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نقل ع���ن لوران بالن م���درب منتخب 42
فرنسا اجلديد قوله إن الفريق الذي خرج 
بصورة مهين���ة من الدور األول لنهائيات 
كأس العالم األخيرة يبحث عن طبيب نفسي 
للمساعدة على استعادة الثقة، وقال بالن 
لصحيفة جورنال دو دميانش في مقابلة 
نشرت بعدد امس »أبحث عن طبيب نفسي 

للمنتخب الفرنس���ي، نحتاج الى شخص 
ميكنه مقابلة الالعبني في انديتهم«، وأكد 
مدرب بوردو الس���ابق أيضا ان املنتخب 
الفرنس���ي ميلك القدرة على العودة لكي 
يك���ون فريقا كبيرا م���رة أخرى، واضاف 
املدرب »نستطيع بسهولة العودة ألفضل 

خمسة فرق.

بالن يبحث عن طبيب نفسي لـ »الديوك«
قال ارسني ڤينغر مدرب ارسنال االجنليزي ان العب 
الوسط الصاعد جاك ويلشير سيكون ضمن االساسيني 
مبنتخب اجنلترا قريبا، وقال ڤينغر »االمر ليس بيدي 
لكنن����ي اخترته لفريقي االول ويعني هذا انه جيد مبا 
يكفي، الن جميع الالعبني في فريقي دوليون«، واضاف 
لكنني مقتنع بانه سيتم استدعاؤه لالنضمام الى الفريق 

االول اذا لم يكن هذه املرة ففي املرة التالية«.

ڤينغر: ويلشير أساسي مع اإلنجليز 

عالمية متفرقات

 حقق دراج دوكاتي االسترالي كايسي ستونر املركز 
االول لفئة »موتو جي بي« في جائزة اليابان الكبرى، 
املرحلة الرابعة عش���رة من بطول���ة العالم للدراجات 
النارية على حلبة موتيجي في طوكيو، انهى س���تونر 
الس���باق في 43.12.226 دقيقة، متقدما على االيطاليني 
اندريا دوفيتسيوزو )هوندا( بفارق 3.868 ث وفالنتينو 

روسي )ياماها( بفارق 5.707 ث.
 يبحث االس��باني رافايل نادال ع��ن احراز لقب جديد 
يضيفه الى سجله حني يخوض غمار دورة طوكيو الدولية 

في التنس وتنطلق.
 تأهلت الروسية ماريا شارابوفا )الثانية عشرة( الى 
الدور الثاني من دورة بكني الدولية في التنس، بفوزها 
على البلغارية تس���فيتانا بيرونكوفا 6-4 و6-7 )7-
5)، واعفيت املصنفات الثماني االوليات وفي مقدمتهن 
الدمناركية كارولني فوزنياكي من خوض الدور االول.

 أحرز سائق سيتروين س��ي 4 الفرنسي سيباستيان 
ل��وب بطل العالم في االعوام الس��تة االخي��رة لقب رالي 
فرنس��ا بحلته اجلديدة والذي يش��كل املرحل��ة احلادية 
عش��رة من بطولة العالم للراليات، بعد انتهاء الرالي الذي 
تك��ون م��ن 8 مراحل خاصة من اصل 20 امتدت ملس��افة 

149.22 كلم.

فرحة العبي تشلسي آشلي كول وديدييه دروغبا واليكس بالهدف الثاني في مرمى أرسنال            )أ.ف.پ( )أ.پ( العب بلباو اندريه لتورسيب يحول كرة رأسية مبضايقة تشاڤي مارتينيز  

الرئيس 
المولع بالكرة

يشاهد  ما  دائما 
البرازيلي  الرئيس 
س���يلڤا يلعب كرة 
القدم لش���دة ولعه 
بالساحرة  وشغفه 
املس���تديرة، وألنه 
ابن موط���ن املهارة 
الكروي  والس���حر 
وها هو يلعب الكرة 
ف���ي افتت���اح مركز 
مانغيوينهوس في 
جانيرو.  ري���ودي 

)أ.پ(
خاضت س���يدات الصني مواجهة ودية أم���ام نظيراتهن 
األميركيات في ستاد كينساو اجلامعي لكرة القدم في الواليات 

املتحدة األميركية.

سيدات ولكن ماهرات

أدڤوكات يواجه بلجيكا في نوڤمبر 

يانسن يغيب أمام تركيا وكازاخستان

يواجه ديك أدڤوكات مدرب روس���ي����ا فريقه السابق بلجيكا 
في مباراة ودية بعد أش���هر قليلة من دفع تعويض قدره مليون 

دوالر لالحتاد البلجيكي. 
لكن املدرب الهولن����دي يؤكد أنه لن تك�����ون هناك مشاع����ر 
س���يئ���ة حني يلع���ب املنتخب����ان وجها لوجه ف���ي 17 نوڤمبر 

املقبل.
وقال ادڤوك����ات لوس���ائ���ل إعالم روس���ية »انفصلن����ا في 
ظ�����روف طبيعية وبعد إمتام جميع اإلج����راءات الرس���مي���ة. 
دفع��ت لالحت����اد البلجيك���ي 750 ألف يورو )1.02 مليون دوالر( 
لفس���خ عقدي. ال أع����رف إن كانوا س���يجدون مدربا بهذا الثمن 

الزهيد مرة أخرى«.

يغي���ب مدافع هامبورغ عن منتخ���ب املانيا في مباراتيه ضد 
تركيا وكازاخس���تان ضمن التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 
امم اوروبا 2012 الصابته بڤيروس حسب ما اعلن االحتاد االملاني 

للعبة امس.

توشيل يستمتع بالفوز على هوفنهايم 
أشاد توماس توشيل املدير الفني لفريق ماينتس 
ب���أداء العبيه بعدما حقق الفوز الس���ابع له على 

التوالي وتغلب على هوفنهامي 4�2.
وقال توش���يل: »أداء الفريق في الوقت احلالي 
يعد شيئا رائعا. االستمتاع بهذه اللحظة من حق 

الفريق«.
وقال لويس هولتبي الذي سجل الهدف الثالث 
ملاينتس: »إنه حلم. إننا قدمنا أداء رائعا وحققنا 
الفوز في سبع مباريات متتالية. الفريق يستحق 

اإلشادة التي يتمتع بها«.
وقال فيليكس ماغاث املدير الفني لشالكه بغضب 
بعدما مني فريقه بالهزمية اخلامسة له خالل سبع 
مباريات في الدوري: »قدمن���ا القليل للغاية وقد 
انتش���ر ذلك بني العبي الفريق بأكمله. إنه أضعف 

أداء نقدمه على اإلطالق«.

مورينيو: تكلمت 600 دقيقة في 13 مؤتمراً صحافياً
م جوزيه مورينيو أداء مسرحيا في  قدَّ
مؤمتره الصحافي األسبوعي في محاولة 
واضحة لتخفيف حدة التوتر الذي نشب 
بني مدرب ريال مدريد ووس���ائل االعالم 

االسبانية.
ودخ���ل مورينيو كثي���را في خالفات 
مع صحافي���ني ايطاليني خ���الل وجوده 
مع انترميالن بطل دوري الدرجة األولى 
االيطالي وجاء الى العاصمة االسبانية منذ 
أش���هر قليلة فقط لكن اتهمه صحافيون 
محلي���ون مبنعهم من الوصول بش���كل 
كاف ال���ى الالعب���ني ومتابعة احلصص 

التدريبية.
وغادر املدرب البرتغالي مؤمترا صحافيا 

قبل مباراة ضد اوكس���ير الفرنس���ي في 
دوري أبطال اوروبا األسبوع املاضي وكان 
مستعدا لتلقي أسئلة حول معاملته لوسائل 
االعالم في اخر ظهور له بستاد سانتياغو 

برنابيو.
ول���وح مورينيو الذي كان معش���وقا 
للصحافيني البريطانيني ابان فترة عمله 
مع تشلسي بورقة كتب عليها عدد الدقائق 
التي أمضاها هو والعبوه مع وسائل االعالم 

الشهر املاضي.
وتساءل مورينيو املبتسم وهو يلوح 
بالورقة »ظننت أن هذا سيكون أول سؤال 
لكنه كان الرابع. هل متلك قلما؟ هل أنت 

مستعد؟«.

واضاف مورينيو انه كانت هناك 600 
دقيقة أو عشر ساعات مخصصة للصحافة 
في سبتمبر تضمنت 13 مؤمترا صحافيا 
له.ومضى قائال »هذا رائع. يجب أن تقولوا 
لي من هي الفرق التي تفعل ذلك في العالم«، 
واضاف »أريد مواصل���ة ان اكون رائعا. 
منع الصحافيني من التدريبات وعدم اقامة 
املؤمترات الصحافية أمر بعيد للغاية عن 
تفكيري«. وتابع »انتم متلكون امتيازات. 
ريال مدريد ميثل حالة استثنائية في تعامله 

مع الصحافة... إنه ناد رائع«.
ونف���ى مورينيو ان���ه يجتذب اهتمام 
الصحافة عن عمد لتهدئة الضغوط على 
العبي���ه وقال إن العك���س صحيح.وقال 

املدرب البرتغالي »هناك أناس تتحدث عني 
لتمأل الوقت في التلفزيون أو املساحة في 

الصحف. لست أنا من يبحث عن ذلك«.
وميلك موريني���و تاريخا من الدخول 
في مش���احنات مع ممثلي وسائل االعالم 
الرياضية، وفي فبراير وافق مورينيو على 
دفع 13 ألف يورو )17750 دوالرا( كغرامة 
لتسوية قضية تتعلق باالنضباط بسبب 

مشادة مع صحافي ايطالي.
واته���م مورينيو باهان���ة الصحافي 
»وجذبه من ذراعيه«. وقال املدرب البرتغالي 
الحقا إنه ش���عر بالغضب ألن الصحافي 
كان يقف بجوار حافلة الفريق لعدة أشهر 

رغم اعتراضه.

ال����ى الئحة  ضيف����ه هوفنهامي 
ضحاياه بعدما تغلب عليه 2-4 
في املرحلة السابعة من الدوري 
االملاني، محققا فوزه السابع على 
التوالي فاصبح ثالث فريق يحقق 
هذا االمر في بداية املوسم بعد 
بايرن ميوني����خ )1996-1995( 
وكايزرسالوترن )2002-2001(، 
وعزز ماينتس املتواضع والذي 
تبق����ى افضل نتائجه حتى االن 
وصوله الى نصف نهائي مسابقة 
الكأس عام 2009، صدارته برصيد 
21 نقطة وابتعد بفارق 6 نقاط 
اقرب مالحقيه بوروس����يا  عن 
دورمتوند. وعلى ملعب »اتش اس 
اتش نوردبانك ارينا«، استعاد 
هامبورغ نغمة االنتصارات التي 
املراحل االربع  ف����ي  غابت عنه 
الس����ابقة بعدما ح����ول تخلفه 
امام ضيفه كايزرسلوترن بهدف 
للكرواتي سرديان الكيتش )3( 
الى فوز بفضل هدفني من الصربي 
غويكو كاتشار )69( والكاميروني 

ايريك تشوبو موتينغ )84(.
واكتف�������ى فولفس����ب�ورغ 
بالتعادل مع مضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ بهدف للدمناركي 
توماس كالينبرغ )27(، مقابل 
هدف لثورب����ني ماركس )65(، 
فيما انتكس شالكه مجددا ومني 
بهزميته اخلامسة )مقابل فوز 
وتعادل( بخسارته امام مضيفه 
نورمبرغ بهدف للهولندي كالس 
يان هونتيالر )74(، مقابل هدفني 
ملايك فرانتس )62( واندرياس 
وول����ف )84( في مب����اراة لعب 
خاللها فري����ق املدرب فيليكس 
ماغاث بعشرة العبني بعد طرد 

جيرماين جونز )53(.

فرنسا

انته����ت مواجه����ة القمة بني 
س����انت اتيان املتصدر وضيفه 
مرسيليا حامل اللقب بالتعادل 
1-1، فيما تنفس ليون الصعداء 
وحقق فوزه الثاني هذا املوسم 
بتغلبه على مضيفه نانسي 2-3 
في املرحلة الثامنة من الدوري 

الفرنسي.
وبدوره واصل بوردو صحوته 
النس����بية بفوزه عل����ى ضيفه 
لوريان بهدف س����جله ميكايل 
سياني في الدقيقة 26، وسجل 
اوكسير فوزه االول هذا املوسم 
بتغلبه على ارل افينيون متذيل 
الترتيب برباعية نظيفة سجلها 
البوركينابي االن تراوري )18( 
وبينوا بيدريت����ي )44( وروي 
كونتو )58( والسلوفيني فالتر 

بيرسا )83(.

)90( ه���دف اتلتيك بلباو. ورفع 
ڤالنسيا رصيده الى 16 نقطة، يليه 
اللقب  ڤياريال وبرشلونة حامل 

ولكل منهما 12 نقطة.
 وف���ي مباراة اخرى، س���قط 
اس���بانيول امام مضيف���ه ريال 
سوسييداد اجلريح بهدف سجله 
خوان فورلني في الدقيقة 85 عن 
طريق اخلطأ ف���ي مرمى فريقه، 
مانحا اصح���اب االرض فوزهم 
الثاني هذا املوسم وملحقا بفريقه 
الهزمية الثالث���ة فتجمد رصيده 
عند 9 نقاط في املركز السادس، 
ما حرمه من ازاحة ريال مدريد عن 

املركز الرابع ولو مؤقتا.

ألمانيا 

واصل ماينتس تألقه واضاف 

املضيف الى اربع نقاط بعد ان حصل 
فريق املدرب فرانشيسكو غويدولني 
عل����ى نقطته االولى ف����ي املرحلة 
السابقة بتعادله مع سمبدوريا 0-0، 
في املقابل يبدو ان تشيزينا عاد الى 
ارض الواقع بعد بداية قوية )تعادل 
مع روما وتغلب على ميالن(، اذ مني 
امس بهزميته الثالثة على التوالي 

فتجمد رصيده عند 7 نقاط.

 إسبانيا

ابتعد ڤالنسيا بالصدارة مؤقتا 
بفارق اربع نقاط عن اقرب منافسيه 
بعد فوزه على ضيفه اتلتيك بلباو 
2-1 في افتتاح املرحلة السادسة 

من الدوري االسباني.
سجل ادوريز )10( وفيسنتي 
)90( هدفي ڤالنسيا، وغابيلوندو 

ابراهيموفيتش  السويدي زالتان 
الذي اصطدم في اكثر من مناسبة 
بتألق احلارس انتونيو ميرانتي، 
لكن النقاط الث����الث والفوز االول 
للفري����ق اللومب����اردي في »اينيو 
تارديني« منذ 2006 جاءا في الدقيقة 
25 بكرة صاروخية اطلقها بيرلو 
من حوالي 30 م الى الزاوية اليسرى 

العليا ملرمى اصحاب االرض.
وف����ي مب����اراة ثاني����ة، حقق 
اودينيزي فوزه االول هذا املوسم 
بعدما تغلب على ضيفه تشيزينا 
1-0 على ملعب »فريولي«. ويدين 
اودينيزي بف����وزه االول للمغربي 
مهدي بن عطية الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع بعد متريرة 
من جامبييرو بينتزي، رافعا رصيد 

ڤارت نفسه جنما ملباراة توتنهام 
مع ضيفه استون ڤيال وقاد الفريق 
اللندني الستعادة توازنه وتعويض 
خسارته في املرحلة السابقة امام 
جاره وس���ت هام )0-1( بتحويل 
تخلف الفريق اللندني الى فوز 1-2، 
ورفع توتنهام رصيده الى 11 نقطة 

في املركز اخلامس.

إيطاليا

قاد اندريا بيرلو ميالن للتربع 
عل����ى الصدارة موقتا بتس����جيله 
هدف الفوز عل����ى بارما 1-0 على 
ملعب »اينيو تارديني« في املرحلة 
السادسة من الدوري االيطالي لكرة 
القدم، وفرض ميالن هيمنته على 
الشوط االول من اللقاء وحصل على 
العديد من الفرص خصوصا عبر 

اجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني 
وقلص الفارق عبر رأسية من املدافع 
اليوناني سوتيريوس كيرياكوس 
اثر ركلة حرة من القائد س���تيفن 
جيرارد، دون ان ينجح بعدها في 
التعادل على األقل  تسجيل هدف 
ليتلقى هزميته الثالثة هذا املوسم 
واالولى امام بالكبول منذ 13 مايو 
1967 عندما خسر على ارضه 1 - 3 
ف���ي دوري الدرجة االولى حينها، 
علما ان الفريق���ني تواجها للمرة 

االخيرة موسم 1970 � 1971.
وواصل مان يونايتد وصيف 
بطل املوسم املاضي معاناته خارج 
ملعبه واكتفى بالتعادل مع مضيفه 

سندرالند 0-0.
وعلى ملعب »وايت هارت الين«، 
الهولن���دي رافايل ڤان در  فرض 

»سيتيزينس« نقاط املباراة الثالث 
مبجهود ف���ردي رائع على اجلهة 
اليس���رى حيث تالعب مبدافعني 
قبل ان يسدد بيسراه داخل مرمى 

احلارس الهولندي تيم كرول.
وعلى ملعب »انفيلد«، واصل 
ليڤربول معاناته وسقط امام ضيفه 
املتواض���ع بالكبول 1 - 2. ووجد 
فريق املدرب روي هودجسون نفسه 
متخلفا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء 
نفذها تشارلي آدم بنجاح بعد خطأ 
داخل املنطقة من غلني جونسون 
على لوك فارني، ثم اكتملت املفاجأة 
عندما خطف االخير الهدف الثاني 
للضيوف في الدقيقة االخيرة من 
الش���وط االول بعد متريرة بينية 

من غاري تايلور فليتشر.
الى  لكن فريق »احلم���ر« عاد 

اللقب  حسم تشلس���ي حامل 
واملتصدر موقعة القمة مع ضيفه 
وجاره اللندني ارسنال بالفوز عليه 
2 - 0، فيما دخل مانشستر سيتي 
معركة الكبار بقوة بعد تغلبه على 
ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 - 1 امس 
في املرحلة الس���ابعة من الدوري 
االجنليزي. فعلى ملعب »ستامفورد 
بريدج«، تواجد انش���يلوتي على 
مقاعد احتياط فريقه في هذه املوقعة 
املهمة بع���د حضور جنازة والده، 
وبالتالي جن���ح العبوه في تقدمي 
العزاء له بأفضل طريقة ممكنة من 
خالل تكرار الفوز على ارسنال بعد 
ان كان قد تغلب تشلسي على جاره 
ذهابا وايابا املوسم املاضي. وجاءت 
بداية املباراة سريعة لكن دون اي 
فرص حقيقية على املرميني، وسجل 
دروغبا هدف التقدم لتشلسي )39( 
اث���ر لعبة جماعية ممي���زة بدأها 
البرازيلي راميريز بتمريره الكرة 
على اجلهة اليس���رى آلشلي كول 
املندفع من اخللف فلعبها االخير 
عرضية ارضية الى القائم القريب 
حيث تلقفها الهداف العاجي بكعب 
قدمه ووضعها على ميني فابيانسكي 
مسجال هدفه السادس في الدوري 
هذا املوسم. ووجه »البلوز« الضربة 
القاضية لرجال املدرب ارسني ڤينغر 
عبر املدافع البرازيلي اليكس الذي 
سجل الهدف الثاني من ركلة حرة 
صاروخي���ة )85(. وعلى س���تاد 
»س���يتي اوف مانشس���تر«، قاد 
البديل آدم جونس���ون مانشستر 
سيتي الى فوزه الثالث على التوالي 
وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 
يونايتد 2 - 1. وصعد فريق املدرب 
االيطالي روبرتو مانشيني من املركز 
الرابع الى الثاني برصيد 14 نقطة، 
مس���تفيدا من خسارة ارسنال )11 
نقطة( امام تشلس���ي. واس���تهل 
املب���اراة بطريقة  صاحب االرض 
جيدة حيث افتتح التس���جيل في 
الدقيقة 18 عبر ركلة جزاء نفذها 
النجم االرجنتيني كارلوس تيڤيز 
بعد خطأ ارتكب بحقه داخل املنطقة 
من قبل مايكل وليامس���ون. لكن 
فرحة رج���ال مانش���يني لم تدم 
كثيرا ألن نيوكاسل ادرك التعادل 
في الدقيق���ة 23 عبر االرجنتيني 
يوناس غوتيريس الذي اس���تفاد 
من فشل البلجيكي فنسان كومباني 
في التعامل مع كرة عرضية فخطف 
الكرة ووضعها داخل شباك احلارس 
جو هارت. وحاول مانشستر سيتي 
من اجل استعادة التقدم دون جدوى 
حتى جاء الفرج ف���ي الدقيقة 75 
عبر جونس���ون ال���ذي جنح بعد 
ث���الث دقائق فقط عل���ى دخوله 
بدال م���ن غاريث باري في منح ال� 
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تشلسي يقهر »المدفعجية« وليڤربول يواصل السقوط

مدرب ماينتس توماس توشيل فرحا 
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