
الرياضية السبت
17  اكتوبر 2009

أضاف أس���طورة كرة القدم البرازيلي بيليه املزيد الى عالقته املتوترة مبدرب 24
املنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا، في الوقت الذي رحب فيه بتأهل األرجنتني 
إلى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وقال بيليه إن تأهل األرجنتني في اللحظات 
األخيرة إلى كأس العالم عبر الفوز بهدف نظيف على مضيفتها أوروغواي، مجرد 
»درس« ملارادونا. وأوضح »أعتقد أنه شيء جيد بالنسبة ملارادونا أن يفوز املنتخب 
األرجنتيني، لقد عانى قليال، ولكنه شيء جيد له لكي يتعلم، ألنها مجرد البداية 

بالنسبة له«.

يستعد أسطورة كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان 
للعمل مع ناديه السابق ريال مدريد اإلسباني »مجانا«.

وأوضحت صحيفة »ماركا« اإلسبانية الرياضية امس أن زيدان 
)37 عاما( سينضم إلى »جلنة الكرة« بالنادي بداية من األسبوع 
املقبل، ولم يتضح بعد الدور الذي سيلعبه في اللجنة. وسيحضر 
زيدان مباراة الفريق مع ضيفه بلد الوليد في الدوري االسباني، 

كما سيسافر مع الفريق في املباريات املهمة خارج ملعبه.

بيليه: تأهل األرجنتين درس بليغ لمارادونا زيدان يعمل في ريال مدريد »مجانًا«

رحلة برشلونة إلى ڤالنسيا محفوفة بالمخاطر وريال مدريد يواجه بلد الوليد

ألقت تصفي���ات كأس العالم 
املؤهلة ال���ى مونديال 2010 التي 
أجريت األس���بوع املاضي بثقلها 
على أندية املقدمة في البطوالت 
االوروبي���ة الوطنية الكبرى في 
كرة الق���دم، نظرا حلالة االرهاق 
القادمني  املتوقعة البرز جنومها 
من مختلف القارات. ويغيب عن 
اجلولة املقبلة العبون من طراز 
رفي���ع كاالجنليزيني واين روني 
وستيفن جيرار مع مان يونايتد 
وليڤربول على التوالي والفرنسيني 
تييري هنري وفرانك ريبيري مع 
برشلونة االسباني وبايرن ميونيخ 

االملاني على التوالي.

إسبانيا

يخوض برش���لونة متصدر 
ترتيب بطولة أسبانيا لكرة القدم 
أصعب اختباراته هذا املوسم عندما 
يحل على ڤالنسيا اليوم في املرحلة 
الس���ابعة من الليغا على ملعب 
ميستايا، وستكون رحلة برشلونة 
حامل اللقب الى ڤالنسيا محفوفة 
باملخاطر، رغم تصدره الالئحة بعد 
حتقيقه 6 انتصارات من أصل 6 
ممكنة، وتسجيله 17 هدفا مقابل 3 
فقط دخلت مرمى حارسه ڤيكتور 
ڤالديز، اال ان ڤالنس���يا اخلامس 
أثبت في األعوام املاضية انه عقدة 

الفريق الكاتالوني.
ويسعى برش���لونة الى كسر 
رقمه القياس���ي، وتسجيل فوزه 
السابع على التوالي ليحقق افضل 
انطالق���ة له في الدوري، ويحوم 
الش���ك حول مش���اركة القناص 
دافيد فيا في صفوف ڤالنس���يا 
النه عاود التمارين قبل ايام قليلة 
بعد اصابته بتمزق عضلي ابعده 
ثالثة اسابيع، في حني تأكد غياب 
الفرنسي تييري هنري عن ابطال 
اوروبا لتعرض لتمزق عضلي في 
فخذه األمي���ن خالل مباراة بالده 
االخيرة والنمس���ا في تصفيات 
مونديال 2010 سيبعده عن املالعب 

نحو عشرة أيام.
ويعتمد ڤالنسيا على العبيه 
املهاريني خوان ماتا ودافيد سيلفا 
اللذين سجال في مواجهة البوسنة 

االخيرة ضمن تصفيات املونديال 
)5 � 2(، ويخوض هداف برشلونة 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
اللقاء بعد فشله في قيادة منتخب 
بالده الى نهائي���ات املونديال او 

امللحق االوروبي.
ويسعى ريال مدريد الى نسيان 
مباراة أشبيلية األخيرة التي تلقى 
فيها أول خس���ارة له في الدوري 
1 � 2، عندما يس���تقبل ريال بلد 
الوليد على ملعبه »س���انتياغو 

برنابيو«.
ويغي���ب عن الفري���ق امللكي 
مهاجمه البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو املصاب في كاحله مع بالده 

خالل التصفيات االوروبية.
ويتحرك اش���بيلية ش���ماال 
ملواجهة ديبورتيڤو الكورونا على 
ملعبه ريازور، منتشيا من فوزه 
األخير على ريال مدريد واخلامس 

على التوالي في الدوري.

إنجلترا

يخوض تشلسي املتصدر مباراة 
صعبة على أرض اس���تون ڤيال 
السابع في افتتاح املرحلة التاسعة 
من بطولة اجنلترا »برميير ليغ«. 
ويتصدر الفريق اللندني ترتيب 
الدوري بف���ارق نقطتني عن مان 
يونايت���د و5 نقاط عن توتنهام، 
لكن استون ڤيال السابع )13 نقطة( 
ميلك مباراة مؤجلة. وس���يعتمد 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 
على هدافه العاجي ديدييه دروغبا 
املنتشي من تأهل بالده الى نهائيات 
كأس العالم. من جهته، عاش مدرب 
استون ڤيال االيرلندي الشمالي 
مارتن اونيل أس���بوعا قلقا بعد 
ابداء مهاجمه اميل هسكي رغبته 

باالنتقال في الفترة الشتوية.
ويتوقع ان يغيب املهاجم واين 
روني ع���ن مواجهة مان يونايتد 
اليوم  الثاني مع ضيفه بولتون 
على ملعب اولد ترافورد، الصابته 
في عضلة ساقه. لكن مدرب الفريق 
السير اليكس فيرغسون بإمكانه 
االس���تفادة من احلال���ة الرائعة 
التي مير فيها البلغاري دمييتار 
برباتوف صاحب ثالثية »هاتريك« 

فابيانو يلمح إلى ترك أشبيلية

ميسي يقرّ بأنه لم يكن في أفضل حاالته
 يسعى برشلونة اإلسباني لالستغناء عن مهاجمه 
الفرنسي املخضرم تييري هنري وعدد آخر من الالعبني 

مقابل التعاقد مع البرازيلي روبينيو. 
 صرح مدرب كرواتيا سالفن بيليتش امس انه سيتابع 
مهمته بعد خروج كرواتيا من التصفيات املؤهلة الى نهائيات 
مونديال 2010 في جن��وب افريقيا، وذلك ألول مرة منذ 

إحرازها املركز الثالث في مونديال 1998 بفرنسا.
 يتلقى جنم كليڤالند كافالييرز والدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة ليبرون جيمس عالجا وقائيا 
ضد مرض انفلونزا اخلنازير الى جانب زميليه دارنيل 

جاكسون وكوبي كارل.
 استقال ادواردو الرا مدرب كولومبيا لكرة القدم من 
منصبه بعد فشل الفريق في الصعود لنهائيات كأس العالم 

للمرة الثالثة على التوالي.
 قرر تشلسي اإلجنليزي إخطار احملكمة الرياضية 
ام���س بنيته تقدمي تظلم ضد ق���رار حظر قيامه بأي 

صفقات شرائية لالعبني.
 كش��ف رئي��س االحتاد الدول��ي لكرة الق��دم )فيفا( 
السويس��ري جوزف بالتر امس في القاه��رة ان الفيفا 
س��يتخذ اجراء تأديبي��ا بحق م��درب االرجنتني دييغو 
مارادونا بس��بب تهجمه على الصحافي��ني بالفاظ نابية 

جدا.
 لم يستبعد األملاني بيرتي فوغتس االستمرار في 
تدريب منتخب أذربيجان، وذكرت وسائل االعالم امس 
أن ستانسيالف تشيرتسوف، مدرب سبارتاك موسكو 

الروسي مرشح خلالفته.

سندرالند يضم الهولندي زندن 

أملح مهاجم اشبيلية االسباني ومنتخب البرازيل لويس فابيانو 
الى امكانية انتقاله الى ناد آخر في األشهر القليلة املقبلة. وكان اسم 
فابيانو ارتبط بنادي ميالن االيطالي لكن األخير لم يشأ دفع املبلغ 
الذي طالب به نادي اش���بيلية ومقداره 20 مليون يورو، كما اعلن 

مان يونايتد االجنليزي رغبته أيضا في التعاقد معه.

اعترف مهاج����م املنتخب االرجنتيني ليونيل ميس����ي بأنه لم يكن 
في أفضل حاالته خالل مش����اركته مع الفريق ف����ي مباراتيه أمام بيرو 
واوروغواي. وقال ميسي: »أعلم أن االمور لم تسر بطريقة جيدة بالنسبة 
لي كما كنت أمتنى«. وأضاف »الكثير من األشياء يجب ان تتغير ويجب 
أن نواصل التحس����ن ونتطور كفريق وان نستعد جيدا لكأس العالم«. 
وتابع »اذا نفذنا مهامنا بالشكل السليم فإن فرصتنا ستكون جيدة ألننا 

منتلك العبني جيدين جدا«.

تعاقد نادي سندرالند االجنليزي مع الالعب الهولندي املخضرم 
بودوين زندن حتى نهاية املوسم بعد ان أصبح العبا حرا جراء انتهاء 
عقده مع مرسيليا الفرنسي نهاية املوسم املاضي. ويعتبر زندن )33 
عاما( العبا دائم الترحال بعد احترافه مع ايندهوفن الهولندي وبرشلونة 

االسباني والثالثي االجنليزي تشلسي وميدلزبره وليڤربول.

الدوري.ويخوض هامبورغ اللقاء 
وصفوف���ه تع���ج باالصابات مثل 
اليكس س���يلفا، كولن  البرازيلي 
بنجامني والتش���يكي ميروسالف 
س���تيبانيك باالضافة الى املهاجم 
البيروف���ي باول���و غيريرو الذي 
تعرض الصاب���ة قوية في ركبته 
ستغيبه اسابيع عدة، واملهاجم االخر 
الكرواتي مالدن بتريتش.ويقوم 
البرازيلي املخضرم زي روبرتو بدور 
هام في وسط امللعب مع التشيكي 
دافيد ياروليم.اما ليڤركوزن، فقد 
س���حق نورمب���رغ 4-0 في اخر 
مباريات���ه في ال���دوري، ويعتبر 
هدافه الدولي ش���تيفان كيسلينغ 
ان الفريقني يس���تحقان مركزهما 
في الدوري: »الفريقان ركزا جيدا 
منذ مطل���ع الدوري، ولعبا بطاقة 
قوية«، ويس���تعد بايرن ميونيخ 
الى استقبال جنمه الهولندي مارك 
فان بومل ومواطنه اريني روبن في 
رحلته الى فرايبورغ، حيث يتوقع 
ان يحضر االيطال���ي لوكا طوني 
الفريق للمرة االولى  في تشكيلة 
هذا املوسم. وفي باقي املباريات، 
يلعب شتوتغارت مع شالكه الثالث، 
وفيردر برمين الرابع مع هوفنهامي 
اخلام���س، وكولن م���ع ماينتس، 
واينتراخت فرانكفورت مع هانوڤر، 

ونورمبرغ مع هرتا برلني.

فرنسا

يستقبل ليون املتصدر والذي 
يعيش افضل ايام���ه في الدوري 
واوروبيا سوشو الرابع عشر في 
املرحلة التاسعة من بطولة فرنسا 
»ليغ 1« غدا الس���بت على ملعبه 
»جيرالن«. ويح���ل بوردو حامل 
اللقب على اوكس���ير على ملعب 
»أبي دبش���ان«. وينتقل مرسيليا 
اخلام���س واملتأثر من خس���ارتي 
الى نانسي  ڤالنس���يان وموناكو 
اليوم ليواجه تاسع الترتيب على 
ملعب »مارسيل بيكو«. وفي باقي 
املباريات يستقبل مونبيلييه ثالث 
الترتيب ومفاجأة املوس���م سانت 
اتيان، ويحل رين على ليل وبولوني 
قبل االخير على لومان، وغرونوبل 

على ڤالنسيان.

والعب الوس���ط البرازيلي تياغو 
موتا مع فريقهما السابق.

وفي تورينو، يستقبل يوڤنتوس 
الثالث فيورنتينا الرابع في مباراة 
قوية، حيث سيواجه العب الوسط 
البرازيلي املتألق فيليبو ميلو فريقه 

السابق فيورنتينا.

ألمانيا

تش���هد املرحلة التاس���عة من 
بطولة املاني���ا مواجهة نارية بني 
باير ليڤركوزن املتصدر ووصيفه 
بفارق االهداف هامبورغ على ملعب 

االخير »نوردبانك أرينا«.
 ويتصدر ليڤركوزن الترتيب 
بفارق هدف عن هامبورغ، والالفت 
ان الفريق���ني لم يخس���را بعد في 

في مرمى جورجيا، ومن املتألق 
مايكل أوين. ويحل توتنهام الثالث 
ضيفا مزعجا على بورتس���موث 
االخير، وبرفقت���ه املدرب هاري 
ريدناب الذي أشرف على الفريق 

اجلنوبي سابقا.
ويبحث سندرالند عن نتيجة 
ايجابية عندم���ا يقابل ليڤربول 
اليوم، وهو مدرك ان فوزه االخير 
على احلمر على ملعبه »ستاديوم 

أوف اليت« كان منذ 7 أعوام.
ويستقبل ارس���نال اخلامس 
والذي ميلك مباراة مؤجلة برمنغهام 
الرابع عشر على ستاد االمارات، 
حيث فاز في 3 مباريات من أصل 

3 حتى االن في الدوري.
املباريات، يلعب  باق���ي  وفي 

ايڤرتون مع ولڤرهامبتون وستوك 
سيتي مع وست هام.

إيطاليا

املنافسة في  ستنقش���ع غبار 
صدارة بطولة ايطاليا »سيري أ« 
بعد نهاية املرحل���ة الثامنة التي 
تش���هد مواجهات ضارية. ويحل 
حامل اللقب واملتصدر انتر ميالن 
على جنوى اخلامس على ملعبه 
»لويجي فيراري���س« وهو يأمل 
االنفراد بالصدارة التي يتشاركها 
مع مفاجاة املوس���م س���مبدوريا. 
وكان انتر تعرض خلسارة وحيدة 
هذا املوس���م امام سمبدوريا 1-0. 
وستكون املباراة مناسبة ملواجهة 
املهاجم االرجنتيني دييغو ميليتو 

تشلسي للمحافظة على الصدارة أمام أستون ڤيال.. وصراع بين يوڤنتوس وفيورنتينا.. وقمة بين ليڤركوزن وهامبورغ

حارس يوڤنتوس جانلويجي بوفون ينقذ الكرة قبل وصولها لرأس مهاجم فيورنتينا البرتو جيالردينيو في مواجهة سابقة مهاجم تشلسي ديدييه دروغبا يسجل في مرمى استون ڤيال في مباراة سابقة

قائد برشلونة االسباني كارليس بويول يبعد الكرة من امام العب نادي ڤالنسيا فيسنتي رودريغيز

)أ.ف.پ( مهاجم فرنسا كرمي بنزمية مير من مدافع النمسا كاڤاليك 

عالميةمتفرقات

فرنسا والبرتغال وروسيا واليونان في المستوى األول
لم يؤثر التصنيف العاملي 
الشهري للمنتخبات الصادر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيف���ا(، على قرع���ة امللحق 
االوروبي املؤهل الى مونديال 
2010 والتي س���تقام بعد غد 
االثن���ني في زيوري���خ. وبقي 
الوضع كما كان عليه بالنسبة 
للمنتخب���ات التي تأهلت الى 
امللحق الذي ستقام مبارياته في 
14 نوفمبر املقبل ذهابا، وفي 18 
نوفمبر ايابا. وصنفت فرنسا 
البرتغال  الترتيب(،  )تاسعة 
)10(، روس���يا )12( واليونان 
)16( في املس���توى االول، في 
حني س���تكون أوكرانيا )22(، 
 ،)34( ايرلن���دا  جمهوري���ة 
البوسنة )42( وسلوڤينيا )49( 

في املستوى الثاني.
وحاف���ظ منتخب البرازيل 
عل���ى صدارت���ه متقدما على 
اسبانيا بطلة اوروبا وهولندا 
الثالثة، رغم اقامة 147 مباراة 
في تصفيات كأس العالم 2010 

منذ التصنيف االخير.

قبل إجراء قرعة الملحق األوروبي بعد غد

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا

شو سبورت 2:451استون ڤيال � تشلسي
اكسترمي سبورت5ارسنال � برمنغهام

شو كوميدي اكسترا5ايڤرتون � وولڤر هامبتون
شو سبورت 51مان يونايتد � بولتون
شو شاشة5بورتسموث � توتنهام

شو مسلسالت اكسترا 51ستوك سيتي � وست هام
شو سبورت 54سندرالند � ليڤربول

إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +77ديبورتيڤو � اشبيلية

اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد � بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � برشلونة

إيطاليا
اجلزيرة الرياضية +71يوڤنتوس � فيورنتينا 

اجلزيرة الرياضية +9:451جنوى � انتر ميالن

ألمانيا
4:30كولن � ماينتس

4:30فرانكفورت � هانوڤر 
4:30فرايبورغ � بايرن ميونيخ

4:30نورمبرغ � هرتا برلني
دبي الرياضية 4:302شتوتغارت � شالكه
4:30برمين � هوفنهامي

دبي  الرياضية 7:301هامبورغ � ليڤركوزن

فرنسا
ابوظبي الرياضية 81اوكسير � بوردو
8لومان � بولوني
اجلزيرة الرياضية 81ليون � سوشو

8مونبيليه � سانت ايتان
اجلزيرة الرياضية 82نانسي � مرسيليا

8ڤالنسيان � غرونوبل
الكويت الرياضية10ليل � رين


