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رعد العراقي

غنائم اآ�سيا وهزائمنا
رايك وانت حر

هكذ� نك���ون ودعنا �آخر فر�س���ة للح�سول على �إجن���از �آ�سيوي 
يعي���د بع�ض �لثق���ة �ىل م�س���رة �لك���رة �لعر�قية �لت���ي ��سابها 
�لقح���ط خ���ال �ل�سنت���ن �ملا�سيت���ن... ليغل���ق ن���ادي �ربي���ل 
وبيدي���ه نهاي���ة �لف�س���ل �الخ���ر م���ن رحل���ة �لبحث ع���ن ��سر�ر 
معاجل���ة �لرت�جع �ملخيف من هرم �لقمة �الآ�سيوية �ىل �الكتفاء 
باجللو����ض وم�ساهدة �لدول وه���ي تت�سابق على ح�سد �اللقاب 
وتاكي���د تو�جدها �مللمو����ض �لتي تثبت به �ن من يريد �ن يكون 
قوي���ا البد م���ن �ن ت�سع���ر بلم�سات���ه وم�ساحة ح�س���وره يف كل 
�لبط���والت حتى ي�سبح �سيفا د�ئم���ا وثقيا باإمكانيته وتاأثره 
ولي����ض �لرك����ض ور�ء فر�سة علها حتقق له م���ع قليل من �حلظ 

فتاتًا ال يذكر من غنائم �آ�سيا �لوفرة.
�ن تل���ك �لنظ���رة مل تاأت م���ن فر�غ و�من���ا من درو����ض قد تكون 
قريب���ة م���ن �نظ���ار �ملتابعن ويب���دو �نه���ا بعي���دة كل �لبعد عن 
�هتمام وقر�ءة �لقائمن على �د�رة �سوؤون �لكرة �لعر�قية �لتي 
ال ت���ز�ل م�سرة عل���ى مبد�أ �الكتفاء باحل�س���ور �ل�سريف كاإجناز 
و�لت�س���رت ور�ء �لظروف و�لعوز �مل���ايل يف ترديد نف�ض �لنغمة 
وح���ن تتحق���ق بع����ض �النت�س���ار�ت مينحه���ا و�سف���ا يبهر به 
�جلمي���ع وي�سحبها �ىل حيث ت�سقط به���ا كل �الخفاقات و�لعمل 

�لع�سو�ئي فيقول �نه �عجاز! 
�أم���ا من يريد �ن ي�س���ل �ىل �حلقيقة فعلي���ه �ن ينظربعن ثاقبة 
ويت�ساءل مت���ى ميكن �ن نقول �ن تلك �لدولة هي من دول �آ�سيا 
�لقوية كرويا؟ هل �حل�سول على بطولة معينة هي قيا�ض ميكن 

�لركون �ليه وتو�سع يف �لطليعة؟ 
�الإجاب���ة عل���ى ذلك رمبا ال حتت���اج �ىل در��سة عميق���ة طاملا �ننا 
نلم����ض �المر مبنطق وو�قعية.. ونتتبع م�س���رة دول كاليابان 
وكوري���ا �جلنوبي���ة و��سرت�لي���ا.. ونبح���ث يف كل �لبط���والت 
�لكروي���ة يف �لق���ارة �ل�سفر�ء �س���و�ء على م�ست���وى �ملنتخبات 
�لوطني���ة �و �الندي���ة �سنجد �نها ال تخلو م���ن ح�سورها �لقوي 
و�ملناف�س���ة ون���ادر� ما تهرب منها �اللق���اب عندها يقول �جلميع 
�نها مفاجاأة! وال يتوقف �المرعند هذ� �حلد و�منا يتعد�ها �ىل 
م�ساركتها �لكثيفة يف �سخ �حلكام �ملميزين و�الد�رين فعندما 
ال جت���د )بال�سدف���ة( ح�سورً� لفرقها فاإن���ك �ست�سمع بالتاكيد من 
ي���ردد ��سم تلك �لدول���ة �ثناء �ملبار�ة لتق���ول �نها حا�سرة حتت 
�ي م�سمى..�ما نح���ن فما ز�لت و�سائل �العام تتفاخر وتبتهج 
حن يكل���ف �حد �حلكام و�غلب �الحيان مر�قب خط يف مبار�ة 

�سرفية! 
تلك ه���ي بع�ض مقومات �لعم���ل �لناجح �ملبن���ي على �لتخطيط 
�ل�سليم و�لروؤية �مل�ستقبلية �لتي مت�سك بكل طرق �لو�سول �ىل 
قل���ب �آ�سيا وال تتيح لها فر�سة �حلديث يف �ي منا�سبة �ال وكان 
�حل�س���ور �لعر�قي �م���ر� ماألوفا..وبالتاكيد ف���ان �لو�سول �ىل 
هذ� �مل�ستوى البد له م���ن �لعمل �لعك�سي �لذي يبد�أ من �لقاعدة 
ل���كل �ملفا�س���ل �لذي ي�سم���ل �لعم���ل �الد�ري وتطوي���ر �ملن�ساآت 
و�قر�ر نظام متويل �الندية مبا ي�سعها يف طريق �الحرت�فية.. 
و�يجاد �سيغة منا�سبة الإقامة �لدوري بكل مر�حله �لعمرية مع 
حمل���ة لتاأهي���ل �حلكام �ل�سب���اب وفر�ض تو�جده���م يف �ل�ساحة 

�خلارجية.
ومتى ما كانت تلك �لعو�مل متوفرة يف �جندة وخطط ��سحاب 
�ل�س���اأن عند ذل���ك يحق لهم �ن يب���دو� ��سفه���م �و �نزعاجهم الي 
�خفاقة حتدث للف���رق �لعر�قية و�ال فان �لبقاء بد�ئرة �المنيات 
و�وهام �ملا�سي و�لبحث بن بقايا ما يت�سدق به علينا �الآخرون 
م���ن �خط���اء �و �سربات ح���ظ قد تقودن���ا �ىل �جن���از نتغنى به 
�سنن طويلة رغم ما تتبعه من هز�ئم و�نتكا�سات لكنها ال ترتك 
بنفو�سه���م م�ساع���ر �حلزن �س���وى حلظات تنتهي م���ع �ول ند�ء 
تطلق���ه �د�رة �ملط���ار للم�سافري���ن معلنة ب���دء رحلتها �ىل خارج 
�لع���ر�ق وعلى متنها كاملعتاد �ح���د �ملعنين على  �د�رة وتطوير 
�لك���رة �لتي د�ئما ما يرتكها تتدحرج يف �سالة �النتظارال�سباب 

تتعلق بزيادة وزن �حلقائب!    
بب�ساط���ة �يه���ا �ل�سادة ال تنتظ���رو� من ح�ساد ثم���ار �لنجاح �ال 

بحدود ما تزرعه �يديكم!
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القاهرة/وكاالت
�نت���زع �ملنتخب �ملج���ري بطاق���ة �لتاأهل �إىل 
�ل���دور �لثاين )دور �ل�ست���ة ع�سر( من بطولة 
كاأ����ض �لعامل لل�سباب )حتت 20 عاما( �ملقامة 
حالي���ا يف م�س���ر بعدم���ا تغل���ب عل���ى نظره 
�لثالث���ة  �جلول���ة  يف  2/�سف���ر  �المار�ت���ي 
�الأخ���رة من مباري���ات �ملجموع���ة �ل�ساد�سة 

بالدور �الأول من �لبطولة.
وف���از �ملنتخب �ملج���ري ب�س���د�رة �ملجموعة 
بعدم���ا رف���ع ر�سي���ده �إىل �ست نق���اط ويليه 
�ملنتخ���ب �الإمار�تي )�أربع نق���اط( �لذي كان 
قد �سم���ن بالفع���ل �لتاأهل لل���دور �لثاين بعد 

�جلولة �لثانية.
كذل���ك �سعد �ملنتخ���ب �جلن���وب �أفريقي �إىل 
�ل���دور �لث���اين حي���ث �حت���ل �ملرك���ز �لثال���ث 
بر�سي���د �أرب���ع نق���اط بف���وزه عل���ى منتخب 
هندور�����ض 2/�سف���ر، حيث �سم���ن منتخب 
جن���وب �أفريقيا بذلك �ل�سع���ود �سمن �أف�سل 
�أربع���ة ف���رق من �أ�سح���اب �ملرك���ز �لثالث يف 

�ملجموعات.
�ملنتخ���ب  تق���دم  �ال�سكندري���ة  ملع���ب  ويف 
�ملجري بهدفي���ه يف �ل�سوط �الأول و�سجلهما 
كري�ستي���ان نيمي���ث وفادمي���ر كوم���ان يف 
�لدقيقت���ن 20 و23، ومل ي�ستط���ع �ملنتخ���ب 
�الإمار�تي �لرد يف �ل�سوط �لثاين ليخرج من 
�ملبار�ة �سف���ر �ليدين ويخ�س���ر �ملركز �الأول 

باملجموعة.
بد�أت �ملب���ار�ة حما�سية م���ن جانب �لفريقن 
نظ���رً� الأهميته���ا �لكب���رة لكل منهم���ا وك�سر 
�ملنتخ���ب �الإمار�تي ع���ن �أنياب���ه يف �لدقيقة 
�لثالثة عندما �سن هجمة �نتهت بت�سديدة من 
عام���ر عبد �لرحم���ن لكن �لكرة م���رت بجو�ر 

�لقائم �إىل خارج �ل�سباك.
و�بتعدت �خلطورة ع���ن �ملرمين لدقائق ثم 
ح�س���ل �ملنتخب �الإمار�تي عل���ى �سربة حرة 
�سددها �أحمد خليل مبه���ارة لتمر �لكرة فوق 
�حلائ���ط �لب�سري لكن �حلار�ض �ملجري بيرت 

جوالت�سي كان متيقظا و�أم�سك بها بثبات.
وبعده���ا �سيط���ر �ملنتخ���ب �الإمار�ت���ي عل���ى 

جمري���ات �للع���ب ب�س���كل �أك���ر وتف���وق يف 
�لناحي���ة �لهجومية ن�سبيا وكاد �أن يتقدم يف 
�لدقيقة 16 عندما تلقى حبيب فرد�ن عر�سية 
من حممد فايز و�سدد كرة خطرة لكنها مرت 

بجو�ر �لز�وية �لعليا للمرمى مبا�سرة.
وفاج���اأ �ملنتخب �ملجري مناف�س���ه �الإمار�تي 
يف �لدقيق���ة 20 عندم���ا �فتت���ح �لت�سجيل يف 
�لدقيقة 20 به���دف �أحرزه كري�ستيان نيميث 
من هجمة مرتدة �سريعة حيث �نطلق و�سدد 
�لكرة بر�عة يف �سب���اك �حلار�ض �الإمار�تي 

يو�سف عبد �لرحمن.
ومل مير �سوى دقيقت���ن حتى تلقى �ملنتخب 

��ستغ���ل  حي���ث  �أخ���رى  �سدم���ة  �الإمار�ت���ي 
فادمير كومان قائ���د �ملنتخب �ملجري خطاأ 
دفاعي���ا �رتكبه �سعد �س���رور و�سدد �لكرة يف 

�ل�سباك معلنا عن تقدم �ملجر  2/�سفر.
وجاء �لهدف �لث���اين ليدعم ثقة العبي �ملجر 
حيث ظهرت �جل���ر�أة يف هجماتهم، يف حن 
مل يتمك���ن العبو �الإمار�ت م���ن �لتخل�ض من 

�ل�سدمة ب�سكل �سريع.
ومب���رور �لوق���ت كث���ف �ملنتخ���ب �الإمار�تي 
حماوالت���ه �سعيا لتعديل �لنتيج���ة قبل نهاية 
�ل�س���وط �الأول لكن �لفري���ق �ملجري جلاأ �إىل 
�لتكت���ل �لدفاع���ي ود�ف���ع ع���ن مرم���اه بق���وة 

لينتهي �ل�سوط بتقدم �ملجر 2/�سفر.
ويف �ل�سوط �لثاين �أجرى مهدي علي �ملدير 
�لفن���ي للمنتخ���ب �الإمار�ت���ي تغيرين دفعة 
و�ح���دة حي���ث �أ�سرك عبد �لعزي���ز هيكل بدال 
من �سع���د �سرور وذياب عو�ن���ة بدال من عبد 

�لعزيز �سنقور.
وو��سل �ملنتخب �الإمار�ت���ي م�سل�سل �إهد�ر 
�أن يح�س���ل عل���ى  �لفر����ض �لتهديفي���ة وكاد 
�سرب���ة ج���ز�ء يف �لدقيق���ة 50 عندم���ا �سقط 
علي مبخ���وت د�خل منطقة �جلز�ء لكن حكم 
�ملب���ار�ة بيرتر �أول���ري �أ�س���ار �ىل مو��سلة 

�للعب.

وب���د�أ �الإجه���اد يظه���ر �سيئ���ا ما عل���ى العبي 
�ملنتخ���ب �الإمار�ت���ي �ل���ذي ظ���ل يع���اين من 
بع����ض �لثغ���ر�ت �لدفاعية �لت���ي ت�سببت يف 

تخلفه بهدفن يف �ل�سوط �الأول.
و�أج���رى �سان���دور �يجرفايل �ملدي���ر �لفني 
للمنتخ���ب �ملج���ري تغي���ر� يف �لدقيق���ة 62 
حيث �أ�سرك روالن فارجا بدال من كري�ستيان 

نيميث.
وظ���ل العبو �الإمار�ت يفتق���دون �لرتكيز يف 
�لهجم���ات و�إتق���ان �لتمري���ر�ت كم���ا و��س���ل 
�ملنتخ���ب �ملجري ح���ذره �لدفاع���ي ليبعد �أي 

خطورة عن مرماه.

وقب���ل 15 دقيق���ة من نهاي���ة �ملب���ار�ة �أجرى 
�يجرفاري �لتغير �لثاين له ودفع بالاعب 

بين�ض ز�مبو بدال من �أدم �سيمون.
وبعد دقيقتن دفع مهدي علي بالاعب حممد 

جمال بدال من حبيب فرد�ن.
و�أتيح���ت فر�س���ة خط���رة �أم���ام عام���ر عبد 
�لرحم���ن يف �لدقيقة 78 عندما تلقى عر�سية 
على حدود منطقة �جلز�ء و�سدد �لكرة لكنها 
�رتطم���ت باأحد العبي �ملج���ر يف طريقها �إىل 

يد �حلار�ض جوالت�سي.
ويف �لدقيق���ة 86 �س���دد �أحم���د خلي���ل ك���رة 
�ساروخي���ة لك���ن �حلار�ض �ملج���ري �أخرجها 
�لدقائ���ق  ت�سف���ر  ومل  �أ�سابع���ه،  باأط���ر�ف 
�ملتبقية عن جديد لتنتهي �ملبار�ة بفوز �ملجر 

2/�سفر.
�أعلن عن برنامج �ملرحل���ة �الإق�سائية �الأوىل 
لبطول���ة كاأ�ض �لع���امل لل�سب���اب �ملقامة حاليا 

بجمهورية م�سر �لعربية.
وت�س���ر جمريات �ل���دورة و�سط جناح كبر 
وح�س���ور جماه���ري ال باأ����ض ب���ه، وز�ده���ا 
جناحا تاأهل �ملنتخب���ن �لعربين �مل�ساركن 
وهم���ا فر�عن���ة م�س���ر و�الأبي����ض �الإمار�تي 

�ل�سغر.
�أم���ام �ملنتخب���ن فر�س���ة ذهبي���ة  و�ستك���ون 
مو�جه���ة  ورمب���ا  �لنهائ���ي  لرب���ع  للتاأه���ل 
بع�سهم���ا �لبع����ض يف لقاء �سياأت���ي تاريخيا 
منتخ���ب  �سياق���ي  حي���ث  �لعربي���ة،  للك���رة 
م�س���ر نظره �لكو�ستاريك���ي، بينما تتو�جه 
�الإم���ار�ت مع فنزويا، ويف ح���ال جناحهما 
يف �لتاأهل لربع �لنهائي �سينتظر �لعامل لقاء 
عربي���ا خال�س���ا �سيكتب مقع���دً� الأحدهما يف 

ن�سف �لنهائي.
وت�سه���د بقي���ة �ملو�جهات مباري���ات من نوع 
�أفريقي���ا  وجن���وب  غان���ا  مبب���ار�ة  خا����ض، 
�حل���ال  وك���ذ�  �س���رف،  �أفريق���ي  لق���اء  يف 
بالن�سب���ة للق���ارة �لاتيني���ة بلق���اء �لر�زيل 
و�الأوروغ���و�ي، بينما �ستك���ون �أوروبا على 
موعد مع لق���اء �إ�سبانيا و�إيطاليا، ولقاء �آخر 

�أقل �أهمية بن �لت�سيك و�ملجر.

16 الـــــ  دور  اىل  جـــــدارة  عـــن  تــتــاأهــل  املـــجـــر 

م�سر واالمارات على موعد مع التاريخ يف مونديال ال�سباب

 مدريد/وكاالت
�ل���دوري  ل�س���د�رة  فري���ق بر�سلون���ة  ع���اد 
�الأ�سب���اين لك���رة �لقدم بع���د �أن �نتزع فوز� 
ع�سيبا بهدف نظيف م���ن �سيفه �ملريا يف 

�ملرحلة �ل�ساد�سة من �مل�سابقة.
وق���دم �لنادي �لقطال���وين �أدنى م�ستوى له 
يف �ملو�س���م �حلايل ولكنه جنح يف حتقيق 

فوزه �ل�ساد�ض على �لتو�يل.
ورفع بر�سلونة حتت قيادة مدربه جو�سيب 
غو�ردي���وال ر�سي���ده �إىل 18 نقط���ة بفارق 
ثاث نقاط �أمام �أقرب ماحقيه ريال مدريد 
�ل���ذي �لتقى م���ع �أ�سبيلي���ة �ساح���ب �ملركز 

�لثالث م�ساء �م�ض.
وجاء �لهدف �لوحيد على ملعب "كامب نو" 

بتوقيع بي���درو دومينيجيز يف �لدقيقة 31 
بعدما تلقى متري���رة عر�سية من ماك�سويل 
قب���ل �أن ي�س���دد ك���رة ر�ئع���ة بقدم���ه �ليمنى 

عرفت طريقها لل�سباك.
وكان �لقائ���م ق���د ح���رم بيدرو م���ن ت�سجيل 
تب���ادل  بع���د  لر�سلون���ة  حمق���ق  ه���دف 
�لتمري���ر ب�سكل ر�ئع م���ع �ل�سويدي زالتان 

�إبر�هيموفيت�ض.
وب���د� بر�سلونة متعبا م���ن �لناحية �لذهنية 
و�جل�سدي���ة يف �ل�سوط �لثاين وكاد �أملريا 
�أن ي���درك �لتعادل ثاث مر�ت ولكن �سافرة 
نهاية �ملبار�ة وجدت ترحيبا غر معتاد من 

جماهر �لفريق.
ويف وق���ت �سابق، �سعد فري���ق ديبورتيفو 

برتتي���ب  �لثال���ث  �ملرك���ز  �إىل  الكورون���ا 
�ل���دوري �الأ�سب���اين بتغلب���ه عل���ى م�سيف���ه 

ترنيفي بهدف نظيف.
وجاء هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 61 
عندما نفذ خو�سيه جو�رد�دو �سربة ركنية 
�رتق���ى لها �لرت���و لوب���و بر�أ�س���ه و�أكملها 

دييجو د�نيل كولوتو �إىل د�خل �ل�سباك.
وكافح ترنيفي �لذي ع���اد لدوري �الأ�سو�ء 
و�ل�سهرة ه���ذ� �ملو�سم بعد �سبعة �أعو�م من 
�لغي���اب، م���ن �أجل حتقي���ق �لتع���ادل ولكنه 

ف�سل يف �خرت�ق دفاعات ديبورتيفو.
وقال لوبو "لقد لعبنا مبار�ة �سارمة للغاية 
و�سعبن���ا عليهم �الأمور كث���ر�، ويت�ساوى 

ديبورتيفو بر�سيد 12 نقطة مع �أ�سبيلية.

بر�سلونة يحرز فوزه ال�ساد�س على التوايل بالدوري االإ�سباين

الرباط/وكاالت

ع���ر �ملنتخ���ب �مل�س���ري عقب���ة �ملنتخ���ب �ملغربي 
�أفريقي���ا للك���رة  ليتاأه���ل �ىل نهائ���ي بطول���ة �أمم 
�لطائ���رة وذلك عندم���ا تغلب عليه بثاث���ة �أ�سو�ط 
نظيف���ة يف قاع���ة مدينة تط���و�ن �لت���ي ت�ست�سيف 

�لبطولة.
وج���اءت �ملب���ار�ة �سهل���ة للفر�عنة عل���ى �لرغم من 
حماول���ة العب���ي �ملنتخب �ملغربي جم���ار�ة العبي 
�لفر�عنة �سو�ء بال�سرب �ل�سريع �أوحو�ئط �ل�سد 

و�الإر�ساالت �ل�ساحقة.

و�أنه���ى �ملنتخب �مل�سري �ل�س���وط �الأول ل�ساحله 
بنتيج���ة 18/25، قب���ل �أن يفوز بال�س���وط �لثاين 
بنتيجة 20/25 بعد مز�حمة مغربية يف منت�سفه، 
ليق�سي �لفر�عنة على �لطموح �ملغربي يف �لتاأهل 
م���ع �ل�سوط �لثال���ث �لذي �أنته���ى بنتيجة 18/25 

ليتاأهل �ملنتخب �مل�سري �إىل �ملبار�ة �لنهائية.
و�أعتم���د �ملنتخب �مل�سري على ت�سكيل ثابت طيلة 
�ح���د�ث �ملبار�ة حيث تكون ت�سكي���ل �لفر�عنة من 
عب���د �لله عب���د �ل�سام و�أحمد �س���اح وحممد عبد 
�ملنع���م و�سالح فتحي ور�س���اد �سبل وعبد �للطيف 
عثمان وو�ئ���ل �لعايدي مع �لدفع باأحمد علي على 

فرت�ت متباعدة.
وعل���ى �جلانب �الآخ���ر متكن �ملنتخ���ب �جلز�ئري 
من �لو�سول �إىل �ملبار�ة �لنهائية عقب فوزه على 
�ملنتخب �لكامروين يف مبار�ة مار�ثونية بثاثة 

�أ�سو�ط مقابل �سوطن.
ومتكن �ملنتخب �جلز�ئري م���ن �لفوز بال�سوطن 
�الأول و�لث���اين بنتيج���ة 18/25 و26/28 عل���ى 
�لت���و�يل، قبل �أن يعود �ملنتخ���ب �لكامروين �إىل 
�ملبار�ة بفوزه بال�سوطن �لثالث و�لر�بع بنتيجة 
22/25 و14/25 ليحتك���م �لفريق���ان �إىل �ل�سوط 

�خلام�ض �لذي جاء جز�ئريا بنتيجة 13/15.

باري�س/وكاالت
�لرو�سية  �لنجمة  تتقدم  �أن  ينتظر 
ثاثة  على  �حلائزة  �سار�بوفا  ماريا 
�ملر�كز  �إىل  ���س��ام،  ج��ر�ن��د  �أل���ق���اب 
بالت�سنيف  �الأوىل  ع�سر  �خلم�سة 
�ملحرتفات  �لتن�ض  لاعبات  �لعاملي 
بد�ية  منذ  �ألقابها  �أول  �إحر�زها  بعد 
مناف�ستها  بان�سحاب   2008 �سيف 
�ل�سربية يلينا يانكوفيت�ض من نهائي 
بطولة بان با�سيفيك �ملفتوحة، عندما 
�سار�بوفا،  �أم��ام   2/5 متخلفة  كانت 
�لر�سغ.ورفعت  يف  الإ�سابتها  وذل��ك 
���س��ار�ب��وف��ا   �ل��ت��ي حت��ت��ل �مل��رك��ز 25 
لاعبات  �لعاملي  بالت�سنيف  حاليا 
�لن�سف  �أم�����س��ت  بعدما  �مل��ح��رتف��ات 
�لثاين من �ملو�سم يف حماولة �لعودة 
�إىل �مل��اع��ب م��ن �إ���س��اب��ة ب��ال��غ��ة يف 
عمليات  ع��دة  �إج���ر�ء  تطلبت  �لكتف 
ج��ر�ح��ي��ة  ر���س��ي��ده��ا �الإج���م���ايل من 
مب�سو�رها  ل��ق��ب��ا   20 �إىل  �الأل���ق���اب 

�لريا�سي.

بينما رفعت �لنجمة �لرو�سية ر�سيدها 
من �النت�سار�ت يف مباريات �لنهائي 
بعد  ه��ز�ئ��م  ث��م��اين  مقابل   ،20 �إىل 
فوزها �الأخر على يانكوفيت�ض �لذي 
مل ي�ستغرق �أكرث من 43 دقيقة. وكان 
يف  ل�سار�بوفا  �لثاين  �للقب  هو  هذ� 
�ملفتوحة بعدما  با�سيفيك  بطولة بان 

فازت بلقبها �الأول هناك عام 2005.
وقالت �سار�بوفا: كانت بد�ية �سعبة 
بقوة  �ملبار�ة  يلينا  بد�أت  فقد  �ليوم، 
�سديدة �إنه ثاين نهائي يل هذ� �ملو�سم 
)بعد خ�سارتها نهائي بطولة تورنتو 
�أمام مو�طنتها �إلينا دمينتييفا( وكنت 

متوترة �إىل حد ما.
جيد�  لعبت  ولكنني  و�أ���س��اف��ت: 

هذ� �الأ�سبوع وكنت �أعرف �نني 
�ساأقدم عر�سا جيد� �أمام يلينا، 
يف  �لقتال  �أو����س��ل  �أن  �أردت 
�حلظ  �سوء  من  ولكن  �مللعب 
�أن يلينا ��سطرت لان�سحاب.
و�أع��������رب��������ت �����س����ار�ب����وف����ا 

�لعاجل  ب��ال�����س��ف��اء  مت��ن��ي��ات��ه��ا  ع���ن 
ليانكوفيت�ض على �أمل خو�ض مبار�ة 

�أخرى جتمعهما قريبا.
وقالت �لاعبة �لرو�سية: �إن �النتقال 

من حالة عدم �ليقن يف قدرتك 
ع��ل��ى مم��ار���س��ة �ل��ت��ن�����ض من 

بكاأ�ض  �الإم�ساك  �إىل  جديد 
�سعور�  مينحك  يديك  بن 

ال ي�ساهيه �سعور �آخر.
و�أ����س���اف���ت: ي����درك �مل���رء 
وق��ت��ه��ا ك��م ه��ي ن��ع��م��ة �أن 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ����س���رب ك��رة 
لقد  �لتن�ض، 

ب����ذل����ت 

مبا  حقا  �سعيدة  و�أن��ا  كبر�  جمهود� 
حققته.

جاء �آخر �ألقاب �سار�بوفا، يف ني�سان 
من �لعام �ملا�سي 
ب����ال����والي����ات 

�ملتحدة.

�سارابوفا تتقّدم للمراكز 15 االأوىل بالت�سنيف العامليطائرة م�سر تتاأهل اإىل نهائي بطولة اأمم اأفريقيا      

تعيني فونكل 
مدربًا جديدًا 

لهرتا برلني 
االأملاين      
برلني/وكاالت 

�أعلن نادي هرتا برلن �الأملاين 
�ملتعرث تعين فريدهيلم فونكل مدربا 
جديد� له.
كما �أعلن �لفريق عن �ن�سمام 
كري�ستوف جون �إىل فريق �لعمل 
بالنادي ل�سغل من�سب م�ساعد 
�ملدرب.
و�سيتم تقدمي فونكل/55 عاما/
لو�سائل �الإعام يف موؤمتر �سحفي، 
و�سيتوىل �ملدرب �جلديد قيادة هرتا 
خال مبار�ة �لفريق �ملقبلة بالدوري 
�الأملاين �أمام هامبورج، مت�سدر 
ترتيب �مل�سابقة بهذ� �ملو�سم.
ومل يف�سح هرتا، �لذي يقبع حاليا 
يف �ملركز �الأخر برتتيب �لدوري 
�الأملاين لهذ� �ملو�سم بر�سيد ثاث 
نقاط من �سبع مباريات، عن مدة 
�لعقد �لذي �أبرمه مع فونكل، ولكن 
يعتقد �أن يكون �لعقد ممتد� لعام 
و�حد ب�سفة مبدئية مع وجود بند 
ي�سمح بتمديده لعام �آخر، �إذ� جتنب 
هرتا �لهبوط لدوري �لدرجة �لثانية.
ويتوىل فونكل تدريب هرتا خلفا 
لل�سوي�سري لو�سيان فافر، �لذي �أقيل 
من من�سبه �الأ�سبوع �ملا�سي.
وكان كار�سنت هاينه، مدرب فريق 
�ل�سباب يف هرتا، قد توىل قيادة 
�لفريق �الأول خال مبار�ته ببطولة 
�لدوري �الأوروبي �لتي خ�سرها 
�سفر/1 �أمام �سبورتنج ل�سبونة 
�لرتغايل.

لندن/وكاالت   
ق���ال �ملهاج���م �ال�سباين فرنان���دو توري�ض �أنه ل���ن يلعب يف 
�مل�ستقبل لغر فريقه �حلايل ليفربول �النكليزي مهما كانت 

�الغر�ء�ت ومهما كانت �أ�سماء �الند�ية �لر�غبة يف �سمه. 
وتابع توري�ض: �أرغب يف �لبقاء يف �لدوري �النكليزي �ىل 

�الب���د حتى يوم �العتز�ل وبقائي يف �نكلرت� يعني بالتاأكيد 
��ستم���ر�ري مع ليفرب���ول.. لق���د �أحببت هذ� �لفري���ق مثلما 
�أحبتن���ي جماهره وم�سوؤول���وه وال �أعتقد �أب���د� �أنه ثمة ما 
ي���رر �لتفكر يف خل���ع �لقمي�ض �الحم���ر و�الن�سمام الحد 

�الندية �الخرى.

توري�س: لن األعب لغري ليفربول

 طوكيو/وكاالت 
�لريط���اين  �ل�سائ���ق  �آم���ال  تعر�س���ت 
�ملبك���ر  �لتتوي���ج  يف  بات���ون  جن�س���ون 
بلق���ب بطولة �لع���امل ل�سباق���ات �سيار�ت 

�لع���ام خ���ال �سب���اق  له���ذ�  فورم���وال  1 
�جلائ���زة �لك���رى �لياب���اين �إىل �سربة 
موجع���ة بعدم���ا ق���رر مر�قب���و �ل�سب���اق 
توقي���ع عقوب���ة �لتاأخ���ر خم�س���ة مر�كز 

�نط���اق عل���ى باتون الأن���ه مل يهدىء من 
�سرعت���ه خال رفع �لر�ية �ل�سفر�ء �أثناء 

�لتجربة �لر�سمية لل�سباق.
ب���ر�ون،  فري���ق  �سائ���ق  بات���ون،  وكان 

و�لذي �سيبد�أ بذل���ك �سباق �سوزوكا 
م���ن مرك���ز �النط���اق �لث���اين ع�سر، 
من بن خم�س���ة �سائقن وقعت عليهم 

عقوبات.
حي���ث تعر�ض زميل بات���ون �لر�زيلي 
بفريق بر�ون و�أقرب مناف�سي �ل�سائق 
روبن���ز  �لع���امل  ببطول���ة  �لريط���اين 
خم�س���ة  �لتاأخ���ر  لعقوب���ة  باريكيلل���و 
مر�ك���ز يف �النطاق هو �الآخ���ر، وكذلك 
�حلال بالن�سبة لاأمل���اين �أدريان �سوتيل 
�سائ���ق فريق فور����ض �إندي���ا و�الأ�سباين 
فرنان���دو �ألون�س���و، �سائ���ق فريق رينو 
و�ل�سوي�سري �سيبا�ستيان بوميي �سائق 

فريق تورو رو�سو.
وم���ع تبق���ي ثاث���ة �سباق���ات فق���ط على 
نهاي���ة �ملو�س���م، يت�سدربات���ون �لرتتيب 
�لع���ام لل�سائقن بر�سي���د 84 نقطة، يليه 
باريكيللو يف �ملرك���ز �لثاين بر�سيد 69 

نقطة.
فيتي���ل،  �سيبا�ستي���ان  �الأمل���اين  ويحت���ل 
�سائق فريق ري���د بول، و�لذي �سينطلق 
م���ن مرك���ز �ل�س���د�رة يف �سب���اق �لغ���د 
�ملركز �لثالث بالرتتيب �لعام لل�سائقن 

بر�سيد 59 نقطة.
وي�ستطي���ع باتون ح�سم لقب بطولة 
�لع���امل له���ذ� �لع���ام مل�سلحت���ه غد� 

�إذ� م���ا �أنه���ى �ل�سب���اق �لياب���اين 
متقدما بفارق خم����ض نقاط عن 

باريكيللو.

ب����ات����ون ي��ت��ل��قّ��ى ����س���رب���ة م���وج���ع���ة يف ����س���ب���اق ف����ورم����وال  1     

م�شر توا�شل تاألقها يف مونديال ال�شباب

بر�شلونة �شجل فوزًا �شعبًا  على املرييا

�شارابوفا 
تتقّدم 
يف الئحة 
الت�شنيف 
العاملي

فرحة ال�شائق باتون بلقب طوكيو مل تدم طوياًل


