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مشجعتان مصريتان فرحتان على املدرجات بفوز مصر على إيطاليا            )رويترز( املصري أحمد شكري يسدد محرزا الهدف الثاني للفراعنة أمام املدافع اإليطالي ڤاسكو ريغيني                   )رويترز(

أحمد عثمان مرفوعا على األكتاف مع علم لبنان

أديبايور »يفلت« من اإليقاف 

األهلي يعير البلقاسي ألهلي بني غازي

هال سيتي ينقذ امرأة من االنتحار 

2.2 مليون يورو لكيغان
الجزيرة يتعثر أمام الحسين

الجزيرة يتصدر مؤقتا في اإلمارات إنبي يواجه »ستاد مالي«

وقعت غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه إس���ترليني )40 ألف 
دوالر( على املهاجم التوغولي إمانويل أديبايور العب نادي مانشستر 
سيتي اإلجنليزي لكرة القدم ولكنه أفلت من عقوبة اإليقاف بعد 
احتفاله املثير للجدل بالهدف الذي سجله في مرمى فريق آرسنال 

بإحدى مباريات الدوري اإلجنليزي املمتاز. وافق نادي األهلي املصري على إعارة عطية البلقاس���ي مدافع 
الفريق إلى أهلي بني غازي الليبي للعب في صفوفه بعد أن تقلص 
دوره في الفريق في ظل التجاهل املستمر له من قبل اجلهاز الفني 

بقيادة حسام البدري.
وسافر البلقاسي إلى ليبيا امس االول إلجراء االختبارات الطبية 
والتعرف على األجواء في ليبيا واالطمئنان على األمور اخلاصة 

باإلقامة التخاذ القرار النهائي.
ولم يدفع حسام البدري املدير الفني لألهلي بالبلقاسي في أي 

مباراة رسمية منذ بداية املوسم احلالي.

انقذ فريق هال س���يتي االجنليزي لكرة القدم امرأة كانت على 
وش���ك االنتحار. وكانت املرأة تهدد بالقفز من فوق جسر »هامبر 
بريدج«، الذي شهد أكثر من 200 محاولة انتحار أو سقوط فعلي 
م���ن فوقه منذ افتتاحه عام 1981، عندما ظهر العبو الفريق بقيادة 

املدرب فيل براون وهم يقومون بالتمشية فوق اجلسر.

حكمت احملكمة املس���تقلة التي عينها االحتاد االجنليزي لكرة 
القدم على الفريق احمللي نيوكاس���ل الذي هبط في نهاية املوسم 
املاض���ي الى دوري الدرجة األولى، بدف���ع مبلغ 2.2 مليون يورو 

ملدربه السابق كيفن كيغان بسبب »الصرف التعسفي«.

خسر اجلزيرة امام ضيفه احلسني اربد 1-3 في افتتاح املرحلة 
الثاني���ة من الدوري االردني لكرة الق���دم، في حني تأجلت مباراة 

مباراة العربي مع البقعة الى اليوم.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءين آخرين فيلعب الوحدات حامل 
اللق���ب مع كفرس���وم الصاعد حديثا، والرمثا م���ع الكرمل الوافد 

اجلديد.

صعد اجلزيرة الى الصدارة مؤقتا بعد فوزه على مضيفه الظفرة 
2-0 في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري االماراتي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ريكاردو اوليفيرا )47( وعبداهلل قاسم )76( هدفي 
املباراة. والفوز هو الثاني على التوالي بعد االول على الش����باب 1-2 
فانفرد اجلزيرة بالصدارة موقتا برصيد 6 نقاط، في حني توقف رصيد 
الظفرة املتصدر السابق عند 3 نقاط. وفي مباراة ثانية، تعادل بني ياس 
مع ضيفه الش����ارقة بثالثة اهداف للعماني فوزي بشير )15( ومحمد 
حبوش )52( والسنغالي اندريه سانغور )80 من ركلة جزاء( مقابل 

ثالثة حلميد عبداهلل )46 و59( والعراقي مصطفى كرمي )57(.
ورفع بني ياس رصيده الى نقطتني بعد تعادله في اجلولة االولى مع 

الوصل، والشارقة الى نقطة واحدة بعدما كان خسر امام االمارات.

يخوض اليوم فريق انبي في السادسة مساء مواجهة صعبة
امام فريق ستاد مالي، ضمن منافسات الذهاب للدور نصف 
النهائي لبطولة كأس االتحاد األفريقي. وس���يخوض انبي هذا 
اللقاء بصفته اول فريق مصري يتأهل لهذا الدور في منافسات 
البطولة، وقد اس���تعد انبي للقاء بإقامة معس���كر مغلق بأحد 
الفنادق القريبة من س���تاد بتروس���بورت الرياضي بالتجمع 

الخامس والذي سيقام عليه اللقاء.
كما ركز ضياء الس���يد المدير الفن���ي للفريق خالل الفترة 
الماضي�����ة على معالجة الالعبين نفس���يا لهذا اللقاء من اجل 
تحقي��ق نتيجة كبي��رة، كما خصص المدير الفني جزءا كبيرا 
م��ن التدريب��ات اليومي��ة الت��ي اجراها الفريق لعرض شرائ��ط 
الڤيدي�����و الخاصة بمباريات بط��ل مال��ي خارج أرض��ه، وفى 
مقدمته�����ا مباراتا الذه���اب والعودة الذي خاض�����ه الفري��ق 
المال��ي امام ح��رس الح���دود في جوالت دور الثمانية بنفس 

البطول��ة.

لبنان يضمن 3 ميداليات في »الفرنكوفونية«
بيروت ـ ناجي شربل

ضمن لبنان رف����ع عدد ميدالياته في دورة 
االلعاب الفرنكوفونية السادسة التي يستضيفها 
حتى 6 اجلاري الى ثالثة من دون ان يحدد لون 
امليداليتني اجلديدتني في املالكمة مع تأهل كل من 

وائل شاهني واحمد عثمان للدور نصف النهائي 
لوزني 57 كيلوغراما و64 كيلوغراما، وقد فاز 
ش����اهني على الكندي ديڤيد غوتييه 3 - 2 في 
وزن 57 كيلوغراما، واحمد عثمان على الروماني 
فاسيل ستويكا 5 - 4 في وزن 64 كيلوغراما، 

فيما اخفق كل من شادي طوبيا وفراس بتلوني 
في وزني 54 و75 كيلوغراما على التوالي لعدم 
الكفاءة، ولم يوفق العداءون اللبنانيون في العاب 
القوى واكتفوا باملشاركة فقط في التصفيات 

االولية دون حتقيق نتائج تذكر.

3 نقاط ويبحث عن الفوز بلقاء 
اليوم لتأكيد صعوده للدور الثاني 
دون انتظار نتيجة اللقاء االخر 
ال���ذي س���يجمع االماراتيني مع 

املجر.
وعلى س���تاد االس���كندرية، 
وفي اطار نفس املجموعة، يلعب 
منتخب االمارات في نفس توقيت 
لقاء االوالد وهندوراس مع املجر 
في لقاء مصيري، خاصة املنتخب 
االبيض الذي يحتاج لكل نقطة من 
نقاط املباراة للحفاظ على صدارته 
لقمة املجموعة، والصعود لدور ال� 
16 بالبطولة، وقد حتسن موقف 
االماراتيني كثي���را بالفوز الذي 
حققه في منافسات اجلولة الثانية 
على هندوراس 1 � 0، واستطاع ان 
يصحح اوضاعه بجدول املجموعة 
ويحتل صدارته���ا، بعد ان رفع 
رصيده الى 4 نقاط، لذلك سيبذل 
العبو االمارات قصارى جهدهم 
القتناص النقاط الثالث، في املقابل 
يدخل املنتخ���ب املجري مباراة 
اليوم وهو يحتل املركز الثالث 
بفارق االهداف عن هندوراس الذي 
يحتل املركز الثاني بنفس رصيد 
النقاط، لذلك سيدخل املجريون 
هذا اللقاء حتت ش���عار ال بديل 

عن الفوز لضمان التأهل.

إنه ال يعرف  وقال س���كوب 
العربية حتى يح���دد ما إذا كان 
بوج���ي البديل قد وجه إس���اءة 
للجهاز الفني وقال إنه سيراجع 
شريط املباراة للتحقق ما إذا كان 
الالعب قد تعمد االس���اءة ألحد.

وكان بوجي قد أحرز هدفا مبجرد 
نزوله وتصرف الالعب بش���كل 

غير مفهوم.

إسبانيا في القمة

واص���ل املنتخب االس���باني 
انطالقته وحقق فوزا مهما علي 
ڤنزويال 3 � 0، فيما ينتظر املنتخب 
النيجيري الذي فاز على تاهيتي 
5 � 0 حتدي���د مصير تأهله بعد 
انقضاء مباريات اجلولة األخيرة 

من دور املجموعات.
وأمن املنتخب االسباني � الذي 
تأهل لدور ال� 16 بالفعل � مقعده 

اس���تراليا مع البرازيل بس���تاد 
التوقيت  بورسعيد، وفي نفس 
التشيك  يتقابل كوستاريكا مع 
على ستاد االس���كندرية، وذلك 

مبنافسات املجموعة اخلامسة.
بينما يتقابل جنوب افريقا مع 
منتخب هندوراس في السابعة اال 
ربعا مساء باستاد بور سعيد، وفي 
نفس التوقيت يخوض منتخب 
املجر لق���اءه املرتقب مع نظيره 

املجري بستاد االسكندرية.
وعل���ى س���تاد بورس���عيد، 
وفي املجموعة اخلامسة يلتقي 
منتخب استراليا املتواضع فنيا 
الس���امبا في لقاء سهل،  جنوم 
ويعد محس���وما مسبقا لصالح 
الس���امبا  البرازيليني، منتخب 
يتصدر ترتيب املجموعة برصيد 
4 نق���اط وبف���ارق االهداف عن 
منتخب التش���يك ال���ذي ميتلك 
النقاط، وهو  الرصيد من  نفس 
ما يؤكد ان هذا اللقاء س���يكون 
ملتهبا من جانب الفريقني، السيما 
البرازيليون الذين يبحثون دائما 
عن تقدمي االفضل دون الدخول 
في حسابات اخرى معقدة، لذلك 
السامبا على  س���يعمل منتخب 
الفوز بلقاء اليوم لضمان تأهله 
لدور ال� 16 باملونديال وهو على 

تأل���ق كل من أحمد ش���كري 
وأحمد فتحي »بوجي« وأحرز كل 
منهما هدفني ملنتخب مصر بينما 
س���جل هدفي املنتخب االيطالي 
البيراتزي وامبيرتو  ميكلينلو 

يوسيبي.
وفي املقابل فقد تعادل منتخبا 
تريني���داد وتوباغو وپاراجواي 
سلبيا ليتمكن منتخب پاراغواي 
من التأهل في املركز الثاني بخمس 
نقاط وسيتأهل منتخب إيطاليا 
إلى دور ال� 16 رغم خسارته وذلك 
باعتباره ق���د دخل ضمن قائمة 
أفضل املنتخبات احملتلة للمركز 

الثالث.
ومع ه���ذا االنتصار املصري 
حتولت الكرة املصرية مبختلف 
أعمارها لعقدة للكرة االيطالية، 
وأضاف منتخب الشباب املصري 
رصيدا جديدا في سجالت املقابالت 
الدولية بني الدولتني عقب فوزه 
الكبير عل���ى نظيره االيطالي 4 
� 2، مس���تكمال االنتص���ار الذي 
املنتخ���ب املصري األول  حققه 
املنتخ���ب االيطالي بهدف  على 
نظيف أحرزه جنم االسماعيلي 
محمد حم���ص في مباراتهما في 
بطولة القارات األخيرة بجنوب 

أفريقيا.

قمة مجموعته دون انتظار لنتيجة 
مباراة التشيك مع كوستاريكا.

وفي نف���س املجموعة، ولكن 
على س���تاد االسكندرية، يلتقي 
منتخب كوستاريكا التشيك، في 
لقاء البحث عن التأهل حيث يبحث 
كل من الفريقني عن الصعود للدور 
الثاني للبطولة دون انتظار اقدام 
اآلخرين، حيث ان كوس���تاريكا 
حتتل املرك���ز الثالث باملجموعة 
برصيد 3 نقاط جمعتها من فوز 
وحيد على املنتخب االس���ترالي 
بثالثي���ة نظيف���ة ف���ي اجلولة 

الثانية.
وف���ي منافس���ات اجلول���ة 
السادس���ة  األخيرة باملجموعة 
يلتقي منتخ���ب جنوب افريقيا 
هندوراس على ملعب بورسعيد 
في لقاء البحث عن االمان والعودة 
الى بؤرة منافسات الدور الثاني 
بالبطولة، حيث يرغب كل منهما 
في حتقيق نتيجة ايجابية تسهل 
من مهمة اختياره ضمن أحسن 
ثالث باملجموعات، حيث يحتل 
جن���وب افريقيا املرك���ز الرابع 
برصيد نقطة واحدة جمعها من 
تعادل���ه 2 � 2 امام االمارات، اما 
منتخب هن���دوراس فهو يحتل 
املركز الثاني باملجموعة برصيد 

النجم  أن  اللقاء  الطريف في 
الفكاه���ي الفنان أكرم حس���ني، 
الش���هير بش���خصية »سيد ابو 
حفيظ���ة »نزل ارض امللعب بني 
الشوطني بشخصيته احملبوبة 
وألهب حماس���ة اجلماهير، التي 
كان لها اكبر األث���ر على العبي 
مصر في الشوط الثاني، برغم انه 
بدأ بهدف ايطالي ولكن أصابت 
تغييرات سكوب ألول مرة عندما 
دفع ببوجي بدال من محمد طلعت، 
فخطف هدفني في أقل من عشر 

دقائق.
وظهر ميروس���الف سكوب 
أكثر ثق���ة وهدوءا وهو يتحدث 
في املؤمتر الصحافي الذي أعقب 
اللقاء، وردا على سؤال حول ظهور 
الالعبني الذين يش���اركون ألول 
مرة بش���كل جيد وع���دم لعبهم 
املبارات���ني املاضيتني قال  ف���ي 
سكوب في املؤمتر الصحافي بعد 
املباراة لم نكن نالعب الترسانة 
ونوظف الالعبني حسب متطلبات 

املباريات.
وشارك هشام محمد وحسام 
حس���ن وأحمد شكري أساسيني 
ألول مرة في هذه البطولة وأحرز 
شكري هدفني فيما شارك بوجي 

15 دقيقة وأحرز هدفني.

الترتيب برصيد  على ص���دارة 
تس���ع نقاط، فيما يليه منتخب 
ڤنزويال برصيد ست نقاط باملركز 

الثاني.
ومتكنت إسبانيا من تسجيل 
13 هدفا خالل ثالث مباريات، وهو 
املعدل االعل���ى في البطولة منذ 

انطالقها.
سجل أهداف املاتادور االسباني 
دانيي���ل باريخو في الدقيقة 12، 
وارون نيجوي���ز في الدقيقة 26 
من ركل���ة جزاء، وأضاف الهدف 
الثالث اندير هيريرا في الدقيقة 

77 من عمر اللقاء.
وتختتم منافسات الدور االول 
الي���وم حيث تقام  من البطولة 
4 مباريات مهم���ة ومرتقبة في 
املجموعتني اخلامسة والسادسة، 
التاس���عة والنصف مساء  ففي 
القاهرة يلعب منتخب  بتوقيت 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
»ليس في االمكان أبدع مما كان« 
ففي دقائق قليلة يتحول العسر 
الى يسر، واألماني البعيدة الى 
وقائع حقيقية، فيتصدر منتخب 
الفراعنة مجموعته، بعد  شباب 
ان كان يتمنى ان يكون ثانيا، أو 
على األقل ب���ني أفضل 4 ثوالث 
يحق لهم الصعود الى دور ال� 16 
لبطولة كاس العالم للشباب، حتى 
ال حتزن اجلماهير املصرية التي 
ساندتهم بقوة، أو تغضب عليهم 
مع االعالم الذي كان ينتظر لهم 
هفوة أخرى، بعد هفوة پاراغواي، 
ولكن س���ارت األمور بأحسن ما 
نشتهي، وقدم شباب مصر عرضا 
الطليان، وحققوا  امام  تاريخيا 
فوزا لم يكن في حس���بان أحد، 
وال حتى في أعماق أماني سكوب 

وهاني رمزي.
فقد س���حق منتخب الشباب 
املص���ري نظي���ره االيطالي في 
اجلولة الثالثة من املجموعة األولى 
بأربعة أهداف مقابل هدفني ليعتلي 
قمة املجموعة بعد أن وضع نفسه 
في عنق الزجاجة عقب خسارته 
من پاراغواي بهدفني مقابل هدف 
ويتأهل إلى دور ال� 16 في بطولة 

كأس العالم للشباب.

»بوجي« يذلّ الطليان ويضع مصر في دور الـ 16 بمونديال الشباب
طموحات اإلمارات تتحدى المجر و»السامبا« في مواجهة سهلة أمام أستراليا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
art سبورت 7:454املجر � االمارات

art سبورت 7:453جنوب افريقيا � هندوراس 
art سبورت 10:303كوستاريكا � التشيك 

art سبورت 10:304استراليا � البرازيل


