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رايك وانت حر

حالة غريبة
زيدان الربيعي
يب ��دو �أن البع�ض من فرقنا الريا�ض ��ية والكبرية منها على وجه
التحديد ما زالت ت�صر على عدم احرتام الذوق العام ملن يح�ضر
مبارياتها وال حتى تهتم بقانون اللعبة عندما تخو�ض مباريات
جتريبي ��ة م ��ع ف ��رق متقدم ��ة .رغ ��م �أن هك ��ذا مباري ��ات حتظى
باهتمام كبري من قبل و�س ��ائل الإعالم مبختلف اخت�صا�صاتها.
الأم ��ر ال ��ذي يتطلب �أن يك ��ون مظه ��ر فرقنا مقبوال عل ��ى الأقل
ويجع ��ل من ي�ش ��اهد مبارياتن ��ا يف خارج الع ��راق يتخل�ص من
الأ�سئلة املحرجة التي يطرحها عليه من هم جال�سون بقربه.
�سقت هذه املقدمة بعد م�شاهدتي املباراة التجريبية التي جمعت
فريقي القوة اجلوية وال�شرطة .حيث لعب فريق ال�شرطة الذي
�ض ��م هذا املو�س ��م جمموعة كبرية جدا م ��ن الالعبني املعروفني
بقم�ص ��ان ال حتمل �أرقاما ومبعنى �أو�ض ��ح �إنها قم�صان خا�صة
بالوحدات التدريبية ولي�س باملباريات وهذا الأمر �أ�س ��اء كثريا
للفريق وللكرة العراقية ،لأنه من غري املعقول وال حتى املقبول
�أن تعجز �إدارة نادي ال�شرطة التي يقودها �أحد رموز الريا�ضة
العراقية الكبار �أال وهو الكابنت رعد حمودي عن توفري قم�صان
لعب لفريقها الأول الذي ميثل الواجهة احلقيقية والرمز الأكرب
للنادي !
ف�إذا كان نادي ال�شرطة بكل ما ميتلكه من �إمكانية مادية وتاريخ
عريق و�إدارة متتلك اخل�ب�رة الالزمة يف عملها ال يقوم بتوفري
اب�س ��ط م�س ��تلزمات فريقه الك ��روي الأول .فما ح ��ال بقية فرق
الن ��ادي الت ��ي ال حتظى مبتابعة �إعالمية  ،وكيف �س ��يكون حال
الف ��رق املغم ��ورة الت ��ي ت�أهلت ت ��وا للعب يف ال ��دوري الكروي
املمتاز يف املو�سم املقبل؟
وق ��د يخ ��رج علين ��ا �ش ��خ�ص م ��ا م ��ن �إدارة ال�ش ��رطة �أو مالك ��ه
التدريب ��ي ليربر لنا ما حدث على اعتبار �أن تعاقدات النادي مع
الالعب�ي�ن مل تكتمل ،لذلك ف� ��إن �إدارة النادي �أو مالكها التدريبي
قررا ت�أجيل حت�ض�ي�ر قم�صان اللعب للفريق ،لأن هذه القم�صان
وكم ��ا ج ��رت العادة حتت ��اج �إىل طب ��ع �أرقام و�أ�س ��ماء الالعبني
فوقها .لذلك ف�إن �إدارة النادي و�ض ��غطا للنفقات (ح�س ��ب تعبري
املمث ��ل العراقي الكوميدي حممود ح�س�ي�ن) ق ��ررت ت�أجيل هذا
املو�ض ��وع وخو�ض املباري ��ات التجريبية بقم�ص ��ان الوحدات
التدريبية!
ولو تركنا �إدارة ال�ش ��رطة وطاقمه ��ا التدريبي وتوجهنا للطاقم
التحكيمي الذي قاد املباراة لوجدنا �أن هذا الطاقم وخ�صو�ص ��ا
حك ��م الو�س ��ط ال ��ذي كان قد خال ��ف قان ��ون اللعبة ،ب ��ل (ذبحه
ب�س ��كني عمياء) بعد �أن �أ�شهر الكثري من البطاقات ال�صفر بوجه
العب ��ي فريق ال�ش ��رطة على وجه التحديد .وهنا �أت�س ��اءل كيف
كان احلك ��م يدون ه ��ذه البطاقات ه ��ل من خ�ل�ال االعتماد على
�أ�س ��ماء الالعبني فقط الذين رمبا هو على معرفة تامة بهم �أم �أن
واقع حال فريق ال�شرطة فر�ض عليه هذا الأمر؟
وب�ي�ن كال الأمرين قام احلكم بارتكاب خطيئة بحق نف�س ��ه �أوال
وبحق الكرة العراقية ثانيا،لأنه قاد مباراة خالفا للقانون الذي
در�سه ومار�سه .و�سبب هذه اخلطيئة يعود �إىل �أن هذه املباراة
ح�ض ��رها العديد من الف�ضائيات الريا�ض ��ية العراقية والعربية
وبالت�أكيد �أن ال�صورة التي نقلت كانت م�شوهة وال تليق بالكرة
العراقية على الإطالق.
لذل ��ك �أرى �ض ��رورة االنتب ��اه �إىل ه ��ذه احلال ��ة من قب ��ل جميع
املعني�ي�ن وعدم تكرارها للأ�س ��باب التي ذكرته ��ا .و�أمتنى �أن ال
يف�س ��ر مو�ض ��وعنا هذا عل ��ى �أنه متابعة ملو�ض ��وع غري مهم ،بل
�أراه مو�ض ��وعا مهما حتى ال تتكرر ه ��ذه الظاهرة وتكون عرفا
للفرق الريا�ضية ونحن نعي�ش يف القرن احلادي والع�شرين.

يف مباراة غاب عنها رونالدو وات�سمت بالتوتر

�أ�شبيلية يذيق ريال مدريد مرارة الهزمية الأوىل بالدوري الإ�سباين
مدريد  /وكاالت

جت ��رع فري ��ق ري ��ال مدري ��د م ��رارة
الهزمي ��ة الأوىل باملو�س ��م احل ��ايل
و�س ��قط �أمام م�ض ��يفه �أ�ش ��بيلية 2/1
يف املرحل ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن ال ��دوري
الأ�سباين لكرة القدم ليقت�سم الفريقان
املركز الثاين برتتيب امل�سابقة.
وتق ��دم خي�س ��و�س ناف ��از به ��دف
لأ�شبيلية ثم تعادل بيبي لريال مدريد
قب ��ل �أن يح ��رز ريناتو هدف احل�س ��م
لأ�صحاب الأر�ض.
و�أثب ��ت الفوز امل�س ��تحق �أن �أ�ش ��بيلية
عاق ��د الع ��زم عل ��ى من ��ع ري ��ال مدريد
وبر�ش ��لونة من البق ��اء وحدهما على
عر�ش الكرة الأ�سبانية.
وقال ريناتو "كان فوزا حا�س ��ما لنا ،
من �أجل �أن نظهر قدرتنا على ال�صراع
على اللقب".
وق ��ال جونزالو هيغوي ��ن العب ريال
مدري ��د "لق ��د لعبوا ب�ش ��كل جيد برغم
�أن ��ه كان ب�إمكانن ��ا انت ��زاع التع ��ادل
هنا".
وميتل ��ك �أ�ش ��بيلية وري ��ال مدريد 15
نقطة من �س ��ت مباري ��ات بفارق ثالث
نقاط خلف بر�ش ��لونة املت�ص ��در الذي
حققه ف ��وزه ال�س ��اد�س عل ��ى التوايل
عرب الفوز على �أملرييا بهدف نظيف.
وافتق ��د الن ��ادي امللكي جه ��ود جنمه
الربتغايل كري�س ��تيانو رونالدو الذي
يعاين من �أمل يف الكاحل الأمين.
و�س ��يطر �أ�ش ��بيلية عل ��ى جمري ��ات

ال�ش ��وط الأول م ��ا �ش ��كل خط ��ورة
كب�ي�رة عل ��ى مرم ��ى �إيكر كا�س ��يا�س ،
ويف الدقيق ��ة  33تق ��دم ناف ��از بهدف
بعدما ارتقى بر�أ�س ��ه لعر�ضية �أر�سلها
فرناندو نافارو من الناحية الي�سرى.
ويف الدقيقة الرابعة من بداية ال�شوط
الثاين تعادل ريال مدريد عك�س �س�ي�ر
اللعب بر�أ�س ��ية بيبي �إثر �ض ��ربة حرة
مبا�شرة نفذها املخ�ضرم جوتي.
وب ��دا ري ��ال مدري ��د ق ��ادرا عل ��ى قلب
الطاول ��ة  ،مثلم ��ا فع ��ل يف املو�س ��م
املا�ضي  ،ولكن يف الدقيقة � 66أ�ضاف
رينات ��و اله ��دف الث ��اين لأ�ص ��حاب
الأر�ض من �ضربة ر�أ�سية .
ويف وق ��ت �س ��ابق  ،قف ��ز فري ��ق
بلن�س ��ية �إىل املركز اخلام�س برتتيب
الدوري الأ�س ��باين بعدما انتزع فوزا
ب�ش ��ق الأنف�س من م�ض ��يفه را�س ��ينج
�س ��انتاندير به ��دف نظي ��ف �س ��جله
ال�صربي نيكوال زيجيت�ش.
و�س ��جل زيجيت�ش هدف احل�س ��م بعد
خم� ��س دقائق م ��ن م�ش ��اركته بدال من
ديفيد في ��ا الذي خرج م�ص ��ابا بتمزق
يف ع�ضالت الفخذ الأمين.
وعل ��ى الأرجح �س ��يغيب في ��ا  ،هداف
املو�س ��م احلايل من الدور الأ�س ��باين
 ،ع ��ن اجلول ��ة الأخرية م ��ن مباريات
املنتخ ��ب الأ�س ��باين يف الت�ص ��فيات
الأوروبي ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س
الع ��امل  2010بجن ��وب �أفريقيا � ،أمام
ارمينيا والبو�سنة.

ويف الدقيق ��ة � 61أرج ��ع املداف ��ع
املخ�ضرم ل�سانتاندير بابلو بنينلو�س
الكرة ب�ش ��كل �ش ��نيع حلار� ��س مرماه
تونو لينتزع زيجيت�ش الكرة ويحرز
هدف الفوز لفريقه.
وقال كارلو�س مار�ش ��ينا قائد فالن�سيا
"�إن ��ه ف ��وز مه ��م لن ��ا  ،لأن نتائجن ��ا
الأخرية مل تكن جيدة للغاية".
ومن ناحي ��ة �أخرى يعي�ش �إيرن�س ��تو
فالف�ي�ردي مدرب فري ��ق فياريال حالة
م ��ن اخلطر الع ��ارم بعد تع ��ادل فريقه
�سلبيا مع �ضيفه ا�سبانيول .
ويحتل فياريال  ،الذي ت�أهل �إىل دور
الثمانية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا
املو�س ��م املا�ض ��ي  ،املرك ��ز الثاين من
الق ��اع يف ترتي ��ب الدوري الأ�س ��باين
بعدم ��ا ف�ش ��ل يف حتقي ��ق �أي فوز هذا
املو�س ��م ليتوق ��ف ر�ص ��يده عند ثالث
نقاط من �ست مباريات.
وق ��ال جيو�س ��يبي رو�س ��ي مهاج ��م
فياريال "كان يجب علينا حقا حتقيق
الف ��وز  ،ولكنن ��ا مل ن�س ��تغل الفر� ��ص
التي �سنحت لنا".
ويف الدقيق ��ة  15تعر� ��ض خ ��وان
فورلني مدافع ا�سبانيول للطرد بعدما
دفع رو�س ��ي ورغم ذلك ف�ش ��ل الهجوم
اله� ��ش لفياري ��ال يف اخ�ت�راق الدفاع
املرتهل ال�سبانيول.
وعل ��ى الأرج ��ح �سي�ص ��بح فالف�ي�ردي
�أول م ��درب تت ��م �إقالت ��ه يف املو�س ��م
احلايل من الدوري الأ�سباين.

وتلق ��ى ريال مايوركا �ص ��احب املركز
ال�س ��اد�س هزمي ��ة قا�ص ��مة � 4 /1أمام
م�ض ��يفه �س ��بورتينج خيخ ��ون ال ��ذي
�أح ��رز ل ��ه ميجي ��ل دي ال كيوفا� ��س
هدفني.
وتعادل �أتليتك بيلباو  2/2مع م�ضيفه

روما  /وكاالت
�أف�س ��د فريق يوفنتو�س �س ��جله اخلايل
م ��ن الهزائم بعدما قاد �إدي�س ��ون كافاين
وفابي ��و انريك ��و �سيمبلي�س ��يو فريقهما
بالريم ��و للف ��وز عل ��ى العج ��وز بهدفني
نظيف�ي�ن يف املرحل ��ة ال�س ��ابعة م ��ن
امل�سابقة.
وظ ��ل يوفنتو� ��س يف املرك ��ز الثال ��ث
بر�ص ��يد  14نقط ��ة فيم ��ا تع ��ادل
�س ��امبدوريا  1/1مع م�ض ��يفه بارما يف
وقت �سابق ليقت�سم �صدارة امل�سابقة مع
�إنرت ميالن.
وميتلك �إنرت الذي تغلب على �أودينيزي
 ، 1/2و�س ��امبدوريا  16نقطة من �سبع
مباري ��ات مع تفوق حام ��ل اللقب بفارق
الأهداف يف ال�صدارة.
وق ��دم يوفنتو� ��س �أداء باهت ��ا يف خ ��ط
الو�س ��ط وكان عقيم ��ا يف الناحي ��ة
الهجومي ��ة م ��ا مل مين ��ح املهاجم�ي�ن
فين�س ��ينزو ياكوينت ��ا والربازيل ��ي
�أم ��اوري �أي فر�ص ��ة لت�ش ��كيل خط ��ورة
عل ��ى مرم ��ى �أ�ص ��حاب الأر� ��ض ط ��وال
ال�شوط الأول.
وتق ��دم بالريم ��و بهدف�ي�ن قب ��ل نهاي ��ة
ال�ش ��وط الأول بف�ض ��ل الطريقة املنظمة
التي لعب بها الفريق.
وتقدم مهاجم �أوروغواي كافاين بهدف
لبالريم ��و م ��ن ت�س ��ديدة يف الزاوي ��ة
ال�ضيقة يف الدقيقة . 36
ويف الدقيقة  41اهتزت �شباك احلار�س
ال ��دويل جيانلويج ��ي بوف ��ون جم ��ددا

كوال المبور  /وكاالت

تلقى االحتاد ال�س ��عودي لكرة القدم تعميما عاجال من قبل االحتاد الآ�سيوي موجها لأندية االحتاد،
اله�ل�ال ،الأهلي وال�ش ��باب يت�ض ��من املواعي ��د املقرتحة لربنام ��ج الفعاليات املرافقة الت ��ي تقام على
هام� ��ش مناف�س ��ات دوري �أبطال �آ�س ��يا  .2010وينتظ ��ر �أن تقام على هام� ��ش البطولة جمموعة من
الفعاليات التدريبية �إىل جانب ور�ش ��ات العمل اخلا�ص ��ة بتعليمات البطولة و�سيقام حفالن ل�سحب
القرعة.
و�أعلن الآ�س ��يوي التواريخ املقرتحة للن�ش ��اطات التي �س ��تقام قبيل وخالل مناف�سات دوري �أبطال
�آ�س ��يا للعام املقبل ،حيث �س ��تبلغ تعليمات دوري �أبطال �آ�سيا للأندية امل�شاركة والتعليمات اخلا�صة
بالتجهيــزات املعتمدة يف البطولة يف الـ  24من ت�ش ��رين الثاين املقبل ،فيما ت�س ��حب �س ��حب قرعة
دوري �أبطال �آ�س ��يا يف ال�س ��ابع من كانون الثاين املقبل .ويقيم االحتاد الآ�سيوي ور�شة عمل دوري
�أبط ��ال �آ�س ��يا يوم ��ي  11و  12كان ��ون الثاين املقب ��ل ،فيما تقام ور�ش ��ة عمل املن�س ��قني املحليني يف
البطول ��ة يوم ��ي  12و  13والـ  14من ال�ش ��هر نف�س ��ه .ورجح االحتاد الآ�س ��يوي موع ��د �إقامة قرعة
الأدوار النهائية يف �أيار �أو حزيران املقبلني.

ومل ي�ست�س ��لم بارم ��ا الواف ��د اجلدي ��د
ل ��دوري الأ�ض ��واء وال�ش ��هرة للهزمي ��ة
و�أدرك ل ��ه دانيل ��ي جالوب ��ا التعادل بعد
�س ��بع دقائ ��ق م ��ن اله ��دف الأول بعدم ��ا
ظهر دفاع �س ��امبدوريا متكا�سال و�سمح
لالعب ��ي بارما بتب ��ادل التمريرات داخل
منطق ��ة اجل ��زاء لينته ��ي اللق ��اء بتعادل
الفريقني بهدف ملثله.
واقت�سم �س ��امبدوريا ال�صدارة مع �إنرت
مي�ل�ان  ،ال ��ذي حقق فوزا ع�ص ��يبا 1/2
عل ��ى �أوديني ��زي بر�ص ��يد  16نقطة لكل
منهما مع تفوق �إنرت بفارق الأهداف .
وتغلب جنوة على م�ضيفه بولونيا 1/3
بع ��د �أن تق ��دم به ��دف من �ض ��ربة جزاء
حم ��ل توقيع ح�س�ي�ن خرجة ثم �أ�ض ��اف
جيو�سيبي �س ��كوللي الهدف الثاين قبل
�أن ي�شهر حكم املباراة البطاقة احلمراء
يف وجه جياندومينكو مي�ستو.
ورد مارك ��و دي فاي ��و بهدف لأ�ص ��حاب
الأر�ض من �ض ��ربة ج ��زاء ولكن �ألربتو
زاباتري جنح يف ت�سجيل الهدف الثالث
جلن ��وة يف الدقيق ��ة الأخ�ي�رة م ��ن عمر
املباراة.
ويحتل فيورنتينا املركز ال�س ��اد�س بعد
تعادله �سلبيا مع �ضيفه الت�سيو.
وتعادل ميالن املتعرث  1/1مع م�ض ��يفه
اتاالنتا الذي عان ��ى من النق�ص العددي
فيم ��ا تغل ��ب روم ��ا عل ��ى ناب ��ويل 1/2
بهدفني حمال توقيع فران�شي�سكو توتي
يف الوق ��ت ال ��ذي ف ��از في ��ه كييف ��و على
م�ضيفه كالياري . 1/2

وتع ��ادل �س ��يينا م ��ع ليفورن ��و �س ��لبيا
وكذلك باري مع �ضيفه كاتانيا بالنتيجة
نف�سها.
ورف ��ع مي�ل�ان ر�ص ��يده �إىل ت�س ��ع نقاط
بعد �أن �أحرز ل ��ه الربازيلي رونالدينيو
الهدف الوحيد.

و�ش ��ارك رونالدينيو يف ال�شوط الثاين
وقب ��ل �س ��ت دقائق عل ��ى نهاي ��ة املباراة
توغ ��ل بالك ��رة داخ ��ل منطق ��ة اجل ��زاء
و�س ��دد كرة قوية عانقت ال�ش ��باك ليدرك
التع ��ادل لفريقه بعد تقدم اتاالنتا بهدف
يف ال�شوط الأول حمل توقيع �سيموين

ا�س ��تدعى الإيطايل فابيو كابيلل ��و املدير الفني للمنتخ ��ب الإنكليزي الالعب
جابريل اجبونالهور وديفيد جيم�س لقائمته ا�ستعدادا للمباراتني الأخريتني
م ��ن الت�ص ��فيات الأوروبي ��ة امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل  2010بجنوب
�أفريقيا.
و�ضم كابيللو  24العبا للقائمة التي �ستخرج ملواجهة �أوكرانيا يوم ال�سبت املقبل
قبل �أن تلتقي مع بيالرو�س على ملعب وميبلي يف  14ت�شرين الأول اجلاري.
وعاد جيم�س حار�س بورت�س ��موث بعد تعافيه من الإ�ص ��ابة فيما عاد اجبونالهور
مهاج ��م �أ�س ��تون في�ل�ا ليحل حم ��ل جريمني ديف ��و مهاجم توتنه ��ام الذي
يعاين من �إ�صابة يف اليد.
وت�أهل ��ت �إنكلرتا فعليا �إىل ك�أ�س العامل  2010عن
املجموعة ال�ساد�سة.
و�ض ��مت قائم ��ة املنتخ ��ب الإجنلي ��زي  :روب
جري ��ن وديفي ��د جيم�س وبول روبين�س ��ون
وواي ��ن بري ��دج ووي�س براون و�أ�ش ��لي
كول وريو فرديناند وجلني جون�س ��ون
وجولي ��ون لي�س ��كوت وج ��ون ت�ي�ري
واثيو اوب�سون وجاريث باري وديفيد
بيكه ��ام وماي ��كل كاري ��ك و�س ��تيفني
جريارد وفرانك المب ��ارد وارون لينون
كابيللو يك�شف
وجيم� ��س ميل�ن�ر و�ش ��ون رايتفيلب� ��س
عن ادواته ملواجهة
وجابريل اجبوناله ��ور وكارلتون كول
اوكرانيا
وبي�ت�ر كراوت� ��ش و�إمييل ��ي هي�س ��كي
وواين روين.

يوفنتو�س فرط ب�صدارة الكاليت�شو

قد ي�شهد ربع نهائي ك�أ�س العامل لل�شباب يف كرة القدم املقامة يف م�صر حتى الـ  16من ال�شهر اجلاري
مواجهة عربية ـ عربية بني منتخبي م�صر والإمارات يف حال جنحا يف تخطي الدور الثاين.
وتلتقي م�ص ��ر يف الدور الثاين مع كو�س ��تاريكا يف القاهرة اليوم الثالثاء  ،يف حني تلعب الإمارات
مع فنزويال يف ال�سوي�س.
وح�س ��ب القرعة ،ف�إن منتخبي م�ص ��ر والإمارات �س ��يتواجهان يف دور الثمانية يف الـ  12من ال�ش ��هر
اجلاري .ت�ص ��درت م�ص ��ر ترتيب املجموعة الأوىل �ضمن مناف�س ��ات الدور الأول بر�صيد �ست نقاط،
بفارق نقطة �أمام الباراغواي ونقطتني عن �إيطاليا ،بعد فوزها على ترينيداد وتوباغو  1/4و�إيطاليا
 2/4وخ�س ��ارتها �أمام الباراغواي  .2/1وحلت الإمارات ثانية يف املجموعة ال�ساد�سة بر�صيد �أربع
نقاط بفارق الأهداف �أمام جنوب �إفريقيا ونقطتني خلف املجر ،بعد تعادلها مع الأوىل  2/2وفوزها
على هندورا�س  0/1وخ�سارتها �أمام املجر .2/0

ت� ّأهل �سافينا و�سريينا للدور الثاين
ببطولة ال�صني املفتوحة للتن�س
بكني  /وكاالت

ت�أهل ��ت العب ��ات التن� ��س الرو�س ��يات دين ��ارا
�س ��افينا و�س ��فيتالنا كوزنيت�س ��وفا وف�ي�را
زفوناريف ��ا �إىل الدور الثاين لبطولة ال�ص�ي�ن
املفتوح ��ة واملقام ��ة حالي ��ا يف العا�ص ��مة
ال�ص ��ينية بك�ي�ن اثر ف ��وز كل منه ��ن يف الدور
الأول للبطول ��ة .و�ص ��عدت �س ��افينا امل�ص ��نفة
الأوىل للبطول ��ة �إىل ال ��دور الث ��اين بالتغل ��ب
عل ��ى الإيطالية روبرت ��ا فين�ش ��ي  4/6و4/6

ترييبوكي.
وبع ��د ت�س ��جيل �أربعة �أه ��داف فقط يف
�س ��بع مباري ��ات ب ��ات ميالن يع ��اين من
�أزمة حقيقية �أبعدت ��ه عن موقعه املعتاد
يف ال�ص ��دارة ما �سلط ال�ضوء على مدى
�صالحية املدرب الربازيلي ليوناردو.

مو�سكو  /وكاالت
نا�ش ��د الهولن ��دي جو� ��س هيدين ��ك املدير
الفن ��ي للمنتخ ��ب الرو�س ��ي الأول لك ��رة
القدم فريقه التحلي باحلذر من املهاجمني
الأمل ��ان رغ ��م تراج ��ع ع ��دد الأه ��داف يف
البوند�سليغا.
وي�ست�ض ��يف املنتخ ��ب الرو�س ��ي ي ��وم
ال�س ��بت املقبل نظ�ي�ره الأملاين مبو�س ��كو
يف مب ��اراة حا�س ��مة �ض ��من املجموع ��ة
الرابع ��ة للت�ص ��فيات الأوروبي ��ة امل�ؤهل ��ة
لك�أ� ��س الع ��امل  2010بجن ��وب �أفريقي ��ا ،
يف الوق ��ت ال ��ذي ف�ش ��ل في ��ه املهاجم ��ون
الأ�سا�س ��يون للماكين ��ات الأملاني ��ة ماريو
جومي ��ز ومريو�س�ل�اف كل ��وزه يف حج ��ز
مكان �أ�سا�سي ب�صفوف بايرن ميونيخ.
ومل يخ�ض �أي م ��ن الالعبني املباراة التي
تعادل فيها الفريق �س ��لبيا مع كولون يوم
ال�سبت املا�ض ��ي  ،ب�أكملها  ،وجرت العادة
عل ��ى م�ش ��اركة كالهم ��ا م ��ن عل ��ى مقاع ��د
البدالء هذا املو�سم.
و�س ��جل جوميز ثالثة �أهداف هذا املو�سم
فيما مل يحرز كلوزه �أي �أهداف حتى الآن
بينم ��ا �أح ��رز لوكا�س بودولو�س ��كي جنم
كولون هدفا وحيدا.
ولك ��ن هيدين ��ك �أخ�ب�ر �ص ��حيفتي بيل ��د
و�سونتاج �أن حقيقة عدم م�شاركة جوميز

وكل ��وزه ب�ش ��كل اعتي ��ادي يعن ��ي �أنهم ��ا
يعي�شان حالة ا�س�ت�رخاء "ولديهما جرعة
زائدة من الطاقة" للت�صفيات.
و�أو�ض ��ح هيدينك "�أعتقد �أنهما �سيذهبان
�إىل منتخبهم ��ا الوطن ��ي وهم ��ا يق ��والن ،
الآن �سنظهر ما منتلكه  ،وما نقدر عليه".
و�س ��يت�أهل املنتخ ��ب الأمل ��اين �إىل ك�أ� ��س
الع ��امل تلقائيا يف حال فوزه على رو�س ��يا
ويف ح ��ال ع ��دم ح ��دوث ذل ��ك �س ��يتحدد
الفري ��ق املت�أهل �إىل جنوب �أفريقيا بعدها
ب�أربعة �أيام عندم ��ا يلتقي الفريق الأملاين
مع فنلن ��دا يف هامبورج وتلتقي رو�س ��يا
مع اذربيجان يف باكو.

هيدينك

ريو دي جان�يرو تخو�ض �سباق ًا �ضد
ال�ساعة حت�ضري ًا لالوملبياد

كابيللو يعلن قائمة انكلرتا ا�ستعداد ًا �صدام عربي مرتقب يف مونديال ال�شباب
لت�صفيات ك�أ�س العامل
القاهرة  /وكاالت
لندن  /وكاالت

بلد الوليد بف�ضل الهدف الذي �أحرزه
ال�صاعد �إيكر موناين.
ويت�ساوى بيلباو حاليا بر�صيد ع�شر
نق ��اط م ��ع ماي ��وركا بف ��ارق نقطت�ي�ن
خلف ديبورتيفو الكورونا و�أ�شبيلية
اللذين يقت�سمان املركز الثالث.

�سحب قرعة الدوري (الآ�سيوي ) مهاجمو املاكينات الأملانية
�صداع مزمن يف ر�أ�س هيدينك
يف مطلع العام املقبل

ي��وف��ن��ت��و���س ي��ه��در ف��ر���ص��ة ان���ت���زاع ����ص���دارة ال�����دوري الإي���ط���ايل
بعدم ��ا اخ�ت�رق �سيمبلي�س ��يو الدف ��اع
جمددا و�س ��دد كرة عالية (لوب) �س ��كنت
ال�شباك م�ستغال ال�ضربة احلرة املبا�شرة
التي نفذها ميكويل.
وافتت ��ح �أم ��اوري ال�ش ��وط الث ��اين
بت�س ��ديدة قوي ��ة �أعلن ��ت ع ��ن ق ��دوم
يوفنتو�س للمباراة قبل �أن ي�س ��دد داين
كري�ستيان كرة طائ�شة يف الدقيقة . 48
وتعر� ��ض مرم ��ى بوف ��ون ملزي ��د م ��ن
اخلطورة ع ��ن طريق الأ�س�ت�رايل مارك
بري�ش ��يانو الذي �س ��دد بعيدا عن املرمى
يف الدقيق ��ة  55م ��ع ت ��وايل الهجم ��ات
املرت ��دة لبالريم ��و ،وبع ��د �أرب ��ع دقائق
ت�ص ��دى بوف ��ون لت�س ��ديدة ميكويل من
داخل منطقة اجلزاء.
وت�ص ��دت العار�ض ��ة لل�ض ��ربة احل ��رة
املبا�ش ��رة التي نفذها دييجة يف الدقيقة
 62رغ ��م �أن حار�س بالريمو �س ��الفاتور
�سرييجيو بدا قادرا على الت�صدي لهذه
الكرة.
وا�ستمتعت جماهري بالريمو باملزيد من
الفر�ص احلقيقي ��ة يف الدقائق الأخرية
ولك ��ن الو�ض ��ع ظ ��ل عل ��ى م ��ا ه ��و عليه
لينت ��زع �أ�ص ��حاب الأر� ��ض ث�ل�اث نقاط
ثمينة.ويف وقت �سابق  ،مل يظهر فريق
�س ��امبدوريا �أمام بارما بنف�س ال�صورة
املبه ��رة التي كان عليه ��ا عندما فاز على
حامل اللق ��ب �إنرت ميالن به ��دف نظيف
الأ�س ��بوع املا�ض ��ي  ،ولكن ��ه تقدم بهدف
م ��ن �ض ��ربة ر�أ�س ��ية �س ��احرة للمهاج ��م
جيانباولو باتزيني.

ذهول العبي الريال بعد خ�سارتهم االوىل يف الليغا

وي�أت ��ي خيتايف بف ��ارق نقطة واحدة
خل ��ف كل من ماي ��وركا وبيلباو  ،بعد
تغلب ��ه على او�سا�س ��ونا  1/2بف�ض ��ل
الهدف الذي �سجله بيدرو ليون.
ويف مباراة �أخرى يف املرحلة نف�سها
تعادل خريي�س مع �ضيفه ملقة . 1/1

كما ت�أهلت الأمريكية �سريينا وليامز امل�صنفة
الثاني ��ة للبطول ��ة اىل الدور الث ��اين بالتغلب
عل ��ى اال�س ��تونية كاي ��ا كانيب ��ي  5/7و4/6
.و�ش ��قت كوزنيت�س ��وفا امل�ص ��نفة ال�ساد�س ��ة
للبطول ��ة طريقه ��ا �إىل الدور الث ��اين بالتغلب
على ال�صينية �شينج جاي  )3/7( 6/7و5/7
وحلق ��ت به ��ا مواطنته ��ا زفوناريفا امل�ص ��نفة
ال�س ��ابعة للبطول ��ة بالتغل ��ب عل ��ى الرومانية
�سورانا �سري�ستيا  2/6و. 2/6

ريو دي جانريو  /وكاالت
احتفلت مدينة ريو دي جانريو حتى �س ��اعات الفجر الأوىل بنيلها �ش ��رف ا�ست�ضافة دورة
الألع ��اب الأوملبي ��ة عام  2016لت�ص ��بح بالت ��ايل �أول مدين ��ة �أمريكية جنوبي ��ة تنظم هذه
الألعاب ،لكن التحديات التي تنتظر هذه املدينة الرائعة كبرية.
ال �شك يف �أن نقاط القوة يف ملف املدينة الربازيلية معروفة� :إطار طبيعي خالب وجذاب،
�ش ��عب معروف بحبه للفرح ،ودعم مطلق من البالد ب�أ�سرها وم�س�ؤوليها ،واقت�صاد ارتقى
ب�سرعة ال�صاروخ يف ال�سنوات الأخرية ليدخل نادي الدول الع�شر الأقوى يف العامل.
لك ��ن ري ��و دي جانريو وعل ��ى الرغم من مدة ال�س ��نوات ال�س ��بع التي تف�ص ��لها عن تنظيم
الألعاب املقررة من اخلام�س وحتى � 21آب  ،2016ف�إنها �س ��تخو�ض �س ��باقا �ض ��د ال�س ��اعة
لقل ��ب ت�أخرها فيما يتعلق بالبنى التحتية لها وهي نقطة �ض ��عفها الأ�سا�س ��ية ،خ�صو�ص ��ا
من ناحيتي النقل وقدرتها الفندقية اال�س ��تيعابية ،من دون �أن نن�س ��ى العنف وهو ال�شغل
ال�ش ��اغل يوميا ل�سكان كاريوكا .وتبدو م�س� ��ألة النقل يف غاية الأهمية لأن بع�ض املن�ش�آت
التي �ست�ست�ضيف املناف�سات تبعد نحو  40كلم.
ويجب على ريو دي جانريو م�ضاعفة قدرتها اال�ستيعابية يف الفنادق ،حيث ينق�صها نحو
� 20ألف غرفة من الفنادق فئة جنمتني �إىل خم�س جنوم لكي تلبي معايري دفرت ال�ش ��روط
املطلوب من قبل اللجنة الأوملبية الدولية.

فيا مينح ما�سا ال�ضوء الأخ�ضر للعودة �إىل االختبارات
باري�س  /وكاالت

ذك ��ر االحت ��اد ال ��دويل ل�س ��باقات
ال�س ��يارات (في ��ا) �أن ��ه من ��ح ال�ض ��وء
الأخ�ض ��ر للربازيل ��ي فيليب ��ي ما�س ��ا
�س ��ائق فري ��ق ف�ي�راري للع ��ودة �إىل
امل�ش ��اركة يف االختب ��ارات متهي ��دا
لعودت ��ه �إىل امل�ش ��اركة يف بطول ��ة

العامل (اجلائ ��زة الكربى) ل�س ��باقات
�سيارات فورموال. 1
وطلب فرياري �س ��ابقا من فيا حتديد
�إمكاني ��ة ال�س ��ماح ملا�س ��ا بالع ��ودة
للم�ش ��اركة يف االختب ��ارات ل�ض ��مان
ع ��دم انته ��اك �أي قواع ��د �أو لوائ ��ح
قب ��ل ع ��ودة الالع ��ب للم�ش ��اركة يف

ال�سباقات.
وق ��ال �س ��تيفانو دوميني ��كايل رئي�س
فري ��ق ف�ي�راري �إن موع ��د ع ��ودة
الالع ��ب للم�ش ��اركة يف ال�س ��باقات مل
تتحدد بعد ولكن م�ش ��اركته يف �سباق
جائ ��زة الربازيل الك�ب�رى املقرر يوم
 18ت�ش ��رين الأول احلايل م�س ��تبعدة
متاما حيث �س ��يبد�أ ما�سا االختبارات
يف الف�ت�رة املقبل ��ة ب�س ��يارة قدمي ��ة
للفريق.وتعر� ��ض ما�س ��ا لإ�ص ��ابات
بالغة وخطرية خالل ت�ص ��ادم وقع له
يف التجارب الر�س ��مية ل�سباق جائزة
املج ��ر الك�ب�رى يف مت ��وز املا�ض ��ي
وابتع ��د عن امل�ش ��اركة يف ال�س ��باقات
وكذلك قيادة ال�سيارة منذ ذلك احلني.
وب ��د�أ ما�س ��ا  28/عام ��ا /بالفع ��ل يف
الإعداد لعودته وقاد �س ��يارة �صغرية
لعدة لفات وبعدها �سيبد�أ االختبارات
على �سيارة فرياري لعام . 2007
وخ�ض ��ع �أ�سطورة فورموال 1الأملاين
ماي ��كل �ش ��وماخر بط ��ل العامل �س ��بع
م ��رات �س ��ابقة الختب ��ارات مماثل ��ة
يف �ص ��يف ه ��ذا العام �أم�ل�ا يف قيادة
�س ��يارات الفريق بدال من ما�سا ولكن
الإ�ص ��ابة القدمي ��ة يف العن ��ق حرمته
من ذلك.

