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 قال الناطق الرسمي باسم احلكومة العراقية علي الدباغ الذي يرأس اللجنة املشرفة 
عل���ى انتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم، انه ض���اق ذرعا بتجاوزات االخير ومماطلته 

حيال االنتخابات التي سنجريها في 30 اجلاري.
  اس��قط  تش��رين ضيفه االحتاد القوي 3-0 فيما حسم الكرامة حامل اللقب دربي حمص 
لصاحله بفوزه على غرميه الوثبة 1-0 في افتتاح املرحلة األولى من بطولة س��ورية لكرة القدم، 
وفي باقي النتائج حسم املجد دربي العاصمة بفوزه على الوحدة 1-0 وفاز عفرين في حلب على 
ضيفه جبلة 2-0 وس��قط اجلزيرة في احلس��كة امام ضيفه الطليعة 0-1 وسيطر التعادل السلبي 

على لقاء حماة بني النواعير وامية.
 انتهى دربي دبي بني الوصل وضيفه النصر بالتعادل 2-2 في ختام اجلولة األولى 

من كأس الرابطة لكرة القدم في االمارات.
وسجل خلف اسماعيل )43( والبرازيلي دوغالس دوس سانتوس )60( هدفي الوصل 

واملغربي على بوصابون )56 و59( هدفي النصر.
وفي مباراة ثانية فاز الش���ارقة على مضيفه الوحدة 2-0، وتخطى عجمان ضيفه بني 

ياس 1-3.
 حقق الغرافة بطل الدوري وكأس االمير فوزا صعبا على اخلريطيات 3-2 في املباراة التي 
ج��رت بينهما امس االول ف��ي افتتاح مباريات املجموعة الثانية ملس��ابقة كأس جنوم قطر لكرة 

القدم.
وتقدم اخلريطيات بهدفني جلاراهلل املري )26 و28( ورد الغرافة بثالثة اهداف س��جلها ناصر 

كميل )35( وسعود صباح )43( والبرازيلي جونينيو )53(.
وفي املجموعة ذاتها فاز الوكرة على اخلور 1-0، وسجل االهلي فوزا كبيرا على الريان 0-3، 
وتصدر االهلي املجموعة برصيد 3 نقاط بفارق االهداف عن الغرافة والوكرة، فيما يتصدر السد 

املجموعة األولى برصيد 3 نقاط ايضا وبفارق االهداف عن العربي والسيلية.

المجر تُبكي الطليان وتتأهل مع غانا إلى المربع الذهبي 
بعد مواجهتين ماراثونيتين كثرت فيهما حاالت الطرد لالعبين والمدربين في مونديال الشباب

عبدربه يبقي على آمال مصر في التأهل إلى نهائيات مونديال 2010
فارق األهداف أصبح الهاجس قبل مواجهة الجزائر الحاسمة

عمرو زكي في مشادة مع العب من زامبيا في مباراة مالت فيها الكفة لصالح زامبيا

أبقى منتخ���ب مصر، بطل 
افريقيا، عل���ى آماله في بلوغ 
نهائي���ات كأس العال���م للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد عامي 
1934 و1990 اث���ر فوزه الثمني 
خارج ارضه على زامبيا 1-صفر 
في شيليالبومبوي في اجلولة 
اخلامس���ة قبل االخي���رة من 
منافسات املجموعة الثالثة في 
الدور الثالث احلاسم للتصفيات 
املشتركة املؤهلة الى نهائيات 
املونديال وامم افريقيا التي تقام 
في جنوب افريقيا وانغوال على 

التوالي عام 2010.
املنتخ���ب املصري  ويدين 
بفوزه الثال���ث )مقابل تعادل 
وهزمية( الى حسني عبد ربه 
الذي س���جل هدف املباراة في 
الدقيق���ة 69 وخالفا ملجريات 
اللعب بعد متريرة متقنة من 

سيد معوض.
ورفع املنتخب املصري الذي 
غاب عنه ع���دة جنوم ابرزهم 
محمد زيدان وعماد متعب واحمد 
حسام »ميدو« ومحمود فتح اهلل 
والسيد حمدي، رصيده الى 10 
نقاط وحلق بنظيره اجلزائري 
الى الصدارة لكن االخير ميلك 
افضلية االهداف وهو سيلعب 
على ارضه امام منتخب رواندا 
وفي حال فوزه سيخطو خطوة 
كبيرة نحو التأهل الى النهائيات 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد 
عامي 1982 عندما أحلق بأملانيا 
الغربية هزمية تاريخية 1-2، 

و1986.
ويأم���ل املنتخ���ب املصري 
ال���ذي خرج من ال���دور االول 
في مش���اركتيه السابقتني في 
ايطاليا عامي 1934 و1990، ان 
يتعثر نظيره اجلزائري اليوم 
لكي يحصل على فرصة انتزاع 
بطاقة التأهل منه الن املنتخبني 
سيتواجهان في اجلولة االخيرة 

في مصر.

الطاولة ُيكمل االستعدادات لبطولة 
األندية الخليجية الرابعة والعشرين

تعادل أستراليا وهولندا وديًا
وفوز اليابان على إسكوتلندا

قال رئي����س اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة األندية اخلليجية 
ال����� 24 لك����رة الطاول����ة محمد 
املعتوق ان اللجنة اكملت جميع 
االستعدادات الستضافة الكويت 
للبطولة التي ستنطلق الثالثاء 

املقبل.
واضاف املعتوق في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
اللجنة رتبت جميع األمور  ان 
املتعلقة بالبطول����ة ولم يتبق 
سوى اس����تقبال وفود األندية 

اخلليجية، مشيرا الى ان البطولة 
تعتبر الكبرى بالنسبة للبطوالت 
الس����ابقة بعد ان تقرر مشاركة 
ناديني م����ن كل دول����ة لزيادة 

املنافسة.
من جانبه قال مدير البطولة 
محمد العجمي ان نظام البطولة 
لهذه النسخة سيكون جديدا حيث 
ينص على مش����اركة الفريقني 
الفائزين باملركزين األول والثاني 

باملسابقات احمللية بكل دولة.
واوضح انه مت تقسيم الفرق 

الى مجموعت����ني تضم كل منها 
فريقا من كل دولة وان البطولة 
ستكون بنظام الدوري من مرة 
واح����دة عل����ى ان يتأهل األول 
والثاني م����ن كل مجموعة الى 

الدور قبل النهائي.
الس����املية  ان ناديي  يذك����ر 
وكاظمة س����يمثالن الكويت في 
البطول����ة بصفتهم����ا صاحبي 
املركزي����ن االول والثاني على 
التوال����ي في الدوري املوس����م 

الفائت.

تعادل املنتخب االسترالي مع 
ضيفه الهولندي 0-0 امس في 
سيدني في مباراة دولية ودية 
في كرة القدم. وضمن املنتخبان 
الى نهائيات مونديال  تأهلهما 
جنوب افريقيا 2010، وتتحضر 
استراليا للتصفيات املؤهلة الى 
كأس آسيا 2011 في الدوحة وهي 
ستواجه ضيفتها عمان األربعاء 

املقبل ضمن منافسات املجموعة 
الثانية، علما بانها تعادلت في 
مباراتها االولى مع اندونيسيا 
0-0 ثم سقطت على ارضها امام 
الكويت 0-1. اما بالنسبة لهولندا 
التي كانت اول املنتخبات املتأهلة 
الى مونديال جنوب افريقيا، فهي 
التصفيات  أنهت مشوارها في 
كون مجموعتها التاسعة مكونة 

من خمس����ة منتخبات عوضا 
عن ستة، وهي حسمت تأهلها 
باكرا وأنهت التصفيات بفارق 
14 نقطة عن مالحقيها املنتخبني 
النرويجي واالسكوتلندي. ومن 
جهة أخرى فاز املنتخب الياباني، 
على ضيفه االسكوتلندي 0-2 
امس في يوكوهاما في مباراة 

دولية ودية.

)أ.پ( املجري جانوس زابو يبعد الكرة من امام االيطالي ماتيا موشينو 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
واص���ل املنتخ���ب املجري 
مفاجآته وتأهل للمرة األولى في 
تاريخه إلى الدور قبل النهائي 
لبطولة كأس العالم للش���باب 
)حتت 20 عاما( املقامة حاليا 
مبصر بعدما تغلب على نظيره 
اإليطالي 3-2 على ستاد مبارك 
في بورسعيد في دور الثمانية، 
بعد مباراة شهدت قمة اإلثارة 
والندية بني الفريقني. وسيلتقي 
املجريون مع منتخب غانا في 
ال���دور قبل النهائ���ي بعد غد 
الثالثاء، وذل���ك بعد فوز غانا 
على منتخب كوريا اجلنوبية 

بنفس النتيجة.
وتقدم املنتخب املجري بهدف 
في الدقيقة األولى من املباراة 
س���جله قائد الفريق فالدميير 
كوم���ان من ضرب���ة جزاء، ثم 
أدرك الفريق اإليطالي التعادل 
في الدقيق���ة 82 بهدف أحرزه 
أنطونيو ماتس���وتا ليخوض 

الفريقان وقتا إضافيا.
وشهد الش���وط الثاني من 
الوقت اإلضافي قمة اإلثارة، حيث 
سجل النجم كريستيان نيميث 
الهدف الثاني للمجر في الدقيقة 
112 لكن املنتخب اإليطالي أدرك 
التعادل مجددا بعد ثوان بهدف 
سجله الالعب البديل جياكومو 

بونافينتورا.
وف���ي الدقيقة 117 اس���تغل 
نيمي���ث الفرصة الثمينة التي 
أتيح���ت أمام���ه وتغلب على 
الرقابة الدفاعية وتوغل داخل 
منطقة اجلزاء قبل أن يس���دد 
الكرة في الشباك معلنا عن فوز 
املنتخب املجري 2/3 ليهدي بالده 
 بطاقة التأه���ل إلى الدور قبل

النهائي.
املباراة حماس���ية،  وبدأت 
وفاجأ املنتخب املجري نظيره 
التقدم في  اإليطال���ي به���دف 
اللقاء،  الدقيق���ة األولى م���ن 
حيث ق���ام ماتي���و جينتيلي 
بعرقل���ة كريس���تيان نيميث 
داخل منطقة اجلزاء ليحتسب 
احلكم الكولومبي أوسكار رويز 
ضرب���ة جزاء لصال���ح املجر، 
تقدم القائ���د فالدميير كومان 
لتس���ديدها محرزا منها هدف 

التقدم لبالده.
وجاء اله���دف املبكر ليثير 
حم���اس العبي املج���ر ويدعم 
ثقتهم، حي���ث توالت هجمات 
الفريق عل���ى املرمى اإليطالي 

وأربك حسابات منافسه.
املنتخب املجري  وواص���ل 
ضغطه الهجومي سعيا لتدعيم 

عربيةمتفرقات

تقدمه بهدف آخر، ولكن املنتخب 
اإليطالي توخى احلذر الدفاعي 
بش���كل أكبر كما تألق حارسه 

فينشينزو فيوريلو.
الفريق  الوقت بدأ  ومبرور 
اإليطالي يكثف هجماته بحثا عن 
التعادل في الشوط األول، لكن 
الدفاع املجري وتألق حارسه 
الفري���ق اإليطالي  أضاع على 

العديد من الفرص.
وواص���ل الفريق���ان تبادل 
الهجمات في النصف الثاني من 
الش���وط األول لكنها لم تسفر 
عن جديد لينتهي الشوط بتقدم 

املجر 0-1.
الثاني لم  الش���وط  وف���ي 
يختل���ف احلال كثي���را، حيث 
حافظ الفريقان على إيقاع اللعب 
السريع وعانى احلارسان من 

ضغط متواصل.

وكاد أندري���ا ماتس���يراني 
التعادل إليطاليا في  أن يدرك 
الدقيقة 53 عندما س���دد كرة 
صاروخية اخترقت الدفاع لكنها 
إلى خارج  القائم  مرت بجوار 

الشباك.
وفي الدقيقة 69 سدد املجري 
أندراس جوستوني كرة خطيرة 
من حدود منطقة اجلزاء لكن 
احلارس اإليطال���ي فيوريلو 
تصدى لها بصعوبة وأخرجها 

إلى ضربة ركنية لم تستغل.
وأشهر احلكم البطاقة احلمراء 
في وجه املدافع اإليطالي ماتيو 
جينتلي وطرده في الدقيقة 71 
حلصوله عل���ى اإلنذار الثاني 

بسبب اخلشونة.
وفي الدقيقة 82 دفع املنتخب 
املجري ثمن الفرص التي أهدرها، 
الفريق اإليطالي  حيث تعادل 

بهدف رائع س���جله أنطونيو 
ماتسوتا من داخل منطقة اجلزاء 
متغلبا على الرقابة الدفاعية.

وبعد دقيق���ة واحدة فقط 
تلقى املنتخب اإليطالي صدمة 
عندم���ا ط���رد فرانشيس���كو 
 بيني حلصوله عل���ى اإلنذار
الثاني بس���بب اخلشونة مع 

كومان.
أندراس  وتأل���ق املج���ري 
كوس���توني في تسديد ضربة 
حرة في الدقيقة 85 لكن الكرة 
م���رت بجوار القائم مباش���رة 
على ميني احلارس إلى خارج 

الشباك.
الدقيق���ة 89 ق���ام  وف���ي 
حك���م املباراة بط���رد املدربني 
فرانشيس���كو روكا وساندور 
اجرفاري لتدخلهما في القرارات 
الالعب  التحكيمية كم���ا طرد 

املج���ري أدريان س���يكيريس 
للخشونة.

الفريقني  ولم يستطع أحد 
حسم اللقاء لصاحله في الدقائق 
املتبقية لينتهي الوقت األصلي 
بالتعادل 1 -1 ويخوض الفريقان 

وقتا إضافيا.
وكاد بونافينتورا أن يحسم 
اللقاء لصالح إيطاليا في الدقيقة 
98 عندما راوغ الدفاع ببراعة 
وسدد كرة قوية بيسراه، لكن 
احلارس املجري بيتر جوالتشي 

أخرجها بأطراف أصابعه.
وشهد الش���وط الثاني من 
الوقت اإلضاف���ي قمة اإلثارة، 
حيث سجل كريستيان نيميث 
الهدف الثاني للمجر في الدقيقة 

112 من هجمة مرتدة سريعة.
ولم مير س���وى ثوان حتى 
تعادل املنتخب اإليطالي مجددا 
بهدف لالعب البديل جياكومو 
بونافينت���ورا، حي���ث راوغ 
الدفاع ببراعة وسدد كرة غير 
متوقعة سكنت شباك احلارس 

املجري.
وفي الدقيقة 115 طرد اإليطالي 
ألبرتاتس���ي  ميش���يالجنيلو 
حلصوله عل���ى اإلنذار الثاني 

ببسبب اخلشونة.
وأعلن نيميث عن نفس���ه 
جنما للمباراة وأحد أبرز جنوم 
البطولة عندما سجل هدف الفوز 
3 - 2 للمنتخ���ب املجري في 
الدقيقة 117 متغلبا على الرقابة 

الدفاعية املفروضة عليه.

 الكوريون أحرجوا غانا 

وكما تأهلت غانا إلى الدور 
قبل النهائي م���ن كأس العالم 
للشباب على حس���اب كوريا 
اجلنوبي���ة بعد الف���وز عليها 
3-2 في ماراثون مماثل للعرض 

املجرى االيطالي.
س���جل لغانا دومنيك أدياه 
في الدقيق���ة الثامنة وضاعف 
رانسفورد أوسي النتيجة في 
الدقيق���ة 28، وقلص بارك هي 
سيوجن النتيجة لصالح كوريا 

في الدقيقة 31.
ووس���ع أدياه الف���ارق من 
جديد بهدف ثالث في الدقيقة 
78، واختتم كيم دوجن س���وب 
أهداف املباراة بهدف ثاني لكوريا 

في الدقيقة 82.
النتيج���ة، يلتقي  وبه���ذه 
الوحيد  املنتخ���ب اإلفريق���ي 
املستمر في كأس العالم للشباب 
الفريق الفائز مع املجر ملواجهته 
في قب���ل النهائي يوم الثالثاء 

املقبل.


