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39 أعلن نادي برش���لونة، بطل الدوري االسباني لكرة 
القدم في املوس���م املاضي، ان مهاجمه الفرنسي الدولي 
تييري هن���ري الذي تعرض الصابة منتصف الش���هر 
اجل���اري، اصبح جاهزا للعودة الى املالعب، وقد تدرب 

بشكل طبيعي.
وكان هنري قد اصيب خالل مباراة منتخب بالده ضد 

النمسا ضمن تصفيات كأس العالم في 10 اجلاري.

قال نادي ريال مدريد االسباني، ان جنمه البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو لن يشارك في مباراة االياب ضد 
ميالن االيطالي في 3 نوفمبر املقبل ضمن اجلولة الرابعة 
م���ن دوري ابطال اوروبا لكرة الق���دم لعدم تعافيه من 
اصابة في ركبته. وكان رونالدو اصيب في كاحله خالل 
املباراة ضد مرس���يليا في 30 س���بتمبر املاضي ضمن 

املسابقة ذاتها.

رونالدو يغيب أمام ميالنهنري جاهز للعودة إلى المالعب

يوڤنتوس أمطر سمبدوريا بخماسية ونابولي أرغم ميالن على التعادل
أعاد يوڤنتوس وصيف بطل املوسم املاضي ضيفه سمبدوريا الى 
حجمه الطبيعي بعد ان أمطر مرماه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد 

في افتتاح املرحلة العاشرة من الدوري االيطالي لكرة القدم.
 ورفع يوڤنتوس رصيده الى 21 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة 
من انتر ميالن بطل املواسم االربعة االخيرة ومتصدر الترتيب، فيما 

وقف رصيد سمبدوريا عند 20 نقطة.
 وب���دأ يوڤنتوس اللقاء بهجوم ضاغ���ط دون املرور بفترة جس 
النبض، وحصل على ركلة ركنية نفذها البرازيلي دييغو تابعها مواطنه 
كارفاليو دي اوليفيرا اماوري برأسه فارتدت من ظهر احد الالعبني ثم 

تابعها بيسراه قبل ان تسقط على االرض في قلب الشبكة )26(.
وكان اماوري وراء الهدف الثاني بعدما خطف زميله املدافع جورجو 
كيلين���ي الكرة داخل دائرة منتصف امللعب وس���ار بها عدة خطوات 
وارسلها له في اجلهة اليسرى اعادها البرازيلي عرضية قوية ارتطمت 
بقدم احد املدافعني ووصلت مرك���زة الى كيليني الذي تابعها بيمناه 

ارضية قوية في الشباك )42(.
وفي الشوط الثاني، صعب يوڤنتوس من مهمة ضيفه بتسجيله 
اله���دف الثالث في وق���ت مبكر بعد متريرة من دييغ���و الى مواطنه 
جوفينكو في اجلهة اليسرى اعادها االخير خلفية الى خارج املنطقة 
واكمله���ا ماورو كامورانيزي ارضية زاحف���ة من بني االقدام الى قلب 

الشبكة )50(.
واكمل اماوري الرباعية بع���د عرضية عالية من كامورانيزي من 
اجلهة اليمنى طار لها البرازيلي س���ابحا وأودعها الشباك على ميني 

دي سانكتيس )62(.
ورد الضي���وف بعد دقيق���ة واحدة وبالطريقة ذاته���ا بعدما رفع 
كالوديو بلوتش���ي الكرة من اجلهة اليمنى وأكملها بسيناريو مشابه 
جانباولو باتزيني برأسه طائرا على يسار احلارس الدولي جانلويجي 

بوفون )63(.
واختتم الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي حل محل اماوري املهرجان 
بالهدف اخلامس بعد كرة عالية اطلقها من املنطقة الدفاعية فابيو غروسو 

تطاول لها الفرنسي برأسه ووضعها على ميني احلارس )88(.
 وحرم نابولي مبا يش���به املعجزة ضيفه ميالن من فوز كان في 
متناوله بعدما تقدم 2-0 حتى الوقت بدل الضائع قبل ان يقنع مرغما 

بالتعادل 2-2.
وسرق القناص فيليبو اينزاغي هدفا اول بعد مضي دقيقتني اثر 
متريرة من الهولندي املخضرم كالرنس سيدورف داخل املنطقة تابعها 

بقدمه اليسرى في أسفل الزاوية اليمنى )2(.
وحط الهدف من عزمية صاحب األرض وأربك صفوفه فجاء الثاني 
على الفور اثر ركلة حرة تابعها اينزاغي برأس���ه فوصلت الكرة الى 
البرازيلي الكسندر باتو الذي اطلقها بيمناه في اسفل الزاوية اليسرى 

ملرمى الدولي مورغان دي سانكتيس )5(.
 وفي الش���وط الثاني، وحتديدا في الدقيقة االولى من الوقت بدل 
الضائع قلص االحتياطي لوكا تش���يغاريني الفارق من متابعة لكرة 
وصلته من ركلة ركنية، ثم أدرك االحتياطي اآلخر االرجنتيني جرمان 
دينيس التعادل مبتابعة رأسية لعرضية كريستيان موجيو في الدقيقة 

الثالثة. وهزم اودينيزي ضيفه روما 1-2.
وصعد بارما الى املركز الرابع بفوزه على ضيفه باري 2-0، وكان 
فيورنتينا اكبر اخلاسرين في هذه اجلولة وتراجع من املركز اخلامس 
الى الثامن بخسارته امام حنوي 1-2. وحقق بولونيا فوزا مهما على 

ضيفه سيينا 2-1، وسقط كاتانيا على ارضه امام كييڤو 2-1.
ومني التس���يو بهزمية جديدة على امللعب االوملبي في العاصمة 
على يد ضيفه كالي���اري بهدف وحيد، فيما فاز ليفورنو على ضيفه 

اتاالنتا 0-1.
 ترتيب فرق الصدارة:

 انتر مي���الن 22 نقطة، يوڤنتوس 21، س���مبدوريا 20، بارما 17، 
جنوى 16.

 هولندا

أحرز فري���ق الكمار بطل الدوري ثالثة أهداف في الوقت اإلضافي 
ليخ���رج فائ���زا 5-2 ويتجنب احلرج على أرضه أم���ام فريق الهواة 

سباكنبورغ في الدور الثالث من كأس هولندا.
 وفي مواجهة بني فريقني من دوري األضواء، أحرز ستانيس���الف 
مانولي���ف وجوناثان ريس هدفني ليقودا ايندهوفن للفوز على رودا 
كركراده 2 -0. وتغلب هيرنفني حامل اللقب على روزندال من الدرجة 
الثانية 4-2 بينما أحرز لوك دي يونغ هدفني ليقود تفينتي انشكيده 
الذي لعب املباراة النهائية املوسم املاضي للفوز بثالثية نظيفة على 
فريق الهواة كابيلي.  وسحق غرونينغن مضيفه فيتيس ارنهامي 1-5. 

وتغلب فيينورد على دن بوش 2-صفر.

مدافع يوڤنتوس جيورجيو كيليني يسدد الكرة برأسه فوق مهاجم سمبدوريا انطونيو كاسانو والبرازيلي فيليبي ميلو          )أ.پ(

ليڤربول وّدع الرابطة على يد أرسنال

فوز صعب لبرشلونة على كولتورال

 الكبار إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
مورينيو يرشح زينغا لخالفته باڤليوتشنكو للرحيل عن توتنهام

فوز أول لهولندا بمونديال الناشئين

بابل باٍق رغم تواضع شتوتغارت

تغلب أرسنال على ليڤربول 2 � 1 في املباراة 
التي أقيمت على ستاد »االمارات« في لندن ضمن 
كأس رابطة األندية اإلجنليزية احملترفة في كرة 

القدم، وبلغ الدور ربع النهائي.
وأشرك الفريقان تشكيلتني من الصف الرديف 

غاب عنهما معظم جنوم الصف األول.
وجاءت املباراة هجومية بحتة من قبل الطرفني 
وكان أرس���نال الفريق األفضل معظم الفترات 

وقدم شبابه عرضا ممتعا.
واستغل االسباني الشاب فران ميريدا كرة 
مرتدة وصلته على حافة منطقة اجلزاء وأطلق 
كرة قوية اصطدمت بالقائم األمين ملرمى ليڤربول 

وتهادت داخل الشباك )19(.
وضغط ليڤربول في محاولة إلدراك التعادل 
وكان له ما أراد عندما سيطر األرجنتيني اميليانو 
ايس���نوا على الكرة وأطلقها مباشرة بيسراه 
فشل حارس أرسنال الپولندي فابيانسكي في 

التصدي لها )26(.
وشاب أداء العبي أرسنال التسرع في بعض 
األحيان فضاعت منهم فرص عدة إلضافة الغلة في 
الشوط األول، بيد ان املهاجم الدمناركي العمالق 
نيكالس بندتنر استغل هجمة منسقة فتخطى 
املدافع السلوڤاكي اخلبير مارتن سكرتل واطلق 

كرة قوية بيسراه عجز حارس ليڤربول البرازيلي 
دييغو كاڤالياري في التصدي لها )50(.

وكانت املباراة فرصة لالعب وسط ليڤربول 
االيطالي البرتو اكويالني خلوض اول مباراة 
رس���مية له منذ انتقاله الى الفريق الش���مالي 

قادما من روما.
وعانى اكويالني من اصابة ابعدته منذ بداية 

املوسم احلالي.
وعلى ملعب »سيتي اوف مانشستر«، اكرم 
مانشستر سيتي وفادة ضيفه سكانثورب يونايتد 

من الدرجة الثالثة بفوزه عليه 5 � 1.
سجل للفائز ستيفن ايرالند )3( والپاراغوياني 
روكي س���انتا كروز )38( وجوليون ليسكوت 
)59( واالرجنتيني كارلوس تيڤيز )71( ومايكل 
جونسون )76(، وللخاس���ر جوناثان فورتي 

.)26(
وس���حق تشلس���ي متصدر الدوري ضيفه 
بولتون برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها 
العاجي سالومون كالو )15( والفرنسي فلوران 
مالودا )26( والبرتغالي ديكو )63( والعاجي 

ديدييه دروغبا )90(.
يذكر ان بولتون يس���تضيف تشلسي غدا 

السبت في الدوري احمللي.

حقق برشلونة حامل اللقب فوزا صعبا على 
مضيفه كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 
2 - 0، وتعثر الوصيف اتلتيك بلباو بسقوطه 
امام رايو ڤاليكانو من الدرجة الثانية 0 - 2 في 
ذهاب دور ال� 16 من كأس اسبانيا لكرة القدم.

ففي املباراة االولى، افتتح بدرو رودريغيز 
التسجيل بعد لعبة جميلة من بويان كركيتش 
)41(، وأضاف بدرو هدفه الثاني بعد االستراحة 

اثر متريرة متقنة من خيفرين )63(.
وخاض برشلونة املباراة دون أبرز جنومه، 
شابي، أندريس اينيستا، االرجنتيني ليونيل 
ميسي، السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، كارليس 
بويول، البرازيلي داني ألڤيش، واحلارس ڤيكتور 
ڤالديس، إذ اعتمد املدرب بيب غوارديوال على 

فريقه االحتياطي مطعما باملكس���يكي رافايل 
ماركيز، املالي س���يدو كيت���ا والعاجي يحيى 

توريه.
وفي املباراة الثانية، س���جل سوسايتا )6( 

وباتشون )20( الهدفني.
من جانبه، تغلب ڤالنس���يا بصعوبة على 
مضيف���ه الكويانو من الدرج���ة الثالثة بهدف 
خلواكني )9(، فيما خسر امليريا امام هيراكلوس 
اليكانتي )ثانية( 1 - 2، وتينيريفي امام سلتا 
ڤيغو )ثانية( بالنتيجة ذاتها، وديبورتيڤو ال 
كورونيا على مورس���ي )ثانية( 1 - 0. وخسر 
خيريز امام اوساسونا 1 - 2، وتعادل سرقسطة 
م���ع ملقة 1 - 1، وفاز خياتي على اس���بانيول 

.0 - 2

تأهل فرق بايرن ميونيخ وشالكه وڤيردر 
برمين وهوفنه���امي الى الدور ربع النهائي من 
كأس أملانيا لكرة القدم بفوزها على اينتراخت 
فرانكف���ورت وت���ي اس ف���ي ميوني���خ 1860 

وكايزرسالوترن وكوبلنتس على التوالي.
 في املباراة االولى، اتخم بايرن ميونيخ شباك 
مضيفه اينتراخت برباعية نظيفة سجلها الدولي 
ميروسالف كلوزه )14 و19( والواعد توماس مولر 

)29( والدولي االيطالي لوكا طوني )52(.
 وفي الثانية تغلب شالكه على مضيفه تي 
اس في ميونيخ بثالثي���ة نظيفة تعاقب على 
البرازيلي رافينيا )41( وبينيديكت  تسجيلها 

هوفيديز )48 و81(.

 وفي الثالثة، تغلب ڤيردر برمين على ضيفه 
كايزرسالوترن بثالثية ايضا سجلها الفنلندي 
بتري باس���انن )28( وتيم بوروفس���كي )39( 

وتورسنت اوهرل )76(.
 وفي الرابعة، تغلب هوفنهامي على ضيفه 
كوبلنتس من الدرج���ة الثانية بأربعة اهداف 
نظيفة سجلت جميعها في الشوط الثاني عن 
طريق البوسنيني سياد صاحلفيتش )50( ووداد 
ايبيسيفيتش )67( والبرازيلي مايكوزويل )71( 

ومارفني كومبر )90(.
 وتفتت���ح اليوم املرحلة ال���� 11 من الدوري 
االملاني، فيتقابل بوروسيا دورمتوند مع هرتا 

برلني.

رشح مدرب انتر ميالن بطل الدوري االيطالي لكرة القدم في 
املواسم االربعة االخيرة، البرتغالي جوزيه مورينيو، حارس 

مرمى منتخب ايطاليا السابق والتر زينغا خلالفته.
ول���م يخف زينغا طموحه في تدريب انتر ميالن ناديه 
الس���ابق في احد االيام بعد ان امض���ى في صفوفه معظم 
فترات مس���يرته االحترافية قبل ان يش���رف على تدريب 
اندي���ة في الواليات املتحدة ورومانيا وصربيا وتركيا، ثم 
انتقل لتدريب كاتانيا عام 2008، وبعد موس���م واحد الى 
باليرمو الذي يحتل حاليا املركز الرابع في الدوري احمللي. 
وقال مورينيو »زينغا صديق عزيز بالنسبة الي، انا احبه 
النه بسيط وال يس���عى الى لفت االنظار، انه يقوم بعمله 

في صمت«.
واضاف »لم يكن االمر ضربا من اجلنون عندما اكد ان 
فريقه قادر على احراز اللقب، انها نوع من حتفيز الالعبني، 
على اي حال، انا ال اقرر من سيخلفني لكني بالطبع احبذ 

ان يخلفني هو يوما ما«.

كش���ف اوليغ ارتيموف مدير اعمال 
مهاجم منتخب روسيا ونادي توتنهام 
االجنليزي رومان باڤليوتشنكو، ان االخير 
قد يترك فريقه اللندني وينتقل الى ناد اخر 

يؤمن له اللعب اساسيا في صفوفه.
ونقلت صحيفة »ذي صن« عن ارتيموف 
قوله »تراجع مستوى باڤليوتشنكو ال 
عالقة له بقلة املباريات التي يخوضها، 
بل االمر يتعلق بالناحية الذهنية، بالطبع 
عدم املشاركة اساسيا والبقاء طويال على 
مقاعد الالعب���ني االحتياطيني ليس امرا 

جيدا الي العب«.
واوضح مدير اعمال النجم الروسي 
»بيد ان املشكلة تكمن في ان رومان متأثر 
بعض الشيء الن مدربه ال يثق به ويفضل 

اشراك مهاجمني آخرين«.

فازت هولندا على غامبيا 2 � 1 في كاالبار في اجلولة الثانية 
من املجموعة الثالثة ضمن كأس العالم في كرة القدم للناشئني 

)دون 17 عاما( املقامة في نيجيريا.
وس���جل ل���وك كاس���ت����انيوس )19( وطوم ب���وري )70( 
هدفي هولندا، وكيس���يما بوجان���غ »26 من ركلة جزاء« هدف 

غامب����يا.
والفوز هو االول لهولندا بعد خسارتها امام كولومبيا 1 � 2 
في اجلولة االولى، في حني منيت غامبيا بخسارتها الثانية بعد 

االولى امام ايران 0 � 2، وخرجت بالتالي من املنافسة.
وفي مباراة ثانية تعادلت ايران مع كولومبيا 0 � 0.

وفي املجموعة الرابعة، تعادلت نيوزيلندا مع بوركينا فاسو 
1 � 1 في مباراة توقفت نحو ساعة بسبب االمطار الغزيرة.

وس���جل جوردان ميري )57( ه���دف نيوزيلندا، وفيكتور 
نيكييما )12( هدف بوركينا فاسو.

وتأجلت مب���اراة تركيا مع كوس���تاريكا بس���ب�ب االمطار 
ايضا.

اكد املدير الرياضي في نادي شتوتغارت االملاني لكرة القدم 
هورست هيلت في ختام اجتماع ازمة ان املدرب ماركوس بابل 

باق في منصبه رغم النتائج املتواضعة لبطل املانيا السابق.
وقال هيلت غداة خروج الفريق من ثمن نهائي كأس املانيا 
على يد فورث من الدرجة الثانية )1 � 0(: »درس���نا الوضع مع 
الهيئة القيادية في النادي وفريق املدربني ثم اتخذنا هذا القرار، 

اننا نحتفظ بهذا الفريق«.
واضاف »نحن مقتنعون بأن هذا الفريق سيخرج مع الالعبني 
من االزمة احلالية، ماركوس بابل مينحنا الشعور بانه يستطيع 

القيام بذلك، وال وجود ملهلة محددة بالنسبة اليه«.
ويحتل ش���توتغارت، بط���ل 2007، حاليا املرك���ز ال� 14 في 
الدوري، ولم يحقق س���وى انتصارين ف���ي 10 مباريات، وهو 
مدعو ملواجهة بايرن ميونيخ وصيف البطل نهاية االس���بوع 

احلالي في املرحلة ال� 11.
ومني شتوتغارت بخمس هزائم متتالية في مختلف املسابقات، 
وترددت في الصحف الرياضية منذ اس���ابيع ش���ائعات حول 
احتمال اقالة الدولي الس���ابق بابل الذي بدأ مهمته كمدرب مع 

شتوتغارت.

بيريز ينصت لصوت العقل ويبقي بيلليغريني
يطالبه قلب����ه بأن يقي����ل املدير الفني 
التش����يلي مانويل بيلليغريني فورا. لكن 
عقله يرف����ض، وفلورنتينو بيريز رئيس 
نادي ريال مدريد االسباني قرر هذه املرة 
اإلنصات لصوت العقل الذي يطالبه بالهدوء 
والصبر على مديره الفني لعدم تكرار أخطاء 

حقبته السابقة.
وأبرز مص����در قريب من رئيس النادي 
امللكي لوكالة األنب����اء األملانية، طالبا عدم 
الكشف عن هويته، »فلورنتينو بيريز كان 
س����يقيل بيلليغريني لو كنا قبل 3 أعوام 
من اآلن دون أن يرمش له جفن، لكن عقله 

يطالبه اليوم باحليطة«.
ويحاول بيريز احلفاظ على هدوئه أمام 
األصوات املرتفعة التي تطالب بإقالة املدرب 

الشيلي والصيحة التي تولد في أعماقه.
ويش����م ريال مدريد له����ب النيران بعد 
هزميت����ه املدوي����ة في كأس املل����ك بأربعة 
أهداف نظيفة أم����ام الكوركون، أحد أندية 
دوري الدرجة الثالثة، األمر الذي أجمعت 
الصحاف����ة الرياضي����ة على وصف����ه بأنه 

»مهزلة، بل وحملت صحيفة »ماركا« عنوان: 
»بيلليغريني، ارحل فورا«.

ويسعى بيريز حتديدا في حقبته الثانية 
إلى أن يكون »رئيسا« بدرجة أقل، وأن يترك 
القرارات الكروية لفالدانو وللمدير الرياضي 

للنادي ميغيل بارديزا.
وأكد املصدر القريب من رئيس النادي 
»فلورنتينو بيريز القدمي لم تكن يده لترتعش 
وهو يقيل املدير الفني، لكنه تغير وفي الوقت 
احلالي ال يريد تبني حلول مدمرة«، ولهذا 
هو يبقي على بيلليغريني، الذي ال يتمتع 
الرئيس  الداعم  سوى مبس����اندة فالدانو، 
الستقدامه. وتؤكد املصادر من داخل النادي 
إنه »ال بيريز وال أعضاء مجلس����ه يثقون 
به«. ودوما كانت رغبة بيريز هي أن يجلس 
على كرس����ي بدالء الريال الفرنسي القدير 
أرسني فينغر الرجل الذي استطاع أن يقول 
ال لنادي القرن األوروبي، أما بيلليغريني 

فكان خيارا ثانيا ورمبا ثالثا.
في الوقت نفس����ه، بدت في األفق بوادر 
خالفات بني الالعبني واملدير الفني، وجاء 

أحدثها مع غوتي القائد الثاني للفريق بني 
شوطي املباراة أمام الكوركون، عندما قرر 
بيلليغريني تغيير الالعب الذي كان يريد 
اس����تكمال اللقاء. وأكد املصدر أن »العديد 
من الالعب����ني ال يفهمون ما ال����ذي يريده 

بيلليغريني«.
وهو ما أملح إليه املدافع راوول ألبيول 
في مؤمتر صحاف����ي: »نريد أن ننفذ داخل 
امللعب ما يريده املدير الفني، لكن ذلك يكلفنا 
الكثير«. وهناك سبب آخر يحمل إدارة الكرة 
بالن����ادي على عدم الرهان على اس����تبدال 
بيلليغريني على الفور أال وهو جدول الفريق 
في الوقت احلالي، حيث يس����تعد ملواجهة 
ميالن اإليطالي ف����ي دوري ابطال اوروبا، 
إل����ى جانب حتمية أن ينهض خالل مباراة 
االياب في كأس امللك ومبارياته في الدوري 
االسباني، والتي يالقي في بعضها فرقا مثل 
أتلتيكو مدريد وبرشلونة. لكن املهمة التالية 
هي مواجهة خيتافي يوم السبت املقبل، في 
مباراة أصبحت خارج التوقعات، فأي تعثر 

جديد سيترك بيلليغريني دون سند. 

مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني مازال حتت صدمة السقوط املذل أمام الكوركون في كأس إسبانيا                )أ.ف.پ(


