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أخـــــبار بـــطولة كـــوبا أمـــيــركا

كوبا أمريكا :ثالثية ادريانو تقود الربازيل اىل ربع النهائي
 فـــــرض مهــــاجـم انـرت مــيالنااليطـالي ادريـانـو نفـسه جنمـا يف
صفـــوف منـتخـب بالده الـربازيل
عـنــدمــا قـــاده إىل الفـــوز علــى
كـوستـاريكـا  1-4بتـسجيله ثالثـية
(هـاتـريك) يف اريـكيبـا يف اجلـولـة
الثـانيـة من منـافسـات اجملمـوعة
الثـالثة وأهله اىل الدور ربع النهائي
من بطـولة كـأس االمم االمريكـية
اجلنــوبيــة لكــرة القـدم (كـوبـا
امريكـا) املقامـة يف البريو حـتى 25
متوز احلالي.
وسجل ادريـانو االهـداف الثالثة يف
الدقـائق  45و 55و ،67وأضاف جوان
اهلـدف الرابع يف الـدقيقـة  ،50قبل
ان يــسجل لــويـس مــارين هــدف
الشرف لكوستاريكا يف الدقيقة .81
وبـاتـت الربازيل ثـانـي املنـتخبـات
املتأهلـة اىل الدور ربع النهـائي بعد
كولومبيا حاملة اللقب اليت ضمنت
بطاقة اجملموعة االوىل.
وهـو الفــوز الثــاني لـلربازيل بعـد
االول علــى تــشـيلـي فـتـصــدرت
اجملـموعـة برصـيد  6نقـاط ،فيـما
منيت كوستاريكا خبسارتها الثانية
بعـد االوىل امام الـبارغـواي صفر1-
يف اجلولة االوىل.
وتلعـب البــارغــواي مع تــشيـلي
الحقا.
وكـــانـت االفــضلـيـــة للـربازيل يف
الـدقــائق العـشـر االوىل لـكن دون
خطورة على املرمى الكوستاريكي.
وحتولت السيطرة لكوستاريكا اليت
سـنحـت ملهــامجـيهــا فــرص عــدة
للتـسجيل تـألق احلـارس جـوليـو
سيــزار يف التـصــدي هلــا ،قـبل ان
يستعـيد املنتخـب الربازيلي توازنه
يف الــدقــائق العـشــر االخـرية من
الــشــوط االول بـيــد ان احلــارس
الكــوستـاريـكي كــان يقـظــا لكل
احملـــاوالت اىل ان اسـتـــسلـم امـــام
حمـاولـة ادريـانـو يف الــوقت بـدل
الضائع من الشوط االول.
وتغريت االمــور يف الشـوط الثـاني
خـصــوصــا بعــد اهلــدف املـبكــر
للربازيل عرب املـدافع جوان فتفكك

دفـاع كوستاريكا واستقبلت شباكه
هـدفني اخـريـن ليخـرج خـاسـرا
برباعية نظيفة.
وتـدخل احلـارس الكــوستــاريكي
ريكـاردو غـونــزاليـز يف تـوقـيت
منــاسـب لقــطع الكــرة من امــام
لويس فـابيانو املنفرد ( ،)10وسدد
ادريـانـو كـرة قـويـة مـرت جبـوار
القائم االيسر (.)13
وأنقـذ احلـارس جــوليــو سيـزار
مـرمـاه من هــدف حمقق عنـدمـا
تصـدى لتـسديـدة قويـة لسـتيفن
بـريــس ( ،)15ثم خـرج خــوليـو
سيـزار يف تـوقـيت منـاسـب لقطع
كرة بينية باجتـاه الونسو سوليس
(.)20
وسجـل لويس فـابيانـو هدفـا الغاه
احلكـم االرجـنـتـيـين هــيكـتـــور
بالداسي بداعي التسلل (.)30
وخـرج احلارس ريكاردو غونزاليز
يف توقيت جيد يف مناسبتني لقطع (.)55
الكرة من امام لـويس فابيانو ( )36وسجل ادريـانـو هـدفه الـشخـصي
وادريانو (.)38
الثـالث والـرابع للـربازيل عنـدمـا
ومنح ادريـانــو التقـدم لـلربازيل تلقـى كرة عـرضية مـن غوستـافو
عنـدمـا تلقـى كـرة يف العـمق من نريي داخل املنطقة وسددها داخل
الـيكـس فـهيــأهــا لـنفــسه داخل املرمى (.)67
املـنطقـة وراوغ احلـارس ريكـاردو وأهـدر بـرايـس فـرصـة ذهـبيـة
غـونـزاليـز واطلقهـا بقـوة داخل لـتقليـص الفــارق عنـدمــا تهيـأت
املـرمـى بـرغم تـواجـد مـدافعني امامه الكرة داخل املنطقة واملرمى
امامه (.)45
مـشـرع امــامه فـسـددهـا خـارج
وأضـاف املنـتخب الـربازيلي اهلـدف اخلشبات الثالث (.)57
الثاني يف الـدقيقة  50عنـدما مرر وسجل لـويس مارين هـدف الشرف
لويس فابيانـو كرة بينية للمدافع لكوستـاريكا يف الـدقيقة  81عـندما
جـوان املنطلق مـن منتصف امللعب استغل كـرة امام املـرمى اثـر ركلة
فتـوغل داخل املنطقـة وسددها يف ركنية فتابعها داخل الشباك.
الزاويـة اليسرى للـحارس ريكاردو علـــى صعـيـــد مـتــصل خلـطـت
غونزاليز.
املـكـــسـيـك واالوروغــــواي اوراق
وأنقـذ احلـارس الـربازيلي جـوليـو اجملموعة الثانـية بعد فوزهما على
سيـزار مـرمــاه من هــدف حمقق االرجنـتني -1صفـر واالكـوادور 1-2
بـتصديه لـتسديـدة قويـة لربايس علــى التــوالي الـسـبت يف اجلـولـة
(.)53
الـثانيـة من منـافسـات الدور االول
وأضـاف ادريـانـو هـدفه الشـخصي ضـمـن كـــأس االمـم االمـريكـيـــة
الثــانـي والثــالـث ملنـتخـب بالده اجلـنـــوبـيـــة لكـــرة القـــدم الـيت
بضـربة رأسـية اثـر ركلـة ركنـية تـستـضيفهـا الـبريو حتـى  25متـوز
الليكـس اسـتغل خالهلـا خـروجـا احلالي.
خاطئا للحارس ريكاردو غونزاليز علـــى اسـتـــاد الـيـــاس اغـريي يف

تـشـكياليــو ( 780كلم مشـال لـيمـا
العـاصمـة) وامـام  25الف متفـرج،
متـكن رامون موراليس من تسجيل
هـدف املكسيك الوحيـد يف الدقيقة
التـاسعـة والـذي كـان كـافيــا ملنح
مـنـتخـب بالده الـنقـــاط الـثالث
ووضع طمـوح االرجنتني بـالتأهل
اىل الدور ربع النهائي يف خطر.
ومل يــستـطع رجـال مـارتـشـيلـو
بيـيلـســا املخـضــرمــون تعــديل
النتـيجة رغم اجلهـود الكبرية اليت
بذلـوها فـبقي رصيـدهم  3نـقاط
حصلـوا عليهـا من فـوزهم الـكبري
على االكوادور  1-6يف اجلولة االوىل.
وبــاتت مـهمـة االرجـنتـني اكثـر
صعوبـة حيث سـتواجه يف اجلـولة
الثـالثـة االخرية االوروغـواي اليت
هـــزمـت االكـــوادور  ،1-2يف حـني
ستلتقـي املكسـيك مع االخرية اليت
تعترب اضعف حلقات اجملموعة.
وعلـى املـلعب ذاته ،سـاهـم دييغـو
فورالن مهـاجم مانـشسرت يونـايتد
االنكليـزي بفـوز االوروغـواي اليت
تعـادلت مع املكـسيك  1-1يف املـباراة
االوىل ،بعـد ان هز شبـاك االكوادور
الـيت بقيت عـذراء  60دقيقـة ،لكن

فـرحته تبـددت بادراك فـرانكلني
ساالس التعادل (.)73
لـكن كــارلــوس
بـوينـو اعـاد
البسمة اىل
شفــــــــاه
ـ
زمالئه بعـد  6دقـائق حـني سجل
هـــــــدف الفــــــوز الـــــــذي وضع
االوروغـواي يف الصـدارة برصـيد 4
نقــــاط بفـــارق االهـــداف امـــام
املكسيك.
ويف اجلولـة االخرية يكفي الـتعادل
االوروغـــواي واملـــسكـيـك حلجـــز
بـطــاقـيت التــأهـل عن اجملــوعــة
الثانية اىل الدور ربع النهائي.
يـــذكـــر ان اول وثـــانـي كل مـن
اجملمــوعــات الثـالث يتــأهالن اىل
الــدور املقبل اضـافـة اىل صــاحيب
افضل مركز ثالث.

نتـــائج دوري أبطــال أفــريقيا
 قاد املهـاجم الدولـي علي الزيـتونيفـريقه الـرتجي اىل حتقيق فـوز مثني
علـى مضيفه سـوبر سبـورت اجلنوب
افريقي  1-2يف افتتاح اجلولة االوىل من
مـنافـسات اجملـموعـة الثـانيـة ضمن
الـدور ربـع النهــائي ملـسـابقـة دوري
ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل الــزيتــوني هـديف الـرتجي يف
الــدقـيقـتـني  26و ،47فـيـمـــا سجل
ريتـشــارد رانتـجي هــدف الـشــرف
الصحاب االرض يف الدقيقة .60
ويلعب جـان دارك السنغالي مع احتاد
العاصمة اجلزائري يف ابيدجان الحقا
ضمن اجملموعة نفسها.
وبـات الرتجي حـامل اللقـب عام 1994
والـــوحيــد الــذي احـــرز الكــؤوس
االفــريقيــة الثـالث (دوري االبطـال
وكـأس الكـؤوس قبل الغـائهـا وكـأس
االحتـاد) ،ثــالث فــريق حيقق الفـوز
خـارج ملعـبه يف اجلولـة االوىل ،حيث
تغلـب مواطـنه النجم الـساحلـي على
مـضـيفه بــاكيـلي املــاالوي -1صفـر،
وانييمبـا النيجريي حامل اللقب على
مضيفه افـريكا سـبور -3صفـر أمس
السبت يف اجلـولة االوىل من منـافسات
اجملموعة االوىل.
يــذكــر ان الـرتجي ضــرب بقــوة يف
الـسنوات اخلـمس االخرية يف املسـابقة
دون ان حيـرز لقبهـا حيث بلـغ الدور
نصف النهائي  4مرات وفشل يف احراز
اللقب مـرتـني حيث خـرج علـى يـد
الرجاء البيضاوي املــــغربي عام 1999
والزمالك املــــــــــــصري عام .2002
وكـانت االفـضليـة يف بـدايـة املبـاراة
لـسوبـر سبـورت الذي يـشارك للـمرة
االوىل يف مسابقة دوري االبطال ،وكاد
ريكـاردو كـاتــزا يفتـتح التـسـجيل
بـارمتاءة رأسية من ركلة حرة بيد ان
احلـارس العاجـي جان جـاك تيـزييه
أنقذ املوقف.

دافيدز يوقع عقدا مع
انرت ميالن ملدة  3سنوات
 اعلـن فريق انـرت ميالن االيطـالي الـيوماالحـد ان العب وسط فـريق يـوفنـتوس
ومنـتخب هــولنــدا لكـرة القـدم ادغـار
دافـيدز وقع معه عقـدا ملدة ثالثـة اعوام
حتى  30حزيران .2007
ومل حتدد قيمة الصفقة لكن صحيفة (ال
غـازيتـا ديللـو سبـورت)اكدت ان دافـيدز
سيتقـاضـى حــوالي 5ر 3مليـون يـورو يف
املوسم.
ولعـب دافيــدز ( 31عــامــا) واملــولــود يف
سورينـام خالل مسريته مع فـرق اياكس
اهلـولندي وميالن ويوفنتوس االيطاليني
وبرشلونة االسباني.
واعلن نـادي انرت مـيالن صفقـة انتقـال
دافيدز رمسيا يف اليـوم الذي يبدأ الفريق
فـيه حتضـرياته للمـوسـم املقبل يف مشـال
ايطاليا يف ريزكوني دي برونيكو باشراف
مدربه اجلديد روبـرتو مانشيين املنتقل
من التسيو.
وكـان كل من مــانشـيين ومــالك النـادي

ماسيـمو موراتي حريـصني جدا للحصول
على خدمات الالعب اهلولندي.
واعلـن رئيـس انـرت ميالن جـاتــشيـنتـو
فاكـييت (حنن سعيدون الننا امتمنا صفقة
مـهمة مـن الناحـية الفـنية مـتناسـبة مع
املـستلزمات املادية احملددة من قبل جملس
االدارة).
واضـاف (اجلـميع يعـرف مـا اسـتطـاع ان
حيقـقه دافيــدز مع بــرشلـونــة يف اشهـر
قـليلـة ،لقــد اعطــى احلمــاس والنـشـاط
للفريق وساعده على تسلق الرتتيب وبلوغ
مركز الوصيف الذي كان بعيد املنال).
وختم (انديـة كثرية كانـت تريد الـتعاقد
مع دافيـدز وليس انـدية ايـطاليـة فقط.
ومبا ان الـالعب كان يف نهـاية عقـده ،كان
حيق له االنتـقال اىل الفـريق الذي خيـتاره
وقد اختار انرت ميالن).
وكان يوفنـتوس االيطالـي اعار دافيدز اىل
برشلونة يف مطلع العام احلالي خالل سوق
االنتقاالت الشتوي.

الدوري االمريكي للمحرتفني :اونيل
يوافق على االنتقال اىل ميامي
وتألق تيزييـه مرات عدة يف التصدي
حملاوالت مهامجي سوبر سبورت ،قبل
ان يـنتفض العبـو الرتجي ويفـرضوا
افضليتهم على اجملريات.
وترجم الـرتجي أفضليته بهدف رائع
سجـله الزيتـوني بضـربة رأسيـة اثر
متـريـرة عــرضيــة من ركلـة حـرة
جـانـبيـة نفـذهــا اسكنـدر الـسـويح

فـسـكنـت الكـرة الـزاويــة اليـمنـى
للحارس كالفني مارلني (.)26
واندفع العبو سوبر سبورت حبثا عن
التعادل بيـد ان احلارس تيـزييه كان
بارعا يف احلفاظ على نظافة شباكه.
وفـاجأ الرتجي أصحـاب االرض بهدف
ثان مطلع الـشوط الثاني وكان نسخة
طبق االصل للهـدف االول عندما رفع

اورالنـدو (الـواليـات املتحـدة) (أ ف ب)-
ذكـرت صـحيفـة (اورالنـدو سـنتـينل)
السـويح ركلة حـرة جانـبية وتـابعها قوية ملواطنه اوبني تاكاتشي فتهيأت اليـوم االحــد ان بريي روجـرز مـديـر
الـزيتـوني بـرأسه من زاويـة صعبـة امـام رانتجـي الذي تـابعهـا زاحفة يف اعـمال جنـم والعب ارتكـاز فريـق لوس
داخل مرمى مارلني (.)47
الـزاوية اليمنـى برغم حمـاولة معني اجنليـس ليكـرز شـاكيل اونـيل اعلن ان
(.)60
ابعادها
الشعباني
تسـديدة
التـونسيـة
وردت العارضـة
االخـري وافق علــى االنـتقــال اىل فــريق
يف
الـتعــادل
سـبــور
ســوبــر
وأدرك
تيـزييه
انقـذ
ثم
لرانـتجي،
سـاقطـة
ميامي هيت.
كي
لـيم
احلكم
ان
بيـد
80
الـدقيقـة
قـويـة
تسـديـدة
مـن
مـرمـاه
برباعـة
وقال روجرز( :سبق ان اعلنا اننا نوافق
بداعي
الغاه
موريشيـوس
من
تشـونغ
يف
يــستــسلم
ان
قبل
نفـسـه،
لـالعب
علــى االنتقــال ،اعتقـد بـان االمـر قـد
تيزييه.
احلارس
ضد
خطأ
كرة
منه
ارتـدت
عنـدما
60
الدقـيقة
حسم ،وسأفاجأ اذا حصل عكس ذلك).
وتلقـى مسؤولـو ليكرز حـواىل  18عرضا
لضـم اونيل ( 32عـامــا) منــذ ان اعلن
رغبته باالنتقال اىل ناد اخر.
ويبقـى الونيل الذي رفـض االنضمام اىل
املـنتخـب االمريكـي االومليب املـشـارك يف
اوملـبيـاد اثـينــا من  13اىل  29اب املـقبل،
العــامل عـــامي  1998و ،1999اعـلن امســاء موسم واحد مع فريق ليكرز الذي قضى
سـائقيه للـموسم املقـبل وهما الفـنلندي معه  8مـواسم وقـاده اىل احراز  3الـقاب
كيـمي رايكـونني الـذي مـدد عقـده مع متتالية اعوام  2000و 2001و.2002
الفريق والكولوميب خوان بابلو مونتويا وكـان املـديــر العــام للـيكـرز مـيتـش
املـنتقل الـيه من فـريق وليـامـس بي ام كوبتـشاك اعـترب سابـقا ان اعالن اونيل
عن رغبته بـاالنتقال اىل فـريق اخر هو
دبليو.
ورفـض رئيـس فــريق وليـامــس بي ام مبثابة (مزحة).
دبلـيو فرانك وليـامس ان يؤكـد شائعات واحـرز اونـيل امليـداليـة الــذهبيـة مع
حتـدثت عن انضمـام هاكيـنن اىل فريقه املنـتخب االمريكي يف اوملبياد اتالنتا عام
وقــال( :حتــدث هــاكيـنن اىل عــدد من 1996ولقـب افــضل مــسجل يف الــدور االول
من الدوري االمـريكي عامي  1995و2000
االشخاص ،وليس بالضرورة الينا).
وكـان سائقـا فريق ولـيامس هـذا املوسم كـمـــا انـتخـب افــضل العـب يف الـــدور
االملـاني رالف شومـاخر ومـونتويـا اعلنا النهائي اعوام  2000و 2001و.2002
تـوقـيعهمـا عقـديـن مع كل من فـريقي وعــني لــيـكــــــرز الـــــســبــت رودي
تـويـوتـا ومــاكالرين مــرسيـدس علـى توميانوفيتش مدربا جديدا خلفا لفيل
جاكسون املنتهي عقده.
التوالي.

هاكينن يفكر بالعودة اىل احللبات حبسب رون دينيس
 اكـد مدير فـريق ماكالرين مـرسيدسرون دينيس اليـوم االحد ان بطل العامل
السـابق الفنلـندي مـيكا هـاكينن يـفكر
بـالعودة اىل سـباقـات الفورومـوال واحد
بعد اعتزاله موسم .2001
واعلن دينيس يف مقـابلة مع حمطة (بي
بـي سي) علـى هـامـش سبـاق جـائـزة
بــريطـانيــا الكربى الـذي جـرى اليـوم
االحد على حلبة سيلفرستون( :تناقشت
وميكا مطوال باالمر ،كان يريد ان يعرف
رأيي ،بعـدهـا عـاد اىل فـنلنــدا ليـدرس
املوضوع).
ومل يعط دينيـس اي حتديدات اضـافية
فيما يـتعلق بالفرق اليت ميكن ان ينضم
اليها هاكينن ( 36عاما).
وكان فريق ماكالرين الذي قاده هاكينن
 9مـــواسم واحـــرز معه لـقيب بـطــولــة

