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العبا مان يونايتد ناني ودارين فليتشر يطبقان على العب سندرالند كينون جونز                             (رويترز)

سيباستيان فيتل حامال كأس اليابان      (ا.پ)

عالمية متفرقات

قال خوان البورتا رئيس نادي برشلونة االسباني 
إن القائد كارليس بويول ســـيقرر ما إذا كان سيوافق 

على متديد تعاقده قبل نهاية العام احلالي.

أعلن احتاد الكرة األملاني وفاة الالعب الدولي السابق 
رولف روسمان، وتوفي روسمان عن عمر يناهز ٥٨ عاما 
بعد صراع طويل مع املرض، وكان يعيش مع زوجته إيفا 

وابنتيه نينا ولورا.

صنف االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بطل 
فالشينغ ميدوز االميركية، اول في دورة طوكيو الدولية 

للتنس التي تنطلق اليوم.

تأهلت الروسيتان دينارا سافينا وسفتالنا كوزنتسوڤا 
ــة  ــيرينا وليامس املصنفات اولى وسادس واالميركية س
وثانية على التوالي الى الدور الثاني من دورة بكني للتنس 
ــافينا على االيطالية روبرتا فينشي ٦ ـ ٤ و٦ ـ  وفازت س
ــتونية كايا كانيبي ٧ـ  ٥  ــيرينا وليامس على االس ٤، وس
ــى الصينية جاي زهينغ ٧ ـ ٦  ــوڤا عل و٦ ـ ٤، وكوزنتس

(٧ ـ ٣) و٧ ـ ٥.

احرز الفرنسي جيل سيمون املصنف ثانيا لقب بطل 
دورة بانكوك الدولية للتنس بفوزه على الصربي فيكتور 

ترويكي الرابع ٧ ـ ٥ و٦ ـ ٣ في املباراة النهائية.

عودة ڤييرا إلى أرسنال متوقعة
من احملتمل ان يعود الفرنســـي باتريك ڤييرا العب وسط انتر 
ميالن بطل ايطاليا لكرة القدم الى فريقه السابق ارسنال االجنليزي 
في يناير املقبل حسب ما اوضحت صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» 

امس.
وال يدخل ڤييرا (٣٣ عاما) في حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب انتر ميالن الذي ال يشـــركه في املباريات حتى انه لم يكن 

ضمن القائمة التي ستستضيف اودينيزي في الدوري احمللي.
وحسب الصحيفة ذاتها فان ڤييرا قد يوقع مطلع العام عقدا ملدة 

١٨ عاما مع فريقه السابق الذي حقق معه العديد من االلقاب.
كما ان عدم مشاركة ڤييرا في املباريات ادى الى استبعاده من 
تشكيلة منتخب فرنسا من قبل املدرب رميون دومينيك الذي اوضح 
ان «الوقت الذي ميضيه ڤييرا داخل امللعب ال يسمح له باالنضمام 
الى املنتخب»، مضيفا «لقد تكلمت معه واتفقنا على انه يجب ان 

يعود للمشاركة في املباريات».

 فيتل يحرز المركز األول 

اجل سائق ريد بول رينو االملاني سيباستيان فيتل حسم لقب 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد بفوزه باملركز االول في سباق 
جائزة اليابان الكبرى، املرحلة اخلامسة عشرة على حلبة سوزوكا 
امس. انهى فيتل الســـباق في ١٫٢٨٫٢٠٫٤٤٣ ساعة، متقدما بفارق 
٤٫٨٧٧ ثوان على االيطالي يارنو ترولي (تويوتا)، و٦٫٤٧٢ ثوان 
على البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم (ماكالرين مرسيدس). 
وجاء البريطاني جنسون باتون (براون جي بي مرسيدس) متصدر 
ترتيـــب بطولة العالم في املركز الثامن، وزميله البرازيلي روبنز 
باريكيللو منافسه املباشر في املركز السابع، وتأجل بالتالي حسم 

اللقب الى اجلولتني االخيرتني.
وتقام اجلولة املقبلة في البرازيل بعد اسبوعني، على ان يكون 

ختام املوسم في ابوظبي في االول من نوفمبر املقبل.
وعزز فيتل رصيده في املركز الثالث برصيد ٦٩ نقطة، بفارق 

نقطتني فقط عن باريكيللو الثاني، و١٦ نقطة عن باتون.
كما تأجل حسم لقب الصانعني بعد ان عززت ريد بول رصيدها 
الـــى ١٢٠٫٥ نقطة في املركز الثانـــي، مقابل ١٥٦ نقطة لبراون جي 

بي املتصدر.

في جائزة اليابان للفورموال واحد

ارتكب االحتاد االرجنتيني لكرة القدم خطأ رمبا لن تغفره له جماهير 
منتخب التانغو في الرابع عشــــر من الشهر اجلاري، هذا التاريخ الذي 
رمبا ســــيبقى خالدا في ذاكرة االرجنتني كلها كونــــه قد يكون وصمة 
عــــار على جبني منتخب لطاملا صال وجــــال وامتطى صهوة البطوالت 

ومنصات التتويج.
وقد يشكل هذا التاريخ ايضا نقطة سوداء في تاريخ اسطورة االرجنتني 
والعالم دييغو مارادونا، ورمبا تكبر تلك النقطة لتزيل «ما تبقى» من 
قلوب وعقول االرجنتينيني أفراحا رسمها باقتدار أثناء مالمسته الكرة 

ال أثناء جلوسه على مقاعد املدربني.
قد يبدو االمر محزنا بالنســــبة لعشاق االرجنتني ان يروا منتخبهم 

خارج نهائيات كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، 
لكن االمر بالتأكيد سيكون كارثيا على ابناء 

التانغو عندما يتسمرون خلف الشاشات 
ملتابعة منتخبات ال متت لهم بصلة في 
املنتخب االرجنتيني  عرس لطاملا كان 
عالمة فارقة فيه ومرشحا من فئة «الـ٥ 

جنوم» إلحراز كأسه.
ميلك منتخب االرجنتني ٢٢ نقطة من 

ستة انتصارات واربعة تعادالت وذلك قبل 
جولتني مــــن نهاية التصفيات حيث تبقى له 

مباراتان، االولى امام ضيفته البيرو صاحبة املركز 
االخير السبت املقبل، والثانية في ١٤ من الشهر اجلاري 
ايضا امام مضيفته االوروغواي السادسة برصيد 
٢١ نقطة والطامحة بدورها الى بطاقة مباشرة الى 

النهائيات او الى احتالل املركز اخلامس املؤهل الى 
امللحق ضد رابع تصفيات منطقة الكونكاكاف.

لعل احلقيقة الواضحة وضوح الشمس ان االرجنتني 
اختارت «ولدا ذهبيا» لتسلمه وديعة قدمية حملها فترة 

طويلة كالعب، لكن تلك الوديعة ســــلمت لغير أهلها، ال 
بل سلمت الى «مدرب» مغرور ومتعال يرفض النقد وتقبل 

الرأي اآلخر.
فالالعب الذي كان قادرا على اصطياد االهداف اخلرافية ولو 

بـ«معجزة» وانهى حياته بتعاطي املخدرات واخلمور والسمنة 
الزائدة، ها هو اآلن يتجه باملنتخب الى الهاوية بل رمبا ســــقط 

فيها.
فعندما نسمع ان منتخبا خسر امام بوليڤيا ١-٦ واالكوادور 
٠-٢ والبرازيل ١-٣ والپاراغواي ٠-١، فهل نصدق ان من نتكلم 

عنه هو منتخب االرجنتني؟
وعندما نقرأ ان مدربا يتعرض لتلك الهزائم ويضع منتخبه 
على شفير اخلروج من مونديال ٢٠١٠ ثم يخرج ليقول «سأحارب 
اجلميع، وســــأحطم االعالميني القذرين»، ويبقى في منصبه، 
فإننــــا رمبا في تلك اللحظــــة ال نعتقد اننا نتحدث عن مدرب 

البرز املنتخبات العاملية.

وال ميكــــن بالطبع ان تكون تلك الكلمات القاســــية محقة بحق جنم 
غير وجه الكرة، اال انها ايضا قد تكون قليلة اذا ما دقت صافرة االنذار 
في ١٠ و١٤ اجلاري أمام البيرو واالوروغواي، وعندها فإن االرجنتينيني 
قد يقولون كالما رمبا لم يســــمعه مارادونا حتى حني كان زائرا الوكار 

املخدرات.
لكن الغريب في االمر ان مارادونا لم يستفد من «االنذار املبكر» أمام 
بوليڤيــــا ثم االكوادور وحتى البرازيل فبقي مصرا على آرائه رافعا كل 
النصائح من هنا وهناك، ال بل في الوقت الذي كان فيه منتخب التانغو 
يحصــــد اخليبة تلو االخرى، كان مارادونا «يتنزه» في اوروبا ومتنقال 
بني عياداتها لتخفيض وزنه. لم يدم شــــهر العســــل طويال بعد الفوز 
الودي على اســــكوتلندا وفرنسا ثم على ڤنزويال في التصفيات، حتى 
بدت واضحا الرهانات اخلاسرة واخليارات العقيمة ملارادونا الذي قام 
بتجربة اكثر من ٦٠ العبا ومع ذلك بقي مصرا على استبعاد اسماء مهمة 
منها اخلبير ريكلمي ما اجبره على اعالن االعتزال الدولي ومهاجم ريال 
مدريد االسباني هيغوين الذي سجل ٢٢ هدفا في املوسم املاضي قبل ان 

يستدعيه متأخرا للمباراتني االخيرتني.

إصرار فاشل

في املقابل، أصر على أســــماء أثبتت فشــــلها أو قلــــة خبرتها وركز 
على الهجوم بقيادة الثالثي ليونيل ميســــي وكارلوس 
تيڤيــــز و«زوج ابنته» ســــيرخيو أغويرو، وأغفل 
بقية اخلطوط، وأصر على تســــليم خط الوسط 
للمخضــــرم خوان سيباســــتيان فيرون الذي لم 
يعد قادرا على مجاراة سرعة الالعبني الشباب، 
كما انه كان بني الفينة واالخرى يســــتدعي 
العبني تشــــكل اسماءهم مفاجأة للمتابعني، 
كاملهاجــــم مارتن باليرمو الذي لم يلعب مع 
منتخب االرجنتني منذ العام ٢٠٠٠، او اشراكه 
املدافع روالند كيافي (٣٦ عاما) في املباريات 
املصيرية االخيرة، والذي لم يسبق له اللعب 

مع املنتخب.
ويبقى القول ان على االحتاد االرجنتيني 
لكرة القدم االستجابة للدراسة االخيرة التي 
أظهرت ان غالبية االرجنتينيني يؤيدون 
اقالة مارادونا، واحداث صدمة ايجابية 
رمبا تســــاهم في انقــــاذ املنتخب من 

املصير الذي يتهدده.
جتدر االشارة الى ان االرجنتني 
عاشت حلظات مماثلة قبل التأهل 
ملونديال ١٩٩٤، إذ سبق للمنتخب أن 
تعثر في سباق التصفيات آنذاك، 
ولعب مباراتــــني فاصلتني في 

امللحق امام استراليا.

مارادونا من «الولد الذهبي» إلى مدرب مغرور أفسد «التانغو»

«الحظ» ينقذ مان يونايتد من الخسارة ومدافع أرسنال تدّك بالكبيرن

ورفع مذرويل رصيده الى ١٢ نقطة 
ايضا بفوزه على ضيفه فولكيرك 
بهدف للوكاس يوتكيفيتش (١٨). 
وفاز سانت ميرين على هارتس 
٢ - ١. وســــقط هاميلتــــون امام 
سانت جونستون ٠ - ٢، وتعادل 

كيلمارنوك مع ابردين ١ - ١.

مع أستون ڤيال.

إسكوتلندا

صعد هيبرنيان الى املركز الثاني 
مؤقتا اثر تعادله مع ضيفه دندي 
يونايتد ١ - ١ في افتتاح املرحلة 
السابعة من الدوري االسكوتلندي. 

وتغلب هال سيتي على ويغان 
٢ - ١، سجل للفائز الهولندي 
فينيغور اوف هيسيلينك (٦٠) 
والبرازيلـــي جيوڤاني (٦٨)، 
وللخاسر سكوت سينكلير (٨٧). 
الى ذلك، تختتم املرحلة اليوم 
بلقاء يجمع مانشستر سيتي 

بعد ٧ هزائم متتالية. 
وتغلب بيرنلي على برمنغهام 
٢ - ١، ســـجل للفائز ســـتيف 
فليتشـــر (٥٣) والكاميرونـــي 
اندريه بيكي (٦٢)، وللخاســـر 
السويدي سيباستيان الرسون 

.(٩٠)

كورلوتشا (٧٣).
وحقق بورتســـموث ـ الذي 
ميلكه رجـــل االعمال االماراتي 
سليمان الفهيم الذي يتعافى من 
جراحة اجريت في دبيـ  اول فوز 
له هذا املوسم على ولڤرهامبتون 
بهدف ســـجله حسن يبدا (١٩) 

ملدافعـــه اجلامايكـــي ريكادرو 
غاردنر، لكن صانع العابه اجلديد 
الكرواتي نيكو كرانكيار املنتقل 
اليه حديثا منحه التعادل (٣٤)، 
ثم تقدم بولتون مجددا عبر كيفن 
ديفيس (٦٩)، لكن الكلمة االخيرة 
كانت للمدافع الكرواتي فيدران 

وكان توتنهام حقق انطالقة 
صاروخية بفوزه في مبارياته 
االربع االولى قبـــل ان يحصد 
٤ نقـــاط فقط مـــن اصل ١٢ في 

مبارياته االربع االخيرة.
ولم متض ثالث دقائق حتى 
تقـــدم اصحـــاب االرض بهدف 

افلت مـــان يونايتـــد حامل 
اللقب في املواسم الثالثة االخيرة 
من الهزميـــة بأعجــــوبة امـــام 
ضيــــفـــه ســـندرالند وادرك 
التعــــــادل ٢ - ٢ في الوقت بدل 
الضائع في افتتاح املرحلة الثامنة 

من الدوري االجنليزي.
وحقق ارسنال فوزه السادس 
على التوالي في جميع املسابقات 
بعدما سحق ضيفه بالكبيرن ٦-٢ 
على ستاد االمارات.ويدين ارسنال 
بفوزه اخلامس في الدوري الى 
صانع العابه االسباني فرانسيسك 
فابريغاس الذي صنع ٤ اهداف 
وســـجل اخر في مباراة تخلف 
خاللها فريقه في مناسبتني قبل 
ان يســـتلم زمام االمور، ويؤكد 
تفوقه على بالكبيرن الذي لم يذق 
طعم الفوز على الفريق اللندني 
في ملعب االخير منذ ٢٦ اكتوبر 

٢٠٠٢ عندما تغلب عليه ٢-١.
املركز  الى  وصعد ارســـنال 
الرابع موقتـــا برصيد ١٥ نقطة 

من ٧ مباريات.
وفاجأ سندرالند مضيفه بهدف 
مبكر بعدمـــا وصلت الكرة الى 
دارين بنت الذي روضها ثم اطلقها 
قذيفة ال ترد من ٢٠ مترا على ميني 

احلارس بن فوستر (٧).
وفي الشـــوط الثانـــي، بكر 
مانشستر بدوره في التسجيل عن 
طريق البلغاري دمييتار برباتوڤ 
الذي تلقى كـــرة من االيرلندي 
جون اوشـــي وســـار بها عدة 
خطوات عرضية داخل املنطقة 
حتى انكشـــف املرمى ووضعها 
في الزاوية اليسرى ملرمى كريغ 

غوردون (٥١).
الترينيـــدادي كينوين  لكن 
جونز لم مينح اصحاب االرض 
الوقت الكافي لالحتفال بالتعادل 
حني تابع برأسه كرة في مرمى 
بن فوستر الذي ظهر ضعيفا في 
مستواه لم يتمكن من منع منافسه 

من التسجيل (٥٨).
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع حاول املدافع انطون 
ابعاد كرة ارســـلها  فردينانـــد 
ايڤرا باجتاه  الفرنسي فابريس 
املرمى حولها االول في شـــباك 
فريقه مانحا نقطة ثمينة لصاحب 
االرض وانقذه بالتالي من الهزمية 
الثانية هذا املوســـم بعد االولى 
امام بيرنلي الضيف اجلديد على 
الدوري املمتاز ٠ - ١ في احمللة 

الثانية.
من جانبه، فشل توتنهام في 
اللحـــاق بفريقي الصـــدارة مان 
يونايتد وتشلسي بسقوطه في 
فخ التعادل مع مضيفه بولتون 
بالنتيجة ذاتها ٢ - ٢، لكنه صعد 
الى املركز الثالث مؤقتا برصيد 
١٦ نقطة وتقدم بفارق نقطة على 

ليڤربول.
فعلى ملعب «ريبوك ستاديوم»، 
تابع توتنهام مسلسل اهدار النقاط 

بتعادله مع بولتون ٢ - ٢.

تعادل توتنهام مع بولتون وبورتسموث يحقق الفوز األول على ولڤرهامبتون

ملدربني
ســــبة لعشاق االرجنتني ان يروا منتخبهم 

٢ في جنوب أفريقيا،
رثيا على ابناء 

ف الشاشات
م بصلة في 
الرجنتيني 
٥٥ن فئة «الـ٥

٢ نقطة من 
الت وذلك قبل

ت حيث تبقى له 
 البيرو صاحبة املركز 
٤في ١٤ من الشهر اجلاري 
واي السادسة برصيد 
لى بطاقة مباشرة الى 

كز اخلامس املؤهل الى 
نطقة الكونكاكاف.

ضوح الشمس ان االرجنتني
 وديعة قدمية حملها فترة 

يعة ســــلمت لغير أهلها، ال 
ر ومتعال يرفض النقد وتقبل

لى اصطياد االهداف اخلرافية ولو 
عاطي املخدرات واخلمور والسمنة 
ملنتخب الى الهاوية بل رمبا ســــقط 

ي

١خسر امام بوليڤيا ١-٦ واالكوادور
٠واي ٠-١، فهل نصدق ان من نتكلم 

رض لتلك الهزائم ويضع منتخبه 
٠ل ٢٠١٠ ثم يخرج ليقول «سأحارب 
ني القذرين»، ويبقى في منصبه، 
ة ال نعتقد اننا نتحدث عن مدرب 

دو ر ن رى ال و يب د ي
بني عياداتها لتخفيض وزنه. لم يدم شــــه
الودي على اســــكوتلندا وفرنسا ثم على

م م

بدت واضحا الرهانات اخلاسرة واخليارات
٦٠ العبا ومع ذلك بقي مص ٠بتجربة اكثر من
منها اخلبير ريكلمي ما اجبره على اعالن ا

٢مدريد االسباني هيغوين الذي سجل ٢٢ هد
يستدعيه متأخرا للمباراتني االخيرتني.

إصرار فاشل

في املقابل، أصر على أســــماء أثبتت فش
على الهجوم بقيادة الثالثي
تيڤيــــز و«زوج ابنته

ي م

بقية اخلطوط، وأص
للمخضــــرم خوان س
يعد قادرا على مجا
كما انه كان بني
العبني تشــــكل
كاملهاجــــم مارت
منتخب االرجنت
املدافع روالند كي
املصيرية االخير

مع املنتخب.
ويبقى القو
لكرة القدم اال

أظهرت ان غ
اقالة مارا
رمبا تس
املصير
جت

عاشت
ملوند
تعث
و

دييغو مارادونا بات بعيدا
عن الكرة وفنونها بمزاجيته


