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البيروفي كالوديو بيتزارو مهاجم ڤيردر بريمن طائرا في الهواء احتفاال بهدفه في سمبدوريا       )أ.پ(

تراجع نادي س���تيل أزي���ن طهران 
اإليراني لكرة القدم، عن قراره باستبعاد 
النجم علي كرميي من صفوف الفريق، 
بعد االحتجاج القوي من املشجعني على 
هذا القرار. وكان كرميي قد ش���رب ماء 
خالل إح���دى التدريبات، أثناء الصيام، 
وقرر النادي االستغناء عن خدماته لعدم 

التزامه بفريضة الصوم في الشهر الفضيل. 
وبعد العدول عن قرار االس���تبعاد، قرر 
الن���ادي إيقاف كرميي مباراتني فقط في 
الدوري، وفرض عليه غرامة مالية قيمتها 
40 ألف دوالر، وس���مح لالعب بالعودة 
إلى التدريبات اعتبارا من امس األربعاء، 

حسبما ذكرت وكالة أنباء »إسنا«.

»ستيل« يتراجع عن قرار استبعاد كريمي
تطور الصراع على االس���تحواذ على نادي ليڤربول اإلجنليزي 
لكرة القدم، حيث ذكرت تقارير أن جهة أخرى تدرس عرضا بقيمة 
تتراوح بني 400 و500 مليون جنيه إسترليني )633 مليون دوالر( 
لشراء النادي. ونقل تقرير لصحيفة »إفينينغ ستاندارد« عن الوسيط 
التجاري كيث هاريس الذي كان له دور في بيع أندية مانشستر سيتي 
ووس���ت هام وأستون ڤيال،  قوله إن صاحب العرض جاد وميكنه 

شراء النادي من مالكيه األميركيني، توم هيكس وجورج جيليت.

عرض جديد لشراء نادي ليڤربول

)أ.پ( مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس يسدد الكرة برأسه أمام حارس بينارول سيباستيان سوزا

ڤيردر بريمن يطيح بسمبدوريا ويتأهل
إلى المجموعات في »أبطال أوروبا«

سجل املهاج��م السوي��دي مارك��وس روزنب��رغ 
هدف��ا في الوق��ت القات��ل وأض��اف زميل��ه البيروف��ي 
كالودي���و بيت���زارو هدفا آخر في الوق���ت اإلضافي 
ليخطف ڤيردر برمين األملاني بطاقة التأهل الى دور 
املجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على 
حساب سمبدوريا اإليطالي رغم خسارته امامه 2 - 3 

في جنوى.
وكان ڤيردر برمين قد تغلب على سمبدوريا 3 - 
1 في مباراة الذهاب، فتأهل لتس���جيله هدفني خارج 

ارضه.
تقدم سمبدوريا بثالثة أهداف سجلهما جيانباولو 
باتزيني )هدفان( وأنطونيو كاسانو، وهي النتيجة 
التي تضمن للفريق اإليطالي انتزاع بطاقة التأهل، 
غير أن روزنبرغ الذي ش���ارك في الدقيقة 72 خطف 
هدفا لڤيردر برمين في الوقت القاتل من تسديدة من 
خارج منطقة اجلزاء ليجدد فرصة الفريق، حيث خاض 

الفريقان وقتا إضافيا حلسم بطاقة التأهل.
وبعد 10 دقائق من بداية الوقت اإلضافي، س���جل 
بيتزارو هدفا ساحرا من مس���افة 22 مترا أهدى به 

الفريق األملاني بطاقة التأهل.
وكان باتزيني، الذي سجل هدف سمبدوريا في مباراة 
الذهاب في الدقيقة األخيرة، هو األكثر خطورة على 
مرمى ڤيردر برمين حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 
الثامنة من كرة سددها في الزاوية البعيدة من املرمى 
ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه بعد 5 دقائق إثر 

ضربة حرة سددها ماريوس ستانكيڤيسيوس.

وقبل 5 دقائق م���ن نهاية الوقت األصلي، أضاف 
كاسانو الهدف الثالث لسمبدوريا لكن ڤيردر برمين 
الذي ش���ارك في دوري األبطال 5 مرات متتالية بني 
عامي 2004 و2009، لم يستسلم وواصل محاوالته 
حتى سجل روزنبرغ هدف األمل في الدقيقة الثالثة 

من الوقت احملتسب بدل الضائع.
وسجل بيتزارو الهدف الثاني في الوقت اإلضافي 
ليدفع فريقه للمشاركة في قرعة البطولة التي تسحب 

اليوم اخلميس في موناكو.
وأطاح س���بورتينغ براغا البرتغالي باش���بيلية 
االس���باني بعدما تغلب علي���ه 4 - 3 ايابا، وكانت 
مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق البرتغالي 1 - 0 

على أرضه.
ويدين س���بورتينغ براغا بفوزه الى ليما دوس 
سانتوس الذي سجل ثالثية )هاتريك(، كذلك سجل 
ألكس���ندر فراي ثنائية في الدقيقتني 80 و87 قاد بها 
بازل إلى الفوز على شيريف تيراسبول 3 - 0، وكان 
الهدف األول للفريق من نصيب ماركو ستريلر )74( 

بعدما تغلب عليه 1 - 0 ذهابا.
كذلك تغلب بارتيزان بلغراد الصربي على مضيفه 
أندرخل���ت البلجيكي 3 - 2 بركالت الترجيح بعدما 
انتهى الوقتان األصل���ي واإلضافي بالتعادل 2 - 2، 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2 - 2 أيضا.

وتأهل إلى دور املجموعات أيضا فريق هابويل تل 
أبيب اإلسرائيلي بتعادله مع ريد بول النمساوي 1 -1، 

وكان هابويل فاز 3 - 2 في مباراة الذهاب.

سبورتينغ براغا أخرج إشبيلية وصعود بازل وبارتيزان والقرعة تسحب اليوم

االتحاد البحريني يتحفظ على قرعة »خليجي 20«

األهلي يتعادل مع المصري
ويستعد الستقبال شبيبة القبائل

الم و»شفايني« لن يغادرا بايرن ميونيخ

رونالدينيو ممتن لبرشلونة على »أفضل لحظاته«

أبدى االحتاد البحريني لكرة القدم حتفظه الشديد 
بع����د األخطاء التنظيمية أثناء س����حب قرعة دورة 
كأس اخللي����ج ال� 20 لكرة الق����دم املقررة في اليمن 
من 22 نوفمبر الى 4 ديسمبر املقبلني، واعتبر انها 
غير صحيحة، لكنه شدد في الوقت ذاته على »مبدأ 

املشاركة في الدورة«.
وأعرب مسؤولو االحتاد البحريني عن استيائهم 
الشديد من الغياب التنظيمي واألخطاء التي شهدها 

حفل القرعة التي أقيمت في عدن االحد املاضي.
وأصدر االحتاد البحرين����ي بيانا يؤكد حتفظه 
الشديد على ما أس����فرت عنه القرعة التي وضعت 
البحرين في املجموعة الثانية إلى جانب منتخبات 

عمان حامل اللقب واإلمارات والعراق.
وجاء في البيان: »يسجل االحتاد البحريني لكرة 
القدم حتفظاته الشديدة على ما أسفرت عنه القرعة 
خصوصا مع اخلطأ الفني الواضح الذي رافق مراسمها 
وكان له أثر واضح في تغيي����ر تركيبة املنتخبات 

ومجموعتي الدورة«.
وأضاف: »وإذ يسجل احتاد الكرة البحريني حتفظه 
فإن ذلك ال يعدو كونه إال حفظا حلقوق منتخب بالده 
الذي ميثل في املقام األول مملكة البحرين، باإلضافة 
إلى تس����جيل موقف يحفظ ب����ه حقوقه عبر اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة التي حتف����ظ احلقوق وبطريقة 

عقالنية ومتزنة دون اندفاع أو تهور «.
وأكد احتاد الكرة »انه يهدف من هذا البيان الى 
متس����كه بحقه في ظل املسؤولية امللقاة على عاتقه 
من قبل اجلمعي����ة العمومية املتمثل����ة في األندية 

احمللية«.
وتابع البي����ان »يحتفظ االحتاد بحقه في اتخاذ 
اخلطوات القادمة التي يراها مناس����بة في مثل هذه 
املواقف، ويشدد على مبدأ املشاركة في الدورة والتجمع 
اخلليجي وعلى أن خطوته التحفظية هذه جاءت بعيدا 
عن االعتراض أو حتى مجرد التفكير في االنسحاب من 
الدورة، ألنه يؤمن بوحدة الصف والتجمع اخلليجي 
الذي أقره وارتضاه أصحاب السمو واجلاللة والفخامة 

قادة وزعماء الدول اخلليجية«.
وش����دد االحتاد البحريني »على ضرورة حفظ 
حقوق املنتخب وتسجيله من خالل إرسال خطاب 
عاجل إلى جميع االحتادات اخلليجية يعبر من خالله 
عن حتفظه على طريقة إجراء القرعة والتي وضعت 
املنتخب البحريني في موقف حرج السيما أن تغييرا 
طرأ على مركزه وترتيبه في القرعة واملجموعة التي 
وق����ع فيها«، مؤكدا »ان طريقة إج����راء القرعة غير 
صحيحة وهذا ما ش����اهده جميع من حضرها داخل 
القاعة أو من خالل شاشات القنوات الفضائية التي 

نقلت مراسم احلفل«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اكتفى األهل����ي باخلروج من 
أمام ضيف����ه املصري  مبارات����ه 
البورس����عيدي بنقط����ة واحدة 
حيث تعادل معه 1-1 مساء امس 
الدولي في  القاهرة  األول بستاد 
املرحلة الثالثة من الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم. افتتح املصري 
التس����جيل في الدقيقة العاشرة 
بهدف سجله عبداهلل سيسيه ثم 
أدرك األهلي التعادل بهدف لالعب 
محمد ناجي »جدو« في الدقيقة 38. 
ورفع األهلي رصيده إلى خمس 
نقاط في املرك����ز اخلامس حيث 
انه التعادل الثاني له في املوسم 
اجلديد مقابل انتصار واحد، كما 
رفع املصري رصيده إلى أربع نقاط 

في املركز الثامن.
وفي مب����اراة أخ����رى، تغلب 
طالئع اجليش على مضيفه االحتاد 
الس����كندري بهدف وحيد سجله 

دودزي )67(.
وحصد طالئع اجليش أول ثالث 
نقاط له في املوسم ليحتل املركز 
احلادي عشر بينما جتمد رصيد 
االحتاد الس����كندري عند نقطتني 

في املركز الرابع عشر.
ومن جهة اخ����رى، من املقرر 
ان يؤدي فريق ش����بيبة القبائل 
اليوم  اجلزائ����ري اول تدريباته 
بالقاهرة، حي����ث وصلت البعثة 
الثانية  اجلزائرية للقاه����رة في 
والنصف من عصر امس ببعثة 

تضم 34 فردا ويرأس����ها رئيس 
الن����ادي محند حناش����ي، وذلك 
استعدادا ملواجهة األهلي يوم األحد 
املقبل في إطار منافسات اجلولة 
الرابع����ة م����ن دوري املجموعات 

بدوري أبطال افريقيا.
وكانت ادارة االهلي قد قامت 
بالتنسيق مع األمن العام بتأمني 
حتركات الضيوف وكافة التجهيزات 
املطلوبة وكذلك ملعب التدريب. 
من ناحية اخرى، أكد السويسري 
جيجر املدير الفني لشبيبة القبائل، 
أنه قام بتجهيز فريقه بشكل جيد 
في ظروف عادية جدا اس����تعدادا 
للمواجهة املرتقبة، وانه ملس رغبة 
قوية ل����دى كل الالعبني بالفريق 
في حسم أمر الصعود إلى الدور 
نصف النهائي للبطولة مهما كانت 

الصعاب.
وقال جيجر ان املباراة تبدو 
صعبة جدا على الفريقني، واألهم 
بالنسبة لنا أننا أحرزنا التفوق 
ف����ي اللق����اء املاضي، م����ا جعلنا 
نتصدر املجموعة مبجموع تسع 
نقاط كاملة، مؤكدا ان فريقه قطع 
شوطا طويال في هذه املنافسة دون 
أخطاء، وأنه ال يخش����ى مواجهة 
ضغط اجلماهي����ر احلمراء التي 
ستمأل س����تاد القاهرة عن آخره 
يوم املباراة املرتقبة، النه حصن 
العبيه من اجلانب السيكولوجي 
بش����كل جيد، لكن ما يخيفه في 
احلقيقة هو رد فع����ل اجلمهور 

خارج امللعب ويخش����ى تعرضه 
والالعب����ني العتداءات رغم تأكيد 
إدارة مجلس األهلي على توفير 
كل شروط الراحة للفريق وضمان 
االستقبال اجليد مبجرد وصوله 

إلى مطار القاهرة.
وفي سياق مختلف، أكد املدرب 
العام املساعد للمنتخب املصري 
االول لكرة القدم حمادة صدقي أن 
منتخب الفراعنة سيواجه نظيره 
الس����عودي وديا يوم 17 أكتوبر 
املقبل، موضحا أن هذه املباراة مت 
استبدالها مبباراة الكويت والتي 
كان مقررا لها التوقيت نفسه ومت 

إلغاؤها ايضا.
وأضاف صدق����ي أن املنتخب 
سيتجمع يوم 30 اجلاري استعدادا 
ملباراة سيراليون في اجلولة األولى 
للتصفي����ات املؤهلة لكأس األمم 
األفريقي����ة 2012، واملقرر لها في 

اخلامس من سبتمبر املقبل.
املدرب املس����اعد ان  واعل����ن 
املنتخب األسترالي طلب مواجهة 
مصر في الثاني والعش����رين من 
نوفمبر املقبل في األجندة الدولية، 
كما أن منتخبات إيطاليا وپاراغواي 
والتشيك طلبت مواجهة الفراعنة 
في فبراير العام املقبل، اال ان هذه 
املباري����ات لم يتم حتديد املوقف 
النهائ����ي منها حت����ى اآلن وتتم 
دراس����تها بالتنسيق بني اجلهاز 
الفني للمنتخ����ب ومجلس إدارة 

احتاد الكرة.

اعلن الدوليان فيليب الم وباستيان شفاينشتايغر 
رغبتهما في مواصلة مسيرتهما االحترافية ملدة طويلة 
في صفوف نادي بايرن ميونيخ. وينتهي عقد الالعبني 

مع النادي الباڤاري في عام 2012.
وقال الم في تصريح لصحيفة »بيلد«: »أتوقع متديد 
عقدي مع النادي ملدة طويلة«، مضيفا »اشعر بان شيئا 
عظيما سيحصل في بايرن ميونيخ )...( وانا كالعب 
أتوقع ان نحصد الكثير من األلقاب في املواسم املقبلة 

على الصعيدين احمللي والدولي«.
وتابع الم الذي حمل شارة القائد في مونديال جنوب 
افريقيا 2010: »أتوقع ان يقدم النادي عروضه لي خالل 

املوسم«. وخاض الم )27 عاما( 139 مباراة حتى اآلن مع 
بايرن ميونيخ الذي بدأ مسيرته معه في فريق الناشئني، 

وهو العب أساسي في الفريق من دون منازع.
وكان برش���لونة االس���باني قد أعرب عن اهتمامه 
بخدمات الم ال���ذي لم يبد اي حماس خلوض جتارب 

خارج الدوري األملاني.
وتأت���ي تصريحات الم لتتطابق م���ع تصريحات 
شفاينشتايغر التي نقلتها مجلة »11 فرونده« في عددها 
الذي سيصدر في سبتمبر املقبل والتي استبعد فيها 
إمكانية االنتقال للعب في اخلارج حيث قال: »قد ابقى 

مع بايرن ميونيخ لفترة طويلة«.

أعرب البرازيلي رونالدينيو في رسالة مفتوحة غير 
معتادة إلى نادي برشلونة االسباني عن امتنانه ألنه 
عاش »أفضل حلظات« حياته »املهنية والشخصية« 

داخل جنباته.
وكتب النجم البرازيلي في رسالة نشرها النادي 
الكتالوني »أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر النادي 
على كل ما عشناه معا طيلة املواسم اخلمسة التي 

قضيتها أدافع عن قميص برشلونة«.
وأكد »بالتأكيد كانت هي أفضل األعوام في حياتي 

املهنية والشخصية«.

وعاد رونالديني���و )30 عاما( إلى ملعب »كامب 
نو« معقل برش���لونة مساء امس األربعاء، وشارك 
مع فريقه مي���الن االيطالي في مباراة كأس »جوان 

غامبير« الودية أمام النادي االسباني.
وهي املرة األولى التي ظهر فيها رونالدينيو على 

هذا امللعب منذ أن ترك برشلونة عام 2008.
وأض���اف رونالدينيو »العودة إلى كامب نو أمر 
مميز بالنسبة لي. سيكون دوما واحدا من مالعب كرة 
القدم املفضلة لدي، حيث استمتعت كثيرا وأعتقد 

أنني جعلت جميع مشجعي النادي يستمتعون«.

أكد على مبدأ المشاركة في الدورة

»الفراعنة« يواجه السعودية وديًا في 17 أكتوبر

عالميةمتفرقات

ذك���رت الصحف االيطالي���ة ان املهاجم 
الفرنس���ي داڤيد تريزيغيه الذي يدافع عن 
الوان يوڤنتوس منذ 10 سنوات قد ينتقل في 
االيام القليلة املقبلة الى ليكانتي االس���باني 

الصاعد اجلديد الى دوري االضواء.
اعلن نادي انتر ميالن بطل الدوري االيطالي 
ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم ان العب وسطه 
البرازيل��ي تياغو موتا خض��ع لعملية جراحية 
ناجحة في ركبته اليمنى اجريت له في الواليات 

املتحدة االميركية.
عوقب اللبناني يوسف محمد مدافع فريق 
كولن االملاني لكرة القدم بااليقاف ثالث مباريات 
م���ن االحتاد االملاني اثر ط���رده املبكر خالل 

مباراة في الدوري مطلع هذا االسبوع.
اعلن نادي باير ليڤركوزن االملاني ان قائده 
مايكل باالك لم يسافر مع الفريق ملواجهة تافريا 
س��يمفروبول االوكراني في تصفيات الدوري 

االوروبي.
ذكرت وس���ائل اعالم تركي���ة ان نادي 
بشيكتاش يعتزم ضم الدولي االملاني ومهاجم 

بايرن ميونيخ ميروسالف كلوزه.
يغيب املدافع الدولي االملاني ارنه فريدريك 
عن صفوف فريقه اجلديد ڤولفسبورغ من شهرين 
الى 3 اش��هر بس��بب عملية جراحية في الظهر 

)الديسك( سيخضع لها اليوم.

مورينيو: إنجلترا لن تفوز بأي لقب مع كابيللو
البرتغال���ي جوزيه  اعتب���ر 
مورينيو م���درب ري���ال مدريد 
االسباني لكرة القدم، ان منتخب 
اجنلترا لن يفوز بأي لقب كبير 
بقي���ادة مدربه االيطال���ي فابيو 

كابيللو.
وقال موريني���و في تصريح 
لصحيف���ة »دايل���ي مي���رور« 
البريطانية »املدرب هو املشكلة«، 
مضيفا »كابيلل���و لن ينجح مع 

اجنلترا«.
وتعرض كابيللو الى انتقادات 
كثيرة بعد خروج منتخب اجنلترا 
من الدور الثاني ملونديال جنوب 
القاسية  افريقيا 2010 بخسارته 
ام���ام نظيره األملان���ي 1-4، لكن 
االحتاد االجنليزي جدد الثقة به 
اذ يس���تمر عقده معه حتى عام 

.2012
وانتقد مورينيو اسلوب تعامل 
كابيللو م���ع الالعبني عندما كان 
مدربا لري���ال مدريد قائال »لديه 
طريقة واح���دة بالتعامل معهم 
وميكنك���م س���ؤال اي كان ف���ي 
النادي االس���باني حول ذلك، فال 
ميكن تدريب فريق بالصراخ على 
الالعبني فقط، بل يجب ان يشعروا 

بأنهم مميزون«.
وتابع »االمر واضح، كابيللو 
ل���ن ينجح مع اجنلت���را، فهو ال 
يع���رف الالعبني وه���م يخافون 
منه وال ميكنهم اللعب من اجله«، 
مضيفا »بالنسبة لي، انها فوضى 
في منتخب اجنلترا، فالالعبون 

بحاج���ة الى تكتي���ك واضح وال 
ميكنهم االرتباك حول ما يجب ان 
يفعلوه«، مؤكدا »انه خطأ املدرب، 

انها فضيحة كبيرة«.
ويحتفظ موريني���و بعالقة 
جيدة م���ع الالعبني الدوليني في 
صفوف تشلسي االجنليزي، حيث 
اشرف عليه سابقا وقاده للقب بطل 

جدا مع ليڤربول الن وضع الفريق 
كان يزداد سوءا في األعوام القليلة 
املاضية )خالل اش���راف بنيتيز 
علي���ه(«. وكان مورينيو قد قاد 
انت���ر ميالن الى لقب بطل دوري 
أوروبا في املوسم املاضي بالفوز 
على باي���رن ميونيخ األملاني في 

املباراة النهائية 0-2.

الدوري احمللي مرتني، ومنهم جون 
تيري وفرانك المبارد.

املدرب  ولم يوف���ر مورينيو 
االسباني رافائيل بنيتيز املنتقل 
من ليڤربول االجنليزي الى انتر 
ميالن االيطال���ي من نقده بقوله 
»ستكون مهمة روي هودجسون 
)مدرب ليڤربول احلالي( صعبة 

على صعيد آخ���ر، فاز ريال 
مدريد على بينارول األوروغوياني 
2-0 في مباراة أقيمت على كأس 

سانتياغو برنابيو في مدريد.
وس���جل الهدفني األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا )68( والهولندي 
رافائيل ڤان درڤارت )90( من ركلة 

جزاء.

انتقد أسلوب تعامل المدرب اإليطالي مع الالعبين


