي تييكو في الدقيقتني 

19 و65.

مصر ـ پاراغواي

تقام الي����وم 4 مباريات ضمن 
منافس����ات املجموعت����ني االولى 
والثانية في افتتاح اجلولة الثانية، 
حيث يلتقي املنتخب املصري مع 
الپاراغواي وايطاليا مع ترينداد 
وتوباغو في املجموعة االولى، بينما 
يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره 
االس����باني وڤنزويال مع منتخب 
تاهيتي ضمن املجموعة الثانية.

ويدخل املنتخب املصري لقاء 
اليوم على ستاد القاهرة الدولي 
مبعنويات مرتفعة للغاية بعد فوزه 
الكبير الذي حققه في اولى جوالته 
بالبطولة عل����ى منتخب ترينداد 
برباعية مقابل هدف وتربعه على 
قمة املجموعة االولى برصيد ثالث 
نق����اط، في حني يحت����ل منتخب 
پاراغواي املركز الثاني باملجموعة 
برصيد نقطة واحدة جمعها من 
تعادله 2-2 مع نظيره االيطالي، 
املنتخ����ب املصري  كما يحظ����ى 
مبس����اندة كبيرة ودعم هائل من 
قبل جميع فئات الشعب املصري 
حكومة وشعبا، ولعل احلضور 
اجلماهيري الكبير في لقاء االفتتاح 

اصدق دليل على ذلك.

اللقاء هو االختبار  ويعد هذا 
االصعب للفراعنة بالبطولة، حيث 
الفوز به س����ينطلق بهذا الفريق 
الى منافسات دور ال� 16 مباشرة 
بغض النظر عن نتيجة لقاه االخير 
املقررة اقامته يوم اخلميس املقبل 
امام املنتخب االيطالي، وهذا االمر 
بالطبع يعلمه جيدا اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة التشيكي ميروسالف 
سكوب ومعاونه هاني رمزي املدرب 

العام للمنتخب.
وكان اجلهاز الفني للفراعنة قد 
استغل الروح العالية واملعنويات 

منتخبا ايطاليا وترينداد وتوباغو 
على ستاد القاهرة ايضا في لقاء 
مصيري مبعنى الكلمة، حيث ال 
بديل للطليان عن الفوز باملباراة 
لضمان االس����تمرار في املنافسة 
التالي بالبطولة،  والتأهل للدور 
خاصة ان����ه تعادل ف����ي اجلولة 
االولى امام پاراغواي بهدفني لكل 

منهما.
الش����يء بالنسبة  وهو نفس 
التريندادي لتصحيح  للمنتخب 
أوضاعه واعادة آماله باملنافسات 
بعد اخلسارة برباعية التي تعرض 

اجلولة االولى بهدف نظيف امام 
منتخب ڤنزوي����ال املتواضع في 
واحدة من اكبر مفاجآت البطولة، 
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى 
في����ه )املاتادور االس����بانى( الى 
تأكيد تأهله لدور ال� 16 للبطولة، 
خاصة انه أنهى لقاءه االول بفوز 
عريض بثمانية اهداف على منتخب 

تاهيتي.

تاهيتي ـ ڤنزويال 

وفي املجموع����ة الثانية ايضا 
وعلى نفس امللعب يلتقي منتخب 

املرتفع����ة والثقة في النفس التي 
دبت في نف����وس الالعبني خالل 
التدريب����ات املاضية التي أجراها 
الفري����ق لتحفيزهم على حتقيق 
الفوز على منافسهم اليوم ايضا، 
في الوقت نفس����ه لم يخف املدير 
الفني على الالعبني خطورة موقف 
الفريق اذا لم يتحقق الفوز في هذا 
املنتخب  اللقاء، نظرا ألن مباراة 
امام ايطاليا لن تكون باالمر الهني، 
وبالتالي فالفوز بها سيكون ضعيفا 

جدا.
وفى املجموعة االولى يلتقي 

لها امام الفراعنة في اولى جوالته، 
كما ان اخلسارة في هذا اللقاء تعني 

توديعه املبكر للبطولة.

نيجيريا ـ اسبانيا

وفي املجموعة الثانية يخوض 
املنتخب النيجيري صاحب املركز 
الثالث باملجموع����ة مواجهة من 
العيار الثقيل على ملعب السالم 
ام����ام نظيره االس����باني صاحب 
الص����دارة برصيد 3 نقاط، ويعد 
اللقاء الفرص����ة االخيرة ملنتخب 
النس����ور بعد خس����ارته في لقاء 

ڤنزوي����ال صاحب املرك����ز الثاني 
باملجموعة برصي����د 3 نقاط مع 
نظيره التاهيت����ي الذي يقبع في 
املركز االخير دون نقاط في لقاء 
جتميل الصورة لألخير. وتثبيت 
اقدام التأهل للدور التالي بالنسبة 
لالول، حيث تعرض منتخب تاهيتي 
خلس����ارة فاضحة 8-0 في اولى 
جوالته بالبطولة امام اس����بانيا، 
بينما فجر منتخب ڤنزويال أولى 
مفاجآت البطولة بفوزه على نسور 
نيجيريا بهدف دون رد في أولى 

جوالته. 

أوروغواي تسقط إنجلترا وغانا تقتنص أوزبكستان والكاميرون تهزم كوريا الجنوبية وألمانيا تّذل أميركا

سكوب: سنلعب للفوز

زحف جماهيري من اإلمارات

اتحاد الكرة البحريني يعّدل الدوري

الفيصلي يتخطى الكرمل

أبدى التشيكي ميروسالف س����وكوب املدير الفني ملنتخب مصر 
للشباب رغبته في حس����م تأهل فريقه إلى الدور الثاني بالفوز على 

بارجواي في اللقاء املقبل.
وأوضح س����كوب في تصريحاته للموقع الرسمي لالحتاد الدولي 
)فيفا( أن مباراة باراغواي س����تكون مختلفة عن املباراة األولى أمام 

ترينيداد وتوباجو.
وقال املدرب التش����يكي »هدفنا الفوز حلص����د ثالث نقاط تؤهلنا 

رسميا إلى الدور املقبل«.
وعلى اجلانب اآلخر، أكد أدريان كوريا املدير الفني ملنتخب باراغواي 

للشباب أنه درس منتخب مصر جيدا.
وقال كوريا للموقع الرسمي لالحتاد الدولي )فيفا(: »عاقدين العزم 
على الفوز لنقترب خطوة من حتقيق هدفنا بالتأهل للدور الثاني«.

وتابع كوريا »ش����اهدت مصر أمام ترينيداد وتوباجو ودرس����ت 
أس����لوب لعب الفريق جي����دا«. وأضاف »مباراة مص����ر مهمة للغاية 

وسنخوضها بكل ثقة«.
ويرى أدريان كوريا أن اس����تغالل الفرص التي ستس����نح لهجوم 

فريقه سيكون مفتاح حتقيق الفوز على مصر.د

وص���ل أمس االول على منت رحلتني خاصتني الفوج األول لبعثة 
املش���جعني اإلماراتيني والوفد الرسمي للشركة املنظمة للحملة، من 
أجل حشد اجلماهير لتشجيع منتخب الشباب في البطولة، وخاصة 
أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن املجموعة السادس���ة التي أقيمت 

مساء أمس بستاد االسكندرية.
وقال عادل العامري الرئيس التنفيذي للشركة املنظمة لرحالت 
اجلماهير االماراتية إن مشاركة منتخب الشباب متثل حدثا مهما يتطلب 

تضافر كل اجلهود من اجل حتقيق نتائج إيجابية في البطولة.
وذكر أن املجموعات املش���اركة ستغادر حسب البرنامج الزمني 
املعد ملباريات منتخب الش���باب على أن يتم عمل الترتيبات الالزمة 
لسفرهم واستقبالهم في مصر حسب الكشوف التي مت اعدادها من 

الشركة.
ومن جهة اخرى قال رش���د الهاجري رئي���س اللجنة االعالمية 
والعالقات العامة باحلملة إنه مت توزيع املش���جعني إلى مجموعات 
مبطار الشارقة الدولي وتزويدهم بجميع املعلومات التي تتم طباعتها 
مبنشور خاص باملشجعني حيث تتضمن املعلومات واملواعيد املباريات 
وأماكن التجمع وبرنامج الرحالت وأس���ماء وهواتف جلنة التنظيم 

واإلدارة واخلدمات املساندة واألرقام املهمة التي يحتاجونها.

المنامة ـ ناصر محمد
اضط���ر احتاد كرة القدم البحريني الج���راء تعديالت على مواعيد 
ايام االس���بوعني الثاني والثالث من دوري الدرجة االولى لكرة القدم 
واللذي���ن كان من املقرر ان يبدآ من 1 و3 اكتوبر و15 و17 اكتوبر وذلك 
بس���بب مباراة املنتخب البحريني مع منتخ���ب نيوزلندا في امللحق 
العامل���ي لكأس العالم بجنوب افريقيا وذلك يوم العاش���ر من اكتوبر 
بالبحرين، بعد ان قررت جلنة املنتخبات ان يبدأ االعداد للفريق اعتبارا 
من االول من اكتوبر والغاء املباراة الودية التي سبق ان طلبها املدرب 
ماتشاال واحملدد لها يوم الرابع من اكتوبر واالكتفاء بالتدريبات فقط 

حلني موعد املباراة.
وكانت محاوالت قد جرت من قبل احتاد كرة القدم للحصول على 
مباراة ودية، اال ان جميع احملاوالت باءت بالفشل اضافة لعدم تواجد 
الالعبني احملترف���ني مما ادى الى الغاء املب���اراة، فيما يواجه منتخب 
نيوزلندا نفس املشكلة والذي سيكتفي بإقامة معسكر تدريبي قصير 
في دبي اعتبارا من اخلامس م���ن اكتوبر على ان يصل البحرين قبل 

املباراة بيوم.
وكانت مباريات االسبوع االول من الدوري قد اختتمت امس االول 
ولم يشهد اي مفاجأة بسبب تقارب املستوى بني بعض الفرق وسعي 
الكبار حلصد النقاط، فقد استطاع حامل اللقب احملرق الفوز على احلالة 
3 � 1 والرفاع على املالكية 4 � 1 والنجمة على الرفاع الشرقي 3 � 1 فيما 
تعادل البسيتني مع املنامة 1 � 1 واالهلي مع الشباب بنفس النتيجة. هذا 
ويدخل فريق احملرق معسكرا تدريبيا مساء اليوم استعدادا ملواجهة 
فريق الش���باب االماراتي ضمن بطولة اندية مجلس التعاون االبطال 
ال� 25 التي ستقام غدا بالبحرين، فيما يلعب فريق الرفاع امام الوصل 

االماراتي بدبي في نفس اليوم.

فاز الفيصلي حامل الرقم القياس����ي بعدد القاب بطولة الدوري )30 
مرة( على الكرمل 3 � 1، وشباب االردن على كفرسوم بالنتيجة ذاتها امس 

االول في ختام املرحلة االولى من الدوري االردني لكرة القدم.
في املباراة االولى على ستاد مدينة االمير محمد للشباب في الزرقاء، 
سجل مؤيد سليم )9( والزامبي زكريا سيموكوندا )14 و34( ورائد الزاغة 

)15( هدف الكرمل الوافد اجلديد على دوري احملترفني.
وفي املباراة الثانية على ستاد مدينة امللك عبداهلل الثاني في القويسمة 
ضاحية عمان الش����رقية، س����جل صالح منر )9 من ركلة جزاء(،، عمار 
الش����رايدة )14( ومحمد خير )73( اهداف شباب االردن وصيف البطل، 

ومحمود القصراوي )57( هدف كفرسوم العائد بدوره الى االضواء.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ART سبورت 54نيجيريا � اسبانيا

ART سبورت 7:454ايطاليا � ترينيداد وتوباغو

ART سبورت 7:453تاهيتي � ڤنزويال

ART سبورت 10:304مصر � پاراغواي


