14

املدى الريـــا�ضي
Almada Sport

العدد ( )1626ال�سنة ال�سابعة  -الأثنني ( )12ت�شرين االول 2009

ر�أي�����ك وان����ت حر

تهديد خارج التغطية
رعد العراقي
الأزمة التي متر بها الكرة العراقية منذ �سنوات ازدات �سعريا
و�شرا�س ��ة ب�ي�ن االط ��راف املت�صارعة بع ��د ان الم�س اجلميع
ف�ضائ ��ل الف ��وز بك�أ�س �آ�سي ��ا وح�صل �صانع ��وه على مكا�سب
مل يتوق ��ع اح ��د من احل�صول عليها كي ��ف ال وهم اثبتوا انهم
املوحدي ��ن يف زم ��ن الفرق ��ة والعداء وهم من �ش ��دوا القلوب
وااللباب اليهم.
ومبخت�ص ��ر مفيد انهم غطوا على كل اال�سماء املثرية يف تلك
الفرتة �سيا�سيا ام اقت�صاديا ..واكاد اجزم لو كانت هناك اي
انتخاب ��ات برملانية لكان جميع اع�ض ��اء املنتخب العراقي قد
حج ��زوا مقاعدهم ب ��كل جدارة ولكان فيريا ت ��راه جال�سا يف
املقاعد االمامي ��ة لقاعة الربملان العراقي..التي �ستكون حتما
برئا�سة ح�سني �سعيد!
اي ح ��ب ه ��ذا ا�صاب ال�ش ��ارع العراقي واي ع ��ز وفخر جنته
كل تل ��ك اال�سم ��اء وم ��ا �سر ه ��ذا التفاعل العجيب ب�ي�ن الكرة
وخمتل ��ف فئات ال�شعب من اطف ��ال ون�ساء و�شيوخ و�شباب،
انت�ص ��ار واحد خرج ��ت كل تلك احل�شود غ�ي�ر مبالية لفخاخ
امل ��وت تهت ��ف وتف ��رح بعفوي ��ة غاب ��ت ع ��ن اجلمي ��ع بعد ان
اج�ب�رت عل ��ى الر�ض ��وخ يف تقبل اه ��ون ال�ش ��ر يف كل امور
حياتها تتبعها كلمة احلمد لله على كل �شيء.
هن ��ا بد�أت كعكة احتاد الك ��رة تثري اهتمام من عجزت امواله
و�شعارات ��ه يف حتقي ��ق ول ��و ج ��زء ي�س�ي�ر من جل ��م النريان
امل�ستع ��رة يف تل ��ك الف�ت�رة او حت ��ى توحي ��د كلم ��ة ب�ضع ��ة
ا�شخا�ص وال�سري بال�شوارع حتت �شعار و�صوت واحد؟.
ان ��ه ال�سح ��ر واحلل قد ج ��اء على طبق من ذه ��ب بل هو العز
واجل ��اه وك�س ��ب �سري ��ع مل�شاع ��ر وا�ص ��وات اجلماه�ي�ر من
ميتلكها فهو قب�ض على الكر�سي الوثري ب�سال�سل من حديد..
اي ��ن كان ��ت الك ��رة العراقية قب ��ل  2007من م�ساح ��ة اهتمام
املت�صارعني...مل ��اذا مل ت�ث�ر ق�ضاي ��ا الف�س ��اد االداري و�سوء
التخطيط وغريها من عناوين ومربرات اخلالف؟
باملقاب ��ل ملاذا هذا التم�سك من قب ��ل االحتاد احلايل مبنا�صب
القيادة لأطول فرتة ممكنة ؟!
الغري ��ب يف االم ��ر ان اجلميع يتحدث ع ��ن نيته يف ان تكون
االنتخابات القادمة �ضمن اجواء الدميقراطية ووفق اللوائح
الدولي ��ة وب�شفافي ��ة عالية ت�ضم ��ن حق امل�شارك ��ة واملناف�سة
جلمي ��ع اال�سماء املر�شحة ..ويف نف�س الوقت ف�إن ما بدر من
ت�صريح ��ات وافعال تبعث ب�إ�ش ��ارات وا�ضحة ال تقبل اجلدل
اىل االحت ��اد الدويل بان ما يجري هو �ص ��راع �إق�صاء يحمل
ني ��ات الث�أر واثبات الوجود اكرث مم ��ا هو �سعي اىل تر�سيخ
العم ��ل الدميقراطي او الطموح بتطوي ��ر الكرة العراقية..ال
اح ��د ي�ستطيع ان يخف ��ي ت�صريحات رعد حم ��ودي او �شرار
حي ��در يف و�سائ ��ل الإعالم وب�ش ��يء من اال�سته ��زاء بانه يف
حالة ع ��ودة ح�سني �سعيد اىل الع ��راق وبالتحديد اىل بغداد
ف�إنهم ��ا اول م ��ن ينتخبه...الي� ��س تل ��ك ا�ش ��ارة وحتد يحمل
الكث�ي�ر م ��ن عالم ��ات اال�ستفه ��ام ويث�ي�ر ال�شك ��وك ميكن ان
يفهمه ��ا االحتاد الدويل ب�أن هناك ا�ستهداف ل�شخ�ص معني..
امل تك ��ن هي هدية جمانية قدمت اىل اع�ضاء االحتاد احلايل
يف تربير دفاعهم واثبات �إنهم م�ستهدفون باالق�صاء؟
�أي ��ن ذهب ��ت الدبلوما�سي ��ة ب� ��إدارة االزم ��ة واتب ��اع الط ��رق
القانوني ��ة مب ��ا يحق ��ق الغاي ��ة يف الو�ص ��ول اىل الهدف من
دون �إث ��ارة �أو �إحداث نوع من الت�ص ��ادم مع االحتاد الدويل
وحتويله ��ا اىل ق�ضية �إم ��ا القبول بافكارن ��ا و�إجراءتنا و�إما
اخلروج عن طاعتكم؟
احلقيق ��ة التي يج ��ب ان يدركها اجلمي ��ع ان االحتاد الدويل
�سلط ��ة دكتاتوري ��ة ال ترتاج ��ع ع ��ن قراراته ��ا اال يف حال ��ة
الرك ��ون والقب ��ول بها..وعليه ف�إن احلكم ��ة تتطلب ان ن�سري
ب� ��إدارة املل ��ف باجتاه�ي�ن االول ان تك ��ون خطواتن ��ا ال تثري
حفيظ ��ة االحت ��اد ال ��دويل بحيث جن�ب�ره عل ��ى ان يكون يف
موق ��ف حمايد والث ��اين ان نعزز االق ��وال باالفعال من خالل
االعتم ��اد على االدلة والرباه�ي�ن يف اي اتهام وال�سري بروح
القان ��ون مم ��ا ي�سمح بات�ض ��اح ال�ص ��ورة �س ��واء للناخب او
اجلماه�ي�ر الريا�ضي ��ة بعيدا عن الإث ��ارة والت�صريحات غري
املح�سوب ��ة والت ��ي دائم ��ا مات�شكل حاج ��زا �ضبابي ��ا تختفي
وراءه احلقيقة.
ان �سلوك طريق التحدي لالحتاد الدويل دون ان تكون لدينا
اي �سلط ��ة قانونية عليه وهي بنف�س الوقت حماولة يف�سرها
ب�أنها ا�ستفزازية قد تزيد من �إ�صراره على ان ال ينهي امل�شكلة
التي ال ت�ؤثر عليه ب�أي حال من االحوال اال بان يجعلها فر�صة
له لزيادة نفوذه وقوت ��ه على االحتادات الوطنية االخرى ما
�سيتج ��ه اىل �إ�صدار قرارات ملزمة ال يرتاجع عنها حتت دفع
وغرور �إح�سا�سه بقب�ضته احلديدية.
نقوالن كل التهديدات التي نطلقها �ستكون خارج تغطية
واهتم ��ام االحت ��اد ال ��دويل ب ��ل �ستك ��ون خطوط ��ه
م�شغول ��ة بالتهنئة عل ��ى �إم�ساك ��ه مفاتيح اخرى
لإظه ��ار هيبت ��ه و�سلطانه..عنده ��ا �سنع ��ود
اىل املرب ��ع االول يف امل�شكل ��ة ول ��ن تنفعنا
تخ�صي�ص ��ات وزارة النف ��ط او ماوعدن ��ا
ب ��ه من بن ��اء مالع ��ب يف ف�ت�رة التجميد
املتوقع ��ة النه ��ا �ستك ��ون قا�سي ��ة عل ��ى
م�شاع ��ر وتطلع ��ات اجلماه�ي�ر الكروية
وعادة ما تكون ه ��ي اخلا�سرة الوحيدة
يف كل جوالت ال�صراعات التي يبدو انها
ل ��ن تنتهي ..بل �أكاد �أجزم انها بد�أت الآن
ولكن على املك�شوف!..

ت�شيلي تنتزع بطاقة العبور

الأرجنتني و�أوروغواي يحافظان على �آمال الت�أهل لك�أ�س العامل

عوا�صم /وكاالت

ح�سم منتخ ��ب ت�شيلي بطاقة الت�أه ��ل �إىل ك�أ�س
الع ��امل  2010بجن ��وب �أفريقيا بع ��د تغلبه على
م�ضيف ��ه الكولومب ��ي  2/4يف اجلولة ال�سابعة
ع�شرة من ت�صفيات قارة �أمريكا اجلنوبية فيما
انتزع ��ت الأرجنت�ي�ن فوزا ع�صيبا م ��ن �ضيفتها
ب�ي�رو  1/2و�سقط ��ت الإكوادور �أم ��ام �ضيفتها
�أوروغواي .2/1
وانتزعت ت�شيلي ثالث بطاقات الت�أهل �إىل ك�أ�س
الع ��امل بع ��د �أن حج ��زت الربازي ��ل وباراغواي

�أوىل بطاقات الت�أهل.
و�أك ��د منتخب باراغواي �أحقيته يف الت�أهل �إىل
ك�أ�س العامل وتغلب على م�ضيفه فنزويال .1/2
وحافظ ��ت الأرجنت�ي�ن عل ��ى �آماله ��ا يف الت�أهل
املبا�ش ��ر �إىل ك�أ� ��س الع ��امل بع ��د �أن �صعدت �إىل
املرك ��ز الرابع بر�صيد  25نقط ��ة قبل �أن تواجه
م�ضيفته ��ا �أوروغواي ي ��وم اخلمي�س املقبل يف
اجلولة الأخرية من الت�صفيات.
ويت�أه ��ل �أ�صح ��اب املراك ��ز الأربع ��ة الأوىل
بت�صفي ��ات قارة �أمري ��كا اجلنوبية مبا�شرة �إىل

البحرين تتعادل مع نيوزيلندا
وتنتظر احل�سم يف الإياب

ك�أ� ��س العامل بينما يخو� ��ض الفريق الذي ينهي
الت�صفيات يف املركز اخلام�س دورا فا�صال �أمام
املنتخ ��ب �صاح ��ب املرك ��ز الراب ��ع يف ت�صفيات
احت ��اد منطق ��ة كون ��كاكاف (�أمري ��كا ال�شمالي ��ة
والو�سطى والكاريبي).
وباتت ت�شيلي الفريق ال�سابع ع�شر الذي
يح�سم ت�أهل ��ه �إىل ك�أ�س العامل من �أ�صل
 32فريقا.
ويف ميديلني قلب منتخب �شيلي ت�أخره
باله ��دف ال ��ذي �أح ��رزه مدافع ��ه ارتورو
في ��دال ع ��ن طريق اخلط� ��أ يف مرم ��ى فريقه يف
الدقيقة  13وح�سم املباراة ل�صاحله .2/4
و�أدرك وال ��دو بون�س ��ي التع ��ادل ل�شيل ��ي يف
الدقيقة  35وبعد دقيقة واحدة �أ�ضاف هامربتو
�سوازو الهدف الثاين للفريق.
و�أدرك مورين ��و ماهل�ي�ر ترو�س ��ور التع ��ادل
لكولومبي ��ا يف الدقيقة  63قبل �أن يرد خورخي
فالديفي ��ا بهدف ثالث ل�شيل ��ي يف الدقيقة  72ثم
اختتم زميله فابيان اوريالنا �أهداف الفريق يف
الدقيقة .79
ويف الأرجنت�ي�ن بد�أت املباراة ب�ضغط هجومي
مكث ��ف من جانب �أ�صح ��اب الأر�ض بغية �إحراز
هدف مبكر.
وا�ستحوذ املنتخ ��ب الأرجنتيني على جمريات
اللع ��ب متام ��ا يف الع�شري ��ن دقيق ��ة الأوىل من
املب ��اراة ولك ��ن م ��ن دون �أن ينج ��ح يف حتويل
هذه ال�سيطرة �إىل لغة الأهداف.
وتوال ��ت الهجم ��ات الأرجنتيني ��ة عل ��ى مرم ��ى
بوترون حتى �أطلق احلكم �صافرته معلنا نهاية
�شوط املباراة الأول بتعادل الفريقني �سلبيا.
وم ��ع بداي ��ة ال�ش ��وط الث ��اين دف ��ع الأ�سطورة
الأرجنتيني دييغ ��و مارادونا بنجمه املخ�ضرم
مارتني بالريمو لتدعيم خط الهجوم.
و�أعلن ��ت الدقيق ��ة الثالث ��ة م ��ن بداي ��ة ال�ش ��وط

الثاين عن هدف ال�سبق للأرجنتني بعدما ار�سل
امي ��ار كرة رائعة لهيغوين و�ضعته يف مواجهة
بوت ��رون داخ ��ل منطقة اجل ��زاء لي�س ��دد الكرة
مبا�شرة بقدمه اليمنى داخل ال�شباك.
وتعر�ض املنتخب الأرجنتيني للطمة عنيفة يف
الدقيقة الأخرية من املباراة بعدما �أدرك هرنان
رينجيف ��و التع ��ادل لب�ي�رو م ��ن �ضرب ��ة ر�أ�سية
خاطف ��ة م�ستغ�ل�ا اخلط�أ الف ��ادح لقائ ��د الفريق
الأرجنتيني خافيري ما�سكريانو.
و�شهدت الدقيقة الأخرية من الوقت بدل ال�ضائع
للمباراة قم ��ة الإثارة حينما خطف بالريمو
ه ��دف الفوز للأرجنت�ي�ن عندما و�صلت
اليه الكرة �أم ��ام املرمى مبا�شرة بعد
�سل�سلة طويلة م ��ن الدربكة داخل
منطقة اجلزاء لي�سددها مبا�شرة
داخل ال�شباك.
وقب ��ل �أن يطلق احلك ��م �صافرته
كادت ب�ي�رو �أن ت ��درك التع ��ادل
جم ��ددا ولك ��ن روم�ي�رو تعامل مع
املوقف بحنكة �شديدة.
ويف كويتو افتت ��ح �آدوين فالن�سيا
الت�سجي ��ل للإك ��وادور يف الدقيق ��ة
 68ولك ��ن �أوروغ ��واي ردت �سريعا
بت�سجيل هدف التع ��ادل بعد دقيقة
واحدة بتوقيع لوي�س
�سواريز.
و يف
الوق ��ت
ب ��د ل

ال�ضائ ��ع م ��ن املب ��اراة حي ��ث توق ��ع اجلمي ��ع
انتهاء اللقاء بتع ��ادل الفريقني ،احت�سب احلكم
الربازيل ��ي �سالفي ��و فاجوندي� ��س �ضربة جزاء
لأوروغ ��واي �أح ��رز منها دييجو ف ��ورالن جنم
�أتليتكو مدريد الأ�سباين هدف احل�سم لبالده.
ويف بويرتو اورداز ،دخ ��ل منتخب باراغواي
املب ��اراة وهو مفع ��م بالثقة بعدما ح�س ��م ت�أهله
�إىل ك�أ�س الع ��امل مبكرا ولكن ال�شوط الأول من
املباراة مر دون �أن ي�شهد �أي �أهداف.
وتق ��دم �سالف ��ادور كابانا�س به ��دف لباراغواي
يف الدقيق ��ة  56ث ��م �أ�ض ��اف خو�سي ��ه
كاردوزو اله ��دف الث ��اين يف
الدقيق ��ة  80وقبل نهاية
املب ��اراة ب�أرب ��ع دقائق
�سج ��ل الك�سن ��در
روندون هدفا �شرفيا
لفنزويال.

وق ��ع منتخب البحرين لكرة القدم يف ف ��خ التعادل �صفر� -صفر مع
نظ�ي�ره النيوزيلندي على اال�ست ��اد الوطني يف البحرين يف ذهاب
ملح ��ق �آ�سي ��ا -اوقياني ��ا امل�ؤه ��ل اىل موندي ��ال  2010يف جن ��وب
افريقي ��ا .ويلتقي املنتخبان �إياب� � ًا يف نيوزيلندا يف اخلام�س ع�شر
من ال�شهر املقبل.
وح�ضر املباراة جمهو غفري ق ��در بنحو ثالثني الف متفرج تقدمهم
�سلم ��ان بن حم ��د �آل خليف ��ة ويل عه ��د البحرين ورئي� ��س املجل�س
االعلى لل�شباب والريا�ضة.
تكرر ال�سيناريو اكرث من مرة مع منتخب البحرين الذي كاد يحقق
املفاج� ��أة ويبل ��غ موندي ��ال �أملانيا ع ��ام 2006
ح�ي�ن تخط ��ى امللح ��ق الآ�سي ��وي
عل ��ى ح�س ��اب اوزبك�ست ��ان
والتق ��ى م ��ع تريني ��داد
وتوباغ ��و يف ملح ��ق
�آ�سي ��ا -الكون ��كاكاف،
فع ��اد م ��ن تريني ��داد
بتع ��ادل لك ��ن ايجاب ��ي
 1-1قبل ان ي�سقط على
ار�ض ��ه وب�ي�ن جمهوره
�صف ��ر 1-ويفق ��د فر�صة
الت�أهل.

مارادونا يعيد االمل
له وملنتخب بالده يف
ت�صفيات املونديال

�أملانيا و�إيطاليا والدمنارك تت�أهل ملونديال 2010
عوا�صم/وكاالت

املنامة /وكاالت
حلق ��ت منتخبات ايطالي ��ا بطلة العامل
ارب ��ع م ��رات وحاملة اللق ��ب ،و�أملانيا
املتوج ��ة ث�ل�اث م ��رات ،والدمن ��ارك
و�صربي ��ا ،مبنتخب ��ات انكل�ت�را
وهولندا وا�سبانيا اىل نهائيات ك�أ�س
الع ��امل عن الق ��ارة االوروبي ��ة بنهاية
اجلول ��ةالتا�سع ��ة.
وعلى ملع ��ب لوجنيك ��ي اال�صطناعي
يف مو�سك ��و وامام جمه ��ور غفري قدر
ب� �ـ 80ال ��ف متف ��رج تقدمه ��م الرئي�س
الرو�سي دميرتي ميدفيديف ورئي�س
ال ��وزراء فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ،ح�س ��م
املنتخ ��ب االمل ��اين بخربت ��ه بطاق ��ة
الت�أه ��ل اىل العر� ��س الك ��روي يف
جن ��وب افريقي ��ا  2010بف ��وزه عل ��ى
نظ�ي�ره الرو�سي بهدف مقابل ال �شيء
�سجل ��ه هدافه مريو�س�ل�اف كلوزه يف
الدقيق ��ة.34
ورفع ��ت �أملانيا ر�صيدها اىل  25نقطة
وابتع ��دت عن رو�سيا بف ��ارق  4نقاط
لت�ضم ��ن ت�أهلها املبا�شر اىل النهائيات

املانيا ح�سمت جولتها مع رو�سيا بهدف ثمني لكلوزه

نـادال يـودع بطـولــة ال�صــني املفتوحــة
بكني/وكاالت

من ��ي النج ��م الأ�سب ��اين رافايي ��ل ن ��ادال ،امل�صنف
الأول ببطول ��ة ال�صني املفتوح ��ة للتن�س ،بهزمية
مفاجئة،بنتيج ��ة  6/1و 6/3يف ال ��دور
قب ��ل النهائي للبطولة عل ��ى يد الكرواتي
مارين �سيليت�ش.
و�سجل الالع ��ب الكرواتي ،امل�صنف
الثامن يف بك�ي�ن ،ثمانية �إر�ساالت
�ساحق ��ة ،بينه ��م �إر�س ��االن ق ��اداه
�إىل النقطةاحلا�سم ��ة الأوىل
للمباراة يف ال�شوط قبل الأخري
م ��ن اللقاء ،ولكنه مع ذلك خ�سر
�إر�سال ��ه يف ذلك ال�شوط حيث
�أنق ��ذ ن ��ادال ه ��ذه النقط ��ة
لي�صبح متخلفا مبجموعة
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و 5/3يف املجموعة الثانية.بيد �أن �سيليت�ش ،امل�صنف  15على
العامل ،مل يلبث �أن ح�سم مباراته الأوىل �أمام
امل�صنف الثاين على العامل مل�صلحته،
حي ��ث ك�س ��ر �إر�س ��ال ن ��ادال يف
ال�شوط التايل ليحقق الفوز
خالل �أق ��ل م ��ن  90دقيقة
من اللعب.
ومل يتعر� ��ض ن ��ادال
�إىل خ�س ��ارة كب�ي�رة
به ��ذا ال�ش ��كل من ��ذ
كان ��ون ث ��اين 2008
عندم ��ا خ�س ��ر نهائ ��ي
بطول ��ة �سين�سينات ��ي
�أمام الرو�س ��ي ميخائيل
يوجني �صفر 6/و.6/1

مدريد /وكاالت

�أكد املهاجم الإ�سباين الدويل
فرناندو توري�س �أنه يتعني على
رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم
�أن مت�ض ��ي قدم ��ا يف خط ��ط لتقدمي
مواعي ��د انط�ل�اق مباري ��ات الدوري
املحل ��ي �إذا �أرادت مناف�س ��ة ال ��دوري
الإجنليزي املمتاز لك ��رة القدم يف �آ�سيا
وال�ش ��رق الأو�س ��ط .وق ��ال توري�س ،الذي
يلعب يف فريق ليفربول الإجنليزي يف مقابلة
ن�ش ��رت يف �صحيف ��ة «�أ� ��س» الإ�سباني ��ة ال�ص ��ادرة
�أم�س «ال ��دوري الإ�سباين ،مرتاج ��ع بالفعل ب�سبب
عدم �إقامة املباريات يف الثالثة ع�صرا».
و�أ�ض ��اف «الدوري الإجنليزي يحظى ب�أف�ضل اهتمام

روما /وكاالت

بومبوي /وكاالت

ابق ��ى منتخب م�صر ،بطل افريقيا ،على �آماله يف بلوغ نهائيات ك�أ�س العامل للمرة
الثالث ��ة يف تاريخ ��ه بع ��د عام ��ي  1934و 1990اث ��ر ف ��وزه الثمني خ ��ارج ار�ضه
عل ��ى زامبي ��ا �-1صف ��ر يف �شيليالبومب ��وي يف اجلول ��ة اخلام�س ��ة قب ��ل االخرية
م ��ن مناف�سات املجموع ��ة الثالثة يف ال ��دور الثالث احلا�س ��م للت�صفيات امل�شرتكة
امل�ؤهلة اىل نهائيات املونديال وامم افريقيا التي تقام يف جنوب افريقيا وانغوال
عل ��ى التوايل عام  .2010ويدي ��ن املنتخب امل�صري بف ��وزه الثالث (مقابل تعادل
وهزمي ��ة) اىل ح�سن ��ي عبد ربه الذي �سجل ه ��دف املب ��اراة يف الدقيقة  69خالف ًا
ملجريات اللعب بعد متريرة متقنة من �سيد معو�ض.
ورف ��ع املنتخ ��ب امل�صري الذي غ ��اب عنه عدة جنوم ابرزهم حمم ��د زيدان وعماد
فت ��ح الل ��ه وال�سي ��د حمدي،
متعب واحم ��د ح�سام "مي ��دو" وحممود
ر�صيده اىل  10نقاط.

�إعالم ��ي يف الع ��امل ،ويرج ��ع ج ��زء م ��ن الف�ضل يف
هذا النج ��اح �إىل مواعيد املباري ��ات وهو ما يعني
�أنه ميك ��ن متابعتها يف جميع �أنحاء العامل خا�صة
يف �آ�سي ��ا وال�ش ��رق الأو�س ��ط» .وع ��ادة ما تنطلق
مباري ��ات ري ��ال مدري ��د وبر�شلون ��ة يف ال�ساع ��ة
 22.00بتوقي ��ت �إ�سباني ��ا وق ��ال القائم ��ون على
البطولة �إنه ��م يبحثون �إقامة بع�ض املباريات يف
�أوقات مبكرة لرتويجها يف الأ�سواق العاملية.
وق ��ال �إمييلي ��و بوتراجين ��و ،مدير ري ��ال مدريد
يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي �إن الن ��ادي يري ��د تق ��دمي
مواعيد مباريات ��ه ،و�إن ان�ضمام العبني كبار مثل
الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و رونال ��دو ،والربازيل ��ي
ري ��كاردو كاكا �أت ��اح فر�ص ��ة للأندي ��ة لزي ��ادة
عائداتها من اخلارج.

عقوبات ب�أنتظار �سرييناويليامز

نادال يتعر�ض خل�سارة
موجعة يف بطولة ال�صني
باري�س/وكاالت

قالت الرئي�سة التنفيذي ��ة لرابطة العبات التن�س
املحرتف ��ات �أن جنمة التن� ��س الأمريكية �سريينا
وليام ��ز �ستنتظ ��ر �أ�سابي ��ع لتعرف م ��ا �إذا كانت
�ستح ��رم م ��ن امل�شارك ��ة يف واح ��دة �أو �أكرث من

بطوالت "جران ��د �سالم" الأرب ��ع الكربى ،وذلك
بعدم ��ا ف�شل ��ت يف ال�سيط ��رة عل ��ى �أع�صابها يف
بطول ��ة �أمري ��كا املفتوح ��ة (فال�شين ��ج مي ��دوز)
ال�شهر املا�ضي.
وقال ��ت �ستي�س ��ي �أال�س�ت�ر الرئي�س ��ة التنفيذي ��ة
للرابطة "الق�ضية �سارية وت�شهد حتقيقات .ومن

للم ��رة ال�سابع ��ة ع�ش ��رة يف تاريخه ��ا
ح ��ازت خالله ��ا عل ��ى ث�ل�اث بط ��والت
اع ��وام  1954يف �سوي�س ��را و1974
عل ��ىار�ضه ��او1990يفايطالي ��ا.
يف املقاب ��ل انتزع ��ت ايطالي ��ا بطاق ��ة
الت�أه ��ل ب�صعوب ��ة بع ��د ان ادرك ��ت
التع ��ادل م ��ع جمهوري ��ة ايرلندا 2-2
يف اواخ ��ر املب ��اراة عل ��ى ملع ��ب
كروغر ب ��ارك يف دبلن.وكان املنتخب
االيرلن ��دي يف طريق ��ه لتحقي ��ق
املفاج�أة عندما تقدم  1-2على نظريه
االيطايل االكرث خربة يف الدقيقة 86
بوا�سط ��ة ه ��دف �سجل ��ه ليدج ��ر ،لكن
االحتياطي الربت ��و جيالردينيو انقذ
منتخب بالده بت�سجيله هدف التعادل
الثمني واملب ��اراة تلفظ انفا�سها.وكان
املنتخ ��ب االيطايل قد توج باللقب يف
موندي ��ال �أملاني ��ا ع ��ام  2006بف ��وزه
عل ��ىفرن�س ��اب ��ركالتاجل ��زاء.
ويف كوبنهاغ ��ن ،عادت الدمنارك اىل
نهائي ��ات ك�أ� ��س العامل بع ��د غياب عن
الن�سخ ��ة االخ�ي�رة وذل ��ك ع�ب�ر بوابة
جارته ��ا ال�سويد بفوزه ��ا عليها بهدف
وحي ��د �سجل ��ه جايك ��وب بول�س ��ن يف
الدقيق ��ة.79

عبد ربه يبقي على �أمل م�صر
فـي الت�أهل للمونديال

توري�س :مواعيد الدوري
الإ�سبانـي مـتـخـ ّلـفـة

كانافارو يقتــرب
مـــن التـخـلـــ�ص
من تعاطي املن�شطات
ذكرت و�سائ ��ل الإعالم الإيطالي ��ة �أنه يبدو �أن
مل ��ف ق�ضية تعاطي املن�شط ��ات التي تورط فيها
املدافع الإيطايل ال ��دويل فابيو كانافارو �سيغلق
ملفها بعدم ��ا �أكد حمقق ريا�ض ��ي �أنها قامت على
�سوء تفاهم.
وكان كانافارو 36/عاما ،/العب نادي يوفنتو�س
الإيطايل ،يتلق ��ى عالجا م�ض ��اد للح�سا�سية بعدما
تعر�ض �إىل ل�سعة دبور.
وعال ��ج �أطب ��اء يوفنتو� ��س كاناف ��ارو بحقن ��ه
كورتي ��زون ،وبعده ��ا �أخ�ب�روا ق�س ��م مكافح ��ة
املن�شطات التابع للجنة الأوملبية الإيطالية.
وميكن �أن يت�سبب �سوء االت�صال ،والذي مل مينع
خ�ض ��وع كاناف ��ارو الختب ��ار الك�شف ع ��ن تعاطي
املن�شط ��ات عقب �إحدى مباريات الدوري الإيطايل
يف �أواخ ��ر �أيلول�/سبتم�ب�ر املا�ض ��ي ،يف تعر� ��ض
يوفنتو�س لغرامة مالية.
ويغيب كاناف ��ارو احلائز على لقب بطولة ك�أ�س العامل
مع منتخب بالده والفائز بجائزة الكرة الذهبية ك�أف�ضل
الع ��ب يف الع ��امل ع ��ام  2006ع ��ن مب ��اراة �إيطالي ��ا املهمة
يف �أيرلن ��دا بت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل نف�سه ��ا الي ��وم ال�سبت
للإيقاف.
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امل�ؤك ��د �أن تتخ ��ذ اللجنة امل�س�ؤول ��ة عن بطوالت
جراند �سالم يف االحتاد ال ��دويل للتن�س قرارها
قبل نهاية العام اجلاري".
و�أ�ضافت "كلنا نحب �أن يجرى التو�صل �إىل حل
للق�ضي ��ة يف �أقرب وق ��ت� .سيكون ذلك يف �صالح
التن�س وبالت�أكيد ل�صالح �سريينا نف�سها.

توري�س يهاجم
نظام امل�سابقات
يف بالده

