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25 قال يواكيم لوف مدرب منتخب املانيا إن حارس املرمى روبرت اينكه 
لن يش���ارك مع الفريق في بقية مشواره بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2010 بس���بب استمرار اصابته بعدوى في املعدة. واختير 
اينكه للعب مع املانيا في املباريات الثالث السابقة لكنه استبعد من لقاء 
اذربيجان قبل 12 يوما بسبب املرض واضطر للخضوع لفحوص طبية 
عديدة لتحديد العدوى. وتتصدر املانيا املجموعة االوروبية الرابعة في 
تصفيات كأس العالم متقدمة بنقطة واحدة على روسيا قبل لقاء الفريقني 

في موسكو في 10 اكتوبر وستلعب املانيا مباراتها االخيرة بالتصفيات 
أمام فنلندا بعد ذلك بأربعة أيام. وقال لوف في بيان »سيشارك روبرت 
في تدريبات خفيفة فقط في االسابيع املقبلة بعد ان نصحه االطباء بذلك 
ويتعني عليه ايضا تناول املضادات احليوية«.  واضاف »هذا يعني انه 
ل���ن يكون الئقا متاما بحلول موعد مباراتي التصفيات في اكتوبر ولن 
يستطيع اللعب«، ويتنافس اينكه مع تيم فيسه وريني ادلر ومانويل 

نوير على مركز حراسة مرمى املنتخب االملاني.

استبعاد اينكه من تشكيلة ألمانيا

مهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بتسجيله الهدف األول مبرمى خيريز

)أ.پ( العاجي ديديه دروغبا في طريقه لتسجيل الهدف الثالث لصالح تشلسي         

فيدرر في صدارة العبي التنس

إيقاف رينو عامين 

نيستلروي يبتعد 6 أسابيع

التحقيق مع بيالمي الحتكاكه بمشجع 

احتفظ السويسري روجيه فيدرر بصدارة تصنيف رابطة الالعبني 
احملترف���ني للتنس الصادر االثنني املاضي، حيث بقي متقدما بفارق 
2410 نقاط على االسباني رافايل نادال صاحب املركز الثاني و2865 

نقطة امام البريطاني اندي موراي الثالث.
ولم يطرأ بالتالي اي تعديل على مراكز الصدارة، في حني ش���هد 
الترتيب تقدم التش���يكي توماس بيردتش مرتبتني ليحل في املركز 
الس���ادس عشر، وتراجع االسباني طومي روبريدو مرتبتني ليحتل 

املركز الثامن عشر.
وصعدت الروسية ايلينا دمينتييڤا مرتبة واحدة وصارت رابعة على 

الئحة التصنيف العاملي اجلديد لرابطة العبات التنس احملترفات.
 وبقيت الصدارة للروسية االخرى دينارا ساڤينا برصيد 8340 
نقطة، لكن االميركية سيرينا وليامس الثانية تشدد اخلناق عليها 

اذ تبتعد عنها بفارق 533 نقطة فقط.

اعلن االحتاد الدولي للس���يارات في باريس انه اوقف فريق رينو 
الذي يش���ارك في بطولة العال���م للفورموال واحد مدة عامني مع وقف 
التنفيذ، واملدير العام الس���ابق للفريق فالفيو برياتوري مدى احلياة 
بسبب فضيحة الغش التي تعود الى جائزة سنغافورة الكبرى العام 
املاضي. جاء ق���رار االحتاد الدولي بعد اجتماع املجلس العاملي التابع 
له للبحث في املسألة، وكشف سائق رينو السابق، البرازيلي نيلسون 
بيكيت جونيور ان ادارة الفريق طلبت منه خلق حالة اصطدام متعمدة 
لكي تدخل سيارة االمان الى ارض احللبة ما يصب في مصلحة زميله 
االسباني فرناندو ألونسو. واستمع املجلس العاملي للسيارات الى السائقني 

الونسو وبيكيت جونيور في حني غاب برياتري وساميوندز.

تعرض الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد االسباني 
مجددا الى اصابة ستبعده من 5 الى 6 أسابيع حسب ما أعلن النادي.

 وخاض فان نيس����تلروي مباراته االولى في الدوري االسباني بعد 
غياب 9 أشهر بس����بب خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى في 
نوفمبر املاضي، وجنح في تسجيل الهدف اخلامس لفريقه الذي اكتسح 

ضيفه خيرز 0-5. 
 ش����ارك فان نيس����تلروي )33 عاما( في ربع الس����اعة االخير مكان 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجل هدفه قبل النهاية بدقيقتني حني 
ارس����ل كرة من بني قدمي احلارس، لكنه تعرض الى اصابة في العضلة 
األمامية للفخذ.  س����جل املهاجم الهولندي 46 هدف����ا لريال مدريد منذ 
انتقاله اليه من مان يونايتد االجنليزي عام 2006، اربعة منها املوس����م 
املاض����ي قبل ان يصاب، علما بأنه كان هداف الدوري االس����باني خالل 

موسم 2006-2007 برصيد 25 هدفا سجلها في 37 مباراة.

 فتحت شرطة مدينة مانشستر اإلجنليزية التحقيق مع مهاجم نادي 
مانشستر سيتي ومنتخب ويلز لكرة القدم كريغ بيالمي حول احتكاكه 
مبشجع نزل أرض امللعب في نهاية مباراة دربي املدينة أمام مان يونايتد. 
وخسر سيتي املباراة 4-3 بعدما سجل مايكل أوين هدفا قاتال ليونايتد 
في الدقيقة السادس����ة من الوقت احملتسب بدال من الضائع، بعدما كان 

حكم املباراة أشار باحتساب أربع دقائق فقط وقتا بدال من الضائع.
وذكرت شرطة مانشستر أنها فتحت حتقيقا مع بيالمي، مضيفة انها 
لم تتلق ش����كاوى رسمية. وس����جل بيالمي هدفني لسيتي بينهما هدف 

التعادل للفريق 3-3 في الدقيقة 90 من املباراة.

ريال مدريد بالخمسة في الصدارة وبرشلونة الستعادتها أمام راسينغ
الى لودوفيك جيولي الذي تابعها بيمناه من 

داخل املنطقة )29(.
 وظل اللعب س���جاال بني الفريقني حتى 
الدقائ���ق االخيرة ال���ى ان جنح الضيف في 
تعديل النتيجة بعد متريرة من االرجنتيني 
ليساندرو لوبيز الى غوميس الذي لم يتوان 
في وضعها داخل املرمى من مسافة 6 امتار 

.)85(
 واذا كان غوميس جنب فريقه اخلسارة، 
فانه لم يستطع بالتالي اعادته الى الصدارة، 
حيث صار رصيده 14 نقطة في املركز الثاني 
بفارق نقطتني خلف بوردو املتصدر وحامل 
اللقب وبفارق االهداف امام مرسيليا وصيف 
البطل، بينما صار سان جرمان سادسا وله 

11 نقطة.
 وفاز تول���وز على ضيفه لومان بهدفني 

التيان ديو )26( وموسى سيسوكو )69(.
 وتع���ادل لن���س مع ضيف���ه ليل بهدف 
للتوغولي عبد الرزاق بوكاري )57( مقابل 
هدف لعادل رامي )90( بعد ان خسر الضيف 

جهود العبه يوهان كاباي )73(.

البرتغال

انفرد بنفيكا باملركز الثاني اثر فوزه على 
مضيفه يونياو ليريا 2-1 في املرحلة اخلامسة 
من الدوري البرتغالي، وسجل سافيوال )5( 
وكاردوزو )79 من ركلة جزاء( هدفي بنفيكا 
ودافيد لويز )18 خطأ في مرمى فريقه( هدف 

يونياو ليريا.
 ورفع بنفيكا رصيده الى 13 نقطة بفارق 
نقطي���ن خلف س���بورتينغ براغا املتصدر 
وثالثة نقاط امام بورتو بطل املواسم الثالثة 

االخيرة.
 وفاز ناس���يونال ماديرا على ماريتيمو 
فونشال بهدفني الدغار )35 و76( مقابل هدف 
لكامبوس )56(، وخسر نافال امام ڤيتوريا 
سيتوبال بهدف لكازميرتشاك )27(، وتعادل 
اكادمييكا كوامبرا مع بيليننسيش بهدف مليغل 

بيدرو )5( مقابل هدف لدياكيته )61(.

هولندا

احتفظ ايندهوفن بصدارة ترتيب الدوري 
الهولندي اثر ف���وزه على مضيفه فيينورد 
املتص���در الس���ابق 3-1 في خت���ام املرحلة 

السابعة.
 وسجل داني كوفرمانز )11 و20( وعثمان 
بق���ال )37( اهداف ايندهوف���ن، وانديفيليه 

سلوري )23( هدف فيينورد.
 ورفع ايندهوفن رصي���ده الى 17 نقطة 
مقاب���ل 14 لفيينورد الذي تراجع الى املركز 

الرابع.
 وبقي تونتي انش���كيده وصيف البطل 
شريكا للمتصدر بفوزه على مضيفه هيرينفني 
بهدفني نظيفني سجلهما ميروسالف شتوخ 

)22 و72(.
 وصار اياك���س ثالثا بفوزه الكبير على 
مضيفه فنلو برباعية نظيفة سجلها جميعها 
االوروغوياني لويس سواريز )3 و68 و70 

و90(.
 وخسر دن هاغ امام اوتريخت بهدف وحيد 

حمل توقيع درايز مرتينز )70(.

أسكوتلندا

انفرد سلتيك وصيف البطل بصدارة ترتيب 
الدوري االسكوتلندي اثر فوزه على ضيفه 
هارتس ثالث املوسم املاضي 2-1 في ختام 

املرحلة اخلامسة.
 وافتتح االسباني سوسو سانتانا التسجيل 
للضيوف في وقت مبكر )5(، وقلب اصحاب 
االرض الطاولة في الش���وط الثاني بعد ان 
سجل لهم كريستوفر كيلن )56( وغلني لوفنز 

)90( هدفي الفوز.
 ورفع سلتيك رصيده الى 13 نقطة وتقدم 
بفارق نقطتني على رينجرز حامل اللقب الذي 
تعثر بتعادله مع مضيفه كيلمارنوك 0-0.

ورفع روما غلته بعد متريرة عرضية من 
توتي تابعها دانييلي دي روسي برأسه هدفا 
ثالثا )41(، وفي الشوط الثاني، قلص البرتو 
جيالردينو الفارق بعدما وصلته كرة داخل 

املنطقة تابعها في الشباك )84(.
وفاز بارما على باليرمو بهدف لكريستيان 
تساكاردو )17(، فيما تعادل كاتانيا مع ضيفه 
التسيو بهدف لالوروغوياني خورخي اندريس 
مارتينيز )12( مقابل هدف لالرجنتيني خوليو 

كروز )57(.

ألمانيا

اكتفى كل من هامبورغ وباير ليفركوزن 
املتصدرين بنقطة واحدة بعد تعادل االول مع 
مضيفه اينترخت فرانكفورت 1-1، والثاني مع 
ضيفه فيردر برمين 0-0 امس االحد في ختام 

املرحلة السادسة من الدوري االملاني.
في املباراة االولى، كان هامبورغ البادئ 
بالتسجيل في وقت مبكر عن طريق البرازيلي 
زي روبرتو )8(، وادرك اينترخت فرانكفورت 

التعادل بواسطة ماركو روس )32(.
وصار رصيد هامب���ورغ 14 نقطة وهو 
يتقدم بفارق االهداف عن بايرن ليفركوزن 

الذي فشل في انتزاع الصدارة.
وفي مباراة ثالثة، اذل فرايبورغ العائد الى 
االضواء مضيفه هرتا برلني وعمق جراحه في 
املركز االخير برباعية نظيفة سجلها الكرواتي 
ايفيكا بانوفيتش )5 و67( وسيدريك ماكيادي 

)12( والكاميروني محمدو ادريسو )42(.

فرنسا

أنقذ بافيتيمبي غوميس فريقه ليون من 
اخلسارة امام مضيفه باريس سان جرمان 
حني س���جل له هدف التعادل 1-1 في ختام 

املرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.
 وجنح باريس سان جرمان في اقتناص 
هدف السبق بعد ان أهدى غييوم هوارو كرة 

وعجز ميالن عن هز شباك ضيفه طوال 
75 دقيقة حيث متكن في النهاية الهولندي 
املخضرم كالرنس س���يدورف من تسجيل 
الهدف الوحيد بتسديدة ميينية من 6 امتار 

بعد كرة من ماسيمو امبروزيني.
 وحرم كييڤو ضيفه جنوى من استعادة 
الصدارة التي ذهبت الى يوڤنتوس وصيف 
البطل بعد فوزه على ضيفه ليفورنو 0-2، 
بتغلبه عليه بثالثة اهداف مليكيلي ماركوليني 
)5 من ركلة جزاء( وااللباني ايرون بوغداني 
)7( وسيرجيو بيليسييه )77( مقابل هدف 

لسيرجيو فلوكاري )65(.
وعاد س���مبدوريا شريكا ليوڤنتوس في 
الصدارة برصيد 12 نقطة وهو يتخلف عنه 
بفارق االهداف بعد فوزه الكبير على ضيفه 
سيينا باربعة اهداف الجنلو بالومبو )23( 
ودانييلي مانيني )31( وماركو بادالينو )48 

و85( مقابل هدف مليكيلي فيني )68(.
وتغلب باري على ضيفه اتاالنتا برغامو 
باربعة اهداف لاليطالي االرجنتيني اميانويل 
ريفاس )7( والبرازيلي باولو ڤيتو باريتو )9( 
والهندوراسي ادغار الفاريز )39( وماسيمو 
دوناتي )61( مقابل هدف جلانباولو بيلليني 
)85(. واهدر باريتو ركلة جزاء )52( الصحاب 

االرض.
وفاز روما على ضيفه فيورنتينا 3-1. وتقدم 
صاحب االرض عن طريق قائده فرانشيسكو 
توتي الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء تسبب بها 
اليساندرو غامبيريني )27(، واضاف توتي 
الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة ميينية من 

داخل املنطقة اثر ركلة ركنية )33(.

امام مان يونايتد.
وتغلب ايڤرت���ون على ضيفه بالكبيرن 
بثالثية نظيفة س���جلها الفرنس���ي لويس 
ساها )22 و54( والكاميروني جوزيف يوبو 

.)58(
وفاز ولفرهامبت���ون على ضيفه فولهام 
بهدف���ني ليكفن دوي���ل )18( وديڤيد ادوارد 
)50( مقاب���ل هدف لدان���ي مورفي )66 من 

ركلة جزاء(.

إيطاليا

انق���ذ االرجنتيني البرتو دييغو ميليتو 
فريقه انتر ميالن حامل اللقب في املواس���م 
االربعة االخيرة بتس���جيله هدفي الفوز في 
مرمى مضيفه كالي���اري )2-1( في املرحلة 
الرابعة من الدوري االيطالي وكان كالياري 
البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي نيفيس 
كابوتشو جيدا الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء 
اثر خطأ ارتكبه مواطنه مايكون ضد زميله 

اليساندرو ماتري )16(.
وانتظر انتر ميالن حتى الشوط الثاني 
ليرد مرتني عبر ميليتو املنتقل من جنوى، 
االولى من مجهود فردي )51(، والثانية اثر 
ركلة حرة نفذها الصربي ديان ستانكوفيتش 
وعاجلها االرجنتيني بيمناه واضعا الكرة في 

اعلى الزاوية اليمنى )55(.
 وتابع ميالن بقي���ادة مدربه البرازيلي 
ليوناردو عروضه ونتائجه الهزيلة وحقق 
فوزا متواضعا وصعبا على ضيفه بولونيا 
بهدف يتيم هو الثالث في 4 مباريات مقابل 

5 اهداف دخلت مرماه.

)56(، من جهة أخرى يلتقي اليوم في افتتاح 
اجلولة الرابعة اش����بيلية مع ريال مايوركا 

وبرشلونة مع راسينغ.

 إنجلترا

حسم تشلسي مباراة القمة مع توتنهام 0-3 
في املرحلة السادسة من الدوري االجنليزي 
وجنح حارسا تشلسي التشيكي بيتر تشيك 
وتوتنهام االيطالي كارلو كوديتش���يني في 
التص���دي لعدة كرات خط���رة قبل ان ميرر 
العاجي ديدييه دروغبا كرة عرضية طويلة 
من اجلهة اليمنى انقض عليها اش���لي كول 
وتابعها في الشباك برأسه سابحا من امام قدم 

املدافع الكرواتي فيدران كورلوكا )32(.
وفي الشوط الثاني، فرض تشلسي سيطرة 
واضحة على منطقة املناورات وزاد غلته بعد 
تسديدة من دروغبا تصدى لها كوديتشيني 
فعادت الى فرانك المب���ارد الذي هيأها الى 
االملاني ميكايل باالك فأودعها الش���باك من 

مسافة قريبة )58(.
واضاف دروغبا الهدف الثالث بعد مناولة 
طويلة خلف الدفاع انطلق اليها وهرب من 
كورلوكا الذي ارمتى وحاول اعادة الكرة الى 
حارسه الذي فقد توازنه فاكملها العاجي دون 

مضايقة)63(.
الهندوراسي ويلسون باالسيوس  وكاد 
يقلص الفارق بعد ان هيأ له بيتر كراوتش 
بعد قليل من نزوله احتياطيا، كرة برأس���ه 
دخل املنطقة اطلقها االول فمرت بجوار القائم 

االمين )69(.
واصيب دروغبا وخرج على حمالة )85(، 
وكاد بديله مواطنه سالومون كالو يرفع الغلة 
بعد متريرة من الفرنسي فلوريان مالودا لكن 
كوديتشيني كان حاضرا )88(، وانقذ األخير 
مرماه من هدف آخر وس���جل كراوتش هدفا 
الغي بداعي التس���لل وصار رصيد تشلسي 
18 نقطة وحافظ عل���ى فارق النقاط الثالث 

تصدر ريال مدريد وصيف البطل الترتيب 
بفارق هدف واحد امام برشلونة حامل اللقب 
اثر فوزه على ضيفه خيريز 5-0 في املرحلة 

الثالثة من الدوري االسباني لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد وصيف البطل بعد ركلة 
البداية مباشرة وبعد ان وصلت الكرة الى 
البرتغالي كريستيانو رونالدو افضل العب 
في العالم في املوس����م املاضي واملنتقل من 
مان يونايتد بطل اجنلترا، فهرب في اجلهة 
اليمنى وسدد من بني 4 مدافعني في الشباك 
بعد 37 ثانية مسجال اسرع هدف في بطولة 

املوسم احلالي.
وس����دد رونالدو كرة قوي����ة من خارج 
املنطق����ة تصدى لها احل����ارس فعادت الى 
راوول غونزالي����ز الذي تابعها من مس����افة 
قريبة في جسم احلارس مجددا عادت بعدها 
الى البرازيلي كاكا املنتقل من ميالن االيطالي 

ارسلها بجانب القائم االمين )6(.
وبادل الفريق الزائر الذي خاض مباراته 
االولى على ملعب س����انتياغو برنابيو في 
العاصمة مدريد منذ 62 عاما منذ تأسيسه في 
24 سبتمبر 1947 كونه يشارك للمرة االولى 
في الدوري املمتاز، الهجمات واخلطورة طوال 
الشوط االول وفي نصف الساعة االول من 

الشوط الثاني.
وانقذ رونالدو ماء وجه الفريق امللكي بعد 
ركنية من اجلهة اليمنى ارتقى لها برأس����ه 
ووضعها في الشباك هدفا ثانيا له ولفريقه 
)75( وت����رك بعد ذلك مكانه للهولندي رود 
ڤان نيس����تلروي العائد من اصابة ابعدته 

طويال عن املالعب.
واضاف اخلبير غوتي بديل كاكا الهدف 
الثالث بعدما فش����ل الفرنسي كرمي بنزمية 
في التحكم بكرة اراد تسديدها فوصلت الى 
االول ال����ذي اطلقها بقوة فأصابت احلارس 

اميليو فيكييرا ودخلت مرماه )78(.
وعوض بنزمية إخفاقاته السابقة بتسديدة 
يسارية رائعة عانقت الشباك معلنة الهدف 
الرابع )82(، وكانت عودة ڤان نيستلروي 
موفقة واضاف الهدف اخلامس بتس����ديدة 
من بني قدمي احلارس)88( كسر به التعادل 
الكامل مع برش����لونة الذي كان تغلب على 
قطب العاصمة الثاني اتلتيكو مدريد 2-5 

في االفتتاح.
وتغل����ب اتلتيك بلباو على ڤياريال ب� 3 
اهداف لفرناندو لورنتي )11 و40( خافيير 
مارتينيز)59( مقابل هدفني لروبن كاني )49( 
وسانتي كازورال )85(، وبقي الفائز احد اضالع 

مثلث الصدارة برصيد 9 نقاط ايضا.
وفشل ڤالنسيا في ان يكون يحول املثلث 
الى مربع بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه 

سبورتينغ خيخون 2-2.
وتقدم الفريق الضيف بهدف مبكر عبر 
دافيد بارال الذي تابع كرة من زاوية صعبة 
اثر ركلة حرة )7(، وادرك داڤيد ڤيا التعادل 
بتسديدة ميينية من داخل املنطقة )24( قبل 
ان يخسر خيخون جهود العب وسطه ميغل 
ماركوس ماديرا »ميشال« بالبطاقة الصفراء 

الثانية )26(.
وفي الشوط الثاني، سهلت مهمة اصحاب 
االرض جراء النق����ص العددي في صفوف 
الفريق الزائر، واضاف ڤيا الهدف الشخصي 
الثاني بتسديدة من داخل املنطقة )60(، لكن 
خيخون ابى ان يستس����لم واستطاع ادراك 
التع����ادل ب� 10 العبني بع����د ان جنح املدافع 
الفرنسي ارنوالن غرغوري في متابعة رأسية 
لك����رة وصلته من ركلة حرة نفذها جيرارد 

اوتيت ساراباسا )86(.
وف����از امليريا على ضيفه خيتافي بهدف 
وحيد مليش����ال ماس����يدو روش����ا ماتشادو 

.)48(
وسقط سرقس����طة على ارضه امام بلد 
الوليد به����دف خلورخي لوبيز )26( مقابل 
هدفني ملاركوس غارسيا بارينو »ماركيتوس« 
)4( وسيسينيو غونزاليز مارتينيز »سيسي« 

ميليتو أنقذ انترميالن وتشلسي يهزم توتنهام وهامبورغ يتعادل
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