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عالميةمتفرقات

ظهرت أس����ماء ثالثة العبن أرجنتيني����ن في قائمة أفضل 
خمسة العبن دخال في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذكر 
املوقع االلكتروني لصحيفة »ليكيب« الرياضية أن األرجنتيني 
ليس����اندرو لوبيز األعلى راتبا ب� 425 ألف يورو ش����هريا وجاء 
الفرنس����ي يوهان جوركوف، صانع ألعاب ب����وردو ب� 310 آالف 
يورو شهريا، ثم األرجنتينيان لوتشو غونزاليس العب وسط 
أوملبيك مرسيليا ب� 300ألف يورو ثم مواطنه وزميله في الفريق 
غابرييل هاينزه ب� 270 ألف يورو الذي يتساوى في الراتب مع 

املخضرم كلود مكاليلي العب باريس سان جيرمان.
مع وصول العب التنس الفرنس��ي ريش��ار غاسكيه إلى دور 
الثمانية من بطولة متز، تعرضت حملته القانونية لتبرئة اس��مه من 
اتهامات تعاطي الكوكايني، إلى انتكاسة صغيرة عندما رفضت دعوى 

قضائية مرفوعة باسمه في محكمة بباريس.
سيكون على جنم التنس السويسري روجيه فيدرر اتخاذ 
قرار صعب في بداية موسم 2010 إما مبواصلة صراعه للحفاظ 
عل����ى تربعه على عرش التنس العامل����ي أو محاولة ملء الفراغ 

املوجود بقائمته الشرفية التي تضم كل ألقابه وكؤوسه.
يرى العديد من س��كان الدول االس��كندنافية مدينة كوبنهاغن 
الت��ي ال تهدأ على أنها بوابة العب��ور إلى القارة االوروبية، فالصورة 

الباردة للمدينة ازدادت بريقا بفضل مشروب كوكتيلها الغني.
اعترف البلجيكي جاك روغ رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
بأنه يشعر بالوحدة في موقعه على قمة احلركة األوملبية ولكن 
ذل����ك لن مينعه من الس����عي للفوز بفترة رئاس����ة ثانية للجنة 

األوملبية الدولية.
أكد متحدث باسم احتاد العاب القوى بجنوب افريقيا أن رئيس 
االحتاد لن يفقد منصبه بعد اعترافه بالكذب بش��أن إجراء اختبارات 
لتحديد جنس العداءة كاس��تر س��يمينيا خالل بطولة العالم أللعاب 

القوى ببرلني.
قضت إحدى احملاكم ببلدة روما الصربية بالسجن 25 شهرا 

على والد العب����ة التنس إلينا دوكيتش بعد تهديده للس����فيرة 
األسترالية في صربيا.

أعلنت االرجنتني تشكيلة منتخبها لكرة القدم استعدادا ملواجهة 
غانا في مباراة ودية في 30 اجلاري.

اعلنت البلجيكية كيم كاليسترز انها ستشارك عام 2010 في 
15 دورة بينها البطوالت االربع الكبرى للتنس، كما ستشارك في 

مسابقة كأس االحتاد مع منتخب بالدها.
اك��د العمالق الصيني ي��او مينغ العب ارتكاز فريق هيوس��ن 
روكتس االميركي لكرة الس��لة الذي خض��ع مؤخرا لعملية جراحية 

في قدمه اليسرى انه سيغيب املوسم املقبل بكامله.
اعلن الهولندي غوس هيدينك مدرب منتخب روس����يا لكرة 
القدم تش����كيلة تضم 23 العبا استعدادا للقاء املانيا واذربيجان 

في تصفيات كأس العالم في الشهر املقبل.
اعلن االحتاد االسكوتلندي لكرة القدم امس وفاة رئيس االحتاد 
احملل��ي ونائب رئيس االحتاد الدولي )فيفا( الس��ابق ديڤيد ويل عن 

عمر 72 عاما بسبب مرض السرطان.
أكد هرتا برلن األملاني امس أن العب خط الوسط سيسيرو 
س����يغيب عن صفوفه عندما يحل ضيف����ا على هوفنهامي ضمن 

منافسات الدوري األملاني بسبب إصابته بشد في بطن ساقه.
حتالف قسم الش��ؤون القانونية في االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( مع السلطات الدولية ملراقبة شبكة اإلنترنت في محاولة لقمع 

العروض غير القانونية لبيع تذاكر بطولة كأس العالم.
تصدر السائق البرازيلي روبنز باريكيللو جنم فريق براون 
جي.بي امس التجربة احلرة األولى لس����باق جائزة سنغافورة 
الكبرى الذي يقام غدا األحد ضمن بطولة العالم )اجلائزة الكبرى( 

لسباق سيارات فورموال وان.
سجل العداء االميركي تايسون غاي رقما مقداره 9.94 ثوان في 
لق��اء دايغو الكوري اجلنوبي الدولي اللعاب القوى امس متقدما على 

اجلامايكي اسافا باول )10.00 ث(.

أكد حارس مرمى أملانيا روب����رت إنكه أنه ال يعتقد ان 
بامكانه العودة س����ريعا إلى صفوف هانوڤر األملاني بعد 
تعافيه من اإلصاب����ة البكتيرية التي عانى منها في اآلونة 
األخيرة. وقال إنكه »إنني على بعد مسافة طويلة حاليا من 
العودة حلراسة املرمى، ميكنني فقط اجلري اخلفيف، سأبدأ 

في تأدية بعض التدريبات الفردية األسبوع املقبل«.
من جهته، قال املدرب يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب 

األملاني في وقت س����ابق إنه لن يض����م إنكه )32 عاما( إلى 
التشكيلة أمام نظيره الروسي الشهر املقبل ضمن تصفيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وقال إنكه إنه يتفهم متاما قرار املدرب، وأعرب الالعب 
عن أمله في العودة بأس����رع وق����ت ممكن إلى املالعب بعد 
تش����خيص مرضه مؤخرا وبالتحديد يوم اجلمعة املاضي 

بأنه إصابة بكتيرية في املعدة.

إنكه ال ينتظر عودة سريعة لحراسة مرمى ألمانيا

تشلسي للفوز السابع ومان يونايتد وليڤربول وأرسنال النتصارات متوقعة.. والمطاردة مستمرة بين الملكي والبرشا

ألمانيا على »ساق واحدة« تراقب قمة هامبورغ وبايرن ميونيخ
امام  الفرصة متاح����ة  تب����دو 
تشلسي لتحقيق فوزه السابع على 
التوالي منذ انطالق املوسم اجلديد 
في اجنلترا عندما يحل ضيفا على 
املهتزة  العروض  ويغان صاحب 
في املرحلة الس����ابعة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
وحقق تشلس����ي حت����ى اآلن 
ثماني����ة انتصارات ف����ي مختلف 
املسابقات كان آخرها ضد كوينز 
بارك رينجرز االربعاء املاضي في 
كأس رابط����ة االندية االجنليزية 
احملترفة باش����راف مدربه اجلديد 
كارلو انشيلوتي الذي اعتمد مقاربة 
جيدة في موسمه االول في الدوري 
االجنليزي حيث ابتعد كل البعد عن 
التصاريح النارية التي اشتهر بها 
البرتغالي جوزيه مورينيو وجنح 
في كسب ثقة واحترام العبيه من 

خالل تصرفاته األبوية جتاههم.
وهي افضل بداية لتشلس����ي 
منذ موس����م 2006/2005 باشراف 
مورينيو عندما حقق فريقه تسعة 
انتصارات متتالي����ة في مختلف 

املسابقات.
لم يجر انش����يلوتي تعديالت 
جذرية على اخلطة التكتيكية التي 
كانت معتمدة س����ابقا في الفريق 

اللندني.
في املقابل سيحاول مان يونايتد 
مواصلة ضغطه على تشلسي عندما 
يحل ضيفا على س����توك س����يتي 

العنيد على ارضه.
وكان مان يونايتد اجتاز ثالثة 
امتحانات في االس����ابيع االخيرة 
حيث متكن من الفوز في مبارياته 
الثالث على ارس����نال 2-1، وعلى 
توتنهام 3-1، وعلى جاره اللدود 
مانشستر سيتي 4-3 في مباراة 
دراماتيكية اقتنص فيها الشياطن 
احلمر الفوز في الدقيقة السادسة 
والتسعن من الوقت بدل الضائع 

بواسطة مايكل اوين.
وقد يعاني س����توك من غياب 
مهاجميه األساسين جيمس بيتي 

واجلامايكي ريكاردو فولر.
وسيحاول ليڤربول ان يستمر 
في صحوته عندما يستقبل هال 
سيتي اجلريح. اما ارسنال فيحل 

ضيفا على جاره فوالم.
وفي املباريات االخرى، يلتقي 
بورتسموث مع ايڤرتون، وبرمنغهام 
مع بولتون، وبالكبيرن مع استون 

ڤيال، وتوتنهام مع بيرنلي .

إسبانيا

املثيرة بن  تس����تمر املطاردة 
قطبي الكرة االسبانية ريال مدريد 
وبرشلونة في املرحلة اخلامسة 
عندما يستقبل االول على ملعبه 
س����انتياغو برنابيو تينيريفي، 
في حن يح����ل الثاني ضيفا على 

ملقة.
ويعود الى صفوف ريال مدريد 
قلب دفاعه البرتغالي بيبي الذي 
أنهى عقوبة الوقف لعشر مباريات 
متتد من املوسم املاضي بعد ان داس 
على العب خيتافي فرانشيس����كو 
غاس����كيرو ثم قام بالتعدي على 
العب آخر هو خوان البن في مباراة 
دربي. وقال بيبي »األمر أصبح من 
الى املستقبل  املاضي وأنا أتطلع 
اآلن. كان األمر صعبا متابعة زمالئي 

الفرنسي الذي سجل هدف التعادل 
قبل دقائق قليلة من نهاية املباراة، 
فيما صعد جنوى الى املركز الرابع 

وله 10 نقاط.
وفاجأ يوڤنتوس مضيفه بهدف 
مبكر من قدم فينتشينزو ياكوينتا 
اليمنى بعدما استقبل كرة عرضية 
من كالوديو ماركيزيو خارج املنطقة 
اطلقها قذيفة ال ترد استقرت في 
اسفل الزاوية اليسرى ملرمى ماركو 
اميليا )6(. ول����م ييأس جنوى، 
واستبسل العبوه دفاعا وهجوما 
فأدركوا التعادل من متابعة رأسية 
جلاندومينيكو ميستو مستفيدا 
من كرة عرضية ارسلها جوزيبي 
سكولي )31(. ووجه األرجنتيني 
املخضرم هرنان كريسبو ضربة 
مؤملة الى فريق الس����يدة العجوز 
بعد كرة عرضية نفذها ميس����تو 
من ركلة حرة تابعها االول برأسه 
على مين احلارس الدولي االيطالي 
جانلويجي بوف����ون )75(. وأنقذ 
الفرنس����ي داڤي����د تريزيغيه ماء 
وجه الضيوف وجنبهم اخلسارة 
بتسجيله هدف التعادل من ضربة 
رأس محكمة بعد متابعة رأس����ية 
ايضا من املدافع جورجو كيليني 

اثر ركلة حرة )86(.

ألمانيا

الثالث  باي����رن ميونيخ  يحل 
ضيفا على هامبورغ املتصدر اليوم 
في قمة مباريات املرحلة السابعة 
م����ن الدوري االملان����ي. والفرصة 
الباڤاري  ستكون متاحة للفريق 
الزاحة منافسه عن الصدارة أمال 
في اعتالئها للمرة االولى منذ مايو 
2008، مس����تفيدا م����ن املعنويات 
املرتفعة لالعبيه وحتسن عروضه 

في اآلونة االخيرة.
ومنذ خس����ارته املفاجئة امام 
ماينتس الصاعد حديثا الى دوري 
الدرجة االولى 1-2 في 22 اغسطس 
املاضي، فإن بايرن ميونيخ حقق 
ثالثة انتصارات في الدوري قادته 
الى املركز الثالث، قبل ان يتغلب 
على ماكابي حيفا 3-0 في تل ابيب 
االسبوع املاضي في دوري ابطال 
أوروبا، ويكتسح اوبرهاوزن 0-5 
ليبلغ الدور الثالث من مس����ابقة 

الكأس احمللية.
في املقابل، وبعد بداية رائعة 
هي االفضل له في البوندسليغه، 
تراجع مستوى هامبورغ فتلقى 
خسارتن، االولى امام رابيد ڤيينا 
النمساوي في مسابقة اوروبا ليغ 
0-3، والثانية امام اوسنابروك من 
الدرجة الثاني����ة في الدور الثاني 
لل����كأس احمللي����ة 2-4 ب����ركالت 
الترجيح بعد تعادلهما في الوقتن 

االصلي واالضافي 3-3.
ويتعن على هامبورغ ان يؤكد 
ثبات مس����تواه في الدوري الذي 
يتربع عل����ى صدارته برصيد 14 
نقطة، بفارق االه����داف امام باير 
ليڤركوزن، وثالث نقاط امام بايرن 
ميونيخ وهوفنه����امي وماينتس. 
بايرن ميونيخ الذي لم يحقق الفوز 
على منافسه منذ نوفمبر 2006، 
يجد نفسه امام الفرصة املناسبة 
للمواجهة خصوص����ا ان االخير 
يواجه مش����كالت في الهجوم منذ 
اصابة البيروفي خوسيه غيريرو. 

الى مقاعد االحتياطين  مورينيو 
في انترميالن بعد ان اوقف ملباراة 
واحدة قضاها من وراء الزجاج في 
احدى الغرف العالية في مدرجات 
ملعب سان س����يرو ضد نابولي 
االربعاء املاضي. ويلتقي ليفورنو 
مع فيورنتينا. وكان يوڤنتوس جنا 
من اخلسارة وتعادل مع مضيفه 
جن����وى 2-2. ويدين يوڤنتوس 
الذي بق����ي ثانيا برصيد 13 نقطة 
بف����ارق االهداف خلف انتر ميالن 
حامل اللقب في املواس����م االربعة 
االخيرة بعد ان ف����رط بفوز كان 
في متناول����ه، بالفضل في احراز 
نقطته وتفادي الهزمية الى مهاجمه 

االيطالي����ة في لق����اء قوي ضمن 
املرحلة السادسة.

وارتقى مستوى انترميالن منذ 
س����قوطه املخيب في فخ التعادل 
في مباراته االفتتاحية ضد باري 
الصاعد حديثا الى الدرجة االولى 
فحقق ثالث����ة انتصارات متتالية 
الفوز الساحق على  بعدها بينها 

جاره ميالن برباعية نظيفة.
وقال مدرب سمبدوريا املخضرم 
لويجي ديل نيري: »ستكون مباراتنا 
مع انترمي����الن صعبة ويتوجب 
علينا ان نبقى في كامل تركيزنا 

طوال الدقائق التسعن«.
ويعود مدرب انتر ميالن جوزيه 

يخوضون املباراة من دون ان أمتكن 
من مساعدتهم«.

ويخوض ڤالنسيا بقيادة جنميه 
داڤيد ڤيا وداڤيد سيلڤا مباراة قوية 
ضد اتلتيكو مدريد اجلريح والذي 
ب����ات مصير مدربه اب����ل ريزينو 
مهددا بعد النتائج الس����يئة التي 
حققها الفريق منذ بداية املوس����م 
احلالي. ويلتقي اتلتيك بلباو مع 

اشبيلية.

إيطاليا

يلتقي س����مبدوريا الثالث مع 
انترميالن املتص����در على ملعب 
لويجي فيراريس في مدينة جنوى 

ويعيش الدولي البلجيكي دانيال 
ڤان بوينت افضل ايام مسيرته مع 
بايرن ميونيخ حيث سجل اربعة 
اهداف في اس����بوع واحد )واحد 
في مرم����ى نورمبرغ في الدوري، 
وآخ����ر في مرمى ماكابي حيفا في 
دوري اوروبا، واثنان في الكأس 

احمللية(.
وقال ڤان بوينت، الذي لعب في 
صفوف هامبورغ بالذات بن عامي 
2004 و2006 »لقد أهدرنا الكثير 
من النقاط ونريد انتزاع الصدارة 

في اسرع وقت ممكن«.
واذ يعول بايرن ميونيخ على 
عدد م����ن الالعبن الذي����ن تألقوا 
ف����ي املباري����ات األخي����رة: كڤان 
بوينت والكرواتي ايفيكا اوليتش 
والهولندي ارين روبن وتوماس 
مولر وماريو غوميز، فانه يجب 
ان يحذر جنمه البرازيلي السابق 
زي روبرت����و املنتقل هذا الصيف 
الى هامبورغ والذي  من صفوفه 
اكد ان فريق����ه اجلديد »قادر على 
احراز اللقب هذا املوسم وان بايرن 
ميونيخ لم يعد الفريق االفضل كما 

كان في السابق«.
وفي حن ينش����غل هامبورغ 
وبايرن ميونيخ مبب����اراة القمة، 
يحل باير ليڤركوزن الثاني ضيفا 
ثقيال على كولن املتواضع صاحب 
املركز السادس عشر بأربع نقاط 
فقط س����اعيا ب����دوره الى خطف 

الصدارة.
وقد يسبب كولن متاعب كثيرة 
لباير ليڤرك����وزن خصوصا بعد 
املباراتن األخيرتن له، االول في 
املرحلة املاضي����ة وفاز فيها على 
ش����توتغارت 2-1، والثاني����ة في 
الكأس واخرج فيها ڤولفسبورغ 
بطل الدوري في املوس����م املاضي 

بفوزه عليه 2-3.
ويأمل ڤولفسبورغ الثامن بتسع 
نقاط في حتس����ن ترتيبه عندما 
يس����تضيف هانوڤر الثاني عشر 
بست نقاط خصوصا بعد الصحوة 
التي حققها ف����ي املرحلة املاضية 

وتغلب فيها على شالكه 1-2.
في املباري����ات االخرى، يلعب 
بوروس����يا دورمتوند مع شالكه 
وڤيردر برين مع ماينتس وكولن 
مع باير ليڤركوزن وفرانكفورت 

مع شتوتغارت.

فرنسا

س����تكون االنظ����ار مس����لطة 
على مالعب فرنس����ا وحولها في 
املرحلة السابعة من بطولة فرنسا 
التي س����تقام بعد قرار السلطات 
الفرنسية باتخاذ اجراءات رادعة 
للحد من مظاهر الشغب والعنف 
التي ظهرت الى السطح في مطلع 

املوسم احلالي.
وس����يكون رج����ال الش����رطة 
موجودين بكث����رة حول املالعب 
للسهر على األمن، كما هدد االحتاد 
الفرنسي بحسم نقاط من أرصدة 
التي يتس����بب انصارها  الف����رق 

بالشغب.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
اوكس����ير مع غرونوبل، ولوريان 
مع باريس سان جرمان، وموناكو 
مع س����انت اتيان، ومونبلييه مع 

بولوني، ونانسي مع سوشو.

دونغا يجري تعديالت على تشكيلة البرازيل
اجرى مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم كارلوس 
دونغا تعديالت طفيفة على التشكيلة التي اعلنها 
خلوض اجلولت����ن االخيرتن من تصفيات اميركا 
اجلنوبية املؤهل����ة الى نهائيات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا، واحتف����ظ دونغا بالعمود الفقري 
للتش����كيلة التي هزمت االرجنتن وتش����يلي في 
اجلولتن الس����ابقتن مطلع الشهر اجلاري وكانت 
اول منتخب التيني يتأهل الى نهائيات املونديال.
وحتل البرازيل ضيفة على بوليڤيا صاحبة املركز 
قب����ل االخير في الترتيب في 10 اكتوبر املقبل قبل 
ان تس����تضيف بعد 4 ايام ڤنزويال صاحبة املركز 

السابع.
والالعبون هم:

- للمرمى: جوليو سيزار )انتر ميالن االيطالي( 
وفيكتور )غرمييو( - للدفاع: لوس����يو ومايكون 
)انتر ميالن( ودانيال الفيش )اشبيلية االسباني( 
ولويزاو)بنفيكا البرتغالي( وجوان )روما االيطالي( 
واندريه س����انتوس )فنربغش����ة التركي( ونالدو 
)ڤيردربرمين االملاني( وفيليبي لويس )ديبورتيڤو 

ال كورونا االسباني(.
- للوسط: جيلبرتو س����يلفا )باناثينايكوس 
اليوناني( وايالنو )مانشستر سيتي االجنليزي( 
وجوزويه )ڤولفسبورغ االملاني( وكاكا )ريال مدريد 
االسباني( وراميريش )بنفيكا البرتغالي( ولوكاس 
)ليڤربول االجنليزي( وساندرو )انترناسيونال( 
واليكس )سبارتاك موسكو الروسي( ودييغو سوزا 

)بامليراس(.
- للهجوم: لويس فابيانو )اشبيلية االسباني( 
ونيلمار )ڤياريال االسباني( وادريانو )فالمنغو( 

ودييغو تارديللي )اتلتيكو مينيرو(.

جيانغ بطل شنغهاي 
لـ 110م حواجز

العداء الصيني  برهن 
الشهير ليو جيانغ )حامل 
العاملي  القياس���ي  الرقم 
الس���ابق 12.88ث ع���ام 
2006(، والبطل األوملبي 
)عام 2004( والعاملي )عام 
2007(، على تعافيه وسيره 
الطريق الصحيحة  على 
بتس���جيله 13.15 ثانية 
في لقاء شنغهاي اللعاب 
القوى محققا اول زمن له 
على ال� 110 أمتار حواجز 
بعد غياب 16 شهرا، مدشنا 
عودته بعد 13 شهرا اثر 
ابعدته في  التي  االصابة 
مستهل تصفيات السباق 
ضمن دورة بكن األوملبية، 
والت���ي »احرقت« قلوب 

مالين الصينين.
موس���م  وس���يحمل 
2010 ف���ي طياته صراعا 
قوي���ا مرتقبا مع الكوبي 
داي���رون روبلس حامل 
العاملي  القياس���ي  الرقم 
)12.87ث( وبط���ل بكن، 
وال���ذي ب���دوره ابعدته 
االصابة عن فرض ايقاعه 
في مونديال برلن االخير، 
وصاحب افضل توقيت 

هذا املوسم )13.09ث(.

مواجهة مرتقبة ونارية بني هامبورغ وبايرن ميونيخ

مدرب البرازيل كارلوس دونغا في املؤمتر الصحافي            )رويترز(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة السابعة(

شو سبورت 2:451بورتسموث � ايڤرتون
5برمنغهام � بولتون

5بالكبيرن � استون ڤيال
شو سبورت 53ليڤربول � هال

شو سبورت 52ستوك سيتي � مان يونايتد
5توتنهام � بيرنلي
اكسترمي سبورت5ويغان � تشلسي
شو سبورت 7:302فوالم � أرسنال

إيطاليا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +71سمبدوريا � انتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +9:451ليڤورنو � فيورنتينا

إسبانيا )المرحلة الخامسة(
اجلزيرة الرياضية +72ريال مدريد � تينيريفي
اجلزيرة الرياضية +74اتلتيك بلباو � اشبيلية

اجلزيرة الرياضية +92ملقة � برشلونة
اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � اتلتيكو مدريد

ألمانيا )المرحلة السابعة(
4:30ڤولفسبورغ � هانوڤر

4:30دورمتوند � شالكه
4:30برمين � ماينتس
4:30كولن � ليڤركوزن

4:30فرانكفورت � شتوتغارت
دبي الرياضية 7:301هامبورغ � بايرن ميونيخ

فرنسا )المرحلة السابعة(
8اوكسير � غرونوبل

8لوريان � سان جرمان
8موناكو � سانت اتيان
8مونبلييه � بولوني
8نانسي � سوشو

اجلزيرة الرياضية 81ڤالنسيان � مرسيليا
اجلزيرة الرياضية 101ليون � تولوز

ميليتو وإيتو رعب في قلوب المدافعين

تجسس كاتالوني

سجال معا ثمانية أهداف من إجمالي 12 هدفا أحرزها إنتر ميالن في 
بطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم هذا املوسم وبعد بداية غير واضحة 
املعالم بدءا في بث الرعب في القلوب، إنهما الثنائي األشهر في الكرة 
اإليطالية حاليا: األرجنتين����ي دييغو ميليتو والكاميروني صامويل 
إيتو. وتساءلت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« الرياضية »من ميكنه 
إيقاف ميليتو وإيتو؟«، وهي تضع على غالفها صورة لالعبن وهما 
متعانقان كتبت أسفلها »الثنائي الرائع«. ووضعت الغزارة التهديفية 
لالعبي إنتر في موقع الصدارة انتظارا ملا يفعله يوڤنتوس في زيارته 

إلى جنوى، وهو ما يرضي رئيس النادي ماسيمو موراتي.

زار وفد من نادي برشلونة االسباني لكرة القدم والفائز بلقب بطولة 
دوري أبط����ال أوروبا أبوظبي قبل ثالثة ش����هور على انطالق بطولة 
كأس العالم لألندية باإلمارات. من جهة اخرى، وقبل أشهر من إجراء 
انتخابات برشلونة الرئاسية، كشفت الصحافة عن عملية »جتسس« 
من جانب النادي على أربعة ممن يشغلون منصب نائب الرئيس خوان 

البورتا، وتدور تكهنات حول إمكانية خالفة أحدهم له.


