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القاهرة/وكاالت
كما تاأهل املنتخ����ب الكامريوين للنهائيات 
بف����وز ثمني على م�صيف����ه املغربي 2/�صفر 

يف املجموعة الأوىل.
اجلزائ����ري  املنتخ����ب  كان  القاه����رة،  يف 
يف طريق����ه ليكمل عق����د الف����رق الأفريقية 

املتاأهلة لنهائي����ات كاأ�س العامل 2010 
بجنوب اأفريقيا حيث ظلت النتيجة 

هي تق����دم املنتخ����ب امل�ص����ري 1/
�صفر حت����ى الدقيقة اخلام�صة من 

الوقت بدل ال�صائع للمباراة.
ولك����ن متع����ب ق�ص����ى عل����ى اآم����ال 
اجلزائري����ني و�صجل هدف فريقه 

الث����اين ب�صرب����ة راأ�����س رائعة قبل 
واح����دة  بدقيق����ة  املب����اراة  نهاي����ة 

ليوج����ه �صفع����ة قوي����ة اإىل املنتخب 
اجلزائري.

املنتخ����ب  ر�صي����د  وجتم����د 

اجلزائري عن����د 13 نقطة وت�صاوى يف كل 
�صيء م����ع نظريه امل�صري ليلج����اأ الفريقان 

اإيل املباراة الفا�صلة.
اإىل  بحاج����ة  امل�ص����ري  املنتخ����ب  وكان 
الف����وز بثالث����ة اأهداف عل����ى الأق����ل للتاأهل 
اإىل النهائي����ات اأو الف����وز بفارق 
املب����اراة  اإىل  ليلج����اأ  هدف����ني 
الفا�صل����ة بينم����ا كان التعادل 
ه����دف  بف����ارق  الهزمي����ة  اأو 
للمنتخ����ب  كافي����ا  واح����د 

اجلزائري.
وف�صل املنتخ����ب اجلزائري 
يف الثاأر من نظريه امل�صري 
ال����ذي ب����دد اآمال����ه �صابقا يف 
بلوغ كاأ�س العامل عام 1990 
باإيطالي����ا يف موقع����ة حا�صمة 

م�صابهة على نف�س ال�صتاد.
و�صجل عم����رو زكي هدف 

التق����دم يف الدقيق����ة الثاني����ة م����ن ال�ص����وط 
ف�ص����ل يف  امل�ص����ري  املنتخ����ب  لك����ن  الول 
ا�صتغالل تقدمه مبكرا لتحقيق الفوز الذي 
يريده ومنح الفر�ص����ة لل�صيوف لكت�صاب 
الثق����ة واإ�صاع����ة الوق����ت حتى ب����دد البديل 
متع����ب اآم����ال اجلزائري����ني يف الوقت بدل 

ال�صائع.
ويف مابوت����و، اأه����در املنتخ����ب التون�ص����ي 
)ن�ص����ور قرطاج( فر�صة التاأه����ل للنهائيات 
اث����ر هزميت����ه اأم����ام م�صيف����ه املوزمبيق����ي 
�صف����ر/1 وف����وز املنتخب النيج����ريي على 
نظريه الكين����ي 2/3 يف املجموعة الثانية 

بالت�صفيات.
واأ�صب����ح املنتخب النيجريي ثالث منتخب 
اأفريق����ي يتاأه����ل اإىل النهائي����ات م����ن خالل 
الت�صفيات بعد منتخبي غانا وكوت ديفوار 
)�صاح����ل الع����اج( ورابع فري����ق اأفريقي يف 
النهائيات حيث يخو�س املنتخب اجلنوب 

اأفريق����ي البطولة دون خو�����س الت�صفيات 
ب�صفته منتخب الدولة امل�صيفة.

وكان املنتخب التون�صي يف طريقه للتاأهل 
اإىل النهائي����ات رغ����م الهزمي����ة ولك����ن ف����وز 
املنتخ����ب النيجريي يف اللحظات الأخرية 
م����ن مبارات����ه اأم����ام كيني����ا اأط����اح بن�ص����ور 

قرطاج من الت�صفيات.
ويف نريوب����ي، جنح املنتخ����ب النيجريي 
يف حتويل تخلفه بهدف يف بداية املباراة 
 2/3 الف����وز  اإىل  الكين����ي  م�صيف����ه  اأم����ام 

ليخطف بطاقة التاأهل اإىل النهائيات.
ورف����ع املنتخ����ب النيج����ريي ر�صي����ده اإىل 
12 نقط����ة وانت����زع �ص����دارة املجموعة من 
ن�ص����ور قرط����اج، لي�صبح املنتخ����ب رقم 25 
ال����ذي ي�صم����ن امل�صاركة يف نهائي����ات كاأ�س 
العامل مبا يف ذل����ك منتخب جنوب اأفريقيا 

امل�صيف.
ويف املجموعة الأوىل من الت�صفيات، حجز 

املنتخب الكامريوين عن جدارة مقعده يف 
النهائيات اثر تغلبه عل����ى م�صيفه املغربي 
2/�صف����ر على ملعب املجم����ع الريا�صي يف 

مدينة فا�س املغربية.
و�صهدت املباراة الثانية يف املجموعة فوز 
املنتخب التوغ����ويل على نظريه الغابوين 
الكام����ريون  مبنتخب����ي  ليلح����ق  1/�صف����ر 
الأمم  كاأ�����س  نهائي����ات  اإىل  والغاب����ون 

الأفريقية 2010 باأنغول.
راب����ع  الكام����ريوين  املنتخ����ب  واأ�صب����ح 
املنتخب����ات الأفريقي����ة املتاأهل����ة لنهائي����ات 
الت�صفي����ات  ع����ر   2010 الع����امل  كاأ�����س 
وخام�����س منتخ����ب اأفريقي ي�صم����ن مقعده 
املنتخ����ب  اأ�صب����ح  كم����ا  النهائي����ات.  يف 
الكامريوين الفريق رق����م 26 الذي ي�صمن 
م�صاركته يف النهائيات مبا يف ذلك منتخب 

جنوب اأفريقيا.
ووجه املنتخ����ب الكامريوين لطمة جديدة 

اإىل م�صيفه املغربي الذي ف�صل يف حتقيق 
اأي ف����وز على م����دار املباري����ات ال�صت التي 
ق����اع  يف  ليقب����ع  الت�صفي����ات  يف  خا�صه����ا 
املجموع����ة بر�صي����د ث����الث نقاط م����ن ثالثة 
تعادلت وث����الث هزائم ليفقد الأمل الأخري 

يف التاأهل لنهائيات كاأ�س اأفريقيا 2010.
اأما املنتخب الكامريوين فرفع ر�صيده اإىل 
13 نقط����ة يف �ص����دارة املجموعة من الفوز 
يف اأرب����ع مباري����ات والتع����ادل يف مب����اراة 
واحدة والهزمية يف مباراة واحدة اأي�صا. 
وعاد املنتخب الكامريوين بذلك للم�صاركة 
يف النهائي����ات بعدما غ����اب عنها يف 2006 
باأملانيا علما باأنه �صارك يف نهائيات اأعوام 

1990 و1994 و1998 و2002.
بالت�صفي����ات،  اخلام�ص����ة  املجموع����ة  ويف 
اختت����م املنتخ����ب الإيف����واري م�صريته يف 
الت�صفي����ات بفوز كبري 3/�صفر على �صيفه 
الغين����ي يف اأبيدج����ان كما ف����ازت بوركينا 

فا�صو على مالوي 1/�صفر.
ورف����ع املنتخ����ب الإيف����واري ر�صي����ده اإىل 
16 نقطة يف �ص����دارة املجموعة مقابل 12 
نقط����ة لبوركينا فا�صو واأربع نقاط ملالوي 
وثالث نقاط لغينيا ليحجز منتخب مالوي 
اآخر املقاعد الباقية يف كاأ�س اأفريقيا 2010 
بينما خرج املنتخب الغيني من الت�صفيات 

�صفر اليدين.
ويف اخلرط����وم، حقق منتخ����ب بنني فوزا 
�صعب����ا خ����ارج اأر�صه وتغلب عل����ى م�صيفه 
ال�ص����وداين 1/2 على ملع����ب "املريخ" يف 
اجلول����ة ال�صاد�ص����ة الأخرية م����ن مباريات 

املجموعة الرابعة بالت�صفيات.
ورف����ع منتخ����ب بن����ني ر�صي����ده اإىل ع�ص����ر 
نق����اط يف املركز الثاين لي�صم����ن امل�صاركة 
يف كاأ�����س الأمم الأفريقية مع منتخب مايل 
ومنتخ����ب غانا ال����ذي �صمن اأي�ص����ا التاأهل 

لنهائيات كاأ�س العامل بجنوب اأفريقيا.

يلعبان مباراة فا�ضلة االربعاء يف ال�ضودان

متعب يقود الفراعنة لفوز مت�أخر على 
اجلزائر..  وت�أهل نيجريي� والك�مريون 

لك�أ�س الع�مل  
اأنقذ املهاجم عماد متعب املنتخب امل�ضري من اخلروج �ضفر اليدين من نهائيات كاأ�س العامل 2010 

بجنوب اأفريقيا وجدد اأمل الفريق يف الو�ضول للنهائيات بعدما قاده للفوز 2/�ضفر على �ضيفه 
اجلزائري يف اجلولة ال�ضاد�ضة االأخرية من مباريات املجموعة الثالثة يف الت�ضفيات االأفريقية 

املوؤهلة.
ويلتقي الفريقان بذلك يوم االأربعاء املقبل يف مباراة فا�ضلة بالعا�ضمة ال�ضودانية اخلرطوم 

على بطاقة هذه املجموعة اإىل النهائيات.
وف�ضل املنتخب التون�ضي يف حجز مقعده بالنهائيات حيث منح نظريه النيجريي بطاقة التاأهل 
يف املجموعة الثانية بعدما خ�ضر اأمام م�ضيفه املوزمبيقي �ضفر/1 وفازت نيجرييا على كينيا يف 

عقر دارها 2/3.

الدوحة/وكاالت
بالهزمي����ة  الإنكلي����زي  املنتخ����ب  من����ي 
الرابع����ة ل����ه حت����ت قي����ادة املدي����ر الفني 
اأم����ام نظ����ريه  فابي����و كابيلل����و وخ�ص����ر 
الرازيلي �صف����ر/1 يف املباراة الودية 
التي جمعت الفريقني يف ا�صتاد خليفة 

الدويل بالعا�صمة القطرية الدوحة.
وجاء ه����دف املب����اراة الوحيد بعد 78 
ثاني����ة من بداية ال�ص����وط الثاين وكان 

من ن�صيب نيلمار.
ورغ����م اأن الإ�صاب����ات حرم����ت كابيل����و 
م����ن جه����ود ت�صع����ة م����ن اأف����راد ت�صكيلت����ه 
الأ�صا�صية املعتادة، جنح املنتخب الإجنليزي يف ال�صمود اأمام 

نظريه الرازيلي يف ال�صوط الأول دون اأن تهتز �صباكه.
وق����ال كابيللو "لعبنا اأمام املنتخ����ب الرازيلي، اأف�صل منتخب 

يف العامل، و�صنعنا بع�س الفر�س."
واأ�ص����اف كابيلل����و "لعبنا ب�صكل جيد يف ال�ص����وط الأول. ولكن 

الهدف الذي هز �صباكنا يف ال�صوط الثاين اأربك ح�صاباتنا."
ويف الوق����ت نف�ص����ه اأك����د كابيلل����و اأن املب����اراة كان����ت بها بع�س 
الإيجابي����ات. واأو�ص����ح "وقفت على كف����اءة بع�س الالعبني من 

خالل املباراة اأمام اأف�صل منتخب."
ورغ����م الأداء اجلي����د للمنتخ����ب الإنكلي����زي يف ال�ص����وط الأول 
مل ي�ص����كل خطورة كبرية عل����ى املرمى الرازيل����ي وجاءت اأول 
فر�ص����ة حقيقي����ة ل����ه يف الدقيق����ة 35 وكان����ت من ن�صي����ب واين 
روين ال����ذي ارت����دى �ص����ارة القيادة للم����رة الأوىل، لك����ن الكرة 
م����رت فوق العار�صة. ورغم الطق�س احلار الرطب قدم املنتخب 
الإنكلي����زي اأداء مر�صي����ا و�صكل �صغطا عل����ى نظريه الرازيلي 
يف بع�س فرتات اللقاء. كذلك �صكل نيلمار �صاحب هدف الفوز 
للرازي����ل خط����ورة على املرمى الإجنلي����زي وكاد اأن يخرج من 
املباراة بعدد اأكر من الأهداف لكن الفريق الإجنليزي جلاأ اإىل 

التما�صك الدفاعي كي ل يخرج بهزمية ثقيلة.
و�ص����ارك نيلم����ار يف املب����اراة ب�صبب غي����اب روبيني����و امل�صاب، 
وجنح يف ت�صجيل الهدف الوحيد بعد دقيقة من بداية ال�صوط 

الثاين.

الربازيل ت�سّجل انت�س�رًا  على ح�س�ب اإنكلرتا يف الدوحة

باري�س/وكاالت 
حرم لعب التن�س ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س النجم 
ال�صب���اين رافاييل نادال من الحتفال بالنت�صار رقم 
400 ل���ه يف م�صريت���ه وتغل���ب علي���ه 2/6 و3/6 يف 
الدور قبل النهائي من بطولة باري�س لتن�س الأ�صاتذة 

البالغ جمموع جوائزها 75ر2 مليون يورو.
وتاأه���ل ديوكوفيت����س امل�صنف الثال���ث للبطولة بذلك 

اإىل ال���دور النهائي يف بط���ولت رابطة لعبي التن�س 
املحرتفني للمرة الثالثة خالل �صتة اأ�صابيع.

و�صيخو����س ديوكوفيت����س عا�ص���ر مب���اراة نهائية له 
ه���ذا املو�صم ويلتق���ي م���ع الفرن�صي جاي���ل مونفي�س 
ال���ذي تاأهل بف���وزه عل���ى الت�صيكي رادي���ك �صتيبانيك 
6/3 و4/6 و4/6 يف املب���اراة الأخ���رى بال���دور قبل 
النهائ���ي. ومني ن���ادال بالهزمي���ة احلادي���ة ع�صرة له 

ه���ذا املو�صم وذلك يف الوقت الذي ي�صتعد فيه لبطولة 
كاأ�س الأ�صاتذة اخلتامي���ة ملو�صم تن�س الرجال والتي 
تق���ام يف لن���دن. وحق���ق ديوكوفيت����س 32 انت�ص���ارا 
مقابل ثماين هزائم يف بطولت الأ�صاتذة هذا املو�صم 
كم���ا حق���ق 13 انت�ص���ارا مقابل 11 هزمي���ة يف �صجل 
لقاءات���ه اأمام امل�صنف���ني الع�صرة الأوائ���ل على العامل 

هذا املو�صم.

التن�س ا���س���ت��ذة  ب��ط��ول��ة  ي���ودع  ن�����دال 

وا�ضنطن/وكاالت
تع���ر النج���م كارميلو اآنت���وين يف البداية قب���ل اأن ي�صتعيد 
توازن���ه ويق���ود فريقه دنف���ر ناجت�س للف���وز 79/105 على 
�صيف���ه لو�س اأجنلي����س ليك���رز مب�صابقة دوري ك���رة ال�صلة 

الأمريكي للمحرتفني.
و�صجل اآنتوين 25 نقطة لناجت�س اأم�س من بينها 12 نقطة 
يف ربع املب���اراة الثالث الذي �صهد انطالقة ناجت�س الكرى 
خ���الل اللق���اء. و�صجل جي���ه اآر �صمي���ث 20 نقط���ة لناجت�س 
واأ�ص���اف ال�صاعد يل لو�ص���ون والرازيلي نين���ي 13 نقطة 
ل���كل منهما مع ناجت�س الذي مل ي�صمح لليكرز بت�صجيل اأكر 

من 23 نقطة طوال ن�صف املباراة الثاين.
ولعب ليكرز مباراته الأوىل على ملعب "بيب�صي �صنرت" يف 
دنف���ر منذ تغلبه عل���ى ناجت�س يف �صل�صل���ة املباريات ال�صبع 
بنهائ���ي ال���دور الفا�ص���ل بالحت���اد الغرب���ي ل���دوري ال�صلة 

الأمريكي يف املو�صم املا�صي.
وب�صب���ب تعر�ص���ه للرقاب���ة الل�صيقة، مل يتمك���ن اآنتوين من 
ت�صجي���ل اأكر م���ن �صبع نقاط ط���وال ن�صف املب���اراة الأول 
ال���ذي متكن اأ�صح���اب الأر�س م���ع ذلك من اإنهائ���ه متقدمني 
56/58. ولك���ن اآنتوين متكن بعدها م���ن الإفالت من رقابة 
رون اآرت�صت له ليفتتح ن�ص���ف املباراة الثاين بثماين نقاط 

�صريعة ويق���ود فريقه لت�صجيل ع�صر نقاط دون رد 
م���ا رفع الفارق اإىل 12 نقطة دون اأن متر حتى 

اأربع دقائق على بداية ربع املباراة الثالث.
وم���ع تقدم ناجت�س بفارق 15 نقطة �صجل 

�صمي���ث ثالثيت���ني متتاليت���ني لأ�صح���اب 
الأر�س حيث اأنهى ناجت�س ربع املباراة 

الثالث متقدما 64/87.
وعل���ى اجلان���ب الآخ���ر �صج���ل اأن���درو 
باين���ام 19 نقطة و15 متابع���ة لليكرز 
نقط���ة  واأ�ص���اف كوب���ي برايان���ت 19 

اأخرى للفريق جميعها يف ن�صف املباراة 
الأول قب���ل جلو�س الالعب على مقاعد 

البدلء طوال ربع املباراة الأخري.
باق���ي مباري���ات مب�صابق���ة دوري  ويف 

ال�صل���ة الأمريك���ي للمحرتف���ني فاز جول���دن �صتيت 
وري���رز على نيوي���ورك نيك����س 107/121 

ويوت���ا ج���از عل���ى فيالدلفي���ا �صفنت���ي 
واأورلن���دو   90/112 �صيك�ص���رز 

ماجي���ك عل���ى ني���و جري�ص���ي نت�س 
.72/88

جم�هري 
كرة القدم 

الإيط�لية تنّظم 
م�سرية احتج�جية 

�سّد "بط�قة امل�سجع"
روما/وكاالت

ذكرت و�صائل الإعالم الإيطالية 
اأن الآلف من جماهري كرة القدم 

الإيطالية خرجوا يف م�صرية حا�صدة 
احتجاجا على تقدمي نظام البطاقات 
الذي �صينظم عملية دخول امل�صجعني 

ال�صتادات. 
وذكرت ال�صرطة الإيطالية اأن حوايل 

خم�صة اآلف م�صجع لأندية اإيطالية 
خمتلفة جتمهروا يف العا�صمة روما 

ومل يكن اأي منهم يحمل اأعالما 
لفريقهم. وت�صعى وزارة الداخلية 
الإيطالية اىل تقدمي نظام "بطاقة 
امل�صجع" بداية من كانون الثاين/

يناير املقبل عن طريق مطالبة الأندية 
بتعريف هويات م�صجعيها ومنع 
امل�صجعني املتورطني يف اأحداث 

ال�صغب من دخول ال�صتادات. 

طوكيو/وكاالت
قال �صينتارو ايت�صيهارا رئي�س بلدية 
طوكي����و عا�صمة الياب����ان انه يتعني 
على مدينت����ه التقدم لت�صييف دورة 
الألع����اب الوملبي����ة ال�صيفي����ة لع����ام 
2020 بعد ف�صلها يف الفوز بتنظيم 
اأوملبي����اد 2016. وخ�صرت العا�صمة 
الياباني����ة يف ال�صب����اق عل����ى اوملبياد 
روي����و دي جان����ريو يف  اأم����ام   2016
ال�صه����ر املا�ص����ي ال ان ايت�صيهارا يوؤكد 
ان مدينته متلك الدافع والأموال الالزمة 
الريا�ص����ي  احل����دث  ل�صت�صاف����ة  للتق����دم 
الكب����ري ال����ذي يق����ام كل اأربعة اأع����وام مرة 

اأخرى. 
وقال امل�صوؤول الياباين لق����د اأنفقنا بالفعل 
اأم����وال عل����ى طل����ب ا�صت�صاف����ة اوملبي����اد 
2016 اإل اأننا منلك التمويل الالزم 

مل�صاريع كبرية م����ن هذا القبيل، لقد خ�صرت 
طوكي����و يف ال�صباق على ا�صت�صافة اوملبياد 
1960 قب����ل اأن تف����وز با�صت�صاف����ة اوملبي����اد 

.1964
لبد م����ن بح����ث اأ�صب����اب ف�صلن����ا ومعرفة ما 
يتع����ني علين����ا القي����ام ب����ه م����ن اج����ل حتقيق 
النج����اح.« كم����ا ع����رت مدينت����ا هريو�صيما 
وناجازاك����ي عن رغبتهما يف التقدم بعر�س 
م�صرتك ل�صت�صافة اوملبياد 2020 ال�صيفي 
وطلب رئي�ص����ا بلديتي املدينت����ني من مدينة 
او�ص����اكا ثاين كرى م����دن اليابان امل�صاعدة 
يف هذا ال�ص����دد. من جهة اأخرى قال كوجي 
كيم����ورا ع�ص����و اللجن����ة التنفيذي����ة للجن����ة 
�صتخت����ار  اللجن����ة  اإن  الياباني����ة  الوملبي����ة 
املدينة التي �صتمثل اليابان يف ال�صباق على 
ا�صت�صاف����ة اوملبياد 2020 "بحلول ال�صيف 

املقبل".

ل�ضبونة/وكاالت
حق���ق املنتخب الرتغايل لك���رة القدم 
عل���ى �صيف���ه  ف���وزا هزي���ال 1/�صف���ر 
البو�صن���ي يف لق���اء الذه���اب بامللح���ق 
الأوروب���ي الفا�صل �صم���ن الت�صفيات 
املوؤهل���ة لنهائيات كاأ����س العامل 2010 

بجنوب اأفريقيا.
و�صج���ل برونو األفي����س مدافع بورتو 
الرتغ���ايل اله���دف الوحي���د للمباراة 
يف الدقيقة 31 اث���ر متريرة من زميله 
ن���اين. و�صنح���ت ل���كل م���ن الفريق���ني 
العدي���د م���ن الفر����س لت�صجي���ل مزيد 
من الأه���داف ولك���ن حار�ص���ي املرمى 
والبو�صن���ي  اإدواردو  الرتغ���ايل 

كين���ان ها�صاجيك جنح���ا يف الت�صدي 
ل���كل هذه الفر�س. وو�ص���ع املهاجمان 
وفي���داد  دزيك���و  اإدي���ن  البو�صني���ان 
خ���ط  لعب���ا  ومعهم���ا  اإيبي�صفيت����س 
ما�صيموفيت����س  زفي���زدان  الو�ص���ط 
الدف���اع  �صاليحوفيت����س  و�صيج���اد 
م�صتم���ر  �صغ���ط  حت���ت  الرتغ���ايل 
ولك���ن الفريق مل يحق���ق التعادل الذي 

ي�صتحقه يف هذه املباراة.
وكاد دزيك���و ي�صجل هدف التعادل 

للمنتخ���ب البو�صني قب���ل دقيقة 
واحدة م���ن نهاية اللقاء ب�صربة 
راأ����س ولكن الك���رة ارتدت من 
العار�ص���ة وف�صل زميله زلتان 

مو�صليموفيت����س يف ت�صجي���ل ه���دف 
التعادل من املتابعة.

كم���ا ت�صدت العار�صة قبله���ا لت�صديدة 
اأخرى م���ن الالعب البو�صن���ي �صينياد 

اإبري�صيت�س.
ورغم ذل���ك، م���ا زال باإم���كان املنتخب 
الفن���ي  مدي���ره  بقي���ادة  البو�صن���ي 
التاأه���ل  بالزيفيت����س  مريو�ص���الف 
حق���ق  اإذا  للنهائي���ات 
الفوز بف���ارق هدفني 
الإي���اب  لق���اء  يف 
يوم  ملعب���ه  عل���ى 

الأربعاء املقبل.

برازيليا/وكاالت
اأن  اىل  رونالدو  الرازيلي  كورينثيانز  نادي  لعب  الرازيلي  النجم  اأ�صار 
و  الثالثة  �صاحب  النجم  اأن  حيث  الإنتهاء،  على  قاربت  الكروية  م�صريته 
الثالثني عامًا تعر�س لكثري من الإ�صابات اخلطرية خالل م�صريته الكروية، 
قال  قد  و  ال�صغوطات.  من  الكثري  يتحمل  ل  ب��اأن ج�صده  الالعب  اع��رتف  و 
هديف  لكن  حتدث،  اجلميلة  الأ�صياء  من  " الكثري  اإ�صتاداو:  لقناة  رونالدو 
هو اإنهاء كرة القدم يف عام 2010، لكني ل اأريد اأن اأخ�صر مودة اجلماهري 
الرازيلية التي قدمتها يل منذ اأن عدت، لكن نتيجًة لذلك اأنا مرتبك جدًا ". 

لقد  يناديني،  لكن ج�صدي  ق��رار �صعب،  " اإن��ه  واأ���ص��اف: 
و  التدريبات  و  الإ�صابات  من  ل�صنوات  تعر�صت 

اأنا  العالج الطبيعي، ق�صة ل ت�صدق، و الآن 
رونالدو  باأن  يذكر   ،" الراحة  لبع�س  اأحتاج 
ب��ه مع  ���ص��ارك  ل��ق��اء  ه��دف��ًا يف 35  �صجل 22 
نادي كورينثيانز يف جميع البطولت، حيث 

يف  الرازيلي  الفريق  اإىل  انتقل  باأنه  يذكر 
دي�صمر/كانون الول عام 2008.

ادنربة/وكاالت
قط���ع املنتخب الفرن�صي لكرة القدم �صوطا كبريا نحو التاأهل 
لنهائي���ات كاأ����س الع���امل 2010 بجن���وب اأفريقي���ا اث���ر فوزه 
الثم���ني 1/�صف���ر على م�صيف���ه الأيرلن���دي يف لق���اء الذهاب 
بامللح���ق الأوروب���ي الفا�ص���ل �صم���ن الت�صفي���ات املوؤهل���ة 
للبطولة. و�صجل املهاجم املخ�صرم نيكول اأنيلكا يف 
الدقيق���ة 72 لي�صبح املنتخب الفرن�صي يف حاجة 
للتعادل اأو الفوز ب���اأي نتيجة خالل لقاء الإياب 
الذي يقام يف العا�صمة الفرن�صية باري�س يوم 

الأربعاء املقبل.
وق���دم الفريقان عر�صا هجومي���ا لكنهما ف�صال 
يف خل���ق الفر����س الفعلية له���ز ال�صباك خالل 
ال�صوط الأول بينما ظهرت بع�س الفر�س يف 
ال�صوط الثاين حيث ت�صدى القائم لت�صديدة 

فرن�صية قبل اأن يحرز اأنيلكا هدف الفوز.
وجاء ه���دف املباراة الوحي���د اثر متريرة 
من يوري جوركوف اإىل اأنيلكا مهاجم 
ت�صيل�ص���ي الإنكليزي ال���ذي لعبها 
مبا�ص���رة يف �صب���اك �ص���اي 
جيفن حار�س مرمى 
الذي  اأيرلن���دا 
يف  خا�س 
ا  ه���ذ

اللقاء املب���اراة الدولية رقم 101 له 
مع املنتخب الأيرلندي.

اأنيل���كا فر�صة اأخرى  و�صنع 
قب���ل  الفرن�ص���ي  للمنتخ���ب 
ع�صر دقائق من نهاية اللقاء 
باحلار����س  انف���رد  حي���ث 
حار����س  جيف���ن  �ص���اي 
�صيت���ي  مان�ص�ص���رت  مرم���ى 
الإجنلي���زي ولك���ن جيف���ن 

ت�صدى لهذه الفر�صة.
ثمين���ة  فر�ص���ة  و�صنح���ت 
لالع���ب جل���ني وي���الن جنم 
خ���ط و�ص���ط �صت���وك �صيتي 

هدف  لت�صجي���ل  الإنكلي���زي 
التعادل ليرلندا قبل دقيقتني 

م���ن نهاية املب���اراة اثر متريرة 
م���ن زميل���ه البدي���ل لي���ون بي�صت 

ولكن حار�س املرمى الفرن�صي هوجو 
ليوري�س ت�ص���دى للهجمة واأنقذ الكرة 

من اأمام ويالن.
يف  لأيرلن���دا  الأوىل  ه���ي  والهزمي���ة 

م�صريت���ه بالت�صفي���ات املوؤهل���ة لكاأ����س 
اآم���ال  اأ�صعف���ت  ولكنه���ا   2010 الع���امل 

الفريق يف بلوغ النهائيات.

خ�س�رة البو�سن��ة من الربتغ�ل يف ذه�ب 
امللحق الوروبي

دينفر يلح��ق هزمية بليك��رز يف دوري 
ال�سلة الأمريكي

رئي���س بلدي��ة طوكي��و ي�س��ر على رون�لدو يقّرر اعتزال الكرة يف الع�م املقبل
ت�سييف اأوملبي�د 2020

فرن�س� تقرتب من الت�أهل للموندي�ل الفريقي

عمرو زكي ي�صجيل الهدف االول ملنتخب م�صر

انلكا 
مينح 

فرن�صا 
ثالثة 
نقاط 
غالية

نيلمار جنم جديد يف 
�صفوف ال�صامبا

نادال ي�صقط امام 
ديوكوفيت�ش


