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بغداد / اإكرام زين العابدين
اختتم����ت ام�س االول يف مالعب بغداد 
واملحافظات مناف�سات اجلولة الرابعة 
م����ن املرحل����ة االوىل لل����دوري املمت����از 
لك����رة الق����دم ، وجنح����ت ف����رق الطلب����ة 
والديواني����ة  وال�سرق����اط  وال�سناع����ة 
بتحقيق العالم����ات الكاملة فيما تعادل 

فريقا الرمادي ودياىل .
فف����ي ملعب الق����وة اجلوية ال����ذي �سهد 
اقام����ة مباراة فري����ق احل�سنني و�سيفه 
الطلب����ة ، جن����ح الط����الب يف االمتحان 
ال�سع����ب واجت����ازوا حاج����ز احل�سنني 
به����دف واح����د دون رد ، وق����اد املب����اراة 

احلكم الدويل هيثم حممد علي  .
لعب فري����ق الطلبة مهاجما منذ الدقيقة 
ه����دف  لت�سجي����ل  حماول����ة  يف  االوىل 
التق����دم ورفع احلال����ة املعنوية لالعبني 
وه����و يواج����ه فريقًا ي�س����م يف �سفوفه 
ع����ددًا م����ن العنا�سر ال�ساب����ة الطموحة 
والذي����ن يلعب����ون يف ال����دوري املمت����از 
الول م����رة م����ن اج����ل اثب����ات احقيته����م 

بالتواجد يف هذه امل�سابقة املهمة .
ا�س����رك م����درب الطلبة را�س����ي �سني�سل 
ت�سكيل����ة اعتم����دت اللع����ب بطريقة 4 – 
4 - 2 بتق����دم املهاجم����ني عب����د ال�س����الم 
عب����ود و حمم����د عب����د جدي����ع وم�ساندة 
م����ن منطقة الو�سط لالعبني ندمي كرمي 
وعقي����ل حممد وجاب����ر �ساك����ر ونواف 
�سالل فيما ا�سندت مهمة العب االرتكاز 

اىل حيدر عبد القادر .
تناقل العب����و الطلبة الكرة ببطء �سديد 
م����ا ادى اىل �سع����ف الق����درة الهجومية 
للفري����ق وادام����ة زخمه����ا ، ويف املقابل 
ه����ذا  م����ن  احل�سن����ني  العب����و  ا�ستف����اد 
التاأخ����ر للرج����وع اىل اخلل����ف وغل����ق 
العب����ي  وج����ه  يف  الدفاعي����ة  املناط����ق 
الطلب����ة ما ادى اىل م����رور ال� 15 دقيقة 
االأوىل دون ان يتمك����ن الفريق����ان م����ن 

افتتاح الت�سجيل .
ومل ينجح مهاجم الطلبة عبد جديع من 
الت�سجيل بالرغم م����ن الفر�سة اجليدة 
الت����ي ح�س����ل عليها بع����د ان لعب الكرة 

من فوق العار�سة ب�سكل �سلبي .
افتت����اح  الطلب����ة  فري����ق  وا�ستط����اع   

الت�سجي����ل عن طريق ك����رة و�سلت اىل 
مداف����ع الطلبة اي����اد خل����ف يف الدقيقة 
30 بع����د ان لع����ب ن����واف �س����الل ك����رة 
عر�سي����ة و�سلت اىل راأ�س عقيل حممد 
ال����ذي لعبه����ا باجت����اه املرم����ى لت�سرب 
بالعار�س����ة وتع����ود ليكمله����ا خل����ف يف 

�سباك احلار�س حممد نا�سر.
 وكاد فريق احل�سنني ان يعدل النتيجة 
يف الدقائ����ق االخ����رة لك����ن قل����ة خربة 
يف  جناحه����م  دون  حال����ت  الالعب����ني 
الت�سجي����ل ، ويف املقاب����ل تناقل العبو 
الطلب����ة ك����رات جميل����ة من اق����دام ندمي 
كرمي وحممد عب����د جديع لت�سل اخرا 
اىل عقي����ل حممد اخل����ايل م����ن الرقابة 
ليلعبه����ا ب�س����ورة م�ستعجلة اىل خارج 

املرمى .
امل����درب  اج����رى  الث����اين  ال�س����وط  يف 
�سني�س����ل تبديل����ني ا�سرك فيهم����ا �سديد 
حممد وثامر فواد بدال من نواف �سالل 
وعقيل حمم����د لتعزيز منطقة الو�سط . 
وظهر ان ملعب القوة اجلوية خال من 
لوح����ة االرق����ام الن التبدي����ل جرى عن 

طريق املناداة !
وانح�س����ر اللع����ب يف منطق����ة الو�سط 
دون ان تك����ون خط����ورة عل����ى مرم����ى 
الفريقني اإال يف بع�س احلاالت القليلة 
، وح����اول العب����و الطلب����ة ا�سافة هدف 
ث����ان لر�سيدهم لكي يلعب����وا باطمئنان 
مل  الفر�����س  لك����ن  ال�س����وط  ه����ذا  يف 
ت�ستغل ومل ت�س����كل الكرات التي اعدت 

للمهاجمني خطورة قوية .
واج����رى م����درب الطلبة تبدي����ال اخرا 
ا�سرك فيه الالعب عقيل ح�سني بدال من 
ندمي ك����رمي ومل ي�سهد م�ستوى املباراة 
اي تغي����ر بالنتيج����ة ، وظه����ر اللع����ب 
الق����وي واخل�س����ن يف دقائ����ق ال�س����وط 
الثاين من قبل العبي احل�سنني  ليطلق 
بعد ذل����ك حكم املباراة �ساف����رة نهايتها 
ر�سي����د  وبل����غ   )0-1( الطلب����ة  بف����وز 
الطلب����ة ثم����اين نق����اط بينم����ا احتف����ظ 

احل�سنني بنقاطه االربع .
وح�س����ل فري����ق ال�سناع����ة عل����ى اثم����ن 
ثالث نقاط على ح�ساب �سيفه املت�سدر 
ال�ساب����ق للمجموع����ة  اجلنوبي����ة فريق 

نف����ط اجلن����وب عندما متكن م����ن الفوز 
بهدف واحد دون مقابل .

وقت املباراة �سهد العديد من الهجمات 
اخلط����رة ل����كال الفريق����ني لك����ن دون ان 
ت�ستغ����ل الفتت����اح الت�سجي����ل ، وترج����م 
ركل����ة  ال�سناع����ة  �سع����الن الع����ب  اي����اد 
اجل����زاء التي منح����ت لفريقه اىل هدف 
ثم����ني، واأحلق اخل�سارة االوىل بفريق 
نفط اجلنوب لرف����ع ر�سيد فريقه اىل 
ع�س����ر نقاط ، مقابل جتم����د ر�سيد نفط 

اجلنوب عند ت�سع نقاط .
وجن����ح فري����ق الديوانية بالف����وز على 
الك����رخ به����دف واح����د دون مقاب����ل يف 
املب����اراة الت����ي جرت بينهم����ا يف ملعب 
الك����رخ يف بغ����داد ، وجن����ح عام����ر عبد 
ال�ساح����ب يف خط����ف النق����اط الث����الث 
لفريقه الديوانية باإحرازه هدف الفوز 
يف الدقيق����ة 70 ، وبذلك رفع الديوانية 
ر�سي����ده اىل اربع نق����اط، مقابل جتمد 

ر�سيد الكرخ عند نقطتني .
فري����ق  خط����ف  كرك����وك  ملع����ب  ويف 
ال�سرقاط نق����اط مباراته ام����ام م�سيفه 
كرك����وك بتغلب����ه عليه بهدف����ني مبكرين 
مقاب����ل ه����دف متاأخر، وافتت����ح الالعب 
لل�سرق����اط  الت�سجي����ل  حم����د  فرح����ان 
�سلي����م  وعززع����ادل  االوىل  بالدقيق����ة 
ر�سي����د فريق����ه به����دف ث����ان يف الدقيقة 
ال�سابع����ة ليخرج ال�سيوف يف ال�سوط 
االول بهدف����ني نظيف����ني ، وقل�س فريق 
 )  86( الدقيق����ة  يف  الف����ارق  كرك����وك 
ع����رب الالعب علي ح�س����ني ، وبذلك رفع 
نق����اط  �سب����ع  اىل  ر�سي����ده  ال�سرق����اط 
من ارب����ع مباريات، بينم����ا بقي ر�سيد 
كرك����وك عن����د نقط����ة واحدة م����ن ثالث 

مباريات.
ويف ملعب دياىل ك�سب فريق الرمادي، 
اول نقط����ة ل����ه يف دوري الك����رة املمتاز 
بتعادله مع �سيفه دياىل �سلبيا من دون 
اه����داف ، فري����ق الرمادي ا�س����اع ركلة 
ج����زاء يف الدقيق����ة 34 كان م����ن املمكن 
ان تغ����ر جم����رى املباراة ، رف����ع دياىل 
ر�سي����ده اىل خم�����س نق����اط م����ن ارب����ع 
مباري����ات، بينما بات ر�سي����د الرمادي 

نقطة واحدة.

بعد انتهاء اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز

ال�شناعة ي�شتحوذ على ال�شدارة.. والطلبة وال�شرقاط والديوانية بعالمات كاملة

لواندا / ا ف ب
اح����د  اجلزائ����ري،  املنتخ����ب  يبح����ث 
املمثل����ني ال�ست����ة للق����ارة ال�سم����راء يف 
نهائي����ات كاأ�����س العامل ال�سي����ف املقبل، 
ع����ن بطاقت����ه اىل ال����دور رب����ع النهائي 
عندم����ا يالق����ي انغ����وال امل�سيف����ة اليوم  
االثن����ني على ملعب  »11 نوفمربو« يف 
العا�سم����ة لوان����دا يف اجلول����ة الثالثة 
االخرة من مناف�سات املجموعة االوىل 
�سمن الن�سخة ال�سابعة والع�سرين من 
نهائي����ات كاأ�����س االمم االفريقي����ة الت����ي 

ت�ستمر حتى 31 كانون الثاين.
ويحتاج املنتخب اجلزائري اىل نقاط 
املب����اراة كاملة ل�سمان تاأهله اىل الدور 
املقبل بغ�����س النظر عن نتيجة املباراة 
الثاني����ة ب����ني م����ايل وم����االوي، بيد ان 
التع����ادل قد يكفي����ه ملوا�سل����ة م�سواره 
يف العر�س القاري وال�سعي اىل الظفر 

بلقب����ه للم����رة الثاني����ة يف تاريخ����ه بعد 
االوىل عل����ى ار�س����ه ع����ام 1990، لك����ن 

�سرط ان تفوز مايل على ماالوي.
ومتلك اجلزائر 3 نقاط من فوزها على 
م����ايل يف اجلولة الثانية بعد اخل�سارة 
املذلة امام ماالوي �سفر-3 يف اجلولة 
عليه����ا  تتف����وق  واالخ����رة  االوىل، 
يف املرك����ز الث����اين بف����ارق املواجه����ات 
املبا�سرة، فيما حتت����ل انغوال ال�سدارة 
بر�سي����د 4 نق����اط مقابل نقط����ة واحدة 

ملايل.
وتبق����ى حظ����وظ املنتخب����ات االربع����ة 
قائم����ة حلج����ز بطاقت����ي املجموعة اىل 
ال����دور املقب����ل، بي����د ان طموح����ات كل 
منه����ا يختلف عن االآخ����ر اقلها املنتخب 
امل�سي����ف ال�ساع����ي اىل حتقي����ق الفوز 
ل�سم����ان التاأه����ل للم����رة الثاني����ة عل����ى 
الت����وايل يف تاريخه اىل رب����ع النهائي 

وكذل����ك �سدارة املجموع����ة والبقاء يف 
لوان����دا وتف����ادي ال�سف����ر اىل كابين����دا 
حي����ث �سخون����ة املواجهة ب����ني اجلي�س 
االنف�سالي����ة  واملجموع����ات  االنغ����ويل 
الت����ي كانت �سبب����ا يف الهج����وم امل�سلح 
عل����ى حافل����ة منتخ����ب توغ����و ومقت����ل 
مدرب����ه امل�ساع����د وامللح����ق ال�سح����ايف 

لبعثته وكذلك ان�سحابه من البطولة.
وقد يكف����ي االنغوليني التع����ادل للبقاء 
يف العا�سم����ة لك����ن �سرط تع����ادل مايل 

وماالوي.
و�ستك����ون مهم����ة اجلزائ����ر �سعبة امام 
ا�سحاب االر�س وجماهرهم الغفرة 
الت����ي تاأتي اإىل امللعب ومتالأ املدرجات 
الرئي�����س  اآخره����ا ويف مقدمته����م  ع����ن 
دو�����س  ادواردو  جوزي����ه  االنغ����ويل 
�سانتو�����س امل�ساند االول ملنتخب بالده 
، فيما يعد ان�س����ار املنتخب اجلزائري 

ويقت�س����ر  ا�ساب����ع  روؤو�����س  عل����ى 
تواجده����م على بع�����س اف����راد اجلالية 
فائزي����ن  و6  لوان����دا  يف  اجلزائري����ة 
يف م�سابق����ة حملي����ة الح����دى ال�سركات 

الراعية ملحاربي ال�سحراء.
وا�ستع����د املنتخ����ب اجلزائ����ري جي����دا 
للمب����اراة وحر�س مدربه رابح �سعدان 
ال�سغ����وط  ع����ن  العبي����ه  اإبع����اد  عل����ى 
اخلارجي����ة حتى ع����ن و�سائ����ل االعالم 
املحلية واالجنبية من خالل احل�س�س 
التدريبي����ة املغلق����ة واإلغ����اء املوؤمترات 
ال�سحافية ما ادى اىل خالف كبر بني 

املدرب وو�سائل االعالم اجلزائرية.
ويع����ول املنتخب االنغ����ويل كثرا على 
جماهره ومعنوياته العالية بعد ادائه 
الرائع يف املباراتني االوليني وان كان 
ق����د تلق����ى �سرب����ة موجع����ة بتعادله مع 
مايل 4-4 بعدما تقدم برباعية نظيفة.

 الدوحة / ا ف ب 
ب���ات الفارق بني ال�سد املت�سدر والغرافة 
اللق���ب هدف���ا واح���دا  الث���اين وحام���ل 
بعد ف���وز االخر ال�ساح���ق على �سيفه 
ال�سم���ال �ساحب املرك���ز االخر 1-8 
يف خت���ام املرحلة الثالث���ة ع�سرة من 

الدوري القطري لكرة القدم.
وانتظ���ر الغرافة حت���ى الدقيقة 36 
�سع���ود  ع���رب  الت�سجي���ل  الفتت���اح 
�سب���اح، وا�ساف يون����س حممود 
و82(  و73   48( اه���داف   3
 )62( جونيني���و  والربازيلي���ان 
وكليمر�سون 3 اهداف اي�سا )69 
و80 و90(، فيم���ا �سج���ل �سام���ر 

�سعيد الهدف الوحيد لل�سمال )51(.
وت�س���اوى الغراف���ة م���ع ال�س���د بالنق���اط )30 نقطة( 
وبع���دد االه���داف امل�سجل���ة )36 هدف���ا( لكنه يتخلف 
عن���ه بف���ارق االه���داف الت���ي ا�ستقبلته���ا �سباكه )13 

مقابل 12(.
ويف مب���اراة ثاني���ة ات�سم���ت بالع�سبي���ة و�سهدت 3 
ح���االت ط���رد، تع���ادل ام �سالل م���ع الوك���رة بهدفني 
للقط���ري م���ن ا�سل كام���روين ابراهيما ن���داي )42 
ركل���ة ج���زاء( والربازيل���ي دايف )72( مقابل هدفني 

لنايف اخلاطر )15( وخالد املفتاح )54(.
وط���رد احلكم املج���ري تاما�س بوين���ار كاًل من دايف 
)73( وف���واز اخلاط���ر )78( م���ن ام �س���الل، وحممد 
ماداب���و )73( م���ن الوكرة. وظل الوك���رة �سابعا وام 

�سالل ثامنا بر�سيد 17 نقطة لكل منهما.

يون�س يقود الغرافة لفوز كبري على ال�شمال

دبي / ا ف ب
ا�ستم���ر الع���ني يف ال�سباق للحاق باجلزي���رة املت�سدر بعد ف���وزه املثر على 
�سيف���ه ال�سارقة 2-1 يف اجلولة احلادية ع�س���رة االخرة ذهابا من الدوري 

االماراتي لكرة القدم.
وكان الع���ني بحاج���ة اىل الفوز ليبق���ى قريبا من اجلزي���رة واحتفظ بالتايل 
باملرك���ز الثال���ث بر�سيد 23 نقطة وبف���ارق 6 نقاط عن املت�س���در، فيما ف�سل 
ال�سارقة يف حتقيق الفوز منذ 7 ت�سرين الثاين املا�سي عندما جتاوز عجمان 
4-1 يف اجلولة ال�ساد�سة ليتوقف ر�سيده يف املركز العا�سر عند 12 نقطة. 
واحت���اج الع���ني اىل احلظ ليعرب اىل فوزه االغل���ى يف الوقت املحت�سب بدل 
�سائ���ع بعد دربكة امام مرمى ال�سارقة لت�سطدم الكرة باالرجنتيني خو�سيه 

�ساند وتدخل مرمى را�سد احمد )2+90(.
وكان الع���ني قد افتتح الت�سجيل عرب الربازيلي مار�سيو امير�سون )18( يف 
ح���ني عادل لل�سارقة الربازيلي االآخر مار�سيليو اوليفرا يف الدقيقة 25 من 

ركلة جزاء بعد العرقلة التي تعر�س لها حميد احمد من �سامل عبدالله.
ويف مب���اراة ثاني���ة، ا�ستعاد بني يا�س املركز الرابع بع���د فوزه على م�سيفه 
االم���ارات بهدفني �سجلهم���ا علي م�سري )37( والعم���اين فوزي ب�سر )45( 

مقابل هدف للمغربي نبيل الداوودي )4(.
و�سعد بني يا�س اىل املركز الرابع بر�سيد 20 نقطة، يف حني بقي االمارات 

واأ�سب���ح مهددا فعليا يف املرك���ز احل���ادي ع�س���ر بر�سي���د 6 نق���اط 
بالهبوط اىل الدرجة االوىل.

الع��ن م�ش��تمر يف ال�ش��باق للحاق 
باجلزيرة  يف الإمارات

الريا�ض / ا ف ب
 ي�سع���ى اله���الل اىل تعزي���ز قب�سته على 
�س���دارة ال���دوري ال�سعودي لك���رة القدم 
عندم���ا ي�ست�سي���ف الرائ���د غ���دًا الثالثاء 
وتفتت���ح  ع�س���رة.  الثامن���ة  املرحل���ة  يف 
م���ع  ال�سب���اب  فيلتق���ي  الي���وم  املرحل���ة  
احل���زم، والقاد�سية م���ع الفتح، وجنران 
م���ع االهل���ي، وتختت���م الثالث���اء فيلع���ب 
اي�سا االحتاد مع االتف���اق، والوحدة مع 
الن�سر. ويت�سدر الهالل الرتتيب بر�سيد 
44 نقط���ة، يليه ال�سب���اب )36( واالحتاد 

)32(، ولالخر مباراة موؤجلة.
ويعتمد م���درب اله���الل البلجيك���ي اريك 

غريت�س كعادته عل���ى اأوراقه الهجومية 
الرابح���ة عل���ى اأم���ل حتقي���ق ف���وز كب���ر 
وموا�سل���ة نتائج���ة االيجابي���ة التي كان 

اآخرها على الفتح برباعية نظيفة.
وم���ا ي�سه���ل مهم���ة غريت����س يف و�س���ع 
التكتي���ك املنا�س���ب ل���كل مب���اراة وج���ود 
نخب���ة م���ن الالعبني املميزي���ن كاحلار�س 
وعبدالل���ه  الدعي���ع  حمم���د  املخ�س���رم 
ال���زوري والك���وري يل �سون���غ واأ�سام���ة 
الهو�س���اوي وماج���د املر�س���دي وحمم���د 
كري�ستيان���و  وال�سوي���دي  ال�سله���وب 
فيلهلم�س���ون والربازيل���ي تياغ���و نيفيز 

واأحمد الفريدي ويا�سر القحطاين.

كم���ا يعود اىل ت�سكيل���ة الروماين مريل 
رادوي ال���ذي غ���اب ع���ن مب���اراة االهلي 
يف املرحل���ة قب���ل املا�سي���ة. يف املقاب���ل، 
ي�سع���ى الرائد اىل العودة بنقطة التعادل 
عل���ى اقل تقدير خا�سة انه يدرك �سعوبة 
املهم���ة امام الهالل الذي نه�س من تعرثه 
املفاج���ىء ام���ام الن�س���ر وحق���ق فوزين 
عل���ى االهلي والفتح ا�ستعاد بهما توازنه 
�سريع���ا. ومل يحق���ق الرائ���د اأي ف���وز يف 
اآخر11 مباراة له، ويحتل املركز احلادي 
ع�س���ر قبل االأخ���ر بثماين نق���اط متقدما 
بف���ارق نقطة واحدة عل���ى جنران متذيل 

الرتتيب.

الهالل يف مهمة �شهلة لتعزيز قب�شته على �شدارة  
الدوري ال�شعودي

لواندا / وكاالت
قدم املنتخب امل�سري فوًزا جديًدا جلمهوره 
على  الثاين  الفوز  �سجل  بعدما  العري�س 
احلالية  اأفريقيا  كاأ�س  يف  له  ال��ت��وايل 
موزمبيق،  منتخب  ح�����س��اب  ع��ل��ى 
لرتقي خطوة جديدة على طريق 
ال���دف���اع ع���ن ل��ق��ب��ه االأف���ري���ق���ي، 
دفعة  ال��ف��وز  ه���ذا  اأع��ط��ى  اإذ 
من  ومزيًدا  هائلة  معنوية 

التفاوؤل والثقة .
واأ���������س��������ب��������ح 
امل�����ن�����ت�����خ�����ب 
امل�سري الفائز 
بلقب البطولتني 
عامي  امل��ا���س��ي��ت��ني 
الفرق  ث���اين  ب��غ��ان��ا  و2008  مب�����س��ر   2006
بعدما  للبطولة  النهائي  رب��ع  للدور  املتاأهلة 
رفع ر�سيده اإىل �ست نقاط ليت�سدر املجموعة 
النيجري  نظره  اأم��ام  نقاط  ث��الث  بفارق 
منتخب  1/�سفرعلى  ال��ف��وز  حقق  ال��ذي 

ا. بنني وتاأهل اأي�سً
بذلك  امل�����س��ري  امل��ن��ت��خ��ب  و���س��م��ن 

نتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  املجموعة  ���س��دارة 
مباراتي اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة 
املنتخب  مع  املبا�سرة  النتيجة  بف�سل  وذل��ك 
قوية  مباراة  م�سر  منتخب  ولعب  النيجري. 
مدار  على  االأف�����س��ل  وك���ان   ، موزمبيق  اأم���ام 
املباراة  لعب  اأن��ه  من  الرغم  على   ، ال�سوطني 
نظره  على  به  تغلب  ال��ذي  نف�سه  بالت�سكيل 
با�ستثناء  االأوىل  املباراة  يف   1/3 النيجري 
الت�سكيل  يف  ���س��ي��ك��اب��اال  ال���الع���ب  م�����س��ارك��ة 
غ���ايل امل�ساب  م���ن ح�����س��ام  ب����داًل  االأ���س��ا���س��ي 
العبي  بع�س  على  اأث���رت  ال��ت��ي  ب��االإن��ف��ل��ون��زا 
على  تفوقها  م�سر  واأك��دت  امل�سري.  املنتخب 
موزمبيق يف تاريخ املواجهات بينهما والتي 
بلغت حتى االآن 3 مباريات، حيث فازت م�سر 
يف املرات ال�سابقة وبالنتيجة ذاتها يف القاهرة 
ديوال�سو يف 10  اآذار 1986، وبوبو  يف 13 
خر  فاأل  موزمبيق  تكون  وقد   .1998 �سباط 
اللقب  اأح��رزوا  الأنهم  امل�سريني   اإىل  بالن�سبة 

عندما تغلبوا عليها يف املرتني ال�سابقتني.
وب��ع��د ف���وزه االأخ����ر ع��ل��ى م��وزم��ب��ي��ق انتزع 
قيا�سيا  رق��م��ا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل�����س��ري  املنتخب 
االأمم  ك��اأ���س  ببطوالت  م�ساركاته  يف  ج��دي��دا 

االأفريقية حيث اأ�سبح �ساحب الرقم القيا�سي 
فيها  يحافظ  التي  املتتالية  املباريات  عدد  يف 
يف  الهزائم  م��ن  خالًيا  �سجله  على  فريق  اأي 
على  امل�����س��ري  املنتخب  وح��اف��ظ  النهائيات. 
مباراة   14 ع��رب  ال��ه��زائ��م  م��ن  خ��ال��ي��ا  �سجله 
البطولة منذ عام 2006،  نهائيات  متتالية يف 

كان اآخرها فوزه على موزمبيق.
وحافظ املنتخب امل�سري على �سجله خاليا من 
عندما   2006 الثاين  كانون   20 منذ  الهزائم 
يف  الليبي  نظره  على  3/�سفر  الفوز  حقق 

افتتاح البطولة بالقاهرة.
الفني  مديره  بقيادة  ذلك  بعد  الفريق  وتغلب 
كوت  منتخبات  على  �سحاتة  ح�سن  الوطني 
وال�سنغال  الدميقراطية  والكونغو  دي��ف��وار 
وال��ك��ام��رون وال�����س��ودان واأجن�����وال وك��وت 
دي��ف��وار وال��ك��ام��رون جم��دًدا ثم نيجريا يف 
اأنغوال  يف  احلالية  بالبطولة  مبارياته  افتتاح 
ع�سر  يف  الفوز  حقق  قد  الفريق  يكون  وبذلك 
مباريات مقابل ثالثة تعادالت كان منها الفوز 
ب�سربات  ال��ع��اج(  )�ساحل  دي��ف��وار  ك��وت  على 
ع���ام 2006  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ال��رتج��ي��ح يف 

بالقاهرة.

بلقبها الح��ت��ف��اظ  ن��ح��و  ال��ق��وّي��ة  ان��ط��الق��ت��ه��ا  ت��وا���ش��ل  م�����ش��ر 

يف اليوم الثامن من بطولة كاأ�ض اأمم اأفريقيا

اجلزائر تبحث عن بطاقتها امام ا�ش��حاب ال�شيافة.. ومايل 
برلني / ا ف بتت�شبث بالأمل الأخري

 ا�ستعاد باير ليفركوزن بطل اخلريف ال�سدارة بعد فوزه على �سيفه ماينت�س 2-4 
يف املرحلة الثامنة ع�سرة )االوىل ايابا( من الدوري االملاين لكرة القدم.

ورفع باير ليفركوزن ر�سيده اىل 38 نقطة وتقدم بفارق نقطتني على بايرن ميونيخ 
و�سي���ف بطل املو�سم املا�سي الذي افتتح املرحل���ة ام�س بفوز على �سيفه هوفنهامي 
2- �سف���ر وت�سدر موقتا. ومل يهن���اأ ماينت�س بتقدمه بهدف مبك���ر عرب تيم هوغالند 
ال���ذي اعلن���ت قبل ايام عودته اىل ناديه ال�سابق �سالك���ه، بعد ان و�سلته الكرة داخل 
املنطق���ة تابعه���ا من زاوي���ة �سيقة يف ا�سف���ل الزاوية اليمنى ملرم���ى احلار�س رينيه 
ادل���ر. واف���رغ �ساحب االر�س كل ما يف جعبته من غ�سب وهز �سباك �سيفه 3 مرات 
متتالية يف ربع �ساعة بداأها الت�سيكي ميكال كادليت�س بت�سديدة راأ�سية بعد عر�سية 
من ركنية نفذها طوين كرو�س )15(. وا�ساف ال�سوي�سري ترانكيللو برانيتا الهدف 
الث���اين بعد كرة طويلة يف العمق من �ستيفان كي�سلينغ تابعها قوية بيمناه مبا�سرة 
يف �سق���ف ال�سبك���ة )19(، وعزز طوين كرو�س باله���دف الثالث بي�سارية ق�سرة من 
داخ���ل املنطق���ة )30(. وعلى غرار ما فعل يف ال�سوط االول، كان ماينت�س يف الثاين 
�سباق���ا اىل الت�سجيل بو�ساطة نيكو بونغرت الذي تابع كرة و�سلته من ركلة ركنية 
)67(. واأع���اد ال�سوي�سري ايرين ديرديوك الفارق اىل �سابق عهده بت�سجليه الهدف 
الراب���ع ل�ساحب االر�س بت�سديدة ميينية من داخ���ل املنطقة بعد عر�سية من البديل 
الربازيل���ي ريناتو اوغو�ستو )88(. وفاجاأ هامب���ورغ �سيفه فرايبورغ بهدف مبكر 
يف ال�س���وط االول لل���دويل ال�ساب���ق مار�سيل يان�س���ن م�ستثمرا متري���رة من الدويل 

الت�سيكي دافيد ياروليم تابعها بي�سراه من داخل املنطقة )7(.

ي�ش��تعيد  ليفرك��وزن  باي��ر 
�شدارة البوند �شليغا

ال�صناعة هزم نفط اجلنوب بهدف من دون مقابل 

يون�س حممود �صجل 
)هاتريك( يف �صباك 
ال�صمال

احمد ح�صن واملعلم �صحاته عقب انتهاء لقاء موزمبيق


