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نجم برشلونة المالي سيدو كيتا سجل أول 
»هاتريك« له في مرمى سرقسطة )أ.پ(

أصيب 3 من مشجعي أحد أندية كرة القدم في أملانيا بجروح، إثر 
هجوم شنته جماعة من النازيني اجلدد على املشجعني والالعبني أثناء 
إقامة إحدى املباريات. وقالت الشرطة في مدينة دريسدن أن مجموعة 
ممن يعتقد أنهم من املتطرفني اليمينيني، يتراوح عددها بني 40 و50 
شخصا اعتدوا على اجلمهور أثناء إقامة مباراة في الدوري احمللي في 
شرق أملانيا بني فريقي برانديس واليبزيغ، مما أدى إلى جرح اثنني 

من مشجعي فريق اليبزيغ باإلضافة إلى حارس املرمى.

استغنى سس����كا موس����كو عن خدمات مدربه االسباني خواندي 
رام����وس، بعد هزمية الفريق أمام اف.كيه موس����كو 1 � 3 في الدوري 
الروس����ي املمتاز لكرة القدم. وقال سسكا مبوقعه على االنترنت »مت 
فس����خ التعاقد مع خواندي راموس باتفاق الطرفني«. وأمضى مدرب 
ريال مدريد االسباني وتوتنهام االجنليزي السابق، 6 اسابيع فقط في 
قيادة فريق اجليش في روسيا، بعد ان حل بديال للبرازيلي زيكو الذي 

اقيل عقب سلسلة من النتائج السيئة في سبتمبر املاضي.

هجوم للنازيين الجدد على مباراة سسكا موسكو يقيل راموس

)ا.پ( مهاجم شالكه كيڤن كورانيي يسجل برأسه الهدف الثاني في مرمى هامبورغ         

إنفلونزا الخنازير تؤجل
مباراة مرسيليا وسان جرمان

فوزان لتركيا وإيران
في مونديال الناشئين  سلتيك انقض على الصدارة

حول اوكسير تخلفه امام ضيفه ليل الى فوز مهم 3 � 2، وتغلب 
تولوز على مضيفه لنس 2 � 0 في ختام املرحلة العاشرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
في املباراة االولى، تقدم ليل اوال بواس���طة البرازيلي جرفينيو 
)26(، ورد اصح���اب االرض عن طري���ق الپولندي ايرينيوش يلني 
)36( قبل ان ينهي الضيف الش���وط االول متقدما 2 � 1 بعدما سجل 

له بيار االن فرو الهدف الثاني.
وفي الش���وط الثاني، جاء الرد عبر يلني نفسه الذي سجل هدف 
التع���ادل الثاني )78( قبل ان مينح زميله الروماني دانيال نيكوالو 

املضيف النقاط الثالث بالهدف الثالث )82(.
وفي املباراة الثانية، سجل موسى سيسوكو )55( واندريه بيار 
جينياك )56( هدفي تولوز فارتفع رصيد الفائز الى 17 نقطة نقلته 

الى املركز السابع مقابل 8 للخاسر صاحب املركز قبل االخير.
وتأجلت مباراة مرسيليا وصيف بطل املوسم املاضي مع ضيفه 
باريس سان جرمان الصابة العبني على االقل من االخير بانفلونزا 

اخلنازير.
وكانت رابطة احملترفني قررت اقامة املباراة في موعدها ثم عادت 
عن هذا القرار فكان الوقت متأخرا بالنسبة الى انصار الفريق الضيف 
الذين وصلوا الى مرسيليا واشتبكوا مع انصار فريقها ما ادى الى 

جرح 6 اشخاص حسب احلصيلة االولية.

 فازت تركيا على بوركينا فاس���و 1 � 0 في اينوغو في جولة من 
منافس���ات املجموعة الرابعة من كأس العالم للناشئني دون 17 عاما 

املقامة في نيجيريا حتى 15 نوفمبر املقبل.
وس���جل محمد دميير )3( هدف تركي���ا التي تصدرت املجموعة 
بفارق نقطتني عن كل من كوس���تاريكا ونيوزيلن���دا اللتني انتهت 
مواجهتهما بالتعادل بهدف جلويل كامبل )39(، مقابل هدف مليكايل 

بيلت )19(.
وافتتحت ايران وكولومبيا منافسات املجموعة الثالثة، بفوز االولى 

على غامبيا 2 � 0 ، والثانية على هولندا 2 � 1 في كاالبار.
في املباراة االولى، س���جل بايام صادغيان )44( وكافيه رضائي 
)84( هدفي ايران، وفي الثانية فابيان كاستيو )56( وداينير كوردوبا 
)72( هدف���ي كولومبيا، واوغوزهان اوزياكوب )69 من ركلة جزاء( 
هدف هولندا. وتقام اجلولة الثانية في 28 اجلاري، فتلعب نيوزيلندا 
مع بوركينا فاسو وتركيا مع كوستاريكا، وهولندا مع غامبيا وايران 

مع كولومبيا.

اغتنم سلتيك وصيف البطل فرصة تعادل غرميه رينجرز املتصدر 
الس����ابق وحامل اللقب مع ضيفه هيبرنيان 1-1، وانقض على الصدارة 
بفوزه على مضيفه هاميلتون 2-1 في ختام املرحلة التاسعة من الدوري 
االسكوتلندي لكرة القدم. على ملعب »نيو دوغالس بارك« وأمام اكثر من 
4 آالف متفرج، تقدم سلتيك بهدفيه في الشوط االول عبر شون مالوني 
)15( واالس����ترالي سكوت ماكدونالد )29(، وقلص املضيف الفارق قبل 
دقائق معدودة من النهاية عن طريق الفرنسي ميكايل انطوان كورييه 

)83(. ورفع سلتيك رصيده الى 20 نقطة مقابل 19 لرينجرز.
وفي البرتغال، اهدر س����بورتينغ براغا املتص����در نقطتني ثمينتني 

بتعادله مع مضيفه ريو افي 1-1 في املرحلة الثامنة.
وبات سبورتينغ براغا ميلك 22 نقطة بفارق 3 نقاط امام بنفيكا.

وبقي بورت����و حامل اللقب قريبا من ثنائي الصدارة بعد فوزه على 
اكادمييكا كوامبرا 3-2، وفاز يونياو ليريا على نافال 2-0 وماريتبمو 
فونش����ال على باكوش فيريرا 3-1، وڤيتوريا شيتوبال على ليكشوش 

1-0، وتعادل بيليننشيس مع اولهاننشي 0-0.

بنيتيز: الحالة الذهنية كانت مفتاح الفوز
 قال مدرب ليڤربول االس����باني رافايل بنيتيز بعد الفوز املهم على 
ضيفه مان يونايتد 2-0 في قمة املرحلة العاشرة من الدوري االجنليزي 

»لقد أظهر الالعبون شخصية إيجابية، واجلماهير ساندت الالعبني«.
وأضاف »احلالة الذهني����ة كانت مفتاح الفوز، حيث تعاون اجلميع 
منذ البداية«. وأوضح »لقد أجاب الالعبون على العديد من األسئلة وهذا 
هو الشيء األهم«. وأشار: »الفريق أفضل مما يتوقع البعض، الشخصية 
واإلمكانيات التي منتلكها، إن املسائلة تتوقف فقط على قليل من احلظ«. 
من ناحيته، قال املهاجم االس����باني فرناندو توريس الذي سجل الهدف 
االول »عقب املباراة أصبحنا ندرك أننا عن طريق اللعب كفريق والعمل 
الشاق نستطيع الفوز على أي خصم«. وأضاف »لقد حافظنا على اللعب 

بشكل جيد وعملنا سويا كوحدة واحدة«.
 بدوره، أكد »الس����ير« أليكس فيرغسون املدير الفني ملان يونايتد: 
»أشعر بخيبة أمل بأداء الالعبني، خاصة خالل الشوط األول.. لم نتكيف 
مع أجواء املباراة«. وشعر فيرغسون باإلحباط نتيجة لقرار ضربة اجلزاء 
الذي جاء ضد مصلحة فريقه في الشوط األول، وكذلك قرار احلكم أندري 
مارينر االكتفاء بتوجيه بطاقة صفراء جليمي كاراغر بعدما دفع مايكل 

أوين قبل 10 دقائق على نهاية املباراة.
وأوضح: »لقد تعرضنا للظلم في قرار أو قرارين رئيسيني«.

ولكنه أش����ار إلى أن النتيجة عادلة. ورأى ان »ليڤربول كان الفريق 
األفضل وصنع فرصا أكثر وفي النهاية استحق الفوز«.

 وقبل املباراة قام نحو 1000 من مش����جعي ليڤربول مبس����يرة إلى 
ملعب »أنفيلد« لالحتجاج على سوء إدارة مالكي النادي األميركيني توم 

هيكس وجورج جيليت.

كورانيي يحرم هامبورغ من االنفراد بالقمةفيرغسون يشعر بخيبة أمل من أداء العبيه

حرم هامبورغ من االنفراد 
بالقم���ة وفرط بف���وز كان في 
متناوله مع مضيفه ش���الكه، 
بعدما اكتفى بالتعادل معه 3-3 
في ختام املرحلة العاشرة من 
الدوري االملاني لكرة القدم، فيما 
اقتنع ڤولفسبورغ حامل اللقب 
بالتعادل السلبي مع مضيفه هرتا 

برلني صاحب املركز االخير.
ف���ي املباراة االول���ى، فرط 
هامبورغ في فرصتني حلس���م 
النتيجة أولهما حني تقدم بهدفني 
نظيفني، والثانية بعد ان تقدم ب� 
10 العبني 3-2 قبل 10 دقائق من 
النهاية، لكن صاحب االرض متكن 

من معادلة النتيجة مرتني.
الدولي  املهاج���م  وافتت���ح 

الس���ويدي مارك���وس بي���رغ 
التسجيل بعدما تلقى متريرة 
من الهولندي ايليارو ايليا انهاها 

في قلب املرمى )26(.
واضاف بيوتر تروتشوفسكي 
الهدف الثاني مع صافرة نهاية 
الشوط االول بعد ان نفذ بنجاح 
ركلة حرة استقرت منها الكرة في 

اسفل الزاوية اليمنى )45(.
الثاني، متكن  وفي الشوط 
اصحاب االرض م���ن تقليص 
الفارق من رأسية كيڤن كورانيي 
مس���تغال عرضي���ة البرازيلي 
رافيني���ا )50(، وأدرك التعادل 
االول برأس���ية اخرى صاحبها 
لوكاس شميتس اثر ركلة حرة 
)62( بعد دقيقتني متاما من طرد 

مداف���ع الضيوف الدولي دافيد 
روزنتال.

ورجح بيرغ كفة هامبورغ 
مرة جدي���دة بعدما اس���تثمر 
متريرة بينية طويلة ارس���لها 
البرازيلي زي روبرتو وتابعها 
بيسراه في الشباك )80(، لكن 
كورانيي الذي سجل كما بيرغ 
الهدف االول لفريقه في اللقاء، 
سجل الثالث ايضا ومن رأسية 
ثالثة بع���د عرضية من هايكو 

فيسترمان )90(.
وصار رصيد هامبورغ 22 
نقطة وع���اد كما كان قبل هذه 
املرحلة ثاني���ا بفارق االهداف 
خلف باير ليڤركوزن املتصدر 
والذي افتتح املرحلة بتعادل مع 

ضيفه بوروسيا دورمتوند 1-1، 
فيما رفع شالكه رصيده الى 20 
نقطة وتراجع الى املركز الرابع 
بفارق نقطة واحدة خلف ڤيردر 
برمين الذي دخل جديا على خط 
املنافسة بعد فوزه على مضيفه 

بوخوم 1-4.
وخطف بوخوم صاحب املركز 
قبل االخير هدفا مباغتا بعد اقل 
من دقيقة على صافرة البداية 
عبر الس���لوڤاكي ستانيسالف 
سيستاك )1( ليأتي الرد قاسيا 
من جانب الضيوف الذين سجل 
لهم ارون هان���ت )9( وماركو 
مارين )31( وتيم بوروفسكي 
)76( واألملان���ي التركي األصل 

مسعود اوزيل )90(.

عرضية من اندريا بيرلو.
أنفاس���ها  املباراة تلفظ  وعندما كانت 
االخيرة ضرب نستا مجددا ومنح الفريق 
اللومباردي فوزه الرابع بكرة رأسية اخرى 
جاءت بعد ركلة ركنية نفذها بيرلو )90(، 

ليصعد به الى املركز السادس.
امام ضيفه نابولي  وسقط فيورنتينا 
بهدف قاتل سجله كريستيان ماجيو )88( 
في مباراة اضاع خاللها الفائز ركلة جزاء 

عبر فابيو كوالياريال )80(.
وحقق اتالنتا فوزه الثاني هذا املوسم 

بعدما اسقط ضيفه القوي بارما 3 � 1.
ومني جنوى باملصير ذاته بعدما خسر 
امام مضيفه كالياري 2 � 3 في مباراة لعب 
خاللها اخلاسر ب� 10 العبني بعد طرد اميليانو 

موريتي )78(.
وكان باليرمو املستفيد االكبر من خسارة 
الثالثي فيورنتينا وبارما وجنوى، اذ صعد 
الى املركز الرابع بع���د فوزه على ضيفه 

اودينيزي 1 � 0.
وواصل روما عروضه املتواضعة ومني 
بهزميته الرابعة بعدما س���قط امام ضيفه 
ليڤورنو متذيل الترتيب بهدف لفرانشيسكو 
تافانو )40( وذلك رغ���م اضطرار الزائر 
خلوض املب���اراة ب� 10 العبني منذ الدقيقة 

65 بعد طرد الفونسو دي لوسيا.
ولم تكن حال فري���ق العاصمة اآلخر 
التسيو أفضل من جاره فخسر امام مضيفه 

باري بهدفني نظيفني.
ولعب التسيو ب� 10 العبني في الدقائق 
ال� 7 االخيرة بعد طرد الفرنس���ي عثمان 

دابو.
ترتيب فرق الص���دارة: إنتر ميالن 22 
نقطة، سمبدوريا 20، يوڤنتوس 18، باليرمو 

15، فيورنتينا 15.

يوڤنتوس يعود إلى االنتصارات ونستا يقود ميالن للفوز وسقوط قطبي روما

برشلونة تـ »سيدو« الصدارة بسداسية في سرقطسة
على ضيفه سيينا بصعوبة 1 � 0 في املرحلة 
التاسعة من الدوري االيطالي، فيما فرض 
املدافع اليساندرو نستا نفسه بطال لفريقه 
ميالن بعدما قاده للفوز على كييڤو فيرونا 

.1 � 2
املباراة االول���ى، يدين يوڤنتوس  في 
بفوزه االول منذ املرحلة الرابعة الى هدافه 
البرازيلي كارفاليو اماوري الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 72 بكرة رأسية 

اثر متريرة من مواطنه دييغو.
وكان يوڤنتوس فشل في تذوق طعم 
الفوز في مبارياته االربع االخيرة )3 تعادالت 
وهزمية( وذلك بعد ان افتتح املوسم باربعة 

انتصارات متتالية.
ورفع فريق »السيدة العجوز« رصيده 
الى 18 نقطة في املركز الثالث بفارق 4 نقاط 
خلف انتر ميالن املتصدر وحامل اللقب، 

ونقطتني خلف سمبدوريا الثاني.
وف���ي الثانية، كان مي���الن في طريقه 
لينتكس مجددا بعد ان اس���تعاد توازنه 
في املرحلة الس���ابقة امام روما )2 � 1 في 
الدوري( وفي منتصف االسبوع امام ريال 
مدريد االس���باني )3 � 2 في دوري ابطال 
اوروبا(، وذلك ألنه وجد نفسه متخلفا امام 
مضيفه كييڤو منذ الدقيقة 7 عندما توغل 
اندريا مانتوفاني في اجلهة اليسرى ولعب 
كرة عرضية وصلت الى سيرجيو بيليسيه 
الذي تركها بحنكة جلانبييرو بينتزي الذي 
سددها مباش���رة ومن اللمسة االولى في 
مرمى احلارس البرازيلي ديدا الذي اكتفى 

مبراقبتها تتهادى داخل شباكه.
وانتظر ميالن حتى الدقيقة 82 ليدرك 
التعادل بفضل رأسية من نستا الذي تابع 
الكرة داخل الشباك بعدما ارتدت محاولة 
زميله ماركو بورييل���و من العارضة اثر 

خسر في 4 مباريات وتعادل في 3 قبل ان 
يفك صيامه عن الفوز تاركا املركز االخير 

مللقة.
ورفع ڤياري���ال رصيده الى 6 نقاط في 
املركز ال� 18 مس���تفيدا من خسارة خيريز 
امام مضيفه تينيريفي بهدف الليخاندرو 

الفارو )75(.
واس���تفاد خيتافي م���ن النقص العديد 
في صف���وف ضيفه اتلتيك بلباو بعد طرد 
كارلوس غوربغيي في الدقيقة 42، ليفوز 
على الفريق الباسكي بهدفني سجلهما روبرتو 
س���ولدادو )61( وداني���ال باريخو )72 من 

ركلة جزاء(.
وتعادل راسينغ س���انتاندر مع ضيفه 

اوساسونا 1 � 1.
ترتيب فرق الصدراة: برشلونة 22 نقطة، 
ريال مدريد 19، اش���بيلية 16، ڤالنسيا 15، 

ديبورتيڤو ال كورونا 15.

إيطاليا

عاد يوڤنتوس وصيف بطل املوس���م 
املاضي الى سكة االنتصارات بعدما تغلب 

وانتظر ڤالنس���يا حتى الشوط الثاني 
ليفتتح التسجيل عبر دافيد فيا في الدقيقة 54 
بكرة رأسية اثر عرضية من بابلو هرنانديز 
الذي اضاف الثاني في الدقيقة 75 بطريقة 
رائعة بعدما سدد كرة ساقطة من حوالي 35 
مترا مستغال تقدم احلارس البديل اندريس 
استيبان الذي دخل في الدقيقة 64 بعد طرد 
احلارس االساسي دييغو كاريرا الرتكابه 

خطأ خارج املنطقة على بابلو بالذات.
وختم خوان ماتا مسلسل االهداف قبل 
3 دقائق من النهاية بكرة أطلقها من خارج 

املنطقة.
وعلى ملعب »ال مادريغال«، منح ڤياريال 
مدربه اجلديد ارنستو فالفيردي فوزه االول 
في الدوري هذا املوسم بعدما تخطى عقبة 
ضيفه ملقة بهدف���ني للبرازيلي نيلمار دا 
سيلفا )27( وخوان كابديفيال )54(، مقابل 

هدف اللبرت لوكي )45(.
وعاش فريق »الغواصة الصفراء« بقيادة 
فالفيردي الذي حل بدال من التشيلي مانويل 
بيلليغريني املنتقل الى ريال مدريد، أسوأ 
بداية في تاريخه في الدوري احمللي بعدما 

ول���م ينتظر صاحب األرض س���وى 4 
دقائق ليضي���ف هدفا ثانيا جاء عبر ركلة 
حرة صاروخية من ابراهيموڤيتش فش���ل 
كاريزو في صدها من شدة قوتها فتحولت 
الى ش���باكه، ثم عزز تقدمه بثالث سجله 
كيتا ايض���ا في الدقيقة 41 بعد متريرة من 

ابراهيموڤيتش.
ومع بداية الشوط الثاني، رد كيتا اجلميل 
البراهيموڤيتش عندم���ا توغل في اجلهة 
اليسرى ولعب كرة عرضية تلقفها النجم 
الس���ويدي وسددها مباش���رة في الشباك 

.)56(
وجنح سرقسطة في تقليص الفارق عبر 
خورخيه لوبيز بتسديدة من خارج املنطقة 
)78(، إال ان النادي الكاتالوني ضرب مجددا 
واعاد الفارق عما كان عليه هذه املرة بواسطة 
ميسي بعد متريرة بينية من اندريس انييستا 
)80( الذي كان مهندس الهدف السادس الذي 

سجله كيتا برأسه )86(.
على ملعب »نويفو خوسيه ثوريا«، أوقف 
بلد الوليد مسلسل انتصارات ديبورتيڤو 
عند اربعة على التوالي وحقق فوزه الثاني 
هذا املوسم بفضل هدفني لناوزت املان )19 
و46( وآخرين للبرازيلي دييغو كوستا )60( 
والبوسني � الهولندي هاريس ميدونيانني 

.)88(
وجتمد رصيد ديبورتيڤو عند 15 نقطة 
وفش���ل بالتالي في االس���تفادة من تعادل 
اشبيلية مع اسبانيول 0 � 0، ليخطف من 
الفريق األندلسي املركز الثالث ويدخل بجدية 

على خط الصراع على الصدارة.
وتنازل ديبورتيڤو بخس���ارته الثالثة 
عن مركزه الرابع وبفارق االهداف ملصلحة 
ڤالنس���يا الذي عاد من ملعب »املتوسط« 

اخلاص مبضيفه امليريا بفوز ثمني 3 � 0.

نفض برشلونة حامل اللقب عنه غبار 
خسارة منتصف االسبوع امام ضيفه روبن 
كازان الروسي 1 � 2 في دوري ابطال اوروبا، 
واس���تعاد الصدارة من غرميه ريال مدريد 
بعد فوزه الس���احق على ضيفه سرقسطة 
6 � 1، فيما فرمل بلد الوليد اجلريح ضيفه 
ديبورتيڤو ال كورونا الرابع بعد ان احلق 
به هزمية مذلة 4 � 0 في املرحلة الثامنة من 
الدوري االس���باني لكرة القدم التي شهدت 
الفوز االول لڤياريال وجاء على ضيفه ملقة 

.1 � 2
على ملعب »نوكامب«، استعاد برشلونة 
نغمة الفوز التي غاب���ت عنه في مباراتيه 
األخيرتني امام ڤالنسيا )0 � 0 في الدوري( 
وروبن كازان ليتربع مجددا على الصدارة 
بعدما انتزعها منه ريال مدريد مؤقتا وبفارق 
االهداف اثر تعادله مع سبورتينغ خيخون 

0 � 0 في افتتاح املرحلة.
ويدين برش���لونة بفوزه الساحق الى 
املالي سيدو كيتا الذي تألق بتسجيله ثالثية 
ومتريره كرة الهدف الرابع للسويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش الذي س���جل ثنائية، فيما 
كان الهدف اآلخ���ر من نصيب االرجنتيني 

ليونيل ميسي.
وبدأ برشلونة الذي حقق فوزه السابع في 
8 مباريات، مواجهته مع ضيفه بقوة وحصل 
على فرصتني خطيرتني الفتتاح التسجيل 
عبر جنمه ميسي، فتصدى احلارس خوان 
بابلو كاريزو لالولى )4(، فيما مرت الثانية 

بجانب القائم األمين )5(.
وأسفر ضغط بطل اوروبا اخيرا عن هدف 
جاء في الدقيقة 25 عندما لعب تشافي ركلة 
ركنية قصيرة الى ميسي فعكسها األخير 
عرضية الى القائم البعيد حيث كيتا الذي 

وضعها برأسه داخل الشباك.

ياكوينتا يخضع لعملية جراحية
كش���ف يوڤنتوس ان مهاجمه الدولي فينشنزو ياكوينتا سيخضع اليوم 
لعملية جراحية في ركبته بعد تعرضه لالصابة خالل التمارين. وخضع ياكوينتا 
للفحوص���ات الطبية الالزمة من قبل الطاقم الطبي في النادي الذي ارتأى انه 
من الض���روري ان يجري املهاجم عملية جراحية. وذكرت صحيفة »الغازيتا 

ديللو سبورت« احمللية ان ياكوينتا سيغيب عن املالعب 40 يوما.


