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انتقد رئيس نادي انتر ميالن االيطالي ماس���يمو موراتي 44
الفائز بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم طريقة رحيل املدرب 
السابق للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو الى ريال مدريد 
االسباني ووصفه باخلائن، وقاد مورينيو انتر ميالن للفوز 
بدوري ابطال اوروبا ليحقق ثالثية تاريخية العام املاضي، ونقل 
موقع »كالتشو مركاتو« عن موراتي قوله: »كان )مورينيو( 
مثل الزوج الذي خدع زوجته، وألنه ال ميتلك شجاعة االعتراف 

بذلك وألنه يهتم بأمره���ا، قام بالهرب من النافذة«، وعما اذا 
كان وضع مورينيو مشابها لالسطورة هيلينيو هيريرا الذي 
ترك انتر متجها نحو روما مفضال العرض املادي الكبير، قال 
موراتي: »هل يشبه مورينيو هيريرا؟ كرة القدم تغيرت، لم 
يعتد املدربون أن يدخلوا في سوق االنتقاالت، لكن هذا يحدث 
اليوم، هناك الكثير من األمور املشتركة بني مورينيو وهيريرا: 

العبقرية، االحترافية وفوق كل ذلك العمل الشاق«.

موراتي يتهم مورينيو بالخيانة

العب ارسنال هنري النسبوري في طريقه لتسجيل الهدف األول في مرمى توتنهام  )أ.ف.پ(

عالمية متفرقات

علقت رابطة العبي الدوري اإليطالي 
لكرة القدم اإلضراب الذي كان مقررا في 
نهاية األسبوع اجلاري، وذلك بحسب 
ما أعلن رئيسها سيرجيو كامبانا بعد 
اجتماع بني ممثل���ي الالعبني ورابطة 
الدوري. وعلق���ت رابطة الالعبني هذا 
اإلضراب حتى 30 نوفمبر املقبل بانتظار 

وضع نظام تعاقدي جديد.
أعلن رئيس االحتاد البلغاري لكرة 
القدم بوريسالف ميخايلوف في صوفيا 
أن جنم كرة القدم األملاني الس��ابق لوثر 
ماتيوس سيتولى تدريب املنتخب البلغاري. 
وتلقى ماتيوس، الذي كان قائدا ملنتخب 
أملانيا الغربية الفائز بلقب كأس العالم 1990 
والذي شارك في 150 مباراة دولية، عرضا 
بتوقيع عقد ملدة عام واحد ويتوقع أن يبدأ 
مهمته م��ع املنتخب البلغاري في املباراة 
املق��ررة أمام ويلز في الثامن من أكتوبر 
ف��ي إطار التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 

كأس األمم األوروبية )يورو 2012(.
أوقف االحتاد املكسيكي لكرة القدم 
العبي املنتخب األول كارلوس ڤيال مهاجم 
أرسنال اإلجنليزي وايفراين خواريز 
العب وس���ط سلتيك االس���كوتلندي 
ملدة 6 أش���هر، وف���رض غرامات على 
عدد كبير من زمالئهم ملشاركتهم في 
»حفلة« غير مصرح بها، بحس���ب ما 

ذكر االحتاد. وانتهك الالعبون »قواعد 
النظام الداخل���ي« من خالل احتفالهم 
بعد مباراة ودية أمام كولومبيا )1 � 0( 
في 7 سبتمبر املاضي، بحسب ما قال 
نيستور دي ال توري مدير املنتخبات 

املكسيكية في مؤمتر صحافي.
أكد مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب 
أملانيا لكرة القدم سابقا يورغن كلينسمان 
انه رفض عرضا لتدريب منتخب الواليات 
املتح��دة بعد موندي��ال 2010 في جنوب 
أفريقيا بس��بب عدم االتفاق مع االحتاد 
االميرك��ي حول حتدي��د مهمته في هذا 

املنصب.
ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية أن 
سلطات مكافحة المنشطات في إيطاليا 
ألقت القبض على إنريكو روس���ي، 
دراج فريق »سيراميكا فالمينيا« و5 
أشخاص آخرين، كما أجرت 40 عملية 
تفتيش ضمن تحقيقات جارية في 

قضية منشطات.
اناستازي��ا  الروس��ي��ة  بلغ��ت 
بافليوتشنكوف��ا المصنفة ثانية الدور 
الثاني م��ن دورة س��يئول الدولي��ة 
في كرة المضرب البالغ��ة جوائزه��ا 
220 ألف دوالر بفوزها على االسترالية 
اناس��تازيا روديونوف��ا 7 � 6 )8 � 6( 

و6 � 1.

إيقاف الحكم اإلكوادوري 
مورينو لحيازته مخدرات

أوقفت الس���لطات األميركية احلكم 
االكوادوري الس���ابق بايرون مورينو 
حليازته س���تة كيلوغرامات من مادة 
الهيروين املخدرة في مطار كينيدي في 
نيويورك، بحس���ب ما ذكر التلفزيون 
االك���وادوري. وقام مورينو )41 عاما( 
احلكم الدولي ملدة 16 عاما والذي يعمل 
حاليا محلال إلذاعة محلية، بتخبئة املواد 
املخدرة في مالبس���ه الداخلية بحسب 
املصدر ذات���ه. وكان مورينو تعرض 
لإليقاف لعدة أشهر وأحدث جدال واسعا 
خالل مونديال 2002 ملساهمته في إقصاء 
ايطاليا أمام كوريا اجلنوبية في الدور 

ثمن النهائي )1 � 2 بالهدف الذهبي(.
واتهم���ه الطلي���ان آن���ذاك بط���رد 
فرانشيسكو توتي في الوقت االضافي 
من املباراة بحجة ان قائد روما »مثل« 
داخ���ل منطقة اجلزاء، ث���م ألغى هدفا 

صحيحا لداميانو تومازي.
وفي سبتمبر 2002 أوقف مورينو 20 
مباراة بعد مواجهة في الدوري احمللي 
بني أونيفرسيتا دي كيتو وبرشلونة، 
حيث احتسب 12 دقيقة من الوقت بدل 
الضائع عوضا عن احتساب 6 دقائق، 
ليتمكن كيتو من قلب تأخره 2 � 3 الى 

فوز 4 � 3.

باالك يعود إلى المالعب منتصف نوفمبر
اعلن العب وسط بايرن ليڤركوزن واملنتخب االملاني ميكايل باالك انه يتوقع 
التعافي من االصابة التي تعرض لها في فخذه اليسرى والعودة الى املالعب في 
منتصف نوفمبر املقبل من اجل مواجهة فريقه الس���ابق بايرن ميونيخ، وجاء 
هذا االعالن على لس���ان الطاقم االداري لليڤرك���وزن حيث قال مديره الرياضي 
رودي فولر ملجلة »س���بورت بيلد«: »سيعاود اللعب خالل مرحلة الذهاب، هذا 
امر مؤكد«، اما رئيس ليڤركوزن ولفغانغ هولتسهاوزر فقال: »انا اعرف ميكايل 
وهو سيقوم بكل شيء ممكن من اجل ان يعود سريعا، نحن مضطرون الى جلمه 
بدال من تشجيعه )لكيال تتفاقم االصابة(«، وكان باالك الذي عاد هذا املوسم الى 
ليڤركوزن قادما من تشيلسي االجنليزي، اصيب في التاسع من الشهر اجلاري 
خالل مباراة فريقه مع هانوڤر )2 � 2( في الدوري االملاني وذلك بعد تدخل قاس 

من البرتغالي سيرجيو بينتو.
 وكان���ت االصابة حرمت باالك الذي س���يبلغ الرابعة والثالثني من عمره في 
اواخر الشهر اجلاري، من املشاركة مع منتخب بالده في نهائيات مونديال جنوب 
افريقيا 2010، وهو كان ميني النفس ان يعود الى تش���كيلة ال� »مانشافت« في 
مباراتيه املقبلتني في التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 2012 الشهر املقبل ضد 
تركيا واذربيجان لكنه لن يتمكن من حتقيق مبتغاه، وبحسب توقعات الطاقم 
الطبي لليڤركوزن، سيعاود باالك متارينه مع الفريق بني اواخر اكتوبر واوائل 
نوفمبر، اي قبل ثالثة اس���ابيع من املرحلة الثالثة عش���رة التي يتواجه خاللها 
ليڤركوزن مع ضيفه بايرن ميونيخ، يذكر ان باالك يخوض جتربته الثانية مع 
ليڤركوزن النه س���بق ان دافع عن الوانه من 1999 الى 2002 وسجل له 27 هدفا 
في 79 مباراة وخاض معه نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2002 قبل ان يخس���ر 

امام ريال مدريد االسباني 1 � 2.
ووقع باالك الذي دافع ايضا عن الوان كايزر سلوترن )1997 � 1999( وبايرن 
ميونيخ )2002 � 2006(، عقدا ملدة موس���مني س���يحصل مبوجبه على نحو 15 

مليون يورو مبا فيها املكافآت.

الى قائم����ة ضحاياه بالفوز عليه 
بهدفني نظيفني انتظر حتى الشوط 
الثاني لتس����جيلهما عبر املهاجم 
الواعد لويس هولتبي )20 عاما( 
في الدقيقتني 72 و1+90.يذكر ان 
ماينتس يتصدر الدوري االملاني 
للمرة االولى ف����ي تاريخه.ورفع 
ماينت����س رصيده ال����ى 15 نقطة 
بفارق 5 نقاط امام هوفنهامي، و7 
نقاط امام باي����رن ميونيخ الذي 
سيالقيه السبت املقبل في املرحلة 
السادس����ة على ملعب »اليانتس 
ارينا« في ميونيخ. وفي الثانية، 
وضع بايرن ميونيخ حامل اللقب 
حدا لنتائجه املخيبة في الدوري في 
املراحل الثالث االخيرة وحقق فوزه 
الثاني هذا املوسم وكان على حساب 
هوفنهامي 2-1. وعلى غرار فوزه 
على ڤولفسبورغ في املرحلة االولى 
2-1، احت����اج بايرن ميونيخ الى 
الدقيقة االخيرة خلطف هدف الفوز 
عبر املدافع الدولي البلجيكي دانيال 
ڤان بوينت.ووجد بايرن ميونيخ 
نفس����ه متخلفا بهدف للبوسني 
وداد ايبيسيفيتش بعد 36 ثانية 
فقط اثر متريرة من سيباستيان 
رودي. وجنح املهاجم الدولي الواعد 
توماس مول����ر في ادراك التعادل 
في الدقيق����ة 63 من هجمة قادها 
الفرنسي فرانك ريبيري  الدولي 
الذي تعرض على اثرها الى اصابة 
في كاحل قدمه اليمنى وترك مكانه 
للدولي التركي حميد التينتوب، 
قبل ان يس����جل ڤان بوينت هدف 
الفوز في الدقيقة االخيرة.وعمق 
هانوڤر جراح ڤيردر برمين وسحقه 
باربعة اهداف لكليمنز فريتس )11 
خطأ في مرمى فريقه( والعاجي 
ديدييه كونان يا )53( وكريستيان 
شولتس )79( والنروجي املغربي 
االصل محم����د العبدالالوي )90( 
مقابل هدف لتورسنت فرينغز )36 
من ركلة جزاء(. وهي اخلس����ارة 
الثانية على التوالي لڤيردر برمين 
بعد االولى امام ضيفه ماينتس 2-0 
السبت املاضي، والثالثة هذا املوسم 
بعد سقوطه امام هوفنهامي 1-4 في 
املرحلة االولى.وارتقى هانوڤر الى 
املركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق 

االهداف خلف هوفنهامي.

ميلياس )83 م���ن ركلة جزاء( 
واالسكوتلندي ستيفن فليتشر 
)92( وكيفن دويل )105( اهداف 
ولڤرهامبتون، وكيفن س���ميث 
)114( ول���ي هي���وز )75( هدفي 
نوتس كاونتي الذي لعب بعشرة 
العبني منذ الدقيقة 82 بعد طرد 
ليام ش���يفارز. وخسر بيتربره 
امام سوانس���ي 1-3، وميلوول 
امام ضيفه ايبس���ويتش تاون 
2-1، يذكر ان مان يونايتد كان 
توج باللقب بفوزه على استون 

ڤيال 1-2.

المانيا

تابع ماينتس انطالقته القوية 
وحقق فوزه اخلامس على التوالي 
عندما تغلب عل����ى ضيفه كولن 
2-0 في افتتاح املرحلة اخلامسة 
من ال����دوري االملاني، واس����تعاد 
بايرن ميونيخ حامل اللقب نغمة 
االنتصارات بف����وزه الثمني على 
مضيفه هوفنهامي 2-1.في املباراة 
االولى، عزز ماينتس موقعه في 
الص����دارة بعدما حق����ق العالمة 
الكامل����ة في املباري����ات اخلمس 
االولى في الدوري واضاف كولن 

لسيموس كوملان )6(، مقابل هدف 
الكسندر )41(. واحتكم  لغاري 
الترجيح  ال���ى ركالت  الطرفان 
التي ابتسمت لبرندفورد 3-4، 
وتخطى برمنغهام عقبة ضيفه 
ام كاي دونز )ثالثة( 3-1، سجلها 
البيالروسي الكسندر هليب )24( 
والصربي نيكوال زيغيتش )26( 
وكريغ غاردنر )28(، مقابل هدف 
ارون ويلبراهام )80(. وخس���ر 
سندرالند امام ضيفه وست هام 
بهدف للغاني اسامواه جيان )41(، 
مقابل هدفني للفرنسي فرديريك 
بيكيون )35( والنيجيري فيكتور 
اوبينا )59(، وخ���رج بولتون 
على يد بيرنل���ي )اولى( بهدف 
سجله وايد ايليوت )45(. وخسر 
بورتسموث )اولى( امام ضيفه 
ليستر سيتي )اولى( بهدف لليام 
لورنس )82(، مقابل هدفني ملايكل 
موريسون )3( ولويد داير )43(.

وتغلب ستوك سيتي على فوالم 
بهدفني لداني هيغينبوثام )23( 
والتريني���دادي كينوين جونز 
)79(، وولڤرهامبت���ون عل���ى 
نوتس كاونتي )ثانية( 3-2 بعد 
التمديد. وسجل الصربي نيناد 

لكن احلظ عاند كني بعدما ارتدت 
تسديدته من القائم بعدما وصلته 
املنطق���ة من ركلة  الكرة داخل 
حرة نفذها ديڤيد بنتلي. وبقيت 
النتيجة عل���ى حالها بعد مرور 
تسعني دقيقة، فلجأ الفريقان الى 
التمديد الذي كان ملصلحة ارسنال 
بعد ان جنح نصري في ترجمة 
ركلة جزاء حصل عليها بعد خطأ 
ارتبكه عليه الفرنسي سيباستيان 
باسونغ )92(، ولم يكد توتنهام 
يستفيق من صدمة ركلة اجلزاء 
وهدف التقدم الرس���نال، حتى 
تلقت شباكه هدفا ثالثا من ركلة 
جزاء ايضا انتزعها املغربي البديل 
مروان الشماخ وترجمها بنجاح 
نصري ايضا، ثم اضاف البديل 
االخر الروس���ي اندري ارشافني 
الرابع بعد توغله داخل  الهدف 
املنطقة )104(.وحصل توتنهام 
عل���ى فرصة لتقلي���ص الفارق 
الن نصري ابعد تس���ديدة كني 
املميزة ع���ن خط املرمى )107(، 
وكان ايڤرتون ابرز ضحايا اليوم 
بخروجه على يد برندفورد )اولى( 
بعد اكتفائ���ه بالتعادل معه في 
الوقتني االصلي واالضافي بهدف 

بالفوز علي���ه 4-1 بعد التمديد 
)الوقت االصلي 1-1( على ملعب 
»وايت هارت الين«. وفك ارسنال 
العق���دة التي الزمته في االعوام 
االخيرة على ملعب »وايت هارت 
الين« وخرج فائزا للمرة االولى 
منذ 15 س���بتمبر 2007 حني فاز 
حينها في الدوري 3-1، كما حقق 
ثأره من جاره اللندني الذي كان 
سحقه 5-1 في املواجهة االخيرة 
بينهما في هذه املسابقة في 22 
يناير 2008 ضمن الدور نصف 
النهائ���ي، وبدأ ارس���نال اللقاء 
بطريقة جيدة امام فريق املدرب 
هاري ريدناب وجنح في افتتاح 
التسجيل منذ الدقيقة 15 بعد لعبة 
جماعية مميزة انتهت في اجلهة 
اليسرى عند ويلشير الذي لعبها 
عرضية لالنسبوري الذي اودعها 
شباك احلارس الكرواتي ستيبي 
بليتيكوس���ا.وانتظر اصح���اب 
االرض حت���ى الش���وط الثاني 
ليدرك���وا التعادل عب���ر البديل 
روبي كني بعدما كس���ر مصيدة 
التسلل اثر متريرة متقنة من كايل 
نوتن )49(، وكانوا قريبني من 
خطف هدف الفوز في الدقيقة 82 

على تسجيلها دافيد لوبيز )44( 
وميكل سان خوسيه دومينغيز 
)62 من ركلة جزاء( وسوتو اينيغو 
بيريز )92(، ورفع اتلتيك بلباو 
رصيده الى 7 نقاط بفارق االهداف 
خلف اشبيلية الذي يستضيف 
راسينغ سانتاندر اخلميس املقبل 
في خت���ام املرحلة. وفي مباراة 
ثاني���ة تغلب اوساس���ونا على 
ريال سوسييداد بثالثة اهداف 
لالوروغوياني والتر باندياني 
)38( وخافيير غاليغو كاموناس 
)42( وكارلوس رينا اراندا )72( 
مقابل ه���دف ل���راوول تامودو 
)16(، ويلعب اليوم ڤياريال مع 
ديبورتيفو ال كورونيا، وخيتافي 
مع ملقة واشبيلية مع راسينغ 

سانتاندر.

كأس الرابطة اإلنجليزية

حسم ارسنال مواجهة الدربي 
مع جاره توتنهام وتأهل الى الدور 

الرابع من مسابقة 
كأس رابطة االندية 
االجنليزي���ة 

احملترفة 

يشتتها الدفاع، وجنح هيغواين 
في هز الشباك بعد دقيقتني عندما 
تلقى كرة عل���ى طبق من ذهب 
من رونالدو اث���ر هجمة مرتدة 
فتابعها االول بيسراه في الزاوية 
اليمنى للحارس كاميني )79(، 
وه���و اله���دف االول لهيغواين 
في ال���دوري هذا املوس���م علما 
بانه حل ثانيا في الئحة هدافي 
املوسم املاضي خلف مواطنه جنم 

برشلونة ليونيل ميسي.
وعزز الدولي الفرنسي كرمي 
بنزمية، بدي���ل هيغواين، تقدم 
النادي امللكي بهدف ثالث عندما 
تلقى كرة من مواطنه السانا ديارا 
الدفاع قبل  داخل املنطقة فموه 
ان يسددها بيمناه قوية زاحفة 
على ميني احلارس كاميني )88(، 
وهو الهدف االول لبنزمية ايضا 
في الدوري هذا املوس���م. واكمل 
اسبانيول املباراة بتسعة العبني 
اثر طرد خوان فورلني في الدقيقة 
89. وحلق اتلتيك بلباو باشبيلية 
الى املركز الثالث بفوزه الكبير 

على ضيفه ري���ال مايوركا 
اهداف  بثالث���ة 
تناوب  نظيفة 

انتزع ريال مدريد الصدارة 
مؤقت���ا بتغلب���ه عل���ى ضيفه 
اس���بانيول 3-0 اول من امس 
في افتت���اح املرحلة الرابعة من 
الدوري االس���باني لكرة القدم. 
وهو الفوز الثالث على التوالي 
لريال مدريد مقابل تعادل واحد 
في املرحلة االولى امام مايوركا، 
فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق 
نقطة واحدة امام ڤالنسيا املتصدر 
الس���ابق. وعانى ري���ال مدريد 
االمرين لتحقيق الفوز ولم يقدم 
مستوى مقنعا، لكنه ظفر بثالث 
نقاط ثمينة خولته املركز االول 
مؤقتا. وضغط ريال مدريد منذ 
البداية بحثا عن هدف مبكر لكن 
دون خطورة حقيقية على مرمى 
الضيوف. وحصل ريال مدريد 
على ركلة حرة مباشرة انبرى لها 
االختصاصي الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو فارتطمت 
بيد املدافع لويس غارسيا داخل 
املنطقة فاحتسب احلكم كارلوس 
كلوس غوميز ركلة جزاء انبرى 
لها رونالدو بنجاح )28( مسجال 

اول اهدافه هذا املوسم.
 وتلقى ري���ال مدريد ضربة 
موجعة بطرد قطب دفاعه الدولي 
البرتغالي بيبي لتلقيه البطاقة 
الصفراء الثانية )60(، وتساوى 
الفريقان على ارضية امللعب بطرد 
مدافع اسبانيول ارنيستو غاالن 
بعد 3 دقائق بسبب تدخل قوي 
بحق رونال���دو. واضطر مدرب 
ريال مدري���د البرتغالي جوزيه 
الفارو  الى اش���راك  موريني���و 
اربيلوا مكان االرجنتيني انخل 
دي ماريا لسد الفراغ الذي تركه 
بيبي فعاد سيرجيو راموس الى 
قطب الدفاع ولعب اربيلوا مدافعا 
امين. كما اشرك مورينيو االملاني 
س���امي خضيرة مكان مواطنه 
الذي كان بعيدا  مسعود اوزيل 
عن مستواه. وكاد االرجنتيني 
غونزالو هيغواين يريح اعصاب 
جماهير النادي امللكي في الدقيقة 
77 من تسديدة قوية من داخل 
املنطقة بعدما تالعب بالدفاع بيد 
ان احلارس الكاميروني ادريس 
كاميني تصدى لها ببراعة قبل ان 

ڤان غال يمدد عقده
مع بايرن ميونيخ حتى 2012

ذكرت صحيفة »بيلد« االملانية الواس���عة االنتش���ار في عددها 
الذي صدر امس ان الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ 
االملاني سيمدد عقده ملوسم آخر بحيث بات سينتهي في يونيو عام 
2012، وذكرت الصحيفة ان املس���ؤولني في بايرن ميونيخ توصلوا 
ال���ى اتفاق مع ڤان غال الذي يش���غل هذا املنص���ب منذ عام 2009، 
يقضي بتوقيع عقد جديد االسبوع املقبل، وكان ڤان غال )59 عاما( 
مترددا في اعالن قرار التجديد مؤكدا انه ينتظر نهاية العام احلالي 
قبل اتخاذ قراره النهائي، في حني ان املسؤولني في النادي الباڤاري 
مصرون على االحتفاظ به موس���ما واحدا آخر على االقل، ويسعى 
ڤان غال الذي سبق له ان اش���رف على اياكس امستردام الهولندي 
وبرشلونة االسباني الى تدريب احد املنتخبات الكبرى قبل اعتزاله 
هذه املهنة، وذلك بعد ان فشل في حتقيق رغباته مع منتخب بالده 
عام 2000 � 2002، وجنح ڤان غال في احراز الثنائية في اول موسم 
له مع بايرن ميونيخ وذلك بفوز الفريق الباڤاري مبسابقة الدوري 
والكأس احملليتني وبلوغه نهائي دوري ابطال اوروبا الذي خس���ره 

امام انتر ميالن االيطالي 0 � 2.

أرسنال يحسم دربي لندن في كأس الرابطة.. وفوز خامس على التوالي لماينتس وبايرن ميونيخ يستعيد نغمة االنتصارات

ميكايل باالك تعرض لالصابة
مع ناديه السابق تشلسي

فرحة ڤان بوتني وتوماس مولر بهدف الفوز في مرمى هوفنهامي

)أ.پ( جنم ريال مدريد البرتغالي رونالدو في صراع طائر على الكرة مع العبي إسبانيول  

ريال مدريد يطيح بإسبانيول بثالثية وينتزع الصدارة


