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مازال جنم كرة القدم البرازيلي كاكا بحاجة إلى فترة طويلة للعالج حيث 24
س����يغيب عن املالعب حتى نهاية نوفمبر املقبل ولكنه ال يتحمل االنتظار 
للعودة إلى صفوف ريال مدريد االسباني واملشاركة في املباريات مجددا.

وصرح كاكا، إلى موقع النادي امللكي على االنترنت، قائال »أتعطش للعودة 
إلى اللعب مجددا. من الصعب أن أشاهد املباريات ألنني أريد املشاركة فيها 
وأن أساهم مع فريقي بشكل مباشر«. وقال كاكا »العودة للعب مجددا أمر 

باستطاعتي، ال أعاني من األلم في ركبتي حاليا. بدأت ابتسم من جديد«.

كاكا ال يتحمل االنتظار ومتشوق للعودة للمالعب
لم يتردد رئيس االحتاد الروسي سيرغي فورسينكو الذي انتخب قبل فترة 
وجيزة في القول بانه س����يجري ثورة حقيقية على كرة القدم في بالده بدءا من 
اعتماد نظام جديد للدوري احمللي ليتماشى اكثر من اجلدول االوروبي املمتد على 
فترة تسعة اشهر من اغسطس حتى مايو، وتهدف هذه اخلطوة بحسب فورسينكو، 
الى مضاعفة حظوظ اندية بالده في املنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا حيث 
لم يسجل اي ناد روسي نتائج الفتة في املراحل االخيرة من هذه املسابقة املرموقة، 

خالفا ملسابقة يوروبا ليغ حيث توج سسكا موسكو بطال عام 2005.

رئيس االتحاد الروسي الجديد يريد أن يحدث تغييرات ثورية

هوفنهايم يلحق بشالكه الهزيمة الثالثة على التوالي.. ويوڤنتوس الستعادة أمجاده أمام سمبدوريا

رأسية العب مان يونايتد ڤيديتش في طريقها لهز شباك حارس مرمى ايفرتون تيم هاوارد        )رويترز(

تخرج ڤينوس.. وزڤوناريڤا 
تقضي على حلم فوزنياكي

باتت البلجيكية كيم كليس����ترز املصنفة ثانية على بع����د خطوة واحدة فقط من 
االحتف����اظ بلقبها في بطولة الواليات املتحدة املفتوحة للتنس بفوزها على االميركية 
ڤينوس وليامز الثالثة 4-6 و7-6 )7-2( و6-4 في نصف النهائي على مالعب فالشينغ 
ميدوز في نيويورك. كليس����ترز تلتقي في النهائي الروسية فيرا زفوناريفا السابعة 
الت����ي قضت على حلم الدمناركية كارولني فوزنياك����ي األولى بإحراز اللقب هذه املرة 
بفوزها عليها 6-4 و6-3.التقت كليسترز )27 عاما( وزڤوناريڤا )26( 7 مرات، فازت 
البلجيكية في اخلمس األولى، والروسية في املباراتني األخيرتني اللتني أقيمتا هذا العام، 
في ربع نهائي بطولة وميبلدون في يونيو ثم في ربع نهائي دورة مونتريال الكندية 
في أغس����طس. وكانت كليسترز توجت بطلة في العام املاضي بفوزها على فوزنياكي 

وذلك بعد نحو شهر من عودتها عن اعتزال دام أكثر من عامني.
ومن جانب آخر أحرز الشقيقان التوأمني األميركيان بوب ومايك براين املصنفان في 
املركز األول لقب زوجي الرجال، اثر فوزهما على الهندي روهان بوبانا والباكستاني

عصام احلق قرشي املصنفني في املركز السادس عشر 7-6 )7-5( و7-6 )7-4( في 
املباراة النهائية على مالعب فالش����ينغ ميدوز في نيويورك. واللقب هو التاسع لبوب 
ومايك في البطوالت الكبرى فباتا على بعد لقبني من الرقم القياس����ي املس����جل باسم 
االس����تراليني تود وودبريدج ومارك وودفورد. وشاهد املباراة سفيرا الهند وباكستان 
لدى األمم املتحدة، وقد حضرا لدعم بوبانا وقرشي اللذين أطلقا على نفسيهما تسمية 
»اندو-باك اكس����برس« مستخدمني األحرف األولى من اسمي بلديهما. من جانبه، بات 
بوب أول العب منذ 28 عاما يحرز لقبي زوجي الرجال والزوجي املختلط بعد ان توج 

مع مواطنته ليزل هيوبر على حساب قرشي بالذات والتشيكية كفيتا بيشكي.

كليسترز

األميركية ڤينوس وليامز 
تهني كليسترز بالفوز )أ.پ(

فشل مان يونايتد االجنليزي 
في حتقيق الفوز خارج ملعبه 
بعد التعادل املثير امام ايفرتون 
3-3 في افتتاح املرحلة الرابعة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
وسجل اهداف مان يونايتد دارين 
فليتشر )43( ونيمانيا ڤيديتش 
)48( ودمييتار بيرباتوڤ )66(
ايفرتون  بينما س����جل أهداف 
ستيفن بينار)39( تيم كاهيل 
)89( وميكل ارتيتا )90(. وبذلك 
رفع مان يونايتد رصيده الى 8 
ايفرتون رصيده  نقاط، ورفع 

إلى نقطتني. 
ويلعب اليوم برمنغهام مع 
ليڤربول الساعي الى تعويض 
انطالقته املتعثرة حيث حقق 
فوزا واحدا حتى اآلن وبصعوبة 
على وست بروميتش 1 � 0 في 
املرحلة املاضية، وتختتم املرحلة 
غدا االثنني بلقاء ستوك سيتي 

مع استون فيال.

ألمانيا

أحل���ق هوفنه���امي املتصدر 
بضيف���ه ش���الكه وصيف بطل 
املوس���م املاضي الهزمية الثالثة 
على التوال���ي 2-صفر اول من 
امس في افتتاح املرحلة الثالثة 
ال���دوري االملاني. وس���جل  من 
الغان���ي ايزاك فورس���اه الهدف 
االول م���ن ضربة رأس اثر ركلة 
ركنية نفذها اندرياس بيك تابعها 
االول في اس���فل الزاوية اليمنى 
ملرمى احلارس االساسي ملنتخب 
املانيا مانويل نوير )37(، وفي 
الشوط الثاني حصل هوفنهامي 
على ركلة حرة في الدقيقة الثالثة 
من الوقت ب���دل الضائع انبرى 
لها البوسني سياد صاحلفيتش 
فارتطم���ت باحل���ارس نوي���ر 
وحتولت الى مرماه )90 + 3(، 
وانفرد هوفنهامي بالصدارة موقتا 

ال كورون���ا، وامليري���ا مع ريال 
سوسيداد.

إيطاليا

يبحث يوڤنتوس عن استعادة 
امجاده بعد ان س���قط في احملطة 
االولى امام باري 0 �� 1، ويستضيف 
سمبدوريا اليوم في املرحلة الثانية 
الى  الدوري االيطالي س���اعيا  من 
الفوز الن اهدار مزيد من النقاط في 
انطالق الدوري يفقده فرصة اللحاق 
باملتصدرين الحقا. ويقود يوڤنتوس 
هذا املوسم املدرب لويجي دل نيري 
الذي خلف البرتو زاكيروني، واالخير 
وقع قبل ايام عقدا لتدريب منتخب 
املباريات االخرى،  اليابان. وف���ي 
يلعب كالياري مع روما، وبريشيا 
مع باليرمو، وكاتاني���ا مع بارما، 
وجنوى مع كييڤو، والتس���يو مع 
بولونيا، وليتشي مع فيورنتينا، 

ونابولي مع باري.
فرنسا

 ينتظر مرسيليا حامل اللقب 
تعثر تولوز والفوز على ضيفه 
موناكو في املرحلة اخلامس���ة 
الفرنسي لالقتراب  الدوري  من 
اكثر من الصدارة، اذ جمع اربع 
نقاط فقط حتى االن مقابل ست 
ملنافس���ه الذي لم يخس���ر هذا 
املوسم.وسيعمل مدرب مرسيليا 
الدولي الس���ابق ديدييه ديشان 
على االستفادة من جنميه اندريه 
بيار جينياك ولويك رميي للبدء 
جديا في حملة الدفاع عن اللقب.  
اما بوردو )4 نقاط( بطل املوسم 
قبل املاضي فيأمل بقيادة مدربه 
اجلديد جان تيغانا في حتقيق 
الثاني عندما يحل ضيفا  فوزه 
على نيس )4(، وحل تيغانا بدال 
من لوران بالن املنتقل لالشراف 
على املنتخب الفرنسي، ويلعب 

ايضا برست مع لوريون.

تعادل مثير بين مان يونايتد وإيڤرتون.. وليڤربول للتعويض أمام برمنغهام

روني يناشد وسائل اإلعالم احترام خصوصيته
اعلن مدرب منتخب األوروغواي 
لكرة القدم اوسكار تاباريز انه مدد 
عقده مع احتاد بالده للبقاء في منصبه 
اربع سنوات اخرى اي حتى مونديال 
2014 املقرر في البرازيل. وقال تاباريز: 
»انه يوم مهم النه مينحنا القدرة على 
مواصلة العمل الذي نأمل القيام به«. 
وقاد تاباريز )63 عاما( االوروغواي 
الى افضل اجناز لها في نهائيات كأس 
العالم منذ 40 عاما حني بلغ املنتخب 
نصف نهائي مونديال جنوب افريقيا 
2010 قبل ان يخسر امام هولندا 3-2، 
وهو يشرف عليه منذ عام 2006. يذكر 
ان االوروغ����واي كانت توجت بطلة 

للعالم عامي 1930 و1950.

تاباريز مدربًا ألوروغواي 
حتى مونديال 2014

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة(

أبوظبي الرياضية 6HD3برمنغهام � ليڤربول 

إسبانيا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية + 62سبورتينغ خيخون � مايوركا

اجلزيرة الرياضية + 610 سرقسطة � ملقة 

اجلزيرة الرياضية + 65 خيتافي � ليڤانتي

اجلزيرة الرياضية + 82ڤياريال � اسبانيول 

اجلزيرة الرياضية + 102 اشبيلية � ديبورتيڤو ال كورونا

إيطاليا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية + 1:301بريتشيا � باليرمو

اجلزيرة الرياضية + 410كاتانيا � بارما

اجلزيرة الرياضية + 49جنوى � كييڤو

اجلزيرة الرياضية + 41 يوڤنتوس � سمبدوريا

اجلزيرة الرياضية + 44التسيو � بولونيا

اجلزيرة الرياضية + 47ليتشي � فيورنتينا 

اجلزيرة الرياضية + 9:451نابولي � باري 

ألمانيا )المرحلة الثالثة(
4:30ماينتس � كايزرسلوترن

6:30كولن � سانت باولي

فرنسا )المرحلة الخامسة(
6برست � لوريون 

اجلزيرة الرياضية + 64 نيس � بوردو

اجلزيرة الرياضية + 104مرسيليا � موناكو

 قال السكرتير العام لالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( جيروم فالكه انه سيسافر إلى 
البرازيل في العام املقبل لرصد استعدادات 

البالد الستضافة كأس العالم 2014. 
وقال فالكه خالل زيارته إلى مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية انه يعتزم السفر 
إل���ى البرازيل عام 2011 ملتابعة العمل في 
االس���تعدادات الستضافة البطولة، وقال 
فالكه الذي كان قد انتقد التأخير في أعمال 
بناء الستادات في البرازيل »كل شيء يسير 

بشكل جيد للغاية حتى اآلن«.
 أنهى البريطاني جنسون باتون )ماكالرين 
مرس��يدس( بطل العالم في املوسم املاضي 
التجارب احلرة األولى جلائزة ايطاليا الكبرى، 
املرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات 
فورموال واحد، ف��ي املركز األول، فيما جاء 
األملاني سيباستيان فيتل )ريد بول( اول في 

التجارب الثانية على حلبة مونزا.
 تصدر النرويجي بيتر سولبرغ سائق 
سيتروين سي 4 منافسات اليوم االول من 
رالي اليابان، املرحلة العاشرة من بطولة 
العالم للراليات التي تتضمن 13 مرحلة، 
في سابورو. وقطع سولبرغ مسافة املراحل 
العشر اخلاصة التي انطلقت منافساتها 
مبرحلتني، بزمن 1.13.31.2 ساعة، وتقدم 
على الفنلندي ميرك���و هيرفونن )فورد 
فوكوس( والفرنسي سيباستيان اوجييه 
)سيتروين س���ي 4(، فيما حل الفرنسي 
سيباستيان لوب )سيتروين سي 4(، بطل 
العالم 6 مرات متتالية ومتصدر الترتيب 
احلالي، في املركز الس���ادس بفارق نحو 

دقيقة عن املتصدر.
 أرسل مهاجم برشلونة االسباني داڤيد ڤيا 
الذي عملت عائلته في املناجم ألجيال قميصني 

يحمالن توقيعه الى 33 عامال محاصرين في 
منجم صغير في تشيلي منذ أكثر من شهر. 
وكتب ڤيا )28 عام��ا( الذي ينحدر من إقليم 
استورياس اإلسباني املعروف باملناجم عبارة 
»كونوا أقوياء« على قميص لبرشلونة وكتب 
رسالة شخصية على قميص آخر الى فرانكلني 
لوبوس وهو العب كرة قدم محترف سابق 
بني العمال احملاصرين. ونقلت صحيفة ايل 
موندو ديبورتيڤو الرياضية االسبانية عن ڤيا 
قوله »أنا عضو في عائلة عمال مناجم وأشعر 
بالقلق نفسه الذي ينتاب أقارب العمال لكن كل 
األمور ستكون على ما يرام«. واضاف »أردت 
أن اجعلهم يعرفون انني الى جانبهم. وأن جميع 
من يعرف منا األوضاع في منجم يساندهم 

وأن العالم بأسره يتابعهم ويدعمهم«.
 فاز نادي ڤيتوري���ا جيمارايش على 
ضيفه بنفيكا 2 � 1 في املباراة التي جمعت 
بينهما في مستهل منافسات االسبوع الرابع 
لل���دوري البرتغالي املمت���از لكرة القدم. 
تقدم ڤيتوريا بهدف أحرزه ادجار سيلڤا 
ف���ي الدقيقة 17 قب���ل ان يتعادل خافيير 
س���اڤيوال لبنفيكا في الدقيقة 32. وتقدم 
ڤيتوريا جيماراي���ش في املركز الثاني 8 
نقاط بينما جاء بنفي���كا في املركز ال� 11 

برصيد 3 نقاط.
 يصارع املدافع الشاب دييغو رودريغيز 
العب فريق ناسيونال لكرة القدم في اوروغواي 
املوت بعد إصابته بجروح في الرأس في حادث 
تصادم سيارة. وقال مستشفى اسوسياسيون 
اس��بانيوال في مونتيڤيديو في تقرير نشر 
مبوقع نادي ناسيونال على االنترنت »نحن 
في موقف بالغ اخلطورة.. التوقعات ليست 

جيدة في الوقت الراهن«.

عالميةمتفرقات

ناشد مهاجم منتخب اجنلترا لكرة 
القدم واين روني وزوجته كولني وسائل 
اإلعالم احترام خصوصيتهما وقاال إن 
أسبوعا من التكهنات بشأن زواجهما 
كان »مؤملا جدا«. وتسلطت األضواء 
بشدة على مهاجم مان يونايتد البالغ 
من العمر 24 عام����ا وزوجته املذيعة 
التلفزيونية بعد أن نش����رت صحيفة 
شعبية تقريرا بشأن حياتهما اخلاصة 

يوم األحد املاضي. 
وق����ال الزوجان في بي����ان »األيام 
الس����تة االخيرة كانت مؤملة جدا لنا 

ولعائلتنا«. 
وأضاف البيان »كان من املستحيل 
بالنسبة لنا كما هو احلال ألي اسرة 
اخرى أن نحاول حل أي مسألة وسط 
الضجة اإلعالمي����ة احلالية وفي ظل 

الكثير من التقارير غير الدقيقة«. 

ولذلك نطلب من وسائل اإلعالم اآلن 
احترام خصوصيتنا وحق عائلتنا في 

مناقشة هذه األمور في خصوصية.
واعتبر بع����ض املقربني من روني 
وزوجته أن هذا البيان يش����ير إلى أن 
الزوجني في طريقهما إلنهاء زواجهما 
الذي بدأ منذ عامني وأسفر عن إجناب 

كاي البالغ من العمر 10 أشهر.
والتقى روني بزوجته البالغة من 
العمر 24 عاما أيض����ا عندما كانا في 
املدرس����ة وتزوجا ف����ي يونيو 2008. 
وس����جل روني � ال����ذي رزق مبولود 
قبل 10 أش����هر أطلق عليه كاي � هدفا 
الجنلترا في مرمى سويسرا يوم الثالثاء 

املاضي.
 وقال م����درب مان يونايتد اليكس 
فيرغسون في مؤمتر صحافي إنه لن 

يناقش احلياة اخلاصة لالعب. مهاجم منتخب إجنلترا واين روني وزوجته كولني

مدرب أوروغواي 
أوسكار تاباريز

برصيد 9 نقاط، في حني لم يحصد 
املدرب فيليكس ماغاث حتى االن 
سوى اخليبة من ضم االسباني 
راوول غونزاليز من ريال مدريد 
والهولندي كالس يان هونتيالر 

من ميالن االيطالي والغاني هانز 
ساربي من باير ليڤركوزن بهدف 
الثالثة  تعزيز خطوط فريق���ه 
)دفاع ووسط وهجوم(.وتختتم 
اليوم بلقاءين ماينتس  املرحلة 

مع كايزرس���لوترن، وكولن مع 
سانت باولي.

إسبانيا

في املرحلة الثانية من الدوري 

االس���باني يلتقي س���بورتينغ 
خيخون مع مايوركا، وسرقسطة 
مع ملقة، وخيتافي مع ليفانتي، 
وڤياري���ال م������ع اس���بانيول، 
 واش���بيلية م���ع ديبورتيڤ���و 

اكد االسباني رافائيل بنيتيز املدرب اجلديد النتر ميالن، بطل الدوري 
االيطالي لكرة القدم وكأس ايطاليا ودوري ابطال اوروبا في املوسم املاضي، 
انه »اليزال بحاجة الى اسبوعني او ثالثة لبناء الفريق الذي يريد من الالعبني 
املوجودين حتت تصرفه«، وق��ال بنيتيز القادم من ليڤربول االجنليزي 
خلالفة البرتغالي جوزيه مورينيو املنتقل الى ريال مدريد االسباني، عشية 
املباراة ضد اودينيزي في املرحلة الثانية من البطولة احمللية، »ال اعرف كم 

من الوقت ستستغرق الرحلة، هناك اثنان او ثالثة اشياء للتغيير ويجب 
بالتالي االحتفاظ في الوقت ذاته بكل ما يعمل بشكل جيد«. وتابع الفريق 
الذي املك حاليا، قوي واليزال لدينا الوقت حتى يناير »سوق االنتقاالت 
الشتوية« لنرى ماذا يجب علينا ان نعمل، يذكر ان انتر ميالن يبدأ حملة 
الدفاع عن لقبه في دوري ابطال اوروبا الثالثاء ضد تونتي انشكيده بطل 

هولندا في اجلولة االولى من دور املجموعات.

بنيتيز يحتاج إلى أسبوعين  لبناء فريق قوي


