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43 قلل مدرب ريال مدريد االسباني لكرة القدم التشيلي 
مانويل بيلليغريني من أهمية حالة الغضب التي انتابت 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق عندما مت 
استبداله خالل املباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه 
تنيريفي 3- 0، في اجلولة اخلامس���ة من الدوري احمللي 

لكرة القدم.
واعرب النجم البرتغالي ع���ن غضبه من قرار املدير 

الفني عندما مت استبداله باملالي مامادو ديارا قبل 11 دقيقة 
من نهاية املباراة.

ومر كريستيانو بجوار املدير الفني وهو يغادر أرض 
امللعب دون ان يلقي عليه التحية قبل ان يس���دد بغضب 

كرة كانت قريبة من مقاعد البدالء.
وقال بيلليغريني بعد املباراة »أرى تلك األشياء كأمور 
غير ذات أهمية فال يوجد العب يحب ان يتم استبداله«.

بيلليغريني يقلل من ردّ فعل رونالدو الغاضب

عالمية متفرقات

رفع بامليراس متصدر ال���دوري البرازيلي لكرة القدم الفارق 
مع س���او باولو حامل اللقب وأقرب مالحقيه إلى ست نقاط مؤقتا، 
بعدما تغلب على ضيفه أتلتيكو باراناينسي 1-2 في افتتاح اجلولة 

السادسة والعشرين من البطولة.

باتت اليابانية املخضرمة كيميكو داتي ثاني اكبر العبة حترز لقب 
احدى دورات رابطة الالعبات احملترفات للتنس منذ االميركية بيلي جني 

كينغ عام 1983.

صنف الروس���ي نيكوالي دافيدنكو اول في دورة كواالملبور 
الدولي���ة للتنس التي تنطلق اليوم بعد عودتها الى روزنامة رابطة 

الالعبني احملترفني.

تبدأ اجتماعات اجلمعية العمومية للجنة األوملبية الدولية املقررة على 
مدار األيام العشرة األولى من أكتوبر املقبل مبعركة حامية الوطيس على 

طلب استضافة دورة األلعاب األوملبية الصيفية املقررة عام 2016.
وجت��رى عملية التصويت الختي��ار املدينة املنظمة ف��ي ثاني أيام هذه 
االجتماعات حيث تتنافس على حق االس��تضافة أربع مدن هي العاصمة 
االس��بانية مدريد والعاصمة اليابانية طوكيو وكل من مدينتي ش��يكاغو 

األميركية وريو دي جانيرو البرازيلية.

يسعى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الى االحتفاظ بلقبه بطال  
لدورة بانكوك الدولية للتنس التي تنطلق اليوم االثنني في غياب االسباني 

رافايل نادال الثاني عامليا الذي اعلن انسحابه بسبب االصابة.

تأهلت االرجنتينية جيزيال دولكو الى الدور الثاني من دورة طوكيو 
الدولية للتنس بفوزها على املجرية انييس شافاي 6-3 و0-6.

كليتشكو يحتفظ بلقب مالكمة الوزن الثقيل 
احتفظ املالكم االوكراني فيتالي كليتشكو بسهولة بلقبه بطال للعالم في الوزن 
الثقيل )املجلس العاملي للمالكمة( بفوزه على متحديه املكسيكي-االميركي كريستوبال 
اريوال بعد ان اوقف احلكم النزال في اجلولة العاشرة في لوس اجنيليس، وفيتالي 
كليتش����كو هو شقيق فالدميير كليتشكو بطل العالم للوزن الثقيل )االحتاد الدولي 

واملنظمة العاملية(.
سيطر فيتالي كليتشكو )38 عاما و115 كلغ( على املباراة سيطرة شبه تامة الى ان 
رمى هنري راميريز مدرب اريوال منشفته على االرض قبل انطالق اجلولة احلادية 

عشرة في اشارة الى اعالن انسحاب مالكمه.
وقال االوكراني »كنت اع����رف انني جرحته، لقد وجهت اليه لكمات كثيرة«، في 

حني قال راميريز »انه قرار صعب لكن كان يجب اتخاذه«.
وكان كليتشكو احرز لقبه في املجلس العاملي للمالكمة في اكتوبر 2008 على حساب 

النيجيري بيتر صامويل في مباراة كانت االولى له بعد اعتزال دام ثالثة اعوام.
ث����م جنح في االحتفاظ به في مارس املاضي الذي ش����هد مبارات����ه الثانية عقب 
عودته فقط بتغلبه على الكوبي خ����وان كارلوس غوميز بالضربة القاضية، ورفع 
كليتش����كو رصيده الى 38 فوزا، 37 مقابل هزميتني، في حني لقي منافسه خسارته 

االولى بعد 27 مباراة.

ٍ على ڤان غال هامبورغ كعبه عال
حسم هامبورغ املتصدر القمة مع ضيفه بايرن 
ميوني���خ 1 - 0 في املرحلة الس���ابعة من الدوري 
االملاني. وقال الكرواتي م���الدن بتراليتش الكلمة 
الفصل بتس���جيله الهدف الوحي���د في الدقيقة 72 
بعد متريرة من البرازيلي زي روبرتو العب بايرن 
ميونيخ السابق الذي يعيش احلى ايامه ويأمل ان 
يستدعيه املدرب كارلوس دونغا مجددا الى املنتخب 
البرازيل���ي للعب في نهائي���ات مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
وكان هامبورغ الطرف االفضل، وسنحت الفرصة االولى 
في اللقاء للضيوف وحتديدا الهولندي اريني روبن املنتقل 
من ريال مدريد االسباني )11(، رد عليه بتريتش برأسية 
جعلت نح���و 55 الف متفرج يقفون في ملعب »نوردبنك 

ارينا« حني اصابت العارضة )26(.
وكاد االملاني الواعد العب منتخب الشباب جيروم 
بواتينغ يهدي التقدم لهامبورغ بقذيفة من 25 مترا 

لكن احلارس يورغ بوت كان صاحيا لها )31(.
وفي الشوط الثاني واجه املهاجم الدولي الكرواتي 
ايڤيكا اوليتش احلارس فرانك روست لكن االخير 
قضى على كرته بركبته )56(، وتعاون زي روبرتو 
مع بتريتش على احلاق الهزمية بالفريق الذي دافع 
عن الوانه 6 مواسم بتمريرة من االول ومتابعة من 

الثاني )72(.
م���ن جهة اخرى، يواجه بايرن ميونيخ اختبارا 
صعبا في ربع نهائ���ي كأس املانيا بعد ان اوقعته 

القرعة في مواجهة اينتراخت فرانكفورت.
وكان الفريق »الباڤاري« اجتاز فريقني من الدرجتني 
السادسة والثانية على التوالي في الدورين السابقني، 
لكن يتعني عليه خوض املباراة على ارض منافسه 
وامام جماهيره رغم ان االخير لم يحقق نتائج جيدة 

على ملعبه هذا املوسم.
وس���قط فرانكفورت صاحب املركز التاسع في 
الدوري في فخ التعادل ثالث مرات وخسر في مباراة 
رابعة. وتقام مباريات ربع النهائي في 9 و10 فبراير 
2010، ونص���ف النهائي ف���ي 23 و24 مارس 2010، 

واملباراة النهائية في 15 مايو من عام 2010.
وهن���ا نتيجة القرع���ة: اينتراخت فرانكفورت 
م���ع بايرن ميوني���خ، تي اس ڤ���ي ميونيخ 1860 
)درجة ثانية( مع ش���الكه، فورت )درجة ثانية( 
مع شتوتغارت، ڤيردر برمين مع كايزرسالوترن 
)درجة ثانية(، هوڤنهامي مع كوبلينز )درجة ثانية(، 
اوغس���برغ )درجة ثانية( مع دويسبرغ )درجة 
ثانية(، اوسنابروك )درجة ثالثة( مع دورمتوند 

وتريفس )درجة رابعة( مع كولن.

بايرن ميونيخ يواجه إينتراخت فرانكفورت في ربع نهائي الكأس

فرحة الفرنسي كرمي بنزمية بتسجيله الهدف األول مع كاكا وغوتي               )أ.پ( جنم برشلونة السويدي زالتان إبراهيموڤيتش فرحا بهدفه في مرمى ملقة               )أ.پ(

جنم هامبورغ زي روبرتو يحاول الوصول للكرة أمام العب بايرن ميونيخ توماس موللر                )أ.پ(

ف���رض املهاجم���ان الس���ويدي زالت���ان 
إبراهيموڤيتش والفرنس���ي ك���رمي بنزمية 
نفسيهما جنمني في املباراتني اللتني فاز فيهما 
برش���لونة وريال مدريد االول على مضيفه 
ملقة 2-0، والثاني عل���ى ضيفه تينيريفي 
3-0 في افتتاح املرحلة اخلامسة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وصار رصيد كل من برشلونة حامل اللقب 
وريال مدريد غرميه ووصيفه 15 نقطة ويتخلف 

االول عن الثاني بفارق هدف واحد.
في املباراة االولى، ساهم إبراهيموڤيتش 
املنتقل من انتر ميالن بطل ايطاليا في فوز 
فريقه اخلامس على التوالي وسجل له الهدف 
االول ليكون سجل هدفا في كل مباراة ويرفع 
رصيده الى 5 اهداف تس���اوى بها مع زميله 
االرجنتين���ي ليونيل ميس���ي والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
إبراهيموڤيت���ش عل���ى مقاع���د  وكان 
االحتياطيني ألنه يش���كو من اصابة طفيفة، 
لكن مدربه خوسيب غوارديوال دفع به ليحل 
محل الفرنسي تييري هنري الذي اصيب في 
الدقيق���ة 28، وكانت له الكلمة االولى بعد 11 
دقيقة من نزوله ارض امللعب وافتتح التسجيل 

لفريقه بعد متريرة من ميسي )39(.

وفي الشوط الثاني، اضاف املدافع جيرارد 
بيكيه الهدف الثاني بع���د ركلة حرة نفذها 
تش���افي عرضية الى داخل املنطقة فتابعها 

االول بيسراه في املرمى )59(.
وفي الثانية، سجل بنزمية اثنني من االهداف 
الثالثة التي جاءت جميعها في الشوط الثاني 
بعد ان عجز جنوم الفريق امللكي الذين غاب 
عنهم العبا الوسط البرازيلي ريكاردو كاكا في 
الشوط االول واالرجنتيني غونزالو هيغوين 
طوال املباراة، عن هز شباك ضيفه الوافد من 

الدرجة االولى بعد غيبة طويلة.
وفي الشوط الثاني، دفع التشيلي مانويل 
بيلليغريني مدرب ري���ال مدريد باملخضرم 
خوسيه ماريا غوتيريزي »غوتي« وكاكا بدال 
من سيرجيو راموس واستيبان غارنيرو على 
التوالي فنشطت حتركات خط الوسط وكاد 
فريقه يفتتح التس���جيل مبكرا بعد عرضية 
من الهولندي رويستون ردنتي حاول ميكل 
اوالنو الونسو ابعادها فسقطت على سطح 

الشبكة من االعلى )46(.
ولم يطل االمر اكثر من دقيقة واحدة حني 
رفع خابي الونسو كرة الى داخل املنطقة ارتقى 
لها بنزمية ووضعها برأسه داخل الشباك على 

ميني احلارس كارلوس لورنس )47(.

وكان رومان فرناندو مارتينيز على وشك 
ادراك التعادل بتسديدة قوية من خارج املنطقة 
حولها احلارس ايكر كاسياس ببراعة الى ركنية 
)50(، وسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
كرة مركزة ارتطمت باحلارس وخرجت الى 
ركنية )57(، وحصل ريال مدريد على ركلة 
حرة نفذها درنت���ي وتابعها بنزمية بيمناه 

هدفا ثانيا للفريق امللكي )58(.
وهدد تينيريفي مرمى مضيفه اكثر من مرة 
اولها حني خرج كاسياس بشكل خاطئ لكرة 
عرضية من اجلهة اليمنى وأبعدها فوصلت 
الى اليخاندرو الفارو الذي أطلقها بقوة من 
خارج املنطقة أصابت اس���فل القائم االيسر 
)66(، اتبعها الالعب نفسه بتسديدة اخرى 

تصدى لها كاسياس بكلتا يديه )67(.
واس���تعاد ريال مدريد بعد مرور نحو 10 
دقائق املبادرة الهجومية وأضاف كاكا الهدف 
الثالث بعد متريرة م���ن بنزمية الى راوول 
غونزاليز خارج املنطقة سددها االخير بيسراه 
فارتدت الكرة الى البرازيلي الذي تابعها سهلة 

بيمناه في الشباك )77(.
وفي مباراة ثالثة، احلق اشبيلية هزمية 
قاسية مبضيفه اتلتيك بلباو بأربعة اهداف 

نظيفة.

وفاجأ اش���بيلية اصحاب االرض بهدف 
مبكر حمل توقيع البرازيلي ريناتو من ركلة 
حرة مباشرة اثر خطأ ارتكبه اندوني ايراوال 
ضد دييغو كابيل اسكنها في اسفل الزاوية 

اليسرى )5(.
وصنع كابيل الهدف الثاني ايضا بعد ان 
مرر كرة بينية في العم���ق حلق بها الفارو 
نيغريدو وتابعها بيسراه في شباك احلارس 

غوركا ايرايزوز )21(.
واضاف اشبيلية الهدف الثالث قبيل نهاية 
الشوط االول بعد تسديدة من نيغريدو اثر 
متريرة من ريناتو تصدى لها احلارس فعادت 
الى املالي فريديري���ك كانوتيه الذي تابعها 

بيسراه في املرمى )45(.
وفي الشوط الثاني، وجه اشبيلية الضربة 
القاضية ملضيف���ه بالهداف الرابع الذي جاء 
من كرة طويلة ارسلها نيغريدو واستقبلها 
غونزاليز خيسوس نافاس وتابعها مباشرة 

بيسراه في املرمى )75(.
وتساوى اشبيلية مع برشلونة نقاطا لكنه 
يتخلف عته بفارق االهداف، فيما وقف رصيد 

اتلتيك بلباو عند 9 نقاط في املركز الرابع.
وافلت اتلتيكو مدريد من خس���ارة كانت 
قريبة امام مضيفه ڤالنسيا وتعادل معه 2-2 

في الوقت بدل الضائع.
وتق���دم اتلتيكو مدريد مبكرا بواس���طة 
االرجنتيني س���يرجيو اغويرو )7(، وادرك 
بابلو رناناديز التعادل )25(، ثم منح دافيد فيا 

التقدم الصحاب االرض بعد دقيقتني )27(.
وانتظر اتلتيكو مدريد حتى الوقت االضافي 
إلدراك التعادل الثالث مقابل هزميتني بفضل 
االرجنتيني االخر مكسيميليانو رودريغيز 

.)91(

 فرنسا

اعتلى ليون ثالث ترتيب املوسم املاضي 
الصدارة موقتا بعد فوزه على ضيفه تولوز 
2-1 وخسارة مرسيليا امام مضيفه ڤالنسيان 
2-3، فيما اكتفى باريس سان جرمان بالتعادل 
مع مضيفه لوري���ان 1-1 في افتتاح املرحلة 

السابعة من الدوري الفرنسي.
وسقط موناكو على ملعبه لويس اخلامس 
امام س���انت اتياب���ن بهدف لسيباس���تيان 
بويغرينيي���ه )56( مقاب���ل هدفني للعاجي 
بوبكر سانوغو )3( واالرجنتيني غونزالو 

برغيسيو )90(.
وفاز مونبلييه على بولوني بهدف للصربي 
نيناد دوديتش )79(، ونانسي على سوشو 

بهدفني للمغربي يوس���ف حجي )3 من ركلة 
جزاء و39( مقابل هدف ملارفن مارتن )82(.

 البرتغال

حق���ق بنفيكا فوزا كاس���حا على ضيفه 
ليكسوش بخمسة اهداف نظيفة ضمن املرحلة 
السادسة من الدوري البرتغالي. تناوب على 
تسجيل االهداف دافيد لويز )45( وكاردوزو 
)56 م���ن ركلة ج���زاء و89( وراميريز )75( 
وماكسي بيريرا )82(. واحتفظ بنفيكا باملركز 
الثان���ي رافعا رصيده ال���ى 16 نقطة بفارق 

نقطتني خلف سبورتينغ براغا.
وحسم بورتو بطل املواسم الثالثة االخيرة 
مباراة القمة مع ضيفه سبورتينغ لشبونة 
بهدف لراداميل فالكاو غارس���يا في الدقيقة 
الثالثة ليرفع رصيده الى 13 نقطة، في حني 
بقي رصيد منافسه عند عشر نقاط وتراجع 
الى املركز اخلامس بفارق االهداف خلف ريو 
آفي الذي ص���ار رابعا بتعادله مع اكادمييكا 

كوميبرا 0-0.
 وفاز نافال على ماريتيمو فونشال بهدفني 
لكروش���ي )41 و82( مقابل هدف لبابا )59(، 
وباكوش فيريرا على ڤيتوريا سيتوبال بهدف 

ملايكون )8(.

ريال مدريد مع بنزيمة »كريم« وإبراهيموڤيتش مستمر في اصطياد األهداف لبرشلونة 
ليون يتربع على عرش الصدارة ومرسيليا يسقط أمام ڤالنسيان وتعادل سان جرمان مع لوريان 


