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لوباجنو ولواندا / وكاالت
�آخر  يف  فا�سو  بوركينا  �سد  غ��ان��ا  �ستلعب 
م��ب��اري��ات �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ك��اأ���س �لأمم 
بخيار  �لثالثاء  �ليوم  �لقدم  لكرة  �لإفريقية 
�ل��ف��وز ف��ق��ط ب��ع��د ه��زمي��ة م��ذل��ة �أم����ام �ساحل 
�لثانية  �ملجموعة  فرق  عدد  وتقل�س  �لعاج.  
ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي  �لف��ري��ق��ي��ة  �لنهائيات  يف 
�إثر هجوم م�سلح  �نغول بعد �ن�سحاب توغو 
على حافلة كانت تقل فريقها لدى و�سوله �ىل 
�أدى �ىل مقتل  جيب كابيند� ب�سمال �لبالد ما 
للفريق  �لعالمي  و�مل�سوؤول  �مل�ساعد  �مل��درب 

��سافة لل�سائق �لنغويل. 
�لإث��ارة على مباريات  �ملزيد من  ذلك  و�أ�سفى 
�ملجموعة �لتي كانت تو�سف باأنها » جمموعة 
ت�سم  لأن��ه��ا  �ملناف�سات  �ن��ط��الق  قبل  �مل���وت« 
كاأ�س  نهائيات  يف  �فريقيا  ممثلي  من  فريقني 

�لعامل هذ� �لعام. 
وخا�ست  �لأوىل  �جلولة  يف  غانا  تلعب  ومل 
مبار�تها �لأوىل يوم �جلمعة �ملا�سي ومنيت 
�لتي  �لعاج  �ساحل  �أم��ام   1-3 ثقيلة  بهزمية 
�سمنت �لتاأهل لدور �لثمانية رغم �أنها تعادلت 
يف �للقاء �لفتتاحي للمجموعة بدون �أهد�ف 
فا�سو  بوركينا  وحتتاج  فا�سو.  بوركينا  مع 
�لثمانية بينما  للتاأهل لدور  �ىل نقطة و�حدة 
ميلوفان  �ل�سربي  يدربها  �لتي  غانا  �ستكون 
و�حدة  بفر�سة  �للعب  �سغط  حتت  ر�يفات�س 

فقط وهي �لفوز. 
و�زد�دت متاعب غانا بعد �إ�سابة �لقائد مايكل 
يف  �لنكليزي  ت�سيل�سي  و�سط  لعب  �ي�سني 
تدخل خ�سن  بعد  �مل��ر�ن  �ليمنى خالل  �لركبة 

�مل�ست�سفى من �أحد زمالئه ونقله  �ىل 
�إ�سعاف  �سيارة  �إجر�ء عرب  �أجل  من 
ف��ح�����س ب��الأ���س��ع��ة 
�ل���ط���ب���ي���ة مل���ع���رف���ة 

خطورة �ل�سابة. 
�سكوك  وحت������وم 
ح�������ول  �لآن 

�ي�سني  م�������س���ارك���ة 

�أمام بوركينا فا�سو وقد يغيب لفرتة �أطول �إذ� 
�لبد�ية. �لإ�سابة كما بدت يف  ثبتت خطورة 

ملنتخب  �لإعالمي  �مل�سوؤول  �بي  ر�ندي  وقال 
حملي  م�ست�سفى  �ىل  )�ي�����س��ني(  »ن��ق��ل  غ��ان��ا 
على  و�سنح�سل  بالأ�سعة  لفح�س  للخ�سوع 
بعد  لدينا  »�سيكون  و�أ�ساف  �ليوم.«  �لنتائج 
ذلك فكرة و��سحة حول ما �إذ� كان قادر� على 

�للعب.« 
�لكامريون حتول تاأخرها بهدف �إىل فوز على 

ز�مبيا 
�أحرز �لبديل مامادو �دري�سو هدفا قرب نهاية 
بثالثة  ز�مبيا  على  �لكامريون  لتفوز  �ملبار�ة 
�أهد�ف مقابل هدفني وحت�سد �أوىل نقاطها يف 
�ملجموعة �لر�بعة بكاأ�س �لأمم �لأفريقية لكرة 
�لقدم يف �نغول. و�سدد �دري�سو �سربة ر�أ�س 
قوية يف �لدقيقة 86 ليكمل حتويل �لكامريون 
فوز  �إىل  بهدف  تاأخرها  �لعامل  لكاأ�س  �ملتاأهلة 
بعد �أن كانت على و�سك �خلروج من �لبطولة 

مبكر�. 
حال  يف  نيجريي  لع��ب  لكل  دولر   88500

�لتتويج باللقب. 
ك�سف م�سوؤولون يف �لحتاد �لنيجريي لكرة 
بقيمة  م��ك��اف��اأة  �سيت�سلم  لع��ب  ك��ل  �أن  �ل��ق��دم 
�لتتويج  ح��ال  يف  �لأق��ل  على  دولر   88500
من  و�لع�سرين  �ل�سابعة  �لن�سخة  بطل  بلقب 
حاليا  �ملقامة  �لإفريقية  �لأمم  كاأ�س  نهائيات 
�لثاين   كانون   31 حتى  وت�ستمر  �نغول  يف 

�حلايل. 
�أع��ل��ن قبل  �أن  �ل��ن��ي��ج��ريي  ل��الحت��اد  و���س��ب��ق 
على  �سيح�سل  لعب  كل  �أن  �لبطولة  �نطالق 
30 �ألف دولر يف حال �لنجاح يف �لتاأهل �إىل 
ويحتاج  �لقاري،  للعر�س  �لنهائي  ربع  �لدور 
�ل��ت��ع��ادل مع  �إىل  �ل��ن�����س��ور �مل��م��ت��ازة  لع��ب��و 
ل�سمان  لوبانغو  يف  �لأربعاء  غدً�  موز�مبيق 

هذه �ملكافاأة. 
وخ�سرت نيجرييا مبار�تها �لأوىل �أمام م�سر 
 ،3-1 �لأخريتني  �لن�سختني  يف  �للقب  حاملة 
لكنها ��ستعادت تو�زنها بفوز �سعب على بنني 

�لفر�عنة  1- �سفر لتحتل �ملركز �لثاين خلف 
�لذين �سمنو� بطاقة �لتاأهل �إىل ربع �لنهائي. 
�لن�سور  منتخب  �أن  �مل�����س��وؤول��ون  و�أو���س��ح 
قد  و�جلمهور،  �لالعبون  يعرف  كما  �ملمتازة 
�ملكافاأة  ه��ذه  �أ�سعاف  ثالثة  على  يح�سلون 
)ربع �لنهائي( يف حال �أحرزو� �للقب يف 31 
�لثاين �حلايل على ملعب 11 نوفمرب  كانون 

يف �لعا�سمة لو�ند�. 
�لأول  �ل��ق��اري  لقبها  ور�ء  نيجرييا  وتلهث 
منذ عام 1994 يف �ساحل �لعاج و�لثالث يف 

تاريخها بعد �لأول على �أر�سها عام 1980. 
�لتاأهل  ح��ال  يف  دولر  �أل��ف   30 ع��ن  وف�سال 
�آلف   10 لعب  كل  �سينال  �لنهائي،  ربع  �إىل 
و15  �لنهائي  ن�سف  �إىل  �لتاأهل  عند  دولر 
�لنهائي و20  �إىل  �لتاأهل  �ألف دولر يف حال 
�ألف دولر يف حال �لفوز يف �ملبار�ة �لنهائية. 
لكل  دولر   500 �لنيجريي  �لحت���اد  ومينح 
على  و�حد  كل  ح�سول  يعني  ما  يوميا  لعب 
�لتي  �لثالثة  �لأ�سابيع  ط��و�ل  دولر   10500
�أن نال  ، و�سبق لكل لعب  تقام فيها �لبطولة 
�لنهائيات،  يف  �مل�ساركة  ملجرد  دولر  �آلف   3
�سينالها  �لتي  �ملكافاآت  قيمة  ترتفع  وبالتايل 
باللقب  متوجا  �لبطولة  �إنهائه  عند  لعب  كل 

88500 دولر. 
�لحتاد  يف  �مل�سوؤولني  كبار  �ح��د  و�أو���س��ح 
�لنيجريي �أن »�لأمر �لآن بيد �لالعبني لك�سب 

هذه �ملبالغ �لكبرية«. 
قاعدة  �عتماد  �أي�سا  �لنيجريي  �لحتاد  وقرر 
�لرحالت يف درجة رجال �لأعمال لكل �لالعبني 

�لنيجرييني خالل �إي �لتز�م دويل. 
�ل�سخمة،  �ملادية  �ملكافاآت  عن  وف�سال 
�لنيجريي  �مل��ن��ت��خ��ب  لع���ب���ي  ف�����اإن 
ح�سلو� على منازل وت�سريف 
�حلكومة  قبل  م��ن  وط��ن��ي 
�لنيجريية عندما توجو� 
عامي  �ل��ق��اري  باللقب 

1980 و1994.

88500 دوالر لكّل العب نيجريي يف حال التتويج باللقب

اليوم التا�سع من كاأ�س افريقيا.. »اأكون اأو ال اأكون« غانا تواجه بوركينا فا�سو

ثالثية رونالدينيو تقود ميالن 
اإىل فوز مهم يف الدوري االإيطايل

روما / وكاالت 
قل�س فريق مي���الن �لفارق �لذي 
يف�سله عن �إنرت ميالن يف �سد�رة 
�لدوري �لإيط���ايل لكرة �لقدم بعدما 
تغلب على �س���يينا 4/�سفر يف �ملرحلة 

�لع�سرين من �مل�سابقة.
و��ستغل ميالن �لنق�س �لعددي يف �سفوف 
�سيينا وحقق عليه فوز� مقنعا لريفع معنويات 
�لالعبني قبل �ملو�جهة �ملرتقبة �أمام �إنرت ميالن 
على ملعب »جيو�سيبي مياز�« يوم �لأحد �ملقبل 

يف �ملرحلة �حلادية و�لع�سرين من �مل�سابقة.
ويدين ميالن بف�س���ل كبري يف فوزه �إىل �لنجم 
�لرب�زيل���ي رونالديني���و �ل���ذي �س���جل ثالثي���ة 
)هاتري���ك( للفريق بينما كان �له���دف �لآخر من 

ن�سيب ماركو بوريللو.
وكان �إن���رت مي���الن ق���د �أفل���ت من �لهزمي���ة �أمام 
م�س���يفه باري وتعادل معه 2/2 لريفع ر�سيده 
�إىل 46 نقطة يف �ل�س���د�رة ، ثم جنح ميالن يف 

رفع ر�سيده �إىل 40 نقطة يف �ملركز �لثاين.
وتفاقم���ت �أزم���ة يوفنتو����س بعد هزميت���ه �أمام 
م�س���يفه كييف���و �س���فر/1 ، ليتمك���ن روم���ا من 
�نت���ز�ع �ملرك���ز �لثالث بعدما تغل���ب على جنوه 
3/�س���فر يف مبار�ة �س���جل خالله���ا لوكا توين 

ثنائية.
ويف مباري���ات �أخرى جرت تغلب بولونيا على 
م�س���يفه فيورنتينا 1/2 و�أتالنتا على لت�سيو 
3/�س���فر وتع���ادل بارما م���ع �أودينيزي �س���لبيا 

و�سامبدوريا مع كاتانيا 1/1 .

 لوندا / وكاالت
�س���قط ن�س���ور قرط���اج جم���دد� يف ف���خ �لتع���ادل 
ببطولة كاأ�س �لأمم �لأفريقية �ل�سابعة و�لع�سرين 

لكرة �لقدم �ملقامة حاليا يف �أنغول .
و�نتزع �ملنتخب �لغابوين تعادل �سلبيا ثمينا من 
�ملنتخب �لتون�س���ي يف �ملبار�ة �لتي جرت بينهما 
�لأح���د مبدين���ة لوباجن���و �لأنغولي���ة يف �جلولة 
�لثانية من مباري���ات �ملجموعة �لر�بعة يف �لدور 

�لأول للبطولة.
وت�س���اءلت فر�سة ن�س���ور قرطاج ب�سكل كبري يف 
بلوغ �لدور �لثاين )دور �لثمانية( للبطولة بعدما 
رف���ع ر�س���يده �إىل نقطتني فقط م���ن مبار�تني قبل 
مبار�ت���ه �ل�س���عبة م���ع نظ���ريه �لكام���ريوين يوم 
�خلمي����س �ملقب���ل يف خت���ام مباري���ات �لفريق���ني 

بالدور �لأول للبطولة.

بينم���ا رفع �ملنتخ���ب �لغابوين ر�س���يده �إىل �أربع 
نق���اط حافظ بها على �س���د�رة �ملجموعة و�قرتب 
�لفري���ق خطوة جيدة نحو �لتاأه���ل لدور �لثمانية 
حيث يو�جه �ختبار� متو�س���ط �لقوة يف مبار�ته 
�لثالث���ة باملجموع���ة �أم���ام منتخ���ب ز�مبي���ا ي���وم 

�خلمي�س �ملقبل.
وقدم �لفريقان عر�س���ا جيد� عرب �س���وطي �ملبار�ة 
ولكن �أد�ء �ملنتخب �لتون�س���ي مل يرق للم�س���توى 
�ملطل���وب م���ن فريق ي�س���عى لبل���وغ دور �لثمانية 
يف �لبطول���ة �حلالية حيث ظه���ر �لفريق للمبار�ة 
�لثاني���ة عل���ى �لت���و�يل ب���ال خمالب حقيقي���ة علما 
باأن���ه تع���ادل يف �ملب���ار�ة �لأوىل 1/1 م���ع نظريه 

�لز�مبي.
وعان���ى ن�س���ور قرط���اج من ع���دم �لن�س���جام بني 
بالإ�س���افة  �ل�س���فوف  تباع���د  وكذل���ك  �لالعب���ني 

لالعتم���اد على �لكر�ت �لطولي���ة يف معظم فرت�ت 
�ملبار�ة ما �فقد �لفريق خطورته �حلقيقية خا�سة 
م���ع ع���دم ��س���تغالل �لالعب���ني ملهار�ته���م �لفني���ة 

بال�سكل �لأمثل.
ويف �ملقاب���ل �س���كلت �لهجم���ات �ملرتدة �ل�س���ريعة 
خطورة حقيقية من جانب �لفريق �لغابوين �لذي 
تعامل بقيادة مديره �لفني �لفرن�سي �آلن جري�س 
مع �ملبار�ة ب�س���كل �أف�سل وجنح يف �حلفاظ على 
نظافة  �سباكه للمبار�ة �لثانية على �لتو�يل بف�سل 

تاألق حار�س مرماه ديدييه �أوفونو.
و�أ�س���بح �ملنتخ���ب �لتون�س���ي بحاج���ة �إىل �لفوز 
على نظ���ريه �لكامريوين يف �ملب���ار�ة �لقادمة من 
�أج���ل �لتاأه���ل �إىل دور �لثماني���ة يف �لبطولة �لتي 
�أح���رز لقبها مرة و�حدة �س���ابقة عام 2004 عندما 

��ست�سافت بالده فعاليات �لبطولة.

ن�سور قرطاج �سقطت يف فّخ التعادل مع املنتخب الغابوين

عودة �سارابوفا وهينن وكلي�سرتز ت�ساعف االإثارة يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة 
 �سدين / وكالت

�سار�بوفا  م��اري��ا  �ل��ث��الث��ي  ع���ودة  م��ع 
�إىل  كلي�سرتز  وكيم  هينن  وجو�ستني 
بطولة  ت�سهد  �أن  ينتظر   ، �ل�����س��اح��ة 
و�لتي  للتن�س،  �مل��ف��ت��وح��ة  �أ���س��رت�ل��ي��ا 
�إثارة  �لثنني،  �أم�س  فعالياتها  �نطلقت 
بالغة يرتقبها جميع �ملتابعني للبطولة.

وتر�جعت �لالعبتان �لبلجيكيتان هينن 
وكلي�سرتز عن �لعتز�ل بعد �بتعادهما 
�لرو�سية  ع����ادت  بينما  �ل�����س��اح��ة  ع��ن 
�أ�سرت�ليا  يف  �مل��الع��ب  �إىل  ���س��ار�ب��وف��ا 
�لكتف  يف  �لإ���س��اب��ة  �أف�����س��دت  ب��ع��دم��ا 

مو�سم  م��ن  �أك���ر  م���د�ر  على  م�سريتها 
كامل.

ووق���ع���ت ���س��ار�ب��وف��ا �ل��ت��ي ت��ق��ي��م منذ 
�سنو�ت يف �لوليات �ملتحدة على عقد 

»نايكي«  �سركة  مع  جديد 
و�ملالب�س  ل����الأدو�ت 

مقابل  �لريا�سية 
م���ل���ي���ون   75

دولر.
وك���ان���ت �آخ���ر 
م�����������س�����ارك�����ة 
يف  ل�سار�بوفا 

مالعب  على  �ملفتوحة  �أ�سرت�ليا  بطولة 
 2008 ع���ام  مطلع  يف  ب���ارك  م��ل��ب��ورن 
�لنهائي  يف  تغلبها  �ثر  باللقب  وف��ازت 
بينما  �إيفانوفيت�س  �أن��ا  �ل�سربية  على 
�لعام  يف  �لبطولة  عن  غابت 

�ملا�سي.
�سار�بوفا  و�أو�سحت 
�أن  ع����ام����ا/   22/
�لبطولة  فعاليات 
خالل  �سحرتها 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��ام 
حيث  �مل��ا���س��ي 

عرب  �مل��ب��اري��ات  متابعة  على  حر�ست 
موعد  و�أن  خا�سة  �لتلفزيون  �سا�سات 
منا�سب  توقيت  يف  ك��ان  �ملباريات  بث 

بفرتة �مل�ساء.
�ألقاب  بثالثة  �لفائزة  �سار�بوفا  وقالت 
يف ب��ط��ولت »ج���ر�ن���د ���س��الم« �لأرب����ع 
مب�ساهدة  كثري�  ت�ستمتع  �إنها  �لكربى 
ع�سيبا  �أمر�  »كان  و�أ�سافت  �ملباريات. 
يف  �أ���س��ارك  و�أل  �للعب  يف  �أ���س��ارك  �أل 
ب�سكل  ذلك  جتاوزت  ولكنني  �لأوملبياد 
�لفرتة  »�ن��ت��ه��ت  و�أو����س���ح���ت  ج���ي���د«. 

�ملاأ�سوية ، وبد�أت �ل�ستمتاع باللعب«.

 الريا�ض / وكاالت
تلقى قائد �ملنتخب �ل�سعودي �ل�سابق �سامي �جلابر دعوة للم�ساركة يف �ملبار�ة 
�خلريية �لتي �ستقام بني �أ�سدقاء زيد�ن ورونالدو يف �خلام�س و�لع�سرين من 
�ل�سهر �جلاري . علما باأن هذه �ملبار�ة �خلريية �سيذهب ربعها للفقر�ء 

و�ستقام يف مدينة ل�سبونه يف �لربتغال.
�ملبار�ة �ست�سم كوكبة من جنوم �لعامل �ست�سارك ملحاربة �لفقر 

كاأ�سدقاء للمبادرين د�ئما رونالدو وزيد�ن .
�جلدير بالذكر �ن مدرب �ملنتخب �ل�سعودي ب�سريو تلقى دعوة 

لتدريب �أ�سدقاء رونالدو يف نف�س �ملبار�ة وو�فق �لحتاد 
�ل�سعودي ر�سميا على م�ساركته يف �للقاء �خلريي.

اجلابر ي�سارك يف "خريية" اأ�سدقاء 
زيدان ورونالدو      

وا�سنطن / وكاالت
حقق فريق ممفي�س جريزلي�س 

�لفوز �لثامن له على �لتو�يل على 
ملعبه وتغلب على �سيفه �سان 

�أنطونيو �سبريز 86/92 �سمن 
مناف�سات دوري كرة �ل�سلة �لأمريكي 

للمحرتفني. و�سجل ز��س ر�ندولف 
23 نقطة و15 متابعة كما �سجل �أوي 

مايو 19 نقطة و�أ�ساف �لأ�سباين 
مارك جا�سول 14 نقطة ملمفي�س 

�لذي تغلب على �سان �أنطونيو للمرة 
�لأوىل منذ 19 كانون �لول 2007 .

وقال ليونيل هولينز �ملدير �لفني 
ملمفي�س جريزلي�س »�سان �أنطونيو 

�سبريز بطل �سابق وهوؤلء �لالعبون 
يعرفون كيف يدخلون �أجو�ء �ملبار�ة 

ويتناف�سون ويقلبون �ملو�زين 
حتى يحققو� �لفوز. وقال جريج 
بوبوفيت�س �ملدير �لفني ل�سبريز 

»لعبو جريزلي�س �أبلو� بالء ح�سنا. 
لقد �سكلو� �سغطا علينا و�أهدرو� 

فر�سنا. وقال لعب �لرتكاز 
�لأرجنتيني مانو جينوبيلي »لعبو� 

جيد� ، كان فريقا قويا وي�سم �لعديد 
من �ملوهوبني.

جريزلي�س يحقق 
فوزه الثامن على 

ملعبه يف دوري 
ال�سلة االأمريكي   

 لوندا / وكاالت
حمم���دو  �لبدي���ل  �ملهاج���م  �أنق���ذ 
م���ن  �لكام���ريون  منتخ���ب  �إدري�س���و 
كم���ني ز�مبي���ا و�أخطاء زميل���ه �ملد�فع 
وق���اد  �س���وجن  ريجب���ور  �ملخ�س���رم 
�لفري���ق �إىل ف���وز ثم���ني ومتاأخر 2/3 
على نظريه �لز�مبي �لأحد يف �جلولة 
�لثانية من مباريات �ملجموعة �لر�بعة 
يف �ل���دور �لأول لبطول���ة كاأ����س �لأمم 
�لأفريقية �ل�س���ابعة و�لع�سرين �ملقامة 

حاليا يف �أنغول.
و��س���تعاد �ملنتخب �لكامريوين بع�س 
تو�زن���ه وحق���ق �لف���وز �لأول ل���ه يف 
�لبطول���ة لينت���زع �أول ث���الث نقاط له 
يف �لبطول���ة بع���د هزميت���ه �س���فر/1 
نظ���ريه  �أم���ام  �لأوىل  �ملب���ار�ة  يف 

�لغابوين.
وج���دد �ملنتخب �لكام���ريوين �أمله يف 
�لو�سول للدور �لثاين )دور �لثمانية( 
حي���ث يحت���ل �لفري���ق حالي���ا �ملرك���ز 
�لث���اين يف �ملجموع���ة بر�س���يد ثالث 

نق���اط خل���ف نظ���ريه �لغاب���وين �لذي 
تعادل �سلبيا يف وقت �سابق �لأحد مع 
نظريه �لتون�س���ي يف �ملبار�ة �لأخرى 

باملجموعة.
�ملنتخ���ب  فر�س���ة  ت�س���اءلت  بينم���ا 
�لز�مبي يف بلوغ دور �لثمانية بعدما 
ت�س���ببت قلة �خلربة و�أخطاء مد�فعيه 
وحار�س مرم���اه يف نهاية �ملبار�ة يف 
ه���ذه �لهزمي���ة �لت���ي جمدت ر�س���يده 
عن���د نقط���ة و�حدة يف ق���اع �ملجموعة 
بف���ارق نقطة خلف نظريه �لتون�س���ي. 
وكان �ملنتخ���ب �لز�مب���ي ه���و �لب���ادئ 
�خلط���ري  مهاجم���ه  ع���رب  بالت�س���جيل 
جاكوب مولينج���ا يف �لدقيقة �لثامنة 
ورد �ملنتخب �لكامريوين يف �ل�سوط 
�لثاين بهدفني يف غ�سون �أربع دقائق 
فق���ط و�س���جلهما جريم���ي نيجيت���اب 
�لدقيقت���ني 68  �إيت���و يف  و�س���امويل 
�لز�مب���ي  �ملنتخ���ب  تع���ادل  ث���م  و72 
بهدف �س���جله فيليك����س كاتوجنو من 

�سربة جز�ء يف �لدقيقة 81.

اإدري�سو اأنقذ اأ�سود الكامريون 
من كمني زامبيا واأخطاء �سوجن

 مدريد / وكاالت
��ستيقظت �لعا�س����مة �لإ�س����بانية مدريد على �سباب 
كثيف و�أجو�ء غائمة و�أي�س����ا على و�قع ي�س����ري �ىل 
�حتمالت �أن يكون فري����ق ريال مدريد ، �أغلى فريق 

يف تاريخ كرة �لقدم يف �لعامل يف طريقه لالنهيار.
كان ري����ال مدريد قد �أنفق 260 ملي����ون يورو )374 
مليون دولر( يف �ل�سيف �ملا�سي مقابل �سم ثمانية 
لعبني جدد من بينهم �لنجم �لربتغايل كري�س����تيانو 
رونالدو �لذي يع����د �أغلى لعب يف تاريخ كرة �لقدم 
حت����ى �لآن. وكان ه����دف فلورنتين����و بريي����ز رئي�س 

ن����ادي ريال مدريد هو �أن يك�س����ر على وجه �ل�س����رعة 
�لهيمنة �لتي فر�س����ها نادي بر�س����لونة عل����ى �لألقاب 
�لأوروبية و�ملحلية ، و�إعادة ريال مدريد �إىل �ملكانة 
�لتي كان عليها قبل ع�س����رة �أعو�م عندما كان �لنادي 

�لأبرز يف �لعامل.
وحقق فري����ق ريال مدريد �لذي يدرب����ه �ملدير �لفني 
مانويل بيليجريني بد�ية و�عدة يف �أيلول �ملا�س����ي 

و�سجل رونالدو و�لنجم �لرب�زيلي كاكا للفريق.
�لكاح����ل يف  �أ�س����يب بالت����و�ء يف  ولك����ن رونال����دو 
ت�س����رين �لول ، وخ����الل فرتة غياب����ه ، تعر�س ريال 

مدريد وم�سجعوه ل�س����دمة باخلروج 
م����ن بطولة كاأ�����س ملك �أ�س����بانيا على 
ي����د �لكورك����ون �ملناف�����س يف دوري 

�لدرجة �لثالثة.
و��ستعاد رونالدو لياقته يف �لوقت 
�ملنا�س����ب للم�س����اركة يف لق����اء �لقمة 
ت�س����رين   29 يف  بر�س����لونة  �أم����ام 
�لث����اين �ملا�س����ي على ملع����ب »كامب 
ن����و« ، لكنه مل يتمكن م����ن �إنقاذ ريال 

مدريد من �لهزمية 1/�سفر .

االإعالم يف مدريد قلق ب�ساأن اأغلى فريق كرة قدم يف العامل

 برلني / وكاالت
قاد كيفني كور�ين فريقه �سالكه للفوز على �سيفه نورنربج 
1/�س���فر يف �ملرحل���ة �لثامنة ع�س���رة من �ل���دوري �لأملاين 

لكرة �لقدم )بوند�سليجا(.
وقفز �س���الكه �إىل �ملركز �لثاين يف ترتيب �مل�س���ابقة بفارق 
نقطة و�ح���دة خلف باير ليفركوزن �ملت�س���در ، �لذي تغلب 

على ماينز 2/4.
وتر�ج���ع باي���رن ميونيخ ، �لذي تغلب عل���ى هوفنهامي 2/
�سفر يوم �جلمعة �ملا�سي �إىل �ملركز �لثالث بفارق نقطتني 

خلف ليفركوزن.

و�أبق���ت هزمي���ة نورنربج ، حتت قي���ادة مدربه 
�حلدي���د ديت���ار هيكين���ج �ل���ذي خل���ف ماي���كل 

�ونين���ج قبي���ل �أعي���اد �ملي���الد ، عل���ى �لفريق يف 
منطقة �خلطر بر�سيد 12 نقطة من 18 مبار�ة.

وبرغم جناح نورنربج يف �حتو�ء �سالكه لفرت�ت 
طويل���ة يف ملع���ب »فيلتين���ز �أرين���ا« م���ع وق���وف 

�لعار�س���ة ل���ه باملر�س���اد مرت���ني ، �إل �أن �حل���ظ مل 
يحالف���ه على �لإطالق و�أ�س���بح �لفري���ق يف مو�جهة 
مهم���ة ع�س���رية م���ن �أج���ل �لبق���اء يف دوري �لدرج���ة 

�لأوىل. 

ال�سني ت�سقط 
فيتنام يف 

ت�سفيات كاأ�س 
اآ�سيا      

 هانوي / وكاالت
�نتزع �ملنتخب �ل�سيني �سد�رة 

�ملجموعة �لر�بعة للت�سفيات 
�ملوؤهلة لنهائيات كاأ�س �آ�سيا 2011 
لكرة �لقدم بقطر بعدما تغلب على 

م�سيفه �لفيتنامي 1/2 يف �جلولة 
�ل�ساد�سة �لأخرية من �لت�سفيات.
ويدين �ملنتخب �ل�سيني بالف�سل 

يف هذ� �لفوز لالعبيه كزو ياجن 
ولني بنج �للذين �أحرز� هديف 
�لفوز يف �لدقيقتني 35 و43 

فيما جاء �لهدف �لوحيد للفريق 
�لفيتنامي عن طريق يل كوجن فني 

يف �لدقيقة 74 من �سربة جز�ء.
ورفع �ملنتخب �ل�سيني ر�سيده 
�إىل 13 نقطة بفارق نقطني �أمام 
�سوريا ، بعد تاأهل �لفريقني معا 

�إىل كاأ�س �آ�سيا ، بينما جتمد ر�سيد 
فيتنام عند خم�س نقاط يف �ملركز 

�لثالث.

كوراين يقود �سالكه النتزاع و�سافة البوند �سليغا

ابو ظبي / وكاالت
�نتزع فريق �لظفرة فوز� مثري� 4/5 من 
�أنياب �سيفه �لأهلي يف �ملرحلة �حلادية 
�لإمار�تي  �ملحرتفني  دوري  من  ع�سرة 
مطاردته  �لوحدة  وو��سل  �لقدم.  لكرة 
وجنح  �مل�سابقة  �سد�رة  على  �جلزيرة 
نقطتني  �إىل  بينهما  �لفارق  تقلي�س  يف 
دبي  يف  �لن�سر  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د  ف��ق��ط 
فى  بيانو  فرناندو  �أح��رزه  بهدف نظيف 
مبوقع  �لوحدة  و�حتفظ   .  32 �لدقيقة 
�لو�سافة ، بينما جتمد ر�سيد �لن�سر عند 
�لنقطة 12 ، مو��سال م�سل�سل �لعرو�س 

و�لنتائج �ل�سيئة .
وجاءت �ملبار�ة �لأوىل حما�سية ومثرية 
منذ �لدقائق �لأوىل �لتي �سهدت ت�سجيل 
�ل�سبق  ه��دف  حممد  �لرحمن  عبد  حمد 
للظفرة يف �لدقيقة 19 وبعد �سبع دقائق 
فقط �أ�ساف خريي خلفان خريي �لهدف 
�لأهلي  ي�ست�سلم  ومل  للفريق.  �ل��ث��اين 
عن  ه��دف  ت�سجيل  يف  وجن��ح  للهزمية 
من   37 �لدقيقة  يف  ب��اري  جادير  طريق 
خليل  �أحمد  ي��درك  �أن  قبل  ج��ز�ء  �سربة 
من  �لأخرية  �لدقيقة  للفريق يف  �لتعادل 

�ل�سوط �لول.

رج���ح  �ل����ث����اين  �ل���������س����وط  ويف 
�لظفرة  كفة  لو�ل  مويو�  عبا�س 
�لدقيقتني  يف  هدفني  بت�سجيله 

57 و65 
�لهدف  خليل  �أح��م��د  و�سجل 
�لثاين له ولالأهلي قبل �أربع 

�ملبار�ة  نهاية  على  دقائق 
فقط  دق���ي���ق���ت���ني  وب����ع����د 

�أ����س���اف ج��ادي��ر ب��اري 
�لهدف �لثالث لالأهلي 

ل��ت��ن��ق��ل��ب �مل����ب����ار�ة 
ر�أ�سا على عقب.

الوحدة يوا�سل مطاردته اجلزيرة على �سدارة الدوري االإمارتي

جنم �ساحل العاج دروغبا اثناء لقاء بالده مع غانا

رونالدينيو يفك عقدة 
ميالن مع غرميه االنرت

�سارابوفا تعود 
اىل االنت�سارات 
بعد نح�س 
اال�سابة


