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ي�������س���ع���ى اىل دور االرب�������ع�������ة ل����ل����م����رة االوىل م����ن����ذ  20ع����ام���� ًا

�سعدان اجلزائر يعرتف بعقم هجومي قبل مواجهة �ساحل العاج
لواندا  -وكاالت
ي�سعى املنتخب اجلزائري اىل بلوغ
ال��دور ن�صف النهائي للمرة االوىل
منذ  20ع��ام��ا عندما ي�لاق��ي �ساحل
ال�ع��اج ال�ي��وم االح��د يف كابيندا يف
الدور ربع النهائي لك�أ�س امم افريقيا
لكرة القدم املقامة حاليا يف انغوال.
وي �ع��ول اجل��زائ��ري��ون على مدربهم
املحنك راب��ح �سعدان لقيادتهم اىل
ال� ��دور ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي للم�سابقة
القارية وهو �أجناز مل حتققه «ثعالب
ال �� �ص �ح��راء» م�ن��ذ تتويجهم باللقب
االول وال��وح �ي��د يف ت��اري�خ�ه��م عام
 1990عندما ا�ست�ضافوا النهائيات.
وميني اجل��زائ��ري��ون النف�س يف ان
ينجح � �س �ع��دان يف ت �ك��رار «ملحمة
ال �� �س��ودان» عندما ق��اد اجل��زائ��ر اىل
الفوز على م�صر � -1صفر يف املباراة
الفا�صلة يف الت�صفيات ومن ثم اىل
نهائيات املونديال للمرة االوىل منذ
 24عاما.
وتكت�سي مباراة اليوم �أهمية كبرية
للمنتخب اجل ��زائ ��ري لأن �ه��ا تعترب
مب�ث��اب��ة اخ �ت �ب��ارج��دي ل��ه خ�صو�صا
وانه يواجه احد املنتخبات املت�أهلة
اىل املونديال اي�ضا كما تعتربفر�صة
لت�أكيد �صحوته بعد اخل�سارة املذلة
التي مني بها ام��ام م��االوي �صفر3-
يف اجلولة االوىل من الدور االول.
و�أو��ض��ح �سعدان �أن اخل�سارة �أمام
م � ��االوي « ك��ان��ت در�� �س ��ا للجمهور
وو� �س��ائ��ل االع �ل�ام وال�لاع �ب�ين ،الن
اجلميع ك��ان يعتقد باننا منتخب ال
يقهر وال ينهزم يف الوقت ال��ذي كنا
فيه قبل عامني يف احل�ضي�ض» ،م�شريا
اىل ان «هذه ال�صفعة كانت مفيدة جدا،
من االف�ضل ان تكون يف هذا التوقيت
ب� ��ال� ��ذات ولي�س
يف عز املناف�سة
وامل� ��ون� ��دي� ��ال.
كما علمتنا من
ع� ��دون� ��ا وم ��ن

�شحاتة قلق من
مواجهة ا�سود
الكامريون

�صديقنا» يف ا� �ش��ارة وا��ض�ح��ة اىل
بع�ض و�سائل االع�لام التي انتقدته
ب�شدة.
واعرتف �سعدان بان فريقه مل يظهر
حتى �أالن بال�صورة التي �أب�ه��ر بها
اجلميع يف الت�صفيات م�ب�ررا ذلك
ب��ال �ظ��روف امل �ن��اخ �ي��ة ال �ق��ا� �س �ي��ة يف
انغوال ،لكنه ا�شار اىل ان «م�ستوى
امل��ن��ت��خ��ب يف حت�����س��ن ت��دري��ج��ي
وح��ر� �ص �ن��ا يف االي� ��ام ال���س�ت��ة التي
ف�صلتنا عن ربع النهائي على ت�صحيح
االخطاء واعادة ترتيب االوراق حتى
نكون يف املوعد عند مواجهة �ساحل
العاج».
وي �ع��اين املنتخب اجل��زائ��ري عقما
هجوميا كبريا حيث اكتفى بت�سجيل
هدف واحد فقط يف  3مباريات وكان
يف مرمى مايل ،علما بانه حمل توقيع
قلب الدفاع رفيق حلي�ش ،وهي م�شكلة
ت� ��ؤرق اجل �ه��از ال�ف�ن��ي وك��ان��ت حمل
انتقادات اي�ضا خ�صو�صا وان جميع
اه��داف املنتخب اجل��زائ��ري ت�سجل
من كرات ثابتة وبر�ؤو�س املدافعني.
وق��ال ��س�ع��دان «ع��دن��ا م��ن بعيد ،كنا
يف موقف �صعب بعد اخل�سارة غري
امل �ن �ت �ظ��رة ام� ��ام م� ��االوي �صفر،3-
عانينا ال �ظ��روف ال�صعبة ج��دا هنا
لكن املهم ه��و ان فريقي يف حت�سن
ملحوظ  ،نحتاج اىل الفعالية يف خط
الهجوم وهو ما �سيتم بالعمل اجلاد
يف ال �ت��دري��ب .ن �ح��ن ع �ل��ى الطريق
ال���ص�ح�ي��ح وال �ب �ط��ول��ة م�ه�م��ة كثريا
بالن�سبة لنا و�إعداد جيد للمونديال».
وا���ض��اف «ح�ق�ق�ن��ا ال �ه��دف املن�شود
وهو بلوغ الدور ربع النهائي ،علينا
االن اال�ستعداد جيدا للذهاب بعيدا
يف ه��ذه البطولة وك��ل م��ا �سيتحقق
�سيكون مبثابة مك�سب .االن املت�أهل
يلعب مباراة واح��دة ولي�س كما يف
ال��دور االول� .ساحل العاج منتخب
رائع ميلك العبني حمرتفني يف اقوى
االندية االوروبية ويلعبون معا منذ

��س�ن��وات طويلة وب��ال�ت��ايل يجب ان
نكون يف قمة ا�ستعدادنا ملواجهته».
وت ��اب ��ع  :امل �ن �ت �خ��ب ال �ع��اج��ي يبهر
بنتائجه والعبيه اال�سا�سيني وكذلك
البدالء ،نقاط �ضعفه قليلة ان مل تكن
منعدمة� .س�أطلب من العبي فريقي
اال�ستمتاع باللعب خالل مواجهتهم
واللعب دون اي مركب نق�ص ،واذا
���س��ارت االم � ��ور م�ث�ل�م��ا ن��ري��د فاننا
قادرون على االطاحة بهم».
وي � �ع� ��ود اىل �� �ص� �ف ��وف املنتخب
اجلزائري مدافعه عنرت يحيى الذي
تعافى من اال�صابة التي حلقت به منذ
امل�ب��اراة الفا�صلة ام��ام م�صر والتي
�سجل خاللها ال �ه��دف ال��وح�ي��د ،اىل
جانب العب و�سط الت�سيو االيطايل
م��راد مغني ال��ذي �شارك يف الدقائق

االخ�يرة من املباراة امام انغوال يف
اجل��ول��ة الثالثة االخ�ي�رة م��ن ال��دور
االول ،ورفيق �صايفي ال��ذي تعافى
من اال�صابة التي حرمته من امل�شاركة
امام انغوال.
وي �ع �ق��د امل�ن�ت�خ��ب اجل ��زائ ��ري �آم ��اال
ع �ل��ى خ �ط��ي و� �س �ط��ه ودف ��اع ��ه ومن
خلفهما حار�س املرمى املت�ألق فوزي
ال�شاو�شي الذي كان يعاين من �آالما
يف ظهره.وميلك املنتخب اجلزائري
خط و�سط قويا بقيادة �صانع االلعاب
كرمي زياين والقائد يزيد من�صوري
وح�سن يبدا ومغني ،اىل جانب قطبي
الدفاع رفيق حلي�ش وجميد بوقرة.
و�شدد مدرب �ساحل العاج البو�سني
اال� �ص��ل الفرن�سي اجلن�سية وحيد
خليلودزيت�ش على قوة خطي الو�سط

�شحاته� :سنخو�ض لقاء
الكامريون بحذر �شديد
بينجيال  /وكاالت
اع�ترف ح�سن �شحاتة املدير الفني للمنتخب امل�صري لكرة القدم يف م�ؤمتر �صحفي �أنه
�سيخو�ض لقاء الكامريون يوم غد االثنني يف دور الثمانية لبطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية
مبدينة بينجيال الأنخولية بحذر �شديد لأن مثل هذه املباريات تكون ذات طبيعة وح�سابات
خا�صة.
و�أ�ضاف �شحاتة �أن اجلهاز الفني �سيدر�س نقاط القوة وال�ضعف باملنتخب الكامريوين
ا�ستعدادا للتعامل معها يف املباراة م�شريا �إىل �أنه �سيدر�س الفريق املناف�س بعناية فائقة من
خالل ت�سجيل ملباراته مع تون�س يف اجلولة الثالثة الأخرية من مناف�سات املجموعة الرابعة
بالدور الأول للبطولة.
و�أو�ضح �شحاته �أنه لن يخو�ض لقاء الكامريون بنف�س الطريقة التي خا�ض بها مباراة بنني
يف اجلولة الثالثة من مناف�سات املجموعة الثالثة خا�صة فيما يتعلق بالنزعة الهجومية
للفريق.
و�أ�شار �شحاتة �إىل �أنه ال يخ�شى العبا بعينه يف لقاء الكامريون ولكنه ي�ضع ح�سابات
خا�صة لكل العبي الفريق خا�صة �أن الفريق ي�ضم بني �صفوفه بع�ض الالعبني �صغار
ال�سن �أ�صحاب امل�ستوى املتميز.
وقال �شحاتة �إن م�ستوى العبي املنتخب امل�صري يرتفع من مباراة لأخرى و�أنهم
اكت�سبوا لياقة املباريات تدريجيا ول��ذك ف�إنه يثق جيدا يف ق��درات و�إمكانيات
الالعبني وقدرتهم على جتاوز عقبة الكامريون.

وال ��دف ��اع يف امل�ن�ت�خ��ب اجل��زائ��ري،
وق� ��ال «اجل��زائ��رم �ن �ت �خ��ب ي�ستحق
االحرتام وللتذكري فهو �أق�صى م�صر
م��ن الت�أهل اىل امل��ون��دي��ال� .ستكون
مواجهته �صعبة وق��وي��ة الن��ه يلعب
بطريقة منظمة ومت�ضامنة مع تكتل
كبري يف خط الو�سط».
ولن تخرج املباراة عن الندية واالثارة
التي تطبع دائما مواجهة املنتخبني
حيث التقيا  18م��رة ،تفوقت �ساحل
ال �ع��اج  6م ��رات واجل��زائ��ر  5مرات
وتعادال  7مرات.
والتقى املنتخبان  4مرات حتى الآن
يف ال� ��دور االول ل�ل�ع��ر���س ال �ق��اري،
وفازت اجلزائر مرتني بنتيجة واحدة
�-3صفر عامي  1968و 1992عندما
توجت بلقبها الوحيد يف ال�سنغال،

اجلزائر تطمح ببلوغ الدور ن�صف النهائي
وردت التحية اجل��زائ��ر م��رة واحدة
بالنتيجة ذاتها عام  ،1990وتعادال
 1-1عام .1988
ب �ي��د ان خ �ل �ي �ل��ودزي �ت ����ش ي �� �ض��م يف
�صفوفه العبني متمر�سني وا�صحاب
خ�برة يلعبون يف اق��وى البطوالت
االوروب� � �ي � ��ة وق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى قلب
ن�ت�ي�ج��ة امل� �ب ��اراة يف اي حل �ظ��ة يف
مقدمتهم ه��داف ت�شل�سي االنكليزي
ديدييه دروغ�ب��ا وزميله يف النادي
ال �ل �ن��دين � �س��ال��وم��ون ك��ال��و والع��ب
و��س��ط بر�شلونة اال��س�ب��اين املتوج
بال�سدا�سية التاريخية العام املا�ضي
يايا توريه و�شقيقه مدافع مان�ش�سرت
�سيتي االنكليزي حبيب كولو توريه،
اىل جانب ه��داف لبل الفرن�سي ياو
كوا�سي جريفيه امللقب بـ»جريفينيو»

لوندا  /وكاالت
مع انتهاء م�ب��اراة املنتخب الغابوين مع
ن�ظ�يره ال��زام�ب��ي ب�ف��وز املنتخب الزامبي
 1/2يف اجل��ول��ة ال �ث��ال �ث��ة م��ن مباريات
املجموعة الرابعة يف الدور الأول لبطولة
ك�أ�س الأمم الأفريقية ال�سابعة والع�شرين
املقامة حاليا ب�أنغوال  ،بد�أ العبو الغابون
يف االحتفال ظنا منهم ب�أنهم ت�أهلوا للدور
الثاين (دور الثمانية) للبطولة.
ولكن فرحة الالعبني واحتفاالتهم مل تدم
ط��وي�لا على ا��س�ت��اد «�أوم �ب��اك��ا» يف مدينة
بينجيال الأن �غ��ول �ي��ة ح�ي��ث �أدرك العبو

املنتخب الغابوين �أن�ه��م ودع��وا البطولة
وخ��رج��وا م��ن ال ��دور الأول �صفر اليدين
ب�سبب الئحة البطولة التي �أط��اح��ت بهم
ليخيم ال�صمت على الالعبني.
وج��اءت ه��ذه الهزمية وت�ع��ادل املنتخبني
الكامريوين والتون�سي  2/2يف املباراة
ال �ث��ان �ي��ة ب��امل�ج�م��وع��ة وال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف
نف�س التوقيت با�ستاد �أومباكا لتت�ساوى
منتخبات زامبيا والكامريون والغابون يف
ر�صيد النقاط بر�صيد �أربع نقاط لكل منها.
ومع ت�ساويهم جميعا يف ر�صيد النقاط ،
احتل املنتخب الكامريوين املركز الثاين

لندن  /وكاالت
قرر االحتاد الدويل للتاريخ و�إح�صائيات كرة القدم
 ،IFFHSت�أجيل احلفل التاريخي لالحتاد لتكرمي
�أندية القرن الـ  20يف قارات العامل ،املقرر يف الأول
من �شباط املقبل ،يف ن��ادي برمنجهام املطل على
نهر التاميز يف غرب لندن ب�سبب تعذر ح�ضور عدد
م��ن امل�شاركني واملتوجني الرتباطهم بامل�سابقات
املحلية.
و�أكد � IFFHSأنه قرر ت�أجيل احلفل عقب موافقة
ع��دد م��ن امل��دع��وي��ن وال�لاع�ب�ين احل���ض��ور يف وقت

م�سقط  /وكاالت
ت� �ع ��ادل ن� ��ادي ظ �ف��ار ال �ع �م��اين م ��ع �ضيفه
زيوريخ ال�سوي�سري يف جتربة ودية �ضمن
ا�ستعدادات الفريقني لال�ستحقاقات القادمة
خ�صو�صا الفريق ال�سوي�سري ال��ذي يقيم
حاليا مع�سكرا يف �سلطنة عُمان.
وك��ان زي��وري��خ ق��د حقق ال�ف��وز يف جتربته
ال��ودي��ة االوىل �ضد ن��ادي ال�سيب لكنه مل

عن نظريه الكامريوين بينما كان املنتخب
الغابوين الأقل ت�سجيال.
و�أ�سفرت املواجهات املبا�شرة بني الفرق
الثالثة عن فوز اجلابون على الكامريون
�/1صفر وهزميتها من زامبيا  2/1وفوز
الكامريون على زامبيا  ، 2/3وبذلك �سجل
املنتخب الزامبي �أربعة �أهداف مقابل �أربعة
�أه ��داف يف �شباكه بينما �سجل املنتخب
الكامريوين ثالثة �أه��داف مقابل مثلها يف
�شباكه و�سجل املنتخب اجلابوين هدفني
مقابل مثلهما يف �شباكه.
و� �س��اد االرت� �ب ��اك وال �ت �� �ض��ارب يف الآراء

نقطة يف �سلة فريقه ال�سابق.
و�ضرب كليفالند ع�صفورين بحجر واحد النه
انفرد بالرقم القيا�سي يف عدد االنت�صارات
ه ��ذا امل��و� �س��م ب��ر��ص�ي��د  33ف ��وزا م�ق��اب��ل 32
لليكرز ،كما انه حقق فوزه الثاين هذا املو�سم
على ليكرز ،ما قد مينحه االف�ضلية من ناحية
امل�ل�ع��ب يف ال���دور ال�ن�ه��ائ��ي اذا م��ا جمعهما
�سويا.
وخ��ا���ض كليفالند امل �ب��اراة يف غ�ي��اب العب
االرتكاز مو وليامز الذي �سيغيب عن املالعب
مل��دة �شهر اث��ر ا�صابة بخلع يف كتفه .وكان

بوردو يطلب ميدو � 6أ�شهر
بـ � 800ألف يورو

القاهرة  /وكاالت
ك�شف �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي
ال��زم��ال��ك امل �� �ص��ري� ،أن ن��ادي��ه تلقى
عر�ضا ر�سميا من ب��وردو الفرن�سي
يطلب �إع���ارة النجم �أح �م��د ح�سام
«م �ي��دو» م�ه��اج��م ف��ري�ق�ه��م الكروي
الأول ملدة �ستة �أ�شهر مقابل 800
�ألف يورو.
ل  37نقطة وقال امل�صدر الذي رف�ض الك�شف
ن جيم�س �سج
ع��ن ا��س�م��ه ت�ل�ق��ى ال��زم��ال��ك عر�ضا
لوبرو

�سابق ،لكنهم اعتذروا ب�سبب �إع��ادة جدولة بع�ض
املباريات يف امل�سابقات الأوروبية ،خا�صة الدورين
الإنكليزي ،والإيطايل �إثر ت�أجيل عدد من املباريات
يف عدد من ال��دول الأوروب�ي��ة ب�سبب الثلوج التي
دهمت عددا من العوا�صم و�سوء الأحوال اجلوية.
وك�شف االحت��اد ال��دويل للتاريخ و�إح�صائيات كرة
القدم �أن املوعد اجلديد للحفل �سيكون يف الأول
من �أيار املقبل ،الذي يت�صادف مع نهاية البطوالت
املحلية وقبل انتظام عدد من النجوم يف منتخباتهم
ا�ستعدادا لنهائيات ك�أ�س العامل  2010يف جنوب

�إفريقيا.
يذكر �أن نادي الهالل �سيتوج ر�سميا بجائزة نادي
القرن الآ�سيوي ،مع الأندية اخلم�سة احلا�صلة على
لقب القرن يف ال�ق��ارات ال�ست ،وه��ي :ن��ادي ريال
م��دري��د الإ��س�ب��اين ن��ادي ال�ق��رن يف �أوروب� ��ا ،نادي
�أ�شانتي كوتوكو الغاين ن��ادي القرن يف �إفريقيا،
ن��ادي ب�ي�ن��ارول الأوروغ ��وي ��اين ،ن��ادي ال�ق��رن يف
�أمريكا اجلنوبية ،نادي �سابري�سا الكو�ستاريكي،
ن��ادي القرن يف �أمريكا ال�شمالية ،ون��ادي جنوب
ملبورن الأ�سرتايل ,نادي القرن يف �أوقيانو�سيا.

زيوريخ ال�سوي�سري يخطف تعاد ًال من ظفار العماين
ينجح يف حتقيق الفوز يف التجربة الثانية
�ضد ظفار امللقب بالزعيم يف �سلطنة عمان
واكتفى بالتعادل ،وكان قاب قو�سني او ادنى
م��ن اخل���س��ارة اال ان��ه اح��رز ه��دف التعادل
يف ال�شوط ال�ث��اين .يف املقابل لعب ظفار
العماين امل�ب��اراة وه��و يعاين غياب معظم
الع�ب�ي��ه اال��س��ا��س�ي�ين ال��س�ب��اب خمتلفة مثل
ها�شم �صالح وح�سني احل�ضري وحممد تقي

بعد انتهاء املباراتني �أي�ضا ب�ش�أن �صدارة
املجموعة حيث ظن كثريون �أن املنتخب
الكامريوين ت�صدر املجموعة متفوقا على
ن �ظ�يره ال��زام �ب��ي ح�ي��ث �سجل ك��ل منهما
خم�سة اه��داف واهتزت �شباكه مبثلها يف
مبارياته الثالث باملجموعة ولكن املنتخب
ال� �ك ��ام�ي�روين ح �ق��ق ال� �ف ��وز ع �ل��ى نظريه
الزامبي . 2/3
ولكن �سرعان ما �أو�ضح م�س�ؤولو االحتاد
الأفريقي للعبة (كاف) �أن الئحته اخلا�صة
ب �ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ت���ش�ير �إىل �أن املنتخب
الزامبي هو مت�صدر املجموعة.

كافاليريز يتفوق على ليكرز يف دوري كرة ال�سلة االمريكي
وا�شنطن  /ا ف ب
ق ��اد ل ��وب ��رون ج�ي�م����س ف��ري �ق��ه كليفالند
كافاليريزاىل الفوز على لو�س اجنلو�س
ليكرز  87-93بت�سجيله  37نقطة يف
ال ��دوري االم�يرك��ي للمحرتفني يف كرة
ال�سلة ،يف ح�ين اكتفى ك��وب��ي براينت
بـ 31نقطة وبات الالعب اخلام�س ع�شر
الذي يتخطى حاجز الـ� 25ألف نقطة يف
الدوري.
وا��ض��اف العمالق �شاكيل اون�ي��ل 13

ومهاجم مر�سيليا الفرن�سي بكاري
كونيه وجنم بورت�سموث االنكليزي
ارونا ديندان وعبد القادر كيتا (غلطة
� �س��راي ال�ترك��ي).و� �س �ي �ك��ون مدافع
ار�سنال االنكليزي اميانويل ايبوي
اك�بر الغائبني عن قمة رب��ع النهائي
ب�سبب ط��رده يف امل �ب��اراة ام��ام غانا
( .)1-3وكانت حالة الطرد االوىل
يف ال �ب �ط��ول��ة.واك��د ك��ال��و ان «على
ال��رغ��م م��ن ان اجل��زائ��ر متلك العبني
ب�إمكانهم �إحداث الفارق يف املباراة،
فان منتخبنا ميلك فنيات فردية اف�ضل
من اجلزائر» ،م�ضيفا «اذا كنا يف قمة
م�ستوانا ولعبنا جيدا ل��ن يقف اي
ع��ائ��ق ام��ام�ن��ا ل�ي�ح��ول دون بلوغنا
الدور ن�صف النهائي».
وا��س�ت�ف��ادت �ساحل ال �ع��اج م��ن فرتة

ت��وق��ف طويلة ا�ستمرت  9اي��ام الن
جمموعتها �ضمت  3منتخبات فقط
بعد ان�سحاب توغو ب�سبب االعتداء
امل�سلح على حافلتها ،وبالتايل فهي
يف قمة جاهزيتها ملباراة اليوم.
وتابع كالو «�سنبذل كل ما يف و�سعنا
م��ن اج��ل ال �ف��وز ،و�سنلعب كعادتنا
مهاجمني منذ البداية وال�شىء االهم
يف امل�ب��اراة �سيكون ت�سجيل الهدف
االول للتحكم يف ج��ري��ات املباراة
وتفادي اي مفاج�أة».
وتعرثت �ساحل العاج يف مباراتها
االوىل ام��ام بوركينا فا�سو �صفر-
�صفر ،لكنها جنحت يف �سحق غانا
� -3صفرعلما ب��ان�ه��ا لعبت بع�شرة
العبني اغلب ف�ترات ال�شوط الثاين
ب�سبب طرد ايبوي.

«ثلوج» �أوروبا ت�ؤجل حفل �أندية القرن الـ 20

اح���ت���ف���االت ال���غ���اب���ون حت���ول���ت �إىل دم�����وع ب�����س��ب��ب ل���وائ���ح ال��ك��اف
يف املجموعة خلف زامبيا و�أم��ام الغابون
بف�ضل الئحة البطولة التي تلج�أ يف هذه
احلالة �إىل النتائج املبا�شرة بني الفرق التي
ت�ساوت يف عدد النقاط.
ومع ت�ساوي الفرق الثالث يف عدد النقاط
�أي �� �ض��ا خ�ل�ال امل��واج �ه��ات امل�ب��ا��ش��رة فيما
بينها يتم االحتكام �إىل فارق الأه��داف يف
امل��واج �ه��ات امل�ب��ا��ش��رة ب�ين ال �ف��رق الثالثة
�أي�ضا.
ومل حتقق �أي من الفرق الثالثة �أي فارق
�إي�ج��اب��ي �أو �سلبي ول�ك��ن ت�ف��وق املنتخب
الزامبي ب�أنه �سجل عددا �أكرب من الأهداف

دروغبا يواجه متاعب ًا و�سط كما�شة الدفاع اجلزائري

ر�سميا ل�ضم ميدو ملدة �ستة �أ�شهر مقابل
� 800أل ��ف ي ��ورو ،لين�ضم �إىل املغربي
مروان ال�شماخ هداف الفريق.
و�أ� �ش��ار امل���ص��در �إىل �أن ن�ي��ة م�س�ؤويل
الزمالك تتجه �إىل املوافقة على العر�ض
بعدما �شعر النادي برغبة الالعب امللحة
يف ال��رح��ي��ل ،واال���س��ت��ف��ادة م ��ن املبلغ
امل��دف��وع� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير قيمة عقد
ال�لاع��ب ال��ذي ي�صل �إىل ثمانية ماليني
جنيه م�صري.

وليامزقد �سجل  28نقطة لكليفالند يف �سلة
ليكرز عندما التقى الفريقان يف  28كانون
االول على ملعب �ستايبلز �سنرت يف لو�س
اجنلي�س.
وا�شاد مدرب كليفالند مايك براون بجيم�س
قائال  :لقد قادنا اىل الفوز بكل ب�ساطة ،انه
يقوم بهذا االمر بغ�ض النظر عن هوية الفريق
املناف�س.
ام��ا جيم�س ف�ق��ال :ان��ه ف��وز مهم للغاية ،ال
ا�ستطيع القول بانها جمرد مباراة غري مهمة
لأنها لي�ست كذلك فعال.

واملحرتف �سيدرك اال انه ا�ستطاع ان يجاري
الفريق ال�سوي�سري ويحقق نتيجة ايجابيه
بالتعادل.
انتهى ال�شوط االول من اللقاء �سلبيا بعد
اداء م �ت��وازن م��ن ال�ط��رف�ين ،ويف ال�شوط
الثاين تقدم ظفار بهدف �سجله حممد عا�شور
اال ان الفريق ال�سوي�سري ا�ستطاع ان يحرز
هدف التعادل يف هذا ال�شوط لينتهي اللقاء

فيدرر ي�صعد للدور الرابع لبطولة
ا�سرتاليا للتن�س
ملبورن  /وكاالت
�صعد ال�سوي�سري روجيه فيدرر
ا�س�ت�راليا املفتوح ��ة للتن� ��س
اال�سباين الربت مونتان�س
م ��ن �س ��جله املذه ��ل يف
وكانت بداية امل�ص ��نف
البطول ��ة عندم ��ا واجه
�أداءه حت�س ��ن تدريجيا
و�س ��يطر في ��درر �إجماال
عل ��ى مبارات ��ه يف ال ��دور
الثالث �أمام مونتان�س امل�ص ��نف
 32عاملي ��ا و�ص ��عد بذل ��ك �إىل دور
ال�ستة ع�ش ��ر جلميع البطوالت الأربع
الكربى منذ خ�س ��ارته يف الدور الثالث لبطولة
فرن�سا املفتوحة عام .2004
و�س ��يواجه الالعب ال�سوي�س ��ري يف ال ��دور القادم
اال�س�ت�رايل ليتون هيويت �أو القرب�صي ماركو�س
بجداتي� ��س .وق ��ال في ��درر يف مقابلة عل ��ى جانب
امللعب «ا�ش ��عر ب�أنني عل ��ى ما يرام و�إنني يف غاية
الثقة» .و�أ�ض ��اف «مع �س�ي�ر البطولة قدما �س ��تزداد
املباريات �صعوبة �إال �أنني على ما يرام من الناحية
البدنية كما �أنني منتع�ش على ال�ص ��عيد الذهني
وهذا ما تريده لتدخل �إىل الأ�سبوع الثاين
يف البطولة».

�شتوتغارت يبتعد عن مراكز
الهبوط يف البوند�سليغا
برلني  /وكاالت
�سجل �سيربيان ماريكا هدفا قاد به �شتوتغارت
�إىل الفوز على فرايبورج �/1صفر يف افتتاح
املرحلة التا�سعة ع�شرة من ال��دوري الأملاين
لكرة القدم (بوند�سليغا) ليبتعد �شتوجتارت
خطوة ج��دي��دة ع��ن م��راك��ز الهبوط بجدول
امل�سابقة.
و��س�ج��ل امل �ه��اج��م ال ��روم ��اين م��اري �ك��ا هدف
امل�ب��اراة الوحيد يف الدقيقة � 41إث��ر هجمة

بالتعادل االيجابي وجتربة مفيدة للطرفني
خ�صو�صا لظفار ال��ذي ا�ستفاد م��ن تواجد
ال�ف��ري��ق ال�سوي�سري يف ال�سلطنة ولعب
جتربة مهمة مع هذا النادي العريق.
يذكر ان ال�ن��ادي ال�سوي�سري يحتل حاليا
امل��رك��ز ال���س��اب��ع يف ال� ��دوري ال�سوي�سري
وكان قد �شارك يف دوري ابطال اوروبا لهذا
املو�سم وخرج من دور املجموعات.

رائ� � �ع � ��ة
ف � � �ي � � �ه� � ��ا
�شا ر ك
�صانع الألعاب ال� �ب� �ي�ل�ارو�� �س ��ي
�ألك�سندر هليب واملهاجم الرو�سي
ب��اف��ل ب��وج��رب�ن�ي��اك.ورف��ع �شتوتغارت
ر�صيده �إىل  22نقطة لي�صعد �إىل املركز
احلادي ع�شر بفارق خم�س نقاط �أمام مراكز
الهبوط  ،بينما جتمد ر�صيد فرايبورج عند
 18نقطة.

�إىل ال ��دور الراب ��ع ملناف�س ��ات بطول ��ة
بفوزه الرائ ��ع  3-6و 4-6و 4-6على
الي ��وم ليزي ��د الالعب ال�سوي�س ��ري
البطوالت الأربع الكربى.
الأول عل ��ى الع ��امل مهت ��زة يف
الرو�س ��ي ايجور اندريف �إال �أن
م ��ن مب ��اراة لأخ ��رى.

فيدرر
يوا�صل ت�ألقه
يف بطولة
ا�سيا

