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االصـــابـــة تـبعـــد لـــوريـن عـن ارسـنـــال
سيغـيب الكـاميـروني لـورين مـدافع ارسنـال
االنكليزي عن املالعب لفترة شهر الصابته
يف ركـبـته ،ح ـسـب م ــا اعلـن م ــدرب الف ــريق
اللندني الفرنسي ارسني فينغر.
وقـال فـينغــر "سيغـيب لــورين حــوالي شهـر،
هنـاك ورم يف ركبته ونـريد ان نـعرف مـا هي
حجـم االصــابــة" ،مـضـيف ــا "انه خـبــر سـيء

اجليش خيطف نقطة
ثمينة من اجلوية
ومصطفى حممود نجم
املباراة
ملعب الشعب -اكرام زين
العابدين
خ ــطف ن ـ ــادي اجل ـيـ ــش بـك ـ ــرة
القــدم نقطـة ثمـينـة مـن بطل
دوري امل ـ ــوســم امل ـ ــاضــي الق ـ ــوة
اجلـويـة وكـان قــريبـا جــدا من
الفــوز لــوال هــدف وليــد ضهــد
يف الـ ـ ــوقــت ال ـبـ ـ ــدل الـ ـض ـ ـ ــائع
القــاتل الــذي احــرزه واعــاد به
الـب ـسـم ــة ال ــى وج ــوه جـمه ــور
اجلــوي ــة الكـبـيــر الــذي حـضــر
لـتــشجـيع االزرق وقــاد املـبــاراة
احلـكم كــاظم عـودة الـذي كـان
غيـر دقيق يف بعـض قراراته يف
املباراة.

مجريات الشوط االول
بـ ــدايـ ــة الـ ـشـ ــوط االول كـ ــانـت
رتـيـب ــة مـن اجل ــانـبـني وكـث ــرت
الكــرات املقـطــوعــة ولم يــشكل
العـب ــو الف ــريقـني أي خـط ــورة
ت ــذك ــر .وشه ــدت ال ــدقـيق ــة 15
فــرصــة جـيــدة لفــريــد مجـيــد
وه ـ ـ ــو يف م ـ ـ ــواجـه ـ ـ ــة م ـ ـ ــرم ـ ـ ــى
اجلـي ــش لكــنه لعـبه ــا بـطـيــش
وتلـته ــا ف ــرص ــة لالعـب نفــسه
وهو داخل الست ياردات ولكنه
لعبها فوق العارضة.
وشـن العبـو اجليـش عـدداً من
الهجمات اسفـرت عن تسجيل
هــدفـهم االول يف الــدقـيقــة 25
ب ــواس ـط ــة املـتـ ــألق م ـصــطف ــى
محـمود من كـرة جميلـة لعبها
له ــا مـ ــالك زويـ ــد وصلـت ال ــى

االول وادخلهــا يف شبـاك عالء
كاطع حارس اجلوية.
وحـ ـ ـ ــاول مـهـ ـ ـ ــاج ــم اجلـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة
الـص ــائـم عـن الـتهـ ــديف مـن ــذ
ادوار ل ـ ـ ــؤي صـالح ان ي ـ ـط ـ ـ ــرق
مـ ــرمـ ــى اجلـي ــش لـكـن الـكـ ــرة
ضلت طريق املرمى.
وحـ ـ ـصـل فـ ـ ـ ـ ــارس حـ ـ ـ ـس ــن م ــن
اجل ـي ـ ــش علـ ـ ــى اول بـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة
ملونة يف املباراة إلعاقته غامن
خضـير .ويكاد اجلـوية يحصل
عل ــى ه ــدف الـتع ــادل مـن ك ــرة
خ ــاطـئ ــة لعـبه ــا املـ ــدافع نح ــو
مرماه.
ويقـ ــدم مـ ــالـك زويـ ــد يف هـ ــذه
الـدقـائق مـستـوى فـنيـاً كـبيـراً
ويـتالعـب ب ــدف ــاع ــات اجل ــوي ــة
ويـرسل كــرات خطـرة وجـميلـة
الى زمالئه املهاجمني.
ويف ــشل للـمــرة الـثــانـيــة لــؤي
صالح يف طـرق مرمـى اجليش
بـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــة رأس تـ ـ ــذهــب فـ ـ ــوق
العارضة ويعاود الالعب نفسه
احملاولـة ولكنـه يفشل مـن كرة
من خارج منطقة اجلزاء.
ومـن محــاولــة مــشكــوك فـيهــا
ي ــسقــط حـ ـسـني صـ ــدام داخل
جـ ــزاء اجلـي ــش مـ ــا دفع حـكـم
املبــاراة الشهــار بـطــاقــة بــوجه
الالعـب ظـن ــا مــنه انه يـتـمـثل
السقوط.
ويف ال ـ ـ ــوق ــت ب ـ ـ ــدل ال ـ ـض ـ ـ ــائـع
يحـت ـسـب احلكـم كــاظـم عــودة
ضـربـة جـزاء ملـصلحـة اجلـويـة

م ــشك ــوك يف صحـته ــا يـتق ــدم
ف ـ ـ ــري ـ ـ ــد مـجـ ـي ـ ـ ــد ويـفـ ـ ـشـل يف
وضعها يف شـباك اجليـش بعد
ان يـردهـا حـارس اجليـش علي
عبد الزهرة.

مجريات الشوط الثاني
ن ـ ـ ــزل الـف ـ ـ ــريـق ـ ـ ــان ال ـ ـ ــى ارض
املـلـعـ ــب ومـ ــن اول فـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ــة
للجــويــة لـم ت ـسـتـثـمــر ب ـشـكل
صحــيح وتـ ـسـتـم ـ ــر محـ ــاوالت
اجل ــوي ــة ب ــالـهج ــوم واجلـيــش
بـالـدفـاع مع اضـاعـة الـوقت يف
بعض االحيان.
وتستـمر محـاوالت لؤي صالح
الضـائعـة وهـذه املـرة هـو قـرب
املـرمـى يـنقـذهـا احلـارس الـى
ض ــرب ــة ركـنـي ــة وك ــذلك زمــيله
علــي ح ـ ـســني ارح ـي ـمـ ـ ــة وهـ ـ ــو
داخل اجلزاء.
ويجـري مـدرب اجلـويــة صبـاح
عـب ــد اجللـيل تـب ــديال ن ــاجحــا
بـاخـراج غـامن خـضيـر وادخـال
علـي مـنـص ــور ال ــذي اسـتـثـم ــر
اول كـ ــرة له يف ج ــزاء اجلـيــش
وسـجـل هـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــادل يف
الدقيقة 60.
واشهـر احلكـم بطـاقـة صفـراء
ب ــوجه م ــدافع اجلــويــة حـيــدر
رحـيـم واجــرى مــدرب اجلــويــة
ت ـبـ ـ ــديال نـ ـ ــاجح ـ ــا آخ ـ ــر وه ـ ــو
اخــراج حــسني صــدام وادخــال
ول ـي ـ ـ ــد ضهـ ـ ــد الـ ـ ــذي اعـ ـطـ ـ ــى
الفـريق دفعـا معنـويا .ويف اول

النه العـب ممـيـ ــز ميـكـن ان يـلعـب يف عـ ــدة
م ــراك ــز ولـم يـنل دائـم ــا الف ــرص ــة لـتق ــدمي
مستواه احلقيقي".
وتوجه اصـابة لـورين ضربـة اضافيـة لفريق
ارسنال الـذي يعاني اصال من غياب خمسة
مدافعني هم اشلي كول والفـرنسيني غاييل
كل ـي ـ ـشــي وبـ ـ ــاسـكـ ـ ــال س ــيغ ـ ـ ــان لالصـ ـ ــابـ ـ ــة

والعــاجـيني اميــانــويـل ايبــويه وكــواو تــوريه
بـسبب مشـاركتهمـا مع منتخـب بالدهما يف
كـأس االمم االفـريقـة يف مصـر الـتي تنـتهي
يف العاشر من الشهر املقبل.
ويحـتل ارسنـال املـركـز اخلــامس يف الـدوري
احمللي بــرصيـد  37نـقطـة بفـارق  25نـقطـة
عن تشلسي املتصدر.

بطولة انكلرتا :فوهلام خيطف الفوز من توتنهام
حـرم فولـهام الثـالث عشـر ضيفه
ت ـ ــوتــنه ـ ــام الـ ـ ــرابع مــن تـ ـض ـيــيق
اخل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاق عـلـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــول
وم ــان ـش ـسـت ــر ي ــون ــايـت ــد الـث ــالـث
والـثــانـي علــى الـتــوالـي ،ب ــالفــوز
عليه -1صفــر يف افتتـاح املـرحلـة
الــرابعــة والعـشــريـن من الــدوري
االنكليزي لكرة القدم.
سـجل ه ـ ــدف امل ـب ـ ــاراة ال ـ ــوح ـي ـ ــد
املـ ـ ـ ــدافع االم ـي ـ ـ ــركــي ك ـ ـ ــارل ـ ـ ــوس
بـوكــانيغـرا يف الــدقيقــة االخيـرة
مـن املبــاراة ،رافعــا رصيــد فــريقه
ال ـ ــى  29نق ـط ـ ــة ،ف ـي ـم ـ ــا جت ـم ـ ــد

رصيـد توتنهـام عند  41نـقطة يف
امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ــرابع خـلف امل ـت ـص ـ ــدر
تـ ــشلـ ـسـي الـ ــذي يـلعـب غ ـ ــدا مع
مضيفه استـون فيال ،بينما يحل
مـانـشـستـر يـونــايتــد ضيفـا علـى
بالكـبـي ــرن وي ـسـتقـبل لـيف ــرب ــول
برمنغهام.
ويف مباراة ثانية ،حقق ميدلزبره
فـ ـ ـ ــوزا كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرا عـلـ ـ ـ ــى م ـ ـضـ ـيـفـه
سـن ـ ــدرالن ـ ــد مـت ـ ــذيل الـت ـ ــرتـيـب
بــثالثـي ــة ن ـظــيف ــة ،تـنـ ــاوب عل ــى
ت ــسجـيـلهـ ــا املـ ــدافع الـنـمـ ـسـ ــوي
اميـ ـ ــان ـ ـ ــويل بـ ـ ــوغـ ـ ــات ـي ـتـ ـ ــز ()19

وس ـ ـت ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوارت بـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــابـ ــي ()31
والهـ ـ ــول ـنـ ـ ــدي ج ـي ـم ــي فلـ ـ ــويـ ـ ــد
هاسلبانك (.)71
ورفـع ميـدلـزبــره رصيـده الـى 24
نقطـة وصعد الى املـركز السادس
ع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب وس ــت
بـ ــرومـيـتـ ــش ( 23نق ـطـ ــة) الـ ــذي
تـعـ ـ ـ ـ ــادل سـل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا مـع مـ ـ ـض ـ ـيـفـه
تشارلتون صاحب املركز احلادي
عشر ( 23نقطة).
وتعـادل ايفرتـون الثانـي عشر مع
مضـيفه ويغـان اتلـتيـك السـادس
بهــدف لــدايـفيــد طــومـس ــون عن

طـريـق اخلطـأ يف مـرمـى حـارسه
م ــايـكل ب ــولـيـت ( )9وع ــادل ب ــوب
شـ ــارنـ ــر الـنـتــيجـ ــة يف الـ ــدقــيقـ ــة
االخيرة من الشوط االول.
ورفـع ايف ــرت ــون رصـي ــده ال ــى 30
نق ـط ــة فـيـمـ ــا صعـ ــد ويغ ــان (38
نق ـطـ ــة) الـ ــى املـ ــركـ ــز اخلـ ــام ــس
موقتـا على حسـاب ارسنال الذي
يلـعب غــدا مع ضـيفـه وست هــام
الثامن.
ويلعـب غ ــدا ايـض ــا ،م ــان ـش ـسـت ــر
سيتـي مع نيوكاسل ،وبـورتسموث
مع بولتون.

كأس فرنسا :سرتاسبورغ خيرس امام فريق من الدرجة الرابعة

محاولة لضهد دخل بها جزاء
اجلـيش لكنه فـشل يف تسجيل
هدف ثان للجوية.
ويف املق ــابل حــاول اجلـيــش ان
يـسجل هـدف التعـادل وحصل
علـ ـ ــى ذلـك يف الـ ـ ــدق ــيقـ ـ ــة 73
بــواسـطــة صــاحـب الهف االول
مصطفى محمود.
واص ــبح ــت مه ـم ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
صعبة بعد هذا الهدف وحاول
مــؤيــد خــالــد ان يجــرب حـظه
مــن كـ ـ ــرة مــن خـ ـ ــارج اجلـ ـ ــزاء
ولكـنهــا ذهبـت للخــارج وادخل
مــدرب اجلــويــة رافــد ابــراهـيم
واخراج محمد عبد احلسني.
وأجــرى م ــدرب اجليـش حــسن
فـرحـان تبـديال بـاخـراج مـالك
زوي ـ ـ ــد وادخ ـ ـ ــال نـ ـبـ ـيـل عـ ـب ـ ـ ــد خاض االيـطالي فالـنتينو روسي
الـكـ ــاظـم وح ـصـل علـ ــى انـ ــذار بـطل العــالم للـدراجــات النـاريـة
جتارب اضافية مع فريق فيراري
بعد دخوله بدقائق.
واشـرفـت املبـاراة علــى النهـايـة الــذي ينـافـس يف بطـولـة العــالم
واضـ ـ ـ ــاف ح ـك ــم املـ ـبـ ـ ـ ــاراة اربـع لـلف ــورم ــوال واحـ ــد ،علـ ــى حلـب ــة
دق ــائق وقـت ب ــدل ض ــائع ج ــاء ف ــالـن ـسـي ــا االسـب ــانـي ــة يف اط ــار
فـيها هـدف التعـادل الثـاني يف سلسلة من االخـتبارات للوقوف
الــدقيقـة  93من ضـربـة ركـنيـة عل ــى م ــدى ت ــألقــمه يف القـي ــادة
اك ـمـلهـ ـ ــا ول ـي ـ ـ ــد ضه ـ ـ ــد داخل على قاعدة االطارات االربعة.
ال ـشـب ــاك واطلـق حكـم املـبــاراة ولــم تـكــن ب ـ ــدايــته ال ـيـ ـ ــوم عل ـ ــى
احلل ـب ـ ــة االس ـب ـ ــان ـي ـ ــة ج ـي ـ ــدة اذ
ص ــاف ــرة الــنه ــاي ــة عــن تع ــادل سببـت االمطـار الكـثيفـة بخـروج
الفـريقني  2-2واصبح اجلـوية فيـراري "اف  "2004عـن املسـار يف
يف املــركــز الـثــانـي بــرصـيــد  19اول لفة له بعـد ثوان قليلـة على
نقـطة واجليش باملـركز الثالث مـرور البـرازيلي روبنـز بـاريكيللـو
 17نـق ـ ـط ـ ـ ــة وتـ ـنـ ـت ـ ـظ ـ ـ ــرهـ ـم ـ ـ ــا سـائق فيـراري سابقـا وبار هـوندا
م ـبـ ـ ــاري ـ ـ ــات مه ـمـ ـ ــة يف االدوار هـ ـ ــذا املـ ـ ــوســم ،ال ـ ـ ــذي يخـ ـ ــوض
القادمة.
التجارب ايـضا على هـذه احللبة

حقـق ليــون ال دوشيـر (درجــة رابعــة) مفـاجـأة كـبيــرة بفــوزه علـى
سـتــراسـبــورغ ب ــركالت الـتــرجـيح ( 4-5الــوقـت االصلـي واالضــايف
صفر-صفر) يف الدور ال 16من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.
وبدوره حقق بـوردو فوزا صـعبا علـى سانـوا سانـت غراتيـان (درجة
ثالثة) 1.-2
سـجل هديف بوردو البرتغـالي روبرتو لويـس بيتو ( 68و )84مقابل
هدف لكوينتني (.)38
وفاز نـانت عـلى بـوا غيـيوم بـهدفـني نظيـفني لالرجنـتينـي جولـيو
هرنان روسي ( )14واملالي مامادو ديالو (.)90

كما تغلب رين علـى لنس بهدف وحيد لبنـوا اسو ايكوتو خطأ يف
مرمى فريقه (.)63
وعطل الضـباب مبـاراة سوشـو مع مضـيفه شاتـورو (درجة ثـانية)
يف الدقيقة  53بعدما كان التعادل السلبي سيد املوقف.
ويـلعـب غ ــدا حـ ــامل الـلقـب اوك ـسـيـ ــر مع م ـضـيـفه ب ــاريــس س ــان
جـرمـان يف ابـرز املبـاريـات ،فيمـا يحل ليـون متصـدر وحـامل لقب
الـدوري يف االعوام االربعـة املاضـية ضيفـا على اجـاكسـيو ،ويلعب
مـرسـيليـا مع ضـيفه متـز ولـوريــان مع ليل ومـونـاكـو مع مـضيفه
كوملار.

رويس خيوض جتارب متعثرة مع فرياري عىل حلبة فالنسيا
مع فـ ـ ــريـقه ال ـيـ ـ ــابـ ـ ــانــي وحـقق
اف ــضل وقـت الـيـ ــوم امـ ــام زمـيـله
البـريطــاني انطـوني ديفيـدسـون
واالملاني ميكايل شوماخر.
وهذا االختبار الرابع لروسي مع
ف ـي ـ ـ ــراري لـك ـنـه االول ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود
العــديــد مـن الفــرق والـســائقـني
وستـسـتمـر هــذه التجــارب حتـى
يوم اجلمعة املقبل.
وك ــان ش ــوم ــاخ ــر ح ــذر روسـي يف
وقـت س ــابق مـن هــذا الــشه ــر انه
قـ ــد يع ــانــي يف ايج ــاد ال ـس ــرع ــة
املطلوبة ليكون منافسا جديا يف
حــال قــرر الـتحــول الــى ريــاضــة
الفورموال.
واعـتـ ــرف شـ ــومـ ــاخـ ــر ان جتـ ــارب
روس ــي االخـ ـي ـ ـ ـ ــرة مـع الـف ـ ـ ـ ــريـق
االيـطـالـي فيـراري كـانـت جيـدة،

لكنه اكد ان قـرار متابعـة املسيرة
سـيكــون بيـد االيـطــالي ،معـتبـرا
ان االخـتـبـ ــار احلقـيقـي ل ــروسـي
هـو الـوصـول الـى اجلــزء االخيـر
مـن السـرعة الـذي مييـز السـائق
ع ـ ــن االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ويـجـعـلـه يـف ـ ـ ـ ـ ـ ــوز
بالسباقات وااللقاب.
ورأى ش ــوم ــاخ ــر ان الع ــدي ــد مـن
الـسـائـقني انـتقلـوا مـن سبـاقـات
الـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــى سـ ـبـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
الــسيـارات ،وحـصـدوا الـنجـاح يف
امل ــاضي النـهم متـتعــوا بــامل ــوهبــة
الالزمـ ــة ،ومـن املـ ــؤكـ ــد ومـن دون
شـك ان روسي ميـلك الكـثيــر من
املوهبة.
ويـخـ ـ ـ ــوض روس ــي ( 26عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا)
جتـ ـ ــاربـه مع ف ـي ـ ـ ــراري مته ـيـ ـ ــدا
الحـتـمــال انـتق ــاله ال ــى الف ــريق

االيـطــالـي ابتــداء من عــام 2007
حسـب ما هـو متـوقع ،علـما بـانه
مـ ــدد عقـ ــده مع يـ ــامـ ــاهـ ــا سـنـ ــة
اض ـ ــافـي ـ ــة لــنه ـ ــاي ـ ــة  ،2006وه ـ ــو
مـرشح فـوق العــادة للفـوز بلـقبه
الـ ـس ـ ــادس يف الفـئـ ــات الـكـبـيـ ــرة
( 500ثـ ـ ـ ــم  990سـ ـ ـ ــم مـ ـ ـكـ ـعـ ـ ـ ــب)
والثامن يف مسيرته.
يذكـر ان الرياضي الـوحيد الذي
احرز بطولة العالم على اطارين
واربعـة اطـارات كــان البـريـطــاني
جـ ــون سـ ــورتـيـ ــز الـ ــذي ن ـ ــال مع
فيـراري اللقب عـام  1964بعد ان
تـوج سبع مرات يف فئة الدراجات
النـاريـة ،يف حني كـان الفنـزويلي
ج ــونـي ســيك ــوت ــو االخـي ــر ال ــذي
ي ــتحـ ـ ــول مــن الـ ـ ــدراجـ ـ ــات الـ ـ ــى
فورموال واحد عام 1983.

