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 الملكي في رحلة سويسرية ومان يونايتد يواجه بشيكتاش »الناري« ومرسيليا مع ميالن
الخطوة األولى نحو »سانتياغو برنابيو« في دوري أبطال أوروبا تنطلق اليوم

جنم يوڤنتوس اإليطالي كارڤاليو أماوري ورقة رابحة مع »السيدة العجوز«                  )أ.پ( البرتغالي كريستيانو رونالدو رافعا إصبعه..1 ووعده بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قد بدأ              )أ.پ(

نخلق العقلية المناس���بة من 
اجل الفوز بال���دوري المحلي 

وبدوري ابطال اوروبا«.
أم���ا كاكا فق���ال »االولوية 
بالنسبة الينا هي الفوز بدوري 
ابطال اوروبا، كما ان الفرصة 
المتاحة امامنا لنخوض النهائي 
على ارضنا، وس���يكون االمر 

رائعا في حال تحقق«.
والتقى ريال مدريد وزيوريخ 
مرة واحدة في هذه المسابقة 
قبل 45 عاما وخرج ريال فائزا 

8-1 في مجموعة المباراتين.
المجموع���ة ذاتها،  وف���ي 
الفريق  يس���تقبل مرس���يليا 
الفرنسي الوحيد الفائز بإحدى 
المسابقات االوروبية، ميالن 
الجريح على ملعب  االيطالي 

فيلودروم.
وشاءت المصادفة ان يكون 
مرسيليا فاز بلقبه الوحيد على 
حساب ميالن بالذات عام 1993 
بهدف س���جله مدافعه الدولي 

السابق بازيل بولي.

طموح مرسيليا

ويأمل مدرب مرسيليا وقائد 
منتخب فرنسا السابق الفائز 
بكأس العالم عام 1998 ديدييه 
ديش���امب ان يك���رر االنجاز 
عندما ق���اد موناكو الى نهائي 
هذه المسابقة عام 2004 وخسر 
امام بورتو البرتغالي وهو يملك 
خبرة كبيرة عن الكرة االيطالية 
كونه لعب طويال في صفوف 
يوڤنتوس قبل ان يشرف على 

تدريبه موسمين.
في المقابل، يأمل ميالن حامل 
لقب المسابقة سبع مرات آخرها 
عام 2007 ان يستهل مشواره 
االوروبي بنتيجة ايجابية خالفا 
لما هي عليه الحال في الدوري 
المحلي، حيث فاز في مباراة 
واحدة في ثالث جوالت في حين 
تعرض لخس���ارة قاسية امام 
جاره في المدينة الواحدة انتر 

ميالن 4-0.
المجموع���ة االولى،   وفي 
يسافر بايرن ميونيخ االلماني 
الى تل ابيب لمواجهة ماكابي 
حيفا االسرائيلي من دون هدافه 
ميروسالف كلوزه غير الجاهز 

بدنيا.
ونجح الفريق البافاري في 
اس���تعادة توازنه بعد أس���وأ 
انطالقة له في البوندس���ليغه 
بتحقيق���ه فوزين كبيرين في 
المرحلتين االخيرتين خارج 

تخطو الفرق الكبيرة اولى 
بل���وغ نهائي  خطواتها نحو 
مس���ابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم المقرر على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« الشهير 
ف���ي العاصمة مدري���د، اليوم 
الثالثاء خ���الل الجولة االولى 
من دور المجموعات لموس���م 

.2010-2009
المسابقة  وبالطبع تعتبر 
مهمة جدا لريال مدريد االسباني 
القياس���ي  الذي يحمل رقمها 
بإحرازه اللقب تسع مرات، كما 
ان النهائي سيقام على ارضه 

في مايو المقبل.

النجوم والهواة

وس���تكون معمودية النار 
سهلة لمجرة النجوم في ريال 
مدريد وعلى رأسهم البرازيلي 
كاكا والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة 
وبالطبع رم���ز الفريق راوول 
غونزاليز عندما يحلون ضيوفا 
على زيوريخ السويسري في 

المجموعة الثالثة.
ويريد ريال مدريد ان يمحي 
صياما عن اللقب دام منذ عام 
2002 عندما فاز صانع االلعاب 
الف���ذ زندين زيدان مع زمالئه 
على باير ليفركوزن االلماني 

2-1 في النهائي.
ومنذ ذلك التاريخ لم يفلح 
الفريق الملكي في تخطي الدور 
رب���ع النهائي عل���ى االطالق. 
ويأمل رونال���دو وزمالؤه في 
أن يشكلوا حقبة ذهبية جديدة 
في تاريخ الن���ادي كما كانت 
الحال في اواخر الخمسينيات 
ومطلع الستينيات مع الفرنسي 
ريمون كوبا والمجري فيرينك 
بوش���كاش واالرجنتين���ي � 
االسباني الفريدو دي ستيفانو 
واالسباني فرانشيسكو خنتو، 
الثمانينيات مع  ث���م حقب���ة 
اميليو بوتراغوينو وميشال 
ومارت���ن فاس���كيز، ث���م اول 
عهد غاالكتيك���وس مع زيدان 
والبرتغال���ي لوي���س فيغو 
والبرازيلي رونالدو واالنجليزي 
ديڤي���د بيكام مطل���ع االلفية 

الحالية.
ويقول رونالدو »اعتاد هذا 
الن���ادي على فلس���فة الفوز، 
ومعظم الالعبين هنا يتمتعون 
بعقلية الفوز لكن الفريق غير 
جلده بالكامل تقريبا في االشهر 
االخيرة، وبالتال���ي علينا ان 

كلييسترز بطلة »فالشينغ ميدوز«
اح����رزت البلجيكية كيم كلييس����ترز العائدة بقوة الى 
املنافسات لقبها الثاني في البطوالت االربع الكبرى للتنس 
بفوزها على الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة تاسعة 
7-5 و6-3 ف����ي املباراة النهائية لبطولة الواليات املتحدة 

املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز في نيويورك.
وجاءت مشاركة كلييسترز، التي ابتعدت عامني عن املالعب 
بسبب االعتزال، بناء على بطاقة دعوة من املنظمني، وسبق 

لها ان أحرزت لقب فالشينغ ميدوز عام 2005.
وبلغ السويسري روجيه فيدرر املصنف األول املباراة 
النهائية، بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع 6-7 
)7-3( و7-5 و7-5 . ويلتقي فيدرر الساعي الى لقبه السادس 
على التوالي في بطولة فالش����ينغ ميدوز مع األرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو املصنف سادس����ا الذي تغلب على 

االسباني رافايل نادال الثالث 6-2 و6-2 و2-6.

 روزاريو سنترال ينفرد
بصدارة الدوري األرجنتيني

انفرد روزاريو س����نترال مبركز الصدارة اثر فوزه على 
مضيفه تشاكاريتا جونيورز 1-0 في املرحلة الرابعة من بطولة 
األرجنتني لكرة القدم. وسجل اميليو خوسيه زياليا )34( 

هدف روزاريو سنترال الذي رفع رصيده الى 12 نقطة.
وف����از اتلتيكو توكومان على ب����وكا جونيورز بهدفني 
خلوان بيريرا )13( وفابيو ايسكوبار )26(، واستوديانتيس 
عل����ى انديبندينتي بهدفني ملاورو بازيلي )3( وخوان دياز 
)88( مقابل هدف لداريو غاندين )10(. وخسر نيولز اولد 
بويز امام ارجنتينوس جونيورز بهدف لنيستور ايزكيل 
اورتيغوزا )64 من ركلة جزاء(، وتيغر امام ارسنال بهدف 
ملتياس خيمينيز )15( مقابل هدفني لكريس����تيان اوزفالدو 
الفاريز )18( وفرانكو خارا )32(، والنوس امام بانفيلد بهدف 
لسانتيغو سالسيدو )26( مقابل هدفني لسانتيغو سيلڤا 
)31 و66 من ركلة جزاء(. وتعادل فيليز سارسفيلد حامل 
اللقب مع سان لورينزو 0-0، وراسينغ كلوب مع مينازيا 
اسغرميا بهدف لروبن مالدونادو )25 خطأ في مرمى فريقه( 
مقابل هدف لسيباستيان روميرو )77(، وريفر باليت مع 
كول����ون 0-0، وغوديو كروز مع هيوراكان بهدف ملاتياس 

خارا )36( مقابل هدف لرودريغو دياز )83(.

أرضه على فولفسبورغ بطل 
الدوري الموسم الماضي 0-3، 
وعلى بوروس���يا دورتموند 

.1-5
وال شك ان استعادة نغمة 
الف���وز ترافقت مع مش���اركة 
الفرنس���ي فرانك  النجمي���ن 
ريبي���ري والهولن���دي اريين 
روبن المنتقل اليه حديثا من 

ريال مدريد.
المقاب���ل يس���تقبل  ف���ي 
المتجدد  يوڤن�توس االيطالي 
بقيادة مدربه ومدافعه السابق 
تش���يرو فيرارا ب���وردو بطل 
الدوري الفرنسي بقيادة مدرب 

شاب هو لوران بالن.
وتلقى فريق السيدة العجوز 
ضربة قوي���ة بإصابة صانع 
ألعابه البرازيلي دييغو بتمزق 

 وفي مب���اراة ثانية ضمن 
المجموع���ة ذاته���ا، يلتق���ي 
فولفس���بورغ االلمان���ي مع 
سسكا موس���كو الروسي في 
مباراة يس���عى فيها االول الى 
استعادة توازنه بعد بداية سيئة 

في الدوري المحلي.
ويقود فولفسبورغ ثنائي 
خط الهجوم الخطير البرازيلي 
غرافيت���ي والبوس���ني ايدين 
دزيك���و وقد س���جال 54 هدفا 
الموس���م الماضي في الدوري 

المحلي.
الرابعة،  المجموع���ة  وفي 
يريد االيطالي كارلو انشيلوتي 
ان يصب���ح ثاني مدرب يحرز 
اللقب م���ع فريقين مختلفين 
بع���د ان حقق االلماني اوتمار 
هيتس���فيلد ه���ذا االنجاز مع 

بوروسيا دورتموند عام 1997 
ومع بايرن ميونيخ عام 2001 
عندما يقود تشلسي في مباراته 

ضد بورتو.
وكان انشيلوتي قاد ميالن 
إلحراز اللقب في هذه المسابقة 

عامي 2003 و2007.
ويغيب عن الفريق اللندني 
مهاجمه العاجي ديدييه دروغبا 
الموق���وف من قب���ل االتحاد 
االوروب���ي لتوجيه���ه كلمات 
نابية الى حكم مباراة فريقه ضد 
برشلونة في منتصف النهائي 

الموسم الماضي.
وفي مباراة أخرى، يستقبل 
اتلتيكو مدريد االسباني ابويل 
نيقوسيا القبرصي الذي يشارك 
في هذه المسابقة للمرة االولى 

في تاريخه.

عضل���ي في فخذه س���يبعده 
اسبوعين على االقل عن المالعب 
وهو الذي تألق بش���كل الفت 
في المراحل الثالث االولى في 

الكالتشيو. 

مواجهة ثقيلة 

وفي المجموعة الثانية، يحل 
مان يونايتد االنجليزي وصيف 
الموس���م الماضي ضيفا على 
بشيكتاش التركي في المجموعة 

الثانية.
ولم يخسر الشياطين الحمر 
بعيدا عن ملعبهم منذ عام 2007، 
كما انهم تعرضوا ألول خسارة 
لهم في 25 مباراة )رقم قياسي 
من دون خسارة( ضد برشلونة 
االس���باني في نهائي الموسم 

الماضي.

 إنتر ُيْسِقط باري والفوز األول لرانييري مع روما
انتصاران لڤالنسيا وبلباو على بلد الوليد وخيريز

العب فيورنتينا االيطالي ستيڤان جوڤوڤيتش يركل الكرة مبواجهة حارس كالياري فيديريكو مارشيتي               )أ.پ(

امل���درب كالوديو  واس���تهل 
رانييري مشواره مع روما بفوز 

ثمني على مضيفه سيينا 1-2.
وكان سيينا البادئ بالتسجيل 
بواسطة ماسيمو ماكاروني في 
الدقيقة 26، بيد ان فريقه تعرض 
لضربة موجعة بطرد العب وسطه 
الروماني بول كودريا في الدقيقة 
70 لتلقيه االنذار الثاني فاستغل 
ادراك  روما املوقف وجن���ح في 
التعادل بواسطة املدافع الفرنسي 
الدقيقة 37  فيليب مكسيس في 
بتس���ديدة على الطائر من داخل 
املنطقة، ثم سجل النرويجي يون 
ارنه ريزه هدف الفوز من ركلة 
حرة مباشرة سددها بقوة بيسراه 
عانقت شباك حارس مرمى سيينا 
)89(. وحقق اودينيزي فوزا بشق 
النفس على ضيفه كالياري 2-4.
ف���وزه االول هذا  وحقق كييڤو 
املوسم بعد خسارتني متتاليتني 
وكان على حساب مضيفه بولونيا 
بهدفني نظيفني سجلهما جامبيرو 
بينتسي )18( وسيرجيو بيليسييه 

.)30(
وتع���ادل باري م���ع مضيفه 
باليرمو بهدف لكل منهما. سجل 
ري���كاردو اليغريتي هدف باري 
)3(، والكرواتي ايغور بودان هدف 

باليرمو )91(.
وقاد املهاج���م الدولي البرتو 
جيالردينو فريقه فيورنتينا الى 
فوز صعب على كالياري بهدف 

وحيد سجله في الدقيقة 55.

إسبانيا

حقق كل من ڤالنسيا واتلتيك 
التوالي  الثاني على  بلباو فوزه 

ق���اد املهاجم���ان الكاميروني 
صامويل ايتو واالرجنتيني دييغو 
ميليتو فريقهما اجلديد انتر ميالن 
حامل اللقب في االعوام االربعة 
االخيرة الى الفوز على ضيفه بارما 
العائد حديثا الى دوري االضواء 
2-0 على ملعب »جوزيبي مياتزا« 
في ميالنو ف���ي املرحلة الثالثة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم.
ومنح ايت���و التقدم النتر ميالن 
في الدقيقة 71 من تسديدة رائعة 
بيمناه من خارج املنطقة سكنت 
التسعني حلارس مرمى  الزاوية 
بارم���ا انطونيو ميرانتي، وعزز 
ميليتو بهدف ث���ان في الدقيقة 
88 عندما تلقى كرة عرضية من 
ماريو بالوتيلي فهيأها لنفسه من 
مسافة قريبة وتابعها بيمناه في 
الزاوية اليسرى للحارس ميرانتي 

.)88(
وحل���ق كل من س���مبدوريا 
وجنوى بيوڤنتوس الى الصدارة 
بعدما حققا الف���وز الثالث على 
التوالي بتغلب االول على مضيفه 
اتاالنتا بهدف وحيد سجله دانييلي 
مانيني في الدقيقة 63، والثاني 
على ضيفه نابولي بأربعة اهداف 
لسيرجيو فلوكاري )45 من ركلة 
جزاء( وجاندومينيكو ميستو)55( 
واالرجنتيني هرنان كريسبو )75( 
واملغربي حسني خرجة )88 من 
ركلة جزاء( مقابل هدف للسلوفاكي 
ماري���ك هامس���يك )42(. واكمل 
جنوى املباراة بعشرة العبني اثر 
طرد دومينيكو كريسيتو )28( 
ونابولي بتسعة العبني اثر طرد 
هوغو ارماندو كامبانيارو )45( 

وسالفاتوري ارونيكا )87(.

عندما انتزعا ثالث نقاط ثمينة 
من مضيفيهما بلد الوليد وخيريز 
بالتغلب عليهما 4-2 و1-0 على 
التوالي ف���ي املرحلة الثانية من 
الدوري االسباني. ورفع كل من 
ڤالنسيا واتلتيك بلباو رصيده 
الى 6 نقاط ف���ي املباراة االولى، 
بكر ڤالنسيا بالتسجيل بواسطة 
دافيد سيلفا بيد ان بلد الوليد ادرك 
التعادل في الدقيقة 30 بواسطة 
نوزيه اليمان، لكن فرحته لم تدم 
طوي���ال حيث جنح دافيد فيا في 
منح التقدم مجددا للضيوف في 
الدقيقة 34، وعزز ماتا بهدف ثالث 

في الدقيقة 45.
وتابع ڤالنسيا افضليته في 
الشوط الثاني واضاف فيا هدفه 
الشخصي الثاني والرابع لفريقه 

زابالزا ريتشي )63( مقابل هدف 
لالوروغويان���ي والتر باندياني 
املباراة  )52(. واكمل اوساسونا 
بتسعة العبني بعد طرد العبيه 
ناتش���و مونريال ايراسو )47( 

وااليراني جواد نيكونام )72(.

إنجلترا

حسم استون ڤيال دربي مدينة 
برمنغهام ض���د فريق برمنغهام 
ملصلحته 1-0 في اجلولة اخلامسة 
من بطول���ة اجنلترا على ملعب 
االخير »سانت اندروز«، وسجل 
الدولي غابريال اغبونالهور هدف 

املباراة الوحيد في الدقيقة 85.

فرنسا

أحلق موناكو اخلسارة االولى 

في الدقيقة 55، وقلص االنغولي 
ماتيوس البرتو مانوشو الفارق 
في الدقيقة 66 بتسجيله الهدف 
الثاني الصحاب االرض. وارتقى 
مايوركا الى املركز اخلامس برصيد 
4 نقاط بتعادله الثمني مع مضيفه 

ڤياريال 1-1.
وحقق ديبورتيڤو ال كورونا 
فوزه االول هذا املوسم بتغلبه على 
ملقة بهدف وحيد سجله البرازيلي 
فيليبي لويس ف���ي الدقيقة 82، 
وحذا حذوه سبورتينغ خيخون 
بتغلبه على امليريا بهدف وحيد 
سجله دي يغو كاسترو في الدقيقة 
السادس���ة، وتينيريف���ي العائد 
حديثا الى دوري االضواء بفوزه 
على اوساسونا بهدفني لفرناندو 
نينو )47( وريكاردو بيريز دي 

بضيفه باريس س���ان جرمان 
عندم���ا تغلب علي���ه 2-صفر 
على ملع���ب لويس الثاني في 
خت���ام املرحلة اخلامس���ة من 
الدوري الفرنس���ي، فيما حقق 
موناك���و ف���وزه الثالث مقابل 
خس���ارتني فارتقى الى املركز 
السابع برصيد 9 نقاط بفارق 
االهداف خلف رين الذي تغلب 
على ضيفه سانت اتيان بهدف 
وحيد س���جله سيلفان مورفو 

في الدقيقة 62.
وفي مباراة ثالثة على ستاد 
»ابيه ديش���ان« حقق اوكسير 
فوزه االول هذا املوسم بعد 3 
هزائم وتعادل واحد عندما تغلب 
على ضيفه نيس بهدفني نظيفني 
س���جلهما البلجيكي سيدريك 
هنغبار )30( والروماني دانيال 

جورجي نيكوالي )78(.

ألمانيا

قفز شالكه إلى املركز الثالث 
في ترتيب الدوري األملاني بتغلبه 
على مضيفه بوخوم 2- 1 في 
املرحلة اخلامسة من املسابقة 
فيما تعادل ڤيردر برمين سلبيا 

مع ضيفه هانوڤر.
وأحرز جيفرسون فارفان 
وليف���ان كوبياش���فيلي هدفي 
الفريق رصيده  شالكه ليرفع 
إلى عشر نقاط في املركز الثالث 
بفارق ثالث نقاط خلف هامبورغ 
املتصدر وباير ليڤركوزن صاحب 
املركز الثاني فيما ظل كولون في 
املركز األخير بعد تعرضه ألربع 

هزائم خالل خمس مباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية + 9:455يوڤنتوس � بوردو 
9:45ماكابي حيفا � بايرن ميونيخ 

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية + 9:452ڤولفسبورغ � سسكا موسكو

اجلزيرة الرياضية + 9:453بشيكتاش � مان يونايتد

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية + 9:456زيوريخ � ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية+ 9:454مرسيليا � ميالن

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية + 9:457تشلسي � بورتو

اجلزيرة الرياضية + 9:451اتلتيكو مدريد � ابويل 

يحيى حميدان
قرر احتاد كرة السلة تأجيل انطالق مسابقات 
الدوري جلميع الفئات السنية الى ما بعد منتصف 
نوفمبر املقبل، بسبب مرض »انفلونزا اخلنازير«. 
واعتمد االحتاد، تشكيل جميع اللجان، وحدد 15 
نوفمبر املقبل، موع���دا النطالق دوري للدرجة 

االولى، ومن بعده جميع املسابقات.

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنب����اء« ان كاظمة دخل في مفاوضات 
للتعاق����د مع النيجيري امييكا اوبارا مهاجم النجم 
الساحلي التونسي، لعدم اقتناع املدرب الروماني 
 ايلي بالتشي بالبرازيلي ساالس ومواطنه تياغو.

الى ذلك، يلتقي كاظمة اليوم الشباب على ستاد الصداقة 
والسالم، فيما يلتقي االوملبي مع التضامن.

عبدالعزيز جاسم
اعلن مشرف فريق القادسية عبداهلل احلقان 
ان العاجي ابراهيما كيتا لن يشارك امام الكويت 
في كأس السوبر 25 اجلاري ملغادرته غدا االربعاء 
الى اسبانيا خلوض جتربة احترافية مع ڤالنسيا 
ملدة 10 ايام، مؤكدا سالمة جهاد احلسني وعودة 

محمد راشد للتدريب بعد اسبوع.

»إنفلونزا الخنازير« تؤجل بطوالت السلة أوبارا يقترب من كاظمة كيتا يخوض تجربة في ڤالنسيا


