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رايك وانت حر

غنائم �آ�سيا وهزائمنا
رعد العراقي
هكذا نك ��ون ودعنا �آخر فر�ص ��ة للح�صول على �إجن ��از �آ�سيوي
يعي ��د بع�ض الثق ��ة اىل م�س�ي�رة الك ��رة العراقية الت ��ي ا�صابها
القح ��ط خ�ل�ال ال�سنت�ي�ن املا�ضيت�ي�ن ...ليغل ��ق ن ��ادي اربي ��ل
وبيدي ��ه نهاي ��ة الف�ص ��ل االخ�ي�ر م ��ن رحل ��ة البحث ع ��ن ا�سرار
معاجل ��ة الرتاجع املخيف من هرم القمة الآ�سيوية اىل االكتفاء
باجللو� ��س وم�شاهدة الدول وه ��ي تت�سابق على ح�صد االلقاب
وتاكي ��د تواجدها امللمو� ��س التي تثبت به ان من يريد ان يكون
قوي ��ا البد م ��ن ان ت�شع ��ر بلم�سات ��ه وم�ساحة ح�ض ��وره يف كل
البط ��والت حتى ي�صبح �ضيفا دائم ��ا وثقيال ب�إمكانيته وت�أثريه
ولي� ��س الرك� ��ض وراء فر�صة علها حتقق له م ��ع قليل من احلظ
فتات ًا ال يذكر من غنائم �آ�سيا الوفرية.
ان تل ��ك النظ ��رة مل ت�أت م ��ن فراغ وامن ��ا من درو� ��س قد تكون
قريب ��ة م ��ن انظ ��ار املتابعني ويب ��دو انه ��ا بعي ��دة كل البعد عن
اهتمام وقراءة القائمني على ادارة �ش�ؤون الكرة العراقية التي
ال ت ��زال م�صرة عل ��ى مبد�أ االكتفاء باحل�ض ��ور ال�شريف ك�إجناز
والت�س�ت�ر وراء الظروف والعوز امل ��ايل يف ترديد نف�س النغمة
وح�ي�ن تتحق ��ق بع� ��ض االنت�ص ��ارات مينحه ��ا و�صف ��ا يبهر به
اجلمي ��ع وي�سحبها اىل حيث ت�سقط به ��ا كل االخفاقات والعمل
الع�شوائي فيقول انه اعجاز!
�أم ��ا من يريد ان ي�ص ��ل اىل احلقيقة فعلي ��ه ان ينظربعني ثاقبة
ويت�ساءل مت ��ى ميكن ان نقول ان تلك الدولة هي من دول �آ�سيا
القوية كرويا؟ هل احل�صول على بطولة معينة هي قيا�س ميكن
الركون اليه وتو�ضع يف الطليعة؟
الإجاب ��ة عل ��ى ذلك رمبا ال حتت ��اج اىل درا�سة عميق ��ة طاملا اننا
نلم� ��س االمر مبنطق وواقعية ..ونتتبع م�س�ي�رة دول كاليابان
وكوري ��ا اجلنوبي ��ة وا�سرتالي ��ا ..ونبح ��ث يف كل البط ��والت
الكروي ��ة يف الق ��ارة ال�صفراء �س ��واء على م�ست ��وى املنتخبات
الوطني ��ة او االندي ��ة �سنجد انها ال تخلو م ��ن ح�ضورها القوي
واملناف�س ��ة ون ��ادرا ما تهرب منها االلق ��اب عندها يقول اجلميع
انها مفاج�أة! وال يتوقف االمرعند هذا احلد وامنا يتعداها اىل
م�شاركتها الكثيفة يف �ضخ احلكام املميزين واالداريني فعندما
ال جت ��د (بال�صدف ��ة) ح�ضور ًا لفرقها ف�إن ��ك �ست�سمع بالتاكيد من
ي ��ردد ا�سم تلك الدول ��ة اثناء املباراة لتق ��ول انها حا�ضرة حتت
اي م�سمى..اما نح ��ن فما زالت و�سائل االعالم تتفاخر وتبتهج
حني يكل ��ف احد احلكام واغلب االحيان مراقب خط يف مباراة
�شرفية!
تلك ه ��ي بع�ض مقومات العم ��ل الناجح املبن ��ي على التخطيط
ال�سليم والر�ؤية امل�ستقبلية التي مت�سك بكل طرق الو�صول اىل
قل ��ب �آ�سيا وال تتيح لها فر�صة احلديث يف اي منا�سبة اال وكان
احل�ض ��ور العراقي ام ��را م�ألوفا..وبالتاكيد ف ��ان الو�صول اىل
هذا امل�ستوى البد له م ��ن العمل العك�سي الذي يبد�أ من القاعدة
ل ��كل املفا�ص ��ل الذي ي�شم ��ل العم ��ل االداري وتطوي ��ر املن�ش�آت
واقرار نظام متويل االندية مبا ي�ضعها يف طريق االحرتافية..
وايجاد �صيغة منا�سبة لإقامة الدوري بكل مراحله العمرية مع
حمل ��ة لت�أهي ��ل احلكام ال�شب ��اب وفر�ض تواجده ��م يف ال�ساحة
اخلارجية.
ومتى ما كانت تلك العوامل متوفرة يف اجندة وخطط ا�صحاب
ال�ش� ��أن عند ذل ��ك يحق لهم ان يب ��دوا ا�سفه ��م او انزعاجهم الي
اخفاقة حتدث للف ��رق العراقية واال فان البقاء بدائرة االمنيات
واوهام املا�ضي والبحث بني بقايا ما يت�صدق به علينا الآخرون
م ��ن اخط ��اء او �ضربات ح ��ظ قد تقودن ��ا اىل اجن ��از نتغنى به
�سنني طويلة رغم ما تتبعه من هزائم وانتكا�سات لكنها ال ترتك
بنفو�سه ��م م�شاع ��ر احلزن �س ��وى حلظات تنتهي م ��ع اول نداء
تطلق ��ه ادارة املط ��ار للم�سافري ��ن معلنة ب ��دء رحلتها اىل خارج
الع ��راق وعلى متنها كاملعتاد اح ��د املعنيني على ادارة وتطوير
الك ��رة التي دائما ما يرتكها تتدحرج يف �صالة االنتظارال�سباب
تتعلق بزيادة وزن احلقائب!
بب�ساط ��ة ايه ��ا ال�سادة ال تنتظ ��روا من ح�صاد ثم ��ار النجاح اال
بحدود ما تزرعه ايديكم!
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م�صر واالمارات على موعد مع التاريخ يف مونديال ال�شباب
القاهرة/وكاالت
انت ��زع املنتخب املج ��ري بطاق ��ة الت�أهل �إىل
ال ��دور الثاين (دور ال�ست ��ة ع�شر) من بطولة
ك�أ� ��س العامل لل�شباب (حتت  20عاما) املقامة
حالي ��ا يف م�ص ��ر بعدم ��ا تغل ��ب عل ��ى نظريه
االمارات ��ي �/2صف ��ر يف اجلول ��ة الثالث ��ة
الأخ�ي�رة من مباري ��ات املجموع ��ة ال�ساد�سة
بالدور الأول من البطولة.
وف ��از املنتخب املج ��ري ب�ص ��دارة املجموعة
بعدم ��ا رف ��ع ر�صي ��ده �إىل �ست نق ��اط ويليه
املنتخ ��ب الإماراتي (�أربع نق ��اط) الذي كان
قد �ضم ��ن بالفع ��ل الت�أهل لل ��دور الثاين بعد
اجلولة الثانية.
كذل ��ك �صعد املنتخ ��ب اجلن ��وب �أفريقي �إىل
ال ��دور الث ��اين حي ��ث احت ��ل املرك ��ز الثال ��ث
بر�صي ��د �أرب ��ع نق ��اط بف ��وزه عل ��ى منتخب
هندورا� ��س �/2صف ��ر ،حيث �ضم ��ن منتخب
جن ��وب �أفريقيا بذلك ال�صع ��ود �ضمن �أف�ضل
�أربع ��ة ف ��رق من �أ�صح ��اب املرك ��ز الثالث يف
املجموعات.
ويف ملع ��ب اال�سكندري ��ة تق ��دم املنتخ ��ب
املجري بهدفي ��ه يف ال�شوط الأول و�سجلهما
كري�ستي ��ان نيمي ��ث وفالدمي�ي�ر كوم ��ان يف
الدقيقت�ي�ن  20و ،23ومل ي�ستط ��ع املنتخ ��ب
الإماراتي الرد يف ال�شوط الثاين ليخرج من
املباراة �صف ��ر اليدين ويخ�س ��ر املركز الأول
باملجموعة.
بد�أت املب ��اراة حما�سية م ��ن جانب الفريقني
نظ ��ر ًا لأهميته ��ا الكب�ي�رة لكل منهم ��ا وك�شر
املنتخ ��ب الإماراتي ع ��ن �أنياب ��ه يف الدقيقة
الثالثة عندما �شن هجمة انتهت بت�سديدة من
عام ��ر عبد الرحم ��ن لكن الكرة م ��رت بجوار
القائم �إىل خارج ال�شباك.
وابتعدت اخلطورة ع ��ن املرميني لدقائق ثم
ح�ص ��ل املنتخب الإماراتي عل ��ى �ضربة حرة
�سددها �أحمد خليل مبه ��ارة لتمر الكرة فوق
احلائ ��ط الب�شري لكن احلار�س املجري بيرت
جوالت�شي كان متيقظا و�أم�سك بها بثبات.
وبعده ��ا �سيط ��ر املنتخ ��ب الإمارات ��ي عل ��ى

جمري ��ات اللع ��ب ب�ش ��كل �أك�ب�ر وتف ��وق يف
الناحي ��ة الهجومية ن�سبيا وكاد �أن يتقدم يف
الدقيقة  16عندما تلقى حبيب فردان عر�ضية
من حممد فايز و�سدد كرة خطرية لكنها مرت
بجوار الزاوية العليا للمرمى مبا�شرة.
وفاج� ��أ املنتخب املجري مناف�س ��ه الإماراتي
يف الدقيق ��ة  20عندم ��ا افتت ��ح الت�سجيل يف
الدقيقة  20به ��دف �أحرزه كري�ستيان نيميث
من هجمة مرتدة �سريعة حيث انطلق و�سدد
الكرة برباعة يف �شب ��اك احلار�س الإماراتي
يو�سف عبد الرحمن.
ومل مير �سوى دقيقت�ي�ن حتى تلقى املنتخب

ع�ب�ر املنتخ ��ب امل�ص ��ري عقب ��ة املنتخ ��ب املغربي
ليت�أه ��ل اىل نهائ ��ي بطول ��ة �أمم �أفريقي ��ا للك ��رة
الطائ ��رة وذلك عندم ��ا تغلب عليه بثالث ��ة �أ�شواط
نظيف ��ة يف قاع ��ة مدينة تط ��وان الت ��ي ت�ست�ضيف
البطولة.
وج ��اءت املب ��اراة �سهل ��ة للفراعنة عل ��ى الرغم من
حماول ��ة العب ��ي املنتخب املغربي جم ��اراة العبي
الفراعنة �سواء بال�ضرب ال�سريع �أوحوائط ال�صد
والإر�ساالت ال�ساحقة.

تعيني فونكل
مدرب ًا جديد ًا
لهرتا برلني
الأملاين
برلني/وكاالت

�أعلن نادي هرتا برلني الأملاين
املتعرث تعيني فريدهيلم فونكل مدربا
جديدا له.
كما �أعلن الفريق عن ان�ضمام
كري�ستوف جون �إىل فريق العمل
بالنادي ل�شغل من�صب م�ساعد
املدرب.
و�سيتم تقدمي فونكل 55/عاما/
لو�سائل الإعالم يف م�ؤمتر �صحفي،
و�سيتوىل املدرب اجلديد قيادة هرتا
خالل مباراة الفريق املقبلة بالدوري
الأملاين �أمام هامبورج ،مت�صدر
ترتيب امل�سابقة بهذا املو�سم.
ومل يف�صح هرتا ،الذي يقبع حاليا
يف املركز الأخري برتتيب الدوري
الأملاين لهذا املو�سم بر�صيد ثالث
نقاط من �سبع مباريات ،عن مدة
العقد الذي �أبرمه مع فونكل ،ولكن
يعتقد �أن يكون العقد ممتدا لعام
واحد ب�صفة مبدئية مع وجود بند
ي�سمح بتمديده لعام �آخر� ،إذا جتنب
هرتا الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
ويتوىل فونكل تدريب هرتا خلفا
لل�سوي�سري لو�سيان فافر ،الذي �أقيل
من من�صبه الأ�سبوع املا�ضي.
وكان كار�سنت هاينه ،مدرب فريق
ال�شباب يف هرتا ،قد توىل قيادة
الفريق الأول خالل مباراته ببطولة
الدوري الأوروبي التي خ�سرها
�صفر� 1/أمام �سبورتنج ل�شبونة
الربتغايل.

لينتهي ال�شوط بتقدم املجر �/2صفر.
ويف ال�شوط الثاين �أجرى مهدي علي املدير
الفن ��ي للمنتخ ��ب الإمارات ��ي تغيريين دفعة
واح ��دة حي ��ث �أ�شرك عبد العزي ��ز هيكل بدال
من �سع ��د �سرور وذياب عوان ��ة بدال من عبد
العزيز �سنقور.
ووا�صل املنتخب الإمارات ��ي م�سل�سل �إهدار
الفر� ��ص التهديفي ��ة وكاد �أن يح�ص ��ل عل ��ى
�ضرب ��ة ج ��زاء يف الدقيق ��ة  50عندم ��ا �سقط
علي مبخ ��وت داخل منطقة اجلزاء لكن حكم
املب ��اراة بيرتر �أول�ي�ري �أ�ش ��ار اىل موا�صلة
اللعب.

الإمارات ��ي �صدم ��ة �أخ ��رى حي ��ث ا�ستغ ��ل
فالدميري كومان قائ ��د املنتخب املجري خط�أ
دفاعي ��ا ارتكبه �سعد �س ��رور و�سدد الكرة يف
ال�شباك معلنا عن تقدم املجر �/2صفر.
وجاء الهدف الث ��اين ليدعم ثقة العبي املجر
حيث ظهرت اجل ��ر�أة يف هجماتهم ،يف حني
مل يتمك ��ن العبو الإمارات م ��ن التخل�ص من
ال�صدمة ب�شكل �سريع.
ومب ��رور الوق ��ت كث ��ف املنتخ ��ب الإماراتي
حماوالت ��ه �سعيا لتعديل النتيج ��ة قبل نهاية
ال�ش ��وط الأول لكن الفري ��ق املجري جل�أ �إىل
التكت ��ل الدفاع ��ي وداف ��ع ع ��ن مرم ��اه بق ��وة

م�صر توا�صل ت�ألقها يف مونديال ال�شباب

وب ��د�أ الإجه ��اد يظه ��ر �شيئ ��ا ما عل ��ى العبي
املنتخ ��ب الإمارات ��ي ال ��ذي ظ ��ل يع ��اين من
بع� ��ض الثغ ��رات الدفاعية الت ��ي ت�سببت يف
تخلفه بهدفني يف ال�شوط الأول.
و�أج ��رى �سان ��دور ايجريفايل املدي ��ر الفني
للمنتخ ��ب املج ��ري تغي�ي�را يف الدقيق ��ة 62
حيث �أ�شرك روالن فارجا بدال من كري�ستيان
نيميث.
وظ ��ل العبو الإمارات يفتق ��دون الرتكيز يف
الهجم ��ات و�إتق ��ان التمري ��رات كم ��ا وا�ص ��ل
املنتخ ��ب املجري ح ��ذره الدفاع ��ي ليبعد �أي
خطورة عن مرماه.

وقب ��ل  15دقيق ��ة من نهاي ��ة املب ��اراة �أجرى
ايجريفاري التغيري الثاين له ودفع بالالعب
بين�س زامبو بدال من �أدم �سيمون.
وبعد دقيقتني دفع مهدي علي بالالعب حممد
جمال بدال من حبيب فردان.
و�أتيح ��ت فر�ص ��ة خط�ي�رة �أم ��ام عام ��ر عبد
الرحم ��ن يف الدقيقة  78عندما تلقى عر�ضية
على حدود منطقة اجلزاء و�سدد الكرة لكنها
ارتطم ��ت ب�أحد العبي املج ��ر يف طريقها �إىل
يد احلار�س جوالت�شي.
ويف الدقيق ��ة � 86س ��دد �أحم ��د خلي ��ل ك ��رة
�صاروخي ��ة لك ��ن احلار�س املج ��ري �أخرجها
ب�أط ��راف �أ�صابع ��ه ،ومل ت�سف ��ر الدقائ ��ق
املتبقية عن جديد لتنتهي املباراة بفوز املجر
�/2صفر.
�أعلن عن برنامج املرحل ��ة الإق�صائية الأوىل
لبطول ��ة ك�أ�س الع ��امل لل�شب ��اب املقامة حاليا
بجمهورية م�صر العربية.
وت�س�ي�ر جمريات ال ��دورة و�سط جناح كبري
وح�ض ��ور جماه�ي�ري ال ب�أ� ��س ب ��ه ،وزاده ��ا
جناحا ت�أهل املنتخب�ي�ن العربيني امل�شاركني
وهم ��ا فراعن ��ة م�ص ��ر والأبي� ��ض الإماراتي
ال�صغري.
و�ستك ��ون �أم ��ام املنتخب�ي�ن فر�ص ��ة ذهبي ��ة
للت�أه ��ل لرب ��ع النهائ ��ي ورمب ��ا مواجه ��ة
بع�ضهم ��ا البع� ��ض يف لقاء �سي�أت ��ي تاريخيا
للك ��رة العربي ��ة ،حي ��ث �سيالق ��ي منتخ ��ب
م�ص ��ر نظريه الكو�ستاريك ��ي ،بينما تتواجه
الإم ��ارات مع فنزويال ،ويف ح ��ال جناحهما
يف الت�أهل لربع النهائي �سينتظر العامل لقاء
عربي ��ا خال�ص ��ا �سيكتب مقع ��د ًا لأحدهما يف
ن�صف النهائي.
وت�شه ��د بقي ��ة املواجهات مباري ��ات من نوع
خا� ��ص ،مبب ��اراة غان ��ا وجن ��وب �أفريقي ��ا
يف لق ��اء �أفريق ��ي �ص ��رف ،وك ��ذا احل ��ال
بالن�سب ��ة للق ��ارة الالتيني ��ة بلق ��اء الربازيل
والأوروغ ��واي ،بينما �ستك ��ون �أوروبا على
موعد مع لق ��اء �إ�سبانيا و�إيطاليا ،ولقاء �آخر
�أقل �أهمية بني الت�شيك واملجر.

بر�شلونة يحرز فوزه ال�ساد�س على التوايل بالدوري الإ�سباين

بر�شلونة �سجل فوز ًا �صعب ًا على املرييا

و�أنه ��ى املنتخب امل�صري ال�ش ��وط الأول ل�صاحله
بنتيج ��ة  ،18/25قب ��ل �أن يفوز بال�ش ��وط الثاين
بنتيجة  20/25بعد مزاحمة مغربية يف منت�صفه،
ليق�ضي الفراعنة على الطموح املغربي يف الت�أهل
م ��ع ال�شوط الثال ��ث الذي �أنته ��ى بنتيجة 18/25
ليت�أهل املنتخب امل�صري �إىل املباراة النهائية.
و�أعتم ��د املنتخب امل�صري على ت�شكيل ثابت طيلة
اح ��داث املباراة حيث تكون ت�شكي ��ل الفراعنة من
عب ��د الله عب ��د ال�سالم و�أحمد �ص�ل�اح وحممد عبد
املنع ��م و�صالح فتحي ور�ش ��اد �شبل وعبد اللطيف
عثمان ووائ ��ل العايدي مع الدفع ب�أحمد علي على

فرتات متباعدة.
وعل ��ى اجلانب الآخ ��ر متكن املنتخ ��ب اجلزائري
من الو�صول �إىل املباراة النهائية عقب فوزه على
املنتخب الكامريوين يف مباراة ماراثونية بثالثة
�أ�شواط مقابل �شوطني.
ومتكن املنتخب اجلزائري م ��ن الفوز بال�شوطني
الأول والث ��اين بنتيج ��ة  18/25و 26/28عل ��ى
الت ��وايل ،قبل �أن يعود املنتخ ��ب الكامريوين �إىل
املباراة بفوزه بال�شوطني الثالث والرابع بنتيجة
 22/25و 14/25ليحتك ��م الفريق ��ان �إىل ال�شوط
اخلام�س الذي جاء جزائريا بنتيجة .13/15

توري�س :لن �ألعب لغري ليفربول
لندن/وكاالت

ق ��ال املهاج ��م اال�سباين فرنان ��دو توري�س �أنه ل ��ن يلعب يف
امل�ستقبل لغري فريقه احلايل ليفربول االنكليزي مهما كانت
االغراءات ومهما كانت �أ�سماء االنداية الراغبة يف �ضمه.
وتابع توري�س� :أرغب يف البقاء يف الدوري االنكليزي اىل

مدريد/وكاالت
ع ��اد فري ��ق بر�شلون ��ة ل�ص ��دارة ال ��دوري
الأ�سب ��اين لك ��رة القدم بع ��د �أن انتزع فوزا
ع�صيبا بهدف نظيف م ��ن �ضيفه املرييا يف
املرحلة ال�ساد�سة من امل�سابقة.
وق ��دم النادي القطال ��وين �أدنى م�ستوى له
يف املو�س ��م احلايل ولكنه جنح يف حتقيق
فوزه ال�ساد�س على التوايل.
ورفع بر�شلونة حتت قيادة مدربه جو�سيب
غواردي ��وال ر�صي ��ده �إىل  18نقط ��ة بفارق
ثالث نقاط �أمام �أقرب مالحقيه ريال مدريد
ال ��ذي التقى م ��ع �أ�شبيلي ��ة �صاح ��ب املركز
الثالث م�ساء ام�س.
وجاء الهدف الوحيد على ملعب "كامب نو"

االب ��د حتى يوم االعتزال وبقائي يف انكلرتا يعني بالت�أكيد
ا�ستم ��راري مع ليفرب ��ول ..لق ��د �أحببت هذا الفري ��ق مثلما
�أحبتن ��ي جماهريه وم�س�ؤول ��وه وال �أعتقد �أب ��دا �أنه ثمة ما
ي�ب�رر التفكري يف خل ��ع القمي�ص االحم ��ر واالن�ضمام الحد
االندية االخرى.

باري�س/وكاالت

ينتظر �أن تتقدم النجمة الرو�سية
ماريا �شارابوفا احلائزة على ثالثة
�أل��ق��اب ج��ران��د � �س�لام� ،إىل املراكز
اخلم�سة ع�شر الأوىل بالت�صنيف
العاملي لالعبات التن�س املحرتفات
بعد �إحرازها �أول �ألقابها منذ بداية
�صيف  2008بان�سحاب مناف�ستها
ال�صربية يلينا يانكوفيت�ش من نهائي
بطولة بان با�سيفيك املفتوحة ،عندما
كانت متخلفة � 2/5أم��ام �شارابوفا،
وذل��ك لإ�صابتها يف الر�سغ.ورفعت
� �ش��اراب��وف��ا ال �ت��ي حت�ت��ل امل��رك��ز 25
حاليا بالت�صنيف العاملي لالعبات
امل�ح�ترف��ات بعدما �أم���ض��ت الن�صف
الثاين من املو�سم يف حماولة العودة
�إىل امل�لاع��ب م��ن �إ� �ص��اب��ة ب��ال�غ��ة يف
الكتف تطلبت �إج ��راء ع��دة عمليات
ج��راح �ي��ة ر��ص�ي��ده��ا الإج� �م ��ايل من
الأل� �ق ��اب �إىل  20ل�ق�ب��ا مب�شوارها
الريا�ضي.

بينما رفعت النجمة الرو�سية ر�صيدها
من االنت�صارات يف مباريات النهائي
�إىل  ،20مقابل ث�م��اين ه��زائ��م بعد
فوزها الأخري على يانكوفيت�ش الذي
مل ي�ستغرق �أكرث من  43دقيقة .وكان
هذا هو اللقب الثاين ل�شارابوفا يف
بطولة بان با�سيفيك املفتوحة بعدما
فازت بلقبها الأول هناك عام .2005
وقالت �شارابوفا :كانت بداية �صعبة
اليوم ،فقد بد�أت يلينا املباراة بقوة
�شديدة �إنه ثاين نهائي يل هذا املو�سم
(بعد خ�سارتها نهائي بطولة تورنتو
�أمام مواطنتها �إلينا دمينتييفا) وكنت
متوترة �إىل حد ما.
و�أ��ض��اف��ت :ولكنني لعبت جيدا
هذا الأ�سبوع وكنت �أعرف انني
�س�أقدم عر�ضا جيدا �أمام يلينا،
�أردت �أن �أوا� �ص��ل القتال يف
امللعب ولكن من �سوء احلظ
�أن يلينا ا�ضطرت لالن�سحاب.
و�أع� � � ��رب� � � ��ت � � �ش� ��اراب� ��وف� ��ا

ب����ات����ون ي��ت��ل��قّ��ى ����ض���رب���ة م���وج���ع���ة يف ����س���ب���اق ف����ورم����وال 1
طوكيو/وكاالت
تعر�ض���ت �آم���ال ال�سائ���ق الربيط���اين
جن�س���ون بات���ون يف التتوي���ج املبك���ر
بلق���ب بطولة الع���امل ل�سباق���ات �سيارات

فورم���وال  1له���ذا الع���ام خ�ل�ال �سب���اق
اجلائ���زة الك�ب�رى الياب���اين �إىل �ضربة
موجع���ة بعدم���ا ق���رر مراقب���و ال�سب���اق
توقي���ع عقوب���ة الت�أخ�ي�ر خم�س���ة مراكز

بتوقيع بي ��درو دومينيجيز يف الدقيقة 31
بعدما تلقى متري ��رة عر�ضية من ماك�سويل
قب ��ل �أن ي�س ��دد ك ��رة رائع ��ة بقدم ��ه اليمنى
عرفت طريقها لل�شباك.
وكان القائ ��م ق ��د ح ��رم بيدرو م ��ن ت�سجيل
ه ��دف حمق ��ق لرب�شلون ��ة بع ��د تب ��ادل
التمري ��ر ب�شكل رائع م ��ع ال�سويدي زالتان
�إبراهيموفيت�ش.
وب ��دا بر�شلونة متعبا م ��ن الناحية الذهنية
واجل�سدي ��ة يف ال�شوط الثاين وكاد �أملرييا
�أن ي ��درك التعادل ثالث مرات ولكن �صافرة
نهاية املباراة وجدت ترحيبا غري معتاد من
جماهري الفريق.
ويف وق ��ت �سابق� ،صعد فري ��ق ديبورتيفو

الكورون ��ا �إىل املرك ��ز الثال ��ث برتتي ��ب
ال ��دوري الأ�سب ��اين بتغلب ��ه عل ��ى م�ضيف ��ه
ترنيفي بهدف نظيف.
وجاء هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 61
عندما نفذ خو�سيه جواردادو �ضربة ركنية
ارتق ��ى لها الربت ��و لوب ��و بر�أ�س ��ه و�أكملها
دييجو دانيل كولوتو �إىل داخل ال�شباك.
وكافح ترنيفي الذي ع ��اد لدوري الأ�ضواء
وال�شهرة ه ��ذا املو�سم بعد �سبعة �أعوام من
الغي ��اب ،م ��ن �أجل حتقي ��ق التع ��ادل ولكنه
ف�شل يف اخرتاق دفاعات ديبورتيفو.
وقال لوبو "لقد لعبنا مباراة �صارمة للغاية
و�صعبن ��ا عليهم الأمور كث�ي�را ،ويت�ساوى
ديبورتيفو بر�صيد  12نقطة مع �أ�شبيلية.

�شارابوفا ّ
تتقدم للمراكز  15الأوىل بالت�صنيف العاملي

طائرة م�صر تت�أهل �إىل نهائي بطولة �أمم �أفريقيا
الرباط/وكاالت
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انط�ل�اق عل���ى باتون لأن���ه مل يهدىء من
�سرعت���ه خالل رفع الراية ال�صفراء �أثناء
التجربة الر�سمية لل�سباق.
وكان بات���ون� ،سائ���ق فري���ق ب���راون،

فرحة ال�سائق باتون بلقب طوكيو مل تدم طوي ًال

والذي �سيبد�أ بذل���ك �سباق �سوزوكا
م���ن مرك���ز االنط�ل�اق الث���اين ع�شر،
من بني خم�س���ة �سائقني وقعت عليهم
عقوبات.
حي���ث تعر�ض زميل بات���ون الربازيلي
بفريق براون و�أقرب مناف�سي ال�سائق
الربيط���اين ببطول���ة الع���امل روبن���ز
باريكيلل���و لعقوب���ة الت�أخ�ي�ر خم�س���ة
مراك���ز يف االنطالق هو الآخ���ر ،وكذلك
احلال بالن�سبة للأمل���اين �أدريان �سوتيل
�سائ���ق فريق فور����س �إندي���ا والأ�سباين
فرينان���دو �ألون�س���و� ،سائ���ق فريق رينو
وال�سوي�سري �سيبا�ستيان بوميي �سائق
فريق تورو رو�سو.
وم���ع تبق���ي ثالث���ة �سباق���ات فق���ط على
نهاي���ة املو�س���م ،يت�صدربات���ون الرتتيب
الع���ام لل�سائقني بر�صي���د  84نقطة ،يليه
باريكيللو يف املرك���ز الثاين بر�صيد 69
نقطة.
ويحت���ل الأمل���اين �سيبا�ستي���ان فيتي���ل،
�سائق فريق ري���د بول ،والذي �سينطلق
م���ن مرك���ز ال�ص���دارة يف �سب���اق الغ���د
املركز الثالث بالرتتيب العام لل�سائقني
بر�صيد  59نقطة.
وي�ستطي���ع باتون ح�سم لقب بطولة
الع���امل له���ذا الع���ام مل�صلحت���ه غدا
�إذا م���ا �أنه���ى ال�سب���اق الياب���اين
متقدما بفارق خم����س نقاط عن
باريكيللو.

ع ��ن مت �ن �ي��ات �ه��ا ب��ال �� �ش �ف��اء العاجل
ليانكوفيت�ش على �أمل خو�ض مباراة
�أخرى جتمعهما قريبا.
وقالت الالعبة الرو�سية� :إن االنتقال
من حالة عدم اليقني يف قدرتك
ع�ل��ى مم��ار� �س��ة ال�ت�ن����س من
جديد �إىل الإم�ساك بك�أ�س
بني يديك مينحك �شعورا
ال ي�ضاهيه �شعور �آخر.
و�أ���ض��اف��ت :ي� ��درك امل��رء
وق�ت�ه��ا ك��م ه��ي ن�ع�م��ة �أن
ت �ت �م �ك��ن م ��ن ���ض��رب ك��رة
التن�س ،لقد
ب���ذل���ت

جمهودا كبريا و�أن��ا �سعيدة حقا مبا
حققته.
جاء �آخر �ألقاب �شارابوفا ،يف ني�سان
من العام املا�ضي
ب� ��ال� ��والي� ��ات
املتحدة.

�شارابوفا
تتق ّدم
يف الئحة
الت�صنيف
العاملي

