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املدى الريـــا�سي
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 لواندا / وكاالت
لتجاوز  بقوة  مر�شحة  اللقب  حاملة  م�شر  �شتكون 
االفريقية  االأمم  كاأ�س  يف  قدما  وامل�شي  الكامريون 
الفريقان  يلتقي  ع��ن��دم��ا  ان��غ��وال  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة 

العريقان يف دور الثمانية اليوم.
ع�شرة  بينهما  فيما  وال��ك��ام��ريون  م�شر  واأح���رزت   
األقاب افريقية كما فر�شا �شيطرتهما على كرة القدم 
يف القارة خالل العقد املا�شي بفوزهما باأربعة األقاب 

يف خم�س بطوالت افريقية منذ عام 2000.
وت�شعى م�شر ملوا�شلة م�شوارها الناجح حتى االن 
باللقب  وال��ف��وز  م�شبوق  غ��ري  اجن��از  حتقيق  نحو 
االفريقي للمرة الثالثة على التوايل يف مباراة قمة 

تقليدية �شد الكامريون. 
كبريا  انت�شارا  م�شر  حققت  غانا  يف  عامني  وقبل 
قبل  االفتتاحية  مباراتها  يف  الكامريون  على   2-4
اأن تهزمها 1- �شفر يف النهائي لتحرز اللقب للمرة 

ال�شاد�شة وهو رقم قيا�شي.
ا�شافة اىل ذلك حرمت م�شر الكامريون من التاأهل 
 1-1 معها  وتعادلت   2006 العامل  كاأ�س  لنهائيات 
العاج  ل�شاحل  التاأهل  بطاقة  لتذهب  ي��اون��دي  يف 
االفريقية  االأمم  كاأ�س  نهائي  يف  اي�شا  هزمتها  كما 
املخ�شرم  املدافع  دعا  ما  وهو  بالقاهرة   1986 عام 

جريميي نيتاب اىل و�شف املباراة باأنها »ثاأرية«.
االنكليزي  يونايتد  نيوكا�شل  مدافع  جريميي  وقال 
الذي لعب اي�شا بني �شفوف ريال مدريد اال�شباين 
اإنها  اأق��ول  اأن  »اأ�شتطيع  الربيطانية  االذاع��ة  لهيئة 
)نريد  االأ���ش��ي��اء  م��ن  الكثري  ث��اأري��ة..ه��ن��اك  م��ب��اراة 
من  واحدة  وهي  الكامريون  معهم.«لكن  ت�شويتها( 
العام  هذا  العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  افريقيا  ممثلي 
لن تكون املر�شحة االأبرز للفوز اأمام م�شر اليوم يف 
ت�شدرت  انت�شارات  ثالثة  م�شر  باجنيال.وحققت 
من  اخل��ايل  ر�شيدها  لرتفع  الثالثة  املجموعة  بها 

مباراة   16 اىل  االفريقية  االأمم  كاأ�س  يف  الهزمية 
متتالية بينما ظهرت الكامريون بعيدة عن م�شتواها 

متاما يف اجنوال.
ثامن  يف  �شونغ  ريجوبري  امل��داف��ع  م�شاركة  ورغ��م 
دفاع  ع��ان��ى  قيا�شي  رق���م  وه���و  اف��ري��ق��ي��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
اأول مباراتني  اه��ت��زاز وا���ش��ح يف  م��ن  ال��ك��ام��ريون 
تقهر«  ال��ت��ي ال  »االأ�����ش����ود  ل��ل��ف��ري��ق ح���ني خ�����ش��رت 
ب�شعوبة  ت��ف��وز  اأن  قبل  �شفر   -1 ال��غ��اب��ون  اأم���ام 
مهاجم  اي��ت��وو  �شمويل  زام��ب��ي��ا.واأح��رز  على   2-3
للكامريون  مهمني  هدفني  االيطايل  انرتنا�شيونايل 
وحدها  تكفي  لن  موهبته  لكن  املجموعات  دور  يف 
الذي  امل�شري  املنتخب  لعب  طريقة  على  للتغلب 

يعتمد على التمريرات ال�شل�شة واملتقنة.
ومع ذلك حذر ح�شن �شحاتة مدرب م�شر العبيه من 
وقال  الكامريون.  مواجهة  قبل  الثقة  يف  االف��راط 
�شحاتة »�شاأحذر الالعبني من النظر للنتائج ال�شابقة 
الثقة  نفو�شهم  اىل  تت�شرب  ال  حتى  الكامريون  مع 
الزائدة اأو الغرور.«واأ�شاف املدرب الذي قاد م�شر 
لالنت�شار يف 2006 و2008 »اأ�شعر بالقلق... وهو 
مهاجم  كبري.«واكد  فريق  املناف�س  الأن  طبيعي  قلق 
بورو�شيا دورمتوند االملاين حممد زيدان ت�شميمه 
ال�شابعة  الن�شخة  يف  التهديف  عن  �شيامه  فك  على 
يف  االفريقية  االمم  كاأ�س  نهائيات  من  والع�شرين 
م�شر  ب���الده  منتخب  يلتقي  عندما  وذل���ك  ان��غ��وال، 
ح���ام���ل ل��ق��ب ال��ن�����ش��خ��ت��ني االخ���ريت���ني م���ع نظريه 
بنغيال يف  االثنني يف  اليوم  الو�شيف  الكامريوين 

الدور ربع النهائي.
واأو�شح زيدان انه غري را�س عن م�شتواه حتى االآن 
يف البطولة، موؤكدا انه �شيبذل كل ما يف و�شعه من 
ما  غرار  على  املرو�شة  غري  اال�شود  �شباك  هز  اجل 
فعل قبل عامني عندما دك �شباكها بهدفني يف الدور 
يف  تريكة  اب��و  ملحمد  ال��ف��وز  ه��دف  و�شنع  االول 

اي  ي�شجل  مل  الذي  زيدان  وتابع  النهائية.  املباراة 
هدف حتى االآن: »الكامريون فاأل خري بالن�شبة يل، 
قبل عامني افتتحت ر�شيد التهديفي يف البطولة يف 
�شباكها وقدمت م�شتوى رائعا حتى توجنا باللقب«.
واأكد رغبته يف تقدمي اجناز جديد للم�شريني وقال 
وم�شر  املقبلة  العامل  كاأ�س  بطولة  م�شاهدة  »اأري��د 

متوجة باللقب القاري للمرة الثالثة على التوايل«.
وكان تاألق زيدان قد �شكل دفعة معنوية كبرية لالعب 
املا�شية  الن�شخة  يف  �شحاتة  ح�شن  الفني  واملدير 
من  بقوة  دورمت��ون��د  بور�شيا  مهاجم  �شرب  حيث 
ربه  عبد  حل�شني  االول  الهدف  ف�شنع  مباراة  اول 
بهدف  الفراعنة  تقدم  وع��زز  ج��زاء(،  ركلة  من   14(
 ،)17( كاميني  ادري�����س  باحلار�س  ان��ف��راد  من  ث��ان 
رائع  ثالث  بهدف  الكامريون  ج��راح  يعمق  ان  قبل 
عندما ا�شتغل كرة مرتدة من راأ�س القائد ريغوبرت 
�شونغ فهياأها لنف�شه على �شدره وتالعب مبدافعني 
 18 ح��وايل  م��ن  بيمناه  و���ش��دده��ا  ج�شدي  بتمويه 
مرتا يف الزاوية الي�شرى البعيدة للحار�س كاميني 

.)2+45(
النهائية  املباراة  الفوز يف  وكان زيدان وراء هدف 
منه  وخطف  �شونغ  ريغوبرت  على  �شغط  عندما 
ابو  اىل  ذهب  من  طبق  على  ميررها  ان  قبل  الكرة 
وتابع  املرمى.  داخ��ل  ب�شهولة  تابعها  ال��ذي  تريكة 
اأمتنى تكرارها  ابدا،  »انها ذكريات ال تن�شى  زيدان 
هنا يف اأنغوال للظفر باللقب الغايل«. وحذر زيدان 
»لقد  وق��ال  الغد،  م��ب��اراة  الثقة يف  االف���راط يف  من 
االخرية،  الن�شخة  يف  مرتني  الكامريون  على  فزنا 
اأنه  اأكيد  اليوم.  ب�شهولة  امامنا  ت�شت�شلم  لن  وهي 
للمنتخب  ح�شاب  الف  يح�شب  الكامريون  منتخب 
نح�شن  ان  يجب  ال��ف��وز.  اىل  و�شي�شعى  امل�شري 
التي  الفر�س  جميع  ون�شتغل  املباراة  مع  التعامل 

ت�شنح امامنا«.
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الفراعنة مر�صحون بقوة لتجاوز الكامريون والتاأهل اىل ن�صف  النهائي االفريقي

روما / وكاالت
تاأخره  جنح فريق روما يف حتويل 
م�شيفه  على   1/2 الفوز  اإىل  بهدف 
يوفنتو�س بف�شل الهدف الذي �شجله 
بدل  ال��وق��ت  يف  ري����زى  اأرن  ج���ون 
جمعتهما  التي  املباراة  من  ال�شائع 
والع�شرين  احل���ادي���ة  امل��رح��ل��ة  يف 

للدوري االإيطايل لكرة القدم.
بهدف  ديل بيريو  األي�شاندرو  وتقدم 
فران�شي�شكو  تعادل  ثم  ليوفنتو�س 
حكم  ي�شهر  اأن  ق��ب��ل  ل��روم��ا  ت��وت��ي 
وجه  يف  احل��م��راء  البطاقة  امل��ب��اراة 
جيانلويجي  ي��وف��ن��ت��و���س  ح���ار����س 
بوفون قبل ثماين دقائق على نهاية 

املباراة.
يف  ال��ق��ار���س  ال����ربد  ب�شبب  ورمب����ا 
ت���وري���ن���و ، ح��ي��ث و���ش��ل��ت درج���ة 
فقد   ، ال�شفر  حتت  ما  اإىل  احل��رارة 
اأقل من  بعد  لوكا توين  روما جهود 
�شريعا  امللعب  وغ���ادر  دق��ائ��ق  ث��الث 
ال�شاق  رب��ل��ة  يف  االإ���ش��اب��ة  ب�شبب 
بع�س  له  �شببت  والتي  )ال�شمانة( 

املتاعب قبل بدء املباراة.
وب��رغ��م خ����روج ت���وين ب����ادر فريق 
روما بالهجوم يف الدقيقة 12 ولكن 
�شلت  فو�شينيت�س  مريكو  ت�شديدة 
طريقها للمرمى ثم اأهدر توتي الذي 
موؤكدة  فر�شة  توين  من  بدال  �شارك 

بعد �شت دقائق.
واأه���در ال��ربازي��ل��ي ام���اوري فر�شة 
اأن  قبل  الدقيقة 31  هدف حمقق يف 
ليجروتاجلي  نيكوال  امل��داف��ع  يهدر 
ف��ر���ش��ة ج���دي���دة يف ال���وق���ت ال���ذي 
ي��وف��ن��ت��و���س على  ف���ي���ه  ا����ش���ت���ح���وذ 
�شاعة  ال��رب��ع  يف  ال��ل��ع��ب  جم��ري��ات 

االأخرية من ال�شوط االأول.
ومل تتح�شن �شرعة االأداء يف ال�شوط 
بهدف  تقدم  يوفنتو�س  ولكن  الثاين 
يف الدقيقة 51 عن طريق ديل بيريو 
ال���ذي ���ش��دد ك���رة ع��ال��ي��ة )ل����وب( يف 

الزاوية البعيدة.
بعرقلة  ج���رو����ش���و  ف���اب���ي���و  وق������ام 

رودريجو تادي داخل منطقة اجلزاء 
احلكم  ليحت�شب   68 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
اأحرز منها توتي هدف  �شربة جزاء 
ال��ت��ع��ادل ل��روم��ا ل��ريف��ع ر���ش��ي��ده من 
االه�����داف يف امل��و���ش��م احل����ايل اإىل 

ع�شرة اأهداف.
احلاليني  الالعبني  اأكرث  توتي  ويعد 
ت�شجيال  االإي����ط����ايل  ال�������دوري  يف 
خالل  هدفا   188 بر�شيد  ل��الأه��داف 
م�����ش��ريت��ه ف��ي��م��ا ت��وق��ف ر���ش��ي��د ديل 

بيريو عند 169 هدفا.

ليوفنتو�س  جديدة  فر�شة  و�شنحت 
�شدد  ام��اوري  ولكن   78 الدقيقة  يف 
يف اأح�شان مواطنه جوليو �شريجيو 
للطرد  ب��وف��ون  يتعر�س  اأن  ق��ب��ل   ،

ال�شتعماله اخل�شونة مع ريزي.
ويف الوقت بدل ال�شائع جنح ريزي 
 ، ل��روم��ا  احل�شم  ه��دف  ت�شجيل  يف 
اإىل  ر�شيده  العا�شمة  فريق  لريفع 
بينما  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  نقطة   38
 33 عند  يوفنتو�س  ر�شيد  ت��وق��ف 

نقطة يف املركز اخلام�س.

روما ُي�صقط يوفنتو�س بالوقت القاتل 
   لندن / وكاالتيف الدوري االإيطايل      

ودانييل  اأن��ي��ل��ك��ا  ن��ي��ك��وال���س  اأح����رز 
فريق  بهما  ق���ادا  ه��دف��ني  ���ش��ت��وري��دج 
على  نظيفني  بهدفني  للفوز  ت�شيل�شي 
يف  ان���د  ن���ورث  ب��ري�����ش��ت��ون  م�شيفه 
االحتاد  ك��اأ���س  لبطولة  ال����32  ال���دور 
االإجنليزي لكرة القدم ليحجز الفريق 

مقعده يف دور ال�شتة ع�شر.
ويف مباراة اأخرى تاأهل ريدينج اإىل 
فوزه  بعد  للبطولة  ع�شر  ال�شتة  دور 
نظيف  ب��ه��دف  ب��رين��ل��ي  �شيفه  ع��ل��ى 
قبل  �شيجورد�شون  جيلفي  �شجله 

دقيقتني على النهاية.
جمريات  ع��ل��ى  ت�شيل�شي  و���ش��ي��ط��ر 
واأح��رز هدفا مبكرا عن  اللعب متاما 

احلكم  ولكن  مالودا  فلورنت  طريق 
ب��دع��وى تعر�س  األ���غ���اه  م��اي��ك دي���ن 

فرانك المبارد للعرقلة.
وافتتح الفرن�شي انيلكا الت�شجيل يف 
الدقيقة 37 عندما اخرتق من الناحية 
من  غابة  و�شط  كرة  و�شدد  الي�شرى 
باالأقدام  ال��ك��رة  لت�شطدم  املدافعني 

وت�شكن �شباك اندرو لونريجان.
وجاءت اأخطر فر�شة لربي�شتون بعد 
حلظات من الهدف عندما �شدد دارين 
خم�س  م�شافة  م��ن  قوية  ك��رة  ك��ارت��ر 

ياردات مرت من فوق العار�شة.
العودة  يف  بري�شتون  اآم��ال  وانتهت 
بداية  من  دقيقتني  بعد  امل��ب��اراة  اإىل 
دانييل  �شدد  عندما  ال��ث��اين  ال�شوط 

�شتوريدج كرة قوية من م�شافة قريبة 
لراأ�شية  متابعة  من  ال�شباك  �شكنت 

جون تريي التي اأبعدها لونريجان.
االأمر  لقد وجدنا   : وقال جون تريي 
ولكن   ، االأول  ال�����ش��وط  يف  �شعبا 
االحتاد  كاأ�س  مناف�شات  جترى  هكذا 

االإنكليزي.
واأ�شاف »اإنه يوم رائع ، عندما تاأتي 
اإىل ملعب مثل هذا ، االأندية ال�شغرية 

تقدم كل ما يف و�شعها.
للم�شرية  �شحية  اإي��ف��رت��ون  و�شقط 
اخلالية من الهزائم لفريق برمنجهام 

وانهزم اأمامه بنتيجة 2/1 .
وب��اري  بينيتز  كري�شتيان  واأح����رز 
لربمنجهام  الفوز  هديف  فريج�شون 

ليون  �شجل  فيما  االأول  ال�شوط  يف 
او�شمان الهدف الوحيد الإيفرتون يف 

ال�شوط الثاين.
وانتزع اأ�شتون فيال فوزا ثمينا 2/3 
فيال  ملعب  على  برايتون  �شيفه  من 
ديلفوني�شو  ن��اث��ان  واأح����رز   ، ب���ارك 
واأ�شلي يوجن وفابيان ديلف االأهداف 

الثالثة الأ�شحاب االأر�س.
تاأخره  حت��وي��ل  يف  ف��ول��ه��ام  وجن���ح 
اإىل  اأكرينجتون  م�شيفه  اأمام  بهدف 
الفوز 1/3 ، عن طريق اريك نيفالند 

وداميان داف وزولتان جريا.
يف  كاونتي  نوت�س  ف��ري��ق  اأن  وب���دا 
التايل  ال����دور  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور  ط��ري��ق��ه 
ع��ن��دم��ا ت���ق���دم ال��ف��ري��ق ب��ه��دف��ني يف 

جا�شون  هديف  ولكن  ويجان  �شباك 
���ش��ك��وت��الن��د وب����ن وات�������ش���ون كفال 
اإع���ادة  لتتم   2/2 ال��ت��ع��ادل  ل��وي��ج��ان 
املباراة وفقا للوائح البطولة ، وعرب 
بعد  التايل  ال��دور  اإىل  بورت�شموث 
الفوز على �شندرالند 1/2 على ملعب 

فراتون بارك.
كارديف  تغلب  املباريات  بقية  ويف 
�شيتي على لي�شرت �شيتي 2/4 وو�شت 
نيوكا�شل  على  األ��ب��ي��ون  بروميت�س 
و�شاوثامبتون  نف�شها  بالنتيجة 
وديربي   1/2 تاون  اإب�شويت�س  على 
/1 روف��رز  دونكا�شرت  على  كاونتي 
مع  ولفرهامبتون  تعادل  فيما  �شفر 

كري�شتال باال�س 2/2 .

 برلني / وكاالت
�شعد فريق بايرن ميونيخ اإىل �شدارة الدوري 
بتغلبه على م�شيفه فريدر  القدم  لكرة  االأمل��اين 
من  ع�شرة  التا�شعة  املرحلة  يف   2/3 برمين 
امل�شابقة يف الوقت الذي تلقى فيه �شالكه هدفا 
يف الوقت بدل ال�شائع لي�شقط يف فخ التعادل 

2/2 مع م�شيفه بوخوم.
ورفع بايرن ر�شيده اإىل39 نقطة بفارق نقطة 
اأن  بعد   ، و�شالكه  ليفركوزن  باير  اأمام  واحدة 
حقق فوزه الثامن على التوايل من بينهم �شتة 
الهدف  بف�شل  البوند�شليغا  يف  ان��ت�����ش��ارات 
اآري��ني روب��ن على ملعب  اأح���رزه  ال��ذي  القاتل 

برمين.
االأول  ال�شوط  �شالكه تقدمه بهدفني يف  واأهدر 
على ملعب بوخوم الذي تعادل بهدف يف الوقت 

بدل ال�شائع �شجله �شتاني�شالف �شي�شتاك.
وف�شل املدرب الهولندي لبايرن لوي�س فان جال 
ريبريي  فرانك  الفرن�شي  النجم  على  االإب��ق��اء 
املباراة  ب��اي��رن  ب��داأ  حيث  ال��ب��دالء  مقاعد  على 
بت�شديدة �شاروخية من الهولندي اآريني روبن 

يف الدقيقة الثالثة ارتدت من القائم.
الدقيقة  يف  لربمين  بهدف  هانت  اآرون  وتقدم 
العا�شرة من ت�شديدة قوية يف الزاوية القريبة 
�شكنت �شباك يورج بات ، ولكن الفريق ال�شيف 

�شيطر على جمريات اللعب منذ هذه اللحظة.
واأدرك توما�س مولر التعادل لبايرن يف الدقيقة 
25 عندما مرر ماريو جوميز متريرة با�شتيان 
�شفاين�شتايجر من حتت قدميه لت�شل اإىل مولر 
الذي مل يجد اأي �شعوبة يف افتتاح الت�شجيل 
ايفيكا  اأ�شاف  فقط  دقائق  ، وبعد ع�شر  لفريقه 
اأوليت�س الهدف الثاين لبايرن م�شتغال متريرة 

فيليب الم من الناحية اليمنى.
و�شارك مايكل رين�شينج بدال من بات يف ال�شوط 
من  االأ�شا�شي  احلار�س  ا�شتكى  اأن  بعد  الثاين 
للمرة  ري��ب��ريي  ���ش��ارك  فيما   ، امل��ع��دة  يف  اآالم 
 ، الثالث من ت�شرين االول املا�شي  االأوىل منذ 

ولعب بدال من اأوليت�س يف الدقيقة 68 .
واأدرك هوجو امليدا التعادل لربمين يف الدقيقة 
75 م�شتغال التمريرة املتقنة من ماركو مارين.

ولكن بعد ثالث دقائق فقط �شدد روبني �شربة 
�شباك  لت�شكن  الي�شرى  بقدمه  مبا�شرة  ح��رة 

فاي�شه ومينح فريقه النقاط الثالث للمباراة.
التوايل  على  الرابعة  الهزمية  برمين  وتلقى 
لقب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ش��ة  اآم����ال����ه يف  ل��ت��ت��ل��ق�����س 

البوند�شليغا.
وقال فان جال »اإنه �شيء مذهل حتقيقنا الفوز 
لقد   ، اأك��رب  ف��وزا  نحقق  اأن  يجب  ك��ان   ،  2/3

اأهدرنا الكثري من الفر�س«.

عبور ت�صيل�صي وتقهقر اإيفرتون يف كاأ�س االحتاد االنكليزي

روبني يقود بايرن النتزاع 
�صدارة البوند�صليغا

مدريد / وكاالت
بعدما  القدم  لكرة  االأ�شباين  ال��دوري  ب�شدارة  بر�شلونة  فريق  ابتعد 
تغلب على م�شيفه بلد الوليد بثالثة اأهداف نظيفة يف املرحلة التا�شعة 

ع�شرة من امل�شابقة.
مدريد  لريال  نقطة   41 مقابل  نقطة   49 اإىل  ر�شيده  بر�شلونة  ورفع 

بينما جتمد ر�شيد بلد الوليد عند 17 نقطة يف املركز ال�شابع ع�شر.
وتقدم بر�شلونة بهدفني يف ال�شوط االأول عن طريق ت�شابي هرينانديز 

ودانييل األفي�س يف الدقيقتني 20 و22 .
الفائز  مي�شي  ليونيل  االأرجنتيني  النجم  اختتم  الثاين  ال�شوط  ويف 
بلقب اأف�شل العب يف العامل اأهداف النادي الكتالوين يف الدقيقة 56 

.
املو�شم  ه��دايف  قائمة  ليت�شدر  هدفا   15 اإىل  ر�شيده  مي�شي  ورف��ع 

احلايل بفارق هدف واحد اأمام ديفيد فيا مهاجم فالن�شيا.
اأن  اليمنى قبل  الناحية  بالكرة من  الفي�س  دانييل  الربازيلي  وانطلق 
ميرر كرة رائعة لت�شابي الذي �شدد كرة عالية مرت من فوق احلار�س 

ليعلن عن الهدف االأول للنادي الكتالوين يف الدقيقة 21 .
اإىل  وم���رر  جم���ددا  بالكرة  األفي�س  ت��وغ��ل  فقط  واح���دة  دقيقة  وب��ع��د 
يف  بال�شدفة  �شقطت  الكرة  ولكن  اإبراهيموفيت�س  زالت��ان  ال�شويدي 

�شباك احلار�س جو�شتو فيار.
وا�شتحوذ بر�شلونة على جمريات اللعب متاما وكان مبقدوره ت�شجيل 

خم�س اأو �شت اأهداف.
ويف الدقيقة 55 مرر اإبراهيموفيت�س الكرة اإىل مي�شي لي�شدد النجم 

االأرجنتيني كرة قوية بقدمه الي�شرى داخل ال�شباك.

بر�صلونة ي�صقط بلد 
الوليد بالثالثة ويبتعد 

ب�صدارة الدوري االإ�صباين      
وا�سنطن / وكاالت     

ال�شهري  الالعب  اآل���ن فري���ق بو�شطن قاد  راي 
ثم���ني �شلتيك����س  ف���وز  اإىل 
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بليزرز  تريل 
دوري  يف 
ال�شلة  ك���رة 

االأمريكي للمحرتفني.
ورغم اإهداره العديد من النقاط على مدار املباراة 
، وا�ش���ل �شلتيك����س ثقته بالعبه اآل���ن وقدرته على 
قي���ادة الفري���ق للف���وز وهو م���ا حتق���ق بالفعل يف 
الوق���ت االإ�ش���ايف ال���ذي جل���اأ اإلي���ه الفريق���ان بعد 
تعادلهم���ا يف الوق���ت االأ�شل���ي حي���ث �شج���ل اآالن 
ت�شويب���ة ثالثية قب���ل 42 ثانية م���ن نهاية املباراة 

ليحقق الفوز الثمني لفريق �شلتيك�س.
وقال ب���ول بري�س جنم �شلتيك����س: ميثل راي 

)اآلن( واحدا من اأف�شل الالعبني يف التاريخ.
كان بري����س اأف�شل امل�شجل���ني يف �شفوف الفريق 
خ���الل هذه املباراة بر�شيد 24 نقطة ، ولكنه خرج 
م�شاب���ا قب���ل 1ر1 ثانية من نهاي���ة الوقت االأ�شلي 

للقاء.
و�شج���ل كيفن جارنيت 13 نقط���ة واأربع متابعات 
مع عودته ل�شف���وف �شلتيك�س بعد غياب دام ع�شر 
مباري���ات ب�شب���ب االإ�شاب���ة الت���ي تعر����س لها يف 

الركبة اليمنى يف 28 كانون االول املا�شي.

وت�ش���ع  نقط���ة  رون���دو 19  راج���ون  �شج���ل  كم���ا 
متري���رات حا�شمة ، واأ�ش���اف زميله ر�شيد واال�س 
14 نقطة لفريق �شلتيك�س الذي حقق الفوز الثامن 

والع�شرين له مقابل 13 هزمية املو�شم احلايل.
و�شجل اأندري ميلر 28 نقطة ، ليكون اأعلى ر�شيد 
له من النقاط يف اأي مباراة خالل املو�شم احلايل ، 
كما �شجل كل من زميليه األدريدج زمارتل ويب�شرت 
19 نقطة لفريق بليزرز الذي مني بالهزمية الثامنة 

ع�شرة مقابل 26 فوزا يف املو�شم احلايل.

االأم��ري��ك��ي   ال�صلة  ب���دوري  ب��ل��ي��زرز  على  ي��ف��وز  �صلتيك�س 

   برلني / وكاالت
لكرة  االأمل��اين  هامبورج  ن��ادي  اأعلن 
رود  الهولندي  املهاجم  اأن  القدم 
فان ني�شتلروي �شين�شم ب�شكل 
فوري ل�شفوف الفريق حتى 
ريال  من  قادما   2011 عام 

مدريد االأ�شباين.
ني�شتلروي  اأن  وت�����ردد 
/33 عاما/ انتقل ل�شفوف 
هامبورج يف �شفقة انتقال حر 
اأقل  رات��ب  على  �شيح�شل  اأن��ه  ويعتقد 
مليون  )5ر8  ي��ورو  ماليني  ال�شتة  من 
دوالر( التي كان يح�شل عليها من ريال 

مدريد.
يف  ر�شميا  ني�شتلروي  ت��ق��دمي  و�شيتم 
يف  الر�شمي  وداع��ه  حلفل  التايل  اليوم 

اأمام  امللكي  ال��ن��ادي  م��ب��اراة  قبل  م��دري��د  ري���ال 
ملقه.

وقال ني�شتلروي يف مقابلة مع موقع هامبورج 
�شفقة  ب��ن��ج��اح  �شعيد  »اأن��ن��ي  االن��رتن��ت  ع��ل��ى 
العبون  لديه  عظيم  فريق  فهامبورج   ، انتقايل 

اأقوياء وميتلك طموحا رائعا ».
واأو�شح ني�شتلروي »لقد ق�شيت وقتا رائعا يف 

ريال مدريد«.
وقال برونو الباديا مدرب هامبورج »رود اأظهر 
اإنني   ، الكربى  الدولية  االأندية  يف  اإمكانياته 

مقتنع باأنه �شيحرز اأهداف مهمة لنا«.
ل�����ش��ف��وف ري����ال مدريد  ن��ي�����ش��ت��ل��روي  وان�����ش��م 
بعد   2006 ع��ام  يونايتد  مان�ش�شرت  من  قادما 
الفريق  اأح��رز 95 هدفا يف 150 مباراة مع  اأن 

االإجنليزي.
مدريد  ريال  هدايف  قائمة  ني�شتلروي  وت�شدر 

هدفا يف  واأح��رز 64  مو�شم 2008/2007  يف 
97 مباراة.

االإجنليزيان  ووي�شتهام  توتنهام  ناديا  وحاول 
ابتعد عن املالعب  الذي  التعاقد مع ني�شتلروي 

مدة طولية ب�شبب االإ�شابة يف الركبة.
ثالث  يف  الهدافني  قائمة  وت�شدرني�شتلروي 
مع  الهولندي  ال���دوري  هي  خمتلفة  م�شابقات 
مان�ش�شرت  مع  االإنكليزي  وال��دوري  اإيندهوفن 

يونايتد والدوري االأ�شباين مع ريال مدريد.
وف�����ش��ل امل��ه��اج��م ال��ه��ول��ن��دي االن�����ش��م��ام اإىل 
�شملت  مواطنيه  مع  حم��ادث��ات  بعد  هامبورج 
رافاييل فان دير فارت )الذي رحل عن هامبورج 
 )2008 ع���ام  يف  م���دري���د  ري����ال  اإىل  وان�����ش��م 
وي�شم   ، هامبورج  مدافع  ماثي�شني  ويوري�س 
هما  اأخرين  هولنديني  �شفوفه  بني  هامبورج 

ايلريو ايليا وروميو كا�شتيلني.

ني�صتلروي ين�صم ر�صميا لفريق هامبورج قادمًا من ريال مدريد    

حممد زيدان يعد بهز �سباك ا�سود الكامريون

روما يحقق الفوز اال�سعب يف الدوري االيطايل

الهولندي روبني ي�سع بايرن يف قمة البوند�سليغا

�سيلتك 
يوا�سل 
تقدمه يف 
دوري 
املحرتفني


