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اربيل / موفدا املدى
اك���د نائ���ب رئي����س االحت���اد العراقي لك���رة القدم 
ناج���ح حم���ود ان التوا�ضل االعالم���ي واحل�ضور 
املجموع���ة  ت�ضفي���ات  راف���ق  ال���ذي  ال�ضحف���ي 
االآ�ضيوي���ة الثالث���ة ومن���ذ انطالقه���ا كان م���ن بني 
ا�ضب���اب النج���اح التنظيم���ي لها بل �ضاه���م ب�ضكل 
كب���ر يف اغن���اء الت�ضفي���ات على �ضعي���د اجلانب 
االإعالم���ي ع���ر االهتم���ام والدعم ال���ذي قدمه كل 
االإعالميني للت�ضفي���ات وو�ضع تفا�ضيلها يف قلب 

احلدث االآ�ضيوي. 
جاء ذل���ك يف موؤمت���ر �ضحفي عقده نائ���ب رئي�س 
االحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم على هام����س اإقامة 
الت�ضفي���ات الت���ي ت�ضيفه���ا مدين���ة اربي���ل لغاي���ة 
اخلام����س ع�ضر من ال�ضهر اجل���اري وح�ضره عدد 
كبر م���ن االعالميني املتواجدين يف مدينة اربيل 
لتغطية هذا احلدث الق���اري والذي �ضّكل انعطافة 
مميزة عل���ى �ضعيد ع���ودة اال�ضتحقاقات الكروية 
ملنتخباتن���ا على ار�ضها وبني جمهورها بعد غياب 

دام �ضنوات عديدة عن مالعبنٍا 
وا�ض���اف حم���ود: اأن م���ا حتق���ق م���ن جن���اح على 
املنظم���ة  باللجن���ة  �ضيدف���ع  التنظيم���ي  ال�ضعي���د 
للبح���ث ع���ن بع����س الثغ���رات الت���ي ح�ضل���ت هنا 
وهن���اك وه���ذا ام طبيع���ي حلج���م املنا�ضب���ة اوال 
ولت�ض���ارع اال�ضتع���دادات ال�ضت�ضاف���ة الت�ضفي���ات 
قب���ل وقت ق�ضر من انطالقها بعد ان كانت مهددة 

بالنقل الأ�ضباب كانت معروفة للجميع. 
وا�ض���ار حم���ود اىل ان موافقة االحت���اد االآ�ضيوي 
لك���رة الق���دم باإقام���ة الت�ضفيات يف مدين���ة اربيل 
ج���اءت م�ضتندة اإىل قناعت���ه باإعطاء حيوية كاملة 
للجمي���ع هنا يف اربي���ل وكذلك لالحت���اد العراقي 
مث���ل  ا�ضت�ضاف���ة  خ���رة  الكت�ض���اب  الق���دم  لك���رة 
ه���ذه التجمع���ات الكروي���ة والتعل���م م���ن درو�ضها 
واال�ضتفادة من معطياته���ا لتكون اجلهات املعنية 
م�ضتقب���ال عل���ى ق���در كبر م���ن اال�ضتع���داد املثايل 

م�ضتقبال ال�ضت�ضافة مثل هذه البطوالت. 
واعت���ر نائب رئي�س االحتاد لعراق���ي لكرة القدم 
ان مث���ل ه���ذه املنا�ضب���ات الكروي���ة م���ن �ضاأنها اأن 
تع���زز م���ن االن�ضج���ام والتفاه���م يف ميادي���ن كرة 
الق���دم بدال م���ن االو�ضاع والظ���روف التي حتيط 
باأج���واء اللعب���ة يف الوقت احلا�ض���ر وحتديدا ما 

يت�ضل مبالب�ضات االنتخابات واأزمتها احلالية. 
وقال حمود ان االحتاد جزء من منظومة ريا�ضية 
عراقي���ة ت�ضتم���د قوانينه���ا م���ن قوان���ني الدول���ة 

العراقي���ة واالحت���اد يح���رم ه���ذه املنظوم���ة لكن 
ن�ضم���ع االآن من هنا وهناك عّم���ا ي�ضمى بقرار حّل 

االحتاد اإذا مل ي�ضتجب للقانون . 
وا�ضاف حمود نحن نح���رم كل القرارات ولي�س 
لدين���ا اي اعرا�س على اي قان���ون على �ضرط ان 
يخ�ضع ملوافقة االحتاد ال���دويل لكرة القدم)فيفا( 
فاالخ���ر ل���ه لوائ���ح معتم���دة تنظ���م االنتخاب���ات 
يف كل بل���دان الع���امل مت اعتماده من���ذ عام 2007 

فنحن مع االنتخابات لت���ويل املنا�ضب ول�ضنا مع 
االنقالبات لت���ويل املنا�ضب وهناك فرق كبر بني 

االأمرين .
ويف م���ا يخ����س التعليق���ات واالعرا�ض���ات التي 
طال���ت االآلية التي اعلنها االحت���اد يف وقت �ضابق 
الت���ي  ال�ضيغ���ة  حم���ود:  ق���ال  اجلدي���د  للمو�ض���م 
اعتمده���ا االحت���اد للمو�ض���م اجلديد كان���ت تهيئة 
ق���رار  :احرمن���ا  ملو�ض���م 2010-2011 م�ضيف���ا 

تاأجي���ل ال���دوري الن���ه ارث كروي ل���كل العراقيني 
ولي�س له عالق���ة باالنتخابات ومن ياأتي م�ضتقبال 
الإدارة االحت���اد �ضيكم���ل امل�ضوار، لك���ن اأن يخطط 
االآخ���رون لل���دوري بعي���دًا ع���ن االحت���اد فاإنه يعد 
جت���اوزا ويو�ضلن���ا اإىل تقاطع���ات جدي���دة لك���ن 
القرار االول واالأخر يبقى لالحتاد العراقي وان 

اإ�ضعافه لي�س يف م�ضلحة اأحد. 
ودافع حمود عن قرار التمديد الذي منحه االحتاد 

ال���دويل لكرة الق���دم اىل االحت���اد العراقي م�ضرا 
يف  تق���ام  ان  يفر����س  كان  االنتخاب���ات  ان  اىل 
الع�ضري���ن م���ن اآب املا�ض���ي او يف اخلام�س ع�ضر 
من ت�ضري���ن االول املا�ضي لكن االنتخابات مل يتم 
تاأمني اقامته���ا يف املوعدين املذكورين فجاء قرار 
التمديد وهو االخر الذي مينحه االحتاد الدويل 
لكي يت���م التح�ضر لالنتخاب���ات وعقد اجتماعني 
مع الهيئة العامة الإعداد ال�ضيغ واللوائح املتعلقة 

باالنتخابات لرفعها اىل االحتاد الدويل للم�ضادقة 
عليه���ا وحتدي���د موعد الإج���راء االنتخاب���ات  وان 
عدم اقام���ة االنتخابات يف املواعيد ال�ضابقة وجد 
االحت���اد الدويل يف ظلها من املنا�ضب ولزاما عليه 

متديد فرة عمل االحتاد. 
وبخ�ضو�س االجتماع ال���ذي عقده رئي�س اللجنة 
االوملبي���ة العراقي���ة م���ع عدد م���ن ممثل���ي االأندية 
اأول م���ن اأم����س الثالث���اء ق���ال حم���ود ال توجد اية 
غراب���ة بعق���د ه���ذا االجتم���اع ونتمن���ى ان يك���ون 
حافزا ودافعا للو�ضول اىل قناعات م�ضركة تفيد 
م�ضلح���ة الكرة العراقية ال اأن تزيد من التقاطعات 
وكذل���ك االجتم���اع ال���ذي ن���وى االحت���اد عقده مع 
اع�ضاء الهيئ���ة العامة يف مدين���ة اربيل ام�س انه 
اجتم���اع طبيعي ونريد ن يكون عامال مهما ل�ضيغ 

توافقية وعامال م�ضاعدا الإنهاء كل املالب�ضات. 
وح���ول اجل���دل الدائ���ر بخ�ضو����س ع���دد اع�ضاء 
الهيئ���ة العامة قال حمود:عندما طلب منا رفع عدد 
اع�ضاء الهيئ���ة العامة اىل 107 ا�ضخا�س بدال من 
63 وافقن���ا ورفعن���ا ذلك اىل االحت���اد الدويل لكن 
االخ���ر ل���ه لوائ���ح يفر�ضه���ا عل���ى كل االحتادات 
الوطنية و�ضدد على ان ال نتجاوزها واالإبقاء على 

العدد ال� 63 ع�ضوا. 
وب�ض���اأن االأفكار التي تناوله���ا البع�س بخ�ضو�س 
�ض���رورة ا�ضتقال���ة اع�ض���اء االحتاد عل���ى ا�ضا�س 
انها تنهي امل�ضكل���ة قال حمود:اأن العراق ي�ضتحق 
كل الت�ضحي���ات لكن عل���ى االآخري���ن اأن يحرموا 
ت�ضحي���ات غرهم اي�ضا وان يفهم���وا ان ال تكون 
الت�ضحي���ة مث���ل م���ا يريدونه���ا وهي الع���ودة اإىل 

االأ�ضاليب الق�ضرية واال�ضتبدادية. 
وبخ�ضو����س التلميحات بحل االحت���اد القدم من 
قبل اللجنة االوملبية قال حمود: اأن قانون اللجنة 
االوملبية اي قانون دوكان ال يجيز لرئي�س اللجنة 
ح���ل االحتاد. اأما قانون 16 الذي يت�ضور البع�س 
اأنه يجيز لرئي�س اللجنة االوملبية حل االحتاد فهذا 
له على  القانون يعود اىل النظام املقبور الذي ف�ضّ
مقا�ضه. اأما االآن فنحن نعي�س اأجواء الدميقراطية 
يف الع���راق اجلدي���د وان حل االحت���اد االآن يعني 
اإعط���اء فر�ض���ة لالحتاد ال���دويل لفر����س عقوبات 
عل���ى الكرة العراقي���ة وهذه م�ضكل���ة واالكر منها 
كيفي���ة اعادة العمل بعد اي قرار يت�ضمن التجميد 

وغر ذلك من العقوبات! 
ومتنى حم���ود ان ي�ضار اىل �ضي���غ تفاهمية اكرث 

بني كل االطراف وفق وجهات نظر م�ضركة.

طالب ب�ضياغة اأفكار م�ضرتكة حلّل اأزمة االنتخابات

ناجح حمود :الإعالم الريا�سي اأبرز اأ�سباب جناح الت�سفيات الآ�سيوية

نري��د ان ت��وؤدي النتخاب��ات اىل تويل املنا�س��ب ولي���س النقالبات

مدريد / وكاالت
خ����رج فريق ري����ال مدريد م����ن بطولة 
كاأ�����س ملك اإ�ضبانيا لك����رة القدم بعدما 
حق����ق ف����وزا متوا�ضع����ا عل����ى �ضيف����ه 
الكوركون ، اأحد فرق الدرجة الثالثة ، 
وتغل����ب عليه 1/ �ضفر يف اإياب الدور 

الرابع.
وكان ري����ال مدري����د ق����د خ�ض����ر اأم����ام 
قب����ل  ذهاب����ا  �ضف����ر/4  الكورك����ون 
الفري����ق  يف����وز  وبذل����ك  اأ�ضبوع����ني 
املناف�����س يف الدرج����ة الثالث����ة والذي 
ميث����ل �ضاحي����ة �ضناعي����ة يف جن����وب 
اللقاءي����ن  جمم����وع  يف   1/4 مدري����د 
ويتاأه����ل اإىل دور ال�ضت����ة ع�ض����ر عل����ى 

ح�ضاب النادي امللكي.
ري����ال  فري����ق  قائ����د  راوؤول  وحتل����ى 
وهن����اأ  الريا�ضي����ة  بال����روح  مدري����د 
اإنه����م   : وق����ال   ، الكورك����ون  العب����ي 
ي�ضتحقونه����ا نحن مل نلع����ب جيدا يف 

كال املباراتني.
مانوي����ل  الفن����ي  املدي����ر  واأراح 
بيليجرين����ي كال م����ن احلار�����س اإيك����ر 
وت�ضاب����ي  ومار�ضيل����و  كا�ضيا�����س 
األون�ضو وك����رمي بنزمي����ة يف املباراة 
التي ح�ضرها حوايل 70 األف متفرج 
برنابي����و"  "�ضانتياج����و  ا�ضت����اد  يف 
كانوا ياأملون اأن ي�ضتعيد ريال مدريد 

توازنه ويح�ضم املواجهة ل�ضاحله.
بعب����ارات  امل�ضجع����ون  وهت����ف 
اال�ضتهجان لكاكا وزمالئه عقب انتهاء 
البداي����ة  بع����د  وذل����ك  االأول  ال�ض����وط 

املخيبة لالآمال للفريق يف املباراة.
ويف ال�ضوط الثاين حت�ضن اأداء 

ري����ال مدري����د �ضيئا م����ا لكنه مل 
يتمكن من ه����ز �ضباك 

فريق الدرجة الثالثة حتى قبل ثماين 
دقائق فق����ط من نهاية املب����اراة بهدف 
�ضجل����ه رافايي����ل ف����ان دي����ر ف����ارت من 

ت�ضديدة بقدمه الي�ضرى.
جونزال����و  كاد  دقائ����ق  ث����الث  وبع����د 
هيجوي����ن اأن ي�ضي����ف اله����دف الثاين 
لري����ال مدريد لكن الك����رة التي �ضددها 

ا�ضطدمت بالعار�ضة.
وتعال����ت هتافات اجلماه����ر بعبارات 
اال�ضتهج����ان لدى خ����روج العبي ريال 
بنهاي����ة  امللع����ب  اأر�����س  م����ن  مدري����د 

املباراة.
ومل يح����رز ري����ال مدريد لق����ب بطولة 
الكاأ�����س منذ عام 1993 . ويف املو�ضم 
املا�ض����ي خ����رج م����ن البطول����ة على يد 
الدرج����ة  يف  املناف�����س  ارون  يوني����و 
الثالث����ة اأي�ض����ا ، ليعل����ن الن����ادي اإقالة 
برن����د �ضو�ض����ر م����ن من�ض����ب املدي����ر 
ومتثل����ت  حين����ذاك.  للفري����ق  الفن����ي 
االأخبار اجليدة لريال مدريد فقط يف 
عودة النج����م الرتغ����ايل كري�ضتيانو 
االأ�ضباني����ة  العا�ضم����ة  اإىل  رونال����دو 
مدريد بعدما اأعلن االحتاد الرتغايل 
للعب����ة اأنه يع����اين اإ�ضاب����ة يف الكاحل 
اأ�ضبوع����ني  اإىل  ويحت����اج   ، االأمي����ن 

اآخرين للتعايف.
وف�ضل ريال مدريد عودة الالعب اإىل 
مدريد ، على الف����ور ، ملوا�ضلة عالجه 
ب����دال من بقائ����ه يف ل�ضبون����ة لت�ضجيع 
زمالئ����ه باملنتخ����ب الرتغ����ايل ال����ذي 
يلتق����ي نظ����ره البو�ضن����ي ذهاب����ا 
وخ�ض�����س  املقب����ل.  ال�ضب����ت 
 ، بري����ز  فلورنتين����و 
ري����ال  ن����ادي  رئي�����س 
طائ����رة   ، مدري����د 

خا�ضة لنقل النجم رونالدو.
وياأم����ل ري����ال مدري����د يف اأن ي�ضتعيد 
الالع����ب لياقت����ه يف الوق����ت املنا�ض����ب 
للم�ضارك����ة يف مب����اراة الفري����ق اأم����ام 
الث����اين  ت�ضري����ن   29 يف  بر�ضلون����ة 

احلايل.
وتاأه����ل فري����ق اأتلتيك����و مدري����د ع����ن 
ج����دارة اإىل دور ال�ضت����ة ع�ض����ر لكاأ�س 
ملك اأ�ضبانيا بعدما حقق فوزا �ضاحقا 
عل����ى ماربيال 6/�ضفر يف وقت �ضابق  

يف اإياب الدور الرابع.
وكان اأتلتيكو قد فاز خارج اأر�ضه 2/
�ضفر يف مب����اراة الذهاب ، وبذلك فاز 

الفري����ق املناف�����س يف دوري الدرج����ة 
االأوىل االأ�ضب����اين 8/�ضف����ر مبجموع 
اإىل  بلن�ضي����ة  تاأه����ل  كم����ا  اللقاءي����ن. 
دور ال�ضت����ة ع�ض����ر بتعادله م����ع �ضيفه 
اإياب����ا   2/2 األكويان����و  ديبورتيف����و 
بعدم����ا تغل����ب علي����ه 1/�ضف����ر ذهابا. 
وتغلب فياري����ال على بويرتوالنو 1/
�ضف����ر بع����د اأن انتهت مب����اراة الذهاب 
بالتع����ادل 1/1 ، ليتاأه����ل فياريال اإىل 
ال����دور التايل. كذل����ك تغل����ب اأ�ضبيلية 
عل����ى �ضي����وداد لوري����ك 1/5 ليتاأه����ل 
اإىل دور ال�ضت����ة ع�ضر بفوزه 3/9 يف 

جمموع لقاءي الذهاب واالإياب.

وفاز �ضلتا فيجو على م�ضيفه ترنيفي 
1/�ضفر بعدما تغلب عليه 1/2 ذهابا 
بذل����ك 1/3 يف  فيج����و  �ضلت����ا  ليف����وز 

جمموع اللقاءين.
و�ضعد ملقة بقاع����دة احت�ضاب الهدف 
خ����ارج االأر�����س بهدفني حي����ث تعادل 
مع �ضيف����ه ريال �ضرق�ضط����ة �ضلبيا يف 
مباراة االإياب بعدم����ا تعادل الفريقان 

1/1 ذهابا على ملعب �ضرق�ضطة.
وتاأه����ل اأو�ضا�ضون����ا اإىل دور ال�ضت����ة 
ع�ض����ر اأي�ضا بف����وزه عل����ى خريز 1/

�ضفر حيث كان قد فاز عليه 1/2 ذهابا 
، وبذلك يفوز اأو�ضا�ضونا 1/3 .

ريال مدريد يوّدعها بخيبة كبرية

وا�ضنطن / وكاالتفياريال وبلن�سية و�سلتا فيغو يف دور ال�ستة ع�سر لكاأ�س اإ�سبانيا
دك االأرجنتين���ي مان���و خينوبيلي �ضلة تورونت���و رابتورز 
م���ن جميع امل�ضافات و�ضجل 36 نقط���ة ليقود �ضان اأنطونيو 
�ضب���رز اىل الف���وز على �ضيف���ه تورونتو رابت���ورز 131 - 

124 يف الدوري االأمركي لكرة ال�ضلة للمحرفني .
وانتظر �ضبرز الربع االأخر ليفر�س تقدمه، بعد تاأخره 93 
- 95 يف نهاي���ة الربع الثالث، ويخ���رج فائزا من اللقاء على 

ملعبه "اأي تي اأند تي �ضنر"، واأمام 17،714 متفرجا. 
وحق���ق فينيك����س �ضنز ف���وزا �ضعب���ا على م�ضف���ه فيالدلفيا 
�ضفنت���ي �ضيك�ضرز 119 - 115، على ملعب "فاكوفيا �ضنر" 
اأم���ام 11 ال���ف متف���رج. وتعمل���ق �ضان���ع االألع���اب الكن���دي 
�ضتيف نا�س جمددا و�ضجل 21 نقطة و20 متريرة حا�ضمة، 
واأ�ضاف زميل���ه جاي�ضون ريت�ضادر�ض���ون 29 نقطة بينها 6 

ثالثيات. 
وع���اد يوتاه جاز بفوزه االأول منذ خم�س �ضنوات من اأر�س 
نيوي���ورك نيك����س 95 - 93، قبل رحلت���ني �ضعبتني يواجه 
فيهم���ا بو�ضطن �ضلتيك�س وكليفالن���د كافاليرز. و�ضجل كل 
من كارلو�س ب���ورز والرو�ضي اأن���دري كريلينكو 23 نقطة 
للفائ���ز الذي حقق ف���وزه االأول خ���ارج اأر�ضه ه���ذا املو�ضم، 
وف���از غولدن �ضتاي���ت ووريرز عل���ى ميني�ضوتا متروولفز 
146 - 105، وني���و اأورلينز هورنت����س على لو�س اأجنل�س 

كليرز 112 -  84.
االإ�ضابة تبعد مارتن �ضهرين

�ضيغي���ب كيفن مارتن جن���م �ضاكرامنتو كينغ���ز �ضهرين عن 
املالعب بعد خ�ضوع���ه جلراحة يف مع�ضمه االأي�ضر ، ح�ضب 

املوقع الر�ضمي ل�ضاكرامنتو. 

خينوبيلي يدّك �سلة تورونتو ب�36 نقطة

لندن / وكاالت
اأكد العب خط الو�ضط الرازيلي جيلرتو 
�ضيلف���ا ، اأن املنتخ���ب الرازيل���ي لن يلعب 
ال�ضب���ت  ي���وم  الودي���ة  اإنكل���را  مب���اراة 
ب�ضهول���ة . الالعب الذي لعب لفرة طويلة 
يف �ضفوف اآر�ضن���ال االإنكليزي )ملدة �ضت 
الالعب���ني  م���ن  العدي���د  يع���رف  �ضن���وات( 
االإجنلي���ز يف املنتخ���ب االإنكليزي و حتى 
االآن ، املعلق���ني و ال�ضحافيني وامل�ضجعني 
االأرا�ض���ي  مغادرت���ه  ح���ول  يتجادل���ون 
الفري���ق  الث���اين يف  القائ���د  الريطاني���ة  
الرازيل���ي حت���دث ع���ن االأم���ر م���ن خالل 

بي���ان �ضحف���ي ن�ضرت���ه �ضبكة 
الرازيلي���ه  اجللوب���و 

قال في���ه : لق���د لعبت 
مرتني �ض���د انكلرا 
، يف كاأ����س الع���امل 

2002 و يف مباراة ودية يف لندن يف عام 
2007 انته���ت بالتع���ادل 1-1 اإنها مباراة 
كب���رة ، عل���ى الرغ���م م���ن كونه���ا ودي���ة ، 
فالنتيجة وامل�ضاءلة دائمًا موجودة خا�ضة 
و اأن الفريقني مر�ضحان بقوة للفوز بكاأ�س 
العامل ونحن نريد الفوز. و اأ�ضاف �ضيلفا : 
حقيقة اأنني لعبت �ضابقا لالآر�ضنال و اأنني 
�ضاأواج���ه بع����س االأ�ضدق���اء ، ال تعن���ي يل 
�ضيئًا نحن منث���ل االأمة الرازيلية هذا هو 
م���ا يحفزين يف كل م���رة . جيلرتو �ضيلفا 
)البال���غ م���ن العم���ر 33 عام���ا( و�ض���ل اىل 
اآر�ضن���ال ع���ام 2002 و كان جزءًا مهمًا من 
الفري���ق الذي فاز يف ال���دوري االجنليزي 
املمت���از يف ع���ام 2004 ، كم���ا ف���از بكاأ�س 
االحت���اد االإجنلي���زي مرت���ني ، يف عام 
وع���ام   ، �ضاوثمبت���ون  �ض���د   2003

2005 �ضد مان�ض�ضر يونايتد .

الزنكوي يحرز 
الف�سّية الآ�سيوية 

باألعاب القوى      
 بكني / وكاالت

اأعلن االحتاد الكويتي الألعاب القوى 
ان الالعب علي الزنكوي فوزه 

بامليدالية الف�ضية واملركز الثاين 
يف م�ضابقة اإطاحة املطرقة �ضمن 

م�ضاركته يف البطولة االآ�ضيوية 
ال� 18 الألعاب القوى التي انطلقت 
مناف�ضاتها  يف العا�ضمة ال�ضينية 

بكني.
واأ�ضاف حممد العتيبي يف بيان 

�ضحفي ان الزنكوي حقق امليدالية 
بعد اإطاحته باملطرقة مل�ضافة 45ر73 

مر معترا ان هذا االجناز يح�ضب 
للكويت يف هذه البطولة التي 

يتناف�س فيها اأبطال مرموقون من 
اآ�ضيا يف خمتلف امل�ضابقات.

مدريد / وكاالت
هرني  ت��ي��ري  الفرن�ضي  ال���دويل  ال��الع��ب  ع��اد 
يف  اأ�ضا�ضيا  مكانا  لنف�ضه  ليحجز  االإ�ضابة  من 
غ��واردي��وال جم��ددًا، حيث  امل��درب بيب  ت�ضكيلة 
ريا  م��ب��اراة  دخ��ول  من  الفرن�ضي  ال��غ��زال  متكن 
كما  الي�ضرى،  اجلهة  على  كاأ�ضا�ضي  مايوركا 
بعد  ج��ي��د  مب�ضتوى  ال��ظ��ه��ور  بفر�ضة  ح��ظ��ي 
زمالئه  وم�ضاعدة  امل��ب��اراة  يف  هدفًا  ت�ضجيله 
ت�ضدر  ملوا�ضلة  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط  ح�ضد  يف 
ترتيب الدوري. واأثار هرني يف مقابلة مع 

ب�ضاأن  اجلميع  انتباه  يف،  تي  بار�ضا  قناة 
قبل  الفريق  اأج��ل  م��ن  الت�ضحية  اأهمية 

اأن يفكر الالعب يف نف�ضه وحتقيق 
»بالن�ضبة يل،  قال  مبتغاه، حيث 
و االأهم هو بر�ضلونة، واأنا هرني،  اأ
الفوز  ..علينا  مي�ضي  اأو  يف بيدرو 

، املباريات وح�ضد النقاط. بالن�ضبة  يل
مت��ك��ن��ت فوز بر�ضلونة هو اأهم �ضيء. لكن اإذا 

االأمر  ف�ضيكون  الت�ضجيل وم�ضاعدة زمالئي،  بعدها من 
اأكرث روعة(.

جدير بالذكر اأن تري هرني كان قد اأ�ضيب يف بدايات 
امل��و���ض��م احل����ايل، ح��ي��ث غ���اب ع��ن 9 م��ب��اري��ات، وتعد 
له  االأوىل  ه��ي  املا�ضية  ال���دوري  م��ب��اراة  يف  م�ضاركته 

اأ�ضا�ضيًا منذ عودته من االإ�ضابة.

هرني: الت�سحية من اأجل 
بر�سلونة اأهّم من م�سلحة الالعب

جلربتو �سيلفا : اللعب اأمام 
اإنكلرتا لي�س �سهاًل

القاهرة / وكاالت 
امل�ضري���ة  اخلارجي���ة  وزارة  دع���ت 
و�ضائل االأع���الم يف م�ضر واجلزائر 
اإىل جتنب )اال�ضتفزاز( يف تغطيتها 
ا�ضتعدادات مب���اراة م�ضر واجلزائر 
املقب���ل �ضم���ن  ال�ضب���ت  تق���ام  الت���ي 
م���ن  الثالث���ة  املجموع���ة  مناف�ض���ات 
اإىل  الت�ضفي���ات االأفريقي���ة املوؤهل���ة 
نهائي���ات كاأ����س الع���امل يف جن���وب 

اأفريقيا عام 2010. 
وقال املتحدث الر�ضمي با�ضم وزارة 
ان  بي���ان  يف  امل�ضري���ة  اخلارجي���ة 
)هن���اك رغب���ة جزائري���ة - م�ضري���ة 
م�ضرك���ة يف تهدئ���ة االأج���واء قب���ل 

مباراة منتخبي البلدين(. 
واأ�ض���اف البي���ان اأن )م���ا يحدث يف 
التناف����س الريا�ضي اأي���ًا كانت حدته 
الثنائي���ة  العالق���ة  عل���ى  يوؤث���ر  ل���ن 
املمي���زة ب���ني ال�ضعب���ني والبلدي���ن(.  
اأن  م���ن  الر�ضم���ي  املتح���دث  وح���ذر 
اأدوات  ع���ن  البع����س  )انح���راف 
التناف�س ال�ضوي ميكن اأن يوؤدي اإىل 
عواقب �ضلبية وهو ما ت�ضعى وزارة 
اخلارجي���ة الإجها�ض���ه واحتوائ���ه(. 
واعتر البيان اأن )االأعالم الريا�ضي 
م�ضوؤولي���ة  يتحم���ل  البلدي���ن  يف 
خا�ض���ة يف ه���ذا االإط���ار.  اللج���وء 
اإىل ا�ضتف���زاز اجلان���ب االآخر باأمور 

مت�س احل�س الوطني للجماهر هو 
اأمر غ���ر مقبول وغالبا م���ا تكون له 
عواقب �ضيئ���ة(. وتت�ض���در اجلزائر 
ترتي���ب املجموعة بر�ضيد 13 نقطة، 
بفارق ثالث نقاط اأمام م�ضر، وتاأتي 
زامبي���ا ثالث���ة باأربع نق���اط ورواندا 
واح���دة.   بنقط���ة  واخ���رة  رابع���ة 
ويحتاج املنتخب امل�ضري اإىل الفوز 
بف���ارق ثالث���ة اهداف للو�ض���ول اإىل 
النهائي���ات اأو الف���وز بف���ارق هدفني 
يف  فا�ضل���ة  مب���اراة  اإىل  لالحت���كام 
18 اجل���اري لتحديد املتاأه���ل منهما 
اإىل املوندي���ال، واأي نتيجة غر ذلك 

�ضتكون يف م�ضلحة اجلزائر. 

دعوة الإعالم امل�سري واجلزائري اإىل 
جتّنب ال�ستفزاز

باري�س / وكاالت
ح�ضل جنم امل�ضرب 

االإ�ضباين رفائيل 
نادال امل�ضنف 

ثانيًا على العامل 
على جائزة 

االأكادميية 
الفرن�ضية 
للريا�ضة 

ومعها 
جائزة 
اأف�ضل اأداء يف 

العامل. 
وت�ضلم نادال اجلائزة 

عن عام 2008 يف العا�ضمة 
الفرن�ضية باري�س برفقة اأف�ضل 

العبة تن�س من الن�ضاء الفرن�ضية 
األيزا كورنيت.. 

لندن / وكاالت
متك���ن فري���ق اأر�ضنال م���ن اإدراك التعادل م���ع م�ضيفه 
اأوراكان يف اآخ���ر مباري���ات اجلول���ة الثالث���ة ع�ض���رة 
من مرحل���ة ذه���اب ال���دوري االأرجنتيني لك���رة القدم 
رائ���ع  به���دف  متقدم���ا  اأوراكان  وكان  )اأبرت���ورا(. 
لنيكوال����س تريك���و يف الدقيق���ة 48، بي���د اأن الفري���ق 

الزائ���ر ع���ادل الكفت���ني يف الدقيقة الثالثة م���ن الوقت 
ب���دل ال�ضائ���ع به���دف لالعب دييغ���و جالف���ان. واأهدر 
الالع���ب باولو جولتز �ضربة ج���زاء الأ�ضحاب االأر�س 
يف الدقيقة .12 ويحت���ل اآر�ضنال املركز احلادي ع�ضر 
بر�ضي���د 11 نقطة، وياأت���ي اأوراكان يف املركز الثامن 

ع�ضر بع�ضر نقاط.

اآر�سنال يخطف نقطة التعادل من اأوراكان

نادال 
ينال جائزة 
اأف�سل اأداء 

يف التن�س

اثناء حديث ناجح حمود لالعالميني.. ت�سوير قحطان �سليم

جانب من مناف�سات كا�س ا�سيا

نادال ينال 
لقب اف�سل 

اداء

هرني يدافع عن 
م�سلحة بر�سلونة


