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)أ.پ( بداية جيدة للبريطاني اندي موراي في بطولة باريس بيرسي  

يأمل برشلونة التقاط 
أنفاسه بعد سقوطه املؤلم 
امام ري����ال مدريد 3-1 في 
الدوري االسباني  كالسيكو 
لكرة القدم عندما يستقبل سلتا 
فيغو املزعج اليوم في املرحلة العاش����رة، 
فيما يخوض ريال مدريد رحلة سهلة الى 

غرناطة املتواضع.
فبعد 8 مباريات لم يستقبل فيها اي 
هدف، مني برشلونة املتصدر بخسارة 
معنوية امام ريال االسبوع املاضي لينضم 
اليه في املركز االول اش����بيلية مع 22 
نقطة وبف����ارق نقطة واحدة عن ريال 
ونقطتني عن كل من ڤالنسيا واتلتيكو 

مدريد حامل اللقب.
ويأمل برشلونة ان يستعيد جنمه 
االول االرجنتيني ليونيل ميسي حاسته 
التهديفية خصوص����ا في املواجهات 
الكبرى، وهو ما عب����ر عنه مواطنه 
وبطل العالم السابق خورخي فالدانو: 
»فقد ميسي قدرته على ضرب الدفاعات 
في االمتار االخيرة. هذه القدرة كانت 

كفيلة بحسم املباريات«.
لكن ميسي بحسب فالدانو يغير كثيرا 
من متركزه، فقد لعب في موقع اعمق هذا 
املوسم وراء املهاجمني وميرر اكثر من 
التس����جيل: »مرات نادرة في كرة القدم 
رأيت فيها العبا بعمر السابعة والعشرين 

يبدل مراكزه بهذا الكم بني موسم واخر«.
وسجل ميسي هذا املوسم 9 اهداف و9 متريرات 
حاس����مة في 12 مباراة، وبدال من تصدره ترتيب 
الهداف����ني الذي يترب����ع عليه غرمي����ه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، يحتل صدارة 

ترتيب املمررين في الليغا.
وحقق سلتا فيغو بداية مميزة هذا املوسم فلم 
يخسر سوى مرة وحيدة امام ڤياريال 3-1 وتعادل 

مع حامل اللقب 2-2.
وفي املباراة الثانية، يخوض ريال املواجهة بعد 
فوزه السهل على كورنيا من الدرجة الثالثة 1-4 

في ذهاب دور ال�16 من كأس اسبانيا.
وعمد مدرب الن����ادي امللك����ي االيطالي كارلو 
انش����يلوتي الى اراحة الكثير من جنومه خاصة 
ان����ه تنتظره قمة نارية الثالثاء املقبل امام ضيفه 
ليڤربول االجنليزي في اجلولة الرابعة من مسابقة 
دوري ابطال اوروبا وقبلها مواجهة مضيفه غرناطة 

في الدوري احمللي.
وغاب عن صفوف النادي امللكي جنمه رونالدو 
ومواطنه بيبي وقائده ايكر كاسياس وسيرخيو 
راموس واالملان����ي طوني كروس والكرواتي لوكا 

مودريتش والويلزي غاريث بايل، فيما 
بقي البرازيلي مارسيلو على دكة البدالء 
ودخل في الشوط الثاني وسجل الهدف 

الرابع.
الفرنسي عبد  ورأى العب غرناطة 
الواحد سيسوكو الذي لعب في عدة 
مراكز حتت اشراف املدرب خواكني 
كاباروس ان مواجهة ريال مدريد على 
ملعب »نويبو لوس كارمينيس« 

مبنزلة احللم: »هذه مباراة يحلم 
اي العب باملشاركة فيها النك 

تواجه افضل الالعبني في 
العالم. الطريقة الوحيدة 
للفوز عليهم ان نكون في 
يومنا ونق����دم 100% من 

طاقتنا«.
اتلتيكو  ويس����تقبل 
مدريد قرطبة الثامن عشر 

بعد فوزه في مباراتني على 
التوالي.

ويلعب ريال سوسييداد مع ملقة.

برشلونة لنسيان آالم »الكالسيكو«
وريال مدريد ملواصلة ماكينة األهداف

نابولي يستقبل روما في »لقاء األحقاد«
ستتفوق مشاعر الثأر على املنافسة الكروية 
عندما يستقبل نابولي ضيفه روما اليوم بعد 
مقتل احد مش����جعيه لدى مواجهة الطرفني 
املوس����م املاضي. س����يلتقي »بارتينوبي« 
و»جالوروسي« على ملعب »سان باولو« 
ف����ي نابولي الول مرة بعد مقتل الش����اب 
تشيرو اسبوزيتو )31 عاما( على يد مشجع 
متطرف لفريق روما عى هامش مواجهتهما 
في كأس ايطاليا. وزعم ان اسبوزيتو قتل 
بالرصاص على يد قائد املشجعني املتطرفني 
السابق دانييلي دي سانتيس الذي اوقف 

ويواجه تهمة القتل املتعمد.
ودعا جمهور نابولي الى الثأر بعد وفاة 
اسبوزيتو في 25 يونيو املاضي، وتظهر 
في كل مبارياته على ارضه يافطات كتب 
عليها »تشيرو حي«. وتخوفا من اشتباكات 
بني جماهير الطرفني، ضيقت الشرطة اخلناق 
االمني حارمة جمهور العاصمة من السفر الى 

املدينة اجلنوبية.
وفي وقت دع����ت انتونيال ليوناردي والدة 
اس����بوزيتو الى التهدئة، اتخذت الشرطة تدابير 
اضافية، ففرضت حظرا على بيع التذاكر في منطقة 
روما الكبرى او التيوم، علما انه في ايطاليا يجب اظهار 

بطاقات الهوية لدى شراء تذاكر املباريات.
فنيا، التحق روما بصدارة يوڤنتوس بعد فوزه على تشيزينا 
بهدفي ماتيا ديس����ترو ودانييلي دي روسي مستفيدا من تعثر 
السيدة العجوز امام جنوى بهدف متأخر من لوكا انتونيني وهي 
اخلسارة االولى حلامل اللقب. وسيطر رجال املدرب ماسيميليانو 

اليغري على مباراة جنوى خارج ملعبهم، لكنهم 
دفعوا ثمن الفرص املهدرة بكرة على فم املرمى 
من انتونيني في الدقيقة الرابعة من الوقت 

احملتسب بدل الضائع.
وخالفا لروما الذي خس����ر مرة واحدة 
امام يوڤنتوس وتعادل مع سمبدوريا في 
املرحلة قب����ل املاضية، تراجع نابولي الى 
املركز الس����ابع وتعادل مرتني في املراحل 
الثالث املاضية على ارض انتر ميالن 2-2 
في مباراة ملتهب����ة في نهايتها، واتاالنتا 
1-1. وانهى االرجنتيني غونزالو هيغواين 
والس����لوڤاكي ماريك هامسيك صيامهما 
عن التسجيل، لكن االول الذي عادل امام 
اتاالنتا اهدر ركلة جزاء في الدقيقة االخيرة 
صدها احلارس الشاب ماركو سبورتييلو 
)22 عاما(. وقال هامسيك الذي كلف غياب 

فريقه عن دوري ابطال اوروبا خزنة النادي 
امواال طائلة »كنا قادرين على خطف نقطتني 

اضافيتني والصعود ال����ى املركز الثالث. االن 
ينبغي ان نركز حلصد النقاط امام روما«. وفي 

مبارات����ه الثانية على التوالي خارج ارضه، يحل 
يوڤنتوس على امبولي الس����ابع عشر بعد انتهاء 

مواجهة اجلنوب. امبولي لم يحقق سوى فوز وحيد 
في تسع مباريات على باليرمو قبل ثالثة اسابيع، وتلقت 

شباك فريق املدرب ماوريتزيو ساري 7 اهداف في آخر مباراتني. 
وميكن النتر ميالن الثامن الصعود مؤقتا الى املركز الثالث بحال 
عودته بنتيجة ايجابية من ارض بارما االخير الذي خسر 8 مرات 

من اصل 9 مباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة العاشرة(

6beIN SPORTS 2HDغرناطة � ريال مدريد
8beIN SPORTS 2HDأتلتيكو مدريد � قرطبة
10beIN SPORTS 2HDبرشلونة � سيلتا فيغو
12beIN SPORTS 2HDريال سوسييداد � ملقة

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإليطالي )املرحلة العاشرة(

53HD SPORTS beINنابولي � روما
83HD SPORTS beINإمبولي � يوڤنتوس
10:453HD SPORTS beINبارما � إنتر ميالن

عودة بيل تسبب املشاكل في »امللكي«

ماسكيرانو يشعل صراعاً في برشلونة

اليغري: ال أزمة في »السيدة العجوز«

أصبح النجم الويلزي والعب ريال مدريد غاريث بيل 
على بعد خطوات من العودة إلى املالعب حيث سيكون 
جاهزا لبدء املباراة القادمة في الدوري االسباني أمام 
غرناطة. ونشر موقع ABC Madrid الرياضي االسباني 
أن عودة الالعب الويلزي ستشعل مشكلتني في الفريق 
بعد غيابه أربع مباريات أمام كل من ليفانتي وبرشلونة 
في الدوري وليڤربول في الش���امبيونز وكورنيال في 

كأس امللك.
املشكلة األولى تتمثل في إعادة املتألق إيسكو إلى 
مقاع���د البدالء رغم التألق الكبير الذي أظهره وحوله 

إلى جنم في عيون الصحافة.
أما املشكلة األكبر فهي اضطرار املدرب كارلو أنشيلوتي 
ال���ى العودة إلى خطة 4-3-3 التي بدأ »كارليتو« في 
االس���تغناء عنها ملصلحة خطة 4-4-2 التي تقلص 

الكثير من قدرات النجم الويلزي.

بدأ صراع آخر يشتعل في فريق برشلونة مع املطالبة 
بإعادة النج���م األرجنتيني والعب الفريق الكاتالوني 

خافيير ماسكيرانو للعب في مركزه األساسي.
ونشرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الرياضية أن 
األصوات ترتفع للقيام بتبديالت ثورية في الفريق من 

بينها إشراك ماسكيرانو في خط الوسط.
خافيير يلعب في مركز محور االرتكاز إال أن املدربني 
يودون االستفادة من قدراته الدفاعية املميزة ليلعب في 
مركز قلب الدفاع في البارسا رغم العرض الكبير الذي 

قدمه في املونديال في محور االرتكاز مع األرجنتني.
إنريكي يعتمد بشكل كبير على بوسكيتس في املركز 
املهم في الفريق إال أن الهزميتني في أبرز مباراتني له هذا 
املوسم واالنتقادات كبيرة على اخلطة التي اعتمدها في 
الكالسيكو بإشراك تشافي وإنيستا أمام بوسكيتس كل 
ذلك سيزيد الضغوط عليه ملنح ماسكيرانو الفرصة أكثر 

في مركزه األصلي إلى جانب بوسكيتس أو مبفرده.

حتدث مدرب يوڤنتوس ماسيمليانو اليغري خالل 
مؤمتر صحافي قبل مواجهة إمبولى اليوم، وكش���فت 
صحيفة »كوريرى ديلو سبورت« اإليطالية أن اليغري 
اعت���رف بأن النتائج لم تكن جيدة في اآلونة األخيرة 
لليوڤنتوس بعد اخلس���ارة مباراتني خارج الديار من 
جنوى بالدوري وأوليمبياكوس بدوري أبطال أوروبا. 
وقال اليغرى: »ال أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن 
األزمة، وعلينا ان نكون حذرين غدا وال نس���تمر في 
إضاعة الفرص وعلينا اس���تغالل معظم الفرص لعدم 
حدوث مفاجآت أخ���رى«. كما أضاف اليغري: »أعتقد 
ان موراتا لديه فرصة جيدة للعب غدا ومن املمكن أن 
نش���اهد لورينتي بجانب موراتا أمام إمبولي في حني 

يبقى تيڤيز على مقاعد البدالء«.

غاريث بيل

خافيير ماسكيرانو موراي إلى »املاسترز« 
وبرديتش يقترب منها 

وسقوط جديد لفافرينكا
ضمن البريطاني اندي موراي املصنف 
ثامنا تأهله الى بطولة املاس���ترز لالعبني 
الثمانية االوائل ببلوغه ربع نهائي دورة 
باريس بيرسي الدولية للتنس اخر دورات 
االلف نقطة والبالغة جوائزها 3.5 ماليني 

دوالر.
وفي ال���دور الثالث فاز م���وراي على 
البلغاري غريغور دميتروف التاسع 3-6 

و3-6.
وكان يكفي البريطاني بلوغ ربع النهائي 
في باريس لضمان املشاركة في املاسترز 
بلندن من 9 الى 16 نوفمبر املقبل، وذلك بعد 
ان راكم نقاطا كثيرة في الفترة االخيرة التي 
حقق فيها 20 فوزا في آخر 22 مباراة واحرز 

ثالثة القاب في شنزن وفيينا وفالنسيا.
وقطع التشيكي توماس برديتش خطوة 
كبيرة نحو التأهل الى لندن ببلوغه ربع 
النهائي بفوزه على االسباني فيليسيانو 

لوبيز 7-5 و3-6.
وس���يضمن برديتش املصنف خامسا 
مشاركته للعام اخلامس على التوالي في 
بطولة املاسترز بحال تخطيه ربع النهائي 

في بيرسي.
وكان فافرينكا يأم���ل بتخطي نتائجه 

الس���يئة خصوصا بعد ان اوقف سلسلة 
خسائره املتتالية بفوزه امس على النمسوي 
دومينيك تييم بصعوبة 6-4 و6-7 )6-8( 

في الدور الثاني.
بدأ فافرينكا العام بشكل مثالي باحرازه 
لقبه الوحيد في بطوالت الغراند سالم اثر 
تغلبه على االسباني رافايل نادال في نهائي 
بطولة ملبورن االسترالية. لكن نتائجه الحقا 
لم تكن باملستوى املطلوب، وخصوصا في 
الفترة املاضية حيث خرج من الدور االول 
في الدورات الثالث االخيرة التي شارك فيها 

في طوكيو وشنغهاي وبازل.
وتأهل الى ربع النهائي ايضا السويسري 
االخر روجيه في���درر الثاني بفوزه على 
الفرنسي لوكاس بوي 6-4 و6-4ن وسيقابل 
الكندي ميلوش راونيتش السابع الذي تغلب 
على االسباني روبرتو باوتيستا احلادي 

عشر 7-5 و6-7 )7-9(.
كما تأهل االسباني دافيد فيرر الرابع الى 
ربع النهائي بفوزه على مواطنه فرناندو 

فرداسكو بسهولة تامة 6-1 و2-6.
ويجتاج فيرر الى بلوغ املباراة النهائية 
كما فعل ف���ي العامني املاضيني لكي ضمن 

مشاركته في بطولة املاسترز.


