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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الخامسة(

اجلزيرة الرياضية +9:451جنوى ـ يوڤنتوس

إسبانيا )المرحلة الرابعة(
اجلزيرة الرياضية +112خيخون ـ سرقسطة

أعلن االحتاد التايلندي لكرة القدم ان االجنليزي براين 
روبســـون وافق على تولي مهمة االشراف على منتخبه 
في الفترة املقبلـــة خلفا لبيتر ريد. وقال رئيس االحتاد 
التايلندي ووراي ماكودي للصحافيني »لقد وافق روبسون 
على تدريب منتخب تايلند«. ومن املتوقع ان يبدأ روبسون، 
قائد منتخب اجنلترا والعب مان يونايتد السابق، مهمته 

مع منتخب تايلند في منتصف اكتوبر املقبل

أكد االحتاد االجنليزي لكرة القــــدم اقامة مباراة بني منتخبي اجنلترا والبرازيل 
في قطر في الرابع عشــــر من نوفمبر املقبل.وســــتقام املباراة بني املنتخبني اللذين 
حجزا بطاقتيهما الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا على ســــتاد خليفة 
الدولــــي. وقال مدرب منتخب اجنلترا، االيطالي فابيو كابيللو »ان مواجهة البرازيل 
مهمة بالنسبة لنا ألنها متكننا من حتديد مستوانا فضال عن معرفة ما ينقصنا في 
مواجهــــة املنتخبات األفضل«. وكان االحتاد القطري للعبة أعلن قبل فترة عن اقامة 

هذه املباراة في الدوحة في حال جنحت اجنلترا في التأهل الى املونديال.

براين روبسون مدرباً لتايلند إنجلترا تواجه البرازيل في قطر 14 نوفمبر

مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز يسقط فوق حارس أوبيرهاوزن               )أ.پ( جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي يسدد الكرة بني العبي راسينغ          )رويترز(

الكولومبي اورالندو دوك خالل منافسات القفز عن املرتفعات

العبة التنس البلجيكية جوستني هينان تعود من االعتزال

برشلونة يكتسح راسينغ.. وتأهل أرسنال وليڤربول في كأس الرابطة
يوڤنتوس في اختبار صعب أمام جنوى.. وڤان بويتن يقود بايرن ميونيخ للدور الثالث بكأس ألمانيا

تحقيقات بشأن أبوة رونالدو لطفل 

ميسي: ال يمكن البقاء خارج المونديال 

كشــــفت مجلة »كومي« البرازيلية املعنية بأخبار املشاهير امس 
أن املهاجم البرازيلي رونالدو يواجه عملية حتقيق للتأكد من أبوته 
ألحد األطفال. وكشــــفت املجلة عن دعــــوى اقامتها امرأة )27 عاما( 
تعيش في ســــنغافورة وتؤكد أنها حملت إثر عالقة عابرة جمعتها 
بالالعب عام 2004. وتؤكد املرأة أن االبن املفترض للمهاجم، واملولود 
في أبريل عام 2005، قد يكون »شديد الشبه باالبن األكبر لرونالدو« 
الذي يدعى رونالد )9 أعوام( وجــــاء ثمرة زواج الهداف املخضرم 

بالعبة الكرة ميلينا دومنينغيس.

حث النجم ليونيل ميســـي زمالءه في املنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم على الترابط من أجل الفوز باملباراتني املتبقيتني في تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم 2010 ألن »األرجنتني ال ميكنها 
البقاء خارج كأس العالم«. وقال الالعب في تصريحات إلحدى اإلذاعات 
احمللية مبدينة روساريو مسقط رأسه، »أنا وحدي لن أفوز مبباراة، 
هذه مسؤوليتنا جميعا في الفريق. علينا الترابط واملضي قدما، ألن 
األرجنتني ال ميكنها البقاء خارج كأس العالم«. وحتتل األرجنتني املركز 
اخلامس في التصفيات، الذي يؤهل صاحبه خلوض دور فاصل، لذا 
فـــإن االهتمام ينصب على املباراتني األخيرتني أمام بيرو على أرضه 
وأورغواي خارجها. وتابع »األمر املهم هو التأهل وإنهاء هذا الوضع 

املتأزم.. بوحدتنا جميعا ميكننا أن منضي قدما«.

دوك يفوز ببطولة »ريد بل« للقفز عن المرتفعات هينان تعلن عودتها بعد 16 شهراً من اعتزالها

بعد 8 جوالت، ونحو 300 قفزة و7488 م انحدارا 
في سرعة 85 كم/س في 3 ثوان فقط، أسدل الستار 
على بطولة ريد بل للقفز عن املرتفعات للعام 2009، 
التي بدأت في أوائل مايو املاضي في فرنســـا. مع 
عروض مميزة وحمـــاس جماهيري رائع، تخطى 
حدث ريد بل للقفز عن املرتفعات الرياضة التقليدية 
لينتقل بها إلى عهد جديد. وكان اللقب في النهاية 
من نصيب الكولومبي أورالندو دوك الفائز ببطولة 

العالم 9 مرات، بعد أن حل رابعا في أثينا.
أكثر من 8 آالف متفرج شاهدوا فوز اإلجنليزي 
غاري هانت الذي سجل 334.80 نقطة في اجلولة 
الثامنة التي أقيمت على بحيرة »فولياغميني« في 
العاصمة اليونانية، في حني حصل الروسي آرمت 
سيلشينكو )312.50 نقطة( على املركز الثاني. أما 
األميركي كنت دوموند فقد حل ثالثا ليسجل أول 

صعود إلى منصة التتويج في مسيرته.
وعلق دوك على فوزه، قائال: »إني أشـــارك في 
مسابقات القفز عن املرتفعات منذ عدة سنوات، فأنا 
معتاد على الضغط، ولكني لم أر منافسة كهذه من 
قبل. هذا ليس فقط لقب جديد يزداد على سجلي، 
هذا هو اللقب الـــذي كان علي أن أدافع عنه فبعد 
الغطســـة الثانية، كنت ما زلت بعيدا عن اللقب، 
ولكني عرفت أنه بإمكاني حتسني وضعي للحصول 

علـــى املركز الرابع الذي كنت بحاجة إليه«. وبعد 
حصول هانت ودوك على مجموع النقاط نفسه في 
مجمل البطولة )127 نقطة( كان البد من االحتكام 
إلـــى عدد مرات الفوز التي كانت من نصيب دوك. 
أما الروسي آرمت سيلشـــينكو فقد حل في املركز 

الثالث مع مجموع نقاط 111 نقطة.
أما غـــاري هانت، الغطـــاس الوحيد الذي قام 
بقفزة تعرف بــــ »3 رباعيات« وهي 3 دورات و4 
لفات مع درجة صعوبة بلغت 6.2 وهي األصعب 
حتى اآلن في البطولة فقد قام أيضا بقفزة جديدة 
وفريدة من نوعها في النهائيات في اليونان. ففي 
جولتني من أصل 3، حصل اإلجنليزي هانت البالغ 
من العمـــر 25 عاما على أعلى النقاط وفقا ألدائه، 

وبالتالي استحق فوزه الثاني.
وعلق قائال: »إني بغاية السعادة ألنني لم أكن 
أعتقد أنه باســـتطاعتي الفوز باللقب، ولكن بعد 
اجلولة الثانية عرفت أن الفوز بني يدي نوعا ما. كل 
شيء كان جيدا، كنت قلقا بعض الشيء قبل القفزة 
اجلديدة، ولكن عرفت بعدها أنه بإمكاني الفوز في 
املركز األول. كان موســـما سحريا لي، وأعتقد أن 
بطولة ســـباق ريد بل للقفز عن املرتفعات تدفع 
بهذه الرياضة إلى األعلى. سأعود اآلن إلى ارتفاع 

10 أمتار وأبدأ حتضيراتي للموسم املقبل«.

أعلنت العبة التنس البلجيكية السابقة جوستني 
هينان، املصنفة األولى على العالم سابقا، عودتها 
إلـــى مالعب التنس، بعد 16 شـــهرا على اعتزالها 

اللعب.
وصرحـــت هينان عبر بث تلفزيوني مباشـــر 
بأنها ســـتخوض بعض املباريات االستعراضية 
نهاية العام احلالي لتعود بعدها إلى املنافسة في 
بطوالت احملترفات بداية من املوسم املقبل، 2010، 
على أن تكون أولى البطوالت الكبيرة التي تشارك 

فيها هي بطولة أستراليا املفتوحة.
وقالت هينان )27 عاما( إنها تعتزم اللعب حتى 

أوملبياد 2012 بالعاصمة البريطانية لندن.
وأضافت »بدأ احلماس يشتعل بداخلي مجددا.. 
أعدت شحن بطارياتي خالل الشهور املاضية، بدنيا 
ومعنويا وسأعود للحلبة.. أشعر بالسعادة، لكن 
هناك بعض الشكوك أيضا في بداية هذه املغامرة.. 
لكنني أعتقد أنه االختيار األمثل. أشعر بالسعادة 

ألن اجلميع يشاركونني ذلك اآلن«.

وأحرزت هينان على مدار مسيرتها قبل االعتزال 
ألقـــاب 41 بطولـــة من بطوالت الرابطـــة العاملية 
حملترفات التنـــس، كان بينها ســـبعة ألقاب في 
بطوالت »غراند سالم« األربع الكبرى، كما اعتلت 
قمة التصنيف العاملي للمحترفات ملدة 117 أسبوعا 
كما فازت بامليدالية الذهبية للتنس في األوملبياد. 
وكانت الضربات اخللفية ليدها في املباريات هي 
األفضل في العالم على مدار مســـيرتها مع اللعبة 

قبل االعتزال.
وســـبق لالعبة التنس البلجيكية األخرى كيم 
كليســـترز أن عادت للمالعب مؤخرا بعد اعتزالها 
اللعب ملدة عامني، وجنحت في إحراز لقب بطولة 
أميركا املفتوحة )فالشينغ ميدوز( في 13 سبتمبر 

احلالي.
بيد أن هينان قالت إن عودة كليســـترز ليست 
العامل الرئيسي في عودتها للمالعب. وأوضحت أن 
عودة كليسترز رمبا متثل حافزا معنويا لها، لكنها 

ليست السبب األكثر أهمية وراء عودتها.

وسجل بير نيلســـون هدفا 
بـــه هوفنهامي للفوز  )35(، قاد 
على مضيفه نورمبرج. كما تغلب 
دويســـبورغ، أحد فـــرق دوري 
الدرجـــة الثانيـــة، على مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ بهدف 
سجله كريســـتوفر أندرسن في 
الوقت بدل الضائـــع للقاء. ولم 
يجد بوروسيا دورمتوند صعوبة 
كبيرة فـــي التغلب على مضيفه 
كارلسروه أحد فرق دوري الدرجة 
الثانيـــة بثالثة أهداف ســـجلها 
املصري محمد زيدان في الدقيقة 
الثانية ولوكاس باريوس 22 و52.
ووجه إنتراخت تراير أحد فرق 
دوري الدرجة الرابعة لطمة قوية 
ألرمينيا بيليفيلد، أحد فرق دوري 
الدرجة الثانية وتغلب عليه 4/2 
في الوقت اإلضافي بعدما تعادال 
2-2 فـــي الوقت األصلي. وتقدم 
أرمينيا بيليفيلد بهدفني سجلهما 
زالتكو يانيتش في الدقيقتني 46 
و49 ثم رد تراير بأربعة أهداف 
أحرزها سينيسي في الدقائق 61 
و75 من ضربة جزاء و120 ورايسر 

في الدقيقة 110.

لڤان بوينت مع الفريق في غضون 
ثمانية أيام فقط.

وقال الالعـــب »تناقلنا الكرة 
بسرعة وأدركنا أن بعض العبي 
أوبيرهاوزن عانوا اإلجهاد بعد 
25 دقيقة فقط من بداية املباراة. 
ســـنحت لنا الفـــرص بعد ذلك 

وسجلنا منها أهدافنا«.
وأراح الهولنـــدي لويس ڤان 
العديد  الفني لبايرن  املدير  غال 
من جنومه األساسيني ولكنه دفع 
مبهاجمه اإليطالي لوكا طوني في 
الشـــوط الثاني لتكون املشاركة 
األولى له مع الفريق هذا املوسم 

بعد تعافيه من اإلصابة.
وكان للضيوف اليد العليا في 
مباريات أخرى حيث سحق شالكه 
مضيفه بوخـــوم بثالثة أهداف 
سجلها هايكو فيسترمان بضربة 
رأس والتركي خليل ألتينتوب 10 
و56، وداني فوكس العب بوخوم، 
عن طريق اخلطأ، في مرمى فريقه 
)76(. وأفســـد شالكه بذلك على 
بوخوم مباراته األولى حتت قيادة 
مدربه املؤقت فرانك هاينمان بعد 

يومني من إقالة مارسيل كولر.

ڤان بوينت هدفـــني ليقود بايرن 
إلى فوز ســـاحق على  ميونيخ 
ضيفه روت فايس أوبيرهاوزن 
5-0 في الـــدور الثاني لبطولة 
كأس أملانيا. وتأهل بايرن للدور 
الثالث، كما حلق به دويسبورغ 
بالتغلب على مضيفه بوروسيا 
مونشنجالدباخ 1-0 وهوفنهامي 
بالفوز علـــى مضيفه نورمبرج 
بنفس النتيجة وشالكه بالفوز على 
مضيفه بوخوم 3-0 وبوروسيا 
دورمتونـــد بالفوز على مضيفه 
كارلســـروه بنفس النتيجة. فاز 
إنتراخـــت تراير علـــى أرمينيا 

بيليفيلد 2-4.
وفي ميونيخ، استهل فيليب 
الم التسجيل لبايرن في الدقيقة 
32 وأضاف ماريو غوميز الهدف 
الثاني للفريق في الدقيقة 40، ثم 
سجل ڤان بوينت الهدف الثالث في 
الدقيقة 67 قبل أن يحرز توماس 
مولر الهـــدف الرابع في الدقيقة 
70، بعد نزولـــه بدقيقتني فقط، 
ثم اختتم ڤان بوينت التســـجيل 
في الدقيقة 86 بهدف ثان له من 
ضربة رأس. والهدف هو الرابع 

الوجــــوه الشــــابه لتالفي ضغط 
املباريات على جنوم الفريق األول 
الذي يركز بشكل كبير على الدوري 
االجنليزي املمتاز دوري األبطال.

املباريــــات فاز  باقــــي  وفــــي 
ستوك سيتي على بالكبول 3-4 
وبورتســــموث على كاراليل 1-3 
وســــندرالند على برمنغهام 0-2 
وبولتــــون على وســــت هام 1-3 
وبارنســــلي علــــى بيرنلي 2-3 
وبالكبيرن على نوتنغهام فورست 
1-0 وبتيربوروه على نيوكاسل 
2-0 وســــكونثورب على بورت 

فايل 0-2.

ألمانيا

سجل املدافع البلجيكي دانيال 

التوالي. في  وليدز يونايتد على 
املباراة األولى تفوق ارسنال على 
ضيفه وست بروميتش بنتيجة 
جيدة )2-0(، سجل كل من سانشيز 
وات فــــي الدقيقة الـ 68، وأضاف 
املكسيكي املوهوب كارلوس البيرتو 
فيال الهدف الثاني في الدقيقة 76، 
واعتمد املدرب الفرنســــي آرسني 
فينغر على عدد كبير من الالعبني 
الشــــباب بهدف إكسابهم اخلبرة 
املطلوبة ليكونوا دعامة للفريق 

األول.
وفي اللقاء الثاني فاز ليڤربول 
على مستضيفه ليدز يونايتد بهدف 
وحيد سجله الشاب الفرنسي ديڤيد 
نغوغ في الدقيقة 66، ودفع املدرب 
االسباني رافائيل بنيتيز ببعض 

ليؤكد ان اخلسارة امام كييڤو مردها 
التعب الذي اصاب العبي الفريق 
جراء خوضهم مباراة صعوبة في 
مسابقة يوروبا ليغ. اما يوڤنتوس 
فســــيدرك ما اذا كان ميلك القوة 
الذهنية للذهاب الى اماكن يستطيع 
العودة منها بثالث نقاط لينتقل 
من مرحلــــة الطامحني الى احراز 
اللقب الــــى منافس حقيقي عليه. 
وحذر حارس يوڤنتوس جانلويجي 
بوفون فريقه من االستهتار بالفريق 
املنافس وذكره باخلســــارة امامه 
املوسم املاضي 2-3 وقال مازحا 
»ال اريد ان يدخــــل مرماي ثالثة 
اهداف مــــرة اخرى. جنوى فريق 
جيد خصوصا عندما يلعب على 
ارضه ألن االجواء مثيرة دائما في 
املدرجات«. لكنه اوضح »يتوجب 
علينا ان نكون اقوياء وال نخاف من 

شغف انصار الفريق احمللي«.

إنجلترا

تأهل أرســــنال وليڤربول الى 
الدور الرابع لكأس رابطة احملترفني 
اإلجنليزية بفوزين ثمينني على 
كل من وســــت بروميتش ألبيون 

وتعــــادل في واحدة في أول ثالث 
مباريات له هذا املوسم لكن اشبيلية 
لم يجد صعوبة في التغلب عليه. 
وافتتح سيباستيان سكيالتشي 
التســــجيل بعد 17 دقيقة واضاف 
دييغو بيروتي الهدف الثاني من 
ضربة رأس ليتقدم اشبيلية الى 
املركز الثالث »مؤقتا« برصيد تسع 

نقاط من اربع مباريات.
وتقــــام اليوم مبــــاراة واحدة 
في ختام املرحلــــة الرابعة حيث 
يلتقي ســــبورتينغ خيخون مع 

سرقسطة.

إيطاليا

يخوض يوڤنتوس الثاني بفارق 
االهداف، واملتجدد بقيادة مدربه 
الشاب تشيرو فيريرا اول اختبار 
جدي لقدراتــــه عندما يحل ضيفا 
على جنوى احدى مفاجآت املوسم 
احلالي في املرحلة اخلامســــة من 
الدوري االيطالــــي. وكان جنوى 
تصدر الترتيب في املراحل الثالث 
االولى قبل ان يتخلى عنها بخسارته 
االسبوع املاضي امام كييڤو 3-1. 
ومتثل املباراة فرصة امام جنوى 

أحرز ليونيل ميســــي هدفني 
ليقود برشلونة حامل اللقب للفوز 
على مضيفــه راسينــغ سانتاندر 
4 - 1 اول من امــــس في املرحلة 
الرابعة من الدوري االسباني لكرة 
القدم. وأنزل برشلونة مبنافسه 
اتلتيكو مدريد هزمية ثقيلة بنتيجة 
5-2 يوم الســــبت املاضي بعدما 
سجل أربعة أهداف في الشوط األول 
وتعرض راسينغ للموقف ذاته، 
إذ استقبلت شباكه ثالثة أهداف 
في غضون سبع دقائق بالشوط 
األول عبر زالتان ابراهيموڤيتش 
وميســــي وجيرار بيكي.وأضاف 
ميســــي الهدف الرابع في الشوط 
الثاني ليرفع رصيده الى خمسة 
أهداف في أربع مباريات بالدوري 
قبل أن يســــجل اوسكار سيرانو 
هدف راسينغ الوحيد قرب نهاية 
اللقاء. وميلك برشلونة 12 نقطة 

من أربع مباريات.
وتوقفت املسيرة الرائعة لريال 
مايوركا هذا املوسم بعد هزميته 
خارج ملعبه 0-2 امام اشبيلية. 
وكان ريال مايوركا بدأ املباراة في 
املركز الرابع بعد ان فاز مبباراتني 

وقف الحارس الفرنسي لوريس مباراة واحدة

منصور بن زايد ينفرد بملكية »سيتي«

اعلن االحتاد الدولي لكرة القدم انه اوقف حارس مرمى منتخب 
فرنسا هوغو لوريس مباراة واحدة بعد طرده من املباراة التي اقيمت 
بني فرنسا وصربيا في بلغراد في 9 الشهر اجلاري ضمن تصفيات 
املجموعة السابعة املؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا. ولن 
يتمكن لوريس بالتالي من املشاركة في املباراة املقبلة ملنتخب بالده 
الذي سيواجه جرز فارو في 10 اكتوبر املقبل ضمن التصفيات ذاتها، 

اال انه قد يشارك في املباراة االخيرة ضد النمسا في 14 منه.

أكد نادي مانشســــتر ســــيتي اإلجنليزي لكرة القدم أن الشيخ 
منصــــور بن زايد أصبح اآلن هو املالك الوحيد للنادي. واشــــترى 
الشيخ منصور النسبة الباقية من أسهم النادي والتي بلغت 10% من 
مؤسسة »وورلد وايد« االستثمارية، ولم يفصح عن املقابل املادي 
للصفقة. وتبلغ ثروة الشــــيخ منصور، أحد أفــــراد العائلة املالكة 
في أبوظبي، حوالي 555 مليار جنيه اســــترليني )تريليون دوالر( 

ليصبح بذلك أغنى مالكي أندية الدوري اإلجنليزي.


