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رايك وانت حر

جرمية ت�س ّمم النا�شئني
زيدان الربيعي
م ��ن البديه ��ي �أن تواف ��ر الطاقم املتكام ��ل وال ��ذي ميتلك خربة
خال
جي ��دة يف جم ��ال عمل ��ه �سي� ��ؤدي �إىل وجود عم ��ل متكامل ٍ
م ��ن ال�سلبيات واملنغ�ص ��ات وي�ستطيع هذا الطاق ��م �أن يتجاوز
ال�صعوب ��ات والعقب ��ات الت ��ي تعرت� ��ض طريقه ،كم ��ا �أنه يكون
ق ��ادرا على ك�ش ��ف �أالعيب وخطط من يحاول ��ون الإيقاع به من
اجل الت�أثري على جناحاته.
اج ��د �إن ه ��ذه املقدم ��ة ه ��ي املدخ ��ل املنا�س ��ب للحدي ��ث ع ��ن
ال�صعوبات التي واجهه ��ا منتخبنا للنا�شئني امل�شارك حاليا يف
ت�صفي ��ات بطولة �آ�سيا للنا�شئني املقام ��ة يف اليمن ،فقد تعر�ض
العب ��و منتخبنا �إىل م�ضايقات و�صعوبات جمة �أثناء تواجدهم
يف ه ��ذه الت�صفيات وقد بد�أ م�سل�س ��ل امل�ضايقات وال�صعوبات
امل�أ�س ��اوي بحلق ��ة الت�سمم ال�شهرية التي تعر� ��ض لها الالعبون
بعد تناوله ��م لوجبة غذائية يف مطعم الفندق املخ�ص�ص لإقامة
الف ��رق ،ثم تعر�ض الفريق �إىل ح ��ادث �سري نتيجة لتهور �سائق
احلافلة التي تقل العبي منتخبنا.
ومل ينت ��ه ه ��ذا امل�سل�سل بت�أخ�ي�ر و�صول الالعب�ي�ن �إىل امللعب
خلو� ��ض مباراته ��م الثانية �ض ��د املنتخب ال�س ��وري ،بل وا�صل
حلقات ��ه من خالل من ��ع منتخبنا من الدخ ��ول �إىل امللعب ،الأمر
الذي �أدى �إىل ت�أجيل املباراة للمرة الثانية.
واختت ��م امل�سل�سل حلقاته باتهام منتخبنا بتزوير �أعمار العبيه
وهذه تهمة جاهزة ل ��دى املنتخبات التي تتعر�ض للخ�سارة يف
بداي ��ة م�شوار البطول ��ة ن�سمعها مع كل بطولة تك ��ون �أعمارها
حمددة من قبل االحتادات املنظمة لها.
�إن ه ��ذه الأح ��داث جمتمع ��ة يتحمله ��ا وف ��د منتخ ��ب النا�شئني
ب�أكمل ��ه والوف ��د الإداري على وج ��ه التحديد .فل ��و تطرقنا �إىل
حالة الت�سمم لوجدنا �أن طبيب املنتخب يتحمل بالدرجة الأوىل
ه ��ذه احلالة ،لأن ��ه كان علي ��ه �أن يخ�ض ��ع الطعام ال ��ذي تناوله
الالعب ��ون �إىل الفح� ��ص منذ البداية كما ج ��رت العادة يف هكذا
�أمور .و�أن فاتت عليه يف البداية ف�أنه من غري املقبول �أن تفوت
علي ��ه بعد ظهور حالة الت�سمم .حيث كان يتوجب عليه �أن ي�أخذ
عين ��ات من الطعام ال ��ذي تناوله الالعب ��ون ويقوم بفح�صه يف
املخت�ب�رات ومعرفة اجلهة التي تق ��ف وراء هذه اجلرمية التي
كادت تق�ض ��ي على حياة عدد من العبينا م ��ن جانب وعلى �آمال
منتخبن ��ا يف املناف�سة عل ��ى �أحدى بطاقت ��ي الت�أهيل من جانب
�آخ ��ر .وال ��ذي �أرج ��وه م ��ن وزارة اخلارجي ��ة ووزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة واللجنة االوملبية الوطني ��ة العراقية واحتاد الكرة
متابعة هذه احلالة ،لأنها متثل �سابقة خطرية جدا وعدم ك�شفها
رمب ��ا �سي�ؤثر على امل�شاركات امل�ستقبلي ��ة لفرق الفئات العمرية
م�ستقب ًال ،لكون �آباء العبي هذه الفئات �سيخ�شون على �أبنائهم
من املوت على �أيدي (مافيا) متخ�ص�صة.
احللق ��ة الثاني ��ة من ه ��ذا امل�سل�سل امل� ��ؤمل متثلت بته ��ور �سائق
احلافل ��ة التي تقل الالعبني والطاقم التدريبي �إىل املالعب التي
تقام فيها الوحدات التدريبية �أو املباريات.
ولو كان الوفد الإداري ملنتخبنا ميتلك املوا�صفات التي ذكرتها
يف البداي ��ة مل ��ا �سمح له ��ذا ال�سائق �أن يتحك ��م ب�أع�صاب وحياة
العبينا ومن ثم بتوقيت مبارياتهم.
�إذ كان عل ��ى الوفد �أن يطال ��ب ب�إبدال هذا ال�سائ ��ق ب�سائق �آخر
وهذا الأمر لي�س �صعبا وال م�ستحي ًال.
�أما احللقات الأخ ��رى فهي تدخل يف باب احلرب النف�سية التي
ت�شنها املنتخبات الأخرى على منتخبنا ب�سبب هزميته �أ�صحاب
الأر�ض وتقدميه م�ستوى جيد ًا يف مباراته الأوىل.
لذل ��ك على املعنيني �أن ال يقعوا يف هذه الأخطاء م�ستقبال ،لأنها
�ستك ��ون كارثية على الكرة العراقية و�أن ال يجعلوا حلقات هذا
امل�سل�سل متر من دون حتقيق وم�ساءلة.

م�صر بحاجة اىل هدفني للعبور اىل جوهان�سربغ

فوزان جديدان للجزائر وتون�س يف طريق الت�أهل لك�أ�س العامل
عوا�صم  /وكاالت
وا�صل املنتخبان اجلزائري والتون�سي
ال�صراع املنفرد النتزاع بطاقة الت�أهل
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل  2010لكرة
القدم بجنوب �أفريقيا وحققا فوزين
ثمينني يف اجل��ول��ة قبل الأخ�ي�رة من
الت�صفيات الأفريقية.
وتغلب املنتخب التون�سي على �ضيفه
الكيني بهدف نظيف على ملعب ال�سابع
م��ن نوفمرب ب��راد���س فيما ف��از الفريق
اجلزائري على �ضيفه الرواندي 1/3
على ملعب م�صطفى ت�شاكر بالبليدة.
وا�شتد ال�صراع بني م�صر واجلزائريف
املجموعة الثالثة على بطاقة الت�أهل
�إىل ك�أ�س العامل ونف�س الأمر بالن�سبة
ل �ت��ون ����س ون �ي �ج�يري��ا يف
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة بعد
�أن ان �ت��زع��ت نيجرييا
فوزا ثمينا من �ضيفتها
موزمبيق بهدف نظيف
وف� � ��ازت م �� �ص��ر بنف�س
النتيجة على م�ضيفتها
زامبيا �أم�س ال�سبت.
ويف ب�ق�ي��ة املباريات
ت��غ��ل��ب��ت ب� �ن�ي�ن على
�ضيفتها غ��ان��ا بهدف
نظيف وبنف�س النتيجة
فازت مايل على �ضيفتها
ال � �� � �س� ��ودان لينتزع
ال � �ف� ��ري � �ق� ��ان ب��ط��اق��ة
ال� �ت� ��أه ��ل �إىل ك ��أ���س
الأمم الأف ��ري� �ق� �ي ��ة
 2010ب ��أجن��وال عن
املجموعة الرابعة.
ويف امل �ج �م��وع��ة

اجلزائر توا�صل تقدمها يف ت�صفيات املونديال

ح�سن �شحاته
بحاجة اىل
ح�سم اجلولة
املقبلة

اخلام�سة تغلبت بوركينا فا�سو على
م�ضيفتها غينيا  1/2لتلحق بركب
املت�أهلني �إىل ك�أ�س الأمم الأفريقية.
ويف راد�س ،كانت اجلماهري التون�سية
حتتفل بالت�أهل �إىل ك�أ�س العامل حتى
ال��دق�ي�ق��ة الأخ �ي��رة م��ن امل� �ب ��اراة التي
تغلب فيها الفريق على �ضيفه كينيا
بهدف نظيف ولكن الهدف الذي �أحرزه
ف�ي�ك�ت��ور�أوب�ي�ن��ا لنيجرييا يف �شباك
موزمبيق يف الدقيقة � 93أف�سد الفرحة
التون�سية.
وك ��ان ف��وز تون�س وت �ع��ادل نيجرييا
كفيال ب ��أن ي�صعد بن�سور قرطاج �إىل
ك�أ�س العامل مبكرا ولكن ت�أتي الرياح
مب��ا ال ت�شتهي ال�سفن لتظل املناف�سة
م�شتعلة ب�ين الفريقني حتى اجلولة
الأخرية من الت�صفيات.
وج ��اء ه��دف ف��وز ال �ف��ري��ق التون�سي
ب�ت��وق�ي��ع ع �� �ص��ام ج�م�ع��ة يف الدقيقة
الأوىل من املباراة التي �أقيمت على
ا�ستاد ال�سابع من نوفمرب براد�س.

جنوم ال�سامبا ي�سقطون يف بوليفيا بت�صفيات املونديال
عوا�صم /وكاالت
�أه ��در املنتخ ��ب الربازيل ��ي فر�ص ��ة ال�ضم ��ان املبك ��ر
ل�صدارة ت�صفيات قارة �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  2010بجنوب �أفريقيا وتعر�ض لهزمية مفاجئة

� 2 /1أم ��ام م�ضيف ��ه بوليفي ��ا يف املب ��اراة التي جمعت
بينهما عل ��ى ا�ست ��اد "هريناندو �سيلي� ��س" يف اجلولة
قبل الأخرية من الت�صفيات.
وت�أث ��ر جن ��وم ال�سامب ��ا بالأج ��واء غ�ي�ر املعت ��ادة يف

العا�صم ��ة الباز التي تقع عل ��ى ارتفاع  3600مرت فوق
�سطح البحر.
وتق ��دم ايدج ��ار رونال ��دو اوليف ��ارز به ��دف لأ�صحاب
الأر� ��ض يف الدقيق ��ة العا�ش ��رة ث ��م �أ�ض ��اف مار�سيل ��و

الربازيل تلقت خ�سارة امام بوليفيا

مارتينز الهدف الثاين للفريق يف الدقيقة . 31
ويف ال�ش ��وط الثاين �أج ��رى امل ��درب الربازيلي دونغا
عدة تغيريات يف �صفوف ��ه ما �أ�سفر عن ت�سجيل الهدف
الوحي ��د للفري ��ق يف الدقيق ��ة  70ع ��ن طري ��ق نيلم ��ار
هونوراتو دا �سيلفا.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ه ��ذه الهزمي ��ة ه ��ي الثاني ��ة
للفري ��ق الربازيل ��ي خ�ل�ال م�ش ��واره بالت�صفي ��ات بعد
هزميت ��ه على ملعب باراجواي �صف ��ر 2/يف حزيران/
يوني ��و من الع ��ام املا�ضي فيما حق ��ق الفريق الفوز يف
ت�سع مباريات وتعادل يف �ست مباريات.
ويف اجلول ��ة الأخ�ي�رة من الت�صفيات ي ��وم غد ي�ضيف
جن ��وم ال�سامبا منتخ ��ب فنزويال فيما تخ ��رج بوليفيا
ملواجهة بريو.
ورغم الهزمية حافظت الربازيل على �صدارة املجموعة
بر�صيد  33نقطة وبفارق الأهداف �أمام �أقرب مالحقيها
باراج ��واي بينما رفعت بوليفيا ر�صيدها �إىل  15نقطة
يف املرك ��ز التا�سع قب ��ل الأخري بعد �أن فق ��دت �أملها يف
الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل بجنوب �أفريقيا.
وحت ��ى الآن �ضمن ��ت الربازي ��ل وباراج ��واي وت�شيلي
الت�أه ��ل �إىل ك�أ� ��س الع ��امل بينم ��ا تتناف� ��س الأرجنت�ي�ن
و�أوروغ ��واي والإكوادور على بطاق ��ة الت�أهل الرابعة
عل ��ى �أن حتت ��ل �إحداها املرك ��ز اخلام� ��س وي�شارك يف
امللحق الفا�صل.
ويت�أه ��ل �أ�صح ��اب املراك ��ز الأربع ��ة الأوىل بت�صفيات
ق ��ارة �أمريكا اجلنوبية مبا�ش ��رة �إىل ك�أ�س العامل بينما
يخو� ��ض الفري ��ق ال ��ذي ينه ��ي الت�صفي ��ات يف املرك ��ز
اخلام� ��س دورا فا�ص�ل�ا �أم ��ام املنتخب �صاح ��ب املركز
الراب ��ع يف ت�صفيات احتاد منطقة كون ��كاكاف (�أمريكا
ال�شمالية والو�سطى والكاريبي).

ا�ستوكهومل /وكاالت

زالت ��ان
ال�سوي ��دي
�أك ��د
ابراهيموفيت� ��ش مع منتخب بالده
حت ��ى لو خرج م ��ن ت�صفيات ك�أ�س
العامل لطاملا لدي القوة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال حدي ��ث مهاج ��م

و�أو�ض ��ح :الأم ��ر حت ��ى الآن يف
متناول الأيدي ن�ستطيع ان نت�أهل،
�سوف نبذل ق�صارى جهدنا للت�أهل
والت�شب ��ث بالأم ��ل للو�ص ��ول �إىل
جنوب افريقيا.
وكان املهاجم ال�سويدي م�ستا ًء من

ديوكوفيت�ش يحرز لقب
بطولة ال�صني املفتوحة

بكني /وكاالت
ا�ستعاد الع ��ب التن�س ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش تركيزه بعد توقف
اللع ��ب ب�سبب الأمط ��ار وتغلب عل ��ى الكرواتي ماري ��ن �سيليت�ش 2/6
و )4/7( 6/7ليت ��وج عل ��ى ح�ساب ��ه بلق ��ب بطول ��ة ال�ص�ي�ن املفتوحة.
كذل ��ك توجت الرو�سية �سفتالن ��ا كوزنيت�سوفا باللقب يف فئة ال�سيدات
بفوزه ��ا على البولندي ��ة �أجني�سكا رادفان�س ��كا  2/6و 4/6يف املباراة
النهائية.
ويع ��ود ديوكوفيت� ��ش �إىل املركز الثالث يف الت�صني ��ف العاملي لالعبي
التن� ��س املحرتف�ي�ن بعدم ��ا �أح ��رز اللقب الثال ��ث له ه ��ذا املو�سم وحرم
�سيليت� ��ش من �إح ��راز لقب ��ه الثالث.و�أ�ضاف ديوكوفيت� ��ش لقب بطولة
بك�ي�ن �إىل برونزيت ��ه يف �أوملبي ��اد  2008بالعا�صم ��ة ال�صيني ��ة والتي
�أحرزها على امللعب نف�سه.

حك ��م الراية حي ��ث ق ��ال :ال �أعرف
كي ��ف ر�أى احلكم ان الكرة خرجت
ان ��ا ال �أراها هك ��ذا كي ��ف؟ لقد كان
هناك عار�ضت ��ان وحار�س املرمى،
�إذ ًا ه ��و حق ًا ر�أها فهو ميتلك عيون ًا
خارقة.

ويف املباراة الأخرى انتظرت نيجرييا
 93دق �ي �ق��ة ح �ت��ى ح���س��م ل �ه��ا فيكتور
�أوبينا الفوز ليبقي على �آمال بالده يف
الت�أهل.
وتلتقي تون�س يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
مع م�ضيفتها موزمبيق يف  14ت�شرين
الثاين/نوفمرب املقبل ويف اليوم نف�سه
تخرج نيجرييا ملالقاة كينيا يف اجلولة
الأخرية من الت�صفيات.
ورف��ع املنتخب التون�سي ر�صيده �إىل
 11نقطة يف �صدارة املجموعة الثانية
بفارق نقطتني �أم��ام نيجرييا �صاحبة
امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين ،م �ق��اب��ل �أرب � ��ع نقاط
ملوزمبيق يف املركز الثالث وثالث نقاط
لكينيا يف املركز الرابع الأخري.
وحتى الآن ح�سمت غانا وكوت ديفوار
مقعديهما يف ك�أ�س العامل بجانب الدولة
امل�ضيفة جنوب �أفريقيا بينما ت�شهد
الت�صفيات الأفريقية �صراعا �شر�سا
على ثالث بطاقات �أخرى للت�أهل.ويف
البليدة ،تقدم الفريق الرواندي بهدف

حمل توقيع مافي�ساجنو موتي�سا ثم
رد �أ�صحاب الأر���ض بهدفني �أحرزهما
عبد ال�ق��ادر غ��زال ونذير باحلاج ويف
ال��دق �ي �ق��ة ال �� �س��اد� �س��ة م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ضائع للمباراة �أح ��رز ك��رمي زياين
الهدف الثالث للجزائر من �ضربة جزاء.
ورف ��ع حم��ارب��و ال���ص�ح��راء ر�صيدهم
�إىل  13نقطة يف � �ص��دارة املجموعة
الثالثة بفارق ثالث نقاط �أمام املنتخب
امل�صري �صاحب املركز الثاين بينما
توقف ر�صيد رواندا عند نقطة واحدة
يف املركز الرابع الأخ�ير بفارق ثالث
ن �ق��اط خ �ل��ف زام �ب �ي��ا ��ص��اح�ب��ة املركز
الثالث.و�ستكون اجلولة الأخ�يرة من
الت�صفيات هي الفي�صل لتحديد الفريق
امل �ت ��أه��ل �إىل ك ��أ���س ال �ع��امل والفريق
��ص��اح��ب ب�ط��اق��ة ال �ت ��أه��ل ال�ث��ال�ث��ة �إىل
ك�أ�س الأمم الأفريقية  2010ب�أنغوال
عندما ي�ست�ضيف املنتخب امل�صري
ن �ظ�يره اجل���زائ���ري يف  14ت�شرين
ثاين/نوفمرب املقبل وهو نف�س اليوم

يذك ��ر �أن مهاج ��م بر�شلون ��ة ق ��د
مرر ك ��رة اىل البدي ��ل �سيبا�ستيان
الر�سون لي�ضعه ��ا يف ال�شباك لكن
حك ��م الراي ��ة �ألغى اله ��دف بداعي
خ ��روج الك ��رة م ��ن امللع ��ب م ��ن
متريرة زالتان.

برازيليا /وكاالت

�أب ��دى مدرب ن ��ادي كورينثيان ��ز مانو مينيزي� ��س ب�سعادته
لإيقاف العب فريقه رونال ��دو ،م�ؤكد ًا �أن ذلك �سيكون مفيد ًا
لالع ��ب ،وذلك يف ت�صريحات املدرب الأخ�ي�رة التي ن�شرها
موق ��ع اجللوب ��و الربازيلي ال�شه�ي�ر بعد الف ��وز على نادي
غرمييو يف الدوري الربازيلي.
املهاج ��م الربازيلي الذي ن ��ال البطاقة ال�صف ��راء الثالثة يف
مب ��اراة ف ��وز الفريق عل ��ى غرميي ��و بنتيج ��ة � 1-2سيبتعد
ع ��ن مباراة الفريق يوم االحد املقب ��ل �ضد �سبورت حيث �أن
املب ��اراة �ستج ��ري يف مدينة ري�سيف ��ي ،و �سيعود يف مطلع
الأ�سبوع املقبل يوم  25ال�شهر اجلاري �ضد كروزيرو.

روما /وكاالت

وق ��د قال مانو مينيزي�س :يف املباراة �ضد غرمييو ،ال ميكن
�إنكار �أنه كان هناك تطور ،كان لديه املزيد من الوقت و�أظهر
�أن ��ه تط ��ور يف املباراة ،كما �أنه لن يع ��ود �إىل الفريق �إال يف
غ�ض ��ون �أ�سبوعني ،ال ي�ساورين �ش ��ك يف �أن حالته �ستكون
�أف�ضل.وفق ��ا ملانو مينيزي�س ،رونال ��دو �أي�ض ًا كافح من �أجل
اللع ��ب �ض ��د �ساوباول ��و يف الكال�سيكو ب�سب ��ب �إ�صابته يف
�أوتار الركبة لذا تاثر بتفاقم اال�صابة يف وقت الحق.
وق ��ال :رونال ��دو ت ��درب وح ��ده قب ��ل املب ��اراة �ض ��د �س ��او
باول ��و ،وقال �أن ��ه يعاين من الأمل ولكن ��ه كان مهم ًا للمباراة
وان ��ا ال ميك ��ن �أن اتخل ��ى عنه ،ث ��م كان لديه وق ��ت للتعايف
واال�ستعداد".

الإ�صابة حترم ريال مدريد من
جهود رونالدو ملدة �شهر
مدريد /وكاالت
�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين �أن جنمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�سيبتعد عن املالعب لنحو �شهر ب�سبب الإ�صابة.
وتعر�ض �أغلى العب يف العامل ال�صابة م�ضاعفة يف الكاحل الأمين خالل فوز
املنتخب الربتغايل على املجر �/3صفر يف الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل وا�ضطر ملغادرة ملعب املباراة بعد  26دقيقة فقط.
وعاد رونالدو �إىل مدريد لإجراء فحو�صات طبية ،واكت�شف �أطباء النادي
املحلي �أن �إ�صابة �سابقة يف الأربطة الداخلية للكاحل قد ازدادت
�سوءا .
ولن ي�شارك رونالدو مع ريال مدريد حتى بداية ت�شرين الثاين
املقبل و�سيغيب عن ث�لاث مباريات ب��ال��دوري الإ�سباين
ومباراتني بدوري �أبطال �أوروبا.
وم��ن املتوقع �أن يتعافى رون��ال��دو  24/ع��ام��ا /قبل
م�شوار بالده يف امللحق الأوروب��ي الفا�صل امل�ؤهل
لك�أ�س العامل يف منت�صف ال�شهر املقبل.
و��س�ي�ت��أه��ل ال �ف��ري��ق ال�برت �غ��ايل �إىل امللحق
الأوروب � ��ي ال�ف��ا��ص��ل يف ح��ال ال �ف��وز على
مالطة ي��وم غ��د يف اجل��ول��ة الأخ�ي�رة من
م�ب��اري��ات املجموعة الأوىل للت�صفيات
الأوروبية.

يوفنتو�س يعر�ض  ٢٣مليون دوالر
ل�شراء (ما�سكريانو)
ر�صد نادي يوفينتو�س الإيطايل ،مبلغ  ٢٣مليون دوالر ل�شراء خافيري
ما�سكريانو ،الع��ب ليفربول ،ف��ى حم��اول��ة الن�ت��زاع لقب ال ��دوري من
مناف�سه التقليدي �إنرت ميالن.
كان عدد من الأندية الإيطالية قد حاول احل�صول على توقيع ما�سكريانو،
عندما كان يف �صفوف وي�ستهام الإجنليزي ،لكنها باءت بالف�شل بعد
فوز ليفربول بال�صفقة عام .٢٠٠٧
وقالت �صحيفة الـ(ديلى مريور)� ،إن اليوفينتو�س على ا�ستعداد لتجديد
املفاو�ضات مرة �أخرى مع ليفربول للح�صول على خدمات العب الو�سط
الأرجنتيني ،خا�صة �أن��ه ال ي�شارك الآن ب�صفة �أ�سا�سية يف �صفوف
الريدز.

الذي ي�شهد مباراة رواندا مع �ضيفتها
زامبيا.
ويحتاج املنتخب امل�صري �إىل الفوز
بهدفني نظيفني على الأقل على اجلزائر
ليعرب �إىل ك��أ���س ال�ع��امل فيما �ست�سفر
�أي نتيجة غري ف��وز الفراعنة بهدفني
نظيفني �أو �أك�ثر ع��ن �صعود اجلزائر
�إىل البطولة العاملية للمرة الثالثة يف
تاريخه بعد جتربتيه ال�سابقتني يف
البطولة عامي  1982و.1986
و� �ش �ه��دت ك��وال �ي ����س امل� �ب���اراة بع�ض
املناو�شات بني اجلهاز الفني لرواندا
ون�ظ�يره اجل��زائ��ري بعد �سقوط �أحد
العبي رواندا على �أر�ض امللعب وتواين
كرمي مطمور عن �إبعاد الكرة �إىل خارج
امللعب لإ�سعاف الالعب امل�صاب.
ويف كوتونو ،حجز املنتخب البنيني
بطاقة الت�أهل �إىل ك�أ�س الأمم الإفريقية
ال �ت��ي �ستقام يف �أن �غ��وال ع��ام 2010
بعد تغلبه على نظريه ال�غ��اين بهدف
نظيف.
ودخ ��ل املنتخب ال �غ��اين ال�ل�ق��اء وهو
يعتربه مبثابة حت�صيل حا�صل بعد
ت�أهله لبطولتي ك�أ�س العامل بجنوب
�إفريقيا  2010وك�أ�س الأمم الإفريقية
ب�أجنوال من نف�س العام لذا ف�إنه خا�ض
اللقاء بهدوء �أع�صاب.
حاول املنتخب البنيني �صاحب الأر�ض
واجل �م �ه��ور اخل���روج ب��ال�ل�ق��اء �إىل بر
الأمان وانتزاع نقاطها الثالثة وحتقق
م��راده بالفعل م��ن امل �ب��اراة ع��ن طريق
�أودو يف ال�ث��ان�ي��ة الأخ�ي��رة م��ن عمر
املباراة.
بهذه النتيجة يرتفع ر�صيد منتخب
بنني �إىل �سبع نقاط حمتال بها املركز
الثالث يف حني جتمد ر�صيد غانا عند
 12نقطة حمتفظا بال�صدارة.
ومن ناحية �أخرى ،فاز املنتخب املايل
على �ضيفه ال���س��وداين ب�ه��دف نظيف
�سجله فريدريك عمر كانوتيه.
وب�ه��ذه النتيجة ح�ج��زت م��ايل بطاقة
الت�أهل لك�أ�س الأمم الأفريقية ب�أجنوال
ع��ام  2010ب�ع��د ��ض�ي��اع ح�ل��م الت�أهل
ل�ك��أ���س ال�ع��امل ج�ن��وب �إفريقيا 2010
حيث احتل املنتخب املايل املركز الثاين
بر�صيد ثماين نقاط.
ويف امل �ج �م��وع��ة اخل��ام�����س��ة ،تغلب
املنتخب بوركينا فا�سو على م�ضيفه
غينيا � ،1/2سجل هديف بوركينا فا�سو
موموين داجانو يف الدقيقتني ( 37من
ركلة جزاء) و 60يف حني �سجل الهدف
الغيني الوحيد مامادو باه يف الدقيقة
 ،83لتت�أهل بذلك بوركينا فا�سو �إىل
العر�س االفريقي.

مدرب كورنانثنيز �سعيد ب�إيقاف رونالدو

�إبراهيموفيت�ش ي�ؤكد ا�ستمراره مع املنتخب حتى لو خرج من الت�صفيات
بر�شلون ��ة يف حدي ��ث اىل القن ��اة
ال�سويدي ��ة بال�س  ،4و�أ�ضاف :يف
مباراتن ��ا �أم ��ام منتح ��ب الدمنارك
كان حظن ��ا �سيئ� � ًا للأ�س ��ف لقد كنا
االف�ض ��ل ،وامتلكن ��ا امللع ��ب لك ��ن
�سوء احلظ �صادفنا.
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و�أف� � ��ادت
ال��ت��ق��اري��ر
« ٢٤عام ًا»،
ما�سكريانو
ب� � � � � � � � � � � � � ��أن
ك��ان غا�ضب ًا فى الفرتة الأخرية ،بعد انتقال �صديقه املقرب ت�شابى
�ألون�سو ل�صفوف ريال مدريد فى ال�صيف املا�ضي ،وحاول بر�شلونة
احل�صول على توقيع ما�سكريانو ال�صيف املا�ضي لكن ليفربول
رف�ض.
و�أو�ضح ما�سكريانو �أنه �أ�صيب بالفزع ،ب�سبب النتائج املخيبة التى
تعر�ض لها ليفربول هذا املو�سم ،وخ�سارته يف ثالث مباريات ،وهو ما
ي�ؤكد �صعوبة ح�صوله على بطولة ال��دوري يف ظل ا�ستمرار رفائيل
بانيتي على ر�أ�س الإدارة الفنية.

رونالدو
يبتعد عن
�صفوف
الريال

