
الثالثاءالرياضية
3 نوفمبر 2009

47 دخل البرازيلي ليوناردو مدرب ميالن املباراة السابقة وهو يرزح حتت وطأة 
االنتقادات لكنه االن في وضع جيد بعد مس����يرة خالية من الهزمية في سبع 
مباريات بينما يشعر نظيره في ريال مدريد مانويل بلليغريني بحرارة الضغط. 
وقال ليوناردو »لقاء ريال هو مباراة يتم االستعداد لها بصورة خاصة. نأمل 
أن نحافظ على مستوانا العالي«، وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 
للتلفزيون االيطالي »الصحافة مليئة بأسماء للعديد من املدربني الرائعني لكننا 

سعداء مع بلليغريني ونثق أنه سينهي املوسم بصورة ايجابية«.

ق���ال نادي بولونيا املتعثر ب���دوري الدرجة األولى 
االيطالي لكرة القدم إنه تعاقد مع س���تيفان ابياه العب 

وسط منتخب غانا.
ولم يرتبط ابياه بأي ناد منذ ترك فنربغشة التركي 
العام املاضي لكنه واصل اللعب مع منتخب غانا، ولم 
يكشف بولونيا عن تفاصيل تعاقده مع ابياه الذي لعب 

من قبل بني صفوف يوڤنتوس في الدوري االيطالي.

ليوناردو مستعد للملكي وبيريز يؤكد بقاء بلليغريني  بولونيا يضم ابياه

جنم ميالن البرازيلي إلكسندر باتو تألق في مواجهة الذهاب أمام ريال مدريد ويسعى لتأكيد تفوقه في مباراة اإلياب اليوم

»بريد جستون«
توقف تزويد

الفورموال 1 باإلطارات
اعلن����ت ش����ركة »بريد 
جس����تون« الياباني����ة انها 
ستتوقف عن تزويد الفرق 
العالم  املشاركة في بطولة 
للس����يارات فورموال واحد 
باالط����ارات اعتبارا من عام 
2010، وذلك بس����بب االزمة 

االقتصادية.
واوضحت الش����ركة في 
بيان لها »بريد جس����تون 
تعلن انها ل����ن توقع عقدا 
جدي����دا للتزويد باالطارات 
مع بطولة العالم لسباقات 
الفورم����وال واح����د التابعة 
الدولي للسيارات،  لالحتاد 
العق����د احلالي س����ينتهي 
ف����ي ختام موس����م 2010«. 
وتطرقت الشركة الى »االزمة 
االقتصادي����ة وحاجتها الى 
اعادة النظر في ادارة مواردها 
من اجل البحث والتطوير«، 
مضيفة ان تعاونها مع عالم 
الفورموال واحد ساهم في 
تعزيز صورتها وجعل بريد 
جستون صاحبة الريادة في 
الصناعة العاملية لالطارات«. 
وشكرت املجموعة اليابانية 
جمي����ع العامل����ني في عالم 
الفورم����وال واح����د عل����ى 
»حماس����هم ودعمهم لبريد 
جس����تون خالل السن��وات 

ال� 13 االخيرة«.

إنتر ميالن يبتعد بالصدارة.. وانتصاران لڤياريال وڤالنسيا
خ���رج انتر مي���الن حامل اللقب 
اكبر  في املواس���م االربعة االخيرة 
الرابحني من املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم بفوزه 

على مضيفه ليفورنو 0-2.
ورف���ع انتر مي���الن رصيده في 
الصدارة الى 28 نقطة وابتعد بفارق 7 
نقاط عن مطارديه املباشرين وصيفه 
يوڤنتوس الثاني وسمبدوريا الثالث. 
وفشل جنوى في اس���تعادة املركز 
اخلامس بتعادله سلبا مع مضيفه 
باليرمو، تاركا مركزه لفيورنتينا الذي 

فاز على ضيفه كاتانيا 1-3.
وحقق روما فوزا صعبا على ضيفه 
بولونيا 2-1. وأكرم كالياري وفادة 
ضيفه اتاالنتا برغامو ووجه له ضربة 
موجعة في الشوط االول من خالل 

تسجيل 3 اهداف نظيفة.
واعتق���د التس���يو املتعثر على 
ارضه وخارجها انه س���يجد ضالته 

في مضيفه سيينا فتعادال 1-1.

إسبانيا

اعاد ڤياريال الى االذهان ذكريات 
املوسم قبل املاضي حني حل وصيفا 
لريال مدريد من خالل فوزه الكبير 
على ضيفه تينيريفي 5-0 بعد سلسلة 
النتائج املتواضعة في مختلف  من 
املسابقات، في املرحلة التاسعة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وحقق ڤالنسيا فوزا صعبا على 
مضيفه ملقة بهدف وحيد سجله داڤيد 
نافارو بعدم���ا ارتقى لكرة مرفوعة 
م���ن اجله���ة اليمن���ى وارتفع فوق 
احلارس غوس���تافو مونوا واملدافع 
ميالن س���تيبانوف وكبسها برأسه 
في املرمى اخلالي مسجال هدفه االول 

هذا املوسم )69(.

عزز ڤالنس���يا موقعه في املركز 
الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطة 
واحدة ام���ام مايوركا الذي فاز على 
راس���ينغ س���انتاندر بهدف ايضا 
للكاميروني بيار ويبو )18( وانتزع 
املركز اخلامس م���ن ديبورتيڤو ال 
كورونا الذي تخلف عن ركب الفائزين 
بتعادله مع ضيفه سبورتينغ خيخون 

.1-1
امليريا  وتغلب سرقس���طة على 
بهدفني النخ���ل الفيتا )30( وروبن 
بوليدو )36( مقاب���ل هدف خلوان 

مانويل اورتيز )39(.
وتعادل اسبانيول مع بلد الوليد 
بهدف للويس غارس���يا )51( مقابل 
البوس���ني االصل  هدف للهولندي 

هاريس ميدونيانني )90(.

فرنسا

تعرض رين خلسارة ثقيلة امام 
ضيفه ڤالنس���يان 0-3 في املرحلة 
احلادية عشرة من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم.
وحقق باريس سان جرمان فوزا 
مهما على مضيفه سوش���و بأربعة 
اهداف سجلها جيرميي كليمان )35( 
وكليمان شانتوم )56( والتركي مولود 
اردينغ )75( وبيغي لويندوال )87( 

مقابل هدف لستيفان داملات.
وتغلب نيس على ضيفه لومان 
بهدف يتيم س���جله اسماعيل غاس 
)40( مس���تفيدا من النقص العددي 
في صفوف الفريق الزائر الذي طرد 
العبه انطوني���و كاميلو جيدر في 

الدقيقة )15(.

البرتغال

انتزع س���بورتينغ براغا مركز 

الصدارة من بنفيكا بعد فوز االول على 
الثاني 2-0 في مباراة قمة جمعتهما 
ضمن املرحلة التاس���عة من بطولة 

البرتغال لكرة القدم.
وتعادل بورتو مع بيليننسيش 
بهدف لالرجنتيني ارنيستو انطونيو 
فارياس )63( مقابل هدف للبرازيلي 
رودريغو ليما دوس سانتوس )46(، 
وسبورتينغ لشبونة مع ماريتيمو 
بهدف للتش���يلي ماتياس فرنانديز 

)54( مقابل هدف ملانو )61(.

ألمانيا

عاد هوفنهامي الى املركز اخلامس 
الدوري االملاني  على الئحة ترتيب 
لكرة القدم اث���ر فوزه على مضيفه 
فرايبورغ 1-0 في املرحلة احلادية 

عشرة.
البرازيل���ي مايكوزويل  وأهدى 
الثالث بتسجيله  النقاط  هوفنهامي 
الهدف الوحيد في الدقيقة 39 مستثمرا 
متريرة مركزة من البوس���ني وداد 

ايبيسيفيتش.
ورف���ع هوفنهامي رصيده الى 20 
نقطة وب���ات على بعد نقطة واحدة 
خلف ش���الكه الذي تعادل مع باير 
ليڤرك���وزن املتص���در 2-2 في قمة 
املرحل���ة، ونقطة واحدة امام بايرن 
ميونيخ وصيف البطل الذي تعادل 

سلبا مع مضيفه شتوتغارت.
وفي اللقاء االخير، تغلب اينتراخت 
فرانكف���ورت على ضيف���ه بوخوم 
صاحب املركز قب���ل االخير بهدفني 
للبرازيلي كايو )14( ومايك فريتس 
)53( مقابل هدف لفريتس )25 خطأ 

في مرمى فريقه(.
الياباني  الدولي  وطرد املهاج���م 

شينجو اونو من بوخوم )80(.

واالبق���اء على آمال���ه في التأهل 
ال���ى الدور الثان���ي، فيما يرغب 
الثاني في الثأر لس���قوطه 0 - 1 
ذهابا وانعاش آماله في منافسة 
ريال مدريد وميالن على بطاقتي 

املجموعة.

مباراة التعويض

وفي املجموعة االولى، سيكون 
النادي »الباڤاري« مطالبا بكسب 
النقاط الثالث من مواجهته لبوردو 
الفرنس���ي لالبقاء على آماله في 
املنافس���ة على التأهل الى الدور 
الثاني. ويحت���ل بايرن ميونيخ 
املركز الثالث في املجموعة برصيد 
4 نقاط وهو كان خسر 1 - 2 في 
اجلولة الثالثة امام بوردو صاحب 

الصدارة برصيد 7 نقاط.
ويدرك الفريق »الباڤاري« ان 
اي تعثر غدا سيكلفه غاليا وقد 
يبعده عن التأهل الى الدور الثاني، 
خصوصا ان يوڤنتوس االيطالي 
الثاني برصيد 5  املركز  صاحب 
نقاط مرشح بقوة لكسب نقاط 
مباراته امام مضيفه ماكابي حيفا 
االسرائيلي، كما ان بايرن ميونيخ 
تنتظره مباراة نارية امام »السيدة 
العجوز« في اجلولة السادس���ة 

االخيرة.

عقب املباراة التي مني فيها الفريق 
بخسارة مذلة امام فريق الكوركون 
م���ن الدرجة الثالث���ة 0 - 4 في 

مسابقة الكأس احمللية.
لك���ن الن���ادي امللك���ي ميلك 
ترس���انة من النج���وم القادرين 
عل���ى قلب نتيجة املباراة في اي 
حلظة في مقدمتهم القائد راوول 
غونزاليز والفرنسي كرمي بنزمية 
واالرجنتيني غونزالو هيغواين 
صاحب هدفي الف���وز في مرمى 
خيتاف���ي ف���ي ال���دوري احمللي 
السبت املاضي، وتشابي الونسو 
والبرازيلي ري���كاردو كاكا الذي 
سيعود الى سان سيرو ملواجهة 
فريقه الس���ابق ام���ام اجلماهير 

االيطالية.
في املقابل، ل���ن يكون ميالن 
لقمة س���ائغة ام���ام ريال مدريد 
وسيحاول مواصلة صحوته في 
اآلونة االخي���رة وجتديد فوزه 
على النادي امللكي لضمان صدارة 
املجموعة وقطع شوط كبير نحو 

التأهل الى الدور الثاني.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي 
مرس���يليا الفرنسي مع اف سي 
زيوريخ السويسري في مباراة 
متكافئة، يطمح من خاللها االول 
ال���ى جتديد فوزه عل���ى ضيفه 

واحدة مقابل 6 نقاط لبورتو الذي 
سيحاول بدوره جتديد فوزه على 
القبرصي لضمان تأهله  الفريق 

الى الدور الثاني.

ميالنو تتحدى مدريد

سيكون ملعب سان سيرو في 
ضواحي ميالن مسرحا للفصل 
الثاني م���ن القم���ة النارية بني 
صاحبي افضل سجل في املسابقة 
ميالن االيطالي )7 القاب( وريال 
مدريد االس���باني )9 القاب، رقم 

قياسي(.
وكان الفصل االول من املواجهة 
انتهى بفوز ثمني مليالن في مدريد 
3 - 2 ف���ي مب���اراة مثيرة كانت 

االفضلية فيها للنادي امللكي.
ويتس���اوى الفريق���ان ف���ي 
الص���دارة برصي���د 6 نقاط لكل 
منهما م���ع افضلية لريال مدريد 

بفارق االهداف.
ويستمر غياب جنم ريال مدريد 
وهدافه في املس���ابقة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو لعدم تعافيه 
من االصابة، فيما استبعد املدرب 
التشيلي مانويل بيلليغريني العب 
الوسط خوسيه ماريا غوتييريز 
»غوتي« بسبب خالف بني الطرفني 
بحسب وسائل االعالم االسبانية 

التأهل املبكر الى الدور الثاني وهو 
ما سنعمل على حتقيقه«.

وفي املجموع���ة ذاتها يلتقي 
ابويل القبرصي مفاجأة املسابقة 
مع بورتو البرتغالي حامل اللقب 
عام���ي 1987 و2004، في مباراة 
يطم���ح فيه���ا االول ال���ى الثأر 
خلس���ارته 1 - 2 ذهابا علما انه 

كان البادئ بالتسجيل.
الفرصة  املب���اراة  وتعتب���ر 
آماله  االخيرة البوي���ل النعاش 
في املنافسة على البطاقة الثانية 

للمجموعة.
ويحتل ابويل املركز االخير الى 
جانب اتلتيكو مدريد برصيد نقطة 

كارلو انش���يلوتي على التركيز 
على مواجهة اتلتيكو مدريد وعدم 
التفكير في مان يونايتد قائال »ال 
يجب تشتيت التفكير، سنواجه 
اتلتيكو مدري���د اوال ومن بعده 
مان يونايتد. يتعني على اجلميع 
التركيز على مسابقة دوري ابطال 
اوروب���ا، وبعد ذلك س���نرى ما 

ينتظرنا من مواجهات«.
وأض���اف »اجلميع يعتقد ان 
مواجهتنا التلتيكو مدريد ستكون 
سهلة بعد الفوز الساحق ذهابا، 
لكن كرة القدم ال تعترف باالرقام 
واالحصائيات، هناك مفاجآت عدة 
ويجب ان نتفادى وقوعها. هدفنا 

للحف���اظ على آمال���ه في التأهل 
الى الدور الثاني واملنافسة على 

البطاقة الثانية.

الفوز الرابع

وفي املجموعة الرابعة، يسعى 
تشلسي بدوره الى الفوز الرابع 
على التوالي في املس���ابقة التي 
ميني النفس باحراز لقبها للمرة 
االولى في تاريخه، وذلك عندما 
اتلتيكو مدريد  يحل ضيفا على 
املتواضع والبعيد عن مس���تواه 

في املوسم احلالي.
وميلك الفريق اللندني االسلحة 
الالزمة لتحقيق الفوز على النادي 
االسباني بعدما كان سحقه برباعية 
نظيفة قبل اس���بوعني في لندن، 
ابرزها فرانك المبارد والفرنسي 
نيكوال انيلكا والعاجي سالومون 
كالو واالملاني ميكايل باالك وجو 

كول والبرتغالي ديكو.
وتكتسي املباراة اهمية كبيرة 
الى تشلسي متصدر  بالنس���بة 
الدوري االجنلي���زي كونه يأمل 
في حتقيق الفوز لرفع معنويات 
العبيه قبل مباراة القمة امام ضيفه 
املقبل ضمن  مان يونايتد االحد 

الدوري احمللي.
وشدد مدرب تشلسي االيطالي 

لسسكا موسكو الثالث.
وكان »الشياطني احلمر« عادوا 
بف���وز ثمني من قل���ب العاصمة 
الروس���ية 1 - 0 قبل اسبوعني، 
وبالتال���ي فإنهم ل���ن يجدوا اي 
صعوبة في كسب مباراة االياب 
الت���ي تقام على ارضه���م وامام 
جماهيرهم، خصوصا بعد استعادة 
التوازن عقب الفوز على بالكبيرن 
روڤرز 2 - 0 في الدوري بعدما 
كانوا خسروا امام ليڤربول 0 - 2 

االحد قبل املاضي.
الفري���ق االجنليزي  وميني 
الفريق  النفس بتعميق ج���راح 
الروسي الذي يعاني االمرين محليا 
وقاريا. ويدخل سس���كا موسكو 
املب���اراة بقي���ادة مدربه اجلديد 
الذي تسلم  ليونيد سالتس���كي 
املهمة خلفا لالس���باني خواندي 
راموس ال���ذي اقيل من منصبه 
بع���د 46 يوما فقط على تعيينه 
املقال من  خلفا للبرازيلي زيكو 

منصبه ايضا.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي 
بشيكتاش التركي صاحب املركز 
االخير برصيد نقطة واحدة مع 
ڤولفسبورغ االملاني الثاني برصيد 
4 نقاط في مباراة متكافئة تعتبر 
الفرصة االخيرة لصاحب االرض 

امام  الفرص���ة مواتية  تبدو 
مان يونايتد االجنليزي وصيف 
بطل املوس���م املاضي ومواطنه 
تشلسي للتأهل الى الدور الثاني 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم عندما يستضيف االول 
الروسي، ويحل  سسكا موسكو 
الثاني ضيفا على اتلتيكو مدريد 
االسباني اليوم في اجلولة الرابعة 

من الدور االول.
في املقابل، يسعى ريال مدريد 
االس���باني الى التعويض عندما 
يحل ضيفا على ميالن االيطالي

ال���ذي كان هزم���ه 3 - 2 في 
عقر داره »س���انتياغو برنابيو« 
الثالثة،  في مدريد في اجلول���ة 
واالمر ذاته بالنس���بة الى بايرن 
ميونيخ االملاني الساعي الى الثأر 
من خسارته امام بوردو الفرنسي 
عندما يستضيفه على ستاد »اليانز 

ارينا« في ميونيخ.
ف���ي املب���اراة االول���ى ضمن 
املجموع���ة الثاني���ة، ميلك مان 
يونايتد فرصة ثمينة لتجديد فوزه 
على سسكا موسكو وحتقيق الفوز 
الرابع على التوالي لضمان بطاقته 

الى الدور ثمن النهائي.
ويتصدر مان يونايتد الترتيب 
برصيد 9 نق���اط مقابل 3 نقاط 

ريال مدريد في موقعة »النار والحديد« أمام ميالن »الجديد«
»عينا« مان يونايتد وتشلسي على التأهل المبكر أمام سسكا موسكو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 10:454بايرن ميونيخ � بوردو

اجلزيرة الرياضية + 10:458ماكابي حيفا � يوڤنتوس
اجلزيرة الرياضية + 10:453مان يونايتد � سسكا موسكو

اجلزيرة الرياضية + 10:452بشيكتاش � ڤولفسبورغ
اجلزيرة الرياضية + 10:455ميالن � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية + 10:457مرسيليا � زيوريخ

اجلزيرة الرياضية + 10:456اتلتيكو مدريد � تشلسي
اجلزيرة الرياضية + 10:451ابويل � بورتو

شهد سباق انرجي 500 ناسكار للسيارات في 
تاالديغا بوالية االباما تصادما عنيفا بني سيارة السائق 
»رايان نيومان« )39( وسيارة كيڤني هارڤيك )29( 

أدى النقالب سيارة األول رأسا على عقب )أ.پ(

تصادم عنيف
في سباق ناسكار


