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مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
Art سبورت 5:304غانا ـ جنوب افريقيا

Art سبورت 94مصر ـ كوستاريكا

Art سبورت 93املجر ـ التشيك

توج املنتخب املصري بلقــــب بطولة األمم األفريقية  
للكرة الطائرة عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على نظيره 
اجلزائري بـ 3 أشوط نظيفة في املباراة النهائية للبطولة 

التي أقيمت أمس االول في املغرب.
وتأهل الفريق املصري لكأس القارات )العظماء الست( التي 

يشارك بها أبطال القارات الست والتي تقام في اليابان.

عينت إدارة نادي ش��باب بلوزداد اجلزائري لكرة القدم  
عب��د القادر يعي��ش مدربا جديدا للنادي خلف��ا ملواطنه محمد 
حنك��وش الذي أقيل من منصبه على خلفية خس��ارة الفريق 
أمام مضيفه احتاد عناب��ة 0 � 3 في افتتاح املرحلة الثامنة من 

مسابقة الدوري.

صعد الوحدة الى املركز الثاني بعد فوزه الكبير على  
مضيفه عجمان 5 ـ 2 في ختام املرحلة الثانية من الدوري 
االماراتي لكرة القدم. وفي مباراة ثانية، حقق الشباب فوزا 

مثيرا على ضيفه الوصل 4 ـ 2.

واصل االحتاد عروضه القوي��ة وحقق فوزه الثالث على  
التوالي وجاء على حساب مضيفه احلزم 2 � 1 في مباراة مقدمة 

من املرحلة اخلامسة للدوري السعودي لكرة القدم.

يســــعى الســــويق املتصدر الى حتقيق فوزه الثالث  
عندما يلتقي الشباب اليوم في املرحلة الثالثة من الدوري 
العماني لكرة القــــدم. وتقام جميع مباريات املرحلة اليوم 
ايضا فيلعب ايضا مسقط مع عمان، واخلابورة مع النصر، 
وصحم مع الطليعــــة، والنهضة حامل اللقب مع العروبة، 

وظفار مع السيب.

حقق الترجي الرياضي فوزا كبيرا على قوافل قفصة 3 �  
0 في املرحلة السابعة من بطولة تونس لكرة القدم.

وابتعد الترجي باملرك��ز االول بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة 
وبفارق نقطتني امام اقرب منافس��يه امللعب التونسي والنادي 

االفريقي.

ابتعد الدفاع احلسني اجلديدي في الصدارة بعد فوزه  
على مضيفه اجليش امللكي 1 ـ 0 وخسارة مالحقه الكوكب 
املراكشــــي امام مضيفه حســــنية اغادير 1 ـ 2 في املرحلة 

الرابعة من الدوري املغربي لكرة القدم.

تضاءلت آمال الهالل الس��وداني بش��كل كبير في بلوغ  
ال��دور النهائي لبطولة دوري أبط��ال أفريقيا لكرة القدم بعدما 
تعرض لهزمية مخزية على أرضه ووسط جماهيره 5 � 2 أمام 
مازميب��ي الكونغولي ف��ي ذهاب الدور قب��ل النهائي للبطولة. 
وكذلك وضع فريق هارتالند النيجيري قدما في الدور النهائي 
للبطولة بعدما اكتس��ح مواطنه كانو بي��الرز 4 � 0 في ذهاب 

الدور قبل النهائي.

استدعى مدرب منتخب االمارات لكرة القدم السلوڤيني  
ستريشكو كاتانيتش 20 العبا خلوض املباراتني الوديتني امام 

فلسطني واالردن في 10 و14 اجلاري على التوالي في دبي. 
وحملت التشكيلة اجلديدة لكاتانيتش، الذي تسلم مهامه مدربا 
ملنتخب االمارات في يونيو املاضي بديال للفرنسي دومينيك 
باتنيه، مفاجأة بعودة املهاجمني املخضرمني محمد ســـرور 

وسعيد الكاس الى صفوف »االبيض« بعد غياب طويل.

وصلت الى عاصمة موريتانيا نواكشوط كأس العالم لكرة  
الق��دم على منت طائرة خاصة في رحلتها عبر القارات متوجهة 

الى جنوب افريقيا. 

استعاد الســــد صدارة الدوري القطري لكرة القدم بفوزه 
املتأخر على الشمال 2 ـ 0 ضمن املرحلة الرابعة.

وحقق قطر فوزه الثاني على التوالي والثالث له هذا املوسم 
وجاء على حساب اخلور 1-2.

قطر تدّشن الموقع اإللكتروني
 لملف مونديال 2022

نت اللجنة املنظمة مللف قطر الستضافة كأس العالم  دشَّ
لكرة القدم 2022 املوقع االلكتروني.  وقال مدير ادارة االتصال 
والعالقــــات العامة في اللجنة ناصر اخلاطر »ان تدشــــني 
املوقع االلكتروني مللف قطر لكأس العالم 2022 هو البداية 
احلقيقية لعملنا في امللف وهناك الكثير من االنشطة التي 
سيتم تنفيذها خالل هذه الســــنة والسنة القادمة وسيتم 
االعالن عنها فــــي حينها«. واضاف »أملنا هو ان يشــــعر 
اجلميــــع في قطر بذات القدر من احلماس الذي نشــــعر به 
جتاه هذه االستضافة، فشعب قطر هو اساس عملنا الذي 
بدوره سيسعى الى اقناع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بان مينح الينا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022«، 
معتبرا ان »املوقع االلكتروني للملف سيكون اضافة حقيقية 
لنا للتواصل مع الدول في كل انحاء العالم«. وقدمت قطر 
في منتصف مارس 2009 ملفها رسميا الستضافة مونديال 
2022. وســــيعلن االحتاد الدولي اسم الدولة الفائزة مبلف 
احتضان النسختني املقبلتني لكأس العالم عامي 2018 و2022 

في توقيت واحد خالل ديسمبر 2010.

العبو مصر مطالبون بالفوز على كوستاريكا ملواصلة مشوار الفرحة

غانا تلتقي جنوب أفريقيا في دور الـ 16 بكأس العالم للشباب

كابيللو يستدعي اغبونالهور وجيمس.. ولوف يتجاهل كيسلينغ

»الفراعنة« في مواجهة مصيرية أمام كوستاريكا

»الماكينات األلمانية« صداع في رأس هيدينك
ناشد الهولندي غوس هيدينك املدير 
الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم فريقه 
التحلي باحلذر من املهاجمني األملان رغم 

تراجع عدد األهداف في البوندسليغا.
الروسي يوم  املنتخب  ويســــتضيف 
الســــبت املقبل نظيره األملاني مبوسكو 
في مباراة حاسمة ضمن املجموعة الرابعة 
للتصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا، فــــي الوقت الذي 
فشل فيه املهاجمون األساسيون للماكينات 
األملانية ماريو غوميز وميروسالف كلوزه 
في حجز مكان أساســــي بصفوف بايرن 

ميونيخ.
ولم يخض أي من الالعبني املباراة التي 
تعادل فيها الفريق سلبيا مع كولون يوم 
السبت املاضي بأكملها، وجرت العادة على 
مشاركة كليهما من على مقاعد البدالء هذا 
املوســــم. ولكن هيدينك أخبر صحيفتي 
بيلد وسونتاغ بأن حقيقة عدم مشاركة 
غوميز وكلوزه بشكل اعتيادي يعني أنهما 
يعيشان حالة استرخاء »ولديهما جرعة 

زائدة من الطاقة« للتصفيات.
وأوضح هيدينك »أعتقد أنهما سيذهبان 

أنهم ذوو مكانة عالية«. بدوره، أكد غوميز 
أنه سيدخل املباراة بثقة كبيرة، »الدوري 
احمللي واملنتخب الوطني شيئان مختلفان، 
لقد شاهدت ذلك املوسم املاضي، سنكون 
في حالة كبيرة من احلماس لدى ذهابنا 

إلى منتخبهما الوطني وهما يقوالن اآلن 
سنظهر ما منتلكه وما نقدر عليه«.

مــــن جهته، قال يواكيــــم لوف مدرب 
املنتخب األملاني ان لديه الثقة في مهاجميه 
»ال أرى أي مشاكل، املهاجمون أثبتوا بالفعل 

إلى روسيا«.
التهديفي  العقم  ولدى ســــؤاله حول 
قال لوكاس بودولســــكي: »انني مرشح 
واآلخرون مرشحون سنذهب إلى روسيا 
بأفضل تشكيل لدينا، منتلك قائمة ميكنها 

أن تصعد بأملانيا إلى كأس العالم«.
وضم لوف مهاجم شتوتغارت املولود 
في البرازيل، كاكاو ولكن مت استبعاد العب 
باير ليڤركوزن شتيفان كيسلينغ متصدر 
قائمة هدافي البوندســــليغا برصيد ستة 
أهداف. وسيتأهل املنتخب األملاني إلى كأس 
العالم تلقائيا في حال فوزه على روسيا 
من جهة اخرى، استدعى اإليطالي فابيو 
كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي 
الالعب غابريل اغبونالهور وديڤيد جيمس 
لقائمته اســــتعدادا للمباراتني األخيرتني 
من التصفيــــات األوروبية وضم كابيللو 
24 العبا للقائمة التي ســــتخرج ملواجهة 

أوكرانيا.
من جهة أخرى، اعلن مدرب املنتخب 
األرجنتيني دييغو مارادونا التشــــكيلة 
التي ســــتخوض اجلولتني األخيرتني من 
تصفيات اميركا اجلنوبيــــة املؤهلة الى 

املونديال.
واستدعى مارادونا 9 العبني محليني من 
بينهم خوان سيباستيان فيرون ومارتن 
باليرمو ليســــتكمل بذلك تشكيلته التي 

ستلتقي البيرو واالوروغواي.

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
اليوم منافسات  تستكمل 
دور الـ 16 فــــي بطولة كأس 
القدم  العالم للشــــباب لكرة 
املقامــــة حاليا مبصر، بإقامة 
ثالث مباريات غاية في االهمية، 
البلد  حيث يلتقــــي منتخب 
املضيف مصر مع كوستاريكا 
القاهرة، وتلتقي  في ســــتاد 
املجر مع التشيك على ستاد 
االســــكندرية، بينما يســــبق 
هاتني املباراتني لقاء غانا مع 
الذي سيقام  افريقيا،  جنوب 
فــــي الرابعة والنصف عصرا 

بستاد االسماعيلية.
وســــيكون عشــــاق الكرة 
املصرية على موعد مع مباراة 
يتوقع لها اجلميع ان تشــــهد 
قمة االثارة والندية والقوة، 
حيث يخوض املنتخب املصري 
للشباب مباراة مصيرية بكل 
ما حتمله الكلمة من معان امام 
منتخب كوستاريكا في اطار 
دور الـــــ 16، وهو اللقاء الذي 
ال يقبل القســــمة على اثنني، 
فالفائز ســــيصعد بسالم الى 
دور الثمانية باملنافسات، أما 
البطولة  املهزوم فســــيودع 
ويعود الى بالده حامال معه 

خيبة األمل.
واملنتخب املصري وصل 
الى هذه املباراة بعد ان أنهى 
منافســــات الدور االول، وهو 
يحتل قمــــة املجموعة االولى 
برصيــــد 6 نقاط، جمعها من 
فوزين على منتخب ترينداد 
وتوباغــــو برباعيــــة مقابل 
هدف في افتتاحية منافساته 
باملونديــــال، ثــــم الفوز على 

خاضهــــا الفريق فــــي الدور 
التمهيــــدي للبطولــــة. ومن 
املنتخب  املنتظر ان يخوض 
اليوم بنفس  املصري مباراة 
تشكيل مباراة ايطاليا السابقة 
مع تعديل بســــيط في بعض 
املراكز ليتماشى التشكيل مع 
اجلوانب اخلططية والتكتيكية 

التي مت وضعها لهذا اللقاء.

النجوم السمراء واألوالد

وعلى ستاد االسماعيلية 
يلتقــــي منتخب غانا املتحفز 
للفــــوز باللقب مــــع منتخب 
جنوب افريقيا في لقاء يكاد 
يكون محسوما مقدما للمنتخب 
االول، فغانــــا صعــــدت لهذا 
الدور بعد ان أنهت مشــــوار 
التمهيدي وهى حتتل  الدور 
املركز االول باملجموعة الرابعة 
برصيد 7 نقاط، جمعتها من 
الفوز في اولى جوالتها على 
منتخب اوزبكســــتان بهدفني 
مقابل هدف، ثم الفوز برباعية 
نظيفة امام اجنلترا، وتعادل 
امام اوروغــــواي بهدفني لكل 
منهما، مما يؤكــــد ان املباراة 
ســــتعني الكثيــــر للفريقني، 
خاصة ان كل منهما له أسبابه 
القويــــة في الفــــوز باملباراة 
لضمان حجــــز بطاقة التأهل 
الثمانيــــة للبطولة،  لــــدور 

املنتخب االيطــالي بنتيجــة 
4 - 2 فــــي اجلولــــة الثالثة، 
في حــــني تعــــرض الفراعنة 
لهزمية قاسية امام پاراغواي 
بثنائية مقابل هدف وحيد في 
ثاني جوالتــــه بالبطولة، أما 
كوســــتاريكا فقد وصل لهذه 
املباراة بعد ان أنهى منافساته 
بالدور التمهيدي للبطولة وهو 
يحتل املركز الثالث باملجموعة 
اخلامسة برصيد 3 نقاط جمعها 
من فوزه في اجلولة الثانية 
على منتخب استراليا بثالثية 
نظيفــــة، في حــــني تعرضت 
كوستاريكا خلسارتني ثقيلتني 
في اجلولة االولى امام البرازيل 
5-0 والثالثة امام التشيك 2-3 
ويخوض املنتخب املصري لقاء 
اليوم حامال آمال أكثر من 75 
مليون مصــــري في حتقيق 
حلم الصعود الى الدور التالي 
بالبطولة، وهو االمر الذي جعل 
التشيكي ميروسالف سكوب 
املدير الفني للفراعنة يناشد 
اجلماهيــــر املصرية الغفيرة 
احلضور الى ســــتاد القاهرة 
ملؤازرة الفريق مع مراعاة عدم 
استعجال الالعبني في حتقيق 
اللقاء،  الفوز نظرا لصعوبة 
املباراة  الى ان هذه  مشــــيرا 
تختلف كثيرا في مضمونها 
التي  الســــابقة  اللقاءات  عن 

وبالتالي فلن يفوت سيالس 
املدير الفني لغانا حتذير العبيه 
من مواجهة اليوم، مؤكدا ان 
مواجهة اليوم تختلف كثيرا 
عن املباريات الســــابقة التي 
فــــي االدوار  الفريق  خاضها 
التمهيدية، اما منتخب جنوب 
افريقيا فهو يخوض اللقاء وهو 
يحتل املركز الثالث باملجموعة 
السادســــة برصيد 4 نقاط، 
جمعتها من فوز على منتخب 
الهندوراس بثنائية نظيفة في 
اجلولــــة الثالثة وتعادل امام 
االمارات بهدفني لكل منهما في 
اجلولة االولى، بينما تعرض 
فريق االوالد لهزمية ثقيلة 0-4 

امام املجر.
ويشهد ستاد االسكندرية 
االثارة، تلك  مباراة غاية في 
املباراة التي ستجمع منتخب 
املجر مع نظيره التشــــيكي، 
علــــى الرغم من فارق ترتيب 
الفريقني في جــــدول ترتيب 
مجموعتهما مبنافسات الدور 
التمهيدي للبطولة، حيث أنهى 
التشيكي منافساته  املنتخب 
بالدور االول وهو يحتل املركز 
الثاني باملجموعة اخلامســــة 
برصيــــد7 نقــــاط وهو نفس 
رصيد املنتخب البرازيلي الذي 
يحتل قمــــة املجموعة بفارق 
املنتخب  أمــــا  االهداف فقط، 
املجري فوصل الى هذه املباراة 
بعد ان أنهى منافسات الدور 
االول وهو يحتل املركز االول 
السادسة برصيد  باملجموعة 

6 نقاط.

»نيلسن نيوزيلندا« جاهز للبحرين
اعرب مس��اعد مدرب منتخب نيوزيلن��دا لكرة القدم 
برايان تيرنر عن ثقته في ان القائد رايان نيلسن سيكون 
جاه��زا خلوض مباراة الذهاب املهم��ة في اجلولة الفاصلة 
م��ن التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام البحرين 
يوم الس��بت املقبل. وغاب نيلسن عن صفوف بالكبيرن 
روفرز في املباراة التي خس��رها الفريق 6-2 أمام ارسنال 
في الدوري االجنليزي املمتاز أمس االول بسبب اصابة في 
الظهر اال ان تيرنر قال انه يتوقع ان يقود نيلسن منتخب 

بالده في املنامة.
وقال تيرنر قبل ان يغادر متجها الى منطقة اخلليج امس 

حتدث روالند جيفري اخصائي العالج الطبيعي باملنتخب 
ال��ى رايان الليلة املاضية ورغ��م ان الالعب لم يتمكن من 
املشاركة أمام ارسنال اال انه يخضع للعالج ونحن على ثقة 
في انه سيكون على ما يرام للعب أمام البحرين. واضاف 
ان نيلسن يتوقع ان يغيب عن احلصص التدريبية االولى 
للمنتخب مش��يرا الى ان الطاقم الطبي لنيوزيلندا سيتابع 
التقدم في حالته.  وغادر تيرنر وعدد من الالعبني احملليني 
ف��ي نيوزيلندا لالنضمام للمدرب ريكي هيربرت والعبي 
فريق ولنغتون فينكس املوجودين حاليا في دبي لالستعداد 

للمباراة قبل التوجه الى البحرين يوم اجلمعة.

مدرب روسيا الهولندي 
غوس هيدينك

بالتر: جنوب أفريقيا ومصر قادرتان 
على تنظيم األولمبياد

أكد السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( أن خوليو غروندونا رئيس االحتاد األرجنتيني للعبة يعتقد 
ان العبي بـــالده ال يقدمون كل ما لديهم خـــالل التصفيات املؤهلة 

لنهائيات كأس العالم.
وقال بالتر في تصريحات من كوبنهاغن حيث شارك في اجتماعات 
اللجنـــة األوملبية الدولية: »حتدثت مـــع غروندونا، إنه يعتقد بأن 

الالعبني ال يقدمون كل ما لديهم على أرض امللعب«.
مـــن جهة اخرى، يرى بالتر ان جنـــوب أفريقيا ومصر قادرتان 
في املســـتقبل على تنظيم األلعاب األوملبية مبجرد أن تقرر اللجنة 

األوملبية الدولية سداد دين قدمي جتاه القارة السمراء.
وقال بالتر »إنني مقتنع بأنه بعد هذا اخلروج األول من النطاق 
الذي تنظم فيه األوملبياد، فإنه سيكون مبقدور أفريقيا تنظيم دورتها. 
علينا أن نقرأ الطالع ملعرفة إذا كان ذلك ســـيحدث في دورة 2020. 

البد أوال من حتديد املرشحني«.
وأضاف »جنوب أفريقيا ومصر لديهمـــا إمكانية«، وهو يعرف 
البلدين حق املعرفة فجنوب أفريقيا ستستضيف من 11 يونيو حتى 
11 يوليو املقبلني بطولة كأس العالم، فيما حتتضن مصر حاليا بطولة 

كأس العالم للشباب حتت 20 عاما.

مصر تختتم تدريباتها اليوم
 قبل السفر إلى لوساكا

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
 يبدأ اجلهاز الفني ملنتخب مصر االول لكرة القدم بقيادة حســـن 
شـــحاتة في وضع النقاط على احلروف فـــي التدريب اخلتامي الذي 
سيقيمه الفريق اليوم على ملعب الهدف مبدينة 6 اكتوبر، وذلك قبل 
الســـفر صباح الغد ألداء مباراته املرتقبـــة واملصيرية امام املنتخب 
الزامبي، واملقرر اقامتها على ملعب االخير في 10 اجلاري ضمن منافسات 
اجلولة اخلامسة )قبل االخيرة( بالتصفيات االفريقية املؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا.
ويرى شـــحاتة ومعاونوه ان حتديد النقاط والهدف املطلوب من 
مبـــاراة زامبيا مبكرا سيســـاعد على الوصـــول مبعظم الالعبني إلى 
املستوى املطلوب خاصة البعيدين عن مستواهم وعلى رأسهم حسني 
عبدربه حيث يرى حسن شحاتة أنه ال غنى عن هذا الالعب في وسط 
امللعب حتى في ظل تألق اكثر من العب في هذا املركز، إال أن شحاتة 
يفضل عنصر اخلبرة دائما وســـيحاول اســـتغالل طول املعسكر في 
جتهيز عبدربه بشكل جيد أمال في السيطرة على وسط امللعب خالل 
مباراة زامبيا وكانت البداية عندما حتدث شـــوقي غريب مع عبدربه 
خالل اليومني املاضيني من املعســـكر حول ضرورة بذل أقصى جهد 
في التدريبات وااللتزام الشديد حتى يستعيد مستواه خالل املعسكر، 
خاصة أن مفتاح الفوز باللقاء، سيكون من خالل امتالك وسط امللعب 
والتســـديد من خارج منطقة اجلزاء وهو اخلطأ الذي رصده اجلهاز 
الفني من مباراة املنتخب املصري األخيرة مع موريشيوس، حيث بدا 
منتصف امللعب ضعيفا وأعطى الفرصة لالعبي الفريق املنافس المتالك 
منطقـــة املناورات على فترات متراوحة من املباراة، وهو اخلطأ الذي 

لن يسمح اجلهاز الفني بتكراره في مباراة زامبيا القادمة.
وشـــهدت التدريبات تألق اكثر من العب، وفـــى مقدمتهم املتألق 
محمد ابوتريكة وأحمد حسن ومحمد بركات من خالل الضغط السليم 
واالستالم والتسلم واستخالص الكرة ونفس االمر بالنسبة للبلدوزر 
عمرو زكى الذي أحرز أكثر من هدف خالل التقسيمة ونال استحسان 
اجلهاز الفني وبدت مالمح الدفع به ضمن التشـــكيل األساسي تظهر 

وبوضوح.
كما بدأ اجلهاز الفني عملية جتربة ثنائيات في وسط امللعب ملعرفة 
مدى إمكانية االعتماد على أفضل ثنائي في الناحية الهجومية من بني 
هؤالء الالعبني ســـواء بركات ومحمد أبوتريكة وأحمد حسن وأحمد 
فتحي. ومن جانبه حرص ســـمير زاهر رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم على زيارة املنتخب يوميا وعقد جلســـات مطولة مع الالعبني 

بعد التدريبات.

رمزي: ال خالفات مع سكوب 
رد املـــدرب العام للمنتخب املصري لكرة القدم هاني رمزي على 
كل املشككني في العالقة التي تربط بينه وبني التشيكي ميروسالف 
ســـكوب املدير الفني للمنتخب املصري للشـــباب مؤكدا أن العالقة 
بينهمـــا قوية وال صحة لألنباء التي تـــرددت حول وجود خالفات 

بني اجلانبني.
وأضاف رمزي في تصريحات لوكالة األنباء األملانية أن اخلالفات 
ليســـت موجودة بني اجلانبني فاالختالف في الرأي ال يفســـد للود 
قضية مؤكدا أن سكوب أكد في أكثر من مناسبة أن العالقة بينه وبني 
اجلهاز الفني على خير ما يكون مؤكدا على أن دور رمزي أساســـي 

في اجلهاز الفني وال ميكن ألحد أن يغفله.
وأشـــار املدرب العام للمنتخب املصري الى أن الالعبني تســـود 
بينهم حالة من االصرار والتفاؤل لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة 

كوستاريكا.
وحرص اجلهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسالف سكوب على 
تدريب الالعبني على ضربات اجلزاء الترجيحية حتى يتعود الالعبون 

عليها في حالة تعثر األمور وانتهاء املباراة بالتعادل بأي نتيجة.

عربيةمتفرقات


