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نجم ليڤربول ستيفن جيرارد العائد
من اإلصابة يتحكم في الكرة تحت انظار 
العب برمنغهام لي كارسلي )رويترز(

رويترزـ  وكاالت: في خبر هز أوساط الكرة األملانية، 
أعلن رئيس نادي هانوڤر األملاني مارتن كيند عن وفاة 
حارس الفريق واملنتخب األملاني روبرت إينكه صاحب 
الـ 32 سنة والذي سبق أن دافع عن ألوان نادي برشلونة 
اإلسباني.  وأضاف كيند: لقد دعتني الشرطة وأخبرتني 
أن روبرت قد لقي حتفه، تلقيت اخلبر في الساعة 7:35 
من مساء اليوم )أمس(.  ونعى االحتاد األملاني إينكه، 

وقال على لسان مدير املنتخب أوليفر بيرهوف: »كلنا 
مصدومون ونفتقر إلى الكلمات والتعبير«. من جهتها 
أعلنت الشــــرطة األملانية أن روبــــرت إينكه توفي في 
حادث. وما يجدر ذكره أن إينكه كان قد لعب يوم األحد 
املاضي مباراة فريقه هانوڤــــر ضد هامبورغ دون أي 
مشاكل صحية، كما كان إينكه ضمن املرشحني للذهاب 

مع املنتخب األملاني إلى كأس العالم 2010.

وفاة روبرت إينكه حارس مرمى منتخب ألمانيا في حادث 

خورادو يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد 

جينوبيلي يتخم تورونتو
NBA بـ 36 نقطة في الـ

سيمبليسيو بديالً لراميرس مع البرازيل 

أعلن نادي أتلتيكو مدريد االسباني أنه مدد تعاقده مع صانع 
ألعابه خوســـيه مانويل خورادو لعـــام 2013.ويلعب خورادو 
مبنتخب اسبانيا للشباب حتت 21 عاما وبدأ مشواره االحترافي 
مع ريال مدريد ولكنه انتقل إلى أتلتيكو عام 2006، وظهر الالعب 
الشاب مبستوى جيد مع مايوركا الذي لعب بصفوفه في املوسم 

املاضي على سبيل اإلعارة.

دك األرجنتينــــي مانو جينوبيلي ســــلة تورونتو رابتورز من 
جميع املسافات وسجل 36 نقطة ليقود سان أنطونيو سبيرز الى 
الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 131-124 في الدوري األميركي 
للمحترفني في كرة السلة. وضرب جينوبيلي في الربع األخير مسجال 
3 ثالثيات من أصل ست رميات ناجحة له في املباراة، ليحقق سبيرز 

فوزه الثالث هذا املوسم مقابل ثالث هزائم.
وخاض سبيرز املباراة بدون جنميه تيم دنكان والفرنسي طوني 
باركر املصابني في كاحلهما األيسر، لكن ريتشارد جيفرسون وجورج 
هيل عوضا هذا الغياب، فسجل األول 24 نقطة، 8 متابعات و7 متريرات 
حاســــمة والثاني 22 نقطة. وسجل االسباني خوسيه كالديرون 13 
نقطة و9 متابعات لسبيرز، فتخطى حاجز 2000 متريرة حاسمة في 
298 مبــــاراة في الدوري، ليصبح أفضل ممرر في تاريخ تورونتو. 
وانتظر سبيرز حتى الربع األخير ليفرض تقدمه، بعد تأخره 93-
95 في نهاية الربع الثالث، ويخرج فائزا من اللقاء على ملعبه »أي 
تي أند تي ســــنتر« وأمام 17.714 متفرجا. وكان دنكان أصيب خالل 
خسارة بورتالند األخيرة لكن صور الرنني املغناطيسي استبعدت ان 
يكون الضرر كبيرا في كاحله، كما أصيب باركر في الربع الثاني من 
املباراة ذاتها. وكان كريس بوش األفضل لدى رابتورز مع 32 نقطة 
و10 متابعات وأضاف التركي هيدو توركوغلو 20 نقطة وااليطالي 
اندريا بارنياني 17 نقطة. وهي املرة الثالثة هذا املوسم التي يتلقى 
فيها تورونتو أكثر من 125 نقطة في املباراة الواحدة، فعلى الرغم 
من حصوله على أفضل بداية هجومية له في الدوري، اال انه ميلك 
أحد اســــوأ خمسة دفاعات. وحقق فينيكس صنز فوزا صعبا على 
مضيفه فيالدلفيا ســــفنتي سيكســــرز 119-115 على ملعب فاكوفيا 
سنتر« أمام 10.205 متفرجني. وتعملق صانع األلعاب الكندي ستيف 
ناش مجددا وســــجل 21 نقطة و20 متريرة حاسمة، وأضاف زميله 

جايسون ريتشاردسون 29 نقطة بينها 6 ثالثيات.

استبعد كارلوس دونغا املدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة 
القدم راميرس العب وسط بنفيكا من قائمة الالعبني التي تواجه 
إجنلترا في الدوحة وعمان في مســـقط يومي السبت والثالثاء 
املقبلني وديا، بعد تعرضه لإلصابة مع فريقه في بطولة الدوري 

البرتغالي.
واستدعى دونغا بدال من راميرس، الالعب فابيو سيمبليسيو 
جناح فريق باليرمو اإليطالي الذي سينضم ملنتخب بالده للمرة 

األولى رغم بلوغه الثالثني من العمر.
وقال الالعب في تصريحات ملوقع »غلوبوسبورتي« الرياضي 
البرازيلي »كان األمر مبثابة هدية مبكرة ألعياد امليالد. ليس لدي 
كلمات لوصف ما أشـــعر به من سعادة. استدعائي كان مفاجأة 
كبيرة، واآلن أريد التشـــبث بالفرصة واالستمرار مع املجموعة 
حتى كأس العالم«، من جانب آخر وصل وفد املنتخب االرجنتيني 

الى اسبانيا ملواجهة منتخبها وديا.

بالتر معجب بقميص المكسيك وريكي مارتن يفتتح ستاداً

أثنى جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( على شكل القميص اجلديد الذي سيرتديه 
أفراد املنتخب املكسيكي خالل مباريات الفريق في 

بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وقال بالتر خالل عرض القميص اجلديد باملتحف 
الوطني لألنثروبولوجيا بالعاصمة املكســـيكية 
»أمـــر مؤثر أن نرى الثقافة متثـــل جزءا من كرة 

القدم«، في إشـــارة إلى الزي الـــذي يتضمن آثارا 
لثقافة البالد األولى قبل اكتشاف األميركتني على 

يد كولومبوس.
من جانب اخر، وصل مطرب بورتوريكو الشهير 
ريكي مارتن إلى توريون بوالية كواويال شـــمالي 
املكسيك للمشاركة اليوم في افتتاح الستاد اجلديد 

لفريق سانتوس الغونا.

رئيس »فيفا« جوزيف بالتر يتحدث خالل عرض الزي اجلديد للمكسيك             )رويترز(

مدرب كاتالونيا يوهان كرويف يعرض قميصه         )أ.پ(

مونتوليڤيو بدالً من دي روسي لمواجهتي هولندا والسويد ريال يصرّ على استحالة سفر رونالدو 

ولم يعترف االحتاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( وال نظيره 
االوروبــــي باقليــــم كاتالونيا 
كمنتخب مســــتقل لكــــن عادة 
يسمح له بخوض مباراة ودية 
امام دولة في ديسمبر كل عام.
الى ذلك تستأنف مباريات 
مرحلة االياب للدور الـ 16 من 
اليوم  مسابقة كأس اســــبانيا 
فيلعب اسبانيول مع خيتافي 
ومايــــوركا يلتقي بلــــد الوليد 
وراسينغ سانتاندر امام سلمنقة 
الدور غــــدا اخلميس  ويختتم 
مببــــاراة واحــــدة بــــني امليريا 

وهيركوليس اليكانتي.
وعلى صعيد آخر، اقال نادي 
راسينغ ســــانتاندر االسباني 
مدربه خــــوان كارلوس مانديا 
بســــبب ســــوء نتائج الفريق 
باشرافه هذا املوسم بحسب ما 
اعلن رئيس النادي فرانسيسكو 

برنيا.
ويحتل راسينغ الذي لم يسقط 
الى الدرجة الثانية ســـوى مرة 
واحدة موســـم 2001/2000 منذ 
صعوده الـــى االولى عام 1993، 
السابع عشـــر حاليا في  املركز 
الدوري احمللي بعـــد ان فاز في 
مباراة واحدة فقط من اصل 10.

اجلانبية األمر الذي سيبعده عن 
املالعب في األيام القبلة.

وتعني االصابة ان كيتا )29 
عاما( سيغيب عن مباراة منتخب 
مالي األخيرة في تصفيات كأس 
العالم على أرض غانا، لكن رمبا 
ســـيكون جاهزا ملباراة أتلتيك 

بلباو في الدوري االسباني.
بدوره، قـــال يوهان كرويف 
مدرب منتخـــب اقليم كاتالونيا 
لكرة القدم انـــه يأمل ان يلعب 
فريقه امـــام منتخب االرجنتني 
الذي يقوده دييغو مارادونا زميله 
السابق في برشلونة االسباني.

الذي  ومت تقـــدمي كرويـــف 
يبلغ من العمـــر 62 عاما مدربا 
جديدا لكاتالونيا ورحب بدعوة 
االرجنتني خلـــوض مباراة امام 

فريقه.
وقــــال كرويف فــــي مؤمتر 
صحافي »أعرف مارادونا جيدا 
لذلك اذا استطاع ان يعود الى 
برشــــلونة مدربا او لعب هذه 
املباراة او جاء هنا فانني على ثقة 

انه سوف يكون مسرورا«.
واضــــاف »يضــــم املنتخب 
االرجنتيني العبني رائعني مثل 
ليونيل ميسي )العب برشلونة( 

الذي سيلعب على ارضه.

يصـــر نـــادي ريـــال مدريد 
االسباني على اســـتحالة سفر 
مهاجمه كريســـتيانو رونالدو 
البرتغال خلـــوض امللحق  الى 
األوروبي املؤهـــل الى نهائيات 
كأس العالم 2010، بسبب اصابته 
في كاحله، خصوصا بعد وقوف 
أنظمة االحتاد الدولي الى جانب 

الفريق االسباني.
وكان رونالـــدو أصيـــب في 
كاحله خالل مباراة مرسيليا في 
سبتمبر املاضي ضمن مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، وغاب عن 
مباراة منتخب بالده االخيرة ضد 
مالطا في تصفيات كأس العالم 
التي ضمـــن بنتيجتها خوض 
امللحق االوروبي، كما غاب عن 
السبع االخيرة  مباريات فريقه 
في مختلف املسابقات والتي لم 
يفز ريال مدريد سوى في اثنتني 

منها.
وطلب اجلراح االختصاصي 
نييك فان ديك جلوء رونالدو الى 
الراحة كي يتماثل الى الشـــفاء، 
األمر الذي دفع النادي امللكي الى 
عدم مخاطرة السماح له باملشاركة 
مع منتخب بـــالده في مواجهة 

البوسنة.
املادة 29 من امللحق  وتنص 
رقم 1 ـ الفقرة 4 ألنظمة االحتاد 
الدولي حول أوضاع وانتقاالت 
الالعبـــني: »يجب علـــى الالعب 
املصاب أو املريض املستدعى من 
قبل االحتاد الذي ميثله بحسب 
جنسيته ان يوافق، في حال طلب 
االحتاد املعنـــي، بإجراء فحص 
طبي من قبل طبيب يختاره هذا 
االحتاد. وفي حال أراد الالعب، 
وميكن ان يجرى الفحص على 
أرض االحتاد املسجل فيه الالعب 
)وبحالة رونالدو، في مدريد(«.

من جانب آخر، يغيب العب 
وسط برشلونة االسباني الدولي 
املالي سيدو كيتا ملدة عشرة أيام 
عن املالعب بعد تعرضه الصابة 
في أربطة ركبته اليسرى خالل 
مباراة فريقه مـــع مايوركا في 
بطولة اسبانيا، بحسب ما ذكر 
املوقع الرسمي للنادي الكاتالوني، 
لينضم الى زميله السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش الذي أصيب في 

نفس املباراة.
انزعاجه  وعبـــر كيتا عـــن 
بعد الفـــوز على مايوركا 4 ـ 2، 
التي  الطبية  فخضع للفحوص 
أكدت إصابته في وسط أربطته 

اعلن االحتاد االيطالي لكرة 
القدم ان مارشـــيلو ليپي مدرب 
املنتخب االيطالي ضم ريكاردو 
مونتوليڤيو العب وسط نادي 
فيورنتينا للتشـــكيلة ملواجهة 
هولندا والسويد وديا االسبوع 
القادم بديال لدانييلي دي روسي 

املصاب.
وقال نادي روما ان العبه دي 
روسي يحتاج لعملية جراحية 
لعالج اصابة بكســـر في عظمة 
الوجه بعد اصطدامه بالفرنسي 
باتريك فييرا العب انترميالن في 
الشوط االول من مباراة الفريقني 
التي انتهت بالتعادل 1-1 في دوري 

الدرجة االولى االيطالي.
العالم  ايطاليا بطلة  وتلعب 
علـــى ارضهـــا مع هولنـــدا في 
القادم ثم  بيسكارا يوم السبت 
تواجه السويد في سيسينا بعدها 

باربعة ايام.
من جهة اخرى، فجر االملاني 
اوتـــو ريهاغل مـــدرب منتخب 
اليونان مفاجـــأة كبيرة بعدما 
ضم املهاجم الشـــاب كوستاس 

ميتروغلـــو الـــذي لم يســـبق 
لـــه اللعب دوليا الى الشـــكيلة 
اســـتعدادا ملواجهة اوكرانيا في 

امللحق االوروبي.
وجـــاء ضـــم ميتروغلو )21 
عاما( لتشكيلة املنتخب بعدما 
قدم عروضا باهرة في املوســـم 
احلالي مـــع فريقه اوملبياكوس 

بطل الدوري اليوناني.
واحتلت اليونان املركز الثاني 
في املجموعة الثانية بالتصفيات 
االوروبية بعد فوزها على التفيا 
الشـــهر املاضي  ولوكسمبورغ 
وستســـتضيف اوكرانيـــا في 
الستاد االوملبي بالعاصمة اثينا 
يوم السبت القادم قبل ان تتقابل 
معها في لقاء العودة بعد اربعة 

ايام في دونيتسك.
وقال ميتروغلو مبوقع االحتاد 
اليوناني لكرة القدم على االنترنت 
»انا سعيد الن ريهاغل وجه لي 
الدعوة لتمثيل املنتخب الوطني. 
اريد مســـاعدة الفريق بقدر ما 
الهامتني  املباراتني  استطيع في 

القادمتني«.

كما ضم ريهاغل العبا شابا 
اخر للتشـــكيلة هو فاسيليس 
كوتسيانيكوليس مهاجم باوك 
الذي دخل التشكيلة بعد اصابة 
اماناتيديس مهاجم  يوانيـــس 

اينتراخت فرانكفورت االملاني.
مـــن جانب آخـــر وصل وفد 
منتخب أوروغواي لكرة القدم، 
الفني فضال  الذي يضم اجلهاز 
عن ثمانية العبني، إلى غواتيماال 
من أجـــل االســـتعداد ملواجهة 
كوســـتاريكا يوم السبت املقبل 

في ذهاب الدور الفاصل.
وصرح أليكس أركيتا املتحدث 
باسم احتاد كرة القدم في غواتيماال 
لـ »د.ب.أ« بأن الفوج اجتمع ببقية 
الالعبني القادمني من أوروبا قبل 

القيام بأول تدريب لهم.
ووفقـــا للبرنامـــج املقـــرر، 
ســـيتدرب منتخب أوروغواي 
على فترتني في منشآت »مشروع 
الهدف«، مقر تدريب منتخبات 
غواتيمـــاال، فيم ســـيتدرب غدا 
اخلميس في املســـاء فقط، قبل 

أن يتوجه صوب كوستاريكا.

ريهاغل يستدعي ميتروغلو.. وأوروغواي في غواتيماال غياب كيتا 10 أيام وكرويف يدعو لمواجهة األرجنتين

جيرارد عاد وأنقذ ليڤربول من الخسارة أمام برمنغهام
تابع ليڤربول مسلســــل اهدار النقاط فسقط 
في فخ التعادل مع ضيفه برمنغهام الصاعد هذا 
املوسم الى الدرجة املمتازة 2-2 على ملعب انفيلد 
في ختام املرحلة الثانية عشرة من بطولة اجنلترا 

لكرة القدم.
وبقي ليڤربول ســــابعا رافعا رصيده الى 19 
نقطة بفارق 11 نقطة عن تشلســــي املتصدر ما 
يعني تالشي آماله في احراز اللقب الذي يبحث 

عنه منذ عام 1990.
والتعادل هو االول لليڤربول هذا املوسم مقابل 
5 هزائم وستة انتصارات، واالول على ملعبه منذ 
مباراته املثيرة مع ارسنال في ابريل املاضي التي 

انتهت بتعادلهما 4-4.
وغاب هداف ليڤربول االسباني فرناندو توريس 
بداعي االصابة، في حني بدأ قائد الفريق ستيفن 
جيرارد املباراة على مقاعد الالعبني االحتياطيني. 
واستهل الفريق االحمر املباراة بشكل جيد وافتتح 
له مهاجمه الفرنسي داڤيد تغوغ التسجيل بعد 
مرور 12 دقيقة عندما استغل متريرة من االسباني 
البرت رييرا ليسدد على الطاير في سقف شباك 
احلارس جو هارت. بيد ان كريســــتيان بينيتيز 
ادرك التعادل لبرمنغهام بكرة رأسية )26(، قبل 
ان مينح جكيروم كاميرون التقدم بكرة صاروخية 
اطلقها من 30 مترا لتعانق شباك احلارس ريينا 
في الوقت بدل الضائع من الشوط االول. وشارك 
جيرارد في مطلع الشــــوط الثانــــي مكان رييرا 
فنجــــح في حتريك اجلبهــــة الهجومية وضغط 
الفريق االحمر بحثا عن التعادل وجنح في ادراكه 
عندما احتســــب ركلة جزاء مشكوك في صحتها 
اثر كرة مشــــتركة بني لي كارسلي ونغوغ داخل 
املنطقة. وقد اثبتــــت االعادة ان االول لم يلمس 
الثاني، لكــــن جيرارد ترجم ركلة اجلزاء بنجاح 
مدركا التعادل )71(. وحاول ليڤربول تســــجيل 
هدف الفوز لكن برمنغهام دافع ببسالة عن مرماه 

ليخرج بنقطة ثمينة.
وأكــــد تشلســــي اإلجنليزي لكــــرة القدم أن 
ظهيره األيســــر أشلي كول، سيغيب عن ملالعب 
ملدة أســــبوعني على األقل بعد تعرضه إلصابة 
في الساق. وســــيغيب كول عن مباراة املنتخب 
اإلجنليزي الودية أمام البرازيل الســــبت املقبل 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال متحدث باســــم النادي اللندني »لم يتم 
اختيار أشلي كول ضمن قائمة املنتخب اإلجنليزي 

الذي يستعد ملالقاة البرازيل وديا«.

وأضاف »تعرض لكسر في قصبة الساق تفاقمت 
إصابته قبل مباراة مــــان يونايتد، واحتاج إلى 
احلقن ليشــــارك في اللقاء ولكن إصابته ساءت 
خالل املباراة وبالتالي مت اســــتبعاده من قائمة 

املنتخب اإلجنليزي«.

تحذير لروني

وجه اتحاد الكرة اإلنجليزي تحذيرا إلى واين 
روني، مهاجــــم مان يونايتد، بعدما تلفظ بكلمة 
»12 رجال« باتجاه إحــــدى الكاميرات المتواجدة 
في الملعب الذي خســــر عليــــه فريقه 0-1 أمام 

تشلسي.
وكان الغضب تملك أعضاء فريق مان يونايتد 
ازاء هدف الفــــوز الذي أحرزه جون تيري، على 
اســــاس أن الضربة الحرة المباشرة التي حصل 
عليها تشلسي لم تكن صحيحة وأن ديديه دروغبا 

ارتكب مخالفة أثناء لعب فرانك المبارد الكرة.
وحصل رونــــي على بطاقة صفراء بســــبب 
احتجاجه على الحكم مارتين اتكينسون مباشرة 

بعد الهدف.
ورجح دارين فليتشر، الذي ارتكب المخالفة 
المثيرة للجدل، أنه ســــقط ضحية بعد أن انتقد 
ارسين فينغر المدير الفني الرسنال خطأ تكتيكيا 
عقب هزيمة فريقه أمــــام مان يونايتد في وقت 
سابق في الموســــم الحالي للدوري اإلنجليزي 

الممتاز.
وقال فليتشــــر »أعتقد أننا بدأنــــا نرى آثار 
تعليقات فينغر تؤثر على الحكام، وهو أمر مثير 

لالشمئزاز حقا«.
وأضاف »بالطبع لم تكن مخالفة، عرفت ذلك في 

الحال ورأيتها مجددا في اإلعادة التلفزيونية«.
وتابع »لمست الكرة بكعب الحذاء، وقفز أشلي 

كول في الهواء ليحتسب الحكم مخالفة«.
وأكد »خالل المباريات، الحكام هم الوحيدون 
الذين ال يمكنك انتقادهم..يمكنك انتقاد المدربين 

والالعبين.. ولكن ال يمكنك أن تنتقد حكم«.

البرتغال

حلق بنفيكا بســــبورتينغ براغا في صدارة 
الدوري البرتغالي بفوزه على ضيفه نافال 0-1 
في ختام املرحلة العاشرة. وسجل خافي غارسيا 
هــــدف الفوز لبنفيكا فــــي الدقيقة قبل االخيرة، 
فرفع رصيد فريقه الى 25 نقطة ليتســــاوى مع 

سبورتينغ براغا.

بقي في المركز السابع بـ 19 نقطة في ختام المرحلة الثانية عشرة


