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مشتركة  رقصة  في  جيرارد  ستيفن  ليڤربول  نجم 
مع العب ديبريشن مارسيل فودور               )رويترز(

مهاجم برشلونة زالتان إبراهيموڤيتش يتخطى البرازيلي لوسيو في مواجهة ستانكوڤيتش ويبدو صامويل إيتو يراقبه             )رويترز(

عالمية متفرقات

طال���ب رئيس جنوب أفريقيا جاك���وب زوما اجلماهير 
احمللية بالصبر على املنتخب الوطني ومدربيه مع بدء 

العد التنازلي الستضافة كأس العالم 2010 لكرة القدم.
ونقلت وكالة أنباء »س���ابا« عن زوما قوله خالل مقابلة مع 
ش���بكة »سوبر س���بورت« أن الفريق تطور برغم االنتكاسات 

األخيرة.

بعد أن اصبح واح��دا من اوائل املنتخبات املتأهلة لنهائيات 
كأس العال��م 2010 يضع منتخ��ب البرازيل لكرة القدم االن 
خططه لضمان اال يكون واحدا من اوائل املنتخبات التي تخرج من 

البطولة التي ستقام في جنوب افريقيا.
وق��ال أميركو فاريا رئيس اللجنة الفنية في البرازيل »هذا دافع 
للمناقشة والتحليل فيما بيننا«، واضاف »في 2002 تألقت االرجنتني 
في التصفيات لكنها خرجت مبكرا من النهائيات«. وتابع »نحن ندرك 

هذه احلقيقة وسننقلها الى الالعبني«.
وحج��زت البرازيل مكانها في نهائي��ات كأس العالم منذ 11 يوما 
قبل ثالث جوالت على نهاي��ة تصفيات اميركا اجلنوبية بعد الفوز 

خارج ارضها على االرجنتني 1-3.

ظل احلارس األملاني روب���رت إنكه خارج قائمة فريقه 
هانوڤ���ر للمباراة املقبلة بال���دوري األملاني لكرة القدم 
)بوندسليغا( بسبب اإلعياء مما يقلل من احتماالت مشاركته 
مع املنتخب األملاني في مباراته املهمة أمام روسيا في تصفيات 

كأس العالم.
وذكر نادي هانوڤر أن إنكه )32 عاما( لن يشارك مع الفريق يوم 
السبت املقبل في املباراة أمام بوروسيا دورمتوند حيث لم يحدد 

األطباء بعد طبيعة املرض الذي أصيب به قبل أسبوعني.
واشتكى إنكه من اإلجهاد ومشاكل في النوم وال ميارس إال بعض 

التدريبات البسيطة حلني التوصل لتشخيص نهائي حلالته.

اعلن نادي تشلسي متصدر الدوري االجنليزي لكرة القدم 
عن استقالة مديره التنفيذي بيتر كينيون من منصبه دون 

ذكر اسباب االستقالة.
ويأتي اعالن اس��تقالة كينيون بعد اسبوعني من فرض االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( حظرا على النادي اللندني مينعه من التعاقد 
مع العبني جدد حتى يناير 2011 بس��بب نزاع بينه وبني نادي لنس 

الفرنسي يتعلق بضمه العب االخير غايل كاكوتا.

قلعة »جوزيبي مياتزا« عصيّة على إبراهيموڤيتش وإيتو
ولم تكن مشاركة ادواردو متوقعة 
بسبب ايقافه من قبل االحتاد االوروبي 
لتحايله عل���ى حكم املباراة التي فاز 
فيها فريقه على سلتيك االسكوتلندي 
في الدور التمهي���دي الثالث، بيد ان 
الفريق اللندني كسب االستئناف الذي 
تقدم به فرفعت العقوبة عن املهاجم 
البرازيلي االصل وجنح في تسجيل 

هدف الفوز.
وضرب س���تاندار لياج بقوة في 
الدقائق اخلمس االولى وهز ش���باك 
ارس���نال بهدفني للفرنسي اجلنسية 
الياكيم مانغاال  الكونغولي االص���ل 
في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية 
بيسراه، والصربي ميالن يوفانوفيتش 
في الدقيقة اخلامسة من ركلة جزاء.

وانتظر ارسنال الدقيقة 45 لتقليص 
الفارق عبر مهاجمه الدولي الدمناركي 
العمالق نيكالس بندتنر اثر تلقيه كرة 
من الفرنسي ابوديابي فتابعها بيمناه 

بني ساقي احلارس البلجيكي.
وأدرك املداف���ع البلجيكي توماس 
فيرمايلن القادم من اياكس امستردام 
الهولن���دي التعادل ف���ي الدقيقة 78 
مس���تغال دربكة امام املرمى، قبل ان 
يخطف الكرواتي ادواردو هدف الفوز 
في الدقيق���ة 81 عندما تابع الكرة من 

مسافة قريبة اثر ركلة ركنية.
وخاض ارسنال املباراة في غياب 
حارسي مرماه االسباني مانويل املونيا 
والپولندي لوكاس فابيانسكي بسبب 
االصابة، ولعب احلارس االحتياطي 
الثال���ث االيطال���ي ڤيت���و مانون���ي 

اساسيا.
كما غاب جنومه الهولندي روبن 
فان بيرسي والروسي اندري ارشافني 
وثيووالكوت والبرازيلي دنيلسون 

بسبب االصابة.
وف���ي املجموع���ة ذاته���ا، حقق 
اوملبياكوس اليوناني فوزا بشق النفس 
على الكمار الهولن���دي بهدف وحيد 
سجله فاسيليس توروسيديس في 

الدقيقة 79.

 تفوق اشبيلية

السابعة، اس���تغل اشبيلية  وفي 
االس���باني عاملي االرض واجلمهور 
وتغلب على ضيفه اونيريا اورزيتشني 

الروماني 0-2.
ومنح البرازيل���ي لويس فابيانو 
التقدم الشبيلية بتسديدة قوية من 
خ���ارج املنطقة عل���ى ميني احلارس 
غيدريوس ارلوسكيس )45(، وعزز 
مواطنه ريناتو تقدم اصحاب االرض 

بهدف ثان في الدقيقة 70.
وفي املجموعة ذاتها، كان شتوتغارت 
االملاني في طريقه الى حتقيق الفوز 
على ضيفه رينجرز االس���كوتلندي 
باف���ل بوغربنياك  بهدف للروس���ي 
عندما تلقى كرة على طبق من ذهب 
من البرازيلي كاكاو من اجلهة اليمنى 
فتابعها بيمناه داخل املرمى )18(، بيد 
ان الفريق االسكوتلندي جنح في ادراك 
التعادل بواس���طة الدولي اجلزائري 

مجيد بوقرة في الدقيقة 77.

على ضيفه ديبريشن املجري 1 � 0.
وانتظ���ر ليڤرب���ول الدقيق���ة 45 
لتس���جيل هدف الفوز عندما تالعب 
االس���باني فرناندو توريس بالدفاع 
املجري وس���دد كرة قوية ارتدت من 
احلارس لتجد الهولندي ديرك كاوت 
فتابعها داخل املرمى. وفي املجموعة 
ذاتها، استغل ليون الفرنسي النقص 
العددي في صفوف ضيفه فيورنتينا 
البرتو جيالردينو  بعد طرد املهاجم 
)45(، واقتن���ص ه���دف الفوز عبر 

البوسني ميراليم بيانيتش 76.
وفي الثامنة، قلب ارسنال تخلفه 
امام ستاندار لياج 0-2 الى فوز مثير 
3-2 بفضل مهاجمه الدولي الكرواتي 
ادواردو صاحب هدف االنتصار في 

الدقيقة 81.

الى برشلونة الذي فعل ما شاء بخطي 
الوس���ط والدفاع االيطاليني دون ان 

ينجح في هز الشباك.
وفي املجموعة ذاتها، حول دينامو 
كييڤ تخلفه امام جاره وضيفه روبن 
الروس���ي بهدف لالرجنتيني  كازان 
اليخاندرو داميان دومينغيز في الدقيقة 
25 من تسديدة قوية من خارج املنطقة، 
الى فوز ب� 3 اهداف للنيجيري اتاندا 
يوس���ف )71( والبرازيلي غيرسون 
ماغراو )79( واوليغ غوسيف )85(.

معاناة ليڤربول

وفي املجموعة اخلامسة، 
عانى ليڤربول االجنليزي 
األمري���ن على ملعبه 
انفيلد رود للتغلب 

محقق عندما ابعد تسديدة قوية مليسي 
من خارج املنطقة الى ركنية )45(.

وكان إنتر ميالن األقرب الى افتتاح 
التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما 
سدد سنايدر كرة قوية مرت بجوار 
القائم األيسر للحارس فالديز )46(.

ورد برشلونة بتمريرة رائعة من 
تشافي هرنانديز الى ابراهيموڤيتش 
الذي كس���ر مصيدة التسلل ولعبها 

ساقطة فوق املرمى )47(.
دي���ان  الصرب���ي  وكاد 
ستانكوڤيتش يفعلها مباشرة 
بعد دخوله مكان الغاني سولي 

علي مونتاري من تسديدة قوية 
من حافة املنطقة فوق العارضة 

بسنتمترات قليلة )66(.
وحتولت السيطرة بعد ذلك 

فوق املرمى )12(. وكاد ميليتو يفتتح 
التسجيل اثر تلقيه كرة بينية فتوغل 
داخل املنطقة وتالعب باملدافع جيرار 
بيكيه قبل ان يس���ددها قوية بيمناه 
بيد ان فالديز تصدى لها ببراعة )29(، 
وسدد الهولندي ويسلي سنايدر كرة 
قوية بعيدا عن اخلشبات الثالث )33(، 
ورد الفرنسي تييري هنري بتسديدة 

قوية بيسراه فوق املرمى )37(.
وأهدر كيتا فرصة ذهبية الفتتاح 

على التس���جيل عندما تلقى كرة 
طبق من ذهب من ميسي 

فسددها بجوار القائم 
االمين للمرمى اخلالي 

.)41(
وأنقذ س���يزار 
مرم���اه من هدف 

بينية هيأها لنفس���ه وس���ددها على 
البرازيلي  الطائر بيمناه فوق مرمى 
جوليو س���يزار )7(، ورأسية مليسي 
اثر عرضية البرازيلي دانيال الفيش 

تصدى لها سيزار ببراعة )9(.
وكانت اول فرص���ة النتر ميالن 
تسديدة قوية للبرازيلي 
مايكون دوغالس من 
خ���ارج املنطقة 

انتهت مباراة القمة 
بني انتر ميالن االيطالي 
وضيف���ه برش���لونة 
االسباني حامل اللقب 
بالتعادل السلبي على 
ملعب »جوزيبي مياتزا« في ميالنو في 
اجلولة االولى من منافسات املجموعة 
السادسة ضمن الدور االول ملسابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، التي 
ش���هدت فوزا بشق النفس لليڤربول 

االجنليزي ومثيرا ملواطنه ارسنال.
في املباراة االولى، استهل برشلونة 
صاحب الثالثية التاريخية املوس���م 
املاضي )الدوري وال���كأس احملليان 
ومسابقة دوري ابطال اوروبا( حملة 
الدفاع عن لقبه بتعادل ثمني مع مضيفه 
انتر مي���الن على غ���رار مواجهتهما 
السابقة والوحيدة في املسابقة على 

امللعب ذاته موسم 2003/2002.
والتقى برشلونة وانتر ميالن مرة 
واحدة في موس���م /20022003، ففاز 
برش���لونة ذهابا 3 � 0، وتعادال سلبا 

ايابا.
وكان برش���لونة الطرف االفضل 
ف���ي املب���اراة وكان بإمكانه اخلروج 
فائزا بالنظر ال���ى الفرص احلقيقية 
التي تناوب مهاجموه في  للتسجيل 
إهدارها باالضاف���ة الى تألق حارس 
مرمى أصحاب األرض الدولي البرازيلي 
جوليو س���يزار في الذود عن عرينه 

واحلفاظ على نظافة شباكه.
وفشل مهاجما الفريقني السابقان 
الس���ويدي زالت���ان ابراهيموڤيتش 
)برش���لونة( والكاميروني صامويل 
ايتو )انتر مي���الن( اللذان انتقال في 
االجتاه املعاكس في صفقة كلفت النادي 
الكاتالون���ي 46 مليون يورو في هز 
الشباك علما ان السويدي كان األقرب 
الى التسجيل منه الى ايتو الذي اكتفى 
بتموي���ن االرجنتيني دييغو ميليتو 

بالكرات احلاسمة.
وفرض برشلونة س���يطرته في 
الربعني االول واالخير من الش���وط 
االول وكان بإمكانه افتتاح التسجيل 
في اكثر من منافسة بفضل التحركات 
النشيطة ملهاجميه االرجنتيني ليونيل 
ميسي وإبراهيموڤيتش، فيما استعاد 
انتر ميالن توازنه بعد 15 دقيقة وحاول 
هز شباك فيكتور فالديز عبر املهاجمني 
االرجنتيني دييغو ميليتو والكاميروني 

صامويل ايتو دون جدوى.
وبكر برشلونة بالتهديد من مجهود 

فردي مليسي أنهاه بتسديدة قوية 
بيسراه تصدى لها احلارس 

جوليو س���يزار قبل ان 
يشتتها الدفاع )2(.

وأهدر ابراهيموڤيتش 
فرصة ذهبية الفتتاح 

التسجيل عندما 
تلق���ى ك���رة 

فوز صعب لليڤربول ومثير ألرسنال وتعادل لشتوتغارت وليون يقتنص فيورنتينا في الدور األول ألبطال أوروبا

اقترح العديد من رؤس���اء فرق دوري الدرجة األولى 
األرجنتيني لكرة القدم أن يتولى جوس���يب غوارديوال 
املدير الفني لبرش���لونة االسباني مهمة تدريب املنتخب 
األرجنتيني، حسبما ذكر املوقع االلكتروني لصحيفة »ماركا« 
االس���بانية. ويحظى غوارديوال )38 عاما( مبكانة كبيرة 
في عالم كرة القدم، بعد أن قاد برشلونة لثالثية تاريخية 
متثلت في لقب دوري أبطال أوروبا والدوري االس���باني 

وكأس ملك اسبانيا املوسم املاضي، ويرتبط غوارديوال 
بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2010 ورفض مؤخرا متديد 
عقده مع النادي الكاتالوني مفضال االنتظار حلني اختيار 
النادي خليفة لرئيسه خوان البورتا في الصيف املقبل. 
ووفقا ملاركا، فإن العديد من رؤساء األندية األرجنتينية 
يرغبون في اجتاه احتاد الكرة األرجنتيني لالس���تعانة 

بخدمات غوارديوال في تدريب املنتخب الوطني األول.

غوارديوال بديالً مقترحاً لخالفة مارادونا


