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فرحة العبات األردن باللقب  )أ.ف.پ(

العبو األزرق في مواجهة مهمة أمام قرغيزستان

كروية متفرقات

 انتزع النصر املركز الثاني من االتفاق بالفوز عليه 2ـ  
1 على ستاد امللك فهد الدولي بالرياض في افتتاح املرحلة 
احلادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم. وحقق الهالل 

حامل اللقب فوزا ساحقا على مضيفه الرائد 4 ـ 0.
  اس��تعاد قط��ر نغم��ة االنتصارات بف��وزه املثير على 
مضيفه الس��د 3 � 1 في ختام املرحل��ة الثامنة من الدوري 
القطري. وواص��ل الغرافة حامل اللقب انتصاراته وهزم ام 

صالل 2 � 0.
  تشهد املرحلة الرابعة من بطولة لبنان مواجهة من 
العيـــار الثقيل بني العهد حامل اللقب والنجمة املتصدر 

على ملعب صيدا البلدي اليوم.
  ألق��ي القب��ض على إيڤان كالس��نيتش مهاجم بولتون 
اإلجنليزي لالشتباه في تورطه بجرمية اغتصاب قبل ايام.
  حصـــل املهاجم األرجنتيني كارلـــوس تيڤيز على 
تصريح بالعودة الى بيونيس ايرس مع مواصلة عالجه 

من إصابة في الساق.
  كش��فت صحيفة »الصباح« املغربي��ة امس ان املدرب 
البلجيكي ايريك غريتس الذي تولى مؤخرا تدريب املنتخب 
املغربي ملزم بدفع ما يقرب من 200 مليون درهم )10 ماليني 

يورو( كشرط جزائي في حال رغب في فسخ عقده.

اإلمارات هزم العراق ورافقه إلى ربع النهائي 

أزرق الناشئين تخطى الصين وودع كأس آسيا 
مبارك الخالدي 

لم يشـــفع الفوز الذي حققه 
منتخبنا الوطني للناشئني على 
نظيره الصيني بهدف لالشيء في 
املباراة التي جمعتهما مساء امس 
على ملعب جار في ختام دوري 
املجموعات لبطولة كأس آســـيا 
للناشئني بكرة القدم وأحرز هدف 
املنتخب املتألق نادر العنزي )68( 
وارتفع رصيد املنتخب الى 4 نقاط 
وودع البطولة حيث متكن منتخب 
اإلمارات من حجز بطاقة التأهل 
الثانية بعد فـــوزه على العراق 
2-1 ليرتفع رصيده الى 5 نقاط 
ويرافق املنتخب العراقي الذي حل 
اوال في املجموعة برصيد 6 نقاط 

الى ربع نهائي  البطولة.
في الشوط األول لعب األزرق 
بتـــوازن كبير حيث دفع املدرب 
الهاجـــري بعناصر  عبدالعزيز 
كانت علـــى مقاعد االحتياط في 
املباراتني السابقتني امام االمارات 
والعراق فأبلوا بالء حسنا، وقد 
ظهرت تعليمات الهاجري واضحة 
بالتقدم  النشـــط  اديلم  لسعود 
من اجلبهة اليسرى وكذلك عمر 
العدواني في قلب الدفاع وعبداهلل 
السبيعي كجناح ايسر واطالق 

احلرية للمتألق محمد الفهد الذي 
اظهر مهارة عالية في التخلص من 
الرقابة اللصيقة عليه والتمرير 

لزمالئه.
وكانت اولى محاوالت املنتخب 
الوطني من خالل تســـديدة عن 
اال  الشـــمري  طريق عبـــد اهلل 
انها علـــت العارضة بقليل )9(، 
الدفاع  الفهد مشاغلة  واستطاع 
الصيني بكـــرة عالية لترتد الى 
املتابع سعود اديلم الذي سددها 
بقوة اال ان الدفاع الصيني ابعدها 

من على خط املرمى )25(.
التنويع في  وحاول العبونا 
طلعاتهم الهجومية من اجلناحني 
اال ان الدفاع الصيني الذي امتاز 
العبـــوه بطول القامـــة حد من 
خطورتهـــا. وفـــي املقابل كانت 
للصينيني محاوالت عبر االطراف 
لم تفلح للتماسك الدفاعي اجليد 
ملنتخبنا واستطاع الفدائي احمد 
عبداهلل إبعاد انفرد تام للصينيني 
في الوقت املناسب )19(، وكانت 
االفضلية بشـــكل عـــام في هذا 
الشـــوط لألزرق لتفوق العبينا 

في املهارة والتمرير السريع.
و فـــي الشـــوط الثاني كان 
منتخبنـــا األكثـــر اســـتحواذا 

وخطورة علـــى املرمى الصيني 
واندفع العبونا الى الهجوم وكانت 
أولى احملـــاوالت في الدقيقة 50 
بعد ان ابعـــد احلارس الصيني 
جيانني كـــرة عرضية من محمد 
الفهد على دفعتني ليواصل األزرق 
ضغطه ويلعب عبداهلل سبيعي 
ركنيـــة بحرفنة عاليـــة أبعدها 
جيانني بصعوبة )62( ويتحصل 
األزرق على ضربة حرة مباشرة 
)68( يســـددها ســـعد العازمي 
بقوة لترتد من احلارس جيانني 
ويقابلها املتابع نادر العنزي في 
املرمى بقوة محرزا هدف املنتخب، 
واستطاع الهاجري احلفاظ على 
نسق اللعب بالدفع بفيصل شريان 
بدال من عبداهلل الشمري ومتعب 
الشمري بدال من مرزوق العجمي 
ليعمل املنتخب الى احلفاظ على 
النتيجـــة وفي املقابـــل لم يكن 
املنتخب الصيني ســـهال حيث 
شكلت كراته املرتدة خطورة على 
مرمى احمد عبداهلل وكاد لي روي 
يخادع عبداهلل بكرة رأسية )60( 
اال ان األخير تصدى لها ببراعة 
واستطاع  احملافظة على شباكه 
نظيفة ليحقق األزرق فوزا اال انه 

لم يكن كافيا للتأهل.

قـــد اختاروا قائمـــة اولية من 
الالعبني على ان يتم االستقرار 
على 20 العبا قبل الســـفر الى 
الصـــني، والالعبون هم: حميد 
القالف وعبدالعزيز كميل واحمد 
اخلالدي حلراسة املرمى وحمود 
ملفي ومحمد فريـــح ومبارك 
البلوشي )اعتذر بسبب سفره 
للحج( وناصر الوهيب واحمد 
عبدالغفـــور وضاري ســـعيد 

وعبداهلل ناصر ومهدي املوسوي 
واحمد الرشيدي واحمد ابراهيم، 
خلـــط الدفاع واحمـــد حواس 
العازمي وعبداهلل  ومشـــاري 
احلداد وعلي اشكناني وعادل 
مطر وعلى مقصيد وعمر بوحمد 
وناصر القحطاني وعبدالرحمن 
السربل وغازي القهيدي خلط 
الوسط، ومحمد العازمي وسعود 
املجمد وحسني املوسوي وخالد 

عجب وعبدالهادي خميس خلط 
الهجوم، كما اعتذر املدافع احد 

العيدان لظروف خاصة.
ومـــن املتـــوقـــع ان مينح 
الشمري الفرصة جلميع عناصر 
املنتخب للمشاركة في مباراة 
اليـــوم والثالثـــاء املقبل قبل 
االستقرار على التشكيلة التي 
يخوض بها املباريات الرسمية 
للبطولة حيث مـــن املقرر ان 

يلتقي االزرق املنتخب الهندي 
7 من الشهر املقبل وهي مباراة 
افتتـــاح دوري املجموعات في 
الدورة. وقد تقرر اقامة املباراتني 
على ســـتاد محمد احلمد نظرا 
لالستعدادات التي يشهدها ستاد 
جابر الســـتضافة نهائي كأس 
االحتاد اآلســـيوي الذي يجمع 
القادسية واالحتاد السوري 6 

نوفمبر املقبل.

استعدادًا للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية

األزرق يلتقي قرغيزستان وديًا اليوم
مبارك الخالدي

يلتقي املنتخب الوطني في 
السادسة مساء اليوم على ستاد 
القادسية  محمد احلمد بنادي 
منتخـــب قرغيزســـتان وديا 
في اطار اســـتعدادات األزرق 
للمشـــاركة في دورة األلعاب 
اآلســـيوية في مدينة غوانزو 
الصينية املقـــرر انطالقها في 
املقبـــل وحتى 27  12 نوفمبر 
منه، حيث يلعب منتخبنا في 
الى جوار  الرابعـــة  املجموعة 
منتخبات الهند وســـنغافورة 
وقطر، وســـيلتقي املنتخبان 

مرة ثانية الثالثاء املقبل.
وتبقى مشاركة االزرق في 
دورة األلعاب معلقة ريثما يصدر 
قرار رسمي من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باملشاركة من 
عدمها على ضوء االجتماعات 
التي عقدها مسؤولو الهيئة مع 
اللجنة القانونية املنبثقة عن 
مجلس الـــوزراء والتي بحثت 
مشاركة منتخباتنا الوطنية في 
الدورة حتت العلم االوملبي في 
ظل اســـتمرار تعليق عضوية 
الكويت منذ صدور قرار اللجنة 
االوملبيـــة الدولية اوائل العام 

احلالي.
وتعتبر املباراة هي الظهور 
األول لألزرق املكون من خليط 
من العبـــي االوملبي واملنتخب 
الرديف وهم من مواليد 1987-
1988 وذلـــك حســـب الالئحة 
الداخلية املنظمة للبطولة، وكان 
اجلهاز الفني لالزرق بقيادة ماهر 
الشمري ومساعده خالد احمد 
ومدرب احلراس طارق البناي 

اقتراع المونديال بموعده

اعتبار إيطاليا فائزة 3 - 0 على صربيا فوز ثمين لكاظمة في »الصاالت«

 سخط كاتالوني إليقاف بينتو 

إضراب الحكام يهدد الدوري البرتغالي 

 تحقيق دولي في وفاة السباح كريبن 

أعربت جماهير برشـــلونة اإلسباني عن سخطها 
من عقوبة اإليقاف األوروبي على احلارس خوســـيه 
مانويل بينتو لتورطه في حادث غريب خالل مباراة 
بدوري أبطال أوروبا االسبوع املاضي، وفقا الستطالع 

للرأي نشر امس.
وأجرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اســـتطالعا 
للـــرأي أظهر أن ما ال يقل عن 82% من القراء يرون أن 
عقوبة اإليقاف مباراتني التي تعرض لها بينتو من قبل 

االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( »غير عادلة«.
وخالل املباراة أمام كوبنهاغـــن الدمناركي في 20 
اجلاري أفلت ســـيزار ســـانتني مهاجم كوبنهاغن من 
مصيدة تسلل برشلونة وكان يستعد للتسديد، ولكن 
احلارس املخضرم أصدر صوتا مماثال لصافرة احلكم 
ليقتنع ســـانتني أنه وقع في مصيدة التسلل ويترك 
الكرة بشـــكل غريب وســـط حالة من الغضب العارم 

ملدرب فريقه ستال سولباكني.

ينظم حكام كرة القدم في البرتغال اضرابا الشهر 
املقبل لالحتجاج على زيادة الضرائب عليهم مما يعرض 
املئات من املباريات خلطـــر التأجيل مبا في ذلك لقاء 
بورتو متصدر الدوري املمتاز مع بنفيكا صاحب املركز 
الثاني في السابع من نوفمبر املقبل. وقال لويس غيلرمي 
رئيـــس رابطة احلكام البرتغاليني »لن تقوم الغالبية 
العظمى من احلكام البرتغاليني بادارة مباريات يومي 

السادس والسابع من نوفمبر املقبل«.
يأتي هذا اإلجراء الذي يتخذه احلكام احتجاجا على 
قوانني مالية للبرتغال من شأنها أن جتبر احلكام على 
دفع ضريبة رفاهية رغم ان احلكام ليســـوا محترفني 

ويديرون املباريات على سبيل الهواية.

شكل االحتاد الدولي للسباحة )فينا( جلنة من اخلبراء 
للتحقيق في وفاة السباح األميركي فران كرينب خالل 

سباق »سباحة املياه املفتوحة« في اإلمارات.
وذكـــر االحتاد أن فريق املهام الـــذي يتكون من 5 
أعضاء، يضم متخصصني في القانون واإلنقاذ وأمراض 
القلب والطب الرياضـــي جنبا إلى جنب مع خبيرين 
معينـــني من الواليات املتحـــدة. ولقي كرينب مصرعه 
خالل مشاركته في بطولة العالم لسباق 10 كيلومترات 
سباحة في املياه املفتوحة. وأخفق في إكمال السباق 

وعثر على جثته في املياه بعدها بساعتني.

رونالدينيو أمام األرجنتين

شتوتغارت يفتقد 10 العبين

هودجسون: صفقات قادمة

قـــال جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولـــي لكرة القدم )فيفا( 
امس إن االقتراع على العرضني الفائزين بتنظيم كأس العالم 2018 
و2022 ســـيمضي قدما في الثاني من ديسمبر املقبل في زيوريخ. 
واضـــاف ان تأجيل االقتراع لم يكـــن خيارا مطروحا في أي وقت 

رغم املشاكل التي عصفت بالعملية.

قال االحتاد االيطالي لكرة القدم امس ان منتخب ايطاليا اعتبر 
فائزا 3 - 0 على صربيا التي ســـيتعني عليها خوض مباراتني من 
دون جمهور منها واحدة مع ايقاف التنفيذ بعد احداث شغب قام 
بها املشجعون الصرب في مباراة بالتصفيات املؤهلة لكأس اوروبا 

2012 في جنوى.

قلب كاظمة تأخره الى فوز مستحق على الساحل 5-4 خالل اللقاء 
احلماسي الذي جمعهما اول من أمس في نهاية اجلولة األولى من 
منافسات دوري الصاالت لكرة القدم، حيث سجل أهداف البرتقالي 
اخلمسة كل من احملترف البرازيلي فانديز وغامن القضيبي وأحمد 
باش ومحمد عباس ومحمد أمني، فيما ســـجل للســـاحل عبداهلل 

عبدالصمد »هاتريك« وسعد عبداحملسن.
وفرض الســـاحل ايقاعه على انطالقة املباراة بتسجيله هدفني 
متتالني مستغال االرتباك الواضح في صفوف كاظمة، الذي استعاد 
توازنه ســـريعا معتمدا على مهارة البرازيلي فانديز الذي تالعب 
مبدافعي الســـاحل في اكثر من مناسبة اضافة الى التألق الواضح 
للنجم القادم بقوة احمد الفارسي الذي صنع الهدف االول لفريقه 
قبل ان يعود الســـاحل للتقدم بهدف ثالث ومن ثم يعادل كاظمة 

النتيجة بتسجيله هدفني في اقل من دقيقتني.
ولم يهنأ البرتقالي كثيرا بالتعادل بعد ان فاجأه الساحل بهدف 
مباغت اشـــعل وتيرة املنافسة لنهاية اللقاء التي شهدت تسجيل 
كاظمة هدفني قضيا على آمال العبي الساحل بتحقيق الفوز الذي 

كان مبتناول أيديهم.

وجهت البرازيل الدعوة الى رونالدينيو لالنضمام لتشـــكيلة 
املنتخب الول مرة منذ 18 شهرا قبل مباراة ودية ضد األرجنتني في 
قطر في الشـــهر املقبل. واستدعى مانو مينيزيس مدرب البرازيل 

مهاجم سانتوس الشاب نيمار.

يواجه شتوتغارت ڤولفسبورغ بغياب 10 من العبيه اليوم في 
املرحلة العاشـــرة من الدوري األملــاني. حيــث يغــيب املدافــعني 
الـ 4، إلصابة جورج نايديرمياير وخالد بوحلروز وسيردار تاسي 
وإيقـــاف ماثيو ديلبييـــر. وغياب فيليب ديغـــني ويوهان اوديل 
ودانيل ديدافي وايلســـون فيما حتوم الشـــكوك حول كريستيان 
غينتنر وزدرافكو كوزمانوڤيتش. كمـــا يعود كاكاو بعد تعافيه 

من إصابة في الركبة.

قال روي هودجسون املدير الفني لليڤربول اإلجنليزي انه مت 
توفير األمـــوال الالزمة إلبرام صفقات جديدة في فترة االنتقاالت 
الشتوية في يناير املقبل. مضيفا، ان عملية االستحواذ على النادي 
من قبل »نيو إنغالند سبورتس فينتشورز« تعني أن لديه ميزانية 

جللب مواهب جديدة.

اللوزي: اكتمال استعدادات اليمن لـ »خليجي 20« 

أزمة مالية بالزمالك وشوقي يتمرد في األهلي

سيدات األردن 
بطالت العرب

 
حقـــق املنتخـــب األردنـــي 
العربية  البطولة  للسيدات لقب 
النسائية لكرة القدم 2010 بفوزه 
على املنتخـــب املصري 1-0 في 
املباراة النهائية أول من أمس على 
ستاد البحرين الوطني بالرفاع، 
وسجلت ســـتيفاني مازن هدف 
املبـــاراة الوحيد في الدقيقة 82، 
وبهذا اللقب حظي املنتخب األردني 
بفرصة السفر إلى أملانيا وخوض 
معســـكر تدريبي مـــع املنتخب 
األملاني الذي سيشارك في مونديال 
2011، وحصل منتخب مصر على 
املركز الثاني، فيما حقق منتخب 
البحرين املركز الثالث بعد فوزه 

على فلسطني 1-5.

اكد وزير االعالم اليمنـــي احمد اللوزي 
العرب املشـــاركني في اجلولة  للصحافيني 
االستطالعية السياحية لليمن التي تنظمها 
وزارة الســـياحة بالتعاون مع وكالة األنباء 
اليمنية )سبأ( ان اليمن استكملت االستعدادات 
الســـتضافة خليجي 20 في موعدها احملدد 
موضحا أنه مت بالتنسيق مع وزارة السياحة 
تخصيص أماكن إليواء واستضافة اإلعالميني 
والتواصل مع مختلف اجلهات املعنية لتسهيل 
مهامهم مبا يضمن عكس األحداث باملستوى 
الذي يتطلـــع إليه اجلمهور الرياضي داخل 

الوطن العربي وخارجه.
وقال انه مت في هذا اخلصوص تشـــكيل 
جلنة إعالمية لالشراف على تنظيم هذا احلدث 
الكروي وتوفير التغطية اإلعالمية املناسبة له 

على املستوى الوطني والعربي والعاملي.

وأوضـــح أنه مت جتهيـــز مراكز إعالمية 
مزودة بتقنيات حديثة مبا يكفل لالعالميني 
موافاة وتزويد وسائل اإلعالم املنتدبني عنها 
باألحـــداث الرياضيـــة وتطوراتها بصورة 

مباشرة وسريعة.
واشـــار اللوزي إلى أن اللجنة اإلعالمية 
اخلاصة باإلشراف والتنظيم بدأت باستقبال 
طلبات من اإلعالميني الراغبني في القدوم إلى 
اليمن لتغطية البطولة ممن لم يتم اعتمادهم 
املكلفة بالتغطية  اللجان اإلعالميـــة  ضمن 
لوسائل اإلعالم عبر مراسليها أو مندوبيها 

إلى اليمن.
وتابع: »سيتم إجراء لقاء مع اإلعالميني 
قبيل انطـــالق البطولـــة لتعريفهم باملهام 
والواجبـــات املناطة بهم وآليـــات التعامل 
والتنســـيق مع جهات االختصاص لتغطية 

هذا احلدث الرياضي املهم«.
واكـــد أهمية تنظيم مثل هـــذه الزيارات 
للصحافيني مبا يسهم في تعريف »األشقاء 
واألصدقاء بحقيقة األوضاع واملســـتجدات 
داخل اليمن بعيدا عـــن التضليل اإلعالمي 
وأساليب التضخيم والتشويه التي تتبعها 
بعض وســـائل اإلعالم بقصد محاولة النيل 
من سمعة اليمن وتاريخه املشرق ووحدته 

الوطنية ومنجزاته احلضارية«.
واضاف اللوزي أن احلكومة تعمل على 
تنفيذ األولويات العشر التي وجه بها الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح مبا يكفل تسريع 

وتائر التنمية الشاملة في كل املجاالت.
من جهة أخرى حقق املنتخب اليمني فوزا 
ساحقا على نظيره السنغالي 4-1 في افتتاح 

ستاد 22 مايو الدولي استعدادا للبطولة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اعترف رئيس نادي الزمالك 
جـــالل إبراهيـــم أن فريق الكرة 
بالنـــادي في خطـــر، وقد يهدد 
مســـيرته الناجحة بعد تصدره 
ترتيب الدوري العام عقب مرور 
تسع جوالت من املسابقة. وأوضح 
إبراهيم أن خزينة النادي ال حتتوى 
إال على 200 الف جنيه فقط، وذلك 
نذير ألزمة مالية سيدخل عليها 
الزمالك إذا لم يتدخل أبناؤه إلنقاذ 
ناديهم. وأضاف أن كثيرا من أبناء 
الزمالك تخلوا عنه سواء بالدعم 
املالـــي أو تصفية األجواء داخل 
النادي والتي تشوبها الصراعات 
الشخصية والتربص والبحث عن 
املصالح الشخصية. وشدد ابراهيم 
على أن نـــداءه إلنقاذ النادي لم 
يجد الصدى الواسع الذي ينقذ 
الزمالك، ولكن تسبب له بهجوم 
على شـــخصه، مشـــيرا الى أن 
حال النادي لن ينصلح مادامت 

االنقسامات مستمرة بداخله.
وكشـــف رئيس الزمالك أنه 
قـــد يلجأ لبيع شـــيكاباال كحل 
لألزمة املالية التي حتاصر القلعة 

البيضاء، ولكن لن يتم بيع الالعب 
إال إذا توافرت عدة عناصر وهي 
موافقة حسام حسن بصفته املدير 
الفني للفريق ورغبة شيكاباال في 
الرحيل ووصول عرض مناسب 
يتجاوز العرض الذي قدمه ناديا 
ستاندر لييج واندرخلت بجانب 
توفيـــر البديل املناســـب لعدم 
اإلخالل بقوة الفريق. مؤكدا أن 
الزمالك بدأ وضع عدد من صناع 
األلعاب في قائمتـــه للتفاوض 
معهم حتســـبا لرحيل شيكاباال 
وفي مقدمتهم أمين حفني صانع 

العاب املقاصة.
من ناحية اخرى أعرب مدير 
الكرة بالزمالك إبراهيم حسن عن 
سعادته بفوز فريقه في مباراة 
الشرطة االخيرة بثنائية نظيفة، 
واحتالل الزمالك قمة الدوري العام 
املصري، مشـــيرا الى ان جميع 
الالعبني كانوا رجاال داخل امللعب 
ولعبوا مباراة قوية وقاتلوا بكل 
قوة من أجل الفوز بالنقاط الثالث 
إبراهيم  املباراة، واختـــص  في 
حسن ثناءه جنم الفريق شيكاباال، 
قائال انه كان جنما فوق العادة 

في املباراة وقاد زمالءه بكل قوة 
من أجل الفوز حتى مت تغييره 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها. 
كما أشاد بالالعب حازم إمام، وقال 
إنه أدى ما عليه في الوقت الذي 
شـــارك فيه وإنه سعيد بالتزام 
الالعب الشـــديد خـــالل الفترة 
املاضية وانضباطه داخل امللعب 
وخارجه، مشـــيرا إلى أن حازم 
إمام أدى الفترة املاضية ما عليه 
على أفضل ما يكون وبالتالي كان 
املباريات،  البد من اشتراكه في 
وأضاف إبراهيم حسن أنه رغم 
كل األزمات التي عانى منها اجلهاز 
الفني بسبب غياب عدد كبير من 
الالعبني النضمامهم إلى صفوف 
املنتخبات املصرية املختلفة وعدم 
التحاقهم بالفريق حتى قبل أيام 
قليلة من املباراة، إال أن اجلهاز 
الفني بقيادة »العبقري« حسام 
حسن استطاع أن يجهز الالعبني 
جيدا ووضع بدائل عديدة حتى 
يستطيع الفريق الفوز واخلروج 

بهذا الشكل األكثر من متميز.
وأعلن العب خط وسط الفريق 
األول لكرة القدم باالهلي محمد 

شـــوقي عن إصابته في الركبة 
وشـــعوره بآالم بها وذلك قبل 
ساعات من مشاركته مع فريق 
الشـــباب بالنادي أمـــام بترول 
أسيوط ضمن منافسات بطولة 
اجلمهورية للشباب. اال انه وردت 
انباء قوية للجهاز الفني لالهلي 
تفيد بـــأن الالعب أعلن إصابته 
لعدم املشاركة مع فريق الشباب 
خاصـــة وأنه يرى أنها اهانة له 
بعد تاريخه مع الفريق، باإلضافة 
ألن الالعب لم يكن مصابا ولكن 
مت اســـتبعاده من قائمة مباراة 
الفريق األول أمام بتروجيت في 
االسبوع التاسع بالدوري املمتاز، 
وهو ما فجر بركان الغضب داخل 
الالعب وأعلن استمرار مترده على 
الفريـــق.. ويأتي هذا في الوقت 
الذي اكد فيه مقربون لشوقي ان 
الالعب يبحث عن عرض خليجي 
للرحيل من األهلي خالل يناير 
القادم بعد أن بات خارج حسابات 
فريقه منذ عودته من تركيا وهو 
ما أصاب الالعب بإحباط محاوال 
البحث عن فرصـــة جديدة في 

اخلليج. 

أستراليا في الصدارة بعد تعادلها مع اليابان
تعادل منتخب استراليا مع اليابان 0 - 0 في 
مواجهة حس��م الصدارة على ستاد باختاكور 
ضمن اجلولة الثالثة واالخيرة من منافس��ات 
املجموعة الثالثة. وجاءت املباراة قوية من كال 
الطرفني حيث اتيحت لهما العديد من الفرص 
للتس��جيل، ولكن مهاجميهما لم ينجحوا في 

االس��تفادة من هذه الفرص. وشهدت املباراة 
الثانية ضمن ذات املجموعة ايضا فوز ڤيتنام 

على تيمور الشرقية 3 - 1 على ستاد جابر.
املجموعة  ترتي��ب  أس��تراليا  وتص��درت 
برصي��د 7 نق��اط م��ن 3 مباري��ات وبفارق 

االهداف امام اليابان، مقابل 3 نقاط لڤيتنام.


