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يف املــــــــبــــــــــــــــــــــاراة رقــــــــم  600لـــغــــــــيـــغــــــــــــــــــــــز

الشياطني احلمر حيققون فوزهم الثالث وهيزمون واتفورد بصعوبة
لندن /أ ف ب
قـاد قـائـد مـانـشـستـر يـونـايتـد الـويلـزي راين
غـيغــز الــذي خــاض مـب ــاراته الــرقـم  600مع
فريـقه ،فوزا صعبا علـى مضيفه واتفورد 1-2
هـو الثـالث علـى التـوالـي منـذ مـطلع املـوسم
احلالي يف املرحلة الثالثة من بطولة انكلترا
لكرة القدم.
علـى ملعـب "فيكـاريج رود" ،واصل مــانشـستـر
يـونـايتـد حصـد النقـاط فـرفع رصيـده الـى 9
نقــاط مـن اصـل  9ممكـنــة بفــوز صعـب علــى
واتفــورد الـصــاعــد هــذا امل ــوسم الــى الــدرجــة
املمتازة.
وافتتح "الـشياطـني احلمر" الـتسجيل مـبكرا
عـبـ ــر الــظهـيـ ــر االيـ ـسـ ــر الـ ــدولــي الفـ ــرنـ ـسـي
مــيك ــايل سـيل ــسفـت ــر بـتـم ــري ــرة مـتقـن ــة مـن
مواطنه لويس ساها (.)12
وظن اجلميع ان مـانشـستر يـونايتـد سيتخم
شبـاك واتفــورد بكم هــائل من االهـداف ،بيـد
ان امل ـ ـض ـيـف جنـح يف ادراك ال ـتـع ـ ـ ــادل ع ـب ـ ـ ــر
فـرنسيـس عندمـا تابع كـرة من مسـافة قـريبة
داخـل شبـاك احلــارس الهــولنــدي ادوين فـان
در سار مستغال ارتباك دفاع مانشستر (.)34
ويف الشـوط الثـاني استغل غـيغز كـرة خلفـية
ال ــى احل ــارس مـن اح ــد مـ ــدافعــيه فـ ــانقــض

عليهـا وراوغ االخير وسجل يف املرمى اخلالي
مهديا الفوز لفريقه (.)52
واهـدر سـاهـا فـرصـة ال تعـوض عنـدمـا تـسلم
كـرة بـينيـة مـن غيغـز وانفـرد بـاحلـارس الـذي
كان حملاولته باملرصاد (.)85
وحقق ليفـربول فوزا صعبا على ضيفه وست
هام يونايتد  1-2على ملعب "انفيلد".
وكان لـيفربـول سقط يف فخ الـتعادل  1-1مع
شـيفيلـد يـونــايتـد يف مـطلع املــوسم احلــالي،
يف حني تــأجلـت مبــاراتـه الث ــانيــة النــشغــاله
ب ــال ــدور الـتـمهـي ــدي الـث ــالـث ل ــدوري ابـط ــال
اوروبا.
وضغـط لـيف ــرب ــول يف مــطلع املـب ــاراة واض ــاع
قـ ــائـ ــده سـتــيفـن جـيـ ــرارد فـ ــرصـ ــة سـهلـ ــة يف
ال ـ ــدقـ ـ ــائق االول ـ ــى ،وك ـ ــان ب ـ ــامـك ـ ــان ف ـ ــريـقه
احلـص ــول عل ــى ركلــة جــزاء عـنــدمــا خــاشـن
الغــانـي جــون بــاي ـسـنـتـيل االسـبــانـي لــويــس
غارسيا داخل املنطقة.
وخالفـ ــا جملـ ــريـ ــات الـلعـب افـتــتح وسـت هـ ــام
التـسجيل بـواسطـة مهـاجـمه الصـاعـد بـوبي
زامـ ــورا ( ،)11ثــم الغـ ــى احلـكـم هـ ــدفـ ــا اخـ ــر
لــزمـيله مــارلــون هــارلــوود لـكن لـيفــربــول رد
بــالـتعــادل عـبــر م ــدافعه دان اغــر بـت ـســديــدة
قويـة يف الزاويـة البعـيدة ملـرمى حـارس وست

هـام روي كــارول ( ،)41قبـل ان يضـيف الثــاني
بــواسـطــة مهــاجـمه العـمالق بـيـتــر كــراوتــش
الـ ـ ــذي راوغ م ـ ـ ــدافعـ ـ ــا ثــم احلـ ـ ــارس ق ــبل ان
يسجل يف املرمى اخلالي (.)44
وحــاول وست هــام ان يفعل شـيئـا يف الـشـوط
الثـاني لكـن من دون طائـل .واشرك ليفـربول
مهــاجـمه اجلــديــد الهــولنــدي ديــرك كــويـيت
مـنتـصف الـشــوط الثــاني وكـاد يـسجل هـدفـا
لـكــن ح ـ ــارس وســت ه ـ ــام ك ـ ــان ل ـت ـ ـس ـ ــديـ ـ ــدته
باملرصاد (.)77
وامـ ــام  6الف مــتفـ ــرج ،سقــط ارسـنـ ــال امـ ــام
مضيفه قطب مدينة مانشستر سيتي ،قطب
املدينة الشمالية الثاني ،بهدف وحيد سجله
جوي بارتون من ركلة جزاء يف الدقيقة . 14
وق ــام ارسنــال مبحــاوالت خـطــرة يف الـشــوط
الثــاني واتـيحـت له فــرص كـثيــرة لـم يحــسن
مهــاجمــوه استـثمـار واحــدة منهـا علـى االقل
فكانت اخلسارة يف نهاية اللقاء.
وحقـق ايف ــرت ــون الـ ــذي لعــب بعـ ـش ــرة اف ــراد
معـظـم فت ــرات املبــاراة لـطــرد مــدافعـه كيـفن
كيـلب ــاين يف الــدقـيقــة  33ف ــوزا ثمـينــا خــارج
ارضه على تـوتنهام بهـدفني سجلهمـا املدافع
ديفنبورت ( 53خطـأ يف مرمى فريقه) واندي
جونسون (.)66

وتغلـب ت ـش ــارلـت ــون اتلـتـيـك عل ــى ب ــولـت ــون
بهــدفـني سـجلهـمــا داريـن بـنـت ( 65مـن ركلــة
جــزاء و .)88وط ــرد احلكـم العـب تـشــارلـتــون
هــريــدارســون ( ،)28ثـم العب ب ــولت ــون كيـفن
ديفيس (.)72
وتـغلــب ويغـ ــان علـ ــى ريـ ــديـنـغ بهـ ــدف سجـله
املهـ ــاجـم الـ ــدولـي الـ ـسـ ــابق اخمل ـضـ ــرم امــيل
هيسكي (.)38
وفـاز فــولهــام علــى شيـفيلـد يـونــايتـد
بهدف جليمي بوالرد (.)400
 ترتيب فرق الصدارة:9
 -1مـانـشــستـر يـونــايتـد
نقاط من  3مباريات
 7من
 -2ايـفرتـون
3
4
 -3بـورتـسمـوث
من 2
4
 -4وسـت هام
من 3
 -5اس ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـيـال
 4من 2
4
لــيف ـ ــرب ـ ــول
من 2

فان بومل يف طريقه لالنتقال من برشلونه اىل بايرن ميونيخ
برشلونة/أ ف ب
اعـلن نــادي بــرشلــونــة بـطل
الـ ـ ـ ــدوري اسالب ـ ـ ــانــي لـك ـ ـ ــرة
القـدم انه تـوصل مع بـايـرن
مـي ــونـيخ بــطل امل ــانـي ــا ال ــى
اتفـاق مبـدئي حــول انتقـال
الع ــب ال ـ ـ ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـ ـ ــدول ــي
الهـولنـدي مـارك فـان بـومل
من االول الى الثاني.
وق ــال الـنـ ــادي الك ــات ــال ــونـي
عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوقـعـه يف شـ ـب ـكـ ـ ـ ــة

االنتــرنت "تـوصل بـرشلـونـة
وبــاي ــرن ميــونـيخ بعــد ظهــر
الـيـ ــوم الـ ــى اتفـ ــاق مـبـ ــدئـي
ح ـ ــول انــتق ـ ــال م ـ ــارك ف ـ ــان
بـ ـ ــومل وس ـي ـت ـ ــوجـه الالعــب
غ ــدا ال ــى مـي ــونـيخ الج ــراء
الزيارة الطبية".
وك ــان امل ــديـ ــر الع ــام لـن ــادي
بايرن ميونيخ اولي هونيس
اكــد ان فــان بــومل سـينـتقل
الى الـنادي الـبافـاري ،وقال

"املف ــاوض ــات مع ب ــرشل ــون ــة
تـقـ ـ ـ ــدم ــت جـ ـ ـ ــدا .سـ ـيـ ـ ـ ــات ــي
الـالعب االسبــوع املقبل الـى
مـيـ ــونــيخ الجـ ــراء الـ ــزيـ ــارة
الـ ـط ـب ـي ـ ـ ــة ونحــن ن ـ ـ ــأمل ان
ن ــنهــي ج ـم ــيع ال ــتفـ ـ ــاص ــيل
املـتـعلق ــة ب ــاالنـتق ــال خالل
االيام القليلة املقبلة".
وذكـ ــرت صحــيفـ ــة "بــيلـ ــد ام
زونتاغ" االملانية ان الناديني
يـ ـتـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــان ح ـ ـ ــول اخ ـ ـ ــر

اجـراءات االنتقال الـذي قد
يـكـ ــون علـ ــى سـبــيل االعـ ــارة
وهـ ــو اخلـيـ ــار املفــضل لـ ــدى
بايـرن ميـونيخ ،مـشيـرة الى
ان االخـي ــر م ـســتع ــد لـ ــدفع
املبلغ الذي يطلبه برشلونة
وهو  12ملـيون يـورو اذا كان
االنتقال نهائيا.
لـكـن اذاعـ ــة سـيـ ــرا كـ ــاديـنـ ــا
االسـبـ ــانـيـ ــة اشـ ــارت الـ ــى ان
قـيمـة الـصفقـة هـي بحـدود

فينــوورد يضـم املدافع
البلجيكي ليونارد

 6ماليني فقط.
وكـان فـان بــومل ( 29عـامـا)
ان ـضـم ال ــى بـ ــرشل ــون ــة ع ــام
 2005قـادمـا مـن اينـدهــوفن
الـذي دافع عن الـوانه منـذ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،1999
ورف ـ ــض يف كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون
الـ ـثـ ـ ـ ــان ــي املـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــه
بـ ـ ــايـ ـ ــرن يف ذلـك
احلني.

امستردام /الوكاالت

قال نـادي? ?فينـوورد الهولـندي? ? لـكرة القـدم إن املدافع
الدولي? ?البلجيكي? ?فيليب ليونارد وقع معه عقدا ملدة
عامني? ?.بدأ ا لـظهير األيسر? (? 23عـاما?) ?مسيرته مع
نـادي? ?ستاندارد لييج وعاد اليـه قبل عامني بعد ثماني?
?س ـنـ ـ ــوات قـ ـضـ ـ ــاهـ ـ ــا مع مـ ـ ــونـ ـ ــاكـ ـ ــو وأومل ـب ـيـك ن ـيـ ــس يف?
?فــرنـســا? ?.وص ــول ليــونــارد جــاء بعــد انـت قــال امله ــاجم
ا ل ــدولـي? ?اله ــولـن ــدي? ?دي ــرك كـي ــوت ا ل ــى لـيف ــرب ــول
االجن لـيـ ــزي? ?األسـبـ ــوع املـ ــاضـي? ?.وبـ ــدأ فـيـنـ ــوورد
حـملـته يف? ?الــدوري? ?اله ــول نــدي? ?هــذا امل ــوسم
بـالهـزميـة صفـر? 3?-أمـام جـرو نـينجـن? ? .ودخلت
األهــداف ا لـثالثــة يف? ?مــرمــى فـينــوورد خالل ?31
?دقيقة فقط??.

بعد تسجيله الهدف 64

روجرييــو أفـضل حــارس (هـــداف) يف التــاريخ
برازيليا /أ ف ب
دخل روجـي ــري ــو سـيـنـي ح ــارس م ــرم ــى
س ــاو ب ــاول ــو ،كـتـب األرقـ ــام القـي ــاسـي ــة
بع ــدم ــا أح ــرز ه ــدفـني يف املـب ــاراة الـتـي
تعـادل فيـها فـريقه  2-2مع كـروزيرو يف
اطار منافـسات الدوري البرازيلي األول
لكرة القدم.
رفـع سـ ـيـ ـن ــي إجـ ـمـ ـ ـ ــال ــي رصـ ـيـ ـ ـ ــده م ــن
األهـداف الـى  64هـدفـا ،لـيتفــوق علـى
حـ ــارس بـ ــاراجـ ــواي الـ ـس ـ ــابق خـ ــوســيه
لويـس شيالفـيرت ويـصبح أكثـر حراس
املـرمـى إحــرازا لألهـداف يف تــاريخ كـرة
القدم.
به ــذه الـنـتـيج ــة احـتفــظ س ــاو ب ــاول ــو
بصـدارته جلـدول الـبطـولـة بـرصيـد 34

نق ـطـ ــة بف ــارق ثـالث نق ــاط عـن أق ــرب
منافـسيه سانتوس وبـارانا اللذين يبلغ
رصيد كل منهما  31نقطة.
أحــداث مبـاراة سـاولـو بـاولـو وكـروزيـرو
س ــارت ب ـشـكل غ ــريــب ،ففـي ال ــدقــيق ــة
الـ ـس ـ ــابعـ ــة مـن الـلقـ ــاء أحـ ــرز الـيـك ــس
سـيلفـا مــدافع سـاولـو بـاولـو ،هـدفـا يف
مرماه عن طريق اخلطأ.
وعــزز مـيك ــايل تقــدم كــروزي ــرو عنــدمــا
أح ـ ـ ــرز الـه ـ ـ ــدف ال ـث ـ ـ ــانــي لـف ـ ـ ــريـقـه يف
الدقيقة 34،وكان سيني قد أنقذ مرماه
من هــدف محقـق من مـيكــايـل يف وقت
سابق من املباراة.
واحتـسب احلـكم ركلـة جـزاء لكـروزيـرو
لعـبه ــا واجنــر ،لكـن سيـني تــألق وصــد

الـكـ ــرة وكـ ــانـت هـ ــذه ال ـ ــواقع ـ ــة نق ـطـ ــة
الـتحــول الكـبيـرة يف خـط سيــر املبـاراة
ملصلحة ساو باولو.
فقـبل ثالث دقــائق مـن نهــايــة الـشــوط
األول احــرز سـيـنـي هــدف ــا رائعــا ل ـســاو
بـاولـو مـن ركلـة حـرة ،ويف الـدقـيقـة 66
أض ـ ـ ــاف س ـي ـنــي الـه ـ ـ ــدف ال ـث ـ ـ ــانــي لـه
ولفـ ـ ــريـقه م ــن ركلـ ـ ــة جـ ـ ــزاء ل ـي ـ ـ ــدخل
التاريخ من أوسع أبوابه.
وعــن ذلك ق ــال سـيـنــي للــصح ــافـيـني:
"دخ ــول كـتـب األرقـ ــام القـي ــاسـي ــة أم ــر
طيـب لكن مــا يصـنع التـاريخ حقـا هـو
احـراز األلقـاب وهـذا هـو سـبب شعـوري
بـالـرضـا خالل الـسنـوات التي قـضيتهـا
مع ساو باولو".

رونالدو يعتزم تسجيل  30هدفاً مع ريال مدريد
مدريد /الوكاالت
ذكـرت صحيفـة مـاركـا االسبـانيـة ان مهـاجم
املـنـتخـب الـب ــرازيلــي لك ــرة الق ــدم رون ــال ــدو
يريد البقاء مع ريال مدريد ويؤكد انه قادر
"على تسجيل  30هدفا" هذا املوسم.
واوضحــت ال ــصحــيف ـ ــة ان رون ـ ــال ـ ــدو ات ــصل
ـه ـ ــاتف ـي ـ ــا ب ـ ــرئ ـيـ ــس ال ـن ـ ــادي ،وصــيف ب ــطل
الـ ــدوري ،رامـ ــون كـ ــالـ ــديـ ــرون وق ـ ــال له "لـم

مدرب ايران يستدعي  25العباً إستعداد ًا للقاءي كوريا اجلنوبية وسوريا
طهران /الوكاالت
إسـتــدعــى مــدرب املـنـتخـب اإليــرانـي أمـيــر قـلعه
ن ــوعـي  25العـبـ ـاً إســتع ــداداً لـلق ــاءيــن مهـمّـني،
األول أمـ ـ ــام امل ـن ــتخــب الـكـ ـ ــوري اجل ـنـ ـ ــوبــي يف
س ـي ـ ــؤول يف ال ـث ـ ــانــي مــن شه ـ ــر أيل ـ ــول املقــبل
والثــاني أمـام املـنتـخب الـسـوري يف دمـشق يف
ال ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس م ـ ــن ذات
ـ
الـ ـ ـ ـش ــه ـ ـ ـ ــر ضـ ـم ــن
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
إ ـ

مهدويكيا يزاحم
مكسيكي على الكرة
يف املونديال

دفاع واتفورد لم يكن
سهالً امام هجوم
يونايتد

التـصـفيــات املــؤهل ــة لك ــأس آسيــا  2007.هــذا وقــد
شهـ ــدت الق ــائـم ــة ع ــودة امل ـص ــابـني واحملـت ــرفـني يف
أوروب ـ ــا ،فق ـ ــد مت إسـت ـ ــدع ـ ــاء كل مــن علـي ك ـ ــرميـي
ووحيد هاشميـان اللذين تغيّبـا عن املباراة األخيرة
للـمنـتخب اإليـراني أمـام نـظيـره املنـتخب الـسـوري
نـتـيج ــة لإلصــابــة ،وحـملـت القــائـمــة اسـم الالعـب
ف ـ ــره ـ ــاد اجمل ـي ـ ــدي
الـذي لـم يشـارك
يف املـ ـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة
األخي ــرة نتـيجــة عــدم
إكـتـم ــال أوراقه ال ــرسـمـي ــة،
يف حني رجع مــدافع فــريق بـاص
محمــد نصـرتـي للمـنتـخب بعـد تعــافيه
مـن اإلصـ ــابـ ــة ،كـمـ ــا أن امل ـ ــدافع رحـمـ ــان رضـ ــايـي
احملتـرف يف الــدوري اإليطـالـي سيـلتحق بـاملنـتخب
بعد غيابه عن املباراة األخيرة.
وجـاءت قائمـة الالعبني املـعلنة علـى الشكل الـتالي
:
يف حراسـة املرمـى كل من إبـراهيم مـيرزاپور ،وحـيد
طالب لو وحسن رودباريان.
أمــا خـط الــدفــاع فقــد تــشكـل من مـحم ــود فكــري،
رح ـم ـ ــان رض ـ ــايــي ،أم ـي ـ ــر ح ـ ـســني ص ـ ــادقــي ،ه ـ ــادي
شكـوري ،سيـد هـادي عـقيلي ،حـسني كعـبي ومحمـد
نصرتي.
يف حني شكّل خط الـوسط كل من جـواد كاظـميان،
عليـرضا واحـد نيـكبخت ،جـواد نيكـونام ،آنـدرانيك
تيمـوريـان ،حـسني كــاظمي ،إميـان مبـعلي ،مهـرزاد
معدنچي ،مهدي مهدويكيا وعلي كرميي.
ويف خـ ــط الـهـج ـ ـ ــوم وحـ ـي ـ ـ ــد ه ـ ـ ــاشـ ـمـ ـي ـ ـ ــان،
غـالمرضا عـنايتي ،رسـول خطيبـي ،فرهاد
مجـيدي ،سياوش أكـبرپور ومهدي رجب
زداه.
هـ ـ ـ ــذا وم ــن املـقـ ـ ـ ــرر أن ي ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــأنـف
املنـتخب اإليـراني تـدريبـاته حتت
قيـادة مـدربـه أميــر قلعه نــوعي
ال ـ ــذي يـ ــسع ـ ــى إلـ ـ ــى حتقــيق
ـج ـ ـ ـ ــاب ــي ـ ـ ـ ــة يف
ـج ـ ـ ـ ــة إي ـ
نـ ـتـ ـي ـ
املـبـ ــاراتـني ل ـضـمـ ــان أحـ ــد
مـقـعـ ـ ـ ــدي الـ ـتـ ـ ـ ــأهـل ع ــن
اجملموعة.

اتف ـ ــاوض مع اح ـ ــد م ــن اجل ال ـ ــرح ــيل .اذا
ـ
بقـيـت واذا لعـبـت ف ــاشع ــر ب ــانـي ق ــادر عل ــى
تسجيل  30هدفا".
وك ــان رون ــال ــدو ( 29ع ــام ــا) ال ــذي يـتع ــاف ــى
ح ـ ــال ـي ـ ــا يف ال ـب ـ ــرازيـل بع ـ ــد ان اج ـ ــري ــت له
عـملـي ــة ،سـجل  29ه ــدف ــا يف م ــوسـم -2002
 2003يف بطـولـتي الــدوري االسبــاني ودوري
ابطال اوروبا معا مقابل  14هدفا يف املوسم

املـاضـي .من جــانبهـا ،ذكـرت صـحيفـة "آس"
املقـ ــربـ ــة مـن ريـ ــال مـ ــدريـ ــد ان كـ ــالـ ــديـ ــرون
مسـتعد لالحتفـاظ برونـالدو اذا كـان يرغب
يف ذلـك ،لكـنه ي ـشـيــر يف الــوقـت نفــسه الــى
ـاوض ـ ـ ـ ــات مـع مـ ـيـالن
انـه ب ــع ـ ـ ـ ــد ـف ـ ـ ـشـل امل ــف ـ ـ ـ ـ ـ
االيـ ـط ـ ــالــي ،ـق ـ ــد يع ـ ــود ج ـ ــاره ان ـت ـ ــر مــيالن
مجـددا ويقـدم عـرضـا مـن اجل ضم الـنجم
البرازيلي.

يف منافسات بطولة العالم السلوية

اسبانيا جترد رصبيا من لقبها وتركيا هتزم سلوفينيا
طوكيو /الوكاالت
جـردت اسبـانيـا منـافـستهـا صـربيـا من
لقــبه ــا بــطل ــة لـلع ــالـم يف ك ــرة ال ــسل ــة
وبلغت الـدور ربع النهـائي مـن البطـولة
التي تـستضيـفها اليـابان حتـى  3ايلول
املقـبل بفــوزه ــا علـيهــا  75-87يف الــدور
الثاني يف سايتاما.
وال يــشكل خـروج صــربيـا مـن املنـافـسـة
مفاجـأة باملعنـى احلقيقي خصـوصا ان
معظـم النجـوم قـاطعـوا املنـتخب الـذي
ب ـ ــدا يف ه ـ ــذه ال ـبـ ـط ـ ــول ـ ــة انـه ال ميلـك
احل ـ ـيـلـ ـ ـ ـ ــة وال الـقـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ـ ــؤهـلـه
لالحتفاظ بلقبه.
ولــم يــبق مــن امل ـنــتخــب ال ـب ــطل س ـ ــوى
ايغـور رادوسيفيتش بعد ان اعتزل قسم
كبيـر من الـالعبني او قـاطعـوا املنـتخب
بعـد الـصـدمـة الـتي تعـرضــوا لهــا علـى
ارضـهم يف بـطــولــة اوروبــا  ،2005وتــضم
التـشـكيلـة احلــاليــة العبـني ال ميلكـون
اخلـب ــرة الكــافـي ــة ويلعـبــون يف بـطــولــة
محلية ضعيفة املستوى.
وعـلق امل ـ ــدرب دراغ ـ ــان س ـ ــاك ـ ــوتـ ـ ــا بع ـ ــد
اخلـسـارة "نعــرف قبل املـونـديــال اننـا ال
منلك الــوســائـط الـتي تــؤهـلن ــا للفــوز،
لـكننـا تعلمـنا الـكثيـر من هـذه املشـاركة
وانا مرتاح ملا حققناه".
يف املقـ ــابـل ،ظهـ ــر املـنــتخـب االسـبـ ــانـي
ال ــذي لـم يع ــرف طعـم اله ــزمي ــة حـت ــى
االن ،مبـستـوى جيـد وهذا لـيس بـاالمر
اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد الن االس ـب ـ ـ ــان ت ـ ـ ــألـق ـ ـ ــوا يف
الــسنــوات امل ــاضيــة قـبل ان يخـســروا يف
املـ ـب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات احل ـ ـ ـ ــاسـ ـم ـ ـ ـ ــة ويف االدوار
املتقدمة.
وتلـتقـي اسـب ــانـيـ ــا يف ربع الـنه ــائـي مع
لـيـت ــوانـي ــا الـتـي تـ ــأهلـت عل ــى ح ـس ــاب
ايطاليـا  ،68-71وهي تأمل ببلوغ نصف
الـنه ــائي بــوجــود العـمالق بــاو غــاســول
( 2.15م) مـهنــدس الفــوز علــى ص ــربيــا
( 19نقـط ــة و 15مـت ــابع ــة و 3مح ــاوالت
صد ناجحة).
ويعـ ــول غـ ــاسـ ــول علـ ــى مـ ــؤازرة العـبـني
مهـرة خصـوصــا الثالثي املـرعب املـؤلف
من خــوسيه مـانـويل كـالـديـرون وخـوان
كارلوس نافارو وخورخي غارباخوسا.
ورشح سـاكـوتـا ،اسبـانيـا الن تكـون احـد
مـنــتخـبـني م ـ ــرشحـني الحـ ــراز الـلقـب،
وقـال "بالنـسبة الـي ،اسبانيـا هي االوفر
حظا مع الواليات املتحدة".
وبلغت تـركيا الـدور ربع النهائـي بفوزها
علـ ـ ــى سل ـ ــوف ـي ـن ـي ـ ــا  ،84-90وس ـتـ ـ ــواجه
االرجـنـتـني بــطلــة اوملـبـيــاد اثـيـنــا 2004

التي تخطت نيوزيلندا 62.-79
ويعود الفضل يف فـوز تركيا الـى سركان
اردوغــان صــاحـب  24نقـطــة  9مـنهــا يف
الــدقــائـق الثـالث االخيــرة ونقل ت ــركيــا

من مـوقع املتخلفة  81-77الـى املتقدمة
ثـم الفــائ ــزة واملتــأهل ــة ،لكـن مهـمتـه لن
تـك ـ ـ ــون سـهل ـ ـ ــة يف مـ ـ ـ ــواجهـ ـ ـ ــة الع ــمالق
االرجنتيني مانو جينوبيلي.

منافسات ساخنة يف بطولة العالم

