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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

بغداد / اإكرام زين العابدين
اختتمت يف مالعب بغداد واملحافظات 
للمرحل���ة  الثالث���ة  اجلول���ة  مباري���ات 
االوىل للدوري املمتاز للمو�سم احلايل 
2009 – 2010 ، وجن���ح فريق القوة 
اجلوي���ة يف قل���ب نتيج���ة مباراته مع 
فريق بغداد بعد ان حول تاأخره بهدف 
اىل ف���وز بهدف���ن مقاب���ل ه���دف واحد 
ومتك���ن فري���ق الطلبة من الف���وز على 
�سيف���ه الك���رخ به���دف واحد م���ن دون 
رد  يف ملع���ب ال�سناع���ة و�سجل فريق 

نادي دياىل فوزه االول بالدوري على 
فري���ق م�سايف اجلنوب بثالثة اهداف 
مقاب���ل هدف واح���د يف املب���اراة التي 
جرت بينهما يف ملعب الزوراء وحقق 
فريق نفط اجلن���وب فوزه الثالث على 
الت���وايل وكان على جاره فريق امليناء 
بهدف واح���د دون رد يف املباراة التي 

جرت على ملعب النا�سرية  .
و�سه���د ملعب اجلوي���ة مب���اراة مثرية 
جمعت ا�سحاب االر�ض و�سيفه فريق 
بغ���داد وكادت اح���الم اجلوين تذهب 

اإدراج الري���اح لوال الهدف���ان املتاأخران 
الل���ذان �ساهما يف ا�ساف���ة ثالث نقاط 
جدي���دة للفريق االزرق يف رحلة بحثه 

عن النقاط املهمة مع الفرق القوية .
األغ���ى حك���م املب���اراة ف���الح عب���د هدفًا 
ملهاج���م الق���وة اجلوي���ة رزاق فرح���ان 
معتربا ان الهدف جاء من خطاأ ارتكبه 
فرح���ان، وجنح فريق بغ���داد يف اإنهاء 
ال�س���وط االأول بالتق���دم به���دف جميل 
�سجل���ه الالعب اأمري �سباح يف الدقيقة 
27 م���ن ال�س���وط االول بع���د جمه���ود 

فردي رائع تالعب من خالله باملدافعن 
وجت���اوز جا�س���م حممد غ���الم و�سرب 
الك���رة قوي���ة على مي���ن احلار�ض نور 
�س���ربي، ومل تنج���ح حم���اوالت بغداد 
يف ا�سافة اهداف اخرى  لر�سيده ومل 
ينجح القوة اجلوية  بتعديل النتيجة 
لينتهي ال�سوط االول  بهذه النتيجة .

يف ال�سوط الثاين ا�ستمر التعادل بن 
الفريقن برغم ان مدرب القوة اجلوية 
اجرى تبديال هجوميا ا�سرك فيه احمد 

حنون بدال من جا�سم حممد غالم .

ومل تنج���ح حماول���ة عل���ي خ�سري من 
الق���وة اجلوي���ة بع���د ان لع���ب الك���رة 
يف اح�س���ان احلار����ض �سرم���د ر�سي���د 
، واق���رب فري���ق بغ���داد م���ن ا�ساف���ة 
ه���دف ثان له عندما جن���ح اأمري �سباح 
يف اجتي���از املدافع���ن واإر�س���ال الكرة 
للمهاج���م عل���ي من�س���ور ال���ذي لعبه���ا 
راأ�سي���ة لك���ن عار�س���ة الق���وة اجلوية 
تعاطف���ت معه���م وابع���دت الك���رة اىل 

داخل امللعب .
 لكن حكم املباراة فالح عبد قام باإجراء 

مت�س���رع عندما ا�سهر البطاقة احلمراء 
بغ���داد ع�س���ام  فري���ق  مداف���ع  بوج���ه 
يا�س���ن يف الدقيق���ة 59 لتاأخذ املباراة 
منح���ا جدي���دا ويواج���ه فري���ق بغداد  
ماأزق���ا و�سغط���ا �سديدا م���ن قبل القوة 
اجلوي���ة ال���ذي لع���ب ب�س���كل �ساغ���ط 

لتعديل النتيجة .
وا�س���رك امل���درب عبد اجللي���ل الالعب 
خال���د  موؤي���د  م���ن  ب���دال  كاظ���م  هيث���م 

لر�سن منطقة الو�سط .
و�سارك حممد حن���ون بدال من الالعب 

ابراهيم كامل يف ت�سكيلة القوة اجلوية 
، و�سه���دت الدقائق الع�سر االخرية من 
املباراة ت�سجيل هدف التعادل من قبل 
املهاج���م املخ�س���رم رزاق فرحان الذي 
لعب ك���رة خلفية جميل���ة �سكنت �سباك 
احلار����ض �سرم���د ر�سيد ويع���د الهدف 
واح���دًا م���ن اأف�س���ل اأه���داف ال���دوري 
املمت���از يف املو�س���م احل���ايل ، وقب���ل 
ان تلف���ظ املب���اراة اأنفا�سه���ا االأخ���رية  
وا�س���ل اجلويون �سغطهم على �ساحة 
لعب فريق بغ���داد م�ستغل���ن امل�ساندة 

اجلماهريية الكبرية والنق�ض العددي 
وجن���ح يف ت�سجي���ل ه���دف التقدم عن 
طري���ق املهاج���م اجمد را�س���ي من كرة 
جميلة لعبه���ا من م�سافة بعيدة اأججت 
تنج���ح  ومل   ، واأ�سعلته���ا  املدرج���ات 
حماوالت فريق بغداد لتعديل النتيجة 
يف الوق���ت ب���دل ال�سائ���ع م���ن املباراة 
لتنته���ي باإط���الق �ساف���رة احلكم بفوز 
الق���وة اجلوية بنتيج���ة )2- 1 ( وبلغ 
ر�سيد القوة اجلوية 9 نقاط بينما بلغ 

ر�سيد فريق بغداد اأربع نقاط.

فرحان �سجل واحداً من اأجمل اأهداف الدوري

القوة اجلوية والطلبة ونفط اجلنوب ودياىل تنجح بتحقيق الفوز

تينرييفي يتجّرع خما�سية مريرة 

ال�ساح��ر مي�س��ي يق��ود بر�سلون��ة ل�ستع��ادة �س��دارة ال��دوري الإ�سباين
مدريد / وكاالت

االإ�سباين  ال��دوري  �سدارة  بر�سلونة  فريق  ا�ستعاد 
ريال  ا�ستيالء  قليلة من  �ساعات  بعد  القدم  لكرة 
مدريد عليها بف�سل فوزه ال�ساحق على م�سيفه 
تينرييفي بخم�سة اأهداف نظيفة يف املرحلة 

ال�سابعة ع�سرة من امل�سابقة.
ال�سدارة  انتزع  قد  مدريد  ري��ال  فريق  وك��ان 
على  املبهرة  نتائجه  على  حافظ  اأن  بعد  موؤقتا 
ملعبه وتغلب على ريال مايوركا بهدفن نظيفن 

على ملعب »ا�ستاديو برنابيو » يف وقت �سابق.
بر�سلونة  مي�سي ول���ك���ن  ليونيل  االأرجنتيني  وجنمه 

ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��ز اأف�����س��ل الع���ب يف 
رد  يف  جنحا  م��وؤخ��را  العامل 
�سباك  ودك  االع��ت��ب��ار 
بخم�سة  تينرييفي 
نظيفة  اأه����������داف 
ك�����ف�����ل�����ت ل����ل����ف����ري����ق 

ا�ستعادة ال�سدارة.
بر�سلونة  فريق  يف  البطولة  دور  مي�سي  ولعب 
تكفل  بينما  )ه��ات��ري��ك(  اأه����داف  ث��الث��ة  و�سجل 
كارل�ض بويول وايزيكيل لونا )العب تينرييفي 
ف��ري��ق��ه( بت�سجيل  ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ يف م��رم��ى 

الهدفن االآخرين.
ورفع بر�سلونة ر�سيده اإىل 43 نقطة بفارق نقطتن 
اأمام ريال مدريد الذي كان ياأمل االحتفاظ مبوقعه 
اأندري�ض  وقال  املقبل.  االأ�سبوع  حتى  ال�سدارة  يف 
، ما  »ليو كان عظيما  األعاب بر�سلونة  اني�ستا �سانع 
فعله يف نهاية ال�سوط االأول كان مذهال ، �سيء ميكن 

لالعبن العظماء فقط حتقيقه«.

الدقة يف  افتقد  اأمام بر�سلونة ولكنه  بداية قوية  تينرييفي  وقدم 
ال�سبق  ت�سجيل هدف  اأن ينجح مي�سي يف  قبل  االأخ��رية،  اللم�سة 
التمريرة  م�ستغال   38 الدقيقة  يف  رائ��ع  جمهود  م��ن  لرب�سلونة 

الرائعة من بويان كركيت�ض.
كرة  مي�سي  اأر�سل  االأول  ال�سوط  نهاية  على  واح��دة  دقيقة  وقبل 

متقنة اأودعها القائد بويول براأ�سه داخل ال�سباك.
ويف الوقت ال�سائع من ال�سوط االأول اأ�ساف مي�سي الهدف الثاين 

له والثالث لفريقه بعد جمهود رائع بن اني�ستا وبويان.
على  دقائق  اأرب��ع  وقبل   ،  76 الدقيقة  يف  الثالثية  مي�سي  واأكمل 
فريقه  لونا هدفا عن طريق اخلطاأ يف مرمى  اأحرز  املباراة  نهاية 

اإثر متريرة عر�سية من بيدرو رودريجيز.
بتوقيع  مدريد  ري��ال  هدفا  ج��اء  برنابيو  ا�ستاديو  ملعب  وعلى 

ال�ساعدين جونزالو هيجوين وا�ستيبان جرانريو.
وحقق النادي امللكي الفوز يف جميع مبارياته الت�سع التي خا�سها 

على ملعبه هذا املو�سم.
وقال الربازيلي مار�سيلو ظهري اأي�سر ريال مدريد »مل تكن مباراة 
 ، للملعب  الثقيلة  واالأر�سية  الثلوج  ت�ساقط  ظل  يف  الليلة  �سهلة 

ولكننا لعبنا ب�سكل جيد جمددا ».
وتقدم هيجوين بهدف لريال مدريد بعد مرور ثماين دقائق بعدما 
تلقى متريرة رائعة من ت�سابي الون�سو ليتوغل بالكرة من الناحية 
اليمنى وي�سدد كرة قوية بقدمه الي�سرى من خارج منطقة اجلزاء 

عرفت طريقها لل�سباك مبا�سرة.
والحت العديد من الفر�ض ملايوركا ولكن ريال مدريد كان الفريق 

امل�سيطر دائما على اأجواء املباراة.
وبعد مرور خم�ض دقائق من ال�سوط الثاين جنح جرانريو ، الذي 
�سارك بدال من رافاييل فان دير فارت امل�ساب ، يف ت�سجيل الهدف 
الثاين لريال مدريد من ت�سديدة رائعة بقدمه الي�سرى اإثر متريرة 

من هيجوين.
الثالث  امل��رك��ز  يف  موقعه  بلن�سية  فريق  ع��زز  �سابق  وق��ت  ويف 

بالدوري االأ�سباين بعد تغلبه على م�سيفه خريي�ض 1/3.
 ، االأ�سباين  املنتخب  مهاجمو  لبلن�سية  الثالثة  االأه��داف  واأح��رز 
خوان مانا وديفيد �سيلفا وكارلو�ض مار�سينا بينما اأحرز كارلو�ض 

كالفو الهدف الوحيد خلريي�ض.
ريال  �سيفه  على  اإ�سبانيول  تغلب  املرحلة  مباريات  بقية  ويف 
�سرق�سطة 1/2 وديبورتيفو الكورونا على �سيفه او�سا�سونا 1/
نف�سها  بالنتيجة  خيتايف  �سيفه  على  خيخون  و�سبورتينج  �سفر 
خريي�ض  وظل   .  1/1 بيلباو  اتليتك  �سيفه  مع  ملقة  تعادل  بينما 
، الذي ي�سارك يف دوري الدرجة االوىل االأ�سباين للمرة االأوىل ، 
يف قاع ترتيب بامل�سابقة بر�سيد �سبع نقاط ويبدو اأن الفريق يف 

طريقه للهبوط اإىل دوري الدرجة الثانية جمددًا.
اآخر  نادي  باأي  مقارنة  ملعبه  خارج  نتائج  اأف�سل  بلن�سية  وحقق 
على م�ستوى امل�سابقات االأوروبية بعدما حقق الفوز يف �سبع من 

اأ�سل ت�سع مباريات خارج ملعبه حتى االآن.
رائعة  كانت  ملعبنا  خ��ارج  »نتائجنا  بلن�سية  قائد  مار�سينا  وق��ال 
يف املو�سم احلايل..االآن يجب علينا حماولة حت�سن نتائجنا يف 

مي�ستايا«.
ايفر  متريرة  م�ستغال   11 الدقيقة  يف  لبلن�سية  بهدف  ماتا  وتقدم 
باجنيا ، واأدرك كارلو�ض كالفو التعادل خلريي�ض من هجمة مرتدة 
اإثر  لبلن�سية  الثاين  الهدف  �سيلفا  ي�سجل  اأن  قبل   26 الدقيقة  يف 

متريرة رائعة من الدويل ديفيد فيا.
واأحرز مار�سينا هدف احل�سم للفريق ال�سيف قبل 20 دقيقة على 

نهاية املباراة من جمهود فردي رائع من منت�سف امللعب.
ورفع بلن�سية ر�سيده اإىل 35 نقطة يف املركز الثالث بفارق �ست 

نقاط خلف ريال مدريد.
نقطة  بفارق  الرابع  املركز  اإىل  الكورونا  ديبورتيفو  فريق  وقفز 
نظيف  بهدف  او�سا�سونا  على  تغلبه  بعد  مايوركا  اأم��ام  واح��دة 

�سجله خوان رودريجيز.
لقاء  قبل  بلن�سية  خلف  نقاط  اأرب��ع  بفارق  ديبورتيفو  ويتاأخر 

الفريقن يف كاأ�ض ملك اإ�سبانيا يوم غد.

ديارا ي�سيد بالتعادل 
التاريخي ملايل مع اأنغول يف 

افتتاح الكاأ�س الأفريقية       
 لواندا / وكاالت

اأ�س���اد حمم���دو دي���ارا جنم خ���ط و�سط ري���ال مدري���د االأ�سب���اين بالتعادل 
التاريخ���ي ال���ذي انتزعه املنتخ���ب املايل م���ن م�سيفه االأنغ���ويل 4/4 يف 

افتتاح بطولة كاأ�ض االأمم االأفريقية لكرة القدم.
وقبل 11 دقيقة فقط على نهاية املباراة االفتتاحية للمجموعة االأوىل التي 
اأقيمت عل���ى ملعب 11 نوفمرب بالعا�سمة االأجنولي���ة لواندا كان املنتخب 
االأجن���ويل متقدما باأربعة اأه���داف نظيفة وبدا اأنه يف طريقه لتحقيق فوز 
تاريخ���ي ولك���ن املنتخب امل���ايل اأحرز اأربع���ة اأهداف قاتلة كفل���ت له نقطة 

التعادل.!
وق���ال ديارا »كنا نعلم اأن املباراة �سعب���ة للغاية واأن اأر�سية امللعب مل تكن 

لت�ساعدنا«.
واأ�ساف »�سمحنا لهم باللعب ب�سيء من الثقة يف ال�سوط االأول ثم تقدموا 

4/�سفر ، بالن�سبة لنا كانت خيبة اأمل اأمام العامل«.
واأو�س���ح »وبرغ���م ذل���ك وبف�س���ل خربتن���ا جنحن���ا يف التحك���م باأنف�سن���ا 
واحلف���اظ على هدوئنا وعدن���ا اإىل اأجواء املباراة ، وعندم���ا �سجلنا هدفًاَ 

قلنا الأنف�سنا ما الذي مينعنا من ت�سجيل هدف اآخر«.
واأكد ديارا كل �سيء جائز يف كرة القدم »اأظهرنا اأن اأربعة اأهداف يف هذا 
التوقي���ت �سيء ممكن ، اإنها كرة القدم ، يف كرة القدم احلديثة يجب عليك 

اأن تثق يف اأن لديك االإمكانات الالزمة«.
واو�س���ح: لك���ن عليك اأي�س���ا اأن تكون قوي���ا للغاية من الناحي���ة العقالنية 
ولق���د اأظهرنا ذل���ك ، نحن �سعداء بالتعادل ، اإنها نتيج���ة رائعة ، لقد حققنا 

املعجزة«.
وب���داأت املب���اراة بالوقوف دقيق���ة �سمت حدادًا على مقت���ل ثالثة اأفراد من 
بعث���ة منتخب توغو يف اأعقاب الهجوم امل�سلح على حافلة الفريق ، والذي 

خلف العديد من االإ�سابات اي�سا.

روما / وكاالت
ا�ستط���اع نادي ميالن االإيط���ايل موا�سله 
�سغط���ه على مت�س���در ال���دوري االإيطايل 
اإن���ر ميالن ، وذلك بعد اأن ا�ستطاع الفوز 
عل���ى �ساح���ب املرك���ز الثال���ث يف بطولة 
بثالث���ة  يوفنتو����ض  االإيط���ايل  ال���دوري 
اأه���داف مقاب���ل ال �س���يء يف ملع���ب نادي 
يوفنتو����ض يف تورين���و . ب���داأت املباراة 
ب�سغوط���ات كب���رية بن الطرف���ن ، حيث 
اأن الي���ويف اأت���ى من ف���وز مهم م���ن بارما 
بع���د نتائج �سلبي���ة طويل���ة ، و�سغوطات 
اأك���رب على م���درب الفريق ت�س���ريو فريارا 
الذي ق���د يفق���د من�سبه بعد ه���ذه املباراة 
، بينم���ا امليالن يري���د موا�سل���ة �سحوته 

بع���د نتائج���ه االإيجابية االأخ���رية . وبعد 
حم���اوالت ب���ن الطرف���ن واإىل الدقيق���ة 
التا�سع���ة والع�سري���ن تقريبًا م���ن املباراة 
ح�س���ل امليالن على �سرب���ة زاوية ، نفذها 
بريل���و حتى م���رت الكرة ب���ن العبن من 
ن���ادي يوفنتو����ض وم���ن حار����ض الفريق 
مانينج���ر حت���ى اأت���ت اإىل مداف���ع امليالن 
األي�سان���درو ني�ست���ا ال���ذي �سج���ل الهدف 
االأول ل�سال���ح الرو�سونريي . وتوا�سلت 
املحاوالت بن الطرف���ن ، وبعد املرتدات 
و املح���اوالت من الربازيل���ي دييغو الذي 
�سكل خطورة على مدافعي امليالن اإىل اأن 
اأنته���ى ال�سوط االأول بتقدم امليالن بهدف 
مقاب���ل ال �س���يء ، و يف ال�س���وط الثاين و 

مع توقع���ات كبرية بتعدي���ل حال اليويف 
بدخول ديل بيريو اإىل اأر�ض امللعب. لكن 
بدايت���ه مل تك���ن هناك الكثري م���ن الفر�ض 
اخلط���رية بن الطرفن ، بينم���ا يذكر باأن 
قائد اليويف األي�سان���درو ديل بيريو دخل 
اإىل املب���اراة يف الدقيق���ة ال�ستن بداًل من 
�ساحلمدفيت����ض ، وبعده���ا باأرب���ع دقائق 
م���ن  بول�س���ن  الدمنارك���ي  زميل���ه  خ���رج 
املب���اراة م�ساب���ًا حتى دخل ب���داًل منه دي 
ت�سيل���ي ، وبنف�ض الوقت دخ���ل الفرن�سي 
فالمين���ي ب���داًل م���ن جات���وزو م���ن جانب 
املي���الن . ويف الدقيق���ة الثانية وال�سبعن 
�سجل امليالن م���ن جديد عن طريق �سربة 
زاوية وبعد متريره م���ن االإيطايل بريلو 
اإىل الربازيل���ي رونالديني���و الذي �سرب 
الث���اين  اله���دف  و�سج���ل  براأ�س���ه  الك���رة 
ل�سال���ح املي���الن ، وحاول املي���الن بعدها 
احلف���اظ عل���ى النتيج���ة وال�سيط���رة على 
مل  يوفنتو����ض  العب���و  بينم���ا   ، الك���رة 
ي�ستطيع���وا ت�سكيل خط���ورة كبرية على 
املي���الن حت���ى خ���رج بع�ض م���ن جماهري 
الي���ويف م���ن املب���اراة بغ�س���ب واأ�سعلوا 
الن���ار يف مدرج���ات امللعب . وقب���ل نهاية 
الوق���ت االأ�سلي م���ن املب���اراة بدقيقتن ، 
عاد الربازيل���ي رونالدينيو للت�سجيل من 
جدي���د وذلك بعد اأن اأكم���ل عر�سية اأخرى 
واأعلن عن الهدف االأخري والثالث للميالن 
، حتى انتهت بعد ذلك املباراة بفوز امليالن 
بثالث���ة اأهداف مقابل ال �سيء ، وبعد هذه 
اجلول���ة يف الدوري االإيط���ايل، بقي اإنر 
ميالن مت�س���در الدوري بر�سيد 45 نقطة 
، ويف املرك���ز الث���اين ياأتي ميالن بر�سيد 
37 نقط���ة وم���ع مب���اراة موؤجل���ة ، ويف 
املرك���ز الثالث ياأت���ي يوفنتو����ض بر�سيد 

33 نقطة .

 باري�س / ا ف ب 
اكد رئي�ض االحتاد الدويل لكرة القدم ال�سوي�سري جوزيف 

بالتر يف ر�سالة وجهها اىل رئي�ض االحتاد االفريقي 
الكامريوين عي�سى حياتو »ثقته باأفريقيا« قبل �ستة ا�سهر من 

نهائيات كاأ�ض العامل يف جنوب افريقيا وذلك على الرغم من 
حادث االعتداء امل�سلح على حافلة منتخب توغو عند حدود 
انغوال مع الكونغو وهي يف طريقها اىل كابيندا للم�ساركة 

يف كاأ�ض امم افريقيا. وكتب بالتر يف ر�سالته »لدي الثقة 
باأفريقيا ، وبف�سل هذه الثقة القوية �سننظم جميعا امل�سابقة 
االبرز يف كرة القدم العاملية عام 2010«. واأ�ساف »الو�سع 
املرعب )الهجوم امل�سّلح على حافلة توغو( لن يرغمنا على 

ان نن�سى باأن كرة القدم االفريقية كتبت �سفحات رائعة جدا 
يف تاريخ كرة القدم العاملية« ، م�سريا اىل انها »مهد اجلواهر 

اخلام لكرة القدم. �ست�ستقبل قريبا على ارا�سيها وللمرة 
االوىل نهائيات كاأ�ض العامل التي �سرد االعتبار لها«. وتابع 

البيان »يف الوقت الذي كان فيه احد اع�ساء االحتادين 
الدويل واالفريقي وحتديدا منتخب توغو �سحية الحداث 

ماأ�ساوية فاإن بالتر يود تاأكيد دعمه الكبري جدا حلياتو«. 
وختم قائال : فيفا واأنا �سخ�سيا متاأثرون جدا ناحية 

ال�سحايا ون�سارك كليا يف احزان عالئالتهم واملقربن منهم.

اأ�سرتاليا / وكاالت
 ت���وج الع���ب التن����ض االأمريك���ي اآن���دي رودي���ك باأول 
لق���ب له يف املو�س���م اجلديد ، وبعد غي���اب عن من�سات 
التتويج دام 11 �سهرا، حيث تغلب على الت�سيكي راديك 
 )7/9( و6/7   )2/7(  6/7 اللق���ب  حام���ل  �ستيباني���ك 
يف نهائ���ي بطولة بري�سبان االأ�سرالي���ة البالغ جمموع 
جوائزها 592 األ���ف دوالر. وكانت بطولة ممفي�ض اآخر 
بطول���ة توج روديك �ساحب املركز ال�سابع فى الت�سنيف 
العامل���ي بلقبه���ا يف �سباط من الع���ام املا�سي حيث فاز 
عل���ى �ستيباني���ك اأي�س���ا يف النهائ���ي. وج���اء فوز 
رودي���ك امل�سن���ف االأول للبطولة يف املباراة 

النهائي���ة  على �ستيباني���ك امل�سنف الث���اين للبطولة وحامل 
لقبه���ا ، ليجي���ب عل���ى الكث���ري م���ن االأ�سئل���ة ح���ول م�ستوى 
الالع���ب االأمريك���ي قب���ل اأ�سبوع واح���د من انط���الق بطولة 
اأ�سرالي���ا املفتوح���ة اأوىل بط���والت جران���د �س���الم االأرب���ع 
الك���ربى يف املو�س���م اجلدي���د. وكان���ت بري�سب���ان ه���ي اأول 
بطولة يخو�سه���ا روديك منذ االن�سح���اب يف ت�سرين االأول 
املا�س���ي م���ن بطولة �سنجه���اي ب�سب���ب اإ�ساب���ة يف الركبة. 
وج���اء فوز روديك بالبطولة ليكون مبثاب���ة اإنذارا ملناف�سيه 
يف اأ�سرالي���ا املفتوح���ة الت���ي و�سل الالع���ب االأمريكي اإىل 
ال���دور قبل النهائي به���ا اأربع مرات من قب���ل. وقال روديك: 
ال اأع���رف بالتاأكي���د م���ا اإذا كنت اأتوق���ع الفوز ب���اأول بطولة  

اأخو�سه���ا بعد ف���رة غياب طويل���ة. لدّي �سع���ور جيد جتاه 
ذلك. اأدائ���ي يف �سربات االإر�سال جعلن���ي اأفوز بالعديد من 
املباري���ات. واأ�س���اف: متكن���ت من حتوي���ل تخلفي 5/1 يف 
املجموع���ة الثاني���ة اأم���ام العب مث���ل اأندي بف�س���ل �سربات 
اإر�س���ايل وبعدم���ا ك�س���رت اإر�سال���ن متتالي���ن ل���ه. واحتاج 
رودي���ك اإىل اأك���ر من �ساعت���ن بقليل للفوز عل���ى �ستيبانيك 
/31 عام���ا/ امل�سنف الثاين ع�سر على العامل وال�سعود اإىل 
من�سة التتوي���ج للمرة االأوىل يف املو�س���م احلايل. ويعتزم 
رودي���ك االآن اأن يخو�ض مب���اراة تدريبية يف نادي كويوجن 
االأ�سبوع املقب���ل بعدما جنح يف االختبار الذي خا�سه بهذه 

البطولة للتاأكد من تعافيه الكامل من االإ�سابة يف الركبة.

امليالن يوا�سل مالحقة الإنرت ويهزم اليوف�ي روديك يتوج بلقب )بري�سبان( الأ�سرتالية للتن�س
بثالثة اأهداف بتورينو 

زيوريخ / وكاالت
اأ�سدر االحتاد الدويل للتاأريخ واالإح�ساء ) 

.2009 لعام  الهدافن  قائمة    )  IFFHS
وت�س���در مهاج���م فري���ق �سيمي���زو بول�س���ه 
اأوكازاك���ي  �سينج���ي  الياب���اين  واملنتخ���ب 
)23 عام���ًا ( قائم���ة ه���دايف 2009 بع���د اأن 
ق���ام باإحراز 15 هدف���ًا يف ه���ذا املو�سم على 
املهاج���م  م���ع  ال���دويل مت�ساوي���ًا  امل�ست���وى 
واجلزائ���ري  دروجب���ا  دي���دي  االإيف���واري 
عبدامللك زياي���ة.  وكان قد بداأ اأوكازاكي يف 
م�سل�سل اأهدافه الدولية بعام 2009 من �سهر 
كانون الثاين عندما متكن من اإحراز الهدف 
االأول للمنتخ���ب الياباين يف مرمى منتخب 
اليمن والت���ي انتهت بفوز اليابان بنتيجة 2 
- 1 يف اإطار ت�سفيات كاأ�ض اأمم اآ�سيا 2011 
وبعده���ا يف �سه���ر �سب���اط متكن م���ن اإحراز 
ه���دف يف مرم���ى منتخ���ب فنلن���دا باملباراة 
الودي���ة والتي انتهت بف���وز اليابان بنتيجة 
5 - 1 ويف �سه���ر ايار متكن من اإحراز هدف 
يف كل من منتخبي ت�سيلي وبلجيكا ببطولة 
كاأ����ض كريين الودية والت���ي اأقيمت باليابان 
وبعده���ا يف �سهر حزيران متك���ن من اإحراز 

ه���دف احل�سم للمنتخ���ب الياباين يف مرمى 
منتخب اأوزباك�ستان بت�سفيات كاأ�ض العامل 
2010 ليف���وز منتخبه بنتيجة 1 - 0 ويكون 
اآ�سي���وي  منتخ���ب  اأول  الياب���اين  املنتخ���ب 
ي�سمن التاأه���ل لنهائيات كاأ�ض العامل 2010 
بجن���وب اأفريقيا ويف �سه���ر ايلول متكن من 
اإحراز ه���دف وحيد يف مرم���ى منتخب غانا 
مبباراة ودي���ة اأقيمت يف مدين���ة اأوتريخت 
الهولندي���ة واأنته���ت بف���وز الياب���ان بنتيجة 
4 - 3 وبعده���ا يف �سهر ت�سرين االول متكن 
من اإح���راز ثالثة اأه���داف يف مرمى منتخب 
ه���وجن كوجن والت���ي اأنتهت بنتيج���ة 6 - 0 
مل�سلح���ة زمالء اأوكازاكي يف اإطار ت�سفيات 
كاأ����ض اأمم اآ�سي���ا 2011 وبعده���ا باأ�سب���وع 
متك���ن م���ن تك���رار الثالثية ولك���ن يف مرمى 
منتخ���ب توجو مبباراة ودي���ة والتي انتهت 

بنتيجة كبرية  5 - 0 .
واأخ���ريًا خت���م اأوكازاك���ي مو�سم���ه ال���دويل 
باإح���رازه هدف���ًا وحيدًا من ركل���ة جزاء على 
مرم���ى منتخب ه���وجن كوجن والت���ي انتهت 
بنتيج���ة 4 - 0 يف اإط���ار ت�سفيات كاأ�ض اأمم 

اآ�سيا 2011 لتكون ح�سيلته 15 هدفًا.

بالتر يثق باأفريقيا رغم 
العتداء! 

الياباين �سينجي اأوكازاكي هداف العامل لعام 2009

املخ�ضرم رزاق فرحان

امليالن يوا�ضل م�ضل�ضل انت�ضاراته

�ضينجي يف مقدمة ترتيب هدايف العامل

اجلوية ينتف�ض ويحقق فوزا ثمينا


