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47 قدم املدير الفني لريال مدريد مانويل بيلليغريني اعتذاره ملشجعي الفريق بعد الهزمية 
املهينة. وهنأ بيلليغريني فريق الكوركون على الفوز الكبير الذي حققه، لكنه طلب الصفح 
من مش����جعي ريال مدريد. وقال بيلليغريني: »نتمنى أن يصفح عنا مشجعونا بعد هذه 
الهزمية. ألنه ليس����ت هناك أعذار خلسارة هذه املباراة. حاولت جتنب عذر الثقة الزائدة 
بإبقاء الالعبني في الفندق يوم االثنني. واآلن ليس لدي الكثير ألقوله«. وأضاف: »الكوركون 
لعب مبس����توى جيد للغاية. لقد تنافس����وا على كل كرة. ال أفكر بشأن منصبي أو بشأن 

االستقالة ولكنني أفكر فقط في املباراة املقبلة. إننا بحاجة إلى الرد وتقدمي املزيد«.

بيلليغريني يطلب الصفح من مشجعي »الملكي«
أكد مهاجم ريال مدريد راوول غونزاليز أن الفريق سيبذل كل ما لديه حملو 
آثار الهزمية املذلة التي مني بها الفريق أمام الكوركون 0 - 4. وقال راوول: »إننا 
نعتذر، فالصورة التي ظهرنا عليها ال تليق بهذا النادي وتاريخه. إننا آسفون 
ولكننا لم نخسر املواجهة بعد«. وأضاف: »هذا الفريق يجب أن يظل قويا، وفي 
مثل هذا اليوم املخيب لآلمال نحتاج إلى أن نكون عمليني ونتحلى باإليجابية. 
قدمنا أس����وأ ما لدينا لذلك سنستأنف العمل )الستعادة التوازن( اعتبارا من 

اآلن. الناس يريدون أن يروا انتصارنا وهذا بأيدينا ويعتمد علينا«.

راوول يعتذر للجماهير ويعد بمحو آثار الهزيمة

 توجه مدير املنتخبات األرجنتينية لكرة القدم كارلوس 
بيالردو إلى جنوب أفريقيا الختيار موقع معس����كر إعداد 
املنتخب األول لبطولة كأس العالم 2010. وقال بيالردو في 
مطار إزيزا األرجنتيني قبل الرحيل »أعتقد أن مركز جامعة 

بريتوريا سيكون أفضل ما في جنوب أفريقيا«. 
 صدق��ت البرازيل عل��ى القروض احلكومي��ة لبناء أو 
إصالح الس��تادات ال� 12 التي ستستضيف أنشطة بطولة كأس 
العالم 2014 لكرة القدم. وأعطى الرئيس البرازيلي لويز إناسيو 
لوال دا س��يلڤا اإلذن لبنك التنمية البرازيلي لتمويل نحو %75 

من تكلفة إعداد منشآت كرة القدم.
 منح نيوكاسل يونايتد مدربه املؤقت كريس هيوتون 
عقدا ثابتا ملدة 18 شهرا كما قرر مالك النادي التخلي عن فكرة 
بيعه ملستثمر آخر في أحدث حلقات مسلسل عدم االستقرار 
الذي يشهده النادي الذي هبط من الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم املوسم املاضي.
 ق��ام مجهول��ون مبهاجمة الس��تاد اجلدي��د لفريق 
إندبندينتي األرجنتيني لكرة القدم قبل ساعات من افتتاحه 
الرسمي خالل مباراة الفريق في اجلولة احلادية عشرة من 

مرحلة ذهاب الدوري احمللي )أبرتورا(. 
 أعل���ن بوخ���وم األملاني انه ع���ني املهاجم الدولي 
الس���ابق هايكو هيرليخ مدربا جديدا للفريق. وقد وقع 

هيرليخ على عقد مع بوخوم ينتهي عام 2012.
 أكد اوملبيك ليون أكبر أندية فرنس��ا لكرة القدم انه 
مني بتراجع كبير في أرباحه في العام املالي املاضي. وقالت 
الش��ركة القابضة الوملبيك ليون ان صافي االرباح في العام 
املالي 2009/2008 انخفض مبقدار 74% عن العام املاضي الى 

5.1 ماليني يورو )7.6 مليون دوالر(.

 اعترف جنم التنس االميركي اندريه اغاسي الذي 
اعتزل عام 2006، انه تعاطى املخدرات وخضع لكش���ف 
طبي جاءت نتائجه ايجابي���ة عام 1997 وانه كذب على 
السلطات الرياضية بقصد جتنب عقوبة االيقاف، وذلك 
في كتاب عن سيرته الذاتية والتي نشرت منه صحيفة 

»تاميز« اللندنية بعض املقتطفات.
 اس��تهلت البيالروس��ية فيكتوريا ازارنكا املصنفة 
سادس��ة مش��اركتها االولى في بطولة املاس��ترز للسيدات 
املقامة حاليا في الدوحة والبالغة قيمة جوائزها 55.4 ماليني 
دوالر بفوزه��ا على الصربية ييلينا يانكوفيتش. كما فازت 
الروس��ية ييلينا دمينتييفا املصنفة خامسة على االميركية 
فينوس وليامز السابعة. وتغلبت سيرينا املصنفة ثانية على 

الروسية سفتالنا كوزنتسوفا.
 اعلن���ت قائدة منتخب الوالي���ات املتحدة للتنس 
ماري جو فرنانديز ان س���يرينا وليامز املصنفة ثانية 
في العالم س���تلعب ضد ايطاليا في 7 و8 نوفمبر املقبل 
ضمن نهائي كأس االحتاد الذي سيقام في كاالبريا )جنوب 

غرب( ايطاليا.

كرويةمتفرقات

عالميتنس

ليكرز يبدأ حملته بفوزه على كليبرز 
»NBA« وبوسطن يتفوق على كليفالند في

فوز األرجنتين على ألمانيا.. وخسارة البرازيل

هونيس يتوقع تغييرات في بايرن ميونيخ

شالكه ينوي بيع جزء من ملعبه لتسديد ديونه

الشغب يلقي بظالله على كأس كارلينغ

افتتح ل����وس اجنيليس ليكرز حملة الدفاع عن 
لقب����ه بفوزه على جاره لوس اجنيليس كليبرز 99 
- 92 في اليوم االول من منافسات الدوري االميركي 

للمحترفني في كرة السلة ملوسم 2009 - 2010.
واحتفل ليكرز بلقبه اخلامس عشر قبل انطالق 
مواجهته مع كليبرز على ملعب »ستايبلس سنتر« 
وامام 18997 متفرجا، وتسلم العبوه خوامت البطولة 
من رئيس رابطة الدوري ديڤيد شتيرن، باستثناء رون 
ارتست الذي انضم الى فريق املدرب االسطوري فيل 

جاكسون هذا املوسم قادما من هيوسنت روكتس.
وهذه املرة االولى التي يفتتح فيها ليكرز املوسم 
بتسلم العبيه خوامت البطولة منذ 2002 عندما توج 
بلقبه الرابع عشر، وهو خسر حينها امام سان انطونيو 
س����بيرز 82 - 87، اال ان جنمه كوبي براينت رفض 
ان يعكر كليبرز وعليه وعلى زمالئه هذه املناسبة 
وتألق بتس����جيله 33 نقطة مع 8 متابعات، واضاف 
اندرو باينوم 26 نقطة مع 13 متابعة والمار اودوم 
16 نقطة مع 13 متابعة في مباراة تفوق خاللها ليكرز 
في الربع االول 32 - 22 قبل ان يتحسن اداء كليبرز 
في الربعني الثاني والثالث )17 - 17 و26 - 17(، اال 
انه لم يتمكن من مجاراة جاره في الوقت احلاسم الن 
االخير انهى الربع الرابع ملصلحته 23 - 17 ليخرج 

فائزا بفارق 7 نقاط 99 - 92.
وكان اريك غ����وردون افضل مس����جلي كليبرز 
برصيد 21 نقطة، اال انه فش����ل ف����ي جتنيب فريقه 
الهزمية التاس����عة على التوالي ام����ام جاره. وعلى 
ملع����ب »كويكن لونز ارينا« وامام 29562 متفرجا، 
حسم بوسطن سلتيك مواجهته النارية مع مضيفه 
كليفالند كافالييرز 95 - 89، رغم تعملق »ملك« االخير 
ليبرون جيمس بتسجيله 38 نقطة مع 8 متريرات 

حاسمة و4 متابعات. ولم تكن بداية العمالق شاكيل 
اونيل موفقة كثيرا مع كليفالند الذي انتقل اليه هذا 
املوسم من فينيكس صنز، اذ اكتفى ب� 10 نقاط و10 
متابع����ات. ويتوقع اجلميع ان يصبح فريق املدرب 
مايك براون مرش����حا فوق العادة للفوز بلقب هذا 
املوسم بعد ان انضم لصفوفه هذا العمالق البالغ من 
العمر 37 عاما والذي توج بلقب الدوري املاضي، اال 
انه فشل في قيادة فريقه الى النهائي للمرة الثانية، 
وذلك بسبب افتقاده الى جنم آخر يساهم في قيادة 
الفريق الى اللقب الغالي. وفي اجلهة املقابلة، سجل 
كيڤن غارنيت عودة موفقة الى املالعب بعد ان غاب 
عن بوسطن منذ مارس املاضي بسبب االصابة، وهو 
سجل 13 نقطة مع 10 متابعات و3 اعتراضات دفاعية 
)بلوك(، فيما كان بول بيرس افضل مسجلي فريق 
املدرب دوك ريفرز برصيد 23 نقطة مع 11 متابعة، 
واضاف راي آلن 16 نقطة ليس����اهم هذا الثالثي في 
وضع حد ملسلسل هزائم فريقه على ارض كليفالند 

عند 11 خسارة متتالية.
وسيحاول بوس����طن الذي حسم املباراة بفضل 
تفوقه في الربعني الثاني والثالث )30 - 17 و21 - 
20( فيما تخلف ف����ي االول واالخير )21 - 28 و23 
- 24(، ان يس����تعيد اللقب الذي تنازل عنه املوسم 
املاضي ملصلحة ليكرز بعدما خسر في الدور الثاني 
من الب����الي امام اورالندو 3 - 4، اال ان مهمة فريق 
املدرب ريفرز نحو الفوز بلقبه الثامن عشر مرتبطة 
بصحة غارنيت الذي كان غيابه عن »اخلضر« السبب 
االساسي خلف فشلهم في الوصول الى نهائي املنطقة 
الشرقية املوسم املاضي. وسيلقى غارنيت هذا املوسم 
دعما من العب ديترويت بيستونز »املشاكس« رشيد 

واالس الذي سجل في مباراة امس 12 نقطة.

فازت املكسيك على البرازيل 1-0 في الغوس 
ضمن اجلولة الثانية من املجموعة الثانية لكأس 
العال���م دون 17 عاما املقامة في نيجيريا لتحجز 
مكانها في ربع نهائي املس���ابقة، وسجل ميغيل 
باس���ولتو هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 70، 
كما فازت سويس���را على اليابان 4-3 وس���جل 
هاريس سيفروفيتش )42 و51( وغرانيت اكزاكا 
)53( وريكاردو رودريغيز )74( اهداف سويسرا، 

وتاكومي ميايوش���ي)9 و20( وشيوتو كوجيما 
)90( اهداف اليابان.

وفي املجموعة األول���ى تغلبت نيجيريا على 
هندوراس 1-0 ايضا سجله عبدول اجاغون )55( 
كما فازت االرجنتني على املانيا 2-1 لتحجز مكانها 
في ربع نهائي املسابقة، وسجل استيبان اسبيندوال 
)57 من ركلة جزاء( وسيرجيو اروخو )58( هدفي 

االرجنتني وماريو غوتسه )8( هدف املانيا.

قال املدير العام لن����ادي بايرن ميونيخ األملاني 
أولي هونيس، إن النادي مس����تعد لتقليص حجم 
فريقه خالل فترة االجازة الشتوية للدوري األملاني 
)بوندسليغا(. ونقلت صحيفة »شبورت بيلد« عن 
هونيس قوله »من املؤكد أن الفريق سيصبح أقل«. 
وأوضح هونيس ان النادي لن يعترض طريق الالعبني 
الذين يريدون البقاء »لكنني أفترض أن بعض الالعبني 
س����يريدون التغيير«. ومن الالعب����ني الذين يتوقع 
رحيلهم، املدافعون أندرياس جورليتز وكريستيان 

ليل وبرينو والعبي خط الوسط خوسيه إرنيستو 
سوزا وألكس����ندر بوميوهان. وتوقعت »شبورت 
بيلد« أن يسعى املهاجم اإليطالي لوكا طوني والعب 
خط الوسط األوكراني أناتولي تيموتشوك للرحيل. 
وقال هونيس، الذي سينتقل نهاية الشهر املقبل من 
منصبه اإلداري إلى رئاس����ة النادي خلفا لفرانتس 
بيكنباور، إن����ه لم يفكر في االس����تغناء عن املدير 
الفني لويس ڤان غال بعد البداية املتذبذبة للفريق 

املوسم احلالي.

اعلن مدرب شالكه االملاني فيليكس ماغات 
ان النادي الذي يعاني من صعوبات مالية جمة 
ينوي بيع قسم من ملعبه لتسديد ديونه، وقال 
ماغات »نحن ال منلك العبني فقط، امنا ال نزال 
في وضع نستطيع فيه بيع كل شيء آخر منلكه، 
ومن ضمن ذلك ميكننا بيع قسم من ملعبنا او 
الشركات الفرعية التي منلكها على سبيل املثال«، 
واضاف: »في االسابيع املقبلة سنفكر في امكانية 
التنازل عن جزء منها ملصلحة املس���تثمرين«، 
يرزح ش���الكه الذي يحتل املركز الرابع بفارق 
نقطتني خلف باير ليفركوزن املتصدر حتت ديون 

بقيمة 136.5 مليون يورو، واعترف رئيس شالكه 
كليمنز تونيز بان ناديه »مريض« ولكن ماغات 
اكد ان ذلك ال يعني ان النادي يفكر في بيع العبني 
لتغطية ديونه، وطالب رابطة االندية احملترفة 
االملانية من جانبها الن���ادي مبعاجلة وضعه 
املالي، بعدما حتدثت بعض االنباء الصحافية 
عن عجز س���نوي تراوحت قيمته بني 20 و30 
مليون ي���ورو، وفي حال لم يتمكن النادي من 
االستجابة ملطالب الرابطة فانه يواجه عقوبة 
قد تصل الى حس���م نقاط من رصيده او حتى 

سحب رخصته كناد محترف.

ألقي القبض على ثمانية مشجعني خالل املباراة 
التي خس����رها فريق بارنسلي اإلجنليزي أمام مان 
يونايتد في كأس كارلينغ. واحتمى القائمون على 
اعداد الطعام بغرفة تخزين ملدة 25 دقيقة حيث قام 
املشجعون بكس����ر صندوق النقود وسرقوا مبالغ 
مالية، وكذلك مواد غذائية من فوق االرفف. وفوجئ 
رجال األمن حول الستاد باملنتجات الغذائية تقذف 

عليهم، وقذف املشجعون رجال الشرطة بالزجاجات 
الفارغة، واستخدمت الكالب الجبار املشجعني على 
اخلروج من أرض امللعب. وذكرت الشرطة في بيان 
»لم يصب أحد اال احد الضباط، أصيب بجرح بسيط 
في وجه����ه«، وأضافت »ألقي القب����ض على ثمانية 
مش����جعني، بينهم أربعة من مشجعي مان يونايتد 

ومثلهم من مشجعي بارنسلي«.

)رويترز( العب ليكرز كوبي براينت تألق وسجل 33 نقطة امام كليبرز 

ريال مدريد السجين دخل »الكوركون« برجليه
و59( وداني ويبر )55( والنيجيري 

نوانكوو كانو )84(.
وتغلب توتنهام على ايفرتون 
بهدفني سجلهما توم هادلستون 
)32( وروب����ي كني )57(. وتغلب 
بالكبيرن على بيتربره يونايتد 

.2-5
س����جل للفائز بدرس����ن )2( 
وستيف ريد )45 من ركلة جزاء( 
واالسباني ميشال سالغادو )59( 
افريقي بيني ماكارثي  واجلنوب 
)62( وكالينيت����ش )74 من ركلة 
جزاء(، وللخاس����ر ويلبديل )17( 

وبويد )50(.

ألمانيا

ف����ورث املغمور  اخرج فريق 
من الدرجة الثانية ش����توتغارت 
من الدرجة االولى، من دور ثمن 
النهائي ملسابقة كأس املانيا بفوزه 
عليه بهدف مقابل ال شيء. وسجل 
نهريغ ه����دف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 32.
واخلس����ارة ه����ي اخلامس����ة 
لش����توتغارت عل����ى التوالي في 
جميع املسابقات ما سيزيد الضغط 
على مدربه ماركوس بابل. وذكرت 
بع����ض الصحف ان مجلس ادارة 
ش����توتغارت قد يلج����أ الى اقالة 
بابل بعد اقل من عام على تسلمه 
منصب����ه. وحقق اوس����نابروك 
مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه 
بوروسيا دورمتوند بفوزه عليه 
3-2. سجل للفائز باليتا )37 و42( 
وسيغرت )69(، وللخاسر شاهني 

)55( وبارويس )90(.
وفي مباراة ثانية، قاد املدافع 
اللبناني يوس���ف محمد فريقه 
كولن الى رب���ع النهائي بفوزه 
على اينتراخ���ت تريير بثالثية 
نظيفة. وس���جل نوفاكوفيتش 
)25( ومحمد )30( والبرتغالي 
ماني���ش )52( االهداف. وتغلب 
اوغس���بورغ على دويسبورغ 
5-0 س���جلها الرسن )45 خطأ 
في مرمى فريقه(، وثورك )46( 
وميهورل )55( وتورغيلي )74( 

وندجيني )76(.

الشوط الثاني جنح املخضرم مايكل 
اوين في حسم النتيجة في مصلحة 
فريقه عندم����ا وصلته الكرة من 
البرازيلي اندرسون فراوغ العبا 
ببراعة قبل ان يسدد الكرة بعيدا 
عن متناول حارس بارنسلي )59(. 
واكمل مان يونايتد املباراة بعشرة 
العبني اثر طرد قائده غاري نيفيل 

لتدخل عنيف.
وتخلى بورتسموث عن عروضه 
السيئة في الدوري احمللي واحلق 
بستوك سيتي خس����ارة قاسية 
قوامها 4 اهداف نظيفة تناوب على 
تسجيلها فريديريك بيكيوني )17 

بفوزه على مضيفه بارنسلي من 
الثاني����ة 2-0. وكعادته  الدرجة 
خاض مان يونايتد املباراة بالفريق 
الرديف وخير دليل على ذلك انه 
لم يش����رك اي العب لعب املباراة 
االخيرة ضد ليڤربول قبل يومني 
في ال����دوري احمللي. وافتتح مان 
يونايتد التس����جيل مبكرا عندما 
ارتقى املهاجم الصاعد داني ويلبيك 
لك����رة برأس����ه اثر ركل����ة ركنية 
واودعها الشباك من مسافة قريبة 
)6(. وكاد الالعب نفسه يضيف 
هدفا ثانيا لكن حارس بارنسلي 
تصدى حملاولته ببراعة )15(. وفي 

كبيرا نحو الدور ثمن النهائي بعد 
فوزهما على مضيفيهما اتلتيكو 
سيوداد وماربيا من الدرجة الثالثة 
بالفوز 4-2 و2-0 على التوالي. 

إنجلترا

بلغ مان يونايتد حامل اللقب 
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
رابطة االندية االجنليزية احملترفة 

سريعا باملدير الرياضي في النادي 
االرجنتيني خورخي فالدانو.  ولم 
ترحم »ماركا« املدرب التش����يلي 
عندما اعتبرت ان »املهزلة جتسدت 
بشخص بيلليغريني«، وان هذا 
االخير ال ميكنه ان يبقى في منصبه 

حتى لثوان معدودة.
وخالفا لريال مدريد، قطع كل 
من اشبيلية واتلتيكو مدريد شوطا 

ميالن االيطالي في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، واكتفائه بالتعادل 
مع سبورتينغ خيخون في الدور 
احمللي ما سمح لغرميه برشلونة 

باالبتعاد في الصدارة.

المطالبة برأس بيلليغريني

طالب����ت صحيف����ة »م����اركا« 
االسبانية برأس بيلليغريني بعد 
خسارة ريال مدريد املذلة. وعنونت 
»ماركا« في صفحتها االولى: »اذهب 
اآلن« الى جانب صورة كبيرة تظهر 
الهزمية على وجه ه����ذا املدرب، 
مشيرة الى انه قد يتم استبداله 

لبورخا بيريز، قبل ان تتعقد اموره 
عندما اضاف مدافعه الفارو اربيلوا 
الهدف الثاني للفريق املضيف عن 
طريق اخلطأ في الدقيقة 22. وقبل 
خمس دقائق على نهاية الشوط 
جنح ارنس����تو غوميز في اضافة 
الهدف الثالث لصاحب االرض قبل 
ان يكمل بورخا بيريز مذلة النادي 
امللكي في الدقيقة 52 بهدف رابع. 
وقد يدفع بيلليغريني ثمن هذه 
اخلسارة في حال لم ينجح فريقه 
في التعويض ايابا، خصوصا ان 
ريال يختب����ر فترة حرجة حاليا 
بعد س����قوطه على ارض����ه امام 

يس����تضيف انتر ميالن بطل 
ف����ي األعوام  ال����دوري االيطالي 
األربعة املاضية، باليرمو الرابع في 
مباراة صعبة على ملعب »جوزيبي 
مياتزا« في ختام املرحلة العاشرة 
القدم  الدوري االيطالي لكرة  من 
»س����يري آ«. وكان انتر فاز على 
ضيفه كاتانيا 2-1 بهدفني للغاني 
سولي مونتاري والهولندي ويسلي 
س����نايدر املنتقل من ريال مدريد 
االسباني وهدف االخير جاء من 
ركلة حرة رائعة. وحقق باليرمو 
فوزا هاما على أودينيزي سمح له 
بالصعود الى املركز الرابع املؤهل 
التمهيدي  الدور  للمش����اركة في 

لدوري ابطال اوروبا.

إسبانيا

تلقى ريال مدريد وصيف بطل 
الدوري االس����باني خسارة مذلة 
امام مضيفه الكوركون من الدرجة 
الثالثة 0-4 في ذهاب دور ال� 16 من 
مسابقة كأس اسبانيا. وجنح فريق 
الكوركون ال����ذي تبلغ ميزانيته 
السنوية 1.2 مليون يورو فقط، 
من احراج النادي امللكي العريق 
املتوج بلقب دوري ابطال اوروبا 
في تسع مناسبات وجعله قريبا 
جدا من اختبار سيناريو املوسم 
املاضي عندما خرج على يد فريق 
اخر من الدرجة الثالثة وهو ريال 
يونيون. ولم يشارك النادي امللكي 
امام منافسه الذي تأسس عام 1971، 
بفريق من الصف الثاني من اجل 
تبرير هذه اخلسارة الثقيلة الن 
مدربه التشيلي مانويل بيلليغريني 
خاض املباراة بالعبني مثل القائد 
راوول غونزالي����ز واملهاجم����ني 
الفرنسي كرمي بنزمية والهولندي 
رود فان نيس����تلروي، العائدين 
من االصاب����ة، فيما ق����رر اراحة 
الونسو  البرازيلي كاكا وتشابي 
واحلارس ايكر كاسياس وسيرجيو 

راموس.
ووجد النادي امللكي الذي يبحث 
عن لقبه االول في هذه املس����ابقة 
منذ 1993، نفس����ه متخلفا امام 3 
آالف متفرج منذ الدقيقة 16 بهدف 

مهمة صعبة إلنتر ميالن أمام باليرمو.. ومان يونايتد إلى ربع نهائي »الرابطة«.. وخروج شتوتغارت ودورتموند من كأس ألمانيا

)أ.پ( صدمة على وجه ميتسلدر وباقي العبي ريال مدريد بعد الهدف الرابع من الكوركون 

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة العاشرة(
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