
املدى الريـــا�ضي14
Almada Sporthttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com العدد )1673( ال�ضنة ال�ضابعة - ال�ضبت )12( كانون االول 2009

الدوحة / حممد العبيدي 
وبحكم قربي من النخبة املتواجدة يف 
العا�سمة القطرية الدوحة مل�ست حجم 
الكبرية  وال�سعادة  الغامرة  الفرحة 
�سماعهم  ف��ور  اجلميع  انتابت  التي 
املباركة  الغايل والدعوة  الوطن  نداء 
امل�ستوى  عايل  ريا�سي  موؤمتر  لعقد 
يف بغداد  احلبيبة كونه ميثل فر�سة 
للقاء �سفراء الريا�سة العراقية  العمر 
على مر االجيال املتعاقبة حتت �سقف 
واح����د ، ت��ل��ك االج���ي���ال ال��ت��ي خطت 
يبقى  م�سارًا م�سيئًا  نور  من  باأحرف 
م�سوار  يف  �ساطعًا  وم��ن��ارًا  نربا�سًا 
الريا�سة العراقية واالمثلة عديدة يف 

هذا املجال. 
كان  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  ن��داء 

مب��ث��اب��ة ب��ل�����س��م ع��ل��ى ج���راح 
ج�سد  يف  الغائرة  الغربة 

ك���ل ري���ا����س���ي ع��راق��ي 
بغ�ض  غيور  مغرتب 
ال���ن���ظ���ر ع�����ن م���ك���ان 
مكا�سبه  اأو  ع��م��ل��ه 
بانواعها  الوظيفية 
الن الوطن يبقى يف 

حدقات العيون مهما تغريت الظروف 
العراقية  وال��ري��ا���س��ة   ، واالح������وال 
من  و�سعهم  ما  اجلميع  من  ت�ستحق 
الت�سحية ونكران الذات الننا مبجرد 
الوطن  ب��اإ���س��م  م�سامعنا  ن��ط��رب  ان 
االعتبارات  كل  امامه  تن�سهر  الغايل 
وعال  �سمو  م��ن  بلغت  مهما  االخ���رى 

�ساأنها. 
ب�����س��راح��ة وب���ال رت��و���ض اذك���ر حالة 
�سادفتني وهي ان البع�ض مل يتمالك 
دم��وع  ان��ه��ال��ت  م��ا  و���س��رع��ان  نف�سه 
احلنني اىل الوطن بعد �سماعه النداء 
مطلقة  ب��ع��ف��وي��ة  م��ع��ربة  ���س��ورة  يف 
املرهف  وال�سغف  الغربة  م��رارة  عن 
اتيحت  ما  اذا  الوطن احلبيب  خلدمة 
وق���ت  يف   ، ل���ذل���ك  ال���ف���ر����س���ة 
الكفاءات  ك��ل  ف��ي��ه  جت��د 
يف  الفذة  الريا�سية 
وخارجه  ال��ع��راق 
ق���������������ادرة ع���ل���ى 
العطاء وب�سخاء 
ريا�سة  خل��دم��ة 
ال������ع������راق ول����و 

بجزء ب�سيط ي�سمن م�ستقبل االجيال 
يف  ي��ك��ون  ان  نتمناه  ال���ذي  ال��الح��ق��ة 
ان  �سيما  ال  ���س��وره واروع��ه��ا  اب��ه��ى 
الكفاءات الريا�سية املغرتبة قادرة من 
دون �سك على ان تدلو بدلوها يف هذا 
التجمع  لهذا  وم�سة  وا�سفاء  امللتقى 
امل�ساركة  خالل  من  الهادف  الريا�سي 
وزارة  يف  الريا�سية  اال�سرة  رفد  يف 
االوملبية  واللجنة  والريا�سة  ال�سباب 

باأفكار ومقرتحات وم�ساريع طموحة 
املا�سي  يف  املبذولة  للجهود  مكملة 
واحلا�سر جم�سدة على ار�ض الواقع 
تلبية  ال��وط��ن��ي وت��ع��ربع��ن  االن��ت��م��اء 
احوج  زمنية  حقبة  يف  العراق  ن��داء 
والن�سح  امل�����س��ورة  اىل  ���س��واه��ا  م��ن 

والتوجيه وذلك ا�سعف االميان . 
هذا ال يعني التقليل من �ساأن القائمني 
العراقية  ال���ري���ا����س���ة  ادارة  ع���ل���ى  

خندق  يف  يقفون  وه��م  وممار�سيها 
واحد مبواجهة كل الظروف الع�سيبة 
الريا�سة  خلدمة  املرحلة  وحت��دي��ات 
عليهم  يفر�سه  م��ا  وه���ذا   ، ال��ع��راق��ي��ة 
امل�سوؤولية  وف���ق  امل��ه��ن��ي  ال���واج���ب 
امللقاة على عاتقهم بكل نزاهة وامانة 

واخال�ض. 
م��ه��م ج���دا ان ي��ك��ون امل���وؤمت���ر ال���ذي 
�ساء  اإن  النجاح  له  يكتب  ان  نتمنى 

والطروحات  ب��االف��ك��ار  زاخ����رًا  ال��ل��ه 
انطالق  ن��ق��ط��ة  ي��ك��ون  وان  ال��ب��ن��اءة 
االدارة  م�ستوى  على  ريا�سية  ث��ورة 
واالعداد والتنظيم، وبناء ي�ستند اإىل 
الآفاق  املعامل  وا�سحة  طريق  خريطة 
ومدرو�سة  علمية  �سرتاتيجية  عمل 
من�سات  الأع����ل����ى  ب���ال���ع���راق  ت�����س��ل 
ريا�سة  بوابة  من  والدخول  التتويج 
االجن����از ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ت��واف��ر كل 

يتحقق  لن  كله  ذل��ك  وطبعا  املقومات 
الريا�سي  اجلانب  الدولة  تتنب  مل  ما 
يحظى  ان  ي�ستحق  وطنيًا  م�سروعًا 
من  وال��دع��م  االهتمام  درج���ات  باكرب 
العراق  يف  حكومي  م�ستوى  اع��ل��ى 
ر�سالة  متثل  الريا�سة  ان  خ�سو�سًا 

�سالم وحمبة وت�سامح ووئام . 
على  امل��وؤمت��ر  يقت�سر  ال  ان  ينبغي 
ا�ستعرا�ض �سوري وكلمات افتتاحية 

واخرى  ختامية وما بينهما ال يروي 
ناأ�سف  التي  العراقية  الريا�سة  ظماأ 

انها عانت ما عانته �سنني طوااًل . 
وك��م��ا ي��ع��رف اجل��م��ي��ع ان ال��دوح��ة 
)عا�سمة الريا�سة العربية( بدولة قطر  
من  كبرية  نخبة  ت��زال  وما  احت�سنت 
الكفاءات الريا�سية العراقية امل�سهود 
لها باخلربة والكفاءة والعطاء الرث ، 
وللتذكري مبن ورد ا�سمه �سمن الئحة 
بكل  نذكر  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
القادر  :الدكتورعبد  وتقدير  اح��رتام 
عطا  وه�سام  البدري  وموؤيد   ، زينل 
اإرحيمة  ج��ب��ار  ال��دك��ت��ور  و  ع��ج��اج 
والدكتور  درج���ال  وع��دن��ان  الكعبي 
�سمري �سعد الله وكاظم �سبيب واميان 
وجليل  ال��ع��ب��د  و���س��ف��اء  ال�����س��ي��خ��ل��ي 
وحيدرعبد  ري���اح  وع��ل��ي  ال��ع��ب��ودي 
مو�سى  منريو�سادق  وومي�ض  احلق 
وجمبل  ن�سيف  وفتاح  كمال  وح�سن 
فرطو�ض وحار�ض حممد وعامر خليل 

وعبد الوهاب عبد احل�سني  . 
تقدير  كل  ت�ستحق  نخبة  بالفعل  وهم 
تثلج  الالمعة  االأ�سماء  وتلك  واإج��الل 
ال�����س��دور ع��ن��د ق��راءت��ه��ا ح��ت��ى وان 
خا�سة  ظ��روف  بداعي  بع�سهم  غالب 
جانب  اىل  م�ساركتهم  ان  بالتاأكيد   ،
م���ن ج����اءت اأ����س���م���اوؤه���م ج��م��ي��ع��ًا يف 
انحاء  من  االفا�سل  املدعوين  قائمة 
اثراء  �ستكون  انها  اج��زم  امل��ع��م��ورة 
املوؤمتر  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اإث�����راء  ب��ع��ده  م��ا 
التاريخي وبالتايل البد من اأن تكون 
هذه امل�ساركة موؤثرة وفاعلة وعا�سفة 
بنظر  اخذنا  ما  اذا  نف�سه  الوقت  يف 
االعتبار ان امللتقى يفرت�ض ان يكون 
الريا�سة  ت��اري��خ  يف  منعطف  اه���م 
مللتقى  متنياتنا   . احلديث  العراقية 
الكفاءات الريا�سية املغرتبة بالنجاح 
والب�����د م���ن ت���ق���دمي ب���اق���ة ع���ط���رة من 
القائمني  ج��ه��ود  على  ال��ث��ن��اء  كلمات 
التجمع  لهذا  التح�سري واالعداد  على 
املخل�سني  �سواعد  وب��ورك��ت  الكبري 
ال�سعوبات  مب��واج��ه��ة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
خلدمة  ال�سخ�سية  املنفعة  عن  بعيدا 

العراق احلبيب .  

نداء ملتقى ال�ضباب بل�ضم جراحهم يف املهجر  

املغرتبون يقفون يف خندق واحد ملواجهة ظروف الريا�صة الع�صيبة
ال ميكن يف اي حال من االحوال ان يح�ضل الفرد على  

�ضرف وفخر اأعلى واأ�ضمى من متثيل الوطن يف اأي من 
جماالت احلياة ويف الريا�ضة حتديداً  جمال تخ�ض�ضنا 

�ضيما ان اجلانب الريا�ضي هو االكرث فر�ضة للح�ضول على 
�ضرف متثيل الوطن يف املحافل املختلفة ، ومن هنا تاأتي 

اأهمية ت�ضليط ال�ضوء على مبادرة وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
التي راأت النور بعد اكرث من عام على اقرار اقامة ملتقى 

الكفاءات الريا�ضية املغرتبة يف بغداد حيث اتخذت 
خطوات عملية باإ�ضدار الئحة ت�ضم ا�ضماء كوكبة من 

جنوم ورموز الريا�ضة العراقية والكفاءات املغرتبة من 
املتواجدين يف �ضتى انحاء العامل مرغمني ب�ضبب ظروف 

ا�ضحت معروفة للجميع. 

رونالدينيو ومي�صي الأف�صل 
يف ا�صتفتاء جملة وورلد �صوكر 

لندن / وكاالت
اف�سل  رونالدينيو  الربازيلي  الالعب  الربيطانية  �سوكر  وورل��د  جملة  اختارت 

العب لهذا العقد واالرجنتيني ليونيل مي�سي اف�سل العب لهذا العام 2009 .
وقد مت اختيار رونالدينيو اف�سل العب خالل هذا العقد بناء على اال�سوات التي 

اأدىل بها قراء املجلة خالل االعوام من 2000 اىل 2009 بعد حتويلها اىل نقاط.
وتفوق رونالدينيو الذي اختارته املجلة اح�سن العب يف عامي 2004 و2005 

على مي�سي والربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

عوا�ضم / وكاالت
اأعلن احتاد كرة القدم االأفريقية )CAF( عن القائمة النهائية الأف�سل العبي اأفريقيا يف �سنة 2009 

والتي ت�سم خم�سة اأ�سماء.
القائمة ا�ستملت على العبي بر�سلونة العاجي يايا توريه واملايل �سيدو كايتا والعب بر�سلونة ال�سابق 

والعب انرت ميالن احلايل �ساموئيل ايتو، ا�سافة اىل العبي ت�سيل�سي ديديه دروغبا ومايكيل اي�سيان.
و�سيقوم مدربو منتخبات االحتاد االفريقي لكرة القدم باختياراأف�سل العب اأفريقي �سنة 2009 من بني 

هذه االأ�سماء اخلم�سة و�سيتم االعالن الر�سمي عن الفائز باجلائزة يوم 25 من �سهر �سباط القادم.

بر�صلونة وت�صل�صي يقت�صمان 
اللقب الأفريقي 

مدريد / وكاالت
الفريق  جنم  ا�سابة  تاأكيد  بر�سلونة  لنادي  الر�سمي  املوقع  اأعلن 
الثانية  الدرجة  من  الكاحل  يف  بالتواء  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني 
االأوكراين  كييف  دينمو  فريق  �سد  الكتالوين  الفريق  مباراة  اأثناء 
فريق  �سد  بر�سلونة  دي��رب��ي  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  �سيمنعه  م��ا  وه��و 

ا�سبانيول �سمن الدوري اال�سباين اليوم ال�سبت.
اأبو  يف  لالندية  العامل  كاأ�ض  مباريات  يف  مي�سي  م�ساركة  ان  كما 

ظبي تبقى اي�سًا حمل �سك وتقرتن مبدى حت�سن الالعب من 
اال�سابة.وتعترب هذه االإ�سابة هي الثانية ملي�سي يف االأ�سابيع 
مباراة  يف  االوىل  املرة  اأ�سيب  قد  كان  حيث  املا�سية  القليلة 

فريقه �سد اتلتك بلباو ما جعله يغيب ع�سرة اأيام.
العامل  كاأ�ض  يف  اي�سًا  امل�ساركة  ي�ستطع  مل  مي�سي  اأن  يذكر 
تلك  يف  بر�سلونة  فريقه  �سارك  حني   2006 ع��ام  يف  لالندية 

البطولة وذلك بداعي اال�سابة.

اجلزائرتطالب ب�صمانات 
اأمنية يف بطولة كرة اليد 

مب�صر 
اجلزائر / وكاالت

اأكد االحتاد اجلزائري لكرة اليد م�ساركة منتخبي 
الرجال وال�سيدات يف البطولة االإفريقية لكرة اليد 
التي ت�سيفها م�سر يف الفرتة من ال�سابع اإىل 22 
�سباط املقبل واملوؤهلة لنهائيات كا�ض العامل 2011 
بال�سويد.وطالب االحتاد بو�سع الوفد اجلزائري 
يف اأف�سل الظروف االأمنية داعيا االحتاد االإفريقي 
لكرة اليد بتحمل م�سوؤوليات كاملة يف حالة حدوث 

اأي اعتداء على اأع�سائه.
وقال جعفر ايت مولود رئي�ض االحتاد اجلزائري 
لكرة اليد اأنه �سيلح على اجلانب امل�سري احرتام 
جميع تفا�سيل تنقالت الوفد اجلزائري يف القاهرة 
فيه  �سيقيم  الذي  الفندق  مكان  مراعاة  جانب  اإىل 
�سفارة  بخدمات  ي�ستعني  واأن��ه  اجل��زائ��ري  الوفد 
اجلزائر يف م�سر ل�سمان راحة اجلزائريني خالل 

اإقامتهم مب�سر.

بريوتي يجّدد عقده مع 
اإ�صبيلية �صتة موا�صم

مدريد / وكاالت
جّدد االأرجنتيني بريوتي عقده مع فريقه ا�سبيلية 
�ست �سنوات ا�سافية بقيمة ف�سخ عقد و�سلت اىل 
ا�سبيلية  نادي  رئي�ض  اأعلن  كما  يورو  مليون   48

خوزيه دل نيدو.
دل نيدو اأكد من جهته اأن النادي يجدد عقود العبيه 
النادي  من  على خروجهم  يوافق  لن  واأنه  املهمني 
اال باأ�سعار مرتفعة جدًا وهو ما يجب اأن يعطي 
الهدوء جلماهري ا�سبيلية ازاء ال�سائعات التي 

تربط العبي الفريق باأي اأندية اأخرى.

 مدريد / وكاالت
يف  الب��ورت��ا  خ���وان  بر�سلونة  ن���ادي  رئي�ض  اأك���د 
 "  RAC1  " الإذاع������ة  ب��ه��ا  اأدىل  ت�����س��ري��ح��ات 
باإجراء  يقوم  لن  بر�سلونة  نادي  باأن  الكتالونية، 
يف  اإال  ال�ستوية  االنتقاالت  فرتة  خالل  تعاقدات 
الربازيلي  ال��الع��ب  عقد  ���س��راء  خ��ي��ار  ك��ان  ح��ال 
روبينهو من مان�سي�سرت �سيتي هو خيار " غري 

مكلف كثريًا ". 
كما اأكد البورتا باأنه مل يعان خالل مباراة فريقه 
فريق  بر�سلونة  الأن  كييف  دينمو  اأم��ام  االأخ��رية 
الرئي�ض  و�سف  حد  على   " الثقة  ي�ستحق   "

الكتالوين . 
وح����ول م��ن��اف�����ض ب��ر���س��ل��ون��ة ال���ق���ادم يف 
بطولة االأب��ط��ال، ف��ان الب��ورت��ا اأك��د اأن 
�سعبًا  مناف�سًا  �سيكون  مناف�ض  اأي 

م�سريًا اإىل �سعوبة مواجهة فريق امليالن الذي يقوده جنم 
بر�سلونة ال�سابق رونالدينهو و الذي ميكن اأن يكون هو 

مناف�ض بر�سلونة القادم يف بطولة االأبطال.
يرغبون  بر�سلونة  يف  اجلميع  اأن  اإىل  الب��ورت��ا  واأ���س��ار 
فوز  يعني  ما  وه��و  لالأندية  العامل  كاأ�ض  ببطولة  بالفوز 
الفريق الكتالوين ب�ست بطوالت �ستجعله الفريق االأول يف 

التاريخ الذي يح�سل على �ست بطوالت يف �سنة واحدة .
يف  الفريق  تدريب  عن  غوارديوال  توقف  امكانية  وب�ساأن 
ال�سيف القادم قال البورتا : غوارديوال يعرف اأن النادي 
العامل  ك��اأ���ض  بطولة  م��ن  االنتهاء  وبعد  البقاء  منه  يريد 

لالأندية، �سيكون لدينا الوقت للحديث حول هذا االأمر.
كما اأنهى البورتا حديثه بالتطرق اإىل االنتخابات القادمة 
واأكد اأنه �سيكون من ال�سعب تغيري النموذج احلايل الذي 
ال�سبب  ك��ان  النموذج  ه��ذا  اأن  خا�سة  النادي  عليه  ي�سري 

وراء تقدمي بر�سلونة اأف�سل �سنواته يف التاريخ .

لبورتا: ل خيار للتعاقدات ال�صتوية 
�صوى مع روبينهو

اإريك�صون ي�صعى ل�صراء 
نادي نوت�س كاونتي

لندن / وكاالت 
 اعلنت و�سائل االإعالم الربيطانية اأن ال�سويدي �سفن جوران 
مبجموعة  ع�سو  ال�سابق  اإنكلرتا  منتخب  م��درب  اإريك�سون 
الدرجة  ب��دوري  كاونتي  نوت�ض  فريق  ل�سراء  ت�سعى  مالية 
حاليا  ي�سغل  ال��ذي  اإريك�سون  اأن  االإنكليزي.ويبدو  الثانية 

من�سب مدير الكرة بنادي كاونتي وبيرت ترميبلينج رئي�ض 
مب�ساركة  فريقا  كونا  قد  للنادي  التنفيذي  االإدارة  جمل�ض 
�سراء  اأج��ل  من  االآن  حتى  هويته  تك�سف  مل  ثالث  ع�سو 

احل��ال��ي��ني.واع��رتف ترميبلينج يف  م��الك��ه  م��ن  ال��ن��ادي 
طريقة  ب�سبب  باالإحباط  ب�سعوره  املا�سي  االأ�سبوع 
اإدارة النادي ال�سابقة ، اأما اإريك�سون فقد طالب ال�سهر 
املا�سي باحل�سول فورا على م�ستحقاته املالية البالغة 

�سركة  اأن  زعم  والتي  اإ�سرتليني  جنيه  ماليني  عدة 
�سوي�ض كوموديتي القاب�سة ، امل�سوؤولة من ناحية 

ما عن متويل النادي ، تدين له بها.

فون�ضال / وكاالت 
ال���ت���ق���ى م���������س����وؤول����و االحت������اد 
)يويفا(  القدم  لكرة  االأوروب���ي 
االأوك��ران��ي��ة  االأم���اك���ن  ملناق�سة 
البطولة  مل���ب���اري���ات  امل�����س��ي��ف��ة 
االأوروبية املقبلة )يورو 2012( 

بجانب الدولة املنظمة بولندا.
قرارعقب  �سدور  املتوقع  وم��ن 
انتهاء يومني من املباحثات بني 
ليويفا  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء 

يف جزيرة ماديرا الربتغالية.
اللجنة  ت��ق��وم  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
املتعلقة  الفنية  التقارير  بتقييم 

مالعب  يف  ال���ب���ن���اء  ب���اأع���م���ال 
اقامة  يف  وال��ت��اأخ��ري  ال��ب��ط��ول��ة 

م�سروعات البنية التحتية.
ووافق الفرن�سي مي�سيل بالتيني 
يف اأياراملا�سي على مدن وار�سو 
وجدان�سك وبوزنان وفروكالف 
مباريات  ال�ست�سافة  البولندية 

يورو 2012 .
ولكن من بني اأربع مدن مت منح 
كييف فقط املوافقة النهائية، فيما 
مدد يويفا املوعد النهائي لتقييم 
دونيت�سك  م���دن  ا����س���ت���ع���دادات 

وكاركيف ولفيف .

�صكوك ب�صاأن م�صاركة مي�صي يف كاأ�س العامل للأندية      

 روما / وكاالت
اإرني�ستو  ف��ي��ف��ا  وك��ي��ل  اأ����س���ار 
روما  ن��ادي  اأن  اإىل  برونزيتي 
التعاقد  ي�ستطيع  ال  االإي���ط���ايل 
فان  رود  ال��ه��ول��ن��دي  امل��ه��اج��م  م��ع 
مدريد  ري���ال  ن���ادي  الع��ب  ني�ستلروي 
اإرتبط  االإي��ط��ايل  ال��ن��ادي  اأن  حيث   ، االإ���س��ب��اين 
املا�سية  الفرتة  يف  املهاجمني  من  العديد  مع  بالتعاقد 
الربازيلي  فالمنغو  ن���ادي  والع���ب  ني�ستلروي  مثل 
اأدريانو والعب نادي بايرن ميونيخ االأملاين لوكا توين 
.يذكر باأن نادي روما كان قريبًا جدًا من التعاقد مع فان 
اأ�سار  برونزيتي  لكن  املا�سية  الفرتة  يف  ني�ستلروي 
الالعب  راتب  دفع  ي�ستطيع  ال  االإيطايل  النادي  اأن  اىل 
العايل وذلك نظرًا مل�ساكل الفريق االقت�سادية ، واأو�سح 
اأن الفريق ميكنه التعاقد مع الالعب االإيطايل لوكا توين 
غري املطلوب يف نادي بايرن ميونيخ .وقال برونزيتي الإحدى 
ال�سبكات : الالعب الوحيد الذي ميكن لروما التعاقد معه هو توين 
يح�سل  اأنه  حيث   ، متوقعة  غري  فال�سفقة  ني�ستلروي  ب�ساأن  اأما   ،
على  اق��رتب  وعقده   ، الواحد  املو�سم  يف  ي��ورو  ماليني  �ستة  على 

االنتهاء وهو يبحث على عقد جديد ميتد ملدة اأ�سبوعني.
نادي  ان  عن  اال�سبانية  املاركا  �سحيفة  ك�سفت  ذاته  ال�سياق  ويف 
اىل  ت�سعى  التي  االإجنليزية  االأندية  اىل  ان�سم  روف��رز  بالكبرين 

التعاقد مع ني�ستلروي .
االأ�سهر  خالل  يريد  باأنه  �سابق  وقت  يف  اع��رتف  ني�ستلروي  فان 
اخلم�سة القادمة احل�سول على مكان يف ت�سكيلة الفريق اال�سا�سية 

من اأجل نهائيات كاأ�ض العامل.
ني�ستلروي  اك����د  وق����د 

هو  االأول  خ��ي��اره  ان 
البقاء مع ريال مدريد 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف   ،
ف�����ان ف���ري���ق ال���ري���ال 

الالعبني  بع�ض  ل��دي��ه 
دائما  الهجوم  مركز  يف 

عليهم  ي��ع��ت��م��د  م���ا 
بليغريني.

برونزيتي: روما ل يتعاقد مع ني�صتلروي 

)يويفا( يبحث و�صع امللعب 
الأوكرانية ليورو 2012

روما - )د ب اأ( 
االإيطالية  اأن�سا  اأنباء  وكالة  ذكرت   
وال����رت  االأرج���ن���ت���ي���ن���ي  امل����داف����ع  اأن 
اإن��رت  ���س��ف��وف  ع��ن  �سيغيب  ���س��ام��وي��ل 

م��ي��الن ح��ت��ى م��وع��د ا���س��ت��ئ��ن��اف دوري 
بعد  القدم  لكرة  االإيطايل  االأوىل  الدرجة 
ال�ستوية.وتعر�ض  العطالت  فرتة  انتهاء 
�سامويل الإ�سابة يف الفخذ االأمين خالل 

اأم�ض  ك��ازان  روب��ن  على   0-2 فريقه  فوز 
الفريق  م��ن��ح  ال���ذي  ال��ف��وز  وه���و  االأول، 
بطاقة التاأهل اإىل دور ال�ستة ع�سر لبطولة 
دوري اأبطال اأوروبا.وتعر�ض العب خط 

�ستانكوف��يت�ض  دي��ان  ال�سربي  الو�سط 
املب�اراة.وعلى  خ���الل  لالإ�س��ابة  اأي�سا 
ميالن  اإن��رت  مباراة  عن  �سيغيب  االأرج��ح 

اأمام م�سيفه اتاالنتا يوم غد.

الإ�صابة تبعد املدافع �صامويل عن اإنرت

الكفاءات الريا�صية املغرتبة لبت نداء الوطن يف ملتقى املن�صور

رونالدينيو ومي�صي فرحان باختيارهما للجائزة ال�صنوية

روبينهو على 
طاولة �صفقة 

ا�صبانية

ايتو �صمن املر�صحني للقب 
االف�صل افريقيا


