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يف امللحق االوروبي ملونديال جنوب �إفريقيا

فرن�سا تفوز بهدية من احلكم ..واليونان ت�ستعيد جمدها ..والربتغال �إىل النهائيات
عوا�صم/وكاالت
�أه ��دى احلك ��م ال�س ��ويدي مارت ��ن
هان�س ��ون املنتخ ��ب الفرن�س ��ي بطاقة
الت�أه ��ل اىل نهائي ��ات مونديال جنوب
افريقيا بعدما احت�س ��ب ل ��ه يف الوقت
اال�ض ��ايف ه ��دف التع ��ادل  1-1ام ��ام
ايرلندا على ا�س ��تاد فرن�سا الدويل يف
باري� ��س يف اي ��اب امللح ��ق االوروبي
وذل ��ك رغم مل� ��س تيريي ه�ن�ري الكرة
بيده مرتني قبل ان ميررها اىل زميله
ولي ��ام غاال� ��س ال ��ذي و�ض ��عها داخل
ال�شباك.
وتقدم ��ت ايرلن ��دا يف الدقيقة  32عرب
روب ��ي ك�ي�ن ث ��م بقي ��ت النتيج ��ة على
حاله ��ا حت ��ى انته ��اء الوقت اال�ص ��لي
ليحتك ��م الطرفان اىل التمديد الن لقاء
الذه ��اب ال ��ذي اقيم ال�س ��بت املا�ض ��ي
يف دبل ��ن انته ��ى عل ��ى النتيج ��ة ذاتها
مل�صلحة فرن�سا.
ويف ال�ش ��وط اال�ض ��ايف االول من ��ح
غاال� ��س الفرن�س ��يني ه ��دف التع ��ادل
يف الدقيق ��ة  ،103وذل ��ك كان كافي ��ا
لو�ص ��يف بطل مونديال �أملانيا 2006
للت�أه ��ل اىل نهائي ��ات جن ��وب افريقيا
.2010و�سيتواجد املنتخب الفرن�سي
يف النهائيات للمرة الثالثة ع�ش ��رة يف
تاريخ ��ه املت ��وج بلق ��ب  ،1998وذلك
بعدما خرج من عنق الزجاجة وجتنب
�سيناريو مونديال  1994عندما تلقى
هدف ��ا قات�ل�ا يف الث ��واين االخرية من
مبارات ��ه م ��ع بلغاري ��ا م ��ا حرم ��ه م ��ن
الذهاب اىل الواليات املتحدة.
ويف املقاب ��ل ،ف�ش ��ل امل ��درب االيطايل
املحنك جوف ��اين تراباتوين يف قيادة
االيرلندي�ي�ن اىل النهائي ��ات للم ��رة
الرابع ��ة بع ��د ( 1990رب ��ع النهائ ��ي)
و 1994و( 2002ال ��دور الث ��اين).
وكانت فرن�سا و�صيفة مونديال �أملانيا
 2006ق ��د حلت ثاني ��ة يف جمموعتها
يف الت�ص ��فيات خل ��ف �ص ��ربيا الت ��ي
ح�ص ��لت على بطاقة الت�أهل املبا�ش ��ر،
فيم ��ا ن ��ال املنتخ ��ب االيرلن ��دي مركز
الو�ص ��يف يف جمموعته خلف ايطاليا
بطلة العامل.
وق ��اد الع ��ب ك ��رة الق ��دم ال�س ��لوفيني
زالتك ��و ديديت� ��ش منتخب ب�ل�اده �إىل

نهائي ��ات ك�أ�س الع ��امل  2010بجنوب
�أفريقيا �إثر فوزه على �ضيفه الرو�سي
� /1ص ��فر يف مب ��اراة الإي ��اب بامللحق
الأوروبي الفا�صل للت�صفيات امل�ؤهلة
للبطول ��ة .ورغ ��م هزمي ��ة املنتخ ��ب
ال�س ��لوفيني  2 /1يف مب ��اراة الذهاب
عل ��ى ملع ��ب املنتخ ��ب الرو�س ��ي يف

مو�س ��كو يوم ال�س ��بت املا�ض ��ي كانت
نتيج ��ة مب ��اراة الأم� ��س كافي ��ة لت�أهله
بعدم ��ا تع ��ادل الفريق ��ان يف جمم ��وع
نتيجتي املباراتني ليحتكما �إىل قاعدة
احت�س ��اب الهدف الذي ي�سجله الفريق
خارج ملعبه بهدفني.
و�س ��جل ديديت� ��ش جن ��م خ ��ط و�س ��ط

بيات�شينزا الإيطايل ال�سابق وبوخوم
الأمل ��اين حاليا هدف املب ��اراة الوحيد
يف الدقيق ��ة  44وجن ��ح الفري ��ق يف
احلفاظ على تقدمه حتى نهاية املباراة
و�س ��اعده على ذلك النق�ص العددي يف
�ص ��فوف ال�ض ��يوف بعد ط ��رد الالعب
�ألك�س ��ندر كريجاكوف يف الدقيقة 66

هرني �سجل هدف فرن�سا بعد مل�سه الكرة واثار غ�ضب ايرلندا

علم ��ا ب�أنه �ش ��ارك منذ بداية ال�ش ��وط
الثاين.
وجاء ط ��رده بعد اعتدائه على �س ��مري
هاندانوفيت�ش حار�س مرمى املنتخب
ال�س ��لوفيني .كم ��ا �ش ��هدت اللحظ ��ات
الأخ�ي�رة م ��ن املب ��اراة ط ��رد زميل ��ه
ي ��وري جريك ��وف .و�أ�ص ��بح املنتخب

ال�س ��لوفيني الفريق احلادي ع�شر من
�أوروب ��ا ال ��ذي ي�ص ��ل للنهائي ��ات كما
�أ�ص ��بح املنتخ ��ب رقم  29الذي ي�ص ��ل
للنهائي ��ات مبا يف ذلك منتخب جنوب
�أفريقيا ممثل الدولة امل�ض ��يفة .وجاء
ه ��دف املب ��اراة الوحي ��د �إث ��ر متريرة
م ��ن فالرت بري�س ��ا �إىل ديديت� ��ش الذي

�س ��جلها مبا�ش ��رة يف �ش ��باك �إيج ��وار
�أكينفيف حار�س املرمى الرو�سي.
وكان لله ��دف ال ��ذي �س ��جله الالع ��ب
ال�س ��لوفيني نيجي ��ك بيكني ��ك قب ��ل
دقيقت�ي�ن فقط م ��ن نهاية لق ��اء الذهاب
دور كب�ي�ر يف ت�أهل فريق ��ه للنهائيات
حي ��ث كان الفوز بهدف كافيا لي�ض ��من
و�ص ��ول الفري ��ق �إىل النهائي ��ات التي
ت�ض ��يفها جن ��وب �أفريقي ��ا منت�ص ��ف
العام املقبل .وف�ش ��ل املدرب الهولندي
جو� ��س هيدين ��ك يف قي ��ادة املنتخ ��ب
الرو�سي للنهائيات رغم جناحه �سابقا
يف قي ��ادة منتخب ��ات هولن ��دا وكوريا
اجلنوبية و�أ�سرتاليا �إىل النهائيات.
وا�ص ��ل املنتخب اليوناين لكرة القدم
مفاج�آت ��ه بقي ��ادة امل ��درب الأمل ��اين
الكب�ي�ر �أوت ��و ريهاغل وحج ��ز بطاقة
الت�أه ��ل لنهائيات ك�أ� ��س العامل 2010
بجن ��وب �أفريقي ��ا اث ��ر تغلب ��ه عل ��ى
م�ض ��يفه الأوك ��راين � /1ص ��فر يف
مدين ��ة دونيت�س ��ك الأوكراني ��ة وذل ��ك
يف �إي ��اب امللح ��ق الأوروبي الفا�ص ��ل
بالت�ص ��فيات .وانتهت مباراة الذهاب
يف العا�صمة اليونانية اثينا بالتعادل
ال�س ��لبي ي ��وم ال�س ��بت املا�ض ��ي ولكن
املنتخ ��ب اليون ��اين كان عن ��د ح�س ��ن
ظن مدرب ��ه الكبري وحقق ف ��وزا غاليا
على م�ضيفه الأوكراين ليحجز بطاقة
الت�أهل الأوروبية العا�شرة للنهائيات.
و�أ�ص ��بح املنتخ ��ب اليون ��اين الفريق
رق ��م  28ال ��ذي ي�ص ��ل للنهائي ��ات مبا
يف ذل ��ك منتخ ��ب جن ��وب �أفريقي ��ا
�ص ��احب الأر� ��ض ال ��ذي ي�ش ��ارك يف
النهائي ��ات دون خو� ��ض الت�ص ��فيات.
وكان املنتخ ��ب الأوك ��راين بحاج ��ة
�إىل الف ��وز ب�أي نتيج ��ة يف لقاء اليوم
ليت�أه ��ل �إىل النهائي ��ات للم ��رة الثانية
عل ��ى الت ��وايل ولك ��ن �أبن ��اء ريهاغ ��ل
ب ��ددوا �أمله وحقق ��وا �إجن ��ازا جديدا
بالت�أهل للنهائيات بعد خم�س �سنوات
من فوزهم املفاجئ بلق ��ب ك�أ�س الأمم
الأوروبية (يورو  )2004حتت قيادة
ريهاغ ��ل �أي�ض ��ا .و�س ��جل دميرتيو�س
�سالبينجيدي�س هدف املباراة الوحيد
يف الدقيق ��ة  31ليق ��ود الفري ��ق �إىل
النهائي ��ات .بلغ ��ت الربتغ ��ال نهائيات

مونديال جن ��وب افريقي ��ا  2010بعد
فوزه ��ا عل ��ى �ض ��يفتها البو�س ��نة -1
�ص ��فر على ملعب «بيلينو بولييه» يف
زني ��كا يف اي ��اب امللح ��ق االوروب ��ي.
و�س ��جل راوول مرييلي� ��س ()56
ه ��دف املب ��اراة الوحي ��د بع ��د متريرة
م ��ن لوي� ��س ن ��اين ،لتج ��دد الربتغ ��ال
فوزها على البو�س ��نة بعد ان ح�س ��مت
مباراة الذهاب بالنتيجة ذاتها ال�سبت
املا�ض ��ي يف ل�ش ��بونة .وكان منتخ ��ب
املدرب كارلو�س كريو�ش قد حل ثانيا
يف جمموعته (االوىل) يف الت�صفيات
خل ��ف الدمنارك التي ت�أهلت مبا�ش ��رة
اىل النهائيات.
فيم ��ا �ش ��اركت البو�س ��نة يف امللح ��ق
الول م ��رة من ��ذ ا�س ��تقاللها ع ��ن
يوغو�س�ل�افيا بعدم ��ا حل ��ت و�ص ��يفة
لإ�س ��بانيا بطل ��ة �أوروب ��ا (املجموع ��ة
اخلام�س ��ة) .و�ست�ش ��ارك الربتغال يف
العر� ��س الكروي للمرة اخلام�س ��ة بعد
اعوام ( 1996املركز الثالث) و1986
و( 2002ال ��دور االول) و2006
(املركز الرابع).
اع�ت�رف قائ ��د منتخب فرن�س ��ا تيريي
ه�ن�ري انه مل� ��س الك ��رة بي ��ده قبل ان
ميرره ��ا لزميل ��ه ولي ��ام غاال� ��س الذي
�س ��جل هدف الت�أهل اىل نهائيات ك�أ�س
الع ��امل  2010يف مرم ��ى جمهوري ��ة
ايرلن ��دا .وق ��ال ه�ن�ري :نع ��م ،مل�س ��ت
الكرة بيدي لكنني ل�س ��ت احلكم .كنت
خل ��ف مدافع�ي�ن ايرلندي�ي�ن ،ارت ��دت
الك ��رة وا�ص ��طدمت بي ��دي ،تابع ��ت
اللعب ومل ي�ص ��فر احلك ��م .ال ميكنني
نكران مل�س الكرة.
وق ��ال ترابات ��وين م ��درب ايرلندا :ال
ميكنني الكالم ،انا غا�ض ��ب جدا .انها
ليل ��ة م ��رة ،لقد لعبن ��ا مب ��اراة كبرية.
وتابع امل ��درب االيطايل :كل ال�ش ��عب
االوروبي �شاهد اننا ا�ستحققنا الفوز
�أو عل ��ى الأق ��ل االحت ��كام اىل ركالت
الرتجيح .يف حياتي ،انها املرة الثانية
التي �أواجه فيها و�ض ��عا مماثال ...كل
م ��ا �أطلب ��ه ه ��و اللع ��ب النظي ��ف .لقد
ح�ص ��ل خط�أ كبري ،كان ب�إمكان احلكم
�س� ��ؤال ه�ن�ري .انه وا�ض ��ح ،وا�ض ��ح
جدا ،حالتا (ت�سلل ومل�سة يد).

يوفنتو�س يواجه االحتاد الرئي�س اجلزائري ي�ستقبل العبي منتخب بالده مورينهو والتمياط يعقدان م�ؤمتر ًا
�صحافي ًا يف ميالنو
يف مهرجان اعتزال �إدري�س
الريا�ض/وكاالت
ت�أكد وب�ش���كلٍ ر�س���مي ح�ض���ور نادي جوفينتو�س الإيطايل �إىل مدينة
ج���ده ليواجه ن���ادي االحتاد يف حفل اعتزال النج���م الكبري و�أحد ابرز
العب���ي االحتاد (حم���زه �إدري�س) وذلك يف الـ  30م���ن كانون االول عام
 2009وقد ُاعلن عن ذلك يف امل�ؤمتر ال�ص���حفي الذي عقده رئي�س نادي
االحت���اد الدكت���ور خال���د املرزوق���ي برفقة الالع���ب املُتحفى ب���ه (حمزه
�إدري����س) وامل�س����ؤول عن اجلوانب اال�س���تثماريه يف الن���ادي املهند�س
(فرا�س الرتكي).
كم���ا �أكّ���د املهند�س فرا����س �أن الالعب الفرن�س���ي زين الدي���ن زيدان من
الأ�س���ماء العاملية املطروحة للم�ش���اركة يف حفل االعتزال ب�ش���عار نادي
االحتاد ومت التوا�ص���ل مع وكيل �أعماله حول هذا الأمر ومل ي�صل الرد
النهائي حتى الآن ب�س���بب ح�سا�س���ية املو�ض���وع كون اللقاء �أمام فريق
جوفنتو����س �أحد الف���رق التي لعب لها زيدان يف م�س�ي�رته االحرتافية،
وق���د ُن�ش���ر اخلرب يف ال�ص���حفه الرئي�س���ة يف املوق���ع الر�س���مي للنادي
الإيطايل.

اجلزائر/وكاالت
ا�ستقبل الرئي�س اجلزائري عبد العزيز
بوتفليقة �أع�ضاء بعثة املنتخب الأول
لكرة القدم بعد عودتهم من العا�ص ��مة
ال�سودانية اخلرطوم.

فرحة اجلزائر مبنا�سبة الت�أهل

وجرى حفل اال�ستقبال بق�صر ال�شعب
بو�س ��ط العا�ص ��مة اجلزائ ��ر ويف
ح�ضور �شخ�ص ��يات �سيا�سية و�أخرى
من املجتمع املدين.
وكان ��ت اجلزائ ��ر ق ��د بلغ ��ت نهائيات

ك�أ� ��س الع ��امل  2010بجن ��وب �إفريقيا
بفوزه ��ا عل ��ى م�ص ��ر �/1ص ��فر يف
املباراة التي جمعت بينهما مبلعب �أم
درمان بال�سودان.
م ��ن جه ��ة اخ ��رى قت ��ل  14جزائري ��ا
و�أ�ص ��يب � 400آخ ��رون يف غم ��رة
االحتف ��االت الت ��ي �ص ��احبت ف ��وز
اجلزائ ��ر عل ��ى م�ص ��ر وت�أهله ��ا �إىل
مونديال جنوب �إفريقيا.
وق ��ال جهاز الدفاع امل ��دين يف بيان له
�إن � 14شخ�ص ��ا لقوا حتفهم و�أ�ص ��يب
� 254آخ ��رون يف ح ��وادث �س�ي�ر يف
غم ��رة االحتف ��االت بف ��وز املنتخ ��ب
اجلزائ ��ري عل ��ى نظريه امل�ص ��ري /1
�صفر يف املباراة الفا�صلة التي �أقيمت
بينهما يف ملعب �أم درمان بال�سودان.
و�أك ��د امل�ص ��در نف�س ��ه �إ�ص ��ابة 145
�شخ�صا بنوبات قلبية م�شريا اىل انها
وحل�سن احلظ مل تخلف �ضحايا.

وا�شنطن/وكاالت
قاد االملاين ديرك نوفيت�س ��كي فريقه داال�س مافريك�س اىل
انت�صار جديد يف الدوري الأمريكي للمحرتفني لكرة ال�سلة،
بعد ت�سجيله  41نقطة يف �سلة �ضيفه �سان انطونيو �سبريز
خالل اللقاء الذي انتهى بعد متديد الوقت .94-99
و�سجل العمالق نوفيت�سكي  11من نقاطه الـ 41يف ال�شوط
اال�ضايف ،كما التقط  12متابعة ،وهو �سجل ثالثية حا�سمة
لفريقه يف التمديد ليحقق داال�س فوزه الرابع على التوايل
يف الدوري.
و�أ�ض ��اف درو ج ��ودن  17نقط ��ة و 11متابع ��ة لداال� ��س
وجي�س ��ون تريي  13نقطة ومرر جي�س ��ون كيد  8متريرات
حا�س ��مة والتقط  11متابعة ،يف املب ��اراة التي �أقيمت على
ملع ��ب �أمرييكان ايرالينز �س ��نرت يف داال�س �أمام 110ر20
متفرج.

�إ�صابة بالفخذ الأي�سر تبعد �إبراهيموفيت�ش
عن املالعب �أ�سبوع ًا
مدريد/وكاالت
�أعلن نادي بر�شلونة الأ�سباين لكرة القدم �أن
مهاجمه ال�س ��ويدي زالت ��ان �إبراهيموفيت�ش
�سيبتعد عن املالعب لنحو �أ�سبوع.
وتفاقم ��ت �إ�ص ��ابة �إبراهيموفيت� ��ش يف
ع�ضالت الفخذ الأي�سر والتي تعر�ض لها قبل
�أ�سبوعني يف املباراة �أمام ريال مايوركا.
وخ ��رج املهاج ��م ال�س ��ويدي م ��ن تدريب ��ات
بر�شلونة وخ�ضع لفحو�صات طبية.
و�س ��يغيب �إبراهيموفيت�ش ع ��ن املباراة �أمام
اتليت ��ك بيلب ��او اليوم يف الدوري الأ�س ��باين
ورمب ��ا املب ��اراة املرتقب ��ة �أم ��ام �إن�ت�ر ميالن
الإيط ��ايل يف دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا ي ��وم
الثالثاء املقبل.
وق ��د يغي ��ب �إبراهيموفيت� ��ش ع ��ن املب ��اراة
احلا�س ��مة �أمام ري ��ال مدريد يف  29ت�ش ��رين
الثاين اجلاري.
وظه ��ر �إبراهيموفيت� ��ش ب�ش ��كل جي ��د من ��ذ
ان�ض ��مامه للنادي القطال ��وين قادما من �إنرت
مي�ل�ان و�أحرز �س ��بعة �أه ��داف ليق ��ود فريقه
لت�ص ��در ترتي ��ب ال ��دوري الأ�س ��باين بف ��ارق
نقطة واحدة �أمام ريال مدريد.

وتق ��دم كليفالن ��د يف الرب ��ع الأول  ،22-32لكن يف الوقت
ال ��ذي �أراح في ��ه امل ��درب لي�ب�رون جيم� ��س يف ال�ش ��وط
الث ��اين ،ا�س ��تغل انط ��وان جيمي�س ��ون ( 31نقط ��ة
و 10متابع ��ات) ،كارون باتلر ( 19نقطة)
وغيل�ب�رت �أرينا� ��س ( 18نقطة) املوقف
وتقدم ��وا يف الرب ��ع الثال ��ث قب ��ل ان
ي�س ��يطروا على املباراة يف
الربع االخري.

باري�س/وكاالت
�أعلن االحتاد ال ��دويل لكرة القدم (فيفا)
انه قرر اتخاذ اجراء ت�أديبي بحق االحتاد
امل�صري بعد الهجوم الذي تعر�ضت له حافلة
املنتخب اجلزائري يف القاهرة قبل يومني من
املواجهة احلا�س ��مة بينهما يف العا�صمة امل�صرية
�ض ��من اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة االخ�ي�رة م ��ن مناف�س ��ات
املجموع ��ة الثالث ��ة يف ت�ص ��فيات افريقي ��ا امل�ؤهل ��ة اىل
مونديال جنوب افريقيا .2010
و�أو�ض ��ح بي ��ان لالحتاد ال ��دويل وفق ��ا ملعلومات ر�س ��مية
تو�صل بها االحتاد الدويل يف  12ت�شرين الثاين ،ح�صلت
�أح ��داث تعر�ض له ��ا املنتخب اجلزائري عل ��ى الطريق بني

ريو دي جانريو/وكاالت

�إبراهيموفيت�ش يتعر�ض اىل ا�صابة جديدة

املط ��ار والفن ��دق ،م�ض ��يفا لذل ��ك ،مت ال�ش ��روع يف اتخ ��اذ
�إجراءات ت�أديبية �ضد االحتاد امل�صري.
وكان ��ت حافل ��ة املنتخ ��ب اجلزائري ق ��د تعر�ض ��ت لهجوم
باحلج ��ارة اخلمي�س املا�ض ��ي بع ��د و�ص ��ولها اىل القاهرة
يف الطري ��ق الرابط ��ة بني املطار والفندق .و�أ�ص ��يب ثالثة
العبني عقب هذا احلادث بح�سب ممثل لالحتاد الدويل يف
املكان .وبعدها بيومني فازت م�ص ��ر على اجلزائر �-2صفر
وفر�ض ��ت االحتكام اىل مباراة فا�صلة اقيمت يف ال�سودان
وكان الف ��وز م ��ن ن�ص ��يب اجلزائر  0-1وبلغ ��ت املونديال
للم ��رة االوىل منذ  24عاما وحتدي ��دا منذ مونديال 1986
يف املك�س ��يك ،والثالث ��ة يف تاريخه ��ا بع ��د ع ��ام  1982يف
�إ�سبانيا.

التحقيقات تتوا�صل يف التالعب بنتائج مباريات
الدوري الأوروبي

فلومينينزي
�إىل نهائي ك�أ�س
�أندية �أمريكا
اجلنوبية
ت�أه ��ل فري ��ق فلومينين ��زي
الربازيل ��ي �إىل نهائ ��ي بطول ��ة
ك�أ� ��س �أندي ��ة �أم�ي�ركا اجلنوبي ��ة
(كوب ��ا �س ��ود�أمرييكانا) �إث ��ر فوزه
ب�ص ��عوبة بالغة على �ض ��يفه �س�ي�رو
بورتيني ��و بط ��ل باراج ��واي  1/2يف
�إياب ال ��دور قبل النهائ ��ي للبطولة على
ملع ��ب ماراكانا ال�ش ��هري مبدين ��ة ريو دي
جانريو.
و�أحرز هديف الفوز لأ�صحاب الأر�ض كل من
ج ��وم و�أالن يف الوقت بدل ال�ض ��ائع للمباراة،
بع ��د �أن كان ال�ض ��يوف ق ��د تقدم ��وا يف الدقيق ��ة
ال�سابعة عن طريق لوي�س كا�سريي�س.
و�ش ��هد امللعب بع ��د املب ��اراة �أحداثا م�ؤ�س ��فا بعد �أن
دخل العبو الفريقني يف �ش ��جار بالأيدي ،ما ا�ستدعى
تدخل ال�ش ��رطة التي �أجربت اجلمي ��ع على التوجه �إىل
غرف املالب�س.

املدرب الربتغايل مورينهو

(فيفا) �سي ّتخذ �إجراءات ت�أديبية �ضد
االحتاد امل�صري

الأملاين نوفيت�سكي يقود داال�س اىل ن�صر على �سبريز
وغ ��اب عن �س ��بريز موزع ��ه الفرن�س ��ي طوين بارك ��ر الذي
جت ��ددت ا�ص ��ابته يف كاحل ��ه الأي�س ��ر والت ��ي �أبعدت ��ه ع ��ن
مباراتني اال�سبوع املا�ضي ،فلعب بدال منه جورج هيل (15
نقطة و 4متريرات حا�سمة).
وتوا�صلت االنباء ال�سيئة ل�سان انطونيو ،اذ تعر�ض جنمه
الآخ ��ر االرجنتين ��ي ميان ��و جينوبيل ��ي لإ�ص ��ابة يف فخذه
�أجربته على اخلروج بعد ثماين دقائق من بداية املباراة.
وحم ��ل تيم دن ��كان عبء غي ��اب زميليه ،ف�س ��جل  22نقطة،
 14متابع ��ة و 6متريرات حا�س ��مة ،ل�س ��بريز ال ��ذي تعر�ض
خل�س ��ارته اخلام�س ��ة مقاب ��ل �أربع ��ة انت�ص ��ارات .وعان ��ى
كليفالند كافاليريز مت�ص ��در املجموعة الو�س ��طى خ�س ��ارته
الرابعة هذا املو�س ��م �أمام م�ضيفه وا�شنطن ويزاردز -108
 91عل ��ى ملعب فريي ��زون �س ��نرت �أم ��ام 173ر 20متفرجا،
مقدما �أحد ا�سو�أ م�ستوياته هذا املو�سم.

ميالنو/وكاالت
عقد نواف التمياط العب الهالل الدويل املعتزل والربتغايل
مورينه ��و م ��درب �إن�ت�ر ميالن م�ؤمت ��را �ص ��حافيا يف مدينة
ميالنو الإيطالية بخ�ص ��و�ص مباراة اعت ��زال التمياط �أمام
فري ��ق الإن�ت�ر يف الث ��اين م ��ن كان ��ون الثاين املقب ��ل 2010
بالريا�ض.
ويراف ��ق التمياط يف رحلته �إىل �إيطاليا �أحمد القرون وكيل
تعاقدات الالعبني واملتعه ��د باتفاقية الإنرت مع نادي الهالل
ب�ش� ��أن املباراة االحتفالية .وح�ض ��ر بع�ض و�س ��ائل الإعالم
الربتغالية لتك ��رمي مدربهم الذي حق ��ق جناحات كبرية يف
الدوري الإنكليزي مع ت�شيل�س ��ي والعام املا�ض ��ي مع الإنرت
يف الدوري الإيطايل وما زال حتى الآن.
�أي�ض ��ا �س ��يتحدث مورينه ��و ع ��ن مب ��اراة االن�ت�ر م ��ع نادي
بولوني ��ا يف ال ��دوري الإيط ��ايل ،و�س ��يكون املج ��ال متاحا
للحديث بتو�س ��ع عن ال ��دوري الإيطايل ورحل ��ة الإنرت �إىل
ال�سعودية.

جي�سون
تريي

زيوريخ/وكاالت
بد�أ ممثلو االدعاء يف �أملانيا التحقيقات
يف اال�ش ��تباه بح ��دوث تالع ��ب يف
نتائ ��ج مباريات م�س ��ابقات دوري كرة
الق ��دم الأوروبية منذ بداية العام ومت
اعتقال العديد من الأ�شخا�ص.
ووفق ��ا ل�ص ��حيفة "بريلي�ن�ر
مورجنبو�س ��ت" ف� ��إن التحقيق ��ات
ا�س ��تهدفت مئ ��ة �ش ��خ�ص و�أن هن ��اك
مباري ��ات ب ��دوري الدرج ��ة الأوىل
الرتكي من ب�ي�ن املباريات التي حتوم
�ش ��بهات ح ��ول ح ��دوث تالع ��ب يف

نتائجها.
وتقع موا�ض ��ع اال�شتباه الرئي�سية يف
برلني ،ويف وقت �سابق تورط احلكم
الأمل ��اين املنب ��وذ روب ��رت هويت�س ��ر
بامل�ش ��اركة يف التالع ��ب بنتائ ��ج
املباري ��ات و�أدي ��ن باالحتي ��ال وحك ��م
عليه بال�سجن � 29ش ��هرا بعد اعرتافه
ب�أن ��ه كان يتالع ��ب بنتائ ��ج مباري ��ات
معظمه ��ا يف الدرج ��ات الدنيا للدوري
الأملاين.
و�أكد مكتب ممثلي االدعاء يف بوخوم
يف بي ��ان له "ه�ؤالء املعتقلون ي�ش ��تبه

يف منحهم ر�ش ��وة لالعب�ي�ن واملدربني
واحل ��كام وامل�س� ��ؤولني مب�س ��ابقات
ال ��دوري الأوروبية الب ��ارزة من �أجل
التالعب يف نتائج املباريات مل�ص ��لحة
ع�ص ��ابات وا�س ��تغالل هذه الأو�ض ��اع
يف �أعمال املراهنة".
و�أكد البيان �أن عمليات االعتقال ت�أتي
جزء ًا م ��ن التحقيقات التي ي�س ��اندها
احتاد الكرة الأوروبي (يويفا) والذي
�أك ��د �أن ��ه يعم ��ل ع ��ن كثب م ��ع ممثلي
االدعاء فيما يتعلق بنظام الك�شف عن
حاالت الغ�ش".

دمي��ك��ل��ي�����س:حُ ��ل��م��ي ال��ل��ع��ب مل��دري��د
برلني/وكاالت
�صرح العب و�سط بايرن ميونخ ومنتخب الأرجنتني
َ
مارتن دمييكلي�س ل�ص����حيفة بيل����د الأملانية ان حلمه
ليوم واحد يف ريال مدريد.
هو اللعب ولو ٍ
وق����د قال ان عالقت����ه مع بلجريني جي����دة جد ًا حيث
يوج����د اح��ت�رام متبادل م����ن الطرف��ي�ن ،وقال اي�ض���� ًا
دمييكلي�س:ان بلجريني ن�صحني باملغادرة واملجيء

اىل مدريد وانا احب ان اكون يف خدمتهم.
املدافع �ص����احب الـ  28عام ًا حري�ص على القدوم اىل
ليوم
ا�سبانيا حيث قال�:أود العي�ش يف ا�سبانيا ولو ٍ
واحد.
املاني����ا دائم ًا ما كانت مكان ًا خا�ص���� ًا بالن�س����بة يل لأن
ابن����ي ُول����د هن����اك ،ولك����ن احلي����اة اف�ض����ل بكثري يف
ا�سبانيا التي يتواجد فيها ارجنتينيون كُرث.

