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مهاجم يوڤنتوس اماوري يصطدم مبدافع بولونيا وداڤيد تريزيغيه يقتنص الهدف                                                                                                                                                                                                                     )رويترز(

البريطاني لويس هاميلتون رافعا كأس سباق سنغافورة                                                                                 )رويترز(

أح���رز س���ائق ماكالري���ن 
مرس���يدس البريطاني لويس 
هاميلتون بطل العالم في املوسم 
املاضي، املركز االول في جائزة 
الكبرى، املرحلة  س���نغافورة 
الرابعة عشرة من بطولة العالم 
لسباقات الفورموال واحد، امس 

على حلبة سنغافورة.
وهي املرة احلادية عش���رة 
التي يحرز فيها هاميلتون املركز 
االول، والثانية هذا املوسم بعد 
تتويجه بجائزة املجر الكبرى، 
العاش���رة من بطولة  املرحلة 

العالم.
وقطع هاميلتون الذي انطلق 
من املركز االول، مسافة السباق 
بزمن 1.56.06.337 ساعة وتقدم 

بف���ارق مريح عل���ى مطارديه 
املباشرين االملاني تيمو غلوك 
س���ائق تويوتا )9.634 ثوان( 
واالس���باني فرناندو الونسو 

سائق رينو )12.624 ث(.
واحت���ل س���ائق ماكالرين 
مرسيدس االخر هايكي كوفاالينن 
سابعا، فيما لم يحصل سائقا 
فيراري الفنلندي كيمي رايكونن 
الذي جاء عاش���را، وااليطالي 
جانكارل���و فيزيكيال على اي 

نقطة.
وحل سائقا بي جي براون � 
مرسيدس البريطاني جنسون 
العام  الترتيب  باتون متصدر 
والبرازيلي روبنز باريكيللو 
مط���ارده في املرك���ز اخلامس 

والسادس على التوالي، وبقيت 
املناف���س���ة على لق���ب بط��ل 
العال���م رباعية م���ع االملاني 
سيبس���تيان فيتل )ريد بول 
رينو( صاح���ب املركز الرابع 
في السباق، وزميله في الفريق 
االسترالي مارك ويبر الذي كان 
اكبر اخلاسرين في هذه اجلولة 
بخروجه من اللفة السادس���ة 

واالربعني.
ول���م يأس���ف األملاني نيك 
هايدفيلد س���ائق بي ام دبليو 
اللفة 20  ساوبر خلروجه من 
بعد ان فرض���ت عليه عقوبة 
بإرجاعه 15 مركزا واالنطالق 
من املرآب بسبب تغيير احملرك 

وعلبة السرعة.

غلوك في المركز الثاني وألونسو ثالثًا 

هاميلتون بطل سباق سنغافورة للفورموال وان

أرسنال يحقق فوزًا صعبًا على فوالم بفضل فابريغاس

ل انطالقة إنتر ميالن  »السيدة« تعجز عن الفوز على بولونيا وسمبدوريا يعطِّ

قالت صحيفة س���عودية امس إن مس���تثمرا سعوديا يرغب 
في شراء 50% من أسهم نادي ليڤربول الذي ينافس في الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ونقلت صحيفة »الرياض« اليومية عن االمير فيصل بن فهد بن 
عبداهلل رئيس مجلس ادارة شركة »اف/6« لالستثمار الرياضي 
قوله بعد زيارة لنادي ليڤربول »نسعى في الوقت الراهن المتالك 
نسبة 50% من اس���هم النادي )ليڤربول( الذي يعاني حاليا من 

ديون تصل الى 245 مليون جنيه استرليني«،.
وس���تبلغ قيمة الصفقة التي تتجه نحو احلسم قريبا حوالي 

من 200 إلى 350 مليون جنيه استرليني.
وفي حال مت توقيع العقد سيكون هذا أمرا رائعا لكون النادي 

االجنليزي يعتبر من أفضل وأشهر األندية العاملية.
واضاف: »نحن فكرنا في هذه اخلطوة ألننا نسعى إلى خدمة 
الوطن من خالل هذه الشراكات التي ستعود بالنفع على الرياضة 
السعودية التي تتطور بشكل يدعو للفخر. ونتمنى أن يحالفنا 

التوفيق في امتام صفقة شراء اسهم النادي«.
وأشار االمير فيصل الى ان شركته وقعت اول من امس عقودا 
استثمارية مع النادي ومالكه من بينها عقود إلنشاء اكادمييتني 

رياضيتني في اململكة.
وقال للصحيفة »وقعنا عقودا عدة مع نادي ليڤربول اإلجنليزي 
بعد زيارتي للنادي وحضوري ملباراة الفريق أمام هال س���يتي 
بالدوري اإلجنليزي )انتهت بف���وز ليڤربول 6-1( والعقود هي 
عبارة عن اس���تثمارات رياضية وإنشاء أكادمييات ستصب في 
مصلحة الرياضة الس���عودية في املس���تقبل. وسنقوم بإنشاء 
أكادمييتني داخل اململكة سنقوم بتحديدها مستقبال، إضافة إلى 

عدد مماثل في شمال افريقيا«.
ويعتبر ليڤربول أكثر االندية االجنليزية جناحا، حيث حصل 
على 18 لقبا للدوري االجنليزي، اضافة الى خمسة ألقاب لكأس 

أوروبا. 

فيصل بن فهد: وقعنا عقدًا يفيد الرياضة السعودية 

شركة »إف/6« تستثمر في شراء 
50% من أسهم ليڤربول 

فّرط يوڤنت���وس وصيف 
التي  الفرص���ة  ف���ي  البط���ل 
س���نحت له لالنقضاض على 
الص���دارة غداة خس���ارة انتر 
ميالن حامل اللقب في املواسم 
االربعة االخيرة، عندما ارتضى 
بالتعادل مع ضيفه بولونيا 1-1 
في املرحلة السادسة من الدوري 

االيطالي لكرةالقدم.
وكاد الفرنسي داڤيد تريزيغيه 
مرة جديدة يهدي الفوز والنقاط 
الثالث ليوڤنتوس بعد ان افتتح 
له التس���جيل اثر تسديدة من 
مواطنه جوناتان زيبينا وبعد 

ان ارتدت الي���ه الكرة فاعادها 
بيمناها الى الشباك في اسفل 

الزاوية اليسرى )24(.
ول���م يس���تطع يوڤنتوس 
احلف���اظ عل���ى تقدم���ه الذي 
استمر حتى الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع حيث متكن 
البرازيلي بعد حصول فريقه 
على ركلة حرة نفذها جاكومو 
تيديسكو وتابعها هو بيمناه 
في ش���باك جانلويجي بوفون 

.)3+90(
ورفع يوڤنتوس رصيده الى 
14 نقطة وبقي على بعد نقطة 

واحدة من سمبدوريا املتصدر 
بعد ان اسقط انتر ميالن 0-1 
وأوقف رصيده عند 13 نقطة.

ولم تكن حال فرق الصدارة 
افضل من يوڤنت���وس وانتر 
ميالن، وفك اودينيزي االشتباك 
مع جن���وى وأنزله من املركز 
اخلامس الى الس���ادس ليأخذ 
مكان���ه بع���د ان هزمه بهدفني 

نظيفني.
 وأحلق كالياري هزمية غير 
متوقعة مبضيفه بارما شريك 
جنوى في املركز السابق خامسا 
وبنتيجة مماثلة بهدفني، وأفلت 

روما من الهزمية امام مضيفه 
في الوقت ب���دل الضائع ايضا 

وخرج متعادال معه 1-1.
الثاني  القطب  وكانت حال 
في العاصمة التس���يو شبيهة 
بحال جاره واكتفى بالتعادل 

على امللعب االوملبي 1-1.
وبثنائية ملهاجمه السلوڤاكي 
ماريك هامسيك، اسقط نابولي 
ضيفه س���يينا 2-1 س���جلت 

جميعها في الشوط الثاني.
اتاالنتا  وتعادل كييڤو مع 
بهدف لس���يرجيو بيليسييه 
)77( مقابل هدف لس���يموني 

تيريبوكي )72(.
الهزمية  وأحلق سمبدوريا 
االولى بانتر ميالن وحامل اللقب 
في املواسم االربعة االخيرة 0-1 

في افتتاح املرحلة.
وقدم الفريقان عرضا قويا 
على صعيد االداء وغنيا بالفرص 
لكنه سلبي النتيجة على مدى 
اكثر من س���اعة الى ان متكن 
صاحب االرض من كسر التعادل 
بواس���طة جانباولو باتزيني 
بتس���ديدة مييني���ة من داخل 
املنطقة حيث وصلته كرة من 

دانييلي مانيني )72(.

وح���اول الضيوف في ربع 
الساعة االخير اعادة االمور الى 
نصابها فل���م ينجحوا وباءت 
جميع احملاوالت بالفشل بسبب 
اليقظة الدفاعية من جانب العبي 
سمبدوريا الذين لعبوا للحفاظ 
عل���ى تقدمهم ووصلوا به الى 

بر االمان.
وفي مباراة ثانية، خس���ر 
ليفورنو امام فيورنتينا بهدف 
وحيد س���جله املونتينيغري 
ستيفان يوفيتيتش من ركلة 
جزاء اثر عرقلة املهاجم الدولي 
البرت���و جيالردين���و من قبل 

البرازيل���ي مارك���وس دينيز 
بياكسياو )75(.

وصعد فيورنتينا الى املركز 
الرابع مؤقتا برصيد 13 نقطة 
بفارق االهداف خلف انتر ميالن 

ويوڤنتوس.

إنجلترا 

حقق ارسنال فوزا صعبا على 
مضيفه فوالم 1-0، في املرحلة 
السابعة من الدوري االجنليزي  
الهولندي روبن فان  س���جله 
بيرس���ي بعد متري���رة متقنة 
من قائده االسباني فانسيسك 

فابريغاس سيطر عليها االول 
بشكل رائع واستثنائي وارسلها 
الى الشباك )52( رافعا رصيد 
فريقه الى 12 نقطة في املركز 

اخلامس.
وخسر برمنغهام على ارضه 
امام بولتون بهدفني سجلهما 
كوهني )10( ولي )86(، مقابل 
هدف س���جله كيفن فيليبس 

.)84(
وتخت��ت���م املرحل���ة اليوم 
االثنني بلقاء مانشستر سيتي 
مع وست هام الساعة 10 مساء 

اليوم.

مدرب االرجنتين دييغو مارادونا 
أعياه التفكير قبل مواجهتي
بيرو وأوروغواي الحاسمتين

أكد أنه لن يفرض أحد عليه شيئًا لمواجهتي بيرو وأوروغواي في تصفيات مونديال 2010

مارادونا يفّجر ثورة في تشكيلة التانغو 
باستبعاده 7 من الكبار

»لن يفرض علي أحد أي شئ«، هكذا قال األسطورة دييغو 
مارادون����ا املدير الفن����ي للمنتخب األرجنتين����ي لكرة القدم 
يوم اخلميس املاضي حول قائمة الالعبني التي س����يختارها 
ملباراتي بيرو وأوروغواي احلاس����متني في تصفيات أميركا 
اجلنوبية املؤهل����ة إلى نهائيات كأس العال����م عام 2010 في 

جنوب أفريقيا.
وهو ما يعني أن »الثورة« التي يفترض أنها ستقدم حلنا 

مختلفا للتانغو البد أن تنسب للنجم األسطوري.
القائمة التي أعلنت، وجاءت مليئة بالعائدين واملفاجآت، 
أك����دت أن املدير الفني األرجنتيني ال����ذي تعرض النتقادات 
شديدة بعد الهزمية أمام البرازيل وپاراغواي مما صعب مهمة 
الفريق في التأهل، بات يعتزم إجراء »جراحة خطيرة« 
بإقصاء بعض الالعبني الذين لم يرضوه 

خالل املباريات املاضية في التصفيات.
وأكدت صحيفة »الناس����يون« أن 
»قائمة العبي الدوريات األجنبية لم 
حتوي س����بعة العبني حتولوا من 

املتميزين إلى احملذوفني«.
وذكرت الصحيفة أن الالعبني 
السبعة هم خوان بابلو كاريزو 
حارس ريال سرقس����طة 
االسباني وخافيير زانيتي 
ونيكوالس بورديسو 
إنتر ميالن  مدافعا 
وروما اإليطاليني 
الوسط  والعبو 
و  ن����د نا فر
العب  جاجو 
مدريد  ريال 
وماكس����ي 
رودريغيز 
ع����ب  ال
أتلتيكو مدريد 
س  خيس����و و
داتول����و الع����ب 
نابول����ي اإليطالي 
وأخيرا لس����ياندرو 
لوبيز مهاجم أوملبيك 

ليون الفرنسي.
في املقابل، ضمت قائمة 
الالعبني احملترفني 18 العبا 
وشهدت رهان مارادونا 
على عودة لوتش����و 
غونزالي����س الع����ب 

وسط مرس����يليا الفرنس����ي وأنخل دي ماريا جناح بنفيكا 
البرتغالي، إلى جانب ضم العبني للمرة األولى هما إمييليانوا 
إنسوا العب ليڤربول اإلجنليزي، أما اإلعالن األهم فكان ضم 
غونزالو هيغوين مهاجم ريال مدريد، الذي حتول استدعاؤه 
مطلبا جماعيا تأخر كثيرا بسبب »حساب قدمي« لم يعترف به 
أحد قط بعد أن رفض الالعب االنضمام إلى منتخب الشباب 
خل����وض كأس العالم لهذه املرحلة الس����نية ع����ام 2007 في 

كندا.
ول����م تقل عن مفاجأة هيغوين مس����ألة اس����تدعاء بابلو 
أمي����ار )29 عاما( العب بنفيكا الذي ل����م ينضم إلى صفوف 
املنتخب األرجنتيني منذ ش����ارك معه في بطولة كوبا أميركا 

عام 2007.
وقال����ت صحيفة »كالرين« حول إمكانية االس����تفادة من 
أميار املعروف مبهارته الفردي����ة »لو أقنع اجلهاز الفني في 
التدريبات، ق����د يتحول إلى همزة الوصل أمام بيرو من أجل 
إمداد ميسي ورفاقه. وبذلك سيتخلى مارادونا عن طريقة 4� 

4� 2 ليلعب 4� 3� 1� 2«.
وبات هذا املركز شاغرا منذ إعالن خوان رومان ريكيلمي 
رفضه االنضمام إلى املنتخب، فضال عن غياب خوان فيرون عن 
مباراة بيرو لإليقاف، ناهيك عن تراجع أدائه خالل املباريات 

املاضية.
كما عاد بابلو زاباليتا العب مانشستر سيتي اإلجنليزي 
ال����ذي لم ينضم إلى صفوف التانغو منذ نوفمبر املاضي في 
عهد املدير الفني الس����ابق ألفيو باسيلي، والذي قد يقدم حال 

لنقطة الضعف الواضحة في اجلبهة اليمنى.
ومن املمكن في ظل هذه التغييرات أن يضمن كل من دييغو 
ميليتو مهاجم إنتر ميالن اإليطالي وفابريسيو كولوتشيني 
مدافع نيوكاسل اإلجنليزي مكانا في التشكيل األساسي أمام 

بيرو.
كما عاد يوناس غوتييريز بعد إصابة حالت دون مشاركته 

أمام البرازيل وپاراغواي.
وس����يضيف مارادونا إلى احملترفني باخلارج العبني من 
الدوري احمللي هم نيكوالس أوتاميندي وإمييليانو بابا )فيليز 
سارس����فيلد( وروالندو شيافي )نيويلز أولد بويز( وماريو 
بوالتي )أوراكان( ورودريغو برانيا وفيرون )استوديانتيس( 
ومارتني باليرمو )بوكا جونيورز( ودييغو بوزو )كولون(.

لكن تبقى آمال عودة الروح معلقة بتقدمي النجم ليونيل 
ميسي مع املنتخب نفس املستوى الذي يظهر عليه مع فريقه 
برش����لونة.  وبني فرص ثانية وعائدي����ن ومفاجآت لن يقل 
التحدي أمام مارادونا، فحتى مع الفوز على بيرو وأوروغواي 
لن يضمن الفريق التأهل إل����ى كأس العالم في وجود أربعة 

منتخبات تسبقه في الترتيب.
لكن على األقل س����يضمن الفريق خوض دور فاصل أمام 

رابع الكونكاكاف في حالة حصد النقاط الست.


