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ايالف: بدأت قصة حب بني شاب وفتاة من پولندا 42
بسبب عش����قهما لبرشلونة اإلس����باني وسرعان ما 
انته����ت بالزواج وكانت البداي����ة في 22 أبريل 2009 
حيث ارتبطت قصة حب آنا وزوجها بوريس سيليز 
بالنادي الكاتالوني، عندما كان برشلونة يالعب مواطنه 
إشبيلية في كامب نو. يقول الزوج الپولندي سيليز: 
»ذهبت للحصول على بعض املشروبات والوجبات 

اخلفيف����ة، ثم عدت، وبدال من إحضار وجبة خفيفة، 
أحضرت خامت اخلطوبة«. ووصلت القصة لنهايتها 
اجلميلة، فقد أقام الثنائي الپولندي حفل زفافهما في 
القنصلي����ة الپولندية في كاتالونيا بإيعاز من نادي 
برشلونة بحضور عائلتي الزوجني وبعض األصدقاء 
ثم ذهبا إلى كامب نو برفقة اسرتيهما بنفس مالبس 
الزفاف ألخذ بعض الصور في معقل الكاتالوينيني.

زواج پولندي في »كامب نو«

»الملكي« نفد من كمين سوسييداد..وتعادل مخيب لميالن أمام كاتانيا 
بايرن ميونيخ يواصل نزيف النقاط وبريمن سقط أمام ماينتس وسباعية لشتوتغارت في مونشنغالدباخ

فاز ريال مدريد وصيف بطل املوسم املاضي على مضيفه 
ريال سوس���ييداد العائد الى الدرجة االولى بصعوبة 2-1 في 
افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري االسباني لكرة القدم، ورفع 
ريال مدريد رصيده الى 7 نقاط، فيما وقف رصيد سوسييداد عند 
4 نقاط، على ملعب س���تاديو انويتا امام 32 الف متفرج، بدأ ريال 
مدريد بهجوم ضاغط فسيطر في الدقائق االولى على املجريات وقام 
العبوه بعدة تسديدات مركزة بدأها االرجنتيني انخل دي ماريا سيطر 
عليه���ا احلارس كالوديو برافو )3( رد عليها الفرنس���ي انطوان غريزمان 
مبتابعة رأس���ية لعرضية تشابي برييتو مرت فوق عارضة ايكر كاسياس 
)5(، وبقي���ت االفضلية الصحاب االرض في الدقائق اخلمس االولى قبل ان 
تصل الكرة الى دي ماريا عند خط املنطقة فتالعب باملدافع كارلوس مارتينيز 
ميينا ويسارا واطلق الكرة بيمناه عالية خادعة لم يرها برافو اال في شباكه 
هدف���ا اول للفريق امللكي )51(، وارتكب دي ماريا خطأ ضد برييتو في اجلهة 
اليسرى فاحتسبت ركلة حرة تبعد نحو 25 مترا انبرى لها الفرنسي غريزمان 
بيسراه وتابعها املخضرم راوول تامودو من مسافة مترين على ميني كاسياس 
مدركا التعادل )62(، وحصل رونالدو على ركلة حرة من خطأ ارتكبه ضده ميكل 
ارانبورو نفذها بنفسه فارتطمت الكرة باحلائط وخدعت احلارس برافو واستقرت 
في الش���باك هدفا ثانيا لفريق العاصمة )74(، وحقق اسبانيول فوزا صعبا على 
ضيفه امليريا بهدف وحيد في مستهل الشوط الثاني سجله خوسيه ماريا كاليخون 
مس���تثمرا كرة وصلته من ركنية تابعها بيمناه في مرمى احلارس دييغو الفيس 
)47(، وتغلب مايوركا على ضيفه اوساس���ونا 2-0، وخطف اتلتيك بلباو نقطة 
ثمينة من فم مضيفه سبورتينغ خيخون وتعادال 2-2، فصار رصيد كل منهما 4 
نقاط، وتختتم املرحلة اليوم بلقاء ديبورتيڤو ال كورونا مع خيتافي في الساعة 

10 مساء بتوقيت الكويت على قناة »اجلزيرة الرياضية +2«.

 إيطاليا

 واصل ميالن نتائجه املخيبة في الدوري وس���قط في فخ التعادل امام ضيفه 
كاتانيا 1-1، في افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري االيطالي، ومنح تشيرو كابوانا 
التقدم لكاتانيا من تس���ديدة قوية »طائرة« من 30 مترا س���كنت الزاوية اليمنى 
للحارس كريس���تيان ابيات���ي )27(, وانتظر ميالن الدقيقة االخيرة من الش���وط 
االول الدراك التع���ادل عندما مرر البرازيل���ي رونالدينيو كرة عرضية زاحفة الى 
القناص فيليبو اينزاغي املتربص امام املرمى فتابعها بيمناه على يسار احلارس 
االرجنتيني ماريانو غونزالو اندوخار )45( رافعا رصيده الى 155 هدفا في الدوري 
االيطالي، وحلق التس���يو بكييڤو الى الصدارة مؤقتا بفوزه الثمني على مضيفه 

فيورنتينا 1-2.
 وواصل التسيو صحوته بعد اخلسارة امام سمبدوريا 0-2 وحقق فوزه الثاني 

على التوالي بعد تغلبه على بولونيا 1-3.

 إنجلترا 

حرم املهاجم الدولي دارين بنت ارسنال من انتزاع الصدارة مؤقتا من تشلسي 
عندما س���جل هدف التعادل لفريقه س���ندرالند في الدقيقة اخلامسة االخيرة من 
الوقت بدل الضائع على ملعب »ستاديوم اوف اليت« في افتتاح املرحلة اخلامسة 

من الدوري االجنليزي.
وكان ارس���نال في طريق���ه الى حتقيق فوزه الرابع عل���ى التوالي في الدوري 
واخلامس في مختلف املس���ابقات بعدما تقدم بهدف لقائده وصانع العابه الدولي 
االسباني فرانسيسك فابريغاس منذ الدقيقة 13، بيد ان بنت هز شباكه بهدف قاتل 

في الدقيقة االخيرة من الوقت بدل الضائع وارغمه على التعادل.
وحصل ارسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة الفرنسي سمير نصري داخل املنطقة 
من قبل املدافع الدولي املصري احمد احملمدي فانبرى لها روسيس���كي بقوة فوق 

العارضة )74(.

وافلت توتنهام صاحب املركز الرابع املوس���م املاضي من اخلسارة امام ضيفه 
ولفرهامبتون وحول تخلفه 0-1 الى فوز 3-1، وعمق نيوكاسل العائد حديثا الى 
دوري االضواء جراح مضيفه ايفرتون عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله العب 
وسطه اجلديد الفرنس���ي حامت بن عرفة في الدقيقة 45، وحرم وست بروميتش 
البيون ضيفه برمنغهام من انتزاع املركز الثالث ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 1-3، 
وفش���ل فوالم بدوره في االنقضاض على املركز الثالث بس���قوطه في فخ التعادل 
امام مضيفه بالكبيرن روفرز 1-1، وسقط استون فيال في فخ التعادل امام ضيفه 
بولتون بهدف الش���لي يونغ )13( مقابل هدف لكيفن ديفيس )35(، واوقف وست 
ه���ام صاحب املركز االخير هزائمه املتتالية عندما انتزع نقطة ثمينة من مضيفه 

ستوك سيتي بتعادله معه 1-1.

ألمانيا

تابع بايرن ميونيخ نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه كولن، وهزم ماينتس مضيفه 
ڤيردر برمين 2-0 وانفرد بالصدارة في املرحلة الرابعة من الدوري االملاني.

ومن���ي ڤيردر برمين بهزميته الثانية فوق���ف رصيده عند 4 نقاط، فيما حقق 
ماينت���س فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده الى 12 نقطة وضعته وحيدا في 
الصدارة مستفيدا من تعادل هوفنهامي املتصدر السابق مع مضيفه كايزرسلوترن 
2-2 ايضا، وصار رصيد هوفنهامي 10 نقاط في املركز الثاني مقابل 7 لكايزرسلوترن 

الذي صار رابعا موقتا.
وحقق ڤولفس���بورغ الفوز االول على حس���اب ضيفه هانوڤر بهدفني نظيفني 
اولهما عن طري���ق الدولي البرازيلي دييغو العائد م���ن يوڤنتوس االيطالي الى 
الدوري االملاني، بتس���ديدة ميينية من زاوية صعبة وض���ع منها الكرة في اعلى 

الزاوية اليمنى )55(.
وعزز هداف ڤولفس���بورغ البوس���ني ادين دزيكو تقدم فريقه بالهدف الثاني 

اثر متريرة من االيطالي اندريا بارزاغلي اكملها بيس���راه في 
الشباك )67(.

وحقق شتوتغارت بدوره فوزا صاعقا هو االول على 
ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بسباعية نظيفة، وسجل 
الروس���ي بافل بوغربني���اك )2(و)54(و)60(و جورج 

نايدرماير )21( 
 واضاف الصربي زدرافكو كوزمانوفيتش الهدف اخلامس 

)64(، واكم���ل دلبيار السداس���ية )72(، واتخم االحتياطي 
الروماني سيبريان ماريكا شباك مونشنغالدباخ بهدف سابع 

صنعه ديفادي ايضا )80(.

 فرنسا

انتزع س���انت اتيان الص���دارة بفوزه الكبير على ضيف���ه مونبلييه 3-0 في 
افتتاح املرحلة السادس���ة من الدوري الفرنس���ي. وقاد الدولي املغربي يوس���ف 
العربي فريقه كاين الى انتزاع فوز ثمني من مضيفه لوريان بهدف وحيد س���جله 

في الدقيقة 41.
وارتقى سوش���و الى املركز اخلامس بفوزه على ضيفه نيس 4-0 واس���تعاد 
مرسيليا نغمة االنتصارات وتغلب على ارل افينيون 3-0 وانتزع بريست الضيف 
اجلديد على دوري االضواء فوزا ثمينا من مضيفه نانسي 2-0 وتعادل ڤالنسيان 

مع لنس 1-1.

 هولندا 

ترب����ع غرونينغن موقت����ا على صدارة ترتيب ال����دوري الهولندي اثر فوزه 
على ضيفه اكسلس����يور 2-0 في املرحلة السادسة. وفاز غرافشاب على ضيفه 
هيرينفني 3-2. وخسر فيللم تيلبورغ امام دن هاغ 2-4. وتعادل فيتيس ارنهم 

مع بريدا 0-0.

 مكاليستر مساعداً لهوييه  مان يونايتد يتمسك بأوين 

اعتبر االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب مان 
يونايتد االنجليزي ان الفرنسي جيرار هوييه مدرب 
استون ڤيال الجديد يهدر وقته بالسعي الى ضم المهاجم 

الدولي السابق مايكل اوين.
وكان هوييه كشف قبل ايام انه يرحب باالشراف 
على اوين مجددا بعد الفت���رة الناجحة لهما معا في 
ليڤربول سابقا، لكن فيرغسون اوضح انه لن يوافق 
على رحيل الالعب بقوله في تصريح الى صحيفة ذي 
بيبل »لست متأكدا ما اذا كان جيرار هوييه يريده ولكنه 

يهدر وقته في كل االح���وال«، وتابع مدرب 
مان يونايتد »افهم غضب مايكل اوي��ن، 

لك��ن ديميت��ار بربات��وف ب��دأ الموس��م 
بشك��ل جي��د«، مضيف��ا »سيش��ارك 
اوي��ن في الكثي���ر من المباريات هذا 

الموسم«.

عني أستون ڤيال اإلجنليزي، غاري 
مكاليستر مدربا مساعدا للمدير الفني 

اجلديد جيرار هوييه.
ورحل العب خط الوسط السابق 
لفريقي ليڤرب���ول وليدز واملنتخب 
املدير  االس���كوتلندي، عن منصب 
الفني لفري���ق ميدلزب���ره، ليكون 
مساعدا لهوييه الذي دربه من قبل في 
ليڤربول. وتولى مكاليستر مناصب 
تدريبية لفترات قصيرة في ناديي 
ليدز وكوفنتري، لكنه س���ينتقل 
التدريبية في  امله���ام  إلى  اآلن 
ال���دوري املمتاز للمرة األولى 
منذ وفاة زوجته دينيس���ه 
الثدي في  مبرض س���رطان 

عام 2006. 

العب ريال مدريد تشابي ألونسو 
يسقط في حركة أكروباتية مع العب 

سوسييداد كارلوس مارتينز )أ.پ(

مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز يزاحم 
كيفن بيزوني على الكرة )أ.ف.پ(

العبا ميالن فيليبو انزاغي والسويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش يتحسران

على ضياع احدى الفرص

مارادونا يغني في حفل خيري بالصين
يتوجه األسطورة االرجنتنية دييغو مارادونا إلى الصني في نوفمبر 
املقبل في جولة خيرية، يتن���اول خاللها طعام الغداء مع املعجبني 
كما يغني في حفل موسيقي، بحس���بما أشار املنظمون. ومارادونا 
الذي تخلى املنتخب الوطني األرجنتيني عن خدماته كمدرب له في 
يولي���و املاضي، يتجه إلى الصني م���ع 11 العبا بهدف جمع تبرعات 
لتمويل مشروع تعده مؤسس���ة الصليب األحمر الصيني ملساعدة 

فقراء مصابني بالسرطان.
وأوضح وانغ لينغ رئيس املؤسسة الثقافية العاملية »غويوجني 
ييهوي« التي تنظم هذه الرحلة أن مارادونا »يش���ارك في مجموعة 
من النش���اطات اخليرية تتضم���ن 20 دقيقة من اللعب في مباراتني 
لكرة القدم«، وأضاف »مارادون���ا يغني جيدا ونحن ننظم له حفال 
موسيقيا في الصني«. كذلك يتناول الالعب األسطورة طعام الغداء 
مع أبرز املزايدين في أحد املزادات العلنية والذي سيقام في الثالث 

من نوفمبر قبيل وصوله إلى الصني، بحسب وانغ.


