
الرياضية االثنين
27 سبتمبر 2010

يعتزم االجنليزي ديڤيد بيكام العب لوس 42
اجنيليس غاالكس���ي األميركي حتريك دعوى 
قضائية ضد مجلة »إن تاتش« بتهمة التشهير وهز 
استقراره األسري، وكانت الصحيفة األميركية قد 
نشرت أخبارا وصفها بيكام بالكاذبة تؤكد خاللها 
تورط صاحب ال� 35 عاما في اقامة عالقة مع فتاة 
ليل. وقال بيكام لقناة »إي« الشهيرة: »لألسف 

نعي���ش في عالم يحتوي على مجالت تنش���ر 
األكاذيب معتقدة انها ميكنها اإلفالت بفعلتها«. 
وأكدت فتاة تدعى إيرما في مقابلة لها مع مجلة 
»إن تاتش« إقامتها لعالقة مع بيكام عام 2007 
مقابل عشرة آالف دوالر، وأضافت صاحبة ال� 
26 عاما: »قابلت العديد من املشاهير لكن بيكام 

كان ألطفهم على اإلطالق«.

بيكام يقاضي صحيفة اتهمته بإقامة عالقة غير شرعية

)أ.ف.پ( مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا يحتفل بأحد األهداف في مرمى بلباو   )رويترز( مايكل اوين انقذ مان يونايتد من اخلسارة امام بولتون وسجل هدف التعادل برأسية جميلة  

)رويترز( رأسية العب روما ميركو فوسينتش في طريقها لهز شباك حارس انتر جوليو سيزار 

بروس يبدي اندهاشه من هدف ليڤربول  رومينيغه: افتقاد الروح والضغط
على الخصم أديا للهزيمة

ڤينغر يعترف بسوء مستوى أرسنال

توشيل يرى فوز ماينتس مذهاًل
أياكس يحافظ على الصدارة رغم التعادل

أبدى املدير الفني لفريق سندرالند االجنليزي 
س���تيف بروس اندهاشه من الكرة التي جاء منها 
هدف التقدم ملضيفه ليڤربول في املباراة التي تعادل 
فيها الفريقان 2-2. وأثار هدف كويت دهشة كبيرة 
بني متابعي املب���اراة حيث مرر مايكل تيرنر قلب 
دفاع سندرالند الكرة في اجتاه حارس مرماه ليلعب 
منها ضربة حرة ولكن احلكم ستيوارت أتويل الذي 

أدار اللقاء أشار باستمرار اللعب فاندفع االسباني 
فيرناندو توريس مهاجم ليڤربول وخطفها ليمررها 
إلى كويت الذي س���جل منها هدف���ا مثيرا للجدل، 
وقال بروس »عندما سجل ليڤربول الهدف األول 
كان اجلميع يعرفون أن الضربة احلرة لم تنفذ.. 
سيطرنا على مجريات اللعب في 80 % من املباراة. 

كنا نستحق هذه النقطة«.

أرجع نائ����ب رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاني 
كارل هاينز رومينيغه الهزمية املفاجئة أمام ماينتس 
إلى افتقاد الالعبني لروح الفريق وتخاذلهم في الضغط 
على اخلصم.وأكد رومينيغه أن فقدان الفريق عشر 
نق����اط في هذه املرحلة املبكرة م����ن الدوري يتطلب 
العودة لتحقيق االنتصارات، خاصة أن املباراة املقبلة 
ستكون أمام بوروسيا دورمتوند املتألق حتى اآلن.
وح����ذر رومينيغه من خداع النف����س واالعتقاد بأنه 
بإمكان الفريق حتويل دفة األمور في املباريات األخيرة 
من الدوري والفوز باللقب مثل العام املاضي، مشيرا 
إل����ى أهمية جمع النقاط في املباريات املقبلة.وطالب 
رومينيغه باحترام اخلصم، وقال إن ماينتس حقق 18 
نقطة من ست انتصارات متتالية وإنه ال فرق بني صغير 

وكبير في الدوري ألن احلسم سيكون لألداء.

واعترف رومينيغه ب����أن النادي لم يتوقع بداية 
رائعة ف����ي الدوري لظروف اإلصابات ولكنه بحاجة 
اآلن إلى الروح القتالية والكفاح في الكرات املشتركة 
والضغط على اخلصم واالستعداد للجري مع أو بدون 
كرة والعودة إلى سابق أداء الفريق في الدور الثاني 
من املوسم املاضي.وأوضح أن الهزمية أمام ماينتس 
على ملعب الفريق الباڤاري ووسط جماهيره تعني 
أن الفريق املنافس تفوق في فنون الكرة ولكن بايرن 
أمامه فرصة اآلن لتصحيح األوضاع في املباراة املقبلة 
في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري، 
وعن إحراز هجوم الفريق الباڤاري خمسة أهداف في 
ست مباريات بالدوري، أكد رومينيغه على ضرورة 
عودة املهاجمني للتهديف، خاصة أن الفريق معروف 

بإحرازه الكثير من األهداف.

اعترف املدرب الفرنسي آرسني 
فينغر املدير الفني لفريق أرسنال 
بسوء مستوى أداء الفريق خالل 
مباراته التي خسرها أمام وست 
بروميت���ش ألبيون في الدوري 
اإلجنلي���زي لكرة الق���دم، وقال 
ڤينغ���ر: »قدمن���ا عرضا هزيال 

وحققنا نتيجة س���يئة.. ظهرنا 
مبستوى متواضع في كل مكان 
بامللعب سواء في الدفاع أو الهجوم 
وكذلك في وسط امللعب«، وأضاف: 
»حصلنا على راحة ملدة يوم واحد 
ولم يكن ذلك كافيا لنفوز باملباراة. 
أعتق���د أن الفريق افتقد في هذه 

املباراة التركيز الذي مينح احلدة 
في األداء«.وأوضح: »ضاعفنا من 
صعوبة املباراة على أنفسنا ألننا 
لم نكن مبستوانا املعهود سواء 
دفاعيا أو هجوميا. كل شيء كان 
مختلفا بالنس���بة لنا سواء في 

مترير الكرة أو استعادتها«.

وصف املدي���ر الفني لفريق ماينتس األملاني 
توماس توش���يل الفوز الذي حققه العبوه في 
املباراة أمام بايرن ميونيخ بأنه انتصار مذهل، 
وقال توشيل: »إنه ش���يء استثنائي أن نحقق 
االنتصار السادس أمام بايرن بعد حتقيق خمسة 
انتصارات متتالي���ة. إنني ال أجد كلمات أصف 
بها ش���عوري«.كذلك أبدى املدير الفني لبايرن 
ميونيخ لويس ڤان غال إعجابه مباينتس قائال: 
»أعتقد أنهم ميكنهم حتقيق الكثير، حتى لقب 

الدوري«. وأضاف: »ابتعد عدة العبني في فريقنا 
عن مستواهم. عانينا من عدة مشكالت في ظل 
ضغط ماينت���س«، وصرح املدير الفني لفيردر 
برمين توماس شاف عقب املباراة التي فاز فيها 
فريقه على ضيفه هامبورغ 3-2 بأنه س���عيد 

بأداء العبيه.
وقال شاف: »لكننا أهدرنا فرصتني تهديفيتني 
بسبب األخطاء، لكن حلسن حظنا ارتكب هامبورغ 

أخطاء أكثر«.

تعادل اياك����س املتصدر م����ع مضيفه تونتي 
انش����كيده الرابع وحامل اللقب 2-2، وايندهوڤن 
الثالث مع غرونينغن الثان����ي 1-1 اول من امس 
في افتتاح املرحلة السابعة من الدوري الهولندي.

وبقيت الصدارة على حالها اذ يتصدر اياكس برصيد 
17 نقطة ام����ام غرونينغن )15( وايندهوڤن )15( 

وتونتي انشكيده )13(. واحتفظ رودا كيركراده 
باملركز اخلامس )13 نقطة( اثر تعادله مع مضيفه 
هيرينفني 2-2، وفاز الكمار بطل املوسم قبل املاضي 
على اوتريخت بهدف سجله راسموس ايلم )43(، 
ودن ه����اغ على هيراكليس امليل����و بثالثة اهداف 

مقابل هدفني.

سلتيك ينفرد بالصدارة مؤقتاً

بورتو يحقق فوزه السادس
على حساب أولهاننزي

انفرد سلتيك االسكوتلندي 
وصيف بطل املوس���م املاضي 
بالصدارة اثر فوزه على ضيفه 
هيبرني���ان 2-1 ف���ي افتتاح 
املرحلة السادسة من الدوري 
االسكوتلندي، وتقدم سلتيك 
بهدفني نظيفني سجلهما سكوت 
ب���راون )5( والهولندي غلني 
لوفن���ز )51(، وقلص ديريك 
ري���وردان الفارق )54(.ورفع 

س���لتيك رصيده الى 18 نقطة 
وتق���دم بف���ارق 3 نقاط على 
اللقب،  غرميه رينجرز حامل 
وفاز دن���دي يونايت���د ثالث 
ترتيب املوس���م املاضي على 
ضيفه سانت جونستون بهدف 
وحيد لديڤي���د غودفيل )61(، 
امام مذرويل  وخسر هارتس 
0-2، وس���انت ميري���ن امام 

اينفرنيس2-1.

حقق بورتو املتصدر فوزه السادس على التوالي وكان على 
حساب ضيفه اولهاننزي 2-0 ضمن املرحلة السادسة من الدوري 
البرتغالي لكرة القدم، وسجل اوتامندي )23( وهالك )45( الهدفني.
ورفع بورتو رصيده الى 18 نقطة حاصدا العالمة الكاملة حتى 
االن، متقدما بفارق سبع نقاط عن اكادمييكا كوميبرا وسبورتينغ 
براغا.وفاز اكادمييكا كوميب���را بدوره على ڤيتوريا غيمارايش 
بثالثة اهداف لديوغو )53( وسوغو )80( واليونيل )90( مقابل 
هدف الدغار )54(، وسبورتينغ براغا على نافال بثالثة اهداف 
ملارس���يو موسورو )27( واريستس )51 خطأ في مرمى فريقه( 
وباولو سيزار )81( مقابل هدف لفابيو جونيور )89(.كما حقق 
بنفي���كا حامل اللقب فوزه الثال���ث وكان على مضيفه ماريتمو 
فونش���ال بهدف لكوينتراو )58( رافعا رصيده الى تسع نقاط 

في املركز اخلامس.

مان يونايتد ينجو من مصيدة بولتون

املتصدر مضيفه بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وهزمه 2-1، وتفادى 
شالكه خسارة خامسة بتعادله مع 
ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
2-2 في املرحلة السادس���ة من 
الدوري االملاني، وتغلب ڤيردر 
برمي���ن عل���ى هامب���ورغ2-3 
وباير ليڤرك���وزن على مضيفه 
ش���توتغارت 4-1 واينتراخت 
فرانكفورت على نورمبرغ 0-2، 
وارتف���ع رصيد ماينتس الى 18 
نقطة من 18 ممكنة، مقابل 8 فقط 
لبايرن ميونيخ، وعزز بوروسيا 
دورمتوند موقعه في املركز الثاني 
بعدما حقق فوزه اخلامس مقابل 
هزمية واحدة على حساب مضيفه 
س���انت باولي العائد بعد غياب 

الى االضواء 1-3.

فرنسا

حقق مرس���يليا حامل اللقب 
قفزة مهم���ة وضعته في املركز 
اخلام���س مؤقتا على حس���اب 
سوش���و ونيس بعد فوزه على 
االول 2-1 وخسارة الثاني امام 
ضيفه رين 1-2 في افتتاح املرحلة 
الفرنسي.  الدوري  السابعة من 
على ملعبه فيلودروم وامام نحو 
الف متفرج، تقدم مرسيليا   50
بهدفني نظيفني سجل االول في 
الشوط االول عن طريق النيجيري 
تايي���ه تايوو بع���د متريرة من 
الغاني اندريه ايوو )19(، واضاف 
االرجنتيني لوتش���و غونزاليز 
الثاني في الش���وط الثاني بعد 
متريرة من لويك رميي )61( قبل 
ان يقلص نيكوال موريس بيالي 
الفارق بعد ان تلقى كرة طويلة 
من مارفن مارتن حولها بيمناه الى 

اسفل الزاوية اليمنى )76(.

بدل الضائع )1+90(.

إيطاليا

حسم ميالن موقعته مع ضيفه 
الفوز  جنوى 1-0، وخطف روما 
على ضيفه انتر ميالن في الوقت 
بدل الضائع 1-0 اول من امس في 
افتتاح املرحلة اخلامسة من الدوري 
االيطالي. في املباراة االولى على 
ملع����ب جوزيبي مياتزا امام اكثر 
م����ن 41 الف متفرج، انتظر ميالن 
حتى مطلع الشوط الثاني ليتمكن 
من تس����جيل الهدف الوحيد عبر 
ابراهيموفيتش  السويدي زالتان 
املنتقل الى صفوفه من برشلونة 
االسباني بعد مناولة طويلة من 
صانع االلعاب اندريا بيرلو الى داخل 
املنطق����ة تابعها بيمناه على ميني 
احلارس البرتغالي ادواردو)49(. 
والهدف ه����و الثالث في البطولة 
البراهيموفيتش الذي رفع رصيد 
فريقه الى 8 نق����اط وصار رابعا 
مؤقتا، فيم����ا وقف رصيد جنوى 
عند 5 نقاط. وعلى ستاد اوملبيكو 
في ورما امام 38 الف متفرج، اهدى 
املونتينيغري ميركو فوسينيتش 
الف����وز االول لفريق العاصمة في 
الوقت بدل الضائ����ع من متابعة 
رأسية لكرة عرضية وصلته من 
دانييلي دي روس����ي زرعها على 
ميني احل����ارس الدولي البرازيلي 
جوليو س����يزار )90+2(. وحقق 
روما القابع بني فرق الذيل فوزه 
االول مقاب����ل تعادلني و3 هزائم، 
فيما ذاق انتر ميالن املتصدر طعم 
اخلسارة االولى وتوقف رصيده 

عند 10 نقاط.

ألمانيا

اص���اب اعص���ار ماينت���س 

تلقى متريرة طولية بعيدة املدى 
من داڤيد ڤيا املنتقل من ڤالنسيا، 
عاجلها بيسراه في الشباك، وعزز 
تشافي هرنانديز بالهدف الثاني 
اليه  مستفيدا من كرة ارسلها 
البرازيلي ماكسويل فاسكنها 
املرمى بيس���راه )74(، وقلص 
الفارق بعد  ايغور غابيلوندو 
عرضية من اوسكار دي ماركوس 
)90(، لكن سيرجيو بوسكتيس 
جاء بالهدف الثالث في الوقت 

انتقل مطلع املوسم احلالي الى 
ڤالنسيا قادما من غلطة سراي 
التركي مقاب���ل 5 ماليني يورو، 
وكذلك فعل سولدادو من خيتافي 

لقاء 10 ماليني يورو.
 وفي املب���اراة الثالثة على 
ملعب سان ماميس، صمد اتلتيك 
بلباو بعشرة العبني بعد طرد 
مدافعه فرناندو اموربيتا )34(، 
حتى الدقيقة 55 ليجد شباكه 
تهتز عبر املالي سيدو كيتا الذي 

التوقع���ات محليا  لكنه خالف 
واوروبيا حي���ث يلعب االدوار 
االولى في املس���ابقتني، وحسم 
النتيجة في  الفريق املتوسطي 
مصلحته مبكرا بهدفني سريعني 
في الدقائق العشر االولى حمال 
توقيع التركي محمد طوبال من 
كرة رأس���ية اث���ر ركنية نفذها 
مانويل فرنانديس )7( وروبرتو 
سولدادو اثر عرضية من خوان 
مانويل ماتا )10(، وكان طوبال 

متفرج، استعد ڤالنسيا بافضل 
طريق���ة ملواجهة م���ان يونايتد 
االجنليزي في مس���ابقة دوري 
ابطال اوروبا االربعاء املقبل بفوزه 
على سبورتينغ خيخون 0-2. 
ولم يرشح النقاد ڤالنسيا للعب 
اي دور هذا املوس���م خصوصا 
بعد تخليه عن ابرز العبني في 
صفوفه وهما داڤيد ڤيا املنتقل 
الى برشلونة، وداڤيد سيلڤا الى 
مانشستر س���يتي االجنليزي، 

ملقة اليوم ف���ي ختام املرحلة. 
في املباراة االول���ى على ملعب 
سيوتات دي ڤالنسيا وامام 22 
الف متفرج، انتزع ليفانتي املكافح 
وأحد ف���رق الذيل تعادال بطعم 
االنتصار من جنوم ريال مدريد 
ونقطة ثمينة في سعيه للبقاء 
ضمن اندية النخبة بعد ان عاد 
الى االض���واء اثر غياب طويل. 
وعلى الرغم من س���يطرته على 
مجريات اللعب، لم يهدد الفريق 
امللكي مرمى منافسه بشكل واضح 
وقدم احد اسوأ عروضه في االونة 
االخيرة. والتعادل السلبي هو 
الثاني لريال مدريد هذا املوسم 
بعد تقاسمه نقاط مباراته االولى 
مع مايوركا.وكانت مفاتيح اللعب 
في صفوف فريق العاصمة غائبة 
متاما عن اجواء املباراة وحتديدا 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الذي لم يحسن استغالل اي ركلة 
حرة احتسبت لفريقه وغالبا ما 
سدد في احلائط، في حني افتقد 
صانع االلعاب االملاني مسعود 
اوزيل ملساته السحرية. وحاول 
مدرب ريال مدري���د، البرتغالي 
جوزيه مورينيو، تغيير االمور 
فاشرك في منتصف الشوط الثاني 
بدرو ليون وكرمي بنزمية مكان 
اوزي���ل واالرجنتيني انخل دي 
ماري���ا دون ان تتغير النتيجة. 
وكانت اب���رز الفرص من جانب 
ريال مدري���د لرونالدو من كرة 
رأسية )39(، واخرى لبنزمية قبل 
نهاية املباراة بخمس دقائق عندما 
اطلق كرة قوية افلتت من يدي 
حارس ليفانتي قبل ان يتدارك 

االخير املوقف.
وف���ي املب���اراة الثانية على 
ملعب املولينيون وامام 17 الف 

فشل مان يونايتد االجنليزي 
في حتقي���ق الفوز على مضيفه 
بولتون في املرحلة السادس���ة 
م���ن ال���دوري اإلجنليزي أمس 
التعادل 2-2،  وس���قط في فخ 
س���جل لبولتون زات نايت )6( 
وومارتني بتروف )67( فيما احرز 
ملان يونايتد لويس ناني )23( 
ومايكل اوين )74(. وبذلك تقدم 
مان يونايتد للمركز الثاني برصيد 
)12 نقطة( بف���ارق 3 نقاط عن 
تشلسي املتصدر )15 نقطة( بينما 
املركز احلادي  قبع بولتون في 

عشر برصيد )7 نقاط(.
وتلق���ى كل م���ن ليڤرب���ول 
وأرس���نال لطم���ة قوي���ة على 
ملعبيهما حيث تعادل ليڤربول 
2-2 مع ضيفه سندرالند وخسر 
أرسنال 2-3 أمام ضيفه وست 
ألبيون. وفاز وست  بروميتش 
هام على توتنهام 1-0 وبالكبيرن 
على مضيفه بالكبول 2-1 وتعادل 
برمنغهام مع ويغان وفوالم مع 

ايڤرتون سلبيا.

إسبانيا

تعادل ريال مدريد مع مضيفه 
ليفانتي املغم���ور 0-0 فتنازل 
عن الصدارة وتراجع الى املركز 
الثالث بعد فوز ڤالنس���يا على 
مضيف���ه س���بورتينغ خيخون 
2-0، وبرش���لونة حامل اللقب 
اتلتيك بلباو 1-3  على مضيفه 
اول من امس في افتتاح املرحلة 
الدوري االسباني  اخلامسة من 
لكرة القدم، وصار رصيد ريال 
مدريد 11 نقطة مقابل 13 لڤالنسيا 
و12 لبرشلونة، وهو مهدد بفقدان 
املرك���ز الثالث ملصلحة ڤياريال 
في حال فوز االخير على مضيفه 

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع ليفانتي.. وبرشلونة يتخطى عقبة بلباو.. وميالن يستعيد انتصاراته أمام جنوى.. وروما يخطف الفوز من إنتر


