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اأحمد عبا�س اإبراهيم

العراقية  القدم  ك��رة  عجلة  تتوقف  لن  ال 
العقل  الن  الإيقافها  املحاوالت  بذلت  مهما 
واالبتعاد  الوطنية  وامل�صلحة  واحلكمة 
عن امل�صالح ال�صخ�صية واالأنانية �صيكون 
لها الغلبة بالتاأكيد يف نهاية املطاف مثلما 
رغم  وطني  يف  احلياة  حركة  تتوقف  مل 
والدماء  وال�صحايا  وامل��اآ���ص��ي  النكبات 
ت�صيل  زال��ت  وم��ا  �صالت  التي  ال��زاك��ي��ات 
التي  العزيز  للوطن  ووالء  حب  ك�صريبه 
دفعت من قبل كل االطياف و�صرائح �صعبنا 
�صوى حبهم  او جريره  ذنب  دون  الكرمي 

لهذا الوطن ومت�صكهم بوحدة ترابه .
العراقي  ق��در  هو  وه��ذا  العراق  هو  فهذا 
و�صجاعته  واب��ت��ائ��ه  ل�صربه  وامتحانًا 
والنفي�س  ال��غ��ايل  ب��ب��ذل  ي��ب��خ��ل  ال  ف��ه��و 
ل��ك��ي ت�����ص��ان ك��رام��ت��ه و���ص��م��وخ��ه وعزته 
ال�صجايا  تلك  على  ال��ع��راق��ي  ت��رب��ى  فلقد 
ور�صعها من ثدي امه وهو يحر�س على 

ان يورثها لكي ت�صتمر وتنمو على ار�صه 
ار�س االنبياء واالئمه واالولياء االطهار، 
والأجل ذلك فاإن كل من يغرد خارج ال�صرب 
يعيد  وان  وي���راج���ع  ي��ت��وق��ف  ان  ع��ل��ي��ه 
يرحم  ال  التاريخ  الن  ومواقفه  ح�صاباته 
فاإنه ي�صطر باحرف من نور مواقف اخلري 
من  جاعًا  واالي��ث��ار  والعطاء  والرجولة 
ويف  االأم��ة  بهم  تقتدي  رم��وزًا  ا�صحابها 
ذات الوقت يلعن التاريخ ا�صحاب مواقف 
منهم  ويجعل  والف�صاد  واخلديعة  الغدر 
افعالهم  االأم���ه  تتجنب  لكي  �صيئة  امثلة 
وممار�صتهم و�صيئاتهم ويكون م�صتقرهم 

يف مزابله! 
�صقت لكم هذه املقدمة لكي ا�صع القارىء 
الذي  املو�صوع  وجوهر  جو  يف  الكرمي 
التدخل  و�صكل  �صيغة  فما  ب�صدده  نحن 
احتاد  انتخابات  يف  امل��زع��وم  احلكومي 
كره القدم؟ فلقد قراأت قبل ايام بان االحتاد 
العراق  ن�صاطات  يقررجتميد  قد  ال��دويل 
ب�صبب وجود تدخل حكومي ، وياللعجب 

فاإن رئي�س اللجنة امل�صرفة على انتخابات 
احتاد كره القدم هو الدكتور علي الدباغ 
وهذا ال�صيا�صي املرموق كان رئي�صًا للجنة 
انتخابات  على  ا�صرفت  التي  االنتخابية 
واملكتب  امل���رك���زي���ة  االحت�������ادات  ج��م��ي��ع 
التنفيذي للجنة االوملبية  وح�صرجانبًا من 
تلك االنتخابات ممثلو االحتادات الدولية 
وجرت  الدولية  االوملبية  اللجنة  وكذلك 
ودميقراطية  �صحية  باأجواء  االنتخابات 
ب��رغ��م ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا فاإن 
االنتخابات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  امل�����ص��رف��ة  اللجنة 
وحيادية  وامانة  ب�صرف  واجباتها  اأدت 
خزينه  ال��دب��اغ  علي  الدكتور  وا�صتخدم 
يف  وال��رب��وي  واالخ��اق��ي  الدبلوما�صي 
النجاح منها ومل  حتقيق ن�صبة جيدة من 
املكتب  او ع�صو يف  ن�صمع من اي احتاد 
التنفيذي للجنة االوملبية ان هناك تدخا 
ت�صكلت  ثم  االنتخابات  تلك  يف  حكوميًا 
االحتاد  انتخابات  على  امل�صرفة  اللجنة 
اع�صاء  وت�صمية  توظيف  فيه  ت��داول��وا 

وقد  ب��ذل��ك  حم�صر  ت��وق��ي��ع  ومت  اللجنة 
�صمت اللجنة ثاثة ق�صاة مبباركة جمل�س 
الق�صاء االعلى الذي ميلك ا�صتقالية كاملة 

خولها له الد�صتور والقانون.
امل�صرفة  اللجنة  تطرحه  ما  يعترب  فلماذا 
تدخا  ال��ق��وان��ن  م��ن  اإل��ي��ه  ت�صتند  م��ا  او 

حكوميا؟
احلوار  لغة  ي�صتخدم  من  هو  احلكيم  ان 
والنقا�س وانا اعلم بانه ما زال هناك يف 
ال�صفة  هذه  ميتلك  ممن  البع�س  احتادنا 
امل�صرفة على  اللجنة  ان  فلو فر�صنا جداًل 
االنتخابات اجتهدت باالعتماد على قانون 
ان  ميكنها  معينة  تعليمات  او  الئحه  او 
الإجراء  املطلوب  وال��ه��دف  الغاية  حتقق 
انتخابات نزيهة ومكتملة ال�صروط وعلى 
من  اآن��ي��ًا  قبواًل  جتد  مل  انها  اي�صًا  فر�س 
البع�س ل�صبب او الآخر فهل من املنطق ان 
الدويل  االحت��اد  اىل  اللجوء  �صيف  ن�صهر 
العقيمة  اال���ص��ط��وان��ة  ب���اجت���اه  ون���دف���ع 
احلكمة  ان  ام   ) احل��ك��وم��ي  )ال���ت���دخ���ل 

داخ��ل  ون��ت��ن��اق�����س  ن��ت��ح��اور  ان  تقت�صي 
البيت العراقي للو�صول اىل قرار ير�صي 
متطلبات  مع  ويتنا�صب  االط��راف  جميع 
املرحلة وكلنا يعرف الدكتور علي الدباغ 
للحوار  وا�صتعداده  وخلقه  و�صلوكيته 
احللول  اف�صل  اىل  و���ص��وال  واملناق�صة 
لتاأمن الغاية املطلوبة فلماذا نقفز ونتعكز 
�صاأن  ه��ي  الق�صية  وه���ذه  االخ��ري��ن  على 
حلول  اىل  التو�صل  ال�صهولة  من  داخلي 
ما  وهذا  وتداعيات  خ�صائر  بدون  مقنعة 
االحتاد  اع�صاء  م��ن  اآم��ل��ه  زل��ت  وم��ا  كنت 
وقيادتهم الداخلية النهم اعرف مبا يدور 
هذا  وعلى  الريا�صية  ال�صاحة  على  االآن 
ي�صع اجلميع م�صلحة  ان  اال�صا�س يجب 
العراق يف املقام االول وان جنتهد وندعم 
كل و�صيلة ت�صب يف خدمته ولنبتعد عن 
ال�صخ�صية  امل�صلحة  وتغليب  الذات  حب 
زائلة  العرو�س  فاإن  الوطن  م�صلحة  على 
ا�صحابها  يفارقها  ما  �صرعان  والكرا�صي 

وال يبقى اال االإرث الطيب .

وها االنتخابات قادمة و�صتجري وبعدها 
كر�صيه  يف  ي�صمد  مل��ن  م��ب��ارك  ���ص��ن��ق��ول 

العامة  الهيئة  به  تقتنع  مل  من  ون�صكر 
حجمها  ك��ان  مهما  جهوده  على  ونثني 
واآلية  طبيعة  ه��ي  وه����ذه  وت��اأث��ريه��ا 
ون��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ب���اأي ق��ان��ون او 
فاإن هناك من �صريحل  اقيمت  تعليمات 
وهناك من �صياأتي وعلى هوؤالء التعامل 

عالية  ريا�صية  ب���روح  احل��ال��ة  تلك  م��ع 
باملواطنة  ع��ال  و���ص��ع��ور  ذات  ون��ك��ران 

احلقه. 
الله العراق واهله واآلف  حفظ 

بن قلوبهم واأ�صاله تعاىل ان 
خلدمته  املخل�صن  ي��وف��ق 
جميعا  �صعارنا  يكون  وان 
باالفعال  اوال-  -ال��ع��راق 

ول����ي���������س ب������االق������وال 
وط���ن  ال����ع����راق  الأن 

اجلميع. 

هل هناك تدخل حكومي يف انتخابات احتاد كرة القدم؟راأيك وانت حر

 القاهرة / وكاالت
اأف�ص���د املنتخ���ب الكو�صتاريك���ي عل���ى اجلماهري 
امل�صري���ة احتفاالتها بذكرى انت�صارات ال�صاد�س 
من ت�صرين االول واأط���اح باملنتخب امل�صري من 
بطول���ة كاأ�س الع���امل لل�صب���اب )حت���ت 20 عاما( 
املقام���ة حاليا يف م�صر ، وذل���ك بعدما تغلب على 
املنتخب امل�ص���ري  2/ �صفرعل���ى ا�صتاد القاهرة 
يف ال���دور الثاين )دور ال�صتة ع�صر( من البطولة 

.
وحطم املنتخ���ب الكو�صتاريكي اآم���ال اجلماهري 
امل�صري���ة يف اإح���راز اللقب العامل���ي يف البطولة 
الت���ي ت�صت�صيفها م�صر ، وحقق فوزا �صعبا على 
منتخب امل�صري لل�صباب ليتاأهل على ح�صابه اإىل 

دور الثمانية .
وافتت���ح املنتخ���ب الكو�صتاريك���ي الت�صجيل يف 
الدقيق���ة 21 بهدف �صجله قائ���د املنتخب خو�صيه 
مين���ا ، ث���م دع���م ماركو����س اأورين���ا ف���وز الفريق 

بالهدف الثاين قبل دقيقتن من نهاية اللقاء .
وب���داأت املب���اراة حما�صي���ة م���ن جان���ب الفريقن 
وكان املنتخب امل�صري االأكرث �صيطرة على الكرة 
وعل���ى و�صط امللعب يف الدقائ���ق االأوىل التي مل 

ت�صهد خطورة على املرمين .
اأوىل الفر����س احلقيقي���ة يف الدقيق���ة  وج���اءت 
ال�صاد�ص���ة وكان���ت م���ن ن�صيب الاع���ب امل�صري 
حمم���د طلعت ال���ذي توغل داخ���ل منطقة اجلزاء 
لكنه ت�صرع يف ت�صدي���د الكرة لتمر بجوار القائم 

.
وكاد املنتخ���ب امل�ص���ري اأن يتق���دم يف الدقيق���ة 
اإىل  طولي���ة  رم�ص���ان  اإ�ص���ام  م���رر  عندم���ا   19
حممد طلعت الذي �ص���دد كرة خطرية براأ�صه لكن 
احلار����س الكو�صتاريكي ا�صتيب���ان األفارادو كان 

متيقظا وت�صدى لها .
وفاجاأ املنتخب الكو�صتاريك���ي مناف�صه امل�صري 
واجلماه���ري امل�صرية عندما تقدم يف الدقيقة 21 
به���دف �صجله القائ���د خو�صيه مينا م���ن ت�صديدة 

براأ�صه اإثر �صربة حرة .
وجاء الهدف لي�صعل حما�ص���ة العبي كو�صتاريكا 
الذي���ن كثف���وا حماوالتهم لتدعي���م تقدمهم بهدف 
متاأث���را  امل�ص���ري  املنتخ���ب  ظ���ل  بينم���ا   ، اآخ���ر 

بال�صدم���ة لدقائق ومل يكن له رد فعل 
�صريع .

راوغ   29 الدقيق���ة  ويف 
اأحم���د �صك���ري الدفاع 

بي�ص���راه  ك���رة  و�ص���دد  برباع���ة  الكو�صتاريك���ي 
م���ن ح���دود منطق���ة اجل���زاء لكنه���ا م���رت ف���وق 
العار�ص���ة مبا�ص���رة يف ظل متابع���ة من احلار�س 

الكو�صتاريكي .
وكثف املنتخب امل�صري �صغطه الهجومي �صعيا 
الإدراك التع���ادل قبل نهاية ال�صوط االأول وكاد اأن 
يرد بهدف يف الدقيقة 40 عندما مرر �صهاب اأحمد 
كرة عر�صية اإىل اأحمد حجازي الذي �صددها 

براأ�صه لكنها يف يد احلار�س .
لطف���ي  عل���ي  احلار����س  واأنق���ذ 
املنتخ���ب امل�ص���ري من هدف 

يف الث���واين االأخ���رية م���ن ال�ص���وط االأول حيث 
ت�ص���دى لكرة راأ�صي���ة خطرية �صدده���ا ماركو�س 
اأورين���ا اإث���ر متريرة عر�صي���ة ، لينته���ي ال�صوط 

االأول بتقدم كو�صتاريكا 1/�صفر .
ويف ال�ص���وط الثاين تب���ادل الفريق���ان الهجمات 
من���ذ البداي���ة وكاد املنتخ���ب الكو�صتاريك���ي اأن 
امل�ص���ري  ال�صب���اك  الث���اين يف  اله���دف  ي�صي���ف 
يف الدقيق���ة 49 عندم���ا تلق���ى دييغ���و مادريجال 
متري���رة عر�صية و�ص���دد كرة زاحف���ة لكنها مرت 
ق���اب قو�صن اأو اأدن���ى من القائم .و�ص���دد ح�صام 
ح�ص���ن كرة رائعة براأ�صه اأم�صك بها األفارادو على 

خط املرمى .
ويف الدقيق���ة 52 اأج���رى الت�صيك���ي مريو�صاف 
�صكوب املدي���ر الفني للمنتخب امل�صري تغيريين 
دفعة واحدة حيث اأ�ص���رك اأحمد فتحي "بوجي" 
ب���دال من ح�صام عرفات وعفروت���و بدال من اأحمد 

�صكري ..
ومع علو هتافات اجلماهري امل�صرية وموؤازرتها 
للمنتخ���ب �صاحب االأر�س كاد م�صطفى جال اأن 
ي�صجل هدف التعادل يف الدقيقة 78 عندما تلقى 
الكرة من �صربة ركنية �صددها عفروتو و�صددها 

براأ�صه لكنها بجوار القائم مبا�صرة .

ووا�ص���ل  االأم���ل  امل�ص���ري  املنتخ���ب  يفق���د  ومل 
حماوالته اجلدية وكاد عفروتو اأن يدرك التعادل 
يف الدقيق���ة 84 حي���ث �صدد �صربة ح���رة مبهارة 
�صدي���دة لتم���ر الكرة ف���وق احلائ���ط الب�صري لكن 
األفارادو وا�صل تاألقه وت�صدى للكرة ب�صعوبة .

ولك���ن يف الدقيق���ة 88 ق�ص���ى ماركو����س اأورينا 
عل���ى اآم���ال اجلماهري امل�صري���ة متام���ا واأ�صاف 
الهدف الث���اين لكو�صتاريكا م�صتغا غفلة دفاعية 

من جانب الفريق امل�صري .
املج���ري  املنتخ���ب  تغل���ب  اخ���رى  جه���ة  م���ن 
عل���ى نظ���ريه الت�صيك���ي 3/4 ب���ركات اجل���زاء 
الرجيحي���ة واأطاح به م���ن دور ال�صتة ع�صر بعد 
اأن انته���ى الوقتان االأ�صل���ي واالإ�صايف بالتعادل 

. 2/2
ويلتق���ي بذلك املنتخب املجري بنظريه االإيطايل 

يف دور الثمانية للبطولة.
وجاءت املباراة �صريعة يف البداية من اجلانبن 
دون اأن تدخ���ل مرحل���ة ج�س النب����س واإن كانت 
ال�صيطرة من جانب املنتحب املجري الذي حتقق 
مراده يف الدقيق���ة 15 باإحرازه هدف التقدم عن 

طريق ماتي كي�س.
الت�صيك���ي تعوي����س  املنتخ���ب  وبعده���ا ح���اول 
اله���دف الذي �صك���ن مرم���اه وكثف م���ن هجماته 
اإىل اأن ج���اءت الدقيق���ة 26 لت�صه���د معها التعادل 
عن طريق ي���ان فو�صاليك لينته���ي ال�صوط االأول 

بالتعادل 1/1 .
ومل يتغري احلال كثريا يف �صوط املباراة الثاين 
، و�صيطر احلذر من اجلانبن وتوا�صلت الفر�س 
ال�صائع���ة لينتهي ال�صوط بنف����س نتيجة ال�صوط 

االأول ويخو�س الفريقان وقتا اإ�صافيا.
وج���اءت االإث���ارة يف ال�ص���وط االإ�ص���ايف االأول 
عندما �صجل ميخائيل رابو�صيت�س الهدف الثاين 

للت�صيك يف الدقيقة 92 .
ومل تدم فرح���ة الت�صيكين طويا، فبعدها ب�صبع 
دقائ���ق اأدرك فادميري كوم���ان التعادل للمنتخب 
املجري لينتهي ال�صوط االإ�صايف االأول بالتعادل 
2/2 ، وا�صتمرت النتيجة على حالها يف ال�صوط 
االإ�ص���ايف الث���اين ليحتك���م الفريق���ان ل�صرب���ات 

اجلزاء الرجيحية.
وجن���ح احلار����س املج���ري بي���ر جوالك�صي يف 
الدفاع ع���ن مرماه وت�صدى لثاث �صربات جزاء 
كان له���ا مفع���ول ال�صحر يف تاأه���ل منتخب باده 

لدور الثمانية .

روما / وكاالت
االإيطايل  ن��اب��ويل  ن��ادي  ا�صتغنى 
ال��ق��دم ع��ن خ��دم��ات مدربه  ل��ك��رة 
روب��رت��و دون���ادوين وع��ن وولر 
للفريق  ف��ن��ي��ًا  م���دي���رًا  م��ات�����ص��اري 
النتائج  ب�صبب  وذل���ك  م��ن��ه،  ب���داًل 
يف  ال��ف��ري��ق  حققها  ال��ت��ي  الهزيلة 
املو�صم.  ه��ذا  االإي��ط��ايل  ال����دوري 
اأوريليو  ق��ال  وع��ن ه��ذه اخل��ط��وة 
يف  نابويل  رئي�س  لورينتي�س  دي 

بيان: »لقد كان قرارًا �صروريًا«. 
وكان دي لورينتي�س قد التقى اأم�س 
نادي  ع���ام  مب��دي��ر  االث��ن��ن  االأول 
ماروتا  جيو�صيبي  ���ص��ام��ب��دوري��ا 
مات�صاري  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  ون��اق�����ص��ا 

زال  م��ا  ال���ذي  ع��ام��ًا(   48(
�صمن  مو�صوعًا 

ج���������������دول 
روات������ب 

من  الرغم  على  �صامبدوريا  ن��ادي 
التعاقد مع املدرب لويجي دل نريي 

بداًل منه يف �صيف هذا العام.   
يذكر اأن دونادوين )46 عامًا( كان 
جنمًا خلط و�صط ميان واملنتخب 
بعد  للتدريب  اجت��ه  ث��م  االإي��ط��ايل 
تدريب  وت����وىل  ال��ل��ع��ب  اع��ت��زال��ه 
يتوىل  اأن  قبل  �صغرية  اأندية  عدة 
ت���دري���ب امل��ن��ت��خ��ب االإي����ط����ايل يف 

الفرة من 2006 اإىل 2008. 
 وتعاقد دونادوين مع نابويل يف 
وبالتحديد  املا�صي  املو�صم  و�صط 
يف اآذار املا�صي خلفًا للمدرب اإيدي 
�صبع  ح�صد  ال��ف��ري��ق  ول��ك��ن  ري��ج��ا 
ال�صبع  امل��ب��اري��ات  م��ن  فقط  ن��ق��اط 
ال���دوري  يف  خا�صها  ال��ت��ي 
املو�صم  خال  االإيطايل 

احلايل .

 م�ضقط / وكاالت
عق���د مدرب املنتخب العماين الفرن�صي كلود لوروا 
موؤمترا �صحفيا وذلك يف مقر االحتاد العماين لكرة 
الق���دم وقد اعلن ل���وروا يف املوؤمتر ال�صحفي عن 
قائم���ة املنتخب العماين الت���ي �صوف تغادر للقاء 
املنتخ���ب االإ�صرايل �صم���ن مباريات ت�صفيات 
كاأ�س اآ�صيا 2011 حيث تغادر بعثة ال�صلطنة 
اليوم و�صوف يكون موعد الو�صول م�صاء 
غد ويبا�صر تدريباته يف اليوم الذي يليه 
على ا�صت���اد االحتاد مبدين���ة ملبورن 
ت�ص���م القائمة 21 العب���ًا وهم : علي 
االإجنلي���زي(  )بولت���ون  احلب�ص���ي 
، حمم���د ربي���ع )ال�ص���د القطري( ، 
حممد هويدي )م�صقط( ، فوزي 

ب�صري)بن���ي يا�س االإمارات���ي( ، خليفة عايل )االإتفاق 
ال�صع���ودي( ، حمم���د ال�صيب���ه )الو�ص���ل االإماراتي( 
، ح�ص���ن مظف���ر )الوح���دة االإمارات���ي( ، ا�صماعي���ل 
العجمي )الكويت الكويت���ي( ، اأحمد حديد )االإحتاد 
ال�صعودي( ، اأحمد كان���و )االأهلي ال�صعودي( ، عماد 
احلو�صن���ي )�صارل���وروا البلجيك���ي( ، ب���در امليمني 
)م�صق���ط( ، ح�ص���ن ربي���ع )جمي����س( ،ها�ص���م �صالح 
)ظف���ار( ، قا�ص���م �صعي���د )الن�صر( ، مهي���ب البلو�صي 
)الن�ص���ر( ، اأم���ان يون�س )اله���ال( ، جابر العوي�صي 
)ال�صي���ب( ، ح�صن احل�ص���ري )ظفار( ، حممد الذيب 
)نادي عم���ان( ، �صعد �صهيل )العروب���ة( وقال لوروا 
اأن���ه منذ اأن ت�صلمت تدري���ب املنتخب العماين خا�س 
24 مباراة فاز يف 13 مباراة وتعادل يف 8 مباريات 

وخ�صر 4 مباريات 

جنريدو يحّل مكان فيا يف 
املنتخب الإ�سباين      

 مدريد / وكاالت
اأعل���ن االحتاد اال�صباين لكرة القدم اأن في�صنتي دل بو�صكي املدير الفني للمنتخب 
قرر ا�صتدعاء األفارو جنريدو العب اأ�صبيلية ليحل مكان ديفيد فيا مهاجم فالن�صيا 

والذي يعاين من االإ�صابة حاليا.
و�صيغي���ب فيا /28 عاما/ عن �صف���وف املنتخب االأ�صباين يف مباراتيه االأخريتن 
بت�صفيات كاأ�س الع���امل 2010 اأمام اأرمينيا والبو�صنة ب�صبب االإ�صابة بتمزق يف 

ع�صات الفخذ االأمين.
وق���رر دل بو�صك���ي ا�صتدعاء جنريدو /24 عاما/ بعد بدايت���ه املتاألقة مع اأ�صبيلية 

منذ اأن انتقل اإليه قادما من اأملرييا يف اآب املا�صي.
و�صتك���ون هذه ه���ي امل�صاركة االأوىل باملنتخ���ب اال�صباين لنجري���دو الذي يتمتع 
بالبنية القوية وطول القامة ، والذي بداأ م�صريته يف رايو فاليكانو قبل االن�صمام 

لريال مدريد عام 2005 واأملرييا عام 2007 .
وتاأهل املنتخب االأ�صباين بالفعل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2010 لتكون امل�صاركة 
التا�صع���ة له على الت���وايل يف نهائي البطولة ، وهو اإجن���از مل يتفوق عليه �صوى 

منتخبات الربازيل واالأرجنتن واإيطاليا واأملانيا.

نابويل ي�ستغني عن 
دونادونـي

ــــــــــزاء املـــــــجـــــــر تـــــــهـــــــزم الــــتــــ�ــــضــــيــــك بــــــــركــــــــات اجل

�سدمة كبرية للجماهري امل�سرية بخروج املنتخب من كاأ�س العامل لل�سباب     

توتي قد يغيب عن روما 
روما / وكاالت

حت���وم ال�صكوك حول م�صاركة النجم االيط���ايل توتي كابنت فريق روما امام ميان 
يف الدوري االيطايل بعد ان دهمته اآالم الركبة جمددا .

ونقلت تقارير �صحفية اإيطالي���ة خ�صوع النجم لفحو�صات طبية اأفادت �صرورة 
ح�صول���ه عل���ى فرة راحة ال تقل عن ا�صبوع���ن اإذ اأن االإ�صابة جاءت 

يف نف�س الركبة التي اأجرى فيها عملية جراحية العام املا�صي.
ويح���ل روما �صيف���ا على ميان االأح���د 18 ال�صهر اجلاري �صمن 

اجلولة الثامنة من الدوري االيطايل .
و�صق���ط توت���ي �صاح���ب هديف ف���وز فريق���ه على ناب���ويل االأحد 
املا�ص���ي مم�ص���كا ركبت���ه اليمنى اإال اأن���ه اأكمل اللق���اء. وقال توتي 
يف ت�صريح نقلته جمل���ة كالت�صيو اإيطاليا اإن اخلوف انتابه حينما 
هاجمت���ه اآالم الركبة الأنني ال اأريد االبتعاد عن مباريات الفريق االآن 

.
وك�صف���ت الفحو�صات الطبية الت���ي خ�صع لها توتي اأنه يعاين م���ن اإ�صابة طفيفة 
يف اأوت���ار الركب���ة واأنه باإمكانه العودة اإىل املاع���ب يف غ�صون 10 اأو 15 يوما على 

االأكرث.
وق���ال توتي: لقد كنت منزعجا من اإ�صابتي، واأنا �صعيد االآن كونها لي�صت باخلطرية، 
اأمتن���ى اأن اأوا�ص���ل م�صريت���ي الكروي���ة م���ع روما وكن���ت خائفا ج���دا اأن جتربين تلك 

االإ�صابة على االإبتعاد عن كرة القدم .
وي�صيف توتي حول و�صوله للهدف ال� 184 وهو نف�س الرقم امل�صجل لزميله ال�صابق 
باتي�صتوت���ا: اأنا �صعيد الأين �صجل���ت هدفن وو�صلت لرقم باتي�صتوتا ، اأريد ان اأ�صجل 
اأهداف���ا اأك���رث، حتى اأتخطى دي نات���ايل. �صوف اأعمل خال ف���رة توقف الدوري على 

التعايف من اإ�صابتي واآمل يف العوده وامل�صاركه �صد امليان .

انبهار جماهريالريال بتاأّلق كا�سيا�س 
مدريد / وكاالت

االأوىل  الهزمية  رغم ان فريق ريال مدريد جترع مرارة 
يف   2-1 اأ�صبيلية  م�صيفه  اأمام  و�صقط  احلايل  باملو�صم 
 . القدم  لكرة  االأ�صباين  ال��دوري  من  ال�صاد�صة  املرحلة 
املعتاد  بالتاألق  انبهارها  اأظهرت  الريال  جماهري  ان  اال 
للحار�س ايكري كا�صيا�س وت�صديه التاريخي لهدف موؤكد 

من االأرجنتيني دييجو بريوتي العب ا�صبيلية.
عن  يتنازل  ال��ري��ال  جعلت  اخل�����ص��ارة  ان  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�صدارة الدوري اال�صباين ل�صالح غرميه بر�صلونة اإال ان 
جماهري ريال مدريد عربوا يف املنتدى الر�صمي للنادي 

امللكي عن �صعادتهم بالتاألق الافت واملعتاد لكا�صيا�س.
الرائع  الت�صدي  �صورة  للريال  الر�صمي  املوقع  وو�صع 
االأوىل  ال�صفحة  �صدر  على  بريوتي  لكرة  كا�صيا�س  من 

للموقع وكتب حتتها كا�صيا�س يقوم بت�صد تاريخي .
واأ�صار املوقع ان هذا الت�صدى هو االأف�صل يف تاريخ كرة 

القدم.
 ، منازع  با  املباراة  رجل  يكون  ان  كا�صيا�س  وا�صتحق 
خا�صة   ، العامل  يف  حار�س  باأف�صل  اأحقيته  يوؤكد  وهذا 
اف�صل حار�س  باإعتباره  وانه هو من اخذ هذه اجلائزة 

يف العامل ل�صنة 2008 .
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر خ���رج امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ري��ال مانويل 
بيلجرييني عن �صمته واأكد اأن فريقه ا�صتحق اخل�صارة.
قال  م��دري��د  ل��ري��ال  ال��ر���ص��م��ي  امل��وق��ع  نقله  ويف ح��دي��ث 

لقد  ال��ف��وز،  ا�صتحقت  ا�صبيلية  بيلجرييني 
اخلطرية  ال��ف��ر���س  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  خلقوا 
دفاعية،  اأخ��ط��اء  ب�صبب  امل��ب��اراة  خ�صرنا   .
ودخول هدفن يف مرمانا ب�صربات راأ�صية 

من العبن ق�صار القامة اأمر يقلقني .
من  فا�صل  بعد  املباراة  امللكي  الفريق  وخ�صر 

الفر�س ال�صائعة الأ�صحاب االأر�س.
وتاأتي اخل�صارة االأوىل لريال مدريد هذا املو�صم 
يف ظل اأول غياب للمهاجم الربتغايل كري�صتيانو 

اأه����داف يف رون�����ال�����دو  اأح����رز خم�صة  ال���ذي 
واأربعة يف دوري اأبطال اأوروبا.الدوري 

رونالدو  بيلجرييني  واأو���ص��ح 
الع���ب م��ه��م، ل��ك��ن��ن��ا اأع���ددن���ا 
على  ق������������ادرًا  ف����ري����ق����ا 

تعوي�س غيابه . 

كلود لوروا يعلن عن قائمة ُعمان
روما / وكاالت ملواجهة ا�سرتاليا       

كاكا  الربازيلي  اأن  من  الرغم  على 
اال�صباين  مدريد  ري��ال  فريق  جنم 
مل ي�صجل الكثري من االهداف على 
انه  اال   ، منه  متوقع  كان  ما  عك�س 
�صناعة  يف  اخل��ف��ي  ال��رج��ل  ك���ان 
 ، فريقه حمليا واوروب��ي��ا  اأه��داف 
الو�صط  خطي  ب��ن  ك��اك��ا  وي��رب��ط 
ف��ري��ق ري���ال مدريد  وال��ه��ج��وم يف 
كما  رائ���ع،  ب�صكل  ذل��ك  وجن��ح يف 
فريقه  يف  االرت��ك��از  حم��ور  اأ�صبح 
مدريد  ري���ال  ل��ق��اء  وبخ�صو�س   .
يف  االيطايل  ميان  ام��ام  املرتقب 
ال�صهر   21 اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري 
�صانتياجو  م��ل��ع��ب  يف  اجل�����اري 
برنابيو، تعهد كاكا بعدم االحتفال 

باأي هدف يحرزه يف مرمى ناديه 
ال�صابق اإي �صي ميان .وقال كاكا 
�صبورت  �صكاي  قناة  مع  لقاء  يف 
االإي��ط��ال��ي��ة ل��ن اح��ت��ف��ل ب���اأي هدف 
معه  لتاريخي  م��ي��ان  م��ع  اأح����رزه 
بالطبع  له،  اأكنه  ال��ذي  ولاحرام 
���ص��اأع��م��ل واأب�������ذل ج���ه���دي داخ���ل 
لن  اأن��ن��ي  اإال  االأخ�����ص��ر  امل�صتطيل 
.واأبدى  االأهداف  بت�صجيل  احتفل 
بفريقه  ال�����ص��دي��د  ارت��ب��اط��ه  ك��اك��ا 
على  ال��رد  عن  امتنع  كما  ال�صابق، 
�صوؤال حول اإمكانية بقائه يف ريال 
تركت  لقد  االع��ت��زال  حتى  م��دري��د 
فيما  م��ي��ان  اأم���ام  مفتوحا  ال��ب��اب 
يتعلق مب�صاألة بقائي اأو بيعي وهي 
اأمور حتدث يف احلياة واأنا ممنت 

من  لكل 
ي��ع��م��ل��ون 
يف ميان .

جلو�صه  اأن  اك���د  ق��د  ك��اك��ا  وك����ان 
على مقاعد البدالء ال ميثل م�صكلة 
�صرورة  اإىل  م�صريا  ل��ه،  بالن�صبة 
لقاء  ال���ل���ع���ب.ويف  يف  ال���ت���ن���اوب 
الريا�صية  )اآ����س(  ج��ري��دة  ن�صرته 
االإ�صبانية ، قال كاكا: التناوب يف 
توجب  واإذا  اأ�صا�صي،  اأم��ر  اللعب 
مقاعد  على  اجللو�س  ما  يوم  علي 
م�صكلة  اأي  ذلك  ي�صكل  فلن  البدالء 

على االإطاق بالن�صبة يل .

كاكا لن يحتفل اأمام ميالن 

كا�سيا�س ان�سى 
الريال احزان 
اخل�سارة بادائه 
الرائع

توتي يتعر�س 
اىل ا�سابة 

جديدة

مونديال ال�سباب يخ�سر امل�سيف ويك�سف عن مفاجات يف الطريق


