
االثنينالرياضية
2 نوفمبر 2009

47 في احصائي���ة ملجلة فوتب���ول فاينانس، حقق مان 
يونايتد املركز األول في إحصائية احلضور اجلماهيري 
ملوسم 2009/2008 ومبعدل جماهيري 75.304 متفرجني 
للمباراة الواحدة، فيما كان معدل احلضور لفريق بوروسيا 
دورمتوند صاحب املركز الثاني 74.748 متفرجا. وجاء 
برشلونة االسباني في املركز الثالث وريال مدريد رابعا 

ومن ثم بايرن ميونيخ خامسا.

عبر املهاجم االرجنتيني غونزالو هيغوين عن سعادته بالهدفني الذين سجلهما 
في خيتافي واصفا فوز فريقه باحليوي، وقال: »لقد كان أسبوعا صعبا بسبب 
االنتقادات الكثيرة التي سمعناها، واليوم كان علينا أن نبرهن على أننا قادرون 
على ان نحارب في هذا الدوري، لقد كانت مباراة حيوية بالنس���بة لنا وأثبتنا 
أننا نريد مواصلة القتال على الدوري. وال نزال نعتمد على أنفس���نا، ومازلنا 
نلعب في مسابقة دوري ابطال اوروبا ولدينا في كأس امللك مباراة صعبة جدا 

ولكنها ممكنة، لدينا فريق يلعب من اجل الفوز ونحن سنالحقهم«.

مان يونايتد األكثر جماهيرية ودورتموند الثاني هيغوين: نريد مواصلة القتال على الدوري

حلظة طرد مدافع ليڤربول جيمي كاراغر امام فوالم           )رويترز( خيبة امل وحسرة على وجه جنم برشلونة ميسي بعد تعادل اوساسونا في الوقت القاتل        )رويترز(

عالمية متفرقات

يعتزم صانع السيارات أودي شراء حصة 9.5% من نادي بايرن ميونيخ 
األملاني في صفقة تقدر بقيمة 80 مليون يورو، بحسب تقارير صادرة في 
أملانيا. وذكر موقع مجلة »ش���تيرن« االلكترون���ي ان الصفقة وافق عليها 
مجلسا ادارة أودي وبايرن، وسيتم توقيع العقد في االيام القليلة املقبلة. 
ويتوقع ان تتم دعوة رئيس مجلس ادارة أودي روبرت شتادلر الى النادي 

األملاني حيث سيوقع العقد.
يغيب الدمناركي نيكالس بندتنر مهاجم ارسنال االجنليزي عن املالعب ملدة 
ش��هر على األقل بعد تعرضه الصابة في فخذه خالل فوز فريقه على توتنهام 
3-0.وخ��رج بندتنر )21 عاما( م��ن الدربي اللندني في الدقيق��ة 37 تاركا مكانه 

للكرواتي أدواردو دا سيلفا. 
ق���دم كليفالند كافاليي���رز مباراة جماعية وحقق ف���وزه الثاني على 
التوالي في الدوري االميركي للمحترفني في كرة الس���لة على تش���ارلوت 
بوبكاتس 90-79.وقاد الثنائي الفرنس���ي طوني باركر واالرجنتيني مانو 
جينويبلي سان انطونيو سبيرز الى فوز مستحق على ضيفه ساكرامنتو 

كينغز 94-113.
اضاف كل من تونتي انش��كيده املتصدر ووصيف بطل املوس��م املاضي 
وايندهوفن الثاني 3 نقاط جديدة الى رصيده بعد فوز االول على مضيفه رودا 
كيركراده 2-1، والثاني على ضيفه فيتيس ارنهم 1-0 في املرحلة الثانية عش��رة 

من الدوري الهولندي لكرة القدم.

تركيا وبوركينا فاسو ونيوزيلندا وألمانيا
إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين

ضمنت كل من نيوزيلندا واملانيا بطاقة التأهل الى الدور الثاني 
)ثمن النهائي( من كأس العالم في كرة القدم للناش���ئني )دون 17 
عاما( املقامة في نيجيريا، كأفضل منتخبني من 4 منتخبات حتتل 
املركز الثالث في املجموعات الست، ويتأهل الى ثمن النهائي اول 
وثاني كل من املجموعات الس���ت اضاف���ة الى افضل 4 منتخبات 
حتتل املركز الثال���ث، وانهت نيوزيلندا منافس���ات الدور االول 
برصيد 3 نقاط بعدما حققت 3 تعادالت في املجموعة الرابعة )لها 
3 اه���داف وعليها 3(، فيما حّلت املانيا ثالثة في املجموعة االولى 
ولها 4 نقاط، وانحصرت البطاقتان االخيرتان بني البرازيل ثالثة 
املجموعة الثانية )3 نق���اط( وهولندا ثالثة املجموعة الثالثة )3 

نقاط( ايضا.
وكانت تركيا وبوركينا فاسو قد تأهلتا الى الدور الثاني )ثمن 
النهائ���ي( بعد تعادل االولى مع نيوزيلندا 1 � 1 في كاالبار، وفوز 
الثانية على كوستاريكا 4 � 1 في اينوغو في اجلولة الثالثة االخيرة 

من منافسات املجموعة الرابعة.

رفض مدرب منتخب أملانيا 
لكرة القدم يواكيم لوف عودة 
الى  املهاج���م كيڤ���ن كوراني 
املانشافت رغم تألقه  صفوف 
الالفت ف���ي املباريات االخيرة 
لفريقه ش���الكة ف���ي الدوري 
األملاني )بوندسليغا(. وسجل 
كوراني )27 عاما( هدف التعادل 
لش���الكه في مباراة القمة مع 
ليڤرك���وزن )2 - 2(، بعد ان 
س���جل هدفني حاسمني األحد 

املاضي في الدقائق القاتلة في 
مرمى هامبورغ )3 - 3(. لكن 
بعد ثورة الغضب التي أثارها 
كوراني بني شوطي مباراة أملانيا 
وروس���يا 2 - 1 في تصفيات 
مونديال 2010، يصر لوف ان 
ال م���كان لكوران���ي في رحلة 
»املانشافت« الى جنوب أفريقيا. 
وقبل لوف اعتذار كوراني، لكنه 
كش���ف انه لن يستدعيه طاملا 

بقي في مركز املدرب.

لوف يرفض عودة كوراني لـ »المانشافت«

ميالن يضم هداف مونديال الشباب.. 
ويقترب من إعالن استعارة بيكام

توصل ميالن االيطالي الى اتفاق مع أفضل العب 
في كأس العالم للشباب 2009 الغاني دومينيك 
أديياه لضمه الى صفوف���ه في فترة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي 

في النادي االيطالي أدريانو غالياني.
وجنح ميالن في ضم أديياه )20 عاما( الذي 
تهافتت عليه االندية الكبيرة الشهر املاضي، اثر 
تألقه في كأس العالم للشباب التي أحرزتها غانا 
في مصر ونال فيها أديياه لقبي الهداف )8 أهداف 

في 7 مباريات( وأفضل العب في البطولة.
وقال غالياني لتلفزيون النادي »تفاهمنا مع 
النرويجي. سيصل قريبا  فريقه فريدريكشتاد 
الى ايطاليا ليخضع للفحص الطبي«. ويتوقع 
ان تبلغ قيمة الصفقة التي ستجلب أديياه الى 
ملعب »سان سيرو« في يناير املقبل، 1.7 مليون 
يورو. ونش���أ اديياه في أكادميي���ة فينورد في 
غانا املدعومة من النادي الهولندي، ثم لعب مع 
هارت أوف ليونز قبل انضمامه الى فريدريكشتاد 
النروجي صيف 2008. وسجل أديياه مع منتخب 

شباب غانا 17 هدفا في 16 مباراة دولية.
وفي اطار خطط ميالن لتدعيم صفوفه، اقترب 
بيكام من تكرار لعبه للفريق االيطالي بداية من 
يناير على سبيل اإلعارة ملدة خمسة أشهر إذ يرغب 
العب وسط لوس اجنيليس غاالكسي في ضمان 
الظهور في تشكيلة منتخب اجنلترا في نهائيات 
كأس العال���م 2010. وقال غالياني � الذي يحتفل 
مبرور 30 عاما من العمل مع سلفيو برليسكوني 
مالك ميالن � »امتنى في غضون الساعات املقبلة 

أن امتكن من اعالن عودة ديڤيد بيكام«.

أوساسونا يبكي برشلونة في الوقت القاتل..وريال مدريد يتخطى خيتافي

وكانت واضحة«.

ألمانيا

اسقط مونشنغالدباخ مضيفه 
هامبورغ بف����وزه عليه 3-2 في 
املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
االملاني التي شهدت نتائج متواضعة 
للف����رق الكبيرة. وتع����ادل بايرن 
ليڤركوزن مع شالكه 2-2 وصار 
رصيد باي����ر ليڤركوزن 23 نقطة 
مقاب����ل 21 لش����الكة و22 لكل من 
هامبورغ وڤي����ردر برمين الثاني 
بفارق االهداف بع����د ان افلت من 
الهزمية امام مضيفه نورمبرغ العائد 
الى االضواء بعد موسم في الدرجة 
الثانية، وتعادل معه 2-2، واكتفى 
ڤولفسبورغ حامل اللقب بالتعادل 
مع ضيفه ماينتس 3-3، وسقط 
كولن امام ضيف����ه هانوڤر بهدف 

وحيد سجله يان روزنتال.

فرنسا

تابع ب����وردو املتصدر وحامل 
اللقب انتصاراته وحقق فوزا جديدا 
على حساب ضيفه موناكو 0-1، 
وفاز ليون على مضيفه س����انت 
اتي����ان بالنتيجة ذاتها في افتتاح 
املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
الفرنسي.وارتضى مرسيليا وصيف 
بطل املوسم املاضي بالتعادل 1-1 
مع ضيفه تولوز.وفاز اوكس����ير 
على ضيف����ه مونبليي����ه بهدفني 
للپولن����دي ايرينوش يلني مقابل 
هدف للصربي نيناد دجوديتش.

وتعادل لنس مع لوريان1-1.وسقط 
الوافد اجلديد بولوني امام ضيفه 
نانسي1-2.وخسر غرونوبل امام 

ضيفه ليل2-0.

عن تشلسي املتصدر بعد 11 جولة 
على بداية املسابقة، وقال بنيتيز 
ملوقع ليڤرب���ول على االنترنت 
التقدم بالتماس ضد  »سنحاول 
الط���رد الن كاراغر كان  حالتي 
يسدد الكرة كما أن ديجن لم يكن 
يركل الالعب«.ومع تأخر ليڤربول 
2-1 طرد السويسري ديجن في 
الدقيقة 79 بعدما أشهر له احلكم 
لي ماسون بطاقة حمراء مباشرة 
بعد تدخل ضد كلينت دميبسي 
العب وسط فولهام، وبعد ثالث 
دقائق طرد كاراجر بعد خطأ ضد 
املهاج���م بوبي زامورا ثم أضاف 
دميبسي الهدف الثالث ألصحاب 
األرض، وقال بنيتيز »بالنسبة لي 
فإن الكرة األولى كانت تستحق 
بطاقة صفراء على ديغن فيما كان 
من الواضح في الكرة الثانية أن 
الكرة وليس  كاراغر كان يسدد 
زام���ورا.. لقد ش���اهدت اإلعادة 

على مضيفه بولتون 4-0، ومان 
يونايتد ف���وزا مهما على ضيفه 
بالكبيرن 2-0 في املرحلة احلادية 
عش���رة من الدوري االجنليزي، 
وتعادل ايڤرتون مع ضيفه استون 
ڤيال 1-1 واتخم بورتسموث شباك 
ضيفه ويغ���ان برباعية نظيفة، 
وارتضى ستوك سيتي بالتعادل 
مع ضيف���ه ولفرهامبتون 2-2، 
وتعادل سندرالند مع ضيفه وست 

هام 2-2.
ومن جانبه قال مدرب ليڤربول 
رفائيل بنيتيز إن ناديه سيتقدم 
البطاقة احلمراء  بالتماس لرفع 
التي تلقاها ثنائي الدفاع فيليب 
ديغن وجيمي كاراغر في املباراة 
التي انتهت بخسارة »الريدز«3-1 
الهزمية  أمام فوالم.وكانت هذه 
اخلامسة للفريق في الدوري هذا 
املوسم ليبقى ليڤربول في املركز 
اخلامس متأخرا بفارق تسع نقاط 

رصيد يوڤنت����وس عند 21 نقطة 
وبات مهددا بفقدان املركز الثاني، 
وتسلق ميالن السلم وانتزع املركز 
الرابع من ضيفه بارما بفوزه عليه 
2-0 رافع����ا رصيده الى 19 نقطة 
املنافس����ة حيث  ادخلت����ه دائرة 
بات يتخل����ف بفارق نقطنني عن 
يوڤنتوس، ويدين ميالن بفوزه الى 
ماركو بورييللو صاحب الهدفني 
سجل اولهما مبتابعة يسارية لكرة 
وصلته من البرازيلي رونالدينيو 
اثر ركلة حرة )12(، والثاني بنفس 
الطريقة ف����ي الوقت بدل الضائع 
واثر عرضية من رونالدينيو ايضا 

.)3+90(

إنجلترا

اذل ارس���نال ضيفه توتنهام 
حني هزمه 3-0 في دربي العاصمة 
لندن، وف���والم ضيفه ليڤربول 
3-1، وحقق تشلسي فوزا كبيرا 

الفرنسي دافيد تريزيغيه الذي طار 
لعرضية زميله التشيكي زدينيك 
غريغيرا وأنهاها في شباك احلارس 
الدولي مورغان دي س����انكتيس 
)35(، وفي الش����وط الثاني، بكر 
يوڤنتوس ايضا في اضافة الهدف 
الثاني وتعزيز تقدمه بعد مجهود 
فردي من الدولي االيطالي الشاب 
أنهاه  سيباس����تيان جوفينك����و 
بتسديدة ميينية ووضع الكرة على 
يسار دي سانكتيس )54(، وانتفض 
الضيوف في نصف الساعة االخير 
وقّلص السلوفاكي ماريك هامسيك 
مس����تثمرا عرضية االرجنتيني 
خيس����وس داتولو )59(، وأدرك 
االخير التعادل من مجهود فردي 
)54( قبل ان يعيد هامسيك فريقه 
من بعيد ومينحه النقاط الثالث 
وسط ذهول العبي اصحاب االرض 
بعد ركلة حرة ووضع الكرة في 
اعلى الزاوية اليمنى )81(، ووقف 

بهدفني نظيفني االول من رأس الفارو 
نيغريدو الذي تابع كرة وصلته 
من فرناندو نافارو )42(، والثاني 
بواسطة البرازيلي لويس فابيانو 
الذي تابع كرة بينية وصلته من 

خيسوس نافاس )89(.
وفي مباراة رابعة، عمق اتلتيك 
بلباو جراح ضيفه اتلتيكو مدريد 
وأذاقه طعم الهزمية الرابعة هذا 
املوسم بهدف وحيد سجله خافيير 
مارتينيز بع����د متريرة من بابلو 

اورباييز من ركلة حرة )19(.

إيطاليا

اسقط نابولي مضيفه يوڤنتوس 
صاحب املرك����ز الثاني ووصيف 
البطل في عقر داره بفوزه عليه 
3-2 في افتتاح املرحلة احلادية 
ال����دوري االيطالي،  عش����رة من 
وفرط يوڤنت����وس بفوز كان في 
متناوله بعد ان تقدم بهدفيه عبر 

وف����ي املب����اراة الثانية، عذب 
اوساس����ونا البطل كثيرا وجاراه 
في كل شيء قبل ان يتمكن املالي 
سيدو كيتا من افتتاح التسجيل 
للفريق الكاتالوني بتسديدة ميينة 
القائد كارليس  اير متريرة م����ن 
بويول وضعها على يسار احلارس 

ريكاردو )72(.
وقام كل من الفريقني مبحاوالت 
جادة االول صاحب االرض لتعديل 
النتيجة والضيف لتعزيز تقدمه، 
اال ان الدقائ����ق االخيرة وحتديدا 
الوقت بدل الضائع ابتسم لالول 
الذي خطف نقطة مهمة بعد ان كان 
خاسرا بفضل هدف قاتل سجله 
مدافع برشلونة جيرارد بيكيه خطأ 

في مرمى فريقه )1+90(.
وف����ي مب����اراة ثالث����ة، تغلب 
اشبيلية صاحب املركز الثالث على 
مضيفه خيريز الضيف اجلديد على 
البطولة وصاحب املركز قبل االخير 

فاز ريال مدريد بعشرة افراد 
على ضيفه خيتافي 2-0، وخطف 
اوساسونا نقطة ثمينة من ضيفه 
برشلونة املتصدر وحامل اللقب 
بتعادله معه في الوقت القاتل1-1 
اول من امس في افتتاح املرحلة 
الدوري االسباني  التاس����عة من 

لكرة القدم.
في املباراة االولى على ملعب 
سانتياغو برنابيو وامام 80 الف 
متفرج، قاوم الضيف طوال الشوط 
االول وكان ندا قويا ملضيفه الذي 
فقد مبكرا جه����ود مدافعه راوول 
البي����ول بالبطاقة احلمراء )28(، 
وبادل����ه الس����يطرة والهجم����ات 
والف����رص مع افضلية نس����بية 
الذين عجزوا  الصح����اب االرض 
عن فك الصي����ام واللغز الدفاعي 
الثاني،  ملنافسيهم، وفي الشوط 
ادى التفاهم بني املدافع البرازيلي 
مارسيلو والعب الوسط املهاجم 
االرجنتين����ي غونزالو هيغوين 
الى افتتاح التسجيل عبر االخير 
بتمريرة من االول تابعها بيسراه 
عل����ى يس����ار احلارس اوس����كار 

اوستاري )53(.
وعزز هيغوي����ن تقدم فريقه 
بالهدف الثان����ي بعد متريرة من 
الفرنسي كرمي بنزمية بعد ركلة 
حرة وتابع الكرة بيمناه هذه املرة 
في قلب املرمى )56(، وعاد الصيام 
مجددا مع تفعيل اخلطوط اخللفية 
خليتافي الذي كاد يسجل في اكثر 
من مناسبة كما هي احلال بالنسبة 
الى ريال مدريد لكن النتيجة لم 
تتبدل فصار رصيد ريال مدريد 
22 نقطة وقلص الفارق الى نقطة 

واحدة بينه وبني املتصدر.

نتائج متواضعة للكبار في »البوندسليغا«.. وسقوط يوڤنتوس وصعود ميالن في »الكالتشيو«.. وليڤربول يلتمس إلغاء طرد كاراغر وديغن بعد الخسارة أمام فوالم

ريدناب ينتقد أرسنال  ڤينغر لم يتواصل مع العبيه بسبب الضجيج أنشيلوتي يحذّر من الثقة
قال م���درب توتنه���ام االجنليزي هاري 
ريدناب إن أرس���نال ليس أفضل من فريقه 
رغم اس���تمرار تعثره أم���ام غرميه اللندني 
بخسارته 0-3. وقال ريدناب: »انقلبت املباراة 
رأسا على عقب بعدما اهتزت شباكنا بأول 
هدفني.. بدا ارسنال بعيدا عن مستواه بارتكاب 
العبيه الخطاء في التمرير وكانت جماهيره 
تعبر عن س���خطها في كل مرة كان العبوه 

يرتكبون اخطاء«.

اكد مدرب أرسنال أرسني ڤينغر »لقد افتقدنا للسالسة في الساعة األولى..
لقد كن���ا نلعب وكأننا نعاني م���ن وجود مكابح بالفري���ق«. وأضاف املدرب 
الفرنسي: »لكننا جنحنا في اس���تغالل املوقف بإحراز الهدف األول ثم أضفنا 
س���ريعا الهدف الثاني من صدمة اله���دف األول للمنافس.. لكن مبجرد إحراز 
الهدف الثالث انتهى االنطباع بأن بوس���ع توتنهام العودة في املباراة«. وفجر 
ڤينغر الضحكات عندما قال إن مش���جعي ارسنال الذين اكتظت بهم املدرجات 
من بني 60 ألف متفرج حضروا اللقاء احدثوا ضجيجا كبيرا تس���بب في عدم 
قدرت���ه على التواصل مع الالعبني مما أجبره على القاء س���ترته على األرض 

بسبب شعوره باإلحباط.

حذر االيطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني 
لتشلسي العبيه من اإلفراط في الثقة بالنفس 
بعدما واصل انتصارات����ه في الدوري وتغلب 
على مضيفه بولت����ون 4-0.وبعد تغلبه على 
بالكبيرن بخمسة أهداف، فاز تشلسي بأربعة 
أهداف نظيفة س����جلها فرانك المبارد وديكو 
وديديه دروغبا وزات نايت العب بولتون )عن 
طريق اخلطأ( ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في 

الصدارة بفارق نقطتني أمام مان يونايتد.

بيكام يقترب
من اللعب لميالن مجددا

فيتل يفوز بسباق أبوظبي 
منح االلمان��ي سيباستيان فيتل 
واالسترالي مارك ويبر فريقهما ريد 
بول � رينو الثنائية في جائزة أبوظبي 
الكبرى، المرحلة ال� 17 االخي��رة من 
العالم لس���باقات فورم��وال  بطولة 
واحد، بعدما احتال المركزين االولي��ن 
على التوالي امس على حلبة مرسى 

ياس.  وجاء سائق براون جي بي � 
مرسيدس البريطاني جنسون باتون 
الذي توج في المرحلة السابقة على 
البرازيلي��ة  انترالغ���وش  حلب�����ة 
باللقب العالم���ي، في المركز الثالث 
ام�����ام زميل��ه البرازيل���ي روبن��ز 

باريكيلو.


