
املدى الريـــا�ضي14
Almada Sporthttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com العدد )1655( ال�ضنة ال�ضابعة - االحد )15( ت�ضرين الثاين 2009

ويلينغتون )ا ف ب(
يف  املقابل  يف  نيوزيلندا  منتخب  وجن��ح 
يف  الثانية  للمرة  النهائيات  اىل  ال��ت��اأه��ل 
علما  ا�سبانيا،  يف   1982 عام  بعد  تاريخه 
جنوم  اح��د  ك��ان  هربرت  ريكي  مدربه  ب��اأن 

املنتخب قبل 27 عاما.
التاأهل،  يف  البحرين  منتخب  ف�سل  وم��ع 
�ستغيب منتخبات عرب اآ�سيا الغائب االبرز 
عن مونديال 2010، وهي التي واظبت على 
عرب   1982 منذ  العامل  كاأ�س  يف  احل�سور 
واالم��ارات   1986 يف  العراق  ثم  الكويت، 
 1994 اع�����وام  وال�����س��ع��ودي��ة   1990 يف 

و1998 و2002 و2006.
املونديال  يف  االآ�سيوية  احل�سة  وتقت�سر 
ا�سرتاليا  هي  منتخبات  اربعة  على  املقبل 
وال���ي���اب���ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وك���وري���ا 

ال�سمالية.
و�ساركت ا�سرتاليا يف مونديال اأملانيا ممثلة 

الوقيانيا بداأت بعده خو�س غمار املناف�سات 
والت�سفيات يف القارة االآ�سيوية.

بداأ املنتخب البحريني مهاجما وح�سل على 
ركلتني ركنيتني يف الدقائق الثالث االوىل، 
يف ح��ني ب��داأ ت��راج��ع ا�سحاب االر����س اىل 
ملا  م�سابه  م�ستوى  يف  منطقتهم  عن  الدفاع 

قدموه يف مباراة الذهاب يف املنامة.
مرمى  ع��ل��ى  البحرينية  امل���ح���اوالت  اوىل 
احلار�س النيوزيلندي مارك با�ستون كانت 
من كرة للمخ�سرم �سلمان عي�سى يف ال�سباك 
الدقيقة  يف  اليمنى  اجل��ه��ة  م��ن  اجل��ان��ب��ي 
مبتابعة  �سيغموند  ب��ن  عليه  رد  ال��راب��ع��ة، 

راأ�سية يف ال�سباك العلوي )8(.
كانت املهمة وا�سحة للمنتخبني بعد حما�سة 
التمركز  ح�����س��ن  ان  اذ  االوىل،  ال��دق��ائ��ق 
الطرفني  ميزة  كانا  الدفاعي  واالن�سباط 
فغلب  االآخر جيدا،  منهما  كل  يعرف  اللذين 
كل  وك��اأن  حتركاتهما  على  التكتيكي  االداء 

العب يعرف مهمته متاما يف حالتي الدفاع 
او الهجوم.

اندفع النيوزيلنديون اىل الهجوم معتمدين 
على االخرتاق عرب االطراف ومترير الكرات 
كرة  البحرينية  العار�سة  وابعدت  العالية، 
هدف لهم اثر كرة قوية �سددها كري�س كيلن 
حماولة  اخطر  يف   )19( املنطقة  خارج  من 

منذ بداية املباراة.
ب��امل��ج��ري��ات نحو  االر����س  ا���س��ح��اب  حتكم 
كان  البحريني  ال��رتك��ي��ز  ل��ك��ن  ���س��اع��ة  رب���ع 
حممد  ملرمى  فعلي  تهديد  دون  وحال  عاليا 
ال�سيد جعفر با�ستثناء املحاوالت من خارج 
الناحية  البحرينيون  يغفل  ومل  املنطقة، 
جي�سي  ع��رب  خ�سو�سا  اي�سا  الهجومية 
جون الذي �سدد كرة قوية كان لها احلار�س 

با�ستون باملر�ساد )32(.
واملتابعات  العر�سية  ال��ت��م��ري��رات  ك��ان��ت 
اىل  حني  من  خطرية  لنيوزيلندا  الراأ�سية 

اثر  هدفا  حتمل   41 الدقيقة  وك��ادت  اآخ��ر، 
ك���رة م��ن اجل��ه��ة ال��ي�����س��رى ت��اب��ع��ه��ا كري�س 
حممد  لكن  م�سايقة  دون  من  براأ�سه  كيلن 
الإبعاد  املنا�سب  املكان  ال�سيد جعفر كان يف 

اخلطر.
يف  ثمينا  هدفا  نيوزيلندا  منتخب  وخطف 
عندما  االول  ال�سوط  من  االخ��رية  الثواين 
ت��ط��اول ل��ك��رة م��ن رك��ل��ة رك��ن��ي��ة م��ن اجلهة 

ال��ي��م��ن��ى واودع���ه���ا ب��راأ���س��ه يف 
احلار�س  يتمكن  مل  ال�سباك 

ابعادها  م��ن  البحريني 
هذه املرة.

ن������������زل امل����ن����ت����خ����ب 
مهاجما  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
الثاين  ال�����س��وط  يف 

الن�������ه ك�������ان م��ط��ال��ب��ا 
فوات  قبل  بالت�سجيل 
له  و���س��ن��ح��ت  االوان 

نتيجة  وهي  التعادل،  الإدراك  ذهبية  فر�سة 
توؤهله اىل النهائيات، حني ح�سل على ركلة 
ترجمتها  �سيد حممد عدنان يف  ف�سل  جزاء 

اىل هدف.
ففي الدقيقة 51، مرر عبدالله فتاي كرة اىل 
داخل  م��ن  اليمنى  اجلهة  يف  عمر  عبدالله 
املنطقة فتعر�س اىل العرقلة ليحت�سب حكم 
امل��ب��اراة االوروغ���وي���اين خ��ورخ��ي لوي�س 
ري��ون��دي رك��ل��ة ج���زاء ان���ربى لها 
���س��ي��د حم���م���د ع���دن���ان 
وو�����������س����������ع 
�سهلة  ال��ك��رة 
من  وقريبة 
�س  ر حلا ا
با�ستون 
ال����ذي 

�سيطر عليها وابقى على تقدم منتخبه.
للمنطقة  ال��ب��ح��ري��ن��ي  احل�����س��ار  ت��وا���س��ل 
النيوزيلندية ما دفع باملدرب ريكي هربرت 
بدال  بارون  اندرو  فاأ�سرك  لالمر  التنبه  اىل 
مهمات  اليه  واوك��ل  ماكغين�سي  مايكل  من 
حتى  التقدم  على  احلفاظ  يف  ام��ال  دفاعية 
البحرين  م��ن��ت��خ��ب  م����درب  زج  ال��ن��ه��اي��ة. 
ا�سماعيل  باملهاجم  الت�سيكي ميالن مات�ساال 
اللطيف مكان املدافع فوزي عاي�س يف  عبد 
حماولة لتكثيف الناحية الهجومية امال يف 

خطف هدف التاأهل.
الع�سر  دقائقها  م��ن  امل��ب��اراة  اق���رتاب  وم��ع 
نتيجتها،  يف  تغيري  اأي  دون  م��ن  االخ���رية 
الرحمن  عبد  مبحمود  اي�سا  مات�ساال  دف��ع 
من  م�ستفيدا  ج��الل،  حممود  �سيد  من  ب��دال 
معظم اوراقه الهجومية يف ظل غياب عالء 

حبيل وح�سني علي ب�سبب اال�سابة.
الهجوم  اىل  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ني  ان���ط���الق  ت���رك 

نيوزيلندا  منتخب  ك��اد  وا�سعة  م�ساحات 
ففي  امل��رت��دة،  الهجمات  يف  منها  ي�ستفيد 
كانت  للت�سجيل،  البحريني  االندفاع  خ�سم 
ثانيا  تثمر هدفا  لنيوزيلندا  مرتدة  انطالقة 
الذي  فالون  روري  اىل  الكرة  و�سلت  حني 
املرمى  فوق  قريبة  م�سافة  من  قوية  �سددها 

.)81(
بدخول  ك���ان  ال��ث��ال��ث  البحريني  ال��ت��ب��دي��ل 
الدقائق  يف  حبيل  حممد  مكان  طالب  احمد 
اخلم�س االخرية لكنه مل يحمل جديدا حتى 

�سافرة النهاية.
حممد  جعفر-  ال�سيد  حممد  البحرين:  مثل 
عاي�س  وف������وزي  ط���ال���ب(  )اح���م���د  ح��ب��ي��ل 
)ا�سماعيل عبد اللطيف( و�سيد حممد عدنان 
حممود  و�سيد  عمر  وعبدالله  بابا  وح�سني 
جالل )حممود عبد الرحمن( وحممد �ساملني 
وجي�سي  فتاي  وعبدالله  عي�سى  و�سلمان 

جون.

�ضيد حممد عدنان اأ�ضاع ركلة العمر!

البحرين ت�سقط يف ملحق املونديال ثانية.. 
ونيوزيلندا تطري اىل جوهان�سربغ

تبدد حلم منتخب البحرين بالتاأهل اىل نهائيات كاأ�س 
العامل لكرة القدم للمرة االوىل يف تاريخه ب�ضقوطه مرة 

ثانية يف الرحلة االخرية من الت�ضفيات اثر خ�ضارته 
امام نظريه النيوزيلندي �ضفر1- يف اياب ملحق اآ�ضيا-
اوقيانيا ام�س ال�ضبت يف ويلينغتون امام نحو 35 الف 

متفرج مانحا �ضاحب االر�س بطاقته اىل مونديال جنوب 
افريقيا 2010.

و�ضجل روري فالون هدف الفوز يف الدقيقة 45.
وكان املنتخبان قد تعادال �ضلبا يف مباراة الذهاب يف العا�ضر 

من ال�ضهر املا�ضي يف املنامة.
تكرر ال�ضيناريو مع منتخب البحرين الذي �ضقط اي�ضا يف 
امللحق االخري يف الت�ضفيات املا�ضية املوؤهلة اىل مونديال 

املانيا 2006، فبعد ان تخطى اوزبك�ضتان يف امللحق 
االآ�ضيوي التقى مع ترينيداد وتوباغو يف ملحق ا�ضيا-

الكونكاكاف، فعاد من ترينيداد بتعادل لكن ايجابي 1-1 
قبل ان يخ�ضر على ار�ضه وبني جمهوره �ضفر1- ويفقد 

فر�ضة التاأهل.

روما/وكاالت
حت���دث ك��الري��ن�����س ���س��ي��دورف الع���ب و���س��ط ميالن 

باالإيجاب عن الو�سع احلايل للفريق بعد النتائج 
اأجواء  اإىل  الرو�سونريي  اأع��ادت  التي  القوية 

املناف�سة على ال�سعيدين االأوروبي والدويل 
بعد بداية �سيئة خالل االأ�سابيع االأوىل من 

هذا املو�سم.
زميله  اأزر  م���ن  ���س��ي��دورف  ���س��د  ك��م��ا 
ومواطنه كال�س يان هونتيالر �ساحب 
اإي��ط��ال��ي��ا حتى  امل�����س��رية امل��ت��ع��رة يف 

يف  مدريد  ريال  من  ان�سمامه  منذ  االآن 
اأي  ال�سيف املا�سي والعاجز عن ت�سجيل 

هدف منذ بداية املو�سم.
 33 ال���  �ساحب  عن  نيوز  ميالن  موقع  نقل  وق��د 

"نحن منر بلحظة عظيمة ونقدم كرة قدم  عاما قوله 
رائعة. هونتيالر يحتاج اإىل ال�سرب. ليوناردو يوؤمن كثريا 

باإمكاناته واأنا مقتنع اأنه �سيخرج من هذا الو�سع".
الطريق  لكن  قوي،  فريق  االإنرت  اال�سكوديتو.  على  املناف�سة  "ميكننا 

الفوز  طموح  لديك  يكون  اأن  يجب  مليالن،  تلعب  عندما  طويال.  زال  ما 
ب�سكل دائم، لذا هدفنا هو الو�سول اإىل اأبعد ما ميكن".

�سيدورف ير�ّسح ميالن 
للمناف�سة على اللقب

زيوريخ/وكاالت 
اأن  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
كاأ�س  مباريات  ت��ذاك��ر  م��ن  األ��ف��ا   668
بيعت  اأفريقيا  بجنوب   2010 العامل 
بالفعل واأن معظمها كان يف الواليات 
ت���ذك���رة(  و34  األ���ف���ًا   84( امل��ت��ح��دة 
و274  األفًا   48( واأملانيا  وبريطانيا 

تذكرة( لكل منها.
بيع  لعملية  الثانية  املرحلة  وتختتم 
ن�سبة  حققت  اأن  بعد  غد  يوم  التذاكر 

جناح بلغت 82 باملئة.
اأما املرحلة الثالثة لعملية بيع التذاكر 
من  اخلام�س  يف  تبداأ  اأن  املقرر  فمن 
اليوم  يف  وذل��ك  املقبل  اأالول  كانون 
التايل لقرعة نهائيات البطولة والتي 
اإج��راوؤه��ا يف مدينة كيب  امل��ق��رر  م��ن 
الثالثة  املرحلة  تنتهي  اأن  على  ت��اون 
الثاين  ك��ان��ون   22 يف  ال��ت��ذاك��ر  لبيع 

.2010

فيفا يعلن عن بيع 668 األف تذكرة 
لكاأ�س العامل 2010

برلني/وكاالت
هانوفر  يف  ال��ي��وم  �سباح  �سخ�س  األ��ف   45 م��ن  اأك��ر  يحت�سد 
االأملاين  واملنتخب  هانوفر  فريق  مرمى  حار�س  جثمان  لت�سييع 

روبرت اإنكه يف اكرب مرا�سم تاأبني يف اأملانيا منذ اأربعة عقود.
ولقي اإنكه /32 عاما/ م�سرعه منتحرا م�ساء الثالثاء املا�سي بعد 
�سديد. وت�سبب رحيله يف حالة من احلزن  اكتئاب  معاناته من 
داخل اأو�ساط الكرة االأملانية واألغى املنتخب االأملاين مباراة ودية 
كان من املقرر اأن تقام مع نظريه ال�سيلي يوم ام�س، لكنه �سيلعب 

اأمام كوت ديفوار يف مباراة ودية اأخرى يوم االأربعاء املقبل.
ومن املقرر اأن يح�سر عدد كبري من ال�سخ�سيات البارزة مرا�سيم 
كلين�سمان  يورجن  بينها،  من  هانوفر  ن��ادى  ملعب  يف  التاأبني 
ورودي فولر ووزير الداخلية االأملاين توما�س دي مازيري وكذلك 

جميع اأع�ساء املنتخب االأملاين ومديره الفني يواخيم لوف.
النادي  اإن  بهانوفر  االإعالمي  امل�سوؤول  كونت  اأندريا�س  وق��ال 
األف متفرج،  اأال ي�ستوعب اال�ستاد، الذي تبلغ �سعته 45  يتوقع 
على  التاأبني  مرا�سيم  عر�س  ال��ن��ادي  ق��رر  لذلك  احل�سور  ع��دد 
خارج  امل�سجعني  م��ن  اأخ����رى  الآالف  ع��م��الق��ة  ع��ر���س  ���س��ا���س��ات 

اال�ستاد.
و�ستبث قناة "اإيه.اآر.دي" التليفزيونية االأملانية مرا�سيم التاأبني 
على الهواء مبا�سرة، بينما ذكرت ال�سرطة املحلية اأنها ال تتوقع 

اأي حوادث ودعت اجلماهري اإىل التزام "الهدوء".

اإقامة اأكرب تاأبني يف اأملانيا 
جلثمان احلار�س اإنكه

بوين�س اير�س/وكاالت 
اأدت خيبة االمل الناجمة عن فقدان كارلو�س تيفيز موقعه يف 
الت�سكيلة اال�سا�سية ملنتخب االرجنتني لكرة القدم واالرهاق 
اىل اأن يفكر مهاجم مان�س�سرت �سيتي االنكليزي يف االعتزال بعد 
نهائيات كاأ�س العامل 2010 رغم اأن عمره 25 عاما فقط وهو ال�سن الذي يبلغ فيه 

الالعب ذروة التاألق يف املعتاد.
عندما  ا�ستغاللها.  اأ�ستطع  ومل  الفر�سة  يل  الحت  ذهبت.  "فر�ستي  تيفيز  وقال 

احتاج الفريق اىل ت�سجيل اأهداف مل اأجنح يف ذلك."
واأ�ساف "لذلك من املنطقي اأن يتم اختيار العبني اآخرين على ح�سابي" يف اإ�سارة 
اأ�سبح االآن اخليار االول لدى املدرب  الذي  اىل العبني مثل جونزالو هيجوين 

دييجو مارادونا يف مركز قلب الهجوم.
وقال تيفيز الذي كان يتحدث لل�سحفيني االرجنتينيني يف مدريد ان الرغبة يف 

اعتزال كرة القدم راودته بالفعل.
بوكا  اىل  العودة  يف  والرغبة  اأ�سرتي  هناك  معقد..  اأم��ر  "انه  تيفيز  واأ���س��اف 
بكاأ�س  فزنا  اذا  اللعب  اعتزال  يف  فكرت  االم��ر.  هذا  يف  فكرت  لكني  جونيورز 

العامل رغم اأين متعاقد )مع مان�س�سرت �سيتي( حتى 2014."
وتابع "اأ�سعر باالإرهاق من كرة ممار�سة كرة القدم. اأريد اال�ستمتاع بحياتي مع 
اأ�سرتي قليال. اأرغب ب�سدة يف التوقف واحل�سول على فرتة هدوء. حققت العديد 

من االنت�سارات بالفعل. ت�سبعت من العي�س الأجل كرة القدم."
وحقق تيفيز العديد من االإجنازات بالفعل اذ فاز بجائزة اأف�سل العب يف امريكا 
كاأ�س ليربتادوري�س لالندية وكاأ�س  لقبي  اجلنوبية ثالث مرات متتالية واأحرز 
العامل لالندية مع بوكا جونيورز يف 2003 كما نال لقب الدوري الربازيلي مع 
كورينثيانز عام 2005 باال�سافة لفوزه مع منتخب االرجنتني بذهبية دورة اثينا 

االوملبية يف 2004.
ويف اجنلرتا �ساعد تيفيز و�ست هام يونايتد على تفادي الهبوط للدرجة الثانية 
مرتني  املمتاز  االجنليزي  بالدوري  للفوز  يونايتد  مان�س�سرت  وقاد   2007 عام 

باال�سافة الإحراز كاأ�س العامل لالندية العام املا�سي.

الإرهاق يجرب تيفيز 
للتفكري بالعتزال

عوا�ضم/وكاالت
االلقاب  م��ن  بالعديد  ال��ف��ائ��ز  ب��ول��ت  يو�سني  ال��ع��داء  ت�سلم 
االوملبية والعاملية جواز �سفر دبلوما�سيا من رئي�س الوزراء 
اجلاميكي برو�س جولدينج. وت�سلم بولت )23 عاما( الفائز 
العامل  االوملبية ومثلها يف بطولة  االلعاب  األقاب يف  بثالثة 
العادة  فوق  �سفريًا  للخارج  بال�سفر  له  ت�سمح  التي  الوثيقة 

خالل مرا�سيم ق�سرية اقيمت يف مكتب جولدينج.
�سيء  "هذا  ال�سفر  جواز  قبوله  بعد  جلولدينج  بولت  وقال 
اأكون  كبري بالن�سبة يل و�ساأحاول بذل ق�سارى جهدي واأن 
بو�سفه  ببولت  جولدينج  واأ�ساد  توقعاتكم."  م�ستوى  عند 

العمل  موا�سلة  على  ال��ق��درة  ميلك  وب��اأن��ه  يحتذى  منوذجا 
وقال  جاميكا.  بها  تفخر  التي  االجن��ازات  حتقيق  اأج��ل  من 
�سخ�س  رائ���ع..  ومن��وذج  عظيم  ريا�سي  "لدينا  جولدينج 
ميكنه امل�ساعدة يف تعزيز �سورة جاميكا حول العامل." وقال 
لي�س  الدبلوما�سي  ال�سفر  ج��واز  تقدمي  ان  ال��وزراء  رئي�س 
كمكافاأة لكن كطريقة ملطالبة بولت بالرتويج ل�سورة جاميكا 
حول العامل. وحطم بولت الرقمني القيا�سيني ل�سباقي 100 
و200 مرت عدوا يف دورة بكني االوملبية العام املا�سي ويف 
بطولة العامل الألعاب القوى يف برلني هذا العام كما فاز اأي�سا 

بامليدالية الذهبية ل�سباق التتابع اأربعة يف 100 مرت.

بولت يت�سّلم جواز �سفر دبلوما�سيًا

لندن /وكاالت
القدم  لكرة  االنكليزي  االحت��اد  اعلن 
انه فر�س عقوبة االيقاف 4 مباريات 
التنفيذ  وق���ف  م��ع  م��ب��ارات��ان  بينها 
جنيه  ال����ف   20 ب��ق��ي��م��ة  غ���رام���ة  م���ع 
ا�سرتليني )نحو 22 الف يورو( على 
اليك�س  اال�سكتلندي  ال�سري  امل��درب 
غري  »ال��ت�����س��رف  ب�سبب  ف��ريغ�����س��ون 
ال��ت��ي وجهها  امل��الئ��م« واالن��ت��ق��ادات 
اىل احل��ك��م ال���ذي ق��اد م��ب��اراة فريقه 
�سندرالند  م��ع  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت 

)2-2( يف الدوري املحلي.

وكان فريغ�سون قد اتهم بعد املباراة 
ال�سهر  م��ن  الثالث  يف  اقيمت  ال��ت��ي 
احلايل، احلكم الن وايلي بانه يفتقد 
اللياقة البدنية لقيادة مباراة من هذا 
عن  الحقا  يعتذر  ان  قبل  امل�ستوى، 
هذا التعليق لكن ذلك مل مينع االحتاد 
االنكليزي من فتح حتقيق بحقه ومن 
مباريات،   4 ب��االي��ق��اف  معاقبته  ث��م 
حتى  التنفيذ  وقف  مع  اثنتان  بينها 
حمذرا   2011-2010 مو�سم  نهاية 
ان��ت��ق��ادات��ه للج�سم  ت��ك��رار  م��ن  اي���اه 

التحكيمي.
اىل  بالتايل  فريغ�سون  و�سي�سطر 
مع  املقبلتني  فريقه  مباراتي  متابعة 
�سيفه ايفرتون وم�سيفه بورت�سموث 
يف 21 و28 من ال�سهر احلايل �سمن 

الدوري املحلي من املدرجات.
ت�ساءل  �سندرالند  امام  املباراة  ومنذ 
احلكم  خ��ربة  نق�س  ع��ن  فريغ�سون 
املباراة  ق���اد  ال���ذي  م��اري��ر  ان��دري��ه 
احلمر«  »ال�����س��ي��اط��ني  خ�سرها  ال��ت��ي 
حني  يف   ،2  � �سفر  ل��ي��ف��رب��ول  ام���ام 
اتكن�سون  مارتن  قرار احلكم  و�سف 
اي�سا  فريقه  خ�سارة  اىل  ادى  ال��ذي 
ب�»املثري   1  � ���س��ف��ر  ت�سل�سي  ام����ام 

لل�سخرية«.

معاقبة فريغ�سون ب�سبب انتقاده حكمًا

وا�سنطن/وكاالت
الذي  هورنت�س  اورليانز  نيو  فريق  قال 
االمريكي  ال�سلة  كرة  دوري  يف  يناف�س 
للمحرتفني انه اقال كبري مدربيه بايرون 
بوير  جيف  العام  مديره  وع��ني  �سكوت 
ال��ق��رار بعد هزمية  م��ك��ان��ه. وج���اء ه��ذا 
هورنت�س 124-104 اأمام فينك�س �سنز 

الهزمية  امل��ا���س��ي وه���ي  ي���وم االرب���ع���اء 
ال�ساد�سة للفريق مقابل ثالثة انت�سارات 
ادوار يف  املو�سم. ولعب بوير عدة  هذا 
ذلك  عاما مبا يف  اآخر 14  هورنت�س يف 
اي�سا  له  و�سبق  للمدرب  م�ساعدًا  عمله 
العمل كمدربًا يف دوري اجلامعات. وقال 
جورج �سني مالك الفريق يف بيان "يعرف 

بوير الفريق اأف�سل من اي �سخ�س اآخر 
وا�ساف  الالعبني."  ب��اح��رتام  ويحظى 
اهدافنا  لبلوغ  لنا  فر�سة  اف�سل  "هذه 
لو�س  �سكوت العب  املو�سم." وكان  هذا 
اجنلي�س ليكرز ال�سابق قد توىل تدريب 
اف�سل  واخ��ت��ري   2004 يف  ه��ورن��ت�����س 

مدرب يف الدوري.

هورنت�س يقيل مدربه �سكوت ويعنّي بوير مكانه

باري�س/وكاالت
فريناندو  االأ���س��ب��اين  ال��ت��ن�����س  الع���ب  �سمن 
كاأ�س  بطولة  يف  االأخ���ري  املقعد  فريدا�سكو 
الرجال  تن�س  ملو�سم  اخلتامية  االأ���س��ات��ذة 
ويلفريد  جو  الفرن�سي  مناف�سه  خ�سر  بعدما 

ت�سوجنا اأمام النجم االأ�سباين رافاييل نادال 
يف دور الثمانية من بطولة باري�س لالأ�ساتذة 
البالغ جمموع جوائزها 75ر2 مليون يورو.
باري�س  يف  ال��ث��اين  امل�سنف  ن���ادال  واأط���اح 
للبطولة  الثامن  امل�سنف  ت�سوجنا  بالالعب 

 5/7 عليه  تغلب  بعدما  الثمانية  دور  م��ن 
و5/7، ليبدد بذلك اآمال الالعب الفرن�سي يف 
كاأ�س  يف  للم�ساركة  االأخ��رية  البطاقة  خطف 

االأ�ساتذة من فريدا�سكو.
�سودرلينج  روب��ني  ال�سويدي  اآم��ال  وتبددت 

اأي�����س��ا يف امل�����س��ارك��ة ب��ك��اأ���س االأ���س��ات��ذة يف 
نوفاك  ال�����س��رب��ي  عليه  تغلب  ب��ع��دم��ا  ل��ن��دن 
دور  يف  و3/6  و6/1   4/6 ديوكوفيت�س 

الثمانية يف وقت �سابق اليوم.
كاأ�س  ببطولة  امل�ساركة  فريدا�سكو  و�سمن 

فيدرر  روج��ي��ه  ال�سوي�سري  م��ع  االأ���س��ات��ذة 
اآندي  وال��ربي��ط��اين  وديوكوفيت�س  ون���ادال 
بوترو  دل  خ����وان  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م����وراي 
واالأمريكي اآندي روديك والرو�سي نيكوالي 

دافيدينكو.

امل���ق���ع���د الأخ�������ري يف ك����اأ�����س الأ����س���ات���ذة ف���ريدا����س���ك���و ي��ح��ج��ز 

راأ�سية روري فالون اأطاحت بالآمال البحرينية يف اإياب ملحق ا�سيا

�سيدورف يطمح 
بتتويج ميالن باللقب 

الوروبي

فريغ�سون نفاد تذاكر املونديال يف مرحلة البيع الثانية


