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يعيش البرازيلي رونالدينيو العب ميالن االيطالي فترة ممتازة 24
بعدما أكد أنه في طريقه الس���تعادة أفضل مس���توياته، وقد اعترف 
لصحيفة ال غازيتا ديلو س���بورت قائال »أشعر أنني دائما الشخص 
ذات���ه وأنا محظوظ للعب في فريق فائز وأكون س���عيدا فقط عندما 
أكون قادرا على القيام مبا أحبه أكثر من أي شيء آخر وهو لعب كرة 
القدم«. ويثق رونالدينيو أن مس���تقبل الفريق سيكون مزدهرا وقد 

أظهر رغبته بأن يصبح جزءا من هذا املستقبل.

رونالدينيو يسعى لصناعة التاريخ مع ميالن
جمدت محكمة التحكيم الرياضي ق���رار االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( القاضي بحرمان نادي تشلسي االجنليزي من التعاقد 
مع العبني حتى 2011. وقالت احملكمة في بيان انها »جمدت ملدة 4 
أشهر قرار فيفا« الذي اتخذ في 17 أغسطس املاضي وقضى بحرمان 
تشلسي من التعاقد مع العبني جدد حتى سوق االنتقاالت الشتوية 
مطلع 2011. وعليه ب���ات بإمكان متصدر الدوري االجنليزي ضم 

العبني جدد في سوق االنتقاالت الشتوي في يناير 2010.

المحكمة تجمد قرار »فيفا« بحرمان تشلسي من التعاقدات

بايرن ميونيخ يستقبل شالكه في أقوى مباريات »البوندسليغا« وأرسنال ضيف ثقيل على ولفرهامبتون.. وأتاالنتا يستضيف يوڤنتوس

صراع بين الريال وأتلتيكو في دربي مدريد..وبرشلونة يخشى مفاجآت مايوركا

جنم اتلتيكو مدريد سيرجيو اغويرو مير من مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس في مباراة »دربي العاصمة« املوسم املاضي

س���يكون ملع���ب ڤيس���نتي 
كالديرون مس���رحا ملباراة دربي 
العاصمة بني اتلتيكو مدريد وريال 
مدريد في املرحلة العاش���رة من 
بطولة أسبانيا »ليغا«.والفريقان 
على طرفي نقيض في الدوري هذا 
املركز  الريال يحتل  املوسم، ألن 
الثاني بف���ارق نقطة واحدة عن 
غرميه التقليدي برش���لونة، في 
حني يقبع اتلتيكو مدريد في املركز 
الثامن عشر. وكان اتلتيكو مرشحا 
مطلع املوس���م احلالي للمنافسة 
جديا على اللق���ب خصوصا انه 
يضم ف���ي صفوفه أح���د أفضل 
ثنائي الهجوم في القارة االوروبية 
واملؤلف من االرجنتيني سيرخيو 
اغويرو واالوروغوياني دييغو 
ف���ورالن، وكالهما أعلن أكثر من 
ن���اد رغبته ف���ي التعاقد معهما، 
لكن فريق العاصمة لم يتخل عن 

خدماتهما.
بي���د ان حس���ابات احلقل لم 
تتطابق مع حسابات البيدر واذ 
باتلتيكو يعاني كثيرا في مطلع 
املوسم وعلى جميع اجلبهات الى 
ان اضطر مجلس ادارة النادي الى 
إقالة املدرب وحارسه السابق ابل 
ريزينو وتعيني كويكي فلوريس 
مكانه قبل أسبوعني. وحتسنت 
نتائج اتلتيكو نسبيا منذ تولي 
فلوريس االشراف عليه وقد اعتبر 
اغويرو ان العبي الفريق تأقلموا 
بسرعة على أسلوب املدرب اجلديد 
بقوله »وصل كويكي مؤخرا وشأنه 
في ذلك شأن كل مدرب جديد، لديه 
خطة عمل واضحة: عندما يدافع 
الفريق يجب على اجلميع القيام 
بذلك، لكن عندما نهاجم يجب ان 

نقوم بذلك بحرية«.
وأضاف »أعطان���ا هذا األمر 
ثقة أكبر بالنف���س وأعتقد أننا 
سنحقق نتائج ايجابية قريبا، 
وآمل ان تكون املباراة ضد ريال 
مدريد نقطة حتول في املوس���م 
الينا«. وكان  احلالي بالنس���بة 
اغويرو سجل هدفني في مرمى 
تشلس���ي االجنليزي في دوري 
أبطال اوروب���ا ليؤكد جهوزيته 

ملباراة الدربي.
في املقاب���ل توقع مدافع ريال 
الى  العائد  أربيلوا  ألفارو  مدريد 
صفوف فريق العاصمة بعد ثالثة 
مواسم قضاها في صفوف ليڤربول 
اإلجنليزي ان تكون املواجهة ضد 
أتلتيكو مدري���د صعبة للغاية، 
معتبرا أن البداية السيئة للجار 
اللدود ال تعكس امكانياته. وقال 
أربيلوا »لعبت م���رة واحدة في 
السابق ضد اتلتيكو مدريد وفزنا 
3 - 0، كانت املباراة صعبة ألن 
اتلتيكو خلق العديد من الفرص 
وقدم فرنان���دو توريس مباراة 

قوية.
كانت صفوفنا تضم رونالدو 
ولويس فيغو وسنحت لنا ثالث 

فرص ترجمناها الى أهداف«.
وتابع »يجب علينا ان نكون 
في كامل تركيزنا لوقف اخلطر في 
صفوف اتلتيكو الذي ميلك العبني 
يتمتعون باملوهبة الفنية العالية 
والسرعة القصوى، اذا لم نتحل 

بالتركيز سنلقنهم درسا«.

وختم »ستكون مباراة في غاية 
الصعوبة بالنسبة الينا«.

أما برشلونة اخلائب اوروبيا 
بتعادله مع روبن كازان الروسي، 
فيأمل في اس���تعادة نغمة الفوز 
الذي  عندما يستضيف مايوركا 

يحتل املركز اخلامس.
الكاتالوني  الفري���ق  ووج���د 
ف���ي اخت���راق دفاعات  صعوبة 
املتوقع���ة في اخلطوط  اخلصم 
اخللفية خصوصا على الصعيد 
االوروبي الن طريقة لعبه مبنية 
اكثر  العمق  على االختراق م���ن 
من االجنحة ما كلف���ه غاليا في 
دوري ابط���ال اوروبا أمام روبني 
كازان ذهابا وايابا.وفي املباريات 
االخ���رى، يلتق���ي تينيريفي مع 
ملق���ة، وخيتافي مع ديبورتيفو 

ال كورونا.

إنجلترا

يأمل ارسنال ان يستغل لقاء 
القمة بني تشلسي ومان يونايتد 
غدا لالقتراب من املتصدرين عندما 
يحل ضيفا عل����ى ولفرهامبتون 
الصاعد اليوم في املرحلة الثانية 
عشرة من بطولة اجنلترا »برميير 
ليغ«ويتصدر تشلس����ي الترتيب 
برصيد 27 نقط����ة مقابل 25 ملان 

األملانية ان تشن هجوما الذعا على 
مدرب الفري����ق الهولندي لويس 
ڤان غال الذي اليزال بدوره يفتقد 
جهود جنم وسطه الفرنسي فرانك 
ريبيري. وانتقد القيصر فرانتس 
بكنباور العبي بايرن الدائهم السيئ 
أمام بوردو والذي سيكلفهم على 
األرج����ح بطاقة العبور الى الدور 
الثاني. وكتب بكنباور في عموده 
في صحيفة »بيلد« األملانية: »مصير 
بايرن ليس بني يديه، ومواس����اة 
احللول في املركز الثالث واملشاركة 
في يوروبا ليغ ليس����ت مريحة«. 
وأضاف بكنباور: »بدأنا نفكر في 
الوصول الى املرمى )أمام بوردو(، 
فقط عندما دخل أريني روبن الى 
امللعب. انه س����ريع ويجرؤ على 
التحديات. باستيان شفينشتايغر 
قادر على فعل ذلك أيضا، وأظهر 
قدرته أكثر من مرة عندما لعب في 

صفوف املنتخب«.
وختم بكنباور: »األمر مشابه 
النتظار غودو، فنحن ننتظر عودة 
ريبيري. انه يشكل الفارق ويأخذ 

الفريق على عاتقه«.
من جهته، يخوض شالكه الرابع 
)21 نقطة( ثالث مواجهة قوية له 
عل����ى التوالي، فبع����د تعادله مع 
هامبورغ 3-3، ومع ليڤركوزن 2-2 

الباڤاري  الفريق  فهو يستضيف 
عل����ى ملعبه »اليانت����س أرينا«. 
ويتألق في صفوف شالكه حاليا 
املهاجم الدولي السابق كيفن كوراني 
املستبعد عن املنتخب األملاني من 
قب����ل املدرب يواكي����م لوف. وفي 
باقي املباريات، يلعب بوروس����يا 
مونشنغالدباخ مع شتوتغارت، 
وماينتس مع نورمبرغ، وهوفنهامي 
م����ع ڤولس����بورغ، وبوخوم مع 

فرايبورغ.

فرنسا

الذي تنازل  يستقبل موناكو 
عن مركز الوصافة ملصلحة ليون، 
غرونوبل متذيل الترتيب والوحيد 
ال���ذي لم يحق���ق اي نقطة حتى 
اآلن، على ملعبه »لويس الثاني« 
في االمارة املتوسطية اليوم في 
املرحلة الثانية عشرة من بطولة 
فرنس���ا »ليغ 1«. ويأمل أوكسير 
اخلام���س اس���تمراره في حصد 
النقاط عندما يحل على لومان قبل 
األخير على ملعب »ليون بولي«. 
وفي باقي املباريات، يلعب لوريان 
مع بولوني ونانس���ي مع سانت 
اتيان وباريس س���ان جرمان مع 
نيس وڤالنس���يان مع مونبلييه 

وسوشو مع لنس.

يونايتد. وقال مهاجمه الهولندي 
املتألق روبن فان بيرسي »اذا أردنا 
املنافس����ة على اللقب يجب علينا 
الفوز عل����ى ولفرهامبتون«. في 
املقابل سيحاول مانشستر سيتي 
الذي تعادل ف����ي مبارياته األربع 
االخيرة اخلروج من هذه الدوامة 
عندما يستقبل بيرنلي على ملعبه. 
وتعززت آمال مانشس����تر سيتي 
بالفوز بعودة مهاجمه التوغولي 
اميانوي����ل أديبايور من االصابة. 
وقال املدرب مارك هيوز »كل فريق 

في حاجة ال����ى العب في صفوفه 
يستطيع ان يغير مجرى املباريات 
وأديباي����ور هو ه����ذا الالعب في 
صفوفنا«. وفي املباريات االخرى، 
يلتقي اس����تون فيال مع بولتون، 
وبالكبي����رن م����ع بورتس����موث، 

وتوتنهام مع سندرالند.

إيطاليا

يحل يوڤنتوس الوصيف بفارق 
س����بع نقاط عن انتر ميالن على 
أتاالنتا اليوم ضمن املرحلة الثانية 

عشرة من بطولة ايطاليا »سيري 
أ«، وسيكون بإمكان نابولي تسلق 
املركز الرابع مؤقتا في حال فوزه 
على مضيفه كاتانيا قبل األخير.

ألمانيا

يخوض ثالثي املقدمة في بطولة 
أملانيا مباري����ات يتوقع ان تكون 
س����هلة مع أندية الوس����ط لتبرز 
مواجهة بايرن ميونيخ مع ضيفه 
شالكه في املرحلة الثانية عشرة 
من بطولة أملانيا »بوندس����ليغا«. 

اللقب هذا  ويبدو الصراع عل����ى 
املوسم ش����ديد احلماوة حيث ال 
يبلغ الفارق بني املتصدر ليڤركوزن 
وماينتس صاح����ب املركز الثامن 
سوى خمس نقاط بعد 11 مرحلة 
على بداية البطولة. ويسعى بايرن 
ميونيخ السادس )19 نقطة( الى 
تعويض خيبة خس����ارته الثانية 
على التوالي أمام بوردو الفرنسي 
0-2 في دوري أبطال أوروبا، حيث 
يبدو وضعه صعبا للغاية للتأهل 
الى الدور الثاني، ما دفع الصحف 

أزمة بين ريال مدريد والبرتغال بسبب إصابة رونالدو
يبدو ان إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستشعل 
أزمة بني فريقه ريال مدريد ومنتخب بالده، بعد ابداء نية األخير 
في استدعائه خلوض امللحق األوروبي أمام البوسنة، وذلك رغم 
ادعاء ناديه انه مصاب وال ميكنه املشاركة. وكشف ريال مدريد ان 
رونالدو لن يحتاج الى جراحة في كاحله، ويعتقد انه سيعود الى 
املالعب بعد أسبوعني. ومع استعداد البرتغال خلوض مباراتيها 
أمام البوسنة في 14 و18 نوفمبر احلالي، يبدو ان املدرب كارلوس 
كيروش يتجه الى استدعاء رونالدو غدا األحد ليخضع للكشف 

م���ن اجلهاز الطبي للمنتخب. وقال رئي���س االحتاد البرتغالي 
جيلبرتو مادايل لصحيفة »اس« االسبانية: »كريستيانو يريد 
املجيء، س���يأتي الى املنتخب ويخضع للكشف من قبل اجلهاز 
الطب���ي«. من جهته قال االرجنتيني خورخي فالدانو مدير عام 
ريال مدريد ان عدم مشاركة رونالدو في املباريات هو أكبر دليل 
على إصابته: »اذا لم نستخدمه في املباريات االخيرة فهذا يعود 
لس���بب وجيه. األطباء واملنطق يفرضان عليه عدم اللعب مع 

البرتغال. نأمل اال نقع في مشكلة، ألن الرأي الطبي واضح«.

عالميةمتفرقات

 رد باتريك ڤييرا بصورة غير مباشرة 
على مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم 
رميون دومينيك بعد ان استبعده عن 
التشكيلة التي ستواجه جمهورية ايرلندا 
في 14 و18 نوفمبر في امللحق االوروبي 
املؤهل الى نهائيات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا. وقال ڤييرا »اعرف انه 
في مركزي ال يوجد افضل مني اآلن في 
فرنسا، وقد يكون ذلك ادعاء مني في 

نظر البعض، لكن انا مقتنع به«.
 اعتبر مدرب منتخب جنوب افريقيا 
التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم العام املقبل، البرازيلي كارلوس البرتو 
باريرا، ان بامكان منتخب الدولة املضيفة 
بلوغ الدور ربع النهائي.وقال باريرا الذي 
يشرف على منتخب اجلنوب افريقيا للمرة 
الثاني��ة، »التحدي االكبر امامنا هو بلوغ 
الدور الثاني. على )منتخب( جنوب افريقيا 
القيام بعمل صعب وانا واثق في هذه احلالة 

من اننا سنتأهل«.
 ذكر ن���ادي فيورنتينا االيطالي ان 
قائده الدول���ي الروماني ادريان موتو 
س���يخضع لعملية جراحية في االيام 
القليل���ة املقبل���ة.وكان موتو تعرض 
لالصابة في املباراة ضد ديبريشن املجري 
)5-2(.وسجل موتو الهدف االول لفريقه 
قبل ان يتعرض لالصابة في الغضروف 

االوسط للركبة اليمنى.

 اوقفت الشرطة االميركية االرجنتيني 
اندريس نوس��يوني جناح ساكرامنتو 
كينغز صاحب املركز الرابع في مجموعة 
الهادي من املنطق��ة الغربية في دوري 
كرة الس��لة االميركي للمحترفني، لعدة 
س��اعات بعدما ضبطته ثمال وهو يقود 
س��يارته.والحظت الش��رطة ان سيارة 
الالعب تس��ير بشكل غير طبيعي على 
الطري��ق فطلبت منه اخلضوع لفحص 
خاص بتناول الكحول خاصة ان الرائحة 

كانت تفوح من فمه.
 اعلنت وكالة االنباء البلجيكية ان 
محكم����ة مكافحة املنش����طات اوقفت 
البلجيكي كزافي����ه ماليس ومواطنته 
يانينا فيكماير ملدة عام واحد بسبب 
تهربهما عن اعطاء تفاصيل حول مكان 
تواجدهما بهدف اجراء كش����ف خاص 
بتناول املنشطات.وقرر ماليس وفيكماير 
استئناف هذا القرار امام محكمة التحكيم 

الرياضي.
 يدق��ق مجلس املالكم��ة العاملي في 
سعيه الى تنظيف هذه الرياضة وحتقيق 
الشفافية في اوساطها في كل ما يتعلق 
بالقفازات.وعلى هامش املؤمتر السنوي 
للمجلس في كوريا اجلنوبية قال رئيس 
املجلس خوسيه سليمان ان املجلس قرر 
الزام املالكمني بتقدمي قفازاتهم لفحصها 

بعد املباريات.

غلطة سراي وسالزبورغ وشاختار وڤيردر بريمن أول المتأهلين
في الدور األول من بطولة »يوروبا ليغ« 

باتت فرق غلطة س����راي التركي وسالزبورغ 
النمسوي وش����اختار دونيتسك االوكراني حامل 
اللقب وڤيردر برمين اول املتأهلني الى الدور الثاني 
من مسابقة يوروبا ليغ لكرة القدم )كأس االحتاد 
االوروبا سابقا( بعد اجلولة الرابعة، في املجموعة 
الرابعة، فاز غلطة س����راي على مضيفه دينامو 

بوخارست الروماني 0-3.
ورفع غلطة سراي رصيده الى 10 نقاط مقابل 9 
لباناثينايكوس اليوناني الذي تغلب على مضيفه 
ش����نورم غراتس بهدف وحيد سجله كوستاس 
كاتسورانيس )71(. وفي املجموعة السابعة تغلب 
سالزبورغ على مضيفه ليفسكي صوفيا البلغاري 
بهدف وحيد، وارتفع رصيد س����الزبورغ الى 12 
نقطة من 12 ممكنة وتقدم بفارق 6 نقاط على كل 
من التسيو االيطالي وڤياريال االسباني بعد فوز 

الثاني على االول 1-4.
وفي املجموعة العاش����رة، اس����قط ش����اختار 
مضيفه تولوز الفرنس����ي بهدفني نظيفني رافعا 
رصي����ده الى 12 نقطة م����ن 12 ممكنة ايضا، فيما 
خسر بارتيزان بلغراد الصربي امام كلوب بروج 
البلجيكي بهدفني للتركي االصل ادم لياييك )51( 
والبرازيلي واشنطن دا سيلفا )66( مقابل اربعة 
ايفان بيريسيتش )28( والكاميروني  للكرواتي 
روستاند كومياها )36 و57( وفاديس اودجيجا 
اوف����وي )74(، فصار رصيد الفائز 7 نقاط مقابل 
4 للخاس����ر.وفي املجموعة الثانية عشرة، تغلب 
ڤيردر برمين على ضيفه اوستريا ڤيينا النمساوي 
2-0 س����جلهما تيم بوروفسكي )81( والبرتغالي 

هوغو امليدا )84( رافعا رصيده الى 10 نقاط، فيما 
تعادل ناسيونال ماديرا البرتغالي مع اتلتيك بلباو 
االسباني1� 1، وصار رصيد اتلتيك 7 نقاط مقابل 

نقطتني لكال من اوستريا وماديرا.
 وفي املجموعة االولى، فاز اندرخلت البلجيكي 
على ضيفه تيميشوارا الروماني بثالثة اهداف مقابل 
هدف، وعزز الفائز موقعه في املركز الثاني برصيد 
8 نقاط بفارق االهداف خلف اياكس امس����تردام 
الهولندي الذي فاز على دينامو زغرب الكرواتي 

بهدفني نظيفني.
وفي املجموعة الثانية، عاد سالفيا براغ التشيكي 
من بعيد وادرك التعادل 2-2 مع ضيفه ڤالنسيا 
االسباني.وحقق جنوى االيطالي فوزا صعبا على 
ليل الفرنسي 3-2، وتبقى الفرصة سانحة امام 
ليل )7 نقاط( وڤالنسيا )6( وجنوى )6(، بينما 

خرج سالفيا من املنافسة )نقطة واحدة(.
واقترب هابويل تل ابيب االسرائيلي من التأهل 
عن املجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده الى 9 نقاط 
بفوزه على مضيفه رابيد ڤيينا النمساوي 0-3. 
وتقدم هابويل بفارق نقطتني عن هامبورغ الذي 
اكتفى بالتعادل السلبي مع سلتيك االسكوتلندي 

صاحب نقطتني فقط مقابل 4 لرابيد.
وفي املجموعة الرابعة، افلت سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي من اخلس����ارة امام ضيفه فنتسبيلس 
الالتفي وتعادل معه بهدف ميغل ساليرو )22( مقابل 
هدف لاليطالي اليساندرو تسامبيريني )15(.وسقط 
هيرينفني الهولندي على ارضه امام هرتا برلني3-2، 
ويتصدر سبورتينغ الترتيب برصيد 7 مقابل 4 

لكل من هيرينفني وهرتا و3 لفنتس����بيلس. وفي 
املجموعة اخلامسة، استفاد روما من طرد مهاجم 
ضيفه فوالم االجنليزي الدولي النرويجي اريك 
نيفالند، لقلب تخلفه بهدف للفرنسي ديومانسي 
كامارا )19 من ركلة جزاء( الى فوز 2-1 بعد ان سجل 
له النرويجي يون ارنه ريزه )69( والعب منتخب 
شباب ايطاليا ستيفانو اوكاكا تشوكا )76(.والتهم 
بال السويسري ضيفه سسكا صوفيا البلغاري 
بثالثة اهداف مقابل هدف.ويتصدر بال الترتيب 
برصيد 9 نقاط مقابل 7 لروما و5 لفوالم ونقطة 
واحدة لسسكا صوفيا. وفي املجموعة الثامنة، فاز 
تونتي انشكيده الهولندي على شيريف تيراسبول 
املولدافي بهدفني مقابل هدف، وغلطة سراي التركي 
على ستيوا بوخارس����ت الروماني بثالثة اهداف 
مقابل ال شيء. ويتصدر غلطة سرايبرصيد 9 نقاط 
مقابل 7 لتونتي و4 لش����يريف ونقطتني لستيوا 
بوخارست.وفي املجموعة التاسعة، تعادل ايك اثينا 
اليوناني مع بوريسوف البيالروسي2-2، وخسر 
ايڤرتون االجنليزي امام ضيفه بنفيكا البرتغالي 
0-2 سجلهما االرجنتيني خافيير سافيوال )63( 
واالوروغوياني اوسكار كاردوزو )76(.ويتصدر 
بنفيكا الترتيب برصيد 9 نقاط امام ايڤرتون )6( 
وبوريسوف )4( وايك اثينا )4(.وفي املجموعة 
احلادية عش����رة، تعادل كوبنهاغن الدمناركي مع 
ايندهوفن الهولن����دي 1-1، وكلوج الروماني مع 
سبارتا براغ التشيكي2-2، ويتصدر ايندهوڤن 
الترتيب برصيد 8 نقاط مقابل امام سبارتا براغ 

)7( وكوبنهاغن )4(وكلوج )3(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثانية عشرة(

شوسبورت 61مانشستر سيتي � بيرنلي
اكسترمي سبورت6توتنهام � سندرالند

شو مسلسالت اكسترا 61بالكبيرن � بورتسموث
شو كوميدي اكسترا6أستون ڤيال � بولتون

شوسبورت 8:301ولڤرهامبتون � أرسنال

إيطاليا )المرحلة الثانية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81كاتانيا � نابولي

اجلزيرة الرياضية +10:451اتاالنتا � يوڤنتوس

إسبانيا )المرحلة العاشرة(
8خيتافي � ديبورتيڤو الكورونا

8تينيريفي � ملقة

اجلزيرة الرياضية +102برشلونة � ريال مايوركا

اجلزيرة الرياضية +122اتلتيكو مدريد � ريال مدريد

المانيا )المرحلة الثانية عشرة(
5:30هوفنهامي � ڤولفسبورغ

5:30ماينتس � نورمبرغ
5:30مونشنغالدباخ � شتوتغارت

5:30بوخوم � فرايبورغ
دبي الرياضية5:30بايرن ميونيخ � شالكه

فرنسا )المرحلة الثالثة عشرة(
9موناكو � غرونوبل

9TV5باريس سان جرمان � نيس
9لومان � أوكسير

9ڤالينسيان � مونبلييه
9لوريان � بولوني

9نانسي � سانت إتيان
الكويت الرياضية11سوشو � لنس

إسبانيا وأوروغواي
إلى ربع نهائي

 مونديال الناشئين
اس����بانيا  تأهل����ت 
الدور  الى  واالوروغواي 
رب����ع النهائ����ي من كأس 
العالم للناشئني )حتت 17 
عاما( بف����وز االولى على 
بوركينا فاس����و 4-1 في 
كانو، والثانية على ايران 
2-1 بعد التمديد )الوقت 
االصلي 0-0( في كاالبار 
في الدور الثاني في املباراة 
االولى، س����جل سيرجي 
روبرت����و )19 و56 و67( 
زادري����ا كارمونا )83 من 
ركلة جزاء( اهداف اسبانيا، 
وعبد الالي ايبرانغو )26( 
هدف بوركينا فاسو.وفي 
الثانية، سجل سيباستيان 
غاليغوس )104 و117( هدفي 
االوروغواي، واسماعيل 

زاده )119( هدف ايران.
كم����ا تأهل����ت كوريا 
الى  اجلنوبية ونيجيريا 
النهائي ايضا  الدور ربع 
على حس����اب املكس����يك 

ونيوزيلندا.


