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 أكـد املهنـدس علي فــائق الغبـان
وزيـــــر الـــشـبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة أن
االنتـخابات الـتي ستجرى نـهاية
الـشهر القـادم مطلب جمـاهيري
ــــــشـعـــب ــــــــات ال جلـــمـــيـع مــكــــــــون
العـــراقي. وقــال الـغبــان يف لقــاء
لتلفزيون احلرية أن االنتخابات
ـــــون ـــــدهــــــا العـــــراقــي ـــــري الــتــي ي
انتخـابـات حـرة ونـزيهـة وشفـافـة
لكـي تعبـر عـن طمـوحـات وامـال

الشعب العراقي. 
واضــاف أن االنـتخــابــات املقـبلــة
الـتي يترقبها العراقيون تختلف
ـــــات كل االخـــتالف عــن انـــتخـــــاب
الـنــظــــام الـــســـــابق الـتـي جتـبــــر
املـواطنني علـى التصـويت )بنعم

( فقط . 
واوضح وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة
أن هـنــــاك فــــرصــــة كـبـيــــرة لـكـي

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

استطالع اجراه
احمد رحيم نعمة 

تعــال عــزيــزي القــارئ لـنــطلع
معـاً علـى مـا حتـدث بـه الشـارع
الــريــاضـي عـن اداء مـنـتخـبـنــا
الـوطني يف بـطولـة خليجي 17
الــتــي خـــــرجــنـــــا مــنهـــــا صفـــــر

اليدين.
اول املتحـدثـني املهنـدس ســالم
عبــد الــشمــري حـيث قــال: ارى
ــــان حــمــــد ال يــتحــمل ان عــــدن
هـــــــذه االخفــــــاقــــــة الن املــــــدرب
واجلـميع يعـرف يعـطي اخلطـة
وعلـى الالعبـني تنفيـذهـا ولكن
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الشارع الريايض يفتح النار عىل محد 

الشبـاك العراقيـة لوال )رخاوة(
الــــدفـــــاع العــــراقــي وتقــــاعـــس
الالعـبني االخــريـن ونحـن هنــا
نـــطلــب مــن احتـــــاد الـكـــــرة ان
يــســرح جـمـيع العـبـي املـنـتخـب

وخاصة احملترفني. 
امــا بــالنــسبــة لـلمــدرب عــدنــان
حمــد يجـب علـيه تــرك مـهمــة
تــدريـب املـنـتخـب الــوطـنـي الن
الــــــشــــــــارع الــــــــريــــــــاضــي شــبـع
ــا تـصــريحــات وتـبــريــرات كفــان
قهـرا فكـنا  نـامل ان نفـرح ولو
لساعـات معدودة ولكن منتخب
احملتـرفني حـبس هـذه الفـرحـة
يف صــدورنــا ! فـبـمــاذا نــسـمـي
استــدعــاء العبـني لم يـشــاركــوا
مع فــرقهـم حتــى يف املبــاريــات
الــتجــــريـبـيــــة ؟ لقــــد اعـتـمــــد
عـدنـان حمـد  مبـدأ )االقـربـون
اولى باملعروف( وكانت النتيجة
من سيء إلـى اســؤ واذا استمـر
حــمــــد يف املــنــتخــب الــــوطــنــي

فلنقرأ على كرتنا السالم. 
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مع املنـتخب الــوطني يـصبح كـ
)خـيــال املــأتــة( ووجــوده وعــدم
وجـــوده ال يــشـكل شـيء حـتـــى
الـالعــبــــــون االخــــــرون الــــــذيــن
احتــرفــوا ســواء يف قـطــر أو يف
ــــدان اخـــــرى نالحـــط نفـــس بل
احلـالـة يقـدمـون  مع انـديـتهم
وعــكـــــــس ذلــك مـع املـــنـــتـخـــب
الــوطـنـي خــوفــا مـن االصــابــة
التي قـد حترمهـم من املشـاركة
مع النادي الـذي قد يلجـأ إلى

تسريحه  يف حالة االصابة! 
بـعــــــد ذلـك حتــــــدث عـــــشــــــرات
املتابعـني فكان كالمهم مطابقاً

وهو: 
الــدفــاع العــراقـي هــش وميكـن
اجتيــازه من اضعف املهــاجمني
امــا بــالـنــسـبــة لـلحـــراس فهـم
ـــــوا الـــشــبـــــاك مهـــــزوزون واثـقل
العــراقـيــة بعجــزهـم ونـتــســاءل
ملــاذا لـم يـتـم تــســريـحهـم رغـم
وجـود عدة حـراس اخريـن اكفأ
مـــــنــهـــــم ويف أي زمـــــن تــهـــــــــــــــز
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ـــان املـثـــال ثـــائـــر احـمـــد، عـــدن
درجــال، نــاظـم شــاكــر، صـبــاح
عـبـــد اجللــيل واخــرون وان لـم
يـكن هؤالء فـاالستعانـة مبدرب
اجــنــبــي كــمـــــــا تـفـعـل الـــــــدول
ـــــظـل األخــــــــــرى ملــــــــــاذا نـحـــن ن
مـتـمــسكـني بعــدنــان حـمــد مــا
الـذي جنيـناه منه الـم يكن هو
الــذي اخــرجـنــا مـن تــصفـيــات
كــاس العــالـم وخــروجـنــا علــى
ايــدي االوزبكـيـني لـيــس بـيـنـنــا
وبــــني حــــمــــــــــــــد شــــيء ولــكــــن
املصلحـة الوطنـية حتتم عـلينا

عدم السكوت على اخلطأ .
طــالـب كلـيــة الهـنــدســة ســامـي
عبــد احلـميــد قــال: االحتــراف
هـو الــسبـب يف كل الـذي جـرى
وسـيجــري الن هــذا االحـتــراف
خطـأ من االسـاس فقــد اصبح
نقمة علـى الكرة العراقية على
سـبــيل املـثـــال  عـمــــاد محـمـــد
يحــرز ستـة أهــداف مع الـوكـرة
القـطــري لكـن عنـد مـشـار كـته
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العـبــونــا لـم يـنفــذوا مــا اماله
علــيهـم املـــدرب اضـــاعـــوا عـــدة
فـــــرص خـــــاصـــــة امـــــام قــطـــــر
واالمــارات فـمـــاذا يفـعل حـمــد
إذا كـــــــان الـالعــب لــم يـــــسـجـل
الهـدف هل يتـرجل إلــى امللعب
ــــــا ويــــــدخـل مـكــــــان الـالعــب ان
اعـــتـقــــــــــد ان الـالعـــبــــــــــون هـــم
اخملــطئــون وحمــد ليـس له أي
ذنــب يف خـــــروج املــنــتخــب مــن

البطولة.
الـدكتـور فريـد حسـن قال عـلى
حمـد ان يتـرك مكـانه لالجـدر
مــنه فــــالعـــراق فــيه أكـثـــر مـن
مــوهـبــة تــدريـبـيــة علــى سـبـيل
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على املدرب ترك املهمة لالجدر منه!!
عــدنـــان حمــد اعـتمـــد مبــدأ )االقــربــون اولــى بــاملعــروف(!!

دفـاع هش وحراس مهزوزون !!
احملترفون نقـمة وتسريحهم هو احلل

الالعبـون هم اخملطئون  !!
املستوى الهزيل الذي ظهر عليه منتخبنا
الوطني يف بطولة خليجي 17 اثار العديد

من االسئلة واالستفسارات .. فالنتائج
واالداء جاءت مخالفة لكل التوقعات ..

حتى تساءل البعض ما الذي جرى لالعبينا
الم يكن  الفريق نفسه الذي شارك يف

اوملبياد اثينا ام نحن اخملطئون ليحقق
املركز االخير يف مجموعته وبجدارة !

وهل كان تاثير االحتراف سلباً إلى هذه
الدرجة؟ 

وزارة الشباب والرياضة
تـــضع خــطـــــة النجـــــاح االنــتخـــــابـــــات 

يختـار أبنـاء العـراق من ميـثلهم
يف إدارة الــدولــة العــراقيــة وبنــاء

العراق النموذج .
ــــــوزارة أعــــــدت ــــــى أن ال واشــــــار إل
بـرنـامجـا وخطـة واسعـة الجنـاح
عـــملــيـــــة االنـــتخـــــابـــــات شـــملــت
ــــــدريــب جــمــيـع الـعــــــامـلــني يف ت
الـــوزارة ومـــراكـــز الــشـبـــاب تفـتح
دورات لكي يـسـاهم الـشبـاب بكل
ـــــاته الجنـــــاح طـــــاقـــــاته  وإمـكـــــان
ـــــــــــــات عـــــمــلـــــيـــــــــــــة االنـــــتــخـــــــــــــاب
الـــدميقــراطـيــة والـنـــزيهــة الـتـي
يـــشهـــدهــــا العـــراق الول مـــرة يف
ــــــد. واكــــــد ظـل الـعــــــراق اجلــــــدي
ــــــــــاب ــــــــشــــب ــــــــــان إن وزارة ال الـغــــب
والــريــاضــة تـضـع كل إمكــانــاتهــا
وطــاقــاتهــا ومالكــاتهــا يف بغــداد
واحملافظات من اجل إجناح هذه

التجربة اجلديدة.
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تـبنــى رؤســـاء اللجــان االوملـبيــة اخلـليـجيــة ادخــال
العاب مصاحبة لكرة القدم يف دورات كأس اخلليج
قبل سـنوات عـدة لكن الفكـرة دخلت حيـز التنفـيذ

يف )خليجي 17(  يف قطر.
ووافقـت قطر علـى استضافـة البطوالت اخلـليجية
يف كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، وخصصت
جوائـز مالـية الصحـاب املراكـز الثالثـة االولى كـما
يف كــرة القــدم، النهــا تهـدف الـى )اخـتبـار كـوادرهـا

ومنشآتها قبل استضافة اسياد 2006(.
واكـــد الــشــيخ سعـــود بـن عـبـــد الـــرحـمـن امـني عـــام
الـلجنة االوملبـية القطـرية ومديـر )خليجي 17( يف
تــصــــريح لــــوكــــالــــة )فــــرانـــس بــــرس( يــــوم الـــسـبـت
)اقـتــرحـنــا اسـتـمــرار االلعــاب املـصــاحـبــة يف دورات
اخلليج النهـا استـراتـيجيـة للـمسـتقبل تهـدف الـى
تطوير مستوى هذه االلعاب يف الدول اخلليجية(.
وتـــــــابـع )ان ردود فـعـل رؤســـــــاء احتـــــــادات االلـعـــــــاب
الـثالث ممتـازة النهــا حظـيت بـاهـتمــام لم تـشهـده
ســابقـــا من حـيث الـتغــطيــة االعـالميــة واحلـضــور
اجلـمـــاهـيـــري، كـمـــا انهـــا انـعكــسـت علـــى الـنهـضـــة
الـــريـــاضـيـــة كـكل حـيـث حــصلـنــــا علـــى املـيـــزانـيـــة

خـلــــيـجــــي 17: قــــــطـــــــــــر تـقــــرتح اســــتــــمـــــــــــرار
االلعاب املصاحبة )هبدف تطويرها(

اخلاصـة لبنـاء املنشـآت اخلاصـة بهذه االلـعاب من
صـاالت مقفلـة ومـا شـابه متـامـا كمـا احـدثت دورة
كـأس اخللـيج نقلـة نــوعيـة يف كـرة القـدم مـن بنـاء
املالعب كـاستــاد خليفـة واستـاد امللك فهـد واستـاد

الشيخ زايد(.
واوضح الــشـيخ سعــود )هـنــاك بـطـــوالت خلـيجـيــة
سنـويـة لهـذه االلعـاب مـع ان بطـولـة كــرة اليــد لم
تقم منذ 12 عامـا، ويجب ان تنظم هذه البطوالت
مـع دورة اخللـيـج كل عـــــامـني، وبـــشـكل مــنفـــــرد يف
االعــوام الـتي تــشهــد اقــامــة دورة لكــرة القــدم، الن
استمـرارهـا بهـذا الـشكل يـدعم احلـركـة الـريـاضيـة
اخلـليـجيــة كمــا تبـني لنــا يف الــدوحــة حـيث نــالت

اهتماما اكبر(.
لكـن وكيل الـرئيـس العـام لـرعـايـة الـشبـاب ورئيـس
وفـد الـسعـوديـة الـى )خـليجـي 17( عبـداهلل العـذل
اعـتـبـــر انه )طـــاملـــا هـنـــاك بـطـــوالت سـنـــويـــة لهـــذه
االلعاب فلمـاذا تقام بطـوالت ثانيـة لها الـى جانب
كأس اخلليج(، مضيفا )ان مـشاركة منتخبات اليد
والـــسلـــة والــطـــائـــرة يف دورات سـنـــويـــة افــضل مـن

انتظارها سنتني كما يف كرة القدم(.

عمان /امجد الزين 
متكـن نــــادي الفـيــصلـي االردنـي
مـن تــــاكـيــــد  زعــــامــته  لـلفــــرق
االردنيه بـعد الفوز الكـبير الذي
حققه علـى نـادي احلـسني اربـد
يف نهـائـي بطـولـة كـاس الكـؤوس
االردنيـه بكرة القـدم بنتـيجة 2/
1 وذلـك يف املبـاراة الـتي جـمعت
الفــــريقـني يــــوم الــثالثــــاء علــــى

ستاد عمان الدولي 
وبحـــضـــــور جــمـــــاهــيـــــري كــبــيـــــر
تقـدمه  منـدوب األميـر علي بن
احلـــــــســـني املـهـــنـــــــــدس نـــــضـــــــــال
احلـــديـــد نـــائـب رئـيــس االحتـــاد
االردنــي لـكـــــــرة الـقـــــــدم وفـــــــادي
زريـقــــــــات أمـــني  ســــــــر االحتــــــــاد
وصـقــــــــــر الــــتـل رئــــيــــــــس نــــــــــادي
احلــــســني اربـــــد وبـكــــــر سلـــطـــــان
العــــدوان نــــائـب رئـيـــس الـنــــادي

الفيصلي.
املباراة يف سطور 

الـنـتـيجــة: فـــوز الفـيــصلـي علــى
احلسني 2/.1

الفيصيل بطاًل لكأس الكؤوس االردنية
واركان نجيب حيصل عىل أول بطولة مع  الفريق

احلـــــســني اربـــــــد بـــــســبــب عـــــــدم
اكـتـمـــــال شفـــــائه مـن االصــــابــــة

التي تعرض لها يف وقت سابق
وبحــــســب  تـعلــيــمــــــات االحتــــــاد
االردنـــي لــكـــــــــرة الـقـــــــــدم  فـــــــــان
الفـيــصلـي حــــاز علـــى اجلـــائـــزة
املـاليـة للكـأس والبـالغـة ثمـانيـة
آالف ديــنـــــــار وحــــصل احلـــــســني

على اربعة آالف دينار.
وبهـذا الفـوز يحـافـظ الفيـصلي
علـــــى الـــــرقــم القــيـــــاســي الـــــذي
يحمله يف عـدد مرات فوزه بهذه
الـبـطــولــة حـيـث اصـبح رصـيــده
12 مــــــرة بعــــــد اضــــــافــــــة الـلقــب
االخـيـــر مـن 13 مـــرة وصـل بهـــا
الـــى الـنهـــائـي    فــضال عـن انه
اول لقـب وكـــــاس يحــصـل علــيه

الفريق هذا املوسم .
بـيـنـمــــا حـــصل  احلـــسـني اربــــد
علــــــى الـلعــب  مــــــرة واحــــــدة يف
املــــوسـم املــــاضــي علــــى حـــســــاب

الفيصلي بهدف ذهبي.
وبنتيجة 1/2

جنح هيـثم الـشبـول يف تــسجيل
هــــــــدف الـفــــــــوز لـلـفـــيــــصـلـــي يف
الـــدقــيقـــة 75 مـن ضـــربـــة حـــرة

مباشرة.
هـذا وقـد شـارك يف هــذه املبـاراة
اثـنـــان مـن الالعـبـني احملـتـــرفـني
العــــــراقــيــني االول  هــــــو  العــب
وســط الــشــــرطه الــســــابق مـــازن
عبــد الــستــار الــذي شـــارك منــذ
بــــــدايــــــة املــبــــــاراة ولـكــن مــــــدرب
الفـريق اخـرجه مـن امللعـب قبل
نهـــايـــة الــشـــوط الـثـــانـي بعــشـــر
دقـائق فيـما كـان الالعب الثـاني
هــــو اركــــان جنـيـب الـــــذي زج به
مــدرب الفيـصلي العـائــد لقيـادة
الفـريق الكـابنت محمـد اليمـاني
يف الـشــوط االول بــديال خلــالــد
منــــر يف مــــركـــــز املهــــاجـم الــــذي
يلعـب فيه حــاليــا الالعب اركـان
ويـبــــدع بـه مع فـــــريق اجلــــديــــد
،فيما غاب للمباراة الثالثه على
التـوالي مدافع الـشرطه الـسابق
مـــــــاهـــــــرحـــبـــيـــب  عـــن  فـــــــريـقـه

االهـــــــــداف: سـجـل لـلـفـــيـــــصـلـــي
خـالد سعـد يف الدقيقـة 6 هيثم
الـشبـول يف الــدقيقــة 68 وسجل
لـلـحــــــســـني انــــــس الـــــــــزبـــــــــون يف

الدقيقة .22
املناسبة: مباراة كأس الكؤوس.

احلـكـــــام: قـــــاد الـلقـــــاء الـــــدولــي
حــسن مــرشــود وســاعـــده فتـحي
العــربــاتـي وعبــدالكـــرمي عيــادات

ويوسف شاهني رابعاً.
امللعب  ستاد عمان الدولي

وقــــــد تقــــــدم الفــيــــصلــي أوالً يف
الـدقـيقـة الـسـادســة  عن طــريق
خـالد سعـد،  ولكن أنس الـزبون
جنح يف إدراك التعادل للحسني
مـن تــســـديـــدة مـن علـــى حـــافـــة
مـنــطقـــة اجلـــزاء  .يف الـــدقــيقه

22 من الشوط االول
ويف الـــــشـــــــوط الــثـــــــانــي ضـغــــط
الفيصلي، يف حني اعتمد العبو
احلـسني علــى الهجمـات املـرتـدة
اخلـــطـــــرة والــتــي تــــــألق عـــــامـــــر
شفـيع يف الـتـصـــدي لهــا، حـتــى

سيطر التعادل السلبي على لقاء
الـــوحـــدة وضـيـفه حــطـني، فـيـمـــا
تـخلـــى امـيـــة عـن املـــركـــز الــــرابع
عـشر االخـير بـفوزه علـى مضيفه
جـبلــة 2-1 يــوم الــسـبـت يف خـتــام
املــــرحلــــة العـــاشـــرة مـن بــطـــولـــة

سوريا لكرة القدم.
وبقـيت من املرحلة مـباراة مؤجلة
بني تـشــرين والقـرداحــة سيحـدد

موعدها الحقا.
يف دمــشق، اثـــرت بـــرودة الــطقــس
الــشـــديـــدة )حتـت الــصفـــر( علـــى
اداء العــبــي الـــــــوحـــــــدة وحــــطــني
وغــابت الفـرص يف الـشـوط االول
واقـتـصـــرت علـــى واحـــدة لهــشـــام
عابدين بكرة قوية يف قائم مرمى
الـوحـدة الـذي كــان اكثـر هجـومـا
وخـــطــــــورة يف الــــشــــــوط الــثــــــانــي
فــاهـــدر ينــال ابــاظــة وهــو مـنفــرد
وتكفل حـارس حـطني بـاسم ثالج
يف ابعــاد محـاوالت مـاهـر الــسيـد

وضرار رداوي ورافت محمد.
ويف الالذقــيـــــــة، تقــــــاســم جـــبلــــــة

بــطــــولــــة ســــوريــــا: تعــــادل الــــوحــــدة وحــطـني
وختيل امية عن املركز االخري

منــذ انـتقــاله الـيه مـطلع املـــوسم
احلــــــالــي قــــــادمــــــا مــن تـــــشلــــســي

اللندني ولم يسجل اي هدف.

تقـارير صحـافيـة اشارت الـى انها
تناهز املليوني يورو.

ولــم يفـــــرض غـــــرونـكــيـــــار نفــــسه
اســـاسـيــــا يف صفـــوف بـــرمــنغهـــام

وضـيفـه اميــة الــسيـطـــرة وتبــادال
الـهـجـــمــــــــات، وافـــتـــتـح الــــضـــيـف
اهداف املباراة بكرة سددها سعيد
يــــــازجــي مــن 30 مــتــــــرا يف زاويــــــة

صعبة )17(.
وادرك طالل شـــــومـــــان الـــتعـــــادل
جلـبلـــة مـن مـجهـــود فـــردي )35(
لكـن رضوان االبـرش منح الـتقدم
المـية مـن جديـد اثر مـتابعـة من

داخل املنطقة )42(.
ورغم محـاوالته االكثـر واالخطـر
يف الـشـــوط الثــانـي، اخفق جـبلــة
يف تعـــديل الـنـتـيجـــة الـتـي رفعـت
امــيـــــة مــن املـــــركـــــز االخــيـــــر الـــــى

العاشر على الئحة الترتيب.

غـرونكـيار يف طـريقه الـى اتلتيـكو
مدريد

اكد نادي برمـنغهام االنكليزي ان
جنـاحه الدمنـاركي الـدولي يسـبر
غـرونكـيار سـينتقل يـوم اخلمـيس
الى اتلتـيكو مدريـد االسباني من
دون ان يــذكــر قـيـمـــة العقـــد لكـن

بطولة اسبانيا: رونالدينيو ينقذ برشلونة من اخلسارة
وريال مدريد اىل املركز الثاين موقتا

الــــذي صعـــد الـــى املـــركـــز الـثـــانـي مـــوقـتـــا
مــتقـــــدمـــــا بفـــــارق االهـــــداف ايــضـــــا علـــــى

اسبانيول.
يـــذكـــر ان ريـــال مـــدريــــد ميلـك نقــطـــة لـم
حتتسب مـن تعادله مع ريال سـوسييداد يف
مبـاراة تــوقفت يف الــدقيقـة 88 من املـرحلـة
الــســـابقـــة بــسـبـب انـــذار بـــوجـــود قـنـبلـــة يف
ملعب سـانتـايغـو بـرنـابيـو، وسـتسـتكمل مع

احتساب 5 دقائق وقتا بدال من ضائع.
وافــتـــتح االســـــرائـــيلــي يـــــوســي بــن عــيـــــون
التـسجيـل لسـانتـانـدر )23(، وادرك الـدولي

االنكليزي مايكل اوين التعادل )35(.
ويف الشـوط الثـاني، كـان راسينغ سـانتـاندر
سبـاقـا الـى التقـدم مـرة جـديـدة عن طـريق
فــرانــشـيــسكــو خــايف غـيــريــرو )50(، وادرك
ريال مدريـد التعادل الثاني بـواسطة قائده

راوول غونزليز )61(.
ويف الـدقيقـة االخيـرة من زمن املبـاراة، قال
الفـرنسي زين الدين زيدان الكلمة االخيرة
واهدى فـريقه هدف الفوز والنقاط الثالث

التي وضعته موقتا يف املركز الثاني.
ويف مـبــــاراة ثــــالـثـــــة، تعــــادل لــيفــــانـتــي مع
الـبــــاسـيـتــي بهــــدف خلــــوسـيــــة انــطــــونـيــــو
كـــولـيـبـــراس )41( مقـــابل هـــدف لغـــالفـيـــز

غاسبار )29(.

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بــــــرشلـــــونــــــة            38 نقـــطـــــة مــن 15

مباراة
2- ريال مدريد         29 من 16

3- فالنسيا            29 من 16
4- اسبانيول           29 من 15

ــــــــــــــــــة            25 مـــــــن 15  ـ5- اشـــــــبـــــــيــلـــــــي

انقذ البرازيلي ورنـالدينيو فـريقه برشلونة
مـتـصـــدر تـــرتـيـب الـــدوري االسـبـــانــي لكـــرة
القــدم بتـسجـيله هــدف التعـادل يف مـرمـى
ضــيـفه فـــــالــنــــســيـــــا حــــــامل الـلقــب 1-1 يف

افتتاح املرحلة السادسة عشرة.
ولـم يقف احلـظ الــى جــانـب البـطل الــذي
تقـدم بـواسطـة االيطـالي سـتيفـانـو فيـوري
يف الدقيقة 62 بعـد شوط اول متكافىء لم

يخل من الفرص اخلطرة للجانبني.
وحاول برشلـونة امام حشـد كبير غص بهم
مـلعـب نـــوكـــامـب ادراك الــتعــــادل يف االقل،
وفــوت مهــاجـمه الـشــاب انــدريـس انـييــستــا
فــــرصــــة غـنـيــــة حـني ســــدد الـكــــرة بجــــانـب
القــــائـم االيـــســــر مـن مــــوقع مـنــــاسـب اثــــر
متــريــرة عـــرضيـــة متـقنــة مـن الكـــاميـــروني

صامويل ايتو )70(.
وطــرد حــارس بــرشلــونــة فيـكتــور فــالــديـس
المــســـاكـه الكـــرة خـــارج مـنــطقـته مـن بـني
اقــدام املهــاجـم ميـغل انغــولــو املـنفــرد بعــد
فشل االول يف ابعادهـا وتسديـدها يف جسم

الثاني )74(.
ورغـم الــنقــص العــــددي، صـبـت الـنـتــيجــــة
الــنهـــــائــيـــــة يف مــصـلحـــــة صـــــاحــب االرض
فــالـــركلــة احلــرة لـم تــأت بـــالهــدف الـثــانـي
لفــالنـسيـا، وحـصل رونـالـديـنيـو علـى ركلـة
جـزاء مـثيـرة جـدا للجـدل بعـدمـا داس هـو
نفسه على قدم البرتغالي ماركو كانيرا من

اخللف وسقط على االرض.
وتــصــــدى رونــــالــــديـنـيـــــو للـــــركلــــة بــنفــــسه
وتــرجـمهــا الــى هــدف الـتعـــادل علــى ميـني

احلارس سانتياغو كانيزاريس )79(.
وصار رصـيد بـرشلونـة 39 نقطـة مقابل 29
لفـالنـسيـا وهـو  رصيـد ريـال مـدريـد نفـسه

حققت املـانيـا فـوزا عــريضـا علـى
الـيــابــان بـطلــة اسـيــا 3-صفــر يف
مبـاراة كرة القـدم الدولـية الـودية
الـتـي اقـيـمـت يــــوم اخلـمـيـــس يف

يوكوهاما.
وسـجل مــيــــــروسـالف كلــــــوزه )54
و90( ومــــيــكـــــــــــايـل بـــــــــــاالك )69(

االهداف.
وهـي املـبـــاراة االولـــى الملـــانـيـــا يف
مـسـتهل جــولتهــا االسيـويـة الـتي
تــشـمل ايـضـــا كـــوريـــا اجلـنـــوبـيـــة
حـيــث تلــتقـي مـنــتخــبهـــا االحـــد
املـقبل يف بـوسـان، قـبل ان تتــوجه
الـى تايالنـد لتلعـب مع منتخـبها

ايضا يف 12 احلالي يف بانكوك.
وصمــد املنتـخب اليـابـانـي بقيـادة
مـــدربه جنـم املـنـتخـب الـبـــرازيلـي
السابق زيـكو طوال الشوط االول
قـــبل ان تــتـلقـــــى شــبـــــاكـه ثالثـــــة
اهـداف يف الثـاني اسـتهلهـا كلـوزه
عندما فشل حارس اليابان سيغو

فوز عريض الملانيا عىل اليابان
نــارازاكي يف الــسيـطــرة علــى ركلـة
حــرة مـبــاشــرة انـبــرى لهــا بــاالك

فتابعها داخل الشباك )54(.
واضـــــاف بــــــاالك نفــــسـه الهـــــدف
الثـاني عندما سـدد كرة رائعة من
52 مـتـــرا تـــابعـت طــــريقهـــا داخل

الشباك )69(.
واخـتتم كلوزه االهـداف يف الوقت

بدل الضائع.
امـا الفـرصـة اخلـطيـرة الــوحيـدة
الـتـي ســنحــت للـيــــابــــان فـكــــانـت
تسـديدة قـوية ملـهاجمه الـبرازيلي
االصل الـيـكـــس يف الــــدقــيقــــة 80
لـكـن احلــــارس االملــــانــي العــمالق

اوليفر كان تصدى لها ببراعة.
والفـوز هـو الــرابع ملنـتخب املـانيـا
باشراف مدربه يـورغن كلينسمان
مقـابل تعادل واحـد منذ ان تـولى
االشــــراف علـيه يف متـــوز/يـــولـيـــو

املاضي.

أحــرز بــوكــا جــونيــورز االرجنـتيـني لـقب بـطل مـســابقــة كــأس االحتــاد
االميركي اجلنـوبي لكرة القدم بتـغلبه على بوليفـار البوليفي 2-صفر
علـى استـاد )ال بـومبـونيـرا( يف بـوينـس ايـرس امــام 50 الف متفـرج يف

اياب الدور النهائي.
وسجل مارتن باليرمو )41( وكارلوس تيفيز )72( الهدفني.

وكان بوليفار فاز 1-صفر ذهابا قبل اسبوع يف الباز.
وهي املـرة االولـى الـتي يحــرز فيهـا بـوكـا جـونيــورز اللقب وأضـافه الـى
سـجله الــزاخــر بـــااللقــاب أبــرزهــا كــأس لـبــرتــادوريــس 5 مــرات اعــوام
1977و1978 و2000 و2001 و2003، والكـأس القـاريـة )انتـركـونتـينـنتـال(

ثالث مرات اعوام 1978 و2000 و.2003
وخـاض تـيفيـز مبـاراته االخيـرة مع بـوكـا جـونيـورز حـيث سيـنتقل الـى

كورينثيانز البرازيلي.
وتـابع املبـاراة االسطـورة دييغـو ارمـانـدو مـارادونـا، العب بـوكـا جـونيـورز

سابقا، برفقة ابنتيه داملا وجانينا.
وكـان مـارادونـا عـاد الـى بـويـنس ايـرس يف اخلـامس مـن الشهـر احلـالي
قـادمـا من كـوبـا حـيث كـان يعــالج من االدمـان علـى اخملـدرات يف مـركـز

الصحة العقلية يف هافانا، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الكوبية.

كأس االحتاد االمريكي اجلنويب: 
بوكا جونيورز حيرز اللقب للمرة االوىل  تــوجه مهــاجـم منـتخـب اليــابــان

لـكــــــرة القـــــدم وفــــــريق ســيـــــريـــــزو
اوســـاكـــا يـــوشـيـتـــو اوكـــوبـــو الـيـــوم
اجلمعـة الى اسـبانـيا لـلدفـاع عن
صفـــوف مـــايـــوركـــا احمللـي ملـــدة 6
اشهـر علـى سـبيل االعـارة.   وكـان
اوكوبو الذي شارك ملدة 20 دقيقة
يف املبـاراة الـوديـة الـتي خـســرتهـا
الـيــــابــــان امــــام املــــانـيـــــا صفــــر-3
اخلـمـيـــس فــــشل يف تــــسجــيل اي
هـــــــدف خالل 17 مــبــــــاراة دولــيــــــة
شـــارك فـيهـــا حـتـــى االن.   وقـــال
اوكــوبــو الــذي سجل 15 هــدفــا يف
22 مـبـــاراة مع فـــريقه يف الــدوري
الـيــــابــــانـي: )كــــانـت املـــشــــاركــــة يف
املبـاراة ضد املـانيـا اختـبارا جـيدا،
وامـل  تـــــــــسـجــــيـل االهــــــــــــداف يف
اســبـــــــانــيـــــــا(.   واضـــــــاف: )لـقـــــــد
شـاهدت املـباريـات التي يـخوضـها
مــايــوركــا حــالـيــا، ويـتــوجـب علـي
الــتــــــأقلــم يف صفــــــوفه بــــســـــرعـــــة
للـتمـكن مـن اللـعب كــأســـاسي يف

اقرب وقت ممكن(.
وسـيـبحـث اوكـــوبـــو يف حـــزيـــران/
يونيـو املقبل امكانيـة انتقاله الى

الفريق االسباني بشكل نهائي.
وسيـكون اوكـوبو )22 عـاما( ثـالث
العـب يــــابــــانــي يقــــوم بــتجــــربــــة
اللعب يف االنـدية االسـبانـية بـعد
انــتقــــال مــــواطـنــيه شــــوجـي جــــو
واكـيـنــــوري نـيـــشـيــــزاوا الــــى بلــــد
الولـيد واسـبانـيول علـى التـوالي.

اعارة الياباين
اوكوبو ملايوركا 

6 اشهر


