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بغداد / طه كمر
تغل���ب فري���ق الق���وة اجلوي���ة عل���ى فري���ق 
ثالث���ة  مقاب���ل  اه���داف  باأربع���ة  امل�ص���ايف 
اهداف يف مباراة دراماتيكية قادها احلكم 
ال���دويل عالء عب���د القادر وج���رت احداثها 

على ملعب الزوراء .
جاءت احداث ال�صوط االول باأداء متوا�صع 
للفريقني مل يرتق ملا يتمتع به فريق اجلوية 
م���ن مميزات ترج���ح كفته فبان���ت اأرجحية 
وا�ص���حة للم�ص���ايف حيث �ص���هدت الدقيقة 
12 اول تهديد حقيقي لهم عندما �صدد رافد 
ابراهي���م كرة هائلة من خارج منطقة جزاء 
اجلوي���ة رده���ا احلار����س نربا����س �ص���لمان 
ب�ص���عوبة لتح���ول اىل �ص���ربة ركنية وعاد 
عدي عبد علي لي�ص���دد كرة راأ�صية مرت من 
فوق العار�ص���ة اال انه عند �ص���عوده للكرة 
ا�ص���رك مع���ه مدافع اجلوية جا�ص���م حممد 
غ���الم م���ا اأدى اىل �ص���قوطه ار�ص���ا متاأث���را 
باإ�ص���ابة نقل على اثرها ب�صيارة اال�صعاف 
اىل امل�صت�صفى لي�ص���رك بدله الالعب مهند 
ح�ص���ني، وما ان حانت الدقيقة 33 من زمن 
اللقاء لت�ص���هد اول تهديد حقيقي لل�ص���قور 
بع���د ان ح���ول الك���رة الالعب علي خ�ص���ر 
ام���ام املرم���ى وكاد مداف���ع امل�ص���ايف احمد 
عريب���ي ي�ص���جل منه���ا هدف���ا باخلط���اأ يف 
مرم���ى فريق���ه اال انها �ص���لت طريق املرمى 
يف اللحظ���ة االخ���رة وج���اءت الدقيقة 38 

لتحم���ل معه���ا بطاق���ة الرجي���ح للجوي���ني 
عندما �صجل مهاجمهم اأجمد را�صي الهدف 
االول بع���د ان ت�ص���لم الك���رة ف���وق قو����س 
اجلزاء لي�ص���ددها باملبا�ص���ر قوية مل يتمكن 
احلار�س زهر فا�ص���ل من ال�ص���يطرة عليها 

لتعانق �صباكه.
 وعاد م�ص���توى االداء بعد ه���ذا الهدف اىل 
م���اكان علي���ه لي�ص���يف حك���م اللق���اء ث���الث 
دقائ���ق وقت بدل �ص���ائع مل تغر من نتيجة 
ال�ص���وط االول فق���ط انه���ا �ص���هدت دخ���ول 
الالع���ب ال���دويل رزاق فرح���ان ب���دال م���ن 

ابراهيم كامل يف م�صعى من مدرب اجلوية 
لتغير م�صتوى االداء خ�صو�صا يف منطقة 
العمليات التي مل ت�ص���هد اي���ة خطورة على 

مرمى اخل�صم .
فيم���ا ج���اء �ص���وط املب���اراة الث���اين مغايرا 
متاما ملا حدث يف ال�صوط االول حيث �صهد 
ت�ص���جيل 6 اهداف منا�ص���فة ب���ني الفريقني 
فف���ي الدقيقة 49 عزز اأجمد را�ص���ي موقف 
فريقه عندما �ص���جل الهدف الثاين ب�ص���ربة 
راأ����س جميل���ة وا�ص���عا الك���رة عل���ى مي���ني 
احلار�س وقد ا�صرك مدرب اجلوية الالعب 

املخ�ص���رم هيثم كاظم بدال من احمد حنون 
فيم���ا ا�ص���رك مدرب امل�ص���ايف ك���رمي كردي 
الالعب يون�س ر�صيد بدال من رافد ابراهيم 
وت�ص���اعد م�ص���توى االداء للفريق���ني خالل 
دقائق هذا ال�ص���وط خ�صو�صا للجويني اال 
ان العب���ي امل�ص���ايف مل ي�صت�ص���لموا لهيمنة 
اجلوي���ني على جمريات اللق���اء ، بل وقفوا 
ن���دا قويا لت�ص���هد الدقيقة 55 ت�ص���جيل اول 
هدف لهم عن طريق الالعب يا�ص���ر �ص���عدي 
عندما �ص���دد الك���رة من م�ص���افة بعيدة ومن 
جهة الي�صار م�صتغال تقدم احلار�س اجلوي 

ليعود رزاق فرحان يف الدقيقة 59 ويو�صع 
الف���ارق بااله���داف عندم���ا �ص���جل اله���دف 
الثال���ث للجوية بت�ص���ديده الكرة بي�ص���اره 
بعد ان ح�ص���ل عليها من زميله املبدع اأحمد 
اإياد املنطلق من جهة الي�ص���ار لي�صعها على 
ي�ص���ار احلار����س زه���ر فا�ص���ل وكاد العب 
امل�ص���ايف عامر كامي ان يقل����س الفارق يف 
الدقيق���ة 63 عندم���ا راوغ اك���ر م���ن العب 
جوي اآخرهم املدافع ال�ص���لب جا�ص���م غالم 
اإاّل انه �ص���دد الكرة لرده���ا حار�س اجلوية 

وتتحول اىل ركنية .

وقد ا�ص���رك مدرب اجلوي���ة الالعبني حممد 
حنون واحمد خ�ص���ر بدال من داره حممد 
واجمد را�ص���ي فيما ا�صرك مدرب امل�صايف 
الالع���ب �ص���رمد جن���م ب���دال من عام���ر كامي 
ليتمك���ن البدي���ل الناجح احمد خ�ص���ر يف 
الدقيق���ة 81 م���ن ت�ص���جيل اله���دف الراب���ع 
لفريق���ه ف���ور وط���اأة اقدام���ه ار����س امللعب 
م���ن ت�ص���ديده الكرة ب�ص���ربة راأ����س جميلة 
ا�ص���تقرت يف �ص���باك امل�ص���ايف وكاد رزاق 
فرح���ان يف الدقيق���ة 87 ان يعم���ق ج���راح 
امل�ص���ايف بعد ان اخفق يف ت�صجيل الهدف 

اخلام�س من �ص���ربة راأ�ص���ية م���رت بجانب 
القائم ليعود احمد خ�ص���ر يف الدقيقة 88 
وي�ص���جل هدفا اآخ���را األغاه احلكم باإ�ص���ارة 
من مراقب اخلط النه كان يف مو�صع ت�صلل 
وقد �صهدت الدقيقة 90 من املباراة انعطافة 
كبرة يف �ص���ر املباراة بعد ان �ص���جل قائد 
فريق امل�صايف همام �ص���الح الهدف الثاين 
للم�ص���ايف من م�ص���افة بعيدة م�صتغال تقدم 
حار�س اجلوية لي�صيف احلكم ثالث دقائق 
كوقت بدل �ص���ائع متكن يف الدقيقة االوىل 
منه العب امل�صايف حيدر ر�صيد من تقلي�س 
الفارق بت�ص���جيله الهدف الثالث للم�صايف 
عندم���ا �ص���دد الكرة م���ن م�ص���افة بعيدة من 
جهة الي�ص���ار ليغر اجتاهها مدافع اجلوية 
براأ�ص���ه وي�ص���كنها �ص���باك فريق���ه باخلط���اأ 
ليطل���ق بعدها حكم املباراة �ص���افرته معلنا 
انتهاء املب���اراة بفوز اجلوية وحفاظه على 
�ص���دارة املجموعة ال�ص���مالية بر�ص���يد 12 

نقطة من فوزه يف جميع مبارياته .
�ص���هدت املباراة اإ�ص���هار البطاقة ال�ص���فراء 
بوج���ه اأربعة العبني ثالث���ة منهم من فريق 
اجلوي���ة وهم كل من علي جب���ار وابراهيم 
كام���ل ملمار�ص���تهما اللعب اخل�ص���ن واأحمد 
اللع���ب فيم���ا كان ن�ص���يب  لتاأخ���ره  اإي���اد 
امل�ص���ايف بطاقة واحدة بوجه الالعب رافد 

ابراهيم العرا�صه على حكم املباراة .   
 وكان من���دوب امل���دى لتغطي���ة املب���اراة قد 
عب���د  �ص���باح  امل���درب  اىل  �ص���وؤالني  وج���ه 
اجللي���ل ب�ص���اأن حتدي���د م�ص���وؤولية دخول 
االه���داف الثالث���ة يف مرم���ى اجلوية وعن 
متييعه لق�ص���ية االحراج���ات التي يتعر�س 
لها الفري���ق امام فرق متوا�ص���عة وتربيره 
لها بانها نتيجة طبيعية للمناف�صة فاأجاب :

بالن�صبة لل�صوؤال االول فانا ادفع بالتق�صر 
ع���ن احلار����س لكون���ه تعر����س اىل �ص���غط 
ملهاجم���ي  اجلي���د  التمرك���ز  ب�ص���بب  كب���ر 
الفري���ق اخل�ص���م الذين اأدو م���الراة كبرة 
امامن���ا وان���ا اأح���ذر م���ن املفاج���اأت املقبلة 
التي �صيحققها امام الفغرق االخرى بدافع 
اثبات اجل���دارة وتاأكيد ا�ص���تحقاقه بطاقة 

ال�صيافة االوىل للدوري املمتاز.
اما عن ال�ص���غوط واالحراج���ات فال يوجد 
فري���ق م�ص���تقر فني���ا يف االدوار االوىل من 
الدوري بحك���م طبيعة املناف�ص���ة التاأهيلية 
ورغب���ة كل م���درب ادخ���ار االدوات الفاعلة 

يف الوقت املنا�صب.

يف مباراة جنمها االول اأجمد را�سي

اجلوي��ة يف��وز عل��ى امل�ش��ايف برباعي��ة مث��رة ب�ش��ق االنف�س!

لوباجنو – وكاالت
�ص���يكون ال�ص���غط واقعا على البطلني ال�ص���ابقني 
تون�س والكامرون عندما تنطلق اجلولة الثانية 
االأمم  كاأ����س  يف  الرابع���ة  املجموع���ة  ملباري���ات 

االأفريقية لكرة القدم يف اأنغوال اليوم االأحد.
 2004 ع���ام  اأفريقي���ا  بطل���ة  تون����س  واكتف���ت 
بالتع���ادل 1-1 م���ع زامبيا ي���وم االأربع���اء بينما 
 2000 باللق���ب يف  الفائ���زة  الكام���رون  مني���ت 
و2002 واملتاأهل���ة للمب���اراة النهائية قبل عامني 
يف غان���ا بهزمي���ة مفاجئ���ة بهدف مقابل ال �ص���يء 

على يد الغابون.
تون����س والكامرون اإىل جانب م�ص���ر هي الفرق 
الثالث���ة الوحي���دة التي اأح���رزت لق���ب كاأ�س اأمم 
اأفريقيا يف العقد املا�ص���ي. و�ص���تلتقي تون�س مع 
الغاب���ون قبل اأن تلعب الكام���رون بطلة اأفريقيا 
اأرب���ع م���رات �ص���د زامبي���ا الي���وم يف لوباجنو. 
التاأه���ل  يف  اأخفق���ت  الت���ي  تون����س  وظه���رت 
لنهائيات كاأ�س العامل 2010 مب�ص���توى متو�صط 
يف مباراتها �ص���د زامبيا وتعر�ص���ت ل�ص���غط من 

مناف�ص���تها يف ال�ص���وط الث���اين ال���ذي اكتفى فيه 
ن�صور قرطاج بالدفاع.

ولعب���ت تون�س اأمام زامبيا بت�ص���كيلة غلب عليها 
الوج���وه اجلدي���دة وبينم���ا يرى امل���درب فوزي 
البنزرت���ي اأنه رغم معان���اة الالعبني للدخول اىل 
اأج���واء املب���اراة خ���الل ال�ص���وط االأول فاإنه ياأمل 
اأن يتغ���ر االأمر اأم���ام الغابون الت���ي اأظهرت يف 
مباراتها �ص���د الكامرون موؤ�صرات حول قدرتها 
اإق�ص���اء  مفاج���اآت والت�ص���بب يف  عل���ى حتقي���ق 
املنتخب التون�صي اأو الكامروين اأبرز مر�صحني 

للتاأهل من هذه املجموعة.
وق���ال البنزرت���ي بعد التعادل م���ع زامبيا »تقريبا 
كل الف���رق عنده���ا نف����س احلظ���وظ )يف التاأه���ل 
ل���دور الثماني���ة(. يج���ب علينا معاجل���ة االأخطاء 
الت���ي وقعنا فيه���ا اأمام زامبيا واال�ص���تعداد جيدا 
ملواجهة الغاب���ون.« ويعتقد زهر الذوادي الذي 
اأحرز هدف التعادل لتون�س بعد اأن تاأخر ن�ص���ور 
قرطاج اأم���ام زامبيا بهدف جاك���وب مولينجا اأن 
فريقه يجب اأن ي�صتعد جيدا من الناحية الذهنية 

ملواجه���ة الغاب���ون التي يدربه���ا الفرن�ص���ي االآن 
جري�س والتي قدمت اأداء م�ص���جعا يف ت�صفيات 
كاأ����س العامل.  وق���ال ال���ذوادي »رد الفع���ل )اأمام 
زامبي���ا( يوؤك���د اأن الفريق ا�ص���تعاد ثقته بنف�ص���ه 
وروحه املعنوية العالية. يجب اأن ن�ص���تعد جيدا 
من اجلانب الذهني ملباراتنا املقبلة اأمام منتخب 
الغابون خا�ص���ة بع���د املفاجاأة الت���ي حققها اأمام 
الكام���رون.« واأ�ص���اف »�ص���رتقي اأداء الفري���ق 
يف املب���اراة املقبل���ة واأن���ا متفائ���ل بقدرتن���ا على 
التاأهل للدور التايل.« ومن غر املتوقع اأن يدخل 
البنزرت���ي تعدي���الت على ت�ص���كيلة تون����س التي 
لعبت �ص���د زامبيا رغم اأن اأ�صامة الدراجي �صانع 
لع���ب الرجي بدا بعيدا عن م�ص���تواه وا�ص���تبدل 
يف منت�صف ال�صوط الثاين بع�صام جمعة مهاجم 
الن�س الفرن�ص���ي. و�ص���يحتفظ اأمني ال�ص���رميطي 
الع���ب االحتاد ال�ص���عودي على االأرج���ح مبوقعه 
م���ع  التون�ص���ية  الت�ص���كيلة  يف  وحي���د  كمهاج���م 

م�صاندة الدراجي والذوادي من و�صط امللعب.
وت�صعى الكامرون بقيادة مدربها الفرن�صي بول 

لوجوي���ن لتجنب املزيد من املفاجاآت اأمام زامبيا 
و�ص���تاأمل اأن ت�ص���ر على خطى البطولة ال�صابقة 
يف غان���ا. وعلى نحو مماثل خ�ص���رت الكامرون 
مباراته���ا االأوىل يف كاأ�س االأمم االأفريقية 2008 
اأمام م�صر قبل اأن ت�صحق زامبيا 5-1 يف املباراة 
الثاني���ة م���ا دعا ه���ريف رين���ار م���درب املنتخب 
الزامب���ي اإىل حتذير العبي���ه من خطورة منتخب 

» االأ�صود التي ال تقهر.«
وق���ال رين���ار متحدث���ا ع���ن املب���اراة »زامبي���ا ال 
تخ�ص���ى الكام���رون لك���ن ناأم���ل اأال يتعافوا على 
ح�ص���ابنا. االأ�صد يكون اأكر خطورة عندما يكون 
جريح���ا.« ورغم الهزمية ف���اإن لوجوين الذي قاد 
اوملبي���ك لي���ون للف���وز ب���دوري الدرج���ة االأوىل 
الفرن�ص���ي ث���الث م���رات وكان���ت اخل�ص���ارة اأمام 
الغاب���ون االأوىل ل���ه منذ تويل قي���ادة الكامرون 
بقي حمتفظ���ا بتفاوؤله قبل مواجهة زامبيا. وقال 
لوجوين »ال يزال هدفنا الفوز بالبطولة.. العبو 
فريقي هادئون ويتدربون جيدا و�صندخل مباراة 

زامبيا بكل جدية.«

اليوم ال�سابع من كاأ�س اأفريقيا
تون�س والكامرون حتت ال�شغط قبل جولة جديدة يف كاأ�س االأمم االأفريقية

برلني / وكاالت
اعتلى فريق بايرن ميونيخ 

�صدارة الدوري االأملاين لكرة القدم 
)بوند�صليغا( بعد تغلبه على �صيفه 

هوفنهامي 2/ �صفر يف افتتاح 
املرحلة الثامنة ع�صرة للم�صابقة 
، ويف اأول مباراة بالدوري بعد 
انتهاء العطلة ال�صتوية. وافتتح 

مارتن دميي�صلي�س الت�صجيل لبايرن 
ميونيخ على ملعب »األيانز اأرينا« يف 

الدقيقة 35 ثم اأ�صاف زميله البديل 
مرو�صالف كلوزه الهدف الثاين 

قبل اأربع دقائق من نهاية املباراة. 
وكان الفوز ال�صابع على التوايل 

لبايرن ميونيخ حتت قيادة املدير 
الفني لوي�س فان جال. ورفع بايرن 

ر�صيده اإىل 36 نقطة يف املركز 
االأول بفارق نقطة واحدة اأمام باير 

ليفركوزن الذي التقى ماينز يوم 
ام�س يف املرحلة نف�صها.

بايرن ميونيخ 
يعتلي �شدارة 

البوند�شليغا      
مدريد / ا ف ب 

مدري����د  ري����ال  و�ص����ط  الع����ب  ك�ص����ف 
اال�صباين غوتي انه يريد الرحيل عن 
الن����ادي امللكي وبانه يرحب باالنتقال 

اىل انر ميالن االيطايل.
وق����ال غوت����ي 33 عام����ا يف مقابلة مع 
�ص����بكة »كانال )�ص����تبث يف 28 ال�صهر 
احلايل »�صحيح اين اختربت مرحلة 
جميل����ة جدا يف ري����ال مدري����د ، وباأن 
الت����ي اردت ان  املدين����ة  ه����ي  مدري����د 
اعي�����س فيه����ا طيلة حيات����ي ، لكن االن 
اريد الرحيل«. وا�ص����اف غوتي الذي 
ع����اد موؤخ����را م����ن اال�ص����ابة ان����ه )م����ا 
يقول����ه( تناق�����س لكني اري����د الرحيل 
ع����ن مدري����د ، ان اك����ون يف بل����د اخ����ر 
ا�ص����تمتع  ان   ، اخ����رى  مدين����ة  يف   ،
با�ص����ياء اخرى. وارتبط ا�ص����م غوتي 
الذي بداأ م�ص����واره الك����روي يف ريال 
مدريد ، بانتق����ال حمتمل اىل بولتون 
االنكلي����زي وان����ر مي����الن ، وك�ص����ف 
يف املقابل����ة ان����ه يف�ص����ل ان يلعب مع 
الفريق االيطايل ، م�ص����يفا »�صاذهب 
ان����ر بذراع����ني مفتوحتني.  اىل 
ان����ه ن����اد رائع. ل����دي ا�ص����دقاء 
رائع����ون هناك مثل �ص����امويل 

ايتو ووي�صلي �صنايدر.

غ���وت���ي ي���رغ���ب ب���ال���رح���ي���ل ع����ن ري������ال م���دري���د

زيوريخ / وكاالت 
اأعلن املكت���ب التنفيذي لالحتاد الدويل 
الفرن�ص���ي  ط���رد  )فيف���ا(  الق���دم  لك���رة 
جروم���ي �ص���امبني م�صت�ص���ار رئي����س 
االحت���اد ال���دويل للعب���ة جوزيف بالتر 
لثب���وت ع���دم حياديته يف ق�ص���ية اأزمة 
�ص���نوات   3 من���ذ  الكروي���ة  الكوي���ت 
وذل���ك ح�ص���ب ماذكرته �ص���حيفة الراأي 

الكويتية .
وكان �ص���امبني ي�ص���غل من�صب �صكرتر 
م�ص���اعد لالحت���اد ال���دويل ث���م اأ�ص���بح 

م�صت�صارًا جلوزيف بالتر.
ويعترب �صامبني من اأكر املدافعني على 
ت�ص���كيل احتاد كرة الق���دم الكويتي من 
خم�ص���ة اأع�ص���اء ويكاد يك���ون املتحدث 
الر�ص���مي با�ص���م )التكت���ل املنح���ل( يف 
)فيفا(، وهو مهند����س قرارات االيقاف 
املتتالية التي �ص���درت بح���ق كرة القدم 

الكويتي���ة ول���ه مواق���ف عدائي���ة �ص���د 
القوان���ني الريا�ص���ية الكويتي���ة نظ���رًا 
لعالقاته الوطيدة م���ع بع�س املتنفذين 
ومنه���م  الكوي���ت  يف  الريا�ص���يني 
)جا�ص���و�س ح���ويل( ال���ذي تربط���ه ب���ه 

عالقات وا�صعة.
تدارك���وا  ق���د  )فيف���ا(  م�ص���وؤولو  وكان 
اخلطر الذي ي�ص���كله �ص���امبني يف اإذكاء 
االأزمة ما ب���ني الكويت و)فيف���ا( بعدما 
مت تعي���ني اللجن���ة االنتقالي���ة اجلديدة 
املكلفة باإدارة �ص���وؤون احتاد كرة القدم 
برئا�ص���ة اأحمد اليو�ص���ف و�ص���مت اأ�صد 
تقي ونا�ص���ر الطاهر وعم���اد الغربللي 
ا�ص���تطاعت  الت���ي  املع�ص���ب  ومب���ارك 
ك�ص���ف بع����س الغمو�س ال���ذي يكتنف 
ه���ذه العالق���ة، وق���د تفه���م )فيف���ا( ذلك 
واأبعد �صامبني عن ملف الكويت وبداأت 
االأمور يف احللحلة، لكن ذلك مل يعجب 

جروم���ي �ص���امبني بع���د ال�ص���غوطات 
الت���ي مور�ص���ت علي���ه م���ن اأحباب���ه يف 
الكويت لكنه مل ي�ص���تطع اأن يفعل �صيئًا 
بعدما انتبه م�ص���وؤولو )فيفا( الأالعيبه، 
وعندم���ا )طف���ح الكي���ل( مت ط���رده م���ن 

املنظمة الدولية.
مدي���ر  م���رو  ب���ري  يف  االآن  والف���ال 
العالق���ات الدولي���ة يف اللجنة االأوملبية 
الدولي���ة ال���ذي ميار����س ال���دور نف�ص���ه 
�ص���د الكويت و�ص���رعيتها ود�ص���تورها 
باإيعاز اأي�صًا من بع�س املتنفذين داخل 

الكويت وبقيادة )جا�صو�س حويل(.
ومن املوؤكد اأن قياديي اللجنة االأوملبية 
الدولية ال�صرفاء �صينتبهون اإىل اأالعيبه 
واأ�صاليبه يف اال�ص���تفادة ال�صخ�صية له 
من االأزمة القائمة بني الكويت واللجنة 
االأوملبية الدولية و�ص���يتم ط���رده مثلما 

مت طرد �صلفه جرومي �صامبني.

لوندا / ا ف ب
 ، م��االوي  مبباراة  لها   تعر�س  التى  االإ�صابة  اأن  فالفيو،  اأم��ادو  االأنغوىل  اأك��د   
والتى انتهت بفوز �صاحب االأر�س بهدفني نظيفني، لن توؤثر على م�صاركته اأمام 
املقامة  االأفريقية  االأمم  لبطولة   االأوىل  املجموعة  مباريات  ختام  يف  اجلزائر 

حاليًا باأنغوال.
 و�صرح فالفيو لقناة اجلزيرة الريا�صية عقب انتهاء املباراة: الطبيب مل  يلحظ 
ولن  طفيفة   االإ�صابة  اأن  يوؤكد  املبدئي  الك�صف  ولكن  نهائي،  ب�صكل  االإ�صابة 

تعيقني عن التواجد بجوار زمالئي يف مباراة اجلزائر املقبلة.
لعب  الفريق  ال�صعودى:  ال�صباب  مهاجم  قال  م��االوي  على  الفوز  على  وتعقيبًا   
مباراة ماالوي كما البد من اأن يلعب، فال يهم متعة االأداء بقدر اأهمية احل�صول 

على النقاط الثالث للحفاظ على فر�صنا يف بلوغ الدور الثاين  للبطولة.
لنا، ولكن  بالن�صبة  �صهلة  االأوىل جمموعة  املجموعة  اأن  يعتقد اجلميع   وتابع: 
الفرق  فم�صتوى  بالبطولة،  املجموعات  اأ�صعب  من  املجموعة  اأن  االأم��ر  حقيقة 

االأربعة متكافىء.
وختم: يكفينا التعادل يف لقاء اجلزائر املقبل، ولكننا �صنبحث عن حتقيق الفوز 

وا�صتحقاق.ل���ب���ل���وغ ال��������دور ال����ث����اين ع����ن ج�����دارة 
تعر�س  التي  االإ���ص��اب��ة  اأن  ل����ه����ا يذكر 

اأم����ام  امل����ب����اراة  ف��الف��ي��و يف 
له منذ  االأوىل  م��االوي هي 

التي  ����ص���ن���وات  خ��م�����س 
االن�صحاب  على  جت��ربه 
م�����ن ال���ل���ع���ب ب���داع���ي 

االإ�صابة.
ميجل  ب����ي����درو  اأك������د 
اأي�صاك طبيب املنتخب 
لكرة  االأول  االأن��غ��ويل 
يحوم  ال�صك  اأن  القدم، 

النجم  م�����ص��ارك��ة  ح���ول 
مهاجم  اأم�������ادو  ف��الف��ي��و 

ال�����ص��ب��اب ال�������ص���ع���ودي مع 
م��ن��ت��خ��ب ب����الده يف امل���ب���اراة 

احل��ا���ص��م��ة اأم�����ام اجل���زائ���ر يف 
لواندا يف اجلولة الثالثة االأخرة 

املجموعة  م��ن��اف�����ص��ات  م���ن 
ن��ه��ائ��ي��ات  يف  االأوىل 

االأفريقية  االأمم  ك��اأ���س 
ال� 27 التي حتت�صنها 

اأنغوال. 

فيفا يطرد م�شت�شاره الفرن�شي لعدم حياديته 
باأزمة الكويت

لندن / ا ف ب 
اأكد الفرن�صي ار�صني فينجر مدرب ار�صنال ثالث ترتيب 
املدافع  ع��ودة   ر�صميا  القدم  لكرة  ال��دوري االجنليزي 
الفريق  �صفوف  اىل  كامبل  ���ص��ول  ال�صابق  ال���دويل 

اللندين حتى نهاية  املو�صم احلايل.
ار�صنال  ترك  قد  عاما(   35( كامبل  وك��ان   
األ��وان��ه 5  ع��ام 2006 بعد ان داف��ع ع��ن 
ثم  بورت�صموث،  اىل  وانتقل   ، موا�صم 
احلايل  املو�صم  بداية  يف  ان�صم 
مفاجىء  وب�صكل 
ن����وت���������س  اىل 

كاونتي من الدرجة الرابعة لكنه ف�صخ هذا العقد يف ت�صرين 
احلني  ذلك  منذ  وع��اد  مباراة،  اي  معه  يلعب  ان  دون  االول 
للمدافعني  بديال  كامبل  و�صيكون  ار���ص��ن��ال.  تدريبات  اىل 
توما�س  والبلجيكي  جاال�س  وليام  الفرن�صي  اال�صا�صيني 
مرتني  ال��دوري  بطولة  ار�صنال  مع  كامبل  واح��رز  فرمالن. 
)2002 و2004( وكاأ�س انكلرا  مرة واحدة )2002(، وهو 
اول العب يرك الفريق حتت قيادة فينغر ويعود  اليه حتت 

ا�صراف املدرب ذاته.
التي �صتواجه  الت�صكيلة  ا�صم كامبل �صمن  ولن ي�صع فينغر 
بولتون يف ار�صه اليوم يف ختام املرحلة الثانية والع�صرين 

من الدوري االنكليزي.

برلني / وكاالت
 اأب���دى فيليز ماجات املدير الفني لفريق 
�ص���الكه االأملاين لكرة القدم عن ا�صتعداد 
الن���ادي لبي���ع املهاج���م كيف���ن ك���وراين 
خالل فرة االنتقاالت ال�صتوية الأ�صباب 

مالية.
االإع���الم  و�ص���ائل  تقاري���ر  وذك���رت   
الربيطانية اأن نادي �صندرالند املناف�س 
يف ال���دوري االإنكلي���زي املمت���از تق���دم 
بعر�س ل�ص���راء كوراين ولك���ن املهاجم 

االأملاين رف�س العر�س.

وق���ال ماج���ات : تو�ص���لت بالفع���ل اإىل 
اتفاقية مع ناد يريد �ص���راءه ولكن كيفن 

قال اإنه ال يريد الرحيل عن الفريق.
واأ�ص���اف فيليز :الرغب���ة يف البيع تاأتي 
نتيجة اأ�صباب مالية ، ولكن من الناحية 
الريا�ص���ية ال اأت�ص���رر م���ن بقائ���ه الأنن���ا 

�صنحتاجه.
وكان بي���ع كوراين ل�ص���ندرالند ، مقابل 
5ر4 مليون يورو )45ر6 مليون دوالر( 
ح�ص���ب ما ت���ردد ، �صي�ص���اعد ماجات يف 
ميزانية �ص���راء �ص���تة العبني جدد خالل 

فرة االنتقاالت ال�ص���توية ، لي�ص���ل عدد 
العبي الفريق اإىل 37 العبا.

 وميك���ن لكوراين الرحيل عن �ص���فوف 
الفريق بدون مقابل يف نهاية املو�صم اإن 
مل ميدد فرة تعاقده التي من املفر�س 

اأن تنتهي يف ال�صيف.
 ويلتقي �ص���الكه ، �صاحب املركز الثاين 
بال���دوري االأمل���اين )بوند�ص���ليغا( ، مع 
نورنربج اليوم حيث ت�صتاأنف مباريات 
االأج���ازة  انته���اء  بع���د  البوند�ص���ليغا 

ال�صتوية.

فالفيو يقلق اأنغوال قبل 
موقعة اجلزائر

ك��وراينفينغر يوؤّكد عودة �شول كامبل اإىل اأر�شنال مهاجم��ه  لبي��ع  يلم��ح  �شالك��ه 

اجلوية يفوز ب�صعوبة على امل�صايف

غوتي لن يكمل م�صواره مع الريال

الفرن�صي ار�صني فينغر


