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افتتح صانع العاب منتخب العراق لكرة 24
القدم نش����أت اكرم رصيده من االهداف في 
صفوف تونتي انشكيده وصيف بطل الدوري 
الهولندي بتس����جيله هدفني من اصل 8 في 
املباراة ضد يوري في مسابقة كأس هولندا.  
وجاء هدفا اكرم في الدقيقتني 11 و66. وكان 
اكرم قد انتقل الى صفوف تونتي من الغرافة 

القطري مطلع املوسم احلالي ليصبح أول 
العب عراق����ي يحترف في هولندا. يذكر ان 
اكرم امضى محط����ات احترافية مميزة في 
السعودية واالمارات وقطر مع الشباب والعني 
والغرافة على التوالي، وخاض مع منتخب 
بالده اكثر من 80 مباراة دولية وساهم في 

احراز كأس آسيا 2007.

 أكرم افتتح أهدافه مع انشكيده 
 أعلن ن����ادي نوتس كاونتي من 
الدرجة الثالثة االجنليزية لكرة القدم، 
ان مدافع منتخب اجنلترا الس����ابق 
سول كامبل تركه »بالتراضي« بعد 

مباراة واحدة.
 واعتبر النادي في بيان »مع اننا 
لم نصب بخيبة من ان لدى كامبل 

شعورا بأنه ال يستطيع الدخول في 
مش����روع طويل األمد أطلقه نوتس 
كاونتي، فإننا نتمن����ى له األفضل 
فيما تبقى من مس����يرته ونأمل أن 
يجد مكانا يستطيع من خالله اللعب 
على مس����توى دولي قبل مونديال 

.»2010

كامبل ترك نوتس كاونتي »بالتراضي«

)رويترز(مهاجم باير ليفركوزن ستيفان كيسلينغ يسقط فوق مدافع كايزر سلوترن جورجي ماندجيك 

)رويترز( البرازيلي كاكا يحتفل بهدفه األول مع ريال مدريد إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو 

)رويترز( املدافع البرازيلي لوسيو سجل هدفه األول مع انترميالن 

هامبورغ وڤولفسبورغ وباير ليفركوزن وهرتا برلين خارج الكأس
خرجت 4 فرق من العيار الثقيل من الدور الثاني ملسابقة كأس املانيا 
في كرة القدم هي ڤولفسبورغ بطل الدوري في املوسم املاضي، وهامبورغ 

وباير ليفركوزن متصدرا الترتيب احلالي وهرتا برلني.
واذا كان عذر ڤولفسبورغ الذي يبدو غير قادر على الدفاع عن لقبه، 
انه سقط امام كولن من نفس الدرجة بهدفني للبوسني ادين دزيكو )54( 
وساشا ريثر )66( مقابل ثالثة للنيجيري ماناسيه ايشياكو )22 و32( 
وسيباستيان فريز )65(، فان هامبورغ خسر امام مضيفه اوسنابروك 
من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتني 
االصلي واالضافي. سجل للخاسر الكرواتي مالدن بتريتش )77( وبيوتر 

تروتشوفسكي )90( وغي دمييل )100(.
وال تختلف احلال كثيرا بالنسبة الى باير ليفركوزن الذي سقط امام 
مضيفه كايزرس����لوترن من الدرجة الثانية بهدف لليوناني ثيوفانيس 
غيكاس )86( مقابل هدفني لسيدني سام )12( واريك يندريسيك )62(.

وخس����ر هرتا برلني بركالت الترجيح امام تي اس في ميونيخ 1860 
)ثانية( بركالت الترجي����ح 1-4 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتني االصلي 

واالضافي.
وحلق فرايبورغ بركب اخلارجني بخسارته امام اوغسبورغ )ثانية( 

0-1، ليرتفع عدد فرق الدرجة االولى الى 8 من اصل 18.
وافلت فيردر برمين من اخلروج بعد فوزه الصعب على ضيفه سانت 

باولي )ثانية( بهدفني الرون هونت )29( والبرازيلي نالدو )81( مقابل 
هدف لتش����الز تاكوي )75(، وكذلك كانت حال شتوتغارت الذي تغلب 
على مضيفه لوبيك )درجة رابع����ة( 3-1 بعد التمديد. وفاز اينتراخت 

فرانكفورت على آخن 4-6. 
وعلى صعيد الدوري، تفتتح اليوم املرحلة السابعة مبباراة نورمبرغ 

مع بوخوم في ال� 9:30 مساء بتوقيت الكويت.
على صعيد آخر، عاد املدافع األرجنتيني الدولي مارتن دمييكيليس إلى 
تدريبات فريقه بايرن ميونيخ، بعد 7 أسابيع من الغياب بسبب تعرضه 
إلصابة في الكاحل. وقال دمييكيليس ملوقع النادي على االنترنت »جميع 

األمور حتسنت مجددا، يجب علي فقط اآلن زيادة إيقاعي تدريجيا«.
ومن ناحية أخرى، شارك الهولندي مارك فان بوميل الذي يعاني من 

كسر في إصبع القدم، في بعض احلصص التدريبية اخلفيفة.
من ناحية ثانية، قال السويسري لوسيان فافر املدير الفني لهرتا برلني 
إنه يستبعد االستقالة، رغم تراجع الفريق للمركز األخير في الدوري.

ونقلت صحيفة »شبورتس بيلد« األسبوعية عن فافر -51 عاما- قوله 
»ملاذا افعل ذلك؟ أحظى بالكثير من تعاطف املشجعني«.

ويرتبط فافر بعقد مع هرتا برلني حتى 2011، وعلى الرغم من الهزائم 
اخلم����س املتتالية للفريق بعد فوزه على هانوڤ����ر في املرحلة األولى، 

جددت اإلدارة الثقة باملدرب.

 حسم انتر ميالن حامل اللقب 
في املواس���م االربع���ة االخيرة 
النتيجة في نصف الساعة االول 
وهزم ضيفه نابول���ي 3 � 1 في 
افتت���اح املرحلة اخلامس���ة من 

الدوري االيطالي لكرة القدم.
وفاج���أ انتر مي���الن ضيفه 
الدقائق  ف���ي  بهدف���ني مبكرين 
اخلمس االولى، جاء االول بعد 
ان حول املدافع باولو كانافارو 
الكرة الى ركنية نفذها االرجنتيني 
اس���تيبان كامبياس���و وتابعها 
الكاميروني صامويل ايتو بيمناه 
من زاوية ضيقة عجز احلارس 
الدولي مورغان دي سانكتيس 

عن صدها )3(.
البرتو  واضاف االرجنتيني 
دييغ���و ميليتو اله���دف الثاني 
اثر متريرة بينية من البرازيلي 
مايكون الى داخل املنطقة تابعها 
الزاوية  االول بيمناه في سقف 
اليمنى مس���جال هدفه اخلامس 

في البطولة )5(.
وحص���ل انتر مي���الن على 
ركني���ة جدي���دة بعدم���ا اخرج 
الكرة  فابيانو سانتاكروتش���ي 
نفذها الهولندي ويسلي سنايدر 
املنتقل من ريال مدريد االسباني 
الى مقربة م���ن املرمى وتابعها 
البرازيلي لوسيو بيمناه في اسفل 
الزاوية اليسرى وسط زحمة من 

الالعبني )32(.
وقلص االرجنتيني ايزيكييل 
الفتزي الف���ارق بعد ركلة حرة 
نفذها ماتيو كونتيني وتابعها 
االول بيسراها مسجال هدف فريقه 

الوحيد )37(.
انت���ر الص���دارة  واعتل���ى 
مؤقتا برصي���د 13 نقطة بفارق 
ام���ام يوڤنتوس  نقطة واحدة 

امام  الذي سقط  وس���مبدوريا 
ضيفه فيورنتينا بهدفني نظيفني 
استهلهما املونتينيغري ستيفان 
يوفيتيتش الذي تابع برأس���ه 
كرة عرضية من ماركو ماركوني 
اسكنها الزاوية اليسرى )24(.

الثاني، اضاف  وفي الشوط 
البرتو جيالردينو من متابعة 
رأسية ايضا لعرضية البيروڤي 

خوان فارغاس )66(.

وتع���رض ميالن خلس���ارة 
ه���ي الثاني���ة مقاب���ل فوزين 
وتعادل باشراف مدربه اجلديد 
البرازيل���ي ليوناردو الذي حل 
املنتقل  محل كارلو انشيلوتي 
الى تشلس���ي االجنليزي، امام 
مضيفه اودينيزي بهدف وحيد 
جاء من مجه���ود فردي قام به 
انطونيو دي ناتالي الذي دخل 
املنطقة وهرب من املدافعني وسدد 

من مسافة قريبة مسجال هدفه 
السابع هذا املوسم في صدارة 

ترتيب الهدافني )22(.
وش���هدت مب���اراة باليرمو 
وضيفه روما تسجيل 6 اهداف 
تقاسمها الفريقان مناصفة، وعلى 
امللعب االوملبي في روما، سقط 
التسيو امام ضيفه بارما 1 � 2.

واهدى البرتغالي نيني النقاط 
الثالث لفريقه كالياري بتسجيله 

هدف الف���وز الوحيد في مرمى 
مضيفه باري )77(، فيما تغلب 
بولونيا عل���ى ضيفه ليفورنو 

بهدفني نظيفني.
وتعادل اتاالنتا مع كاتانيا 0 
� 0، وسيينا مع كييڤو بالنتيجة 
ذاتها، ترتيب فرق الصدارة: انتر 
ميالن 13 نقطة، يوڤنتوس 12، 
س���مبدوريا 12، فيورنتينا 10، 

بارما 10.

30 دقيقة تكفي إنتر للفوز وخسارة ثانية لميالن

زي روبرتو: االعتزال دوليًا كان خطأ كبيرًا 

تأهل مان يونايتد وتشلسي في »الرابطة«

 وص����ف الع��ب الوس�����ط البرازيل��ي زي 
روبرتو قراره باعت��زال اللع��ب الدول��ي م��ع 
منتخب ب���الده بأنه »أكبر خط���أ« ارتكبه في 

حياته.
واليزال زي روبرتو العب هامبورغ األملاني 
يحل���م بخوض كأس العالم م���رة أخرى، ولن 
يفقد األمل في أن يتذكره املدير الفني البرازيلي 
كارلوس دونغا ويستدعيه مجددا، وفقا ملا ذكره 
الالعب في مقابلة نش���رتها صحيفة »سبورت 

بيلد«.
وقال زي روبرت���و »االعتزال )الدولي( في 

عام 2006 كان أكبر خطأ ارتكبته. في كل مرة 
يلعب فيها املنتخب تتألم روحي لعدم وجودي 
هناك واضطراري لالكتفاء مبتابعة الفريق عبر 
التلفاز«، موضحا أنه طلب من صديقه دونغا 
أن يتوقف عن استدعائه لصفوف املنتخب في 

ذلك الوقت.
وقال: »إنني في أفضل مرحلة من مسيرتي 
كالع���ب منذ كأس العالم 2006،  إنني أش���عر 
بأنني أفضل من أي وقت مضى«، كاش���فا عن 
رغبته في العودة إلى املنتخب: »أريد أن أتوج 

بطال للعالم«.

بلغ مان يونايتد حامل اللقب الذي لعب ساعة 
كامل���ة ب�10 العبني اثر طرد البرازيلي فابيو دا 
س���يلفا، الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة لكرة القدم بفوزه 

على ضيفه ولفرهامبتون 0-1.
وكعادته لعب بالتشكيلة الرديفة باستثناء 
مشاركة مايكل اوين ومايكل كاريك والبرتغالي 

ناني اساسيني.
وتعرض الش���ياطني احلمر لنكسة، عندما 
طرد احلكم الظهير االيسر فابيو دا سيلفا في 

الدقيقة 30.
وجنح داني ويلبيك في تسجيل هدف املباراة 
الوحي���د في الدقيقة 67 اث���ر تبادله الكرة مع 

اوين.
وسنحت لولفرهامبتون فرصتان للتسجيل 
لكن مهاجمه كيفن دويل سدد االولى فوق العارضة 
بقليل في حني ارمتى احلارس الپولندي توماس 

كوشتشاك على كرته الثانية ببراعة.
وحقق تشلسي فوزا صعبا على جاره كوينز 
ب���ارك رينجرز من الدرجة االولى بهدف وحيد 
ملهاجمه العاجي س���الومون كالو في الدقيقة 

.52
وتابع تشلسي انطالقته الرائعة منذ بداية 
املوسم احلالي بقيادة مدربه اجلديد االيطالي 

كارلو انشيلوتي بعد ان حقق الفوز في مبارياته 
الست في الدوري احمللي ايضا.

وتغلب استون فيال على كارديف سيتي بهدف 
لغابرييل اغبونالهور في الدقيقة الثالثة.

وفرض املهاجم الدولي العمالق بيتر كراوتش 
نفسه جنما ملباراة فريقه توتنهام ضد بريستون 
نورث اند والتي انتهت 5-1 بتسجيله ثالثية 
)14 و77 و90(، ف���ي حني اضاف جرماين ديفو 
وااليرلندي روبي كني الهدفني االخرين )37 و87(، 

فيما سجل للخاسر كاليف براون )65(.
وسقط هال سيتي سقوطا كبيرا امام ايفرتون 
برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها النيجيري 
فيكتور انيتش���يبي )11( والبرازيلي جو )20( 
ودان غوسلينغ )24( والفرنسي ليون عثمان 

.)57(
وحقق مانشستر س���يتي فوزا صعبا على 

ضيفه فوالم 2-1 بعد التمديد.
وافتتح املج���ري زولتان غيرا التس���جيل 
للضيوف من ضربة رأس )34(، بيد ان غاريث 
باري استغل خطأ قاتال للحارس ديڤيد ستوكدايل 

وادرك التعادل )51(.
وفي الوقت االضافي، من���ح العاجي كولو 
توريه املنتقل من ارس���نال الفوز ملانشس���تر 

سيتي )111(.

 بيلليغريني »طعن« ڤياريال برونالدو وكاكا
البرازيلي كاكا  النجم  افتتح 
رصيده من االهداف في صفوف 
اليه مطلع  الق���ادم  ريال مدريد 
املوسم احلالي من ميالن االيطالي 
في املباراة التي انتهت بفوز فريقه 
على ڤياريال 2-0 ليحقق فوزه 
الرابع على التوالي منذ انطالق 
املوسم احلالي في املرحلة الرابعة 

من بطولة اسبانيا لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده الى 
12 نقطة متاما مثل غرميه التقليدي 
برشلونة الذي حقق فوزا كاسحا 
على راسينغ سانتاندر 4-1 في 

افتتاح املرحلة.
وأقيمت املباراة على ملعب »ال 
مادريغال« حيث زاره مدرب ريال 
مدريد احلالي مانويل بيلليغريني 
للمرة االول���ى منذ ان انتقل الى 
تدريب الفريق امللكي مطلع املوسم 
احلالي بعد 5 سنوات قضاها على 
رأس اجلهاز الفني لڤياريال وقاده 
الى نصف نهائ���ي دوري ابطال 

اوروبا عام 2006.
ولم متض دقيقة و45 ثانية 
حتى قام البرتغالي كريستيانو 
املنتقل بدوره من مان  رونالدو 
يونايتد بطل اجنلترا، مبجهود 
فردي رائع من منتصف امللعب، 
حيث تخلص ببراعة وبس���رعة 
البرق من اح���د العبي ڤياريال 
قبل ان ينطلق بالكرة كالس���هم 
وعندما وصل الى مشارف املنطقة 
اطلق كرة قوية زاحفة في الزاوية 
البعيدة ملرمى دييغو لوبيز حارس 

العودة شريكا للمتصدرين بفوزه 
عليه بهدف وحيد.

ترتيب فرق الصدراة: برشلونة 
12 نقطة، ريال مدريد 12، اشبيلية 

9، اتلتيك بلباو 9، مايوركا 7.

راوول األكثر مشاركة

 عل���ى صعيد آخ���ر، ذكرت 
االس���بانية  »أس«  صحيف���ة 
املتخصصة في الرياضة، أن راوول 
غونزاليز قائد ريال مدريد بات 
يحمل الرقم القياسي كأكثر العبي 
النادي امللكي مشاركة مع الفريق 
في بطولة الدوري االسباني على 

مدى تاريخه.
وشارك راوول في الدقيقة 67 
من املباراة الت���ي فاز فيها ريال 
مدريد على مضيفه ڤياريال بديال 
لألرجنتيني غونزالو هيغوين، 
ليرفع عدد مشاركاته مع الفريق 
في تاريخ البطولة إلى 524 مباراة 
متفوقا بلق���اء واحد على زميله 

السابق مانولو سانشيس.
كما أصبح قائد النادي امللكي 
على بعد 3 مباري���ات من حمل 
الرقم القياسي أكثر العبي الفريق 
مشاركة في املباريات الرسمية، 
حيث لعب 707 مباريات مقابل 

710 لسانشيس.
وميل���ك راوول، الذي انضم 
إلى ري���ال مدريد وهو ناش���ئ 
قادما من صف���وف جاره اللدود 
أتلتيكو مدريد، سجال رائعا على 
املستويني احمللي والدولي، فهو 

مرمى ڤياريال رافعا رصيده الى 
5 اهداف في 4 مباريات.

وزاد الطني بلة بالنسبة الى 
ڤياريال بطرد مدافعه االرجنتيني 
خافيير غونزالو مارتينيز لنيله 
البطاقة الصفراء الثانية اثر عرقلة 

كاكا )35(.
الش���وط  ونزل ڤياريال في 
الثاني بقوة رغم النقص العددي 
في صفوفه وراوغ روسي مدافعني 
وسدد كرة زاحفة تصدى لها ايكر 
كاسياس على دفعتني )47(، ثم 
تسديدة لسانتي كازورال مرت الى 

جانب القائم االيسر )58(.
واحتسب احلكم ركلة جزاء 
اثر ملسة يد من انخل لوبيز داخل 
املنطقة فانبرى لها كاكا مفتتحا 
رصيده في صفوف النادي امللكي 
منذ انتقاله اليه مقابل 64 مليون 

يورو )73(.
وشارك قائد ريال مدريد راوول 
ف���ي املباراة ليخ���وض مباراته 
رقم 504 ويعادل الرقم القياسي 
املسجل باسم مانويل سانشيز.

واذا كان ريال مدريد يعيش 
افضل ايامه، فإن جاره في املدينة 
ذاته���ا اتلتيك���و مدريد يواصل 
عروضه السيئة، فبعد سقوطه 
الكبير امام برشلونة 2-5، اهدر 
نقطتني ثمينتني على ارضه عندما 
تقدم عل���ى مضيفه امليريا حتى 
الدقيقة 89 قبل ان يدرك االخير 

التعادل.
واهدر مهاجم اتلتيكو مدريد 

أكثر الالعبني االسبان تسجيال في 
بطولة دوري أبطال أوروبا )65 
التاريخي لريال  هدفا( والهداف 
مدريد )318 هدفا بفارق 8 أهداف 
عن األسطورة األرجنتيني ألفريدو 

دي ستيفانو(.

 إصابة إبراهيموڤيتش

من ناحية ثانية، اعلن نادي 
برش���لونة ان مهاجم���ه الدولي 
السويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
اصيب بالتواء ح���اد في كاحله 
االمين، ومش���اركته غير مؤكدة 
في املرحلة اخلامسة من البطولة 

غدا السبت مع ملقة.
 وجاء في بيان لبرشلونة الذي 
س���يقابل الثالثاء املقبل دينامو 
كييڤ االوكران���ي ضمن دوري 
ابطال اوروبا، »اثبتت الفحوص 
الطبية ان زالتان اصيب بالتواء 
حاد شدة درجته من 1 الى 2 في 
الكاحل االمين، ومش���اركته في 

املباراة ضد ملقة غير مؤكدة«.
 وكان إبراهيموڤيت���ش )27 
عاما( قد اصيب في املباراة ضد 
راسينغ س���انتاندر، وهو سجل 
اله���دف االول ثم ق���ام بتمريرة 
حاس���مة س���اهمت في تسجيل 

هدف آخر.
 وذك���رت االذاع���ة الوطنية 
)حكومي���ة( ان إبراهيموڤيتش 
سيبتعد 10 ايام عن املالعب على 
االقل ما يعني غيابه ايضا عن لقاء 

الثالثاء ضد دينامو كييڤ.

االوروغوياني دييغو فورالن ركلة 
جزاء في الدقيقة 18 قبل ان يفتتح 
امليريا التسجيل عبر االرجنتيني 

بابلو بياتي )26(.
وادرك البرازيلي كليبر سانتانا 
التعادل ألتلتيكو مدريد )28(، قبل 

خيتافي رغم تقدمه بهدف لدافيد 
فيا )22( قبل ان يخسر 1-3 بعد 
ان س���جل مان���و دل مورال )23 
و37( وبدرو ليون )68( ألصحاب 
االرض. وتغلب اسبانيول على 
ملقة 2-1. وسقط خيريز الصاعد 

ان يعوض فورالن خطأه ومينح 
فريقه التقدم )54(، بيد ان بياتي 
كانت له الكلمة االخيرة قبل نهاية 

املباراة بدقيقة واحدة.
وسقط ڤالنسيا سقوطا مذال 
في الفخ الذي نصبه له مضيفه 

هذا املوسم الى الدرجة االولى على 
ارضه امام ديبورتيفو الكورونا 
بثالثية نظيفة. وخسر ايضا بلد 
الوليد على ارضه امام اوساسونا 
1-2. وحرم تينيريفي العائد الى 
االضواء ضيفه اتلتيك بلباو من 

راوول األكثر مشاركة مع ريال مدريد.. وإصابة إبراهيموڤيتش بالتواء في الكاحل


