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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

روما  / وكاالت
تكللت عودة النجم الدويل االنكليزي 
االيطايل  ملليللان  اىل  بيكهام  ديفيد 
بلللاللللنلللجلللاح، حللليلللث حلللقلللق الللفللريللق 
على  عري�ضا  انت�ضارا  اللومباردي 
�ضمن   2-5 بنتيجة  جللنللوة  �ضيفه 
التي  الدوري  املرحلة 18 من بطولة 

�ضهدت ت�ضجيل 33 هدفا.
الللذي يبدو يف  انللر ميان  وحللافللظ 
طريقه للظفر باللقب للمرة اخلام�ضة 
علللللى الللتللوايل والللثللامللنللة علل�للضللرة يف 
الثماين  النقاط  فللارق  على  تاريخه، 
التي تف�ضله عن ميان، والت�ضع عن 
م�ضيفه  على  تغلب  الللذي  يوفنتو�س 
بارما 2-1، بفوزه على كييفو بهدف 

وحيد.
وبذلك يكون انرميان قد ح�ضم لقب 
بطل ال�ضتاء للمرة ال�ضابعة ع�ضرة يف 

تاريخه.
مدرب  ليوناردو  الربازيلي  واأ�للضللاد 
ميان باإال�ضرار الذي اأظهره بيكهام 
يف اأول مباراة يخو�ضها بعد عودته 

معارا للمرة الثانية.
الك�ضندر  الربازيلي  ا�ضابة  ومنحت 
باتو والهولندي كارين�س �ضيدورف 
الفر�ضة لبيكهام للم�ضاركة من البداية 
هجومية  بللواجللبللات  امللللدرب  وكلفه 
اليمنى  الناحية  يف  املعتاد  من  اكرب 

مل�ضاندة اخلط االمامي.
»�ضكاي«  ملللحللطللة  لللليلللونلللاردو  وقللللال 
اأ�ضبوعا  بيكهام  التلفزيونية:ق�ضى 
كافة  امللللراكلللز  يف  خلللالللله  جللربللنللاه 
ا�ضرارا  ميلك  الللتللدريللبللات(.  )خللال 
امل�ضاعدة،  تقدمي  على  حمللدود  غللر 

وقدرات وذكاء خططيا غر عاديني.
وقللللللال ادريلللللانلللللو غلللالللليلللاين امللللديلللر 
التنفيذي مليان:بيكهام �ضفقة رائعة 
متاما مثلما كان يف املو�ضم املا�ضي. 
انه العب ممتاز و�ضخ�ضية رائعة. ال 
لقد  املللال.  من  كثر  على  منا  يح�ضل 
ح�ضر اىل ميان ال�ضباب اأخرى غر 

املال.
املباراة، خطف جنوة  وبالعودة اىل 
هدف ال�ضبق بعد متريرة عر�ضية من 
االرجنتيني  ار�ضلها  اليمنى  اجلهة 
رودريغو باال�ضيو وتابعها جوزيبي 
احلار�س  فللوق  مللن  بللراأ�للضلله  �ضكويل 

الربازيلي ديدا )25(.
م�ضتغا  الللللهللللدف  جلللنلللوة  و�لللضلللجلللل 
انللخللفللا�للس اللللللروح املللعللنللويللة لدى 
الربازيلي  ف�ضل  بعد  ملليللان  العللبللي 
جزاء  ركلة  ترجمة  يف  رونالدينيو 

امربوزيني  ما�ضيمو  عليها  ح�ضل 
ونفذها االول خفيفة متكن احلار�س 
مللاركللو اميليا من  اللللدويل االيللطللايل 

الت�ضدي لها )13(.
هذه  الفر�ضة  رونالدينيو  يفوت  ومل 
نف�ضه  امربوزيني  ح�ضول  بعد  املرة 
على ركلة جزاء ثانية، ونفذها بنجاح 

مدركا التعادل )32(.
يف  كما  الللقللادم  بيكهام  ان  والللافللت 
الن�ضف الثاين من املو�ضم املا�ضي من 
االمركي  غاالك�ضي  اجنلي�س  لو�س 
على �ضبيل االعارة والذي �ضارك منذ 
مدرب  انظار  وحتللت  املللبللاراة  بداية 
مل  كابيللو،  فابيو  االيطايل  انكلرا 

رونالدينيو  ف�ضل  بعد  حظه  يجرب 
يف املرة االوىل، علما باأنه متخ�ض�س 

بتنفيذ الكرات الثابتة.
دي  �ضيلفا  تياغو  الللربازيلللللي  ومنح 
بعد  مليان  التقدم  »تياكينيو«  بايفا 
لكرة و�ضلته من امربوزيني  متابعة 

.)38(
ماركو  علللزز  الللثللاين،  اللل�للضللوط  ويف 
لعبة  اثللر  الثالث  بالهدف  بورييللو 
ومرر  رونالدينيو  بللداأهللا  م�ضركة 
النهاية  يف  الللكللرة  انطونيني  لللوكللا 
فلل�للضللجللل مللنللهللا اللللهلللدف اللللرابلللع على 
�ضرو«  »�للضللان  ملعب  على  الللتللوايل 

.)48(

الرابع  الللهللدف  بورييللو  وا�للضللاف 
لفريقه بطريقة رائعة بعد ان و�ضلته 
تابعها  امللربوزيللنللي  مللن  بعيدة  كللرة 
باالر�س  ارتللطللمللت  خلفية  مق�ضية 
وخدعت اميليا وا�ضتقرت يف �ضباكه 

بعد ان ا�ضابت القائم االمين )60(.
وح�ضل رونالدينيو على ركلة جزاء 
هي الثالثة لفريقه يف اللقاء مل ينفذها 
لاحتياطي  املللهللمللة  وتللللرك  بنف�ضه 
الهولندي كا�س يان هونتيار الذي 
الهدف  ملل�للضللجللا  الللتللنللفلليللذ  يف  جنلللح 

اخلام�س )74(.
�ضوازو  دافيد  الهندورا�ضي  ورد 

جنوة  مع  له  ظهور  اول  يف 

بعدما  بللالللذات  انرميان  مللن  قللادمللا 
غافل الدفاع و�ضدد كرة قوية ا�ضابت 
مرمى  اىل  وحتللولللت  االي�ضر  القائم 
لفريقه  الللثللاين  الللهللدف  م�ضجا  ديللدا 
ال�ضابق  فللريللقلله  مللرمللى  يف  احلللللايل 

.)79(
على  �ضعبا  فللوزا  يوفنتو�س  وحقق 
م�ضيفه بارما 2-1واأبعده عن املركز 

اخلام�س.
االر�س  ا�ضحاب  يوفنتو�س  وفاجاأ 
البو�ضني  توقيع  حمل  مبكر  بهدف 
ح�ضن �ضالح حميدزيت�س بعد ركنية 
املدافع جورجو  راأ�س  نفذت على 
كيليني ومنه اىل البو�ضني 

املرمى  اي�ضا يف  براأ�ضه  اكملها  الذي 
.)3(

وا�ضتفاق بارما من كبوته وعادل عرب 
براأ�ضه  تابع  الللذي  امللوروزو  نيكوال 
كرة عر�ضية من داميانو زينوين يف 
الك�ضندر  اال�ضرايل  احلار�س  �ضباك 
جانلويجي  عن  نللاب  الللذي  مانينجر 

بوفون بني اخل�ضبات )25(.
و�ضغط يوفنتو�س للتعوي�س فاأ�ضفر 
�ضجله  الللذي  الثاين  الهدف  عن  ذلللك 
مرمى  يف  خللطللاأ  كا�ضتيليني  بللاولللو 

فريقه )39(.
وخلللل�للللضللللر يللللوفللللنللللتللللو�للللس جلللهلللود 
كا�ضري�س  مللارتللن  االوروغلللويلللاين 

بالبطاقة ال�ضفراء الثانية )73( دون 
ان تتبدل النتيجة.

بدل  الللوقللت  يف  نقطتني  رومللا  وفقد 
ال�ضائع واملركز الرابع اي�ضا بعد ان 
بهدفني  كالياري  م�ضيفه  على  تقدم 
الوقت  بللعللد  االوىل  الللدقلليللقللة  حللتللى 
ثانية  اال�ضلي ثم اهتزت �ضباكه مرة 
بعد دقيقتني. وبعد �ضوط اول �ضلبي 
دافيد  الت�ضيلي  افللتللتللح  الللنللتلليللجللة، 
ركلة  مللن  لللرومللا  الت�ضجيل  بلليللزارو 
جزاء احت�ضبت اثر عرقلة الي�ضاندرو 
اغلللو�لللضلللتللليلللنلللي لللللللل�لللضلللربلللي مللركللو 
فو�ضينيت�س )52( وا�ضاف �ضيموين 
وقل�س   .)65( الثاين  الهدف  بروتا 

االوروغوياين دييغو لوبيز باريخو 
الفارق من متابعة كرة نفذها دانييلي 
وادرك   ،)91( ركللنلليللة  ملللن  كللونللتللي 

كونتي نف�ضه التعادل )93(.
�ضيفه  املللام  تخلفه  الت�ضيو  وحلللول 
مارتن  للدمناركي  بللهللدف  ليفورنو 

برغفولد )7( اىل فوز كبر 1-4.
التعادل  فلوكاري  �ضرجيو  وادرك 
منح  ثلللم   )48( االأر�لللللس  الأ�للضللحللاب 
اثر  الللتللقللدم  فريقه  نف�ضه  فلللللوكللاري 
متللريللرة مللن تللومللازو روكلللي )54(، 
وا�ضاف االخر الهدف الثالث )72(.

انهى  اللل�للضللائللع،  بلللدل  اللللوقلللت  ويف 
الللل�لللضلللربلللي الللكلل�للضللنللدر كللللورالللللوف 
ركلة  مللن  الللرابللع  بالهدف  املللهللرجللان 

جزاء )91(.
و�للضللار نللابللويل رابللعللا بللفللوزه على 
بهدفني  بللرغللامللو  اتللاالنللتللا  م�ضيفه 
 ،)7( كللاللليللاريللللللللي  فللابلليللو  �ضجلهما 

وميكيلي بات�ضينت�ضا )58(.
اودينيزي  �ضيفه  على  باري  وتغلب 
بهدفني �ضجلهما ريكاردو ميجوريني 
اثلللر متللريللرة مللن الللربازيلللللي باولو 
فيتو باريتو )6(، واالخر بت�ضديدة 
ميينية من داخل املنطقة اثر متريرة 

من ليوناردو بونوت�ضي )68(.
ودك فيورنتينا �ضباك م�ضيفه �ضيينا 
مرة  �ضباكه  تهتز  ان  قللبللل  ملللرات   5
االول  اللل�للضللوط  يف  منها   3 واحللللدة، 
الدمناركي  مبكر  وقللت  يف  افتتحها 
ركنية ومتريرة  بعد  كرولدروب  بر 

راأ�ضية من الربتو جياردينو )5(.
�ضانتانا  ماريو  االرجنتيني  وا�ضاف 
متريرة  اثر  راأ�للس  �ضربة  من  الثاين 
واكمل   ،)28( كولدروب  من  راأ�ضية 
جياردينو الثاثية بت�ضديدة ي�ضارية 

من داخل املنطقة )36(.
ا�لللضلللاف  اللللللثلللللاين،  الللل�لللضلللوط  ويف 
بعدما  اللللرابلللع  الللهللدف  جلليللارديللنللو 
ا�ضتغل عر�ضية من جانلوكا كوموتو 
اللل�للضللبللاك )66(،  بللراأ�للضلله يف  انللهللاهللا 
ادريلللللان موتو  اللللروملللاين  و�للضللجللل 
داخل  من  بت�ضديدة  اخلام�س  الهدف 

املنطقة )79(. 
هدف  ملللاكلللاروين  ما�ضيمو  و�للضللجللل 
ال�ضرف ل�ضيينا من ركلة جزاء )84(. 
بولونيا  �ضيفه  على  كاتانيا  وفلللاز 
 ،)81( �ضبوللي  لنيكوال�س  بللهللدف 
وتعادل �ضمبدوريا مع بالرمو بهدف 
النطونيو كا�ضانو )41( مقابل هدف 
كافاين  اديلل�للضللون  للللاوروغلللويلللاين 

.)40(

عودة بيكهام فاأل خريعلى ميالن

يوفنتو�س يحّقق فوزًا �ضعبًا على بارما .. وتعادل روما وم�ضيفه كالياري

عوا�سم / )ا ف ب(
بلغ االإ�ضبلللاين رافائيل نلللادال الدور 
ربلللع نهائي للللدورة الدوحلللة الدولية 
يف كلللرة امل�ضلللرب اثر فلللوزه ال�ضهل 
عللللى االيطايل بوتيتو �ضتارات�ضي 6 

- 2 و6 - 2 يف �ضاعة 11و دقيقة.
وظهلللر نلللادال مب�ضتلللوى اف�ضلللل من 
مباراتللله االوىل ف�ضيطلللر متاما على 
املجريلللات منتزعلللا ار�ضلللال مناف�ضللله 
يف  االوىل  املجموعلللة  يف  مرتلللني 
ال�ضوطلللني االول وال�ضابع ليفوز بها 
6 - 2 يف 36 دقيقلللة، ومرتلللني اي�ضا 
يف املجموعلللة الثانيلللة يف ال�ضوطني 
ليح�ضمهلللا  وال�ضابلللع  اخلام�لللس 

بالنتيجة ذاتها يف 35 دقيقة.
واأكلللد نادال تفوقه التام على مناف�ضه 
اذ حقلللق الفلللوز ال�ضاد�لللس عليللله يف 
املواجهات ال�ضت التي جمعت بينهما 

حتى االآن.
ويلتقلللي اال�ضباين يف ربلللع النهائي 
مع البلجيكي �ضتيف دار�ضي�س الذي 
تغللللب االربعاء على النجلللم املغربي 
يون�لللس العينلللاوي 6 - 3 و6 - 1 يف 
مبلللاراة ودع فيها االخر ماعب كرة 

امل�ضرب ر�ضميا.
نيكلللوالي  الرو�ضلللي  يفلللّوت  ومل 
دافيدنكلللو الثاللللث الفر�ضلللة بلللدوره 
ماركلللو  ال�ضوي�ضلللري  عللللى  وتغللللب 
كيودينيلللللي 6 - 3 و6 - 4 متخطيلللا 
احلاللللة املر�ضيلللة التلللي اأملت بللله قبل 
للمو�ضلللم  ا�ضتعداداتللله  خلللال  ايلللام 

اجلديد يف بانكوك.
اي�ضلللا  النهائلللي  ربلللع  اىل  وتاأهلللل 
ال�ضربي فيكتلللور ترويكي اخلام�س 
بفوزه ال�ضهل على البلجيكي اوليفييه 
رو�ضلللو 6 - 2 و6 - 2 ، و�ضيلتقي يف 

مباراتللله املقبللللة البولنلللدي لوكا�لللس 
كوبلللوت اللللذي تغللللب بلللدوره عللللى 
االوكلللراين �ضرغلللي �ضتاخوف�ضكلللي 

6 - 2 و7 - 6 )7 - 5(.
ايفلللو  العملللاق  الكرواتلللي  وكان 
كارلوفيت�لللس اآخلللر املتاأهلني اىل دور 
الثمانيلللة بعلللد ان تخطلللى ب�ضعوبلللة 
االمللللاين بنياملللني بيكلللر املتاأهلللل من 

الت�ضفيات 4 - 6 و6 - 3 و6 - 2.
وحققلللت الرو�ضيلللة ماريلللا �ضارابوفا 
بدايلللة طيبلللة خلللال م�ضاركتهلللا يف 
كونلللغ  هونلللغ  دورة  مناف�ضلللات 
اال�ضتعرا�ضية لكرة امل�ضرب بفوزها 

يف مباراتني يف اليوم االول.
فلللازت   ، ال�ضيلللدات  فلللردي  ففلللي 
�ضارابوفلللا على ال�ضينيلللة زهنغ جي 
6 - 7 )5 - 7( و6 - 4 و6 - 2 ، فيما 
فازت مواطنتها فرا زفوناريفا على 

اليابانية ايومي موريتا 
6 - 2 و6 - 2.

ويف فلللردي الرجال، 
التايانلللدي  تغللللب 

عللللى  �ضري�ضابلللان  بلللارادورن 
العجوز الرو�ضي املعتزل 

يفغيني كافلنيكوف 6 
- 2 و1 - 6 10و - 

الزوجي  ويف   .4
املختللللط ، فازت 
فلللا  بو ا ر �ضا
ف  فلنيكلللو كا و
موريتلللا  عللللى 
و�ضري�ضابان 6 

- 4 و7 - 5.

القاهرة  / ا ف ب
اأ�ضبلللح �ضيناريلللو االإطاحلللة مبجل�لللس اإدارة االحتلللاد امل�ضري لكلللرة القدم 
برئا�ضلللة �ضمر زاهر جاهزا يف اروقلللة املجل�س القومي للريا�ضة، ويعترب 
رئي�لللس االحتاد ال�ضابق ع�ضام عبد املنعم رئي�س حترير االهرام الريا�ضي 

اقوى املر�ضحني خلافته.
وعلم من م�ضلللادر مطلعة ان املجل�س القومي للريا�ضة اعد يف �ضرية 
تاملللة وبعلللد املخالفلللات الكثلللرة ملجل�لللس ادارة االحتلللاد احلايل 
�ضيناريلللو االطاحة به والذي من املتوقع ان يجري تنفيذه بعد 
عودة املنتخب امل�ضري من م�ضاركته يف نهائيات امم افريقيا 

2010 يف انغوال من 10 اىل 31 كانون الثاين احلايل.
وا�ضلللارت امل�ضلللادر اىل ان املجل�لللس القوملللي للريا�ضلللة 
يبحلللث منلللذ فلللرة يف كيفيلللة التعامل ملللع املخالفات 
الكبلللرة التلللي وقع فيهلللا املجل�س احللللايل والتي 
ادت اىل ا�ضتقالة اكرث من ع�ضو بداأت مع نائب 
الرئي�لللس وع�ضو املكتلللب التنفيذي لاحتاد 
الدويل )فيفا( هاين ابو ريدة، ثم جمدي 

عبد الغني وامين يون�س. 

نادال يتقّدم يف دورة الدوحة.. واإ�ضبانيا 
تنجح يف هومبان 

جمل�س اإدارة االحتاد 
امل�ضري على و�ضك االإقالة

مدريد / وكاالت
ملعب  علللللللى  االوىل  املللللللبللللللاراة  يف 
�ضيفه  امللام  فالن�ضيا  �ضقط  »ما�ضتايا«، 
ديبورتيفو كورونا بهدف لدافيد �ضليفا 
)72( مقابل هدفني للمك�ضيكي اندري�س 

غواردادو )46( وبابلو الفاريز )55(.
اتلتيكو  تللابللع  الللثللانلليللة،  املللبللاراة  ويف 
املتوا�ضعة  ونتائجه  ال�ضيئة  عرو�ضه 
بو�ضاطة  مللللرات   3 �للضللبللاكلله  فللاهللتللزت 
االوروغوياين برونو فورنارويل )14( 
واالرجنتيني خروتيمو بارالي�س )24 

مللن ركلللللة جلللزاء( والللربتللغللايل دانيال 
�ضجل  الثالثة،  ويف   .)88( كانديا�س 
والك�ضندر   )31( فرنانديز  كري�ضتيان 
خيخو )46( وموراتيون )60( اهداف 
لوبيز  ومونتانا  �ضانتاندر،  را�ضينغ 
 )89( غللوملليللز  بللورخللا  وبللريللز   )57(
هديف الكوركون الذي بلغ ثمن النهائي 
على ح�ضاب ريال مدريد. وتعادل �ضلتا 
�ضيفه  مللع  الثانية  الللدرجللة  مللن  فيغو 
فياريال بهدف لربنهارت ارثورو )44( 
مقابل هدف لايطايل جوزيبي رو�ضي 

.)12(
وكان بر�ضلونة، حامل اللقب و�ضاحب 
�ضدا�ضية نادرة يف العام املا�ضي، �ضقط 
على ار�ضه امام ا�ضبيلية 1-2 يف افتتاح 
مناف�ضات ذهاب ثمن النهائي. ونبقى يف 
عن  اأ�ضبيلية  نادي  اأعلن  حيث  ا�ضبانيا 
ماريو�س  الليتواين  املدافع  مع  تعاقده 
على  ا�ضهر  �ضتة  ملدة  �ضتانكيفي�ضيو�س 
�ضبيل االإعارة من �ضمبدوريا االإيطايل.
عاما(   28( �ضتانكيفي�ضيو�س  ويللحللل 
بذلك مكان �ضرجيو �ضان�ضيز )23 عاما( 

الللللللللللللذي 
يغيب حاليا 

لللللا�للللضللللتللللبللللاه يف 
القلب.  يف  مر�ضًا  معاناته 

م�ضتمر  ب�ضكل  اأ�ضبيلية  ويللهللتللم 
اأن  منذ  العبيه  لللدى  القلب  بحالة 
بللويللرتللا �ضنة  اأنللطللونلليللو  تلللويف 
اأربعة  بعد  عللامللا   22 عللن   2007
اأيام من تعر�ضه الأزمة قلبية خال 

اإحدى املباريات.

�ضقوط فالن�ضيا واأتلتيكو مدريد يف كاأ�س اإ�ضبانيا

وا�سنطن / وكاالت 
جيم�لللس  وليبلللورن  براينلللت  كوبلللي  �ضلللق 
طريقهما يف العام اجلديد مبوا�ضلة ح�ضد 

املزيد من االأ�ضوات.
وح�ضلللل براينلللت ، جنلللم لو�لللس اأجنلي�لللس 
ليكلللرز ، وجيم�لللس جنم كليفانلللد كافالرز 
مناف�ضلللات  يف  االأ�ضلللوات  اأعللللى  عللللى   ،
االحتلللاد الغربلللي وال�ضرقي عللللى الرتيب 
بعلللد الك�ضلللف علللن نتائلللج االقلللراع ملباراة 
�ضلللدارة  براينلللت  ويحتلللل  النجلللوم.  كل 
قائمة هلللدايف دوري كرة ال�ضللللة االأمريكي 
للمحرفلللني،  وح�ضلللل عللللى 17937822 
�ضوتلللا فيما جاء جيم�لللس يف املركز الثاين 

وح�ضل على 1769287 �ضوتا.
كما ح�ضل براينت ، الذي �ضارك يف م�ضابقة 
كل جنلللوم اللللدوري االأمريكلللي للمحرفني 
ثلللاث ملللرات ، عللللى املركلللز االأول ملدافعي 
االحتلللاد الغربلللي يليللله تراكلللي ماكجرادي 

العب هو�ضتون روكت�لللس يف املركز الثاين 
وح�ضل على 746625 �ضوتا.

وح�ضل كارميلو انطوين العب دنفر جنت�س 
على املركلللز االأول ملهاجمي االحتاد الغربي 
بر�ضيلللد 1568259 �ضوتلللا يليللله االأمللللاين 
ديرك نوفت�ضكي العب داال�س مافريك�س يف 
املركز الثاين بر�ضيد 826130 �ضوتا فيما 
اأحرز اماري �ضتودماير العب فنيك�س �ضنز 
عللللى املركلللز االأول لاعبي ارتلللكاز االحتاد 

الغربي بر�ضيد 1304470 �ضوتا.
وح�ضلللل جيم�س على املركز االأول ملهاجمي 
االحتلللاد ال�ضرقي يليه كيفني جارنيت العب 
بو�ضطن �ضلتيك�س يف املركز الثاين بر�ضيد 
1467365 �ضوتلللا فيملللا اأحلللرز دواين واد 
العب ميامي هيت على املركز االأول ملدافعي 
االحتاد ال�ضرقي بر�ضيد 1719359 �ضوتا 
يليللله األلللني ايفر�ضلللون العلللب فيادلفيلللا يف 

املركز الثاين بر�ضيد 930713 �ضوتا.

براينت وجيم�س يح�ضدان اأعلى 
تون�س / وكاالتاالأ�ضوات يف دوري ال�ضلة االأمريكي

انطلقلللت االحتفلللاالت بالت�ضعينية للنلللادي االفريقي 
التون�ضي مبباراة ودية يف كرة القدم جمعته بفريق 
ليلللون الفرن�ضلللي علي ا�ضتلللاد ملعب راد�لللس بتون�س 
العا�ضملللة، وانتهلللت بنتيجلللة التعادل بهلللدف لهدف. 
ورغلللم ان االفريقلللي التون�ضلللي كان ناق�ضلللا من اأبرز 
ركائلللزه املتواجدين ملللع املنتخب الوطنلللي فاإنه قدم 
اأداء جيدا نال اإعجاب اجلماهر التي واكبت املباراة 

باأعداد غفرة. 

 بدا الفريق الفرن�ضلللي املباراة بقوة وفر�س �ضيطرة 
على خ�ضمه ح�ضمها بهدف يف الدقيقة 82 عن طريق 
غومي�لللس وكان بامكان الفريق ا�ضافة اهداف اخرى 
لكن دفلللاع االفريقي كان باملر�ضلللاد وقبل هدف ليون 
اهلللدر و�ضام بن يحيى ركلة جزاء حيث �ضوب الكرة 
خارج املرملللى، يف ال�ضوط الثاين غر اجلهاز الفني 
لفريق ليون ع�ضرة العبني دفعة واحدة كما ان مدرب 
االفريقي ّغر �ضتة العبني ورغم هذه التغيرات فان 
امل�ضتلللوى مل يتاأثر حيث حافظت املباراة على ن�ضقها 

القلللوي واتيحت فر�س جديلللة للفريقني ويف الوقت 
املبلللدل متكلللن النلللادي االفريقي من معادللللة النتيجة 
علللن طريق املعمري.  وقال مدرب االفريقي الفرن�ضي 
لو�ضانلللر بلللان فريقه جنح يف تقلللدمي اداء جيد رغم 
غيلللاب العديد ملللن ركائزه كملللا ان املعو�ضلللني لعبوا 
الول ملللرة مبلللاراة ر�ضمية وقوية املللام خ�ضم عتيد، 
ومن جهته قال مدرب ليون كلود بيال بان فريقه لعب 
املللام خ�ضم يفر�س االحرام قدم اداء متميزا وا�ضاد 

املدرب الفرن�ضي باأداء دفاع النادي االأفريقي.

اعتماد املوعد اجلديد 
لنهائيات اآ�ضيا للنا�ضئني       

 كوالملبور / وكاالت
اعتمد االحتاد االآ�ضيوي لكرة القدم املوعد 

اجلديد الإقامة نهائيات بطولة اآ�ضيا 
للنا�ضئني حتت 16 عامًا. 

ويف ر�ضالة موجهة اإىل الدول املتاأهلة 
للبطولة اأعلن االحتاد االآ�ضيوي لكرة 

القدم اإقامة البطولة خال الفرة من 23 
ت�ضرين االأول ولغاية 7 ت�ضرين الثاين 

2010 علمًا باأنه مل يتم لغاية االآن اختيار 
الدولة امل�ضيفة. وكان من املقرر اإقامة 
البطولة خال الفرة من 1 ولغاية 16 

ت�ضرين الثاين 2010، حيث تقدمت عمان 
واالأردن واإيران واأ�ضراليا طلبات مبدئية 

من اأجل ا�ضت�ضافتها. وي�ضار اإىل اأن 
املنتخبات املتاأهلة اإىل البطولة والبالغ 

عددها 16 هي: اأ�ضراليا وال�ضني وكوريا 
ال�ضمالية واليابان واإندوني�ضيا واإيران 

والعراق واالأردن والكويت وعمان و�ضوريا 
وطاجيك�ضتان وتيمور ال�ضرقية واالإمارات 

واأوزبك�ضتان وفيتنام.

 بيونغ يانغ / وكاالت
اأعلن مدرب منتخللللب كوريا ال�ضمالية كيم جونغ مون باأنه يطمح يف الو�ضول 
اإىل الللللدور 16 بنهائيات كاأ�س العامل 2010 بجنللللوب اأفريقيا بغ�س النظر عن 
جمموعتلللله التي تعترب االأ�ضعب بالبطولة بتواجد كل من الربازيل والربتغال 

وكوت ديفوار.
وقللللد حتدث جونغ مون عرب و�ضائل االإعام الكورية عن مناف�ضته ال�ضعبة يف 
مباريللللات كاأ�س العامل بقوللللله :املباريات يف كاأ�س العللللامل �ضتكون �ضعبة ولكن 
ثقتنللللا بالفريق زادت بعد فوزنا بالبطولللللة الدوية التي اأقيمت بدولة قطر وبل 
زادت مللللن اآمالنا يف حتقيق طموحنللللا  ، يق�ضد بطولة ال�ضداقة الدولية الودية 
التللللي اأقيمللللت يف الدوحة القطرية وجمعت اأربعللللة منتخبات وهي قطر ومايل 

وكوريا ال�ضمالية واإيران وانتهت قبل اأ�ضبوع بفوز كوريا ال�ضمالية باللقب.
اإال اأن جونللللغ مللللون حلللللل جمموعتلللله احلديديللللة بقوللللله :جمموعتنللللا �ضعبللللة 
للغايللللة الأنهللللا ت�ضمللللل اأقوى املنتخبللللات التي تطمللللح يف احل�ضول علللللى املركز 
االأول باملجموعللللة ، فاملنتخبللللات الثاثللللة متتلك العبني رائعللللني بجانب تكتيك 
منتخباتهللللم املنظم واإي�ضًا �ضيكللللون اجلدول الزمني ملباريللللات منتخبنا �ضعبًا 
الأن اأيللللام الراحللللة �ضتكون �ضيقة ما بللللني املباريات الثقيلة وال�ضعبللللة ، اإال اأننا 

�ضنبذل ق�ضارى جهدنا للكفاح يف هذه املجموعة.
وحللللول حتقيق حلم التاأهل لدور 16 اأعلن جونغ مون ب�ضكل �ضريح : �ضحيح 
اأن مهمتنللللا لللللن تكون �ضهلللللة ولكن �ضوف اأكافللللح من اأجل الو�ضللللول اإىل الدور 
16 وهللللديف االآن خلق روح اجلماعة بني العبللللي املنتخب من اأجل حتقيق هذا 

الطموح.
واأ�ضللللاف جونللللغ مللللون : مباراتنا االأوىل �ضتكللللون �ضد الربازيللللل وهي �ضعبة 
جللللدًا وهذه املرة االأوىل التللللي نواجه فيها الربازيل بطلللللة العامل خم�س مرات 
، فالللللكل يعلللللم اأن الربازيل هي اأف�ضل املنتخبات على العامل الأنها متتلك العبني 

يتمتعون مبهارات عالية ولكن �ضنواجهها بتنظيم دفاعي �ضلب.
وحتللللدث بعدها جونغ مون عن املواجهللللة الثانية والتي �ضتكون �ضد الربتغال 
وهللللي التللللي اأخرجت كوريا ال�ضمالية مللللن دور الثمانية بنهائيللللات كاأ�س العامل 
1966 باإنكلللللرا بنتيجللللة كبللللرة قوامهللللا } 5 - 3 { وهذا االأمللللر جعل جونغ 
مون يرغب يف االنتقام بقوله :يف املواجهة الثانية �ضنبذل ق�ضارى جهدنا من 
اأجللللل الفوز يف هذه املبللللاراة الأن اخل�ضم هو الربتغال ، بنف�للللس الطريقة التي 
�ضنخو�ضهللللا مع الربازيل وهي الدفاع املنظم، و�ضيطبق هذا االأمر يف مواجهة 
الربتغال الأننا ندرك قدراتهم الهجومية ولهذا نحن م�ضتعدون يف تاأدية الدفاع 

ب�ضكل �ضارم مع االعتماد على الهجمات املعاك�ضة.

كوريا ال�ضمالية تطمح بالو�ضول 
اإىل الدور 16 يف املونديال

التعادل االإيجابي يح�ضم لقاء االأفريقي التون�ضي وليون الفرن�ضي

الرباط / وكاالت
اأعللللن وزيلللر ال�ضبلللاب والريا�ضلللة 
املغربلللي من�ضف بلخيلللاط املا�ضي 
مبجل�لللس امل�ضت�ضاريلللن اأن املغلللرب 
�ضيقلللدم مللللف تر�ضيحللله الحت�ضان 

نهائيات كاأ�س اإفريقيا 2016.

مل   1988 اإفريقيلللا  كاأ�لللس  ومنلللذ 
ينظم املغلللرب اأي تظاهرة ريا�ضية 
مهملللة ب�ضبلللب اإنكبابللله يف العملللل 
عللللى حلم تنظيلللم كاأ�لللس العامل يف 
اأقلللرب اإىل  اأربلللع منا�ضبلللات وكان 
حتقيق ذلك خال تر�ضحه ملونديال 

يكلللون  اأن  املتوقلللع  وملللن   .2010
امللف املغربي قويا خا�ضة واأنه من 
املنتظر اأن تنتهي خال هذه ال�ضنة 
ببنلللاء ثاثلللة ماعب ت�ضلللل �ضعتها 
اإىل 45 األلللف م�ضجع مبدن مراك�س 

وطنجة واأكادير.

اللتلللني  اإفريقيلللا  كاأ�ضلللي  اأن  يذكلللر 
 2014 و   2012 خلللال  �ضتقاملللان 
قلللد مت منلللح حلللق تنظيمهملللا عللللى 
التوايل للللكل من الغابلللون وغينيا 
ملللع  م�ضلللرك  مبللللف  االإ�ضتوائيلللة 

ليبيا.

وزير ال�ضباب والريا�ضة املغربي يعلن الرت�ضيح لتنظيم كاأ�س اأفريقيا 2016      

يوفنتو�س يتغلب على بارما يف مواجهة �ساخنة بيكهام عاود ح�سوره مع ميالن


