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دخول عنيف من اجلنوب أفريقي إماهلوي مفهاليلي على اإلماراتي علي مبخوت                   )أ.ف.پ(

مواجهة حماسية جتمع الهالل والنصر

عربية متفرقات

اعتقلت قوة عراقية خاصة يرافقها مستشارون 
اميركيون االس���بوع املاضي احد االشخاص املشتبه 
بتورطهم في قضية خطف وقتل فريق رياضي ميارس 
لعب���ة التايكوندو في محافظة االنبار منتصف العام 

.2006
واكد اجليش االميركي في بيان ان »قوة عراقية خاصة 
يرافقها مستش���ارون اميركيون اعتقلوا مشتبها به 
متورطا بخطف وقتل 13 من اعضاء فريق التايكوندو 
بالقرب من ناحية اخلالدية شمال الفلوجة« اخلميس 

املاضي.
واوض���ح ان »امرا قضائيا صادرا من محكمة حتقيق 
الكرمة )ش���رق الفلوجة( يقضي باعتقال املشتبه به 

لتورطه بخطف وقتل اعضاء الفريق«.

يسعى كل من الوصل االماراتي وقطر القطري اليوم 
الى قطع خطوة مهمة نحو التأهل الى الدور نصف النهائي 
من بطولة االندية اخلليجية اخلامسة والعشرين في كرة 

القدم.
ويلتقي الوصل مع الرفاع البحريني في املجموعة الرابعة، 
وقط��ر مع العروبة العماني في املجموعة الثالثة، في حني 
يلعب اليوم ايضا احملرق البحريني مع الشباب االماراتي في 

االولى، وصور العماني مع اخلور القطري في الثانية.
ويتأهل بطل كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

اعلن االحتاد القطري لكرة القدم تلقيه طلبا من  
نظيره اليمني القامة مباراة ودية بني منتخبي البلدين 

في نوفمبر املقبل.
وذك���ر املوقع االلكتروني لالحتاد القطري ان االحتاد 
اليمني طلب اقامة املباراة في 1 او 7 من الشهر املذكور، 
وانه ترك ل���ه حتديد مكان اقامة املباراة س���واء في 

الدوحة او صنعاء.
ويرتبط املنتخب القطري ببرنامج معلن في نوفمبر 
حيث اعلن في وقت سابق عن اتفاقه رسميا على اللعب 
مع نظيره السنغالي في دكار في 14 منه، اضافة الى 

مباراة ثانية مع منتخب افريقي آخر في 16.

انتزع الترجي الرياضي صدارة ترتيب الدوري التونسي  
لكرة القدم اثر فوزه على مضيفه النجم الس��احلي 1 � 0، 
وتعادل البنزرتي مع ضيفه مستقبل القصرين 0 � 0 في 

املرحلة السادسة.
في سوسة، سقط النجم الس��احلي في عقر داره بهدف 
وحيد سجله خليل ش��مام في الدقيقة 17 فارتفع رصيد 
الترجي ال��ى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة امام البنزرتي، 
ف��ي حني بقي النجم ثالثا بعدما فش��ل في احملافظة على 

الصدارة وله 13 نقطة.

شحاتة يرفض الرد على رينارد

سعيد ينتقل إلى أهلي طرابلس

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يدخ���ل اليوم املنتخب املصري األول لكرة القدم معس���كرا مغلقا 
مبدينة 6 أكتوبر استعدادا للعب وديا مع موريشيوس يوم اجلمعة 
املقبل، والتي تأتي ضمن املرحلة األخيرة من اس���تعدادات الفراعنة 
ملباراة زامبيا املصيرية في اجلولة اخلامسة وقبل األخيرة لتصفيات 

القارة األفريقية املؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وكان الفري���ق قد ب���دأ جتمعه االول على امللعب الفرعي لس���تاد 

القاهرة )رقم 2(.
وعقب اس���تقرار اجلهاز الفني بقيادة حسن شحاتة املدير الفني 
عل���ى قائمة ال� 24 العبا املنضمني للمعس���كر وهم: عصام احلضري 
والهاني سليمان ومحمود أبوالس���عود ووائل جمعة وهاني سعيد 
وشريف عبدالفضيل وأحمد سعيد أوكا وسيد معوض وأحمد كمال 
وأحمد فتحي وأحمد احملمدي وحس���ني عبدربه وعبدالعزيز توفيق 
ومحمد ش���عبان ومحم���د حمص ومحمد ب���ركات ومحمد ابوتريكة 
وأحمد عيد وأحمد حس���ن وأحم���د رؤوف ودودي اجلباس وصالح 

أمني وعمرو زكي.
من جانبه، اكد حس���ن شحاتة املدير الفني للمنتخب املصري انه 
كان يتمن���ى ضم كل الالعبني املؤثري���ن في تلك الفترة لكن اإلصابة 
وتراجع املستوى حرمه من بعض أصحاب اخلبرات، مشيرا الى انه 
اعتاد دائما أن يعيش في الواقع، في شأن آخر رفض شحاتة الرد على 
التصريحات االس���تفزازية لهيرفي رينارد املدير الفني لزامبيا حول 
قضاء فريقه على فرص املنتخب في التأهل إلى كأس العالم، وقال: الرد 

سيكون في امللعب من خالل الفوز واحلفاظ على فرص التأهل.
وأضاف شحاتة انه قرر أال يشغل باله باحلروب الكالمية والنفسية 
التي يشنها الزامبيون ألنه يثق في قدرات العبيه جيدا، ويعلم متاما 
انهم قادرون على حتقيق الفوز على املنتخب الزامبي. واعترف شحاتة 
بصعوبة املرحلة املقبل���ة وتعجب من تصريحات رينارد، وقال: إن 
تبادل التصريحات مع مدرب اجلزائر أمر مرفوض، لكنه طبيعي، أما 

زامبيا فليست في املنافسة لتصدر عنه تصريحات استفزازية.د

انتقل العب االسماعيلي املصري السابق ابراهيم سعيد الى صفوف 
اهلي طرابلس الليبي ملدة عام قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني بعد 
انهاء مش���كلته املالية مع ناديه األخير االسماعيلي الذي تركه قبل 

نهاية املوسم املاضي.
ووجد سعيد ضالته في النادي الليبي الذي لعبت املصادفة دورا 
في انضمامه اليه بعد العدول عن عدم االستعانة باألجانب في الدوري 

الليبي عدا الدول االفريقية.
وفي تصريح خاص لوكالة فرانس برس صرح ابراهيم س���عيد 
بأنه س���يبذل اقصى ما في وس���عه للعودة ال���ى صفوف املنتخب 
املصري الذي ش���ارك معه في بطولت���ي 2006، و2008 وكان احدى 

ركائزه الدفاعية.

قمة غير متكافئة بين الهالل والنصر
الرياض ـ خالد المصيبيح

مازال���ت جماهير العاصمة الس���عودية 
تنظر إلى لقاء قطبيها الهالل والنصر الذي 
سيقام اليوم في الثامنة مساء على ستاد امللك 
فهد على انه لقاء تنافسي وتاريخي جتاوز 
االربعني عاما عاشتها اجيال رياضية متعددة 
وتبادلت حاالت الفرح واحلزن مع انتصاراتها 
اال انها بدأت في السنوات األخيرة تقل عن 
حدتها السابقة ورمبا يعود ذلك إلى غياب 
النجوم املؤثرة التي ميكن جلماهير الفريقني 
التغني بوجودها ومازالت تتذكرها، ففي وقت 
كان في���ه الهالل يضم صالح النعيمة وفهد 
املصيبيح ويوسف الثنيان وخالد التيماوي 
وسامي اجلابر وسعد مبارك وحسني احلبشي 
وحسني البيش���ي كان النصر يضم توفيق 
التركي ويوس���ف خميس  املقرن ومبروك 
وناصر اجلوهر وماجد عبداهلل وفهد الهريفي 
ومحيس���ن اجلمعان وصالح املطلق وعدة 

العبني اجانب مميزين كان لهم حضور في 
لقاءات الفريقني السابقة، فكانت لقاءات تلك 
الفترة قليلة جدا ال تتجاوز لقاءين أو ثالثة في 
املوسم بعكس ما يحدث حاليا، حيث يلتقيان 
اكثر من خمس مرات كما حدث املوسم املاضي 
ورمبا ذلك هو ما افقده���ا حرارة التنافس 
اضافة الى ذلك هو سيطرة الهالل على لقاءات 
الفريقني في الس���نوات االربع األخيرة في 
ال���دوري، حيث كان آخر ف���وز للنصر عام 
2005 ولم يسجل أكثر من التعادل امام غرميه 
التقليدي، ولقاء اليوم يعتبر غير متكافئا، 
حيث اله���الل ثاني الترتيب بفارق األهداف 
عن االحتاد املتصدر ولديه تسع نقاط بعد 
ان حقق النتيجة الكاملة في لقاءاته الثالثة 
الس���ابقة يقابله النصر الذي لعب لقاءين 
خرج منهما بنقطة واحدة وس���جل الفريق 
هدفا واحدا مقابل تسعة للهالل اضافة إلى 
ذلك وج���ود اربعة العبني اجانب في الهالل 

يضيعون الفارق امام نظرائهم في النصر من 
حيث التأثير في أداء الفريق كذلك الالعبون 
احملليون، حيث يضم الهالل س���تة العبني 
دوليني مقابل دولي واحد في النصر،، لذلك 
بناء على هذه املعطيات فإن كفة الهالل هي 
األرجح اال ان ثمة مقولة عن لقاءات الفريقني 
مازالت قائمة وهي انها ال ميكن أن تخضع 
ملقاييس، حيث الوضع النفسي يكون مختلفا 

واداء الالعبني يأخذ شكال آخر.
ويقام لقاء آخر اليوم يجمع القادس���ية 
والوحدة على ملعب األول ويتفق الفريقان 
انهما لم يسجال حالة فوز في اجلوالت الثالث 
السابقة فمن يسجل انتصاره على حساب 
اآلخر؟ للقادس���ية نقطة وللوحدة نقطتان 
وكان مقررا ان يقام لقاء ثالث يجمع االحتاد 
املتصدر بنجران اال انه مت تأجيله بس���بب 
مشاركة االحتاد آسيويا غدا امام باختاكور 

االوزبكي.

نهاية مثيرة لإلمارات مع »األوالد« والبرازيل تستعرض أمام كوستاريكا
فستجعل املنتخب الكوري يودع 
البطولة مبك���را دون النظر الى 

اللقاء الثالث امام أميركا.
وفى نفس املجموعة يخوض 
املنتخب الكاميروني مواجهة غير 
مضمون���ة العواقب امام نظيره 
االميرك���ي، حيث لم يش���فع له 
فوزه في اولى جوالته على كوريا 
بثنائية نظيفة في ضمان حتقيق 
الفوز بهذا اللقاء ايضا، على الرغم 
انه يدخل املباراة بأعصاب اهدأ 
نس���بيا من املنتخ���ب االميركي 
اجلريح الذي يخوض اللقاء بعد 
هزميته في بداية مش���واره أمام 
االمل���ان، وبالتالي اصبح مطالبا 
بتحقيق الفوز في مباراة اليوم 
مهم���ا واجه من صعاب من اجل 
استمراره في املنافسات، كما ان 
خسارة أميركا تعجل بخروجها 

من املونديال.
وعلى ستاد االسماعيلية الذي 
يستضيف منافسات املجموعة 
الرابعة، تلعب اوروغواي املنتشية 
معنويا بالفوز على اجنلترا 1 - 
0 امام اوزبكس���تان التي تعاني 
مرارة الهزمي���ة التي أحلقها بها 
املنتخب الغاني، مم���ا يؤكد ان 
املباراة ستعني الكثير للفريقني، 
خاصة ان كال منهما له أس���بابه 
القوية في التمس���ك بنقاط لقاء 
اليوم، فأورغواي يسعى للوصول 
للنقطة السادسة وضمان حجز 
بطاقة التأهل للدور التالي دون 
انتظ���ار مواجهت���ه الثالثة امام 

غانا.
أما منتخب اوزبكستان فهو 
يسعى الى الفوز باملباراة لضمان 
استمراره باملنافسة، خاصة ان 
الهزمية ستجعله على رأس الفرق 

املودعة للمونديال.
وفي املجموعة الرابعة ايضا 
على نفس امللعب، يخوض منتخب 
امام  انتحارية  اجنلترا مواجهة 
املنتخب الغان���ي العنيد، ويعد 
اللق���اء مس���ألة حي���اة أو موت 
بالنس���بة للفريقني، فاالجنليز 
امام  تعرضوا لهزمي���ة مفاجأة 
اوروغواي ف���ي اجلولة األولى، 
مما يجعلهم اكث���ر اصرارا على 
الفوز في اللقاء مهما كانت قوة 
وصالبة الفريق املنافس، خاصة 
ان الهزمية امام غانا ستجعلهم 
يودعون البطولة مبكرا في واحدة 
من اكبر الك���وارث الكروية عند 
االجنليز، لذلك حاول بريان ايستك 
املدير الفني ملنتخب اجنلترا تأهيل 
العبيه نفسيا واعادتهم الى اجواء 

البطولة من جديد.
في املقابل، يخوض املنتخب 
الغان���ي هذا اللق���اء مبعنويات 
الذي حققه  الفوز  مرتفعة، بعد 
على اوزبكستان في بداية مشواره، 
والف���وز اليوم يجعله قريبا من 
حجز بطاق���ة التأهل لدور ال� 16 

بالبطولة.

مبارك بالسويس، ويليه لقاء آخر 
يجمع املنتخب االميركي مع نظيره 
الكاميرون���ي على نفس امللعب، 
ضمن املجموعة الثالثة، وتلتقي 
االوروغ���واي مع اوزبكس���تان، 
ثم تتواجه غانا مع اجنلترا في 

املجموعة الرابعة.
فعلى ستاد مبارك بالسويس 
أملانيا مباراته  يخوض منتخب 
الثانية امام كوريا اجلنوبية وهي 
تعد خطوة جديدة ومهمة بالنسبة 
للفريقني حلجز بطاقة التأهل لدور 
ال���� 16، ويحتل املنتخب االملاني 
صدارة املجموعة الثالثة برصيد 
ثالث نقاط جمعها من الفوز الذي 

حققه على املنتخب االميركي.
أما املنتخب الكوري فقد تعرض 
لصدمة ش���ديدة اثر هزميته في 
بداية مشواره باملونديال بثنائية 
نظيفة امام الكاميرون، وبالتالي 
فالفوز بلق���اء اليوم يعني عند 
الكوريني الكثير، اما اخلس���ارة 

أحرج ب����ه نظيره املج����ري الذي 
كان املرش����ح األول لتص����در هذه 

املجموعة.
وسجل العب خط الوسط ماريو 
مارتيني����ز الهدفني األول والثاني 
بتس����ديدتني صاروخيت����ني ف����ي 
الدقيقتني 35 و70، ثم أضاف الالعب 
البديل أرنولد بيرالتا الهدف الثالث 
في الدقيق����ة 84 ليتصدر الفريق 
املجموعة برصيد ثالث نقاط بينما 
احتل املنتخب املجري املركز الرابع 

األخير بدون رصيد من النقاط.
ويقتس����م منتخب����ا اإلمارات 
وجنوب أفريقيا املركز الثاني في 
املجموعة برصي����د نقطة واحدة 

لكل منهما.

ألمانيا تلتقي كوريا الجنوبية

الي���وم مباريات  وتنطل���ق 
اجلول���ة الثاني���ة للمجموعتني 
الثالثة والرابع���ة، حيث تلتقي 
كوريا اجلنوبية مع أملانيا بستاد 

الثاني للفريق من ضربة جزاء في 
الدقيقة األخيرة من املباراة قبل أن 
يرد جيمس هوالند بهدف ألستراليا 
من ضربة جزاء ف����ي الوقت بدل 

الضائع من املباراة.
وفجر منتخب هندوراس مفاجأة 
كبيرة ف����ي البطولة بعدما تغلب 
على نظيره املجري 3-0 على ستاد 
االسكندرية في اجلولة األولى من 

املجموعة السادسة.
الهندوراس����ي  وقدم املنتخب 
عرضا جيدا على مدار الش����وطني 

الواعدة في صفوف السامبا مثل 
جوليناو ودييجو صاحب التحركات 

املجدية.

فوز تشيكي

وحقق املنتخب التشيكي فوزا 
مستحقا على نظيره األسترالي 1-2 
في مدينة بورسعيد ضمن اجلولة 

األولى من املجموعة اخلامسة.
وتقدم مايكل رابوسيك بهدف 
الدقيقة 50  التشيكي في  للفريق 
ثم أضاف توماس بيكارت الهدف 

اخلامس����ة والتي تقام علي ستاد 
بورسعيد.

وحصد منتخب الس����امبا أول 
ثالث نقاط بسهولة كبيرة وبعد 
أداء أكث����ر من رائع اس����تمتع به 
اجلمهور الغفير الذي مأل جنبات 
ستاد بورسعيد وأضاف علي اللقاء 

املزيد من املتعة.
وانتهى الشوط األول من املباراة 
بتقدم البرازيل بثالثية سجلها اآلن 
كارديك )هدفني( في الدقيقتني 24 
و44 والعب الوسط وجنم املباراة 

جوليانو )35(.
وفي الشوط الثاني أضاف كل 
من تيكش����يرا وبوكويتا الهدفني 
الرابع واخلامس في الدقيقتني 75 
و89 من عمر اللقاء الذي لم يختبر 

خالله احلارس البرازيلي.
والى جانب األهداف اخلمسة، 
منع القائم األيس����ر البرازيل من 
تس����جيل هدف ف����ي الدقيقة 79، 
وظهر العديد من الوجوه الشابة 

راماهل����وي مفهاليلي إلى عرقلته 
البطاقة  ليشهر احلكم في وجهه 
احلم����راء حلصوله عل����ى اإلنذار 
الثان����ي وتكمل جن����وب افريقيا 
املباراة بعشرة العبني من الدقيقة 
82 وفي الدقيقة التسعني مر علي من 
الناحية اليسرى وتعرض للعرقلة 
في منطقة اجل����زاء ليحصل على 
ركلة جزاء يس����جل منها الكمالي 

هدف بالده األول.
ويع����ود عل����ي ليصنع هدف 
التع����ادل بعدم����ا رف����ع عرضية 
متقنة تلقاها عوانة برأسية قوية 
في مرمى جنوب افريقيا لتنتهي 
املباراة بالتعادل ويحصد الفريقان 

نقطة ثمينة.

خماسية برازيلية

اس����تهل املنتخ����ب البرازيلي 
مشواره نحو لقب البطولة بفوز 
كاس����ح علي منتخب كوستاريكا 
5-0 في افتتاح منافسات املجموعة 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تعادل منتخبا اإلمارات وجنوب 
افريقيا 2-2 مساء امس االول ضمن 
مباريات املجموعة السادس����ة في 
بطول����ة كأس العال����م ملنتخبات 
الشباب والتي تستضيفها مصر 

حاليا.
وتقدمت جنوب افريقيا بهدفني 
س����جلهما كيرميت إراسموس في 
الدقيقتني 54 و72 وتعادل لإلمارات 
حمدان الكمالي وذياب عوانة في 

الدقيقتني 90 و93.
انتهى الش����وط األول س����لبيا 
بضغ����ط إماراتي ودف����اع جنوب 
افريقي غير منظم ش����ابته بعض 
الهجمات املرت����دة التي لم حتقق 

أي نتيجة.
ولم ينجح أحمد خليل هداف 
كأس األمم اآلسيوية في هز الشباك 
اجلن����وب افريقية رغ����م الفرص 
العديدة التي الحت له ولزمالئه، 
وكانت أخطر الفرص التي أهدرها 
خليل عندما تسلم عرضية متقنة 
من عوانة وهو في منطقة الست 
ي����اردات ليضيعه����ا بغرابة فوق 

املرمى.
وصنع خليل لنفس����ه فرصة 
مشابهة في الدقيقة 25 عندما أرسل 
عرضية من اجلانب األيسر تلقاها 
علي مبخ����وت وحيدا في اجلانب 
األمين وأوقفها على صدره ولعب 
الكرة على يسار القائم األيسر، ولم 
متثل جن����وب افريقيا خطرا على 
املرمى اإلماراتي، وظهر تفوق العبي 
وسط الفريق األبيض فيما اعتمد 

األوالد على انطالقات األجنحة.
الثاني  الش����وط  لم يختل����ف 
كثيرا، إذ ظلت السيطرة لإلمارات 
دون ترجمة الفرص املتتالية إلى 
أهداف حتى قلبت جنوب افريقيا 
الطاولة على الكل وفاجأتها بالهدف 

األول.
وأرس����ل جيورجي ماليويكا 
عرضية من اجلانب األيسر مرت 
بغرابة من الدفاع اإلماراتي لتصل 
إلى كيرميت إراسموس على قوس 
منطقة اجلزاء ليس����دد في مرمى 
الهدف  يوسف عبدالرحمن وبعد 
التعادل  اإلم����ارات وراء  اندفعت 
فانكشفت خطوطها الدفاعية ومثلت 
املرتدات االفريقية خطرا على مرمى 

عبدالرحمن.
وعاد إراس����موس لهز الشباك 
االماراتية من جديد بعدما ش����ن 
مواطنوه مرتدة س����ريعة انتهت 
بانف����راد ثالثة من األوالد باملرمى 
اإلماراتي لتصل الكرة إلراسموس 
ال����ذي ل����م يت����وان ع����ن إيداعها 

املرمى.
الفريق االماراتي في  واستمر 
الس����يطرة على الكرة مستفيدين 
من تفوقهم مهاريا، لكنهم انتظروا 
حتى نزول البديل أحمد علي أرض 

امللعب ليرجح كفة بالده.
فبعدما نزل علي جنح في دفع 

هندوراس تهزم المجر.. وإنجلترا تلتقي غانا للتعويض في كأس العالم للشباب

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
Art سبورت 54كوريا اجلنوبية � أملانيا

Art سبورت 7:453الواليات املتحدة � الكاميرون

Art سبورت 7:454اوروغواي � أوزبكستان

Art سبورت 10:305غانا � اجنلترا


