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)ا.پ( حارس مرمى هامبورغ ياروسالف دروبني يبعد الكرة بقبضته عن رأس مهاجم اينتراخت فرانكفورت اليوناني ثيوفانيس غيكاس

نابولي تحتفي بعيد ميالد مارادونا
لم يكن أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا يتمنى احتفاال بعيد ميالده 

اخلمسني أفضل من اللعب لفريقه السابق نابولي اإليطالي وأمام جماهيره 
العاشقة من أنصار نابولي.

وكان أصدقاء مارادونا وزمالؤه الس���ابقون بالفريق على استعداد 
إلقامة املباراة على ستاد »س���ان باولو« في نابولي والذي لعب عليه 

مارادونا عبر س���بعة مواسم تاريخية قضاها مع الفريق اإليطالي 
وقاده خاللها إلى الفوز بلقب الدوري اإليطالي مرتني وبلقب كأس 

االحتاد األوروبي )الدوري األوروبي حاليا( وكأس إيطاليا.
ورغم ذل���ك، أدرك املنظم���ون أن املباراة قد 

تكلف مارادونا الكثير ألنه س���يتعرض بال 
ش���ك لزيارة غير سعيدة وغير مرغوب 
فيها من مسؤولي الضرائب في إيطاليا 

عقب انتهاء املباراة.
وبالتالي، قد يضطر مارادونا للتفريط 
في بعض املال أو األمتعة لسداد بعض 

ديونه الباهظة للضرائب اإليطالية 
التي تعتبره من أبرز املتهربني من 
الضرائب حيث يدين لها مباليني 

الدوالرات عن فترة اللعب التي 
قضاها في إيطاليا.

تأهل التسيو متصدر الدوري احمللي الى الدور الرابع من مسابقة كأس 
ايطاليا بعد فوزه على بورتوغروارو من الدرجة الثانية 3-0. وسجل 
االوروغويان����ي ألڤارو غونزاليس )8( والتش����يكي ليبور كوزاك )36( 
واالسترالي مارك بريشيانو )54( أهداف حامل لقب نسخة 2009 ليحقق 
فريق العاصمة فوزه اخلامس على التوالي في جميع املس����ابقات. وفي 
باقي النتائج، فاز أودينيزي على بادوڤا 4-0، وفيتشنزا على أسكولي 
1-0، وريجين����ا على مضيفه فروزينوني 4-2 بعد التمديد، وليڤورنو 
على مضيفه اتاالنتا 1-0، وبولونيا على مودينا 3-2، وبريش����يا على 
تشيتاديال 1-0، وكالياري على بياتشنزا 3-0، وألبينوليفي على مضيفه 
كروتوني 1-0، وليتش����ي على سيينا 3-2، وكاتانيا على فاريزي 3-4 

بعد التمديد.

كأس إسبانيا

حقق اش����بيلية حامل اللقب فوزا كبيرا على مضيفه ريال أونيون 
من الدرجة الثالثة 4-0 في ذهاب الدور 32 من مس����ابقة كاس اسبانيا. 
وس����جل ألڤارو نيغريدو )45 و68( واليخاندرو الڤارو )89( وخوسيه 
كارلوس فرنانديز )92( أهداف الفائز. وأكمل أونيون املباراة بعش����رة 
العبني بعد طرد العبه يوري )50(. وفاز ڤالنسيا حامل لقب نسخة 2008 
خارج أرضه على لوغرونيس )درجة ثالثة( 3-0. وسجل للفائز أريتس 
أدوريس )55 و60(، وڤيسنتي رودريغيرز )80(. وسحق أتلتيكو مدريد 
مضيفه ونيفرس����يداد الس باملاس )درجة ثالثة( 5-0. وسجل لفريق 
العاصمة االوروغوياني دييغو غودين )23(، واالرجنتيني س����يرخيو 
أغويرو )41 و51(، والبرازيلي دييغو كوستا )48( وفران ميريدا )84(. 
وفي باقي النتائج، فاز ليڤانتي على مضيفه خيريز 3-2، واسبانيول على 
مضيفه بلد الوليد 2-صفر، وقرطبة على راسينغ سانتاندر 2-0، وريال 
مايوركا على س����بورتينغ خيخون 3-1، وريال سرقسطة على مضيفه 
ريال بيتيس 1-0، وتعادل بورتوغاليتي مع خيتافي 1-1، وهركوليس 

مع ملقة 0-0، وبوليديبورتيفو إيخيدو مع ڤياريال 1-1.

كأس رابطة اإلنجليزية

صعد ارسنال بسهولة الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة، بعد فوزه الكبير على مضيفه نيوكاسل 0-4 
على ملعب »سانت جيمس بارك«. وسجل الهولندي تيم كرول حارس 
نيوكاس����ل )45 خطأ في مرماه( وثي����و والكوت )54 و89( والدمناركي 

نيكالس بندتنر )83( االهداف.
وعلى ملعب »أبتون بارك«، قلب وست هام تأخره بهدف الترينيدادي 
كنوين جونز املبكر )6( الى فوز كبير على ضيفه س����توك سيتي 1-3. 
وسجل القائد س����كوت باركر )84( هدف التعادل ليفرض وقتا اضافيا 
جنح فيه أصحاب االرض بتس����جيل هدفني عب����ر البرتغالي مانويل دا 

كوستا )96( والبديل النيجيري ڤيكتور أوبينا )118(.
وجنح أستون ڤيال في التغلب على مقاومة بيرنلي من الدرجة االولى 
2-1 على ملعبه »فيال بارك«. وتأخر فيال الفتتاح التسجيل عن طريق 
اميل هيس����كي )86( لكن كالرك كاراليل عادل بعد ثالث دقائق، قبل أن 
يطلق اجلناح ستيوارت داونينغ تس����ديدة بعيدة في الوقت االضافي 
مانحا فريق مدينة برمنغهام هدف الفوز )96(. وسيجرى سحب قرعة 

الدور ربع النهائي غدا السبت.

فرنسا

س����جل باريس س����ان جرمان فوزا مهما على ليون 2-0 بعد متديد 
الوق����ت في مباراة قوية في دور ال� 16 من مس����ابقة كأس رابطة االندية 

الفرنسية.
 وتقدم ليون عبر جيمي بريان بعد تسديدة ارتدت من زومانا كامارا 

وخدعت احلارس الدولي وقائد ليون سابقا غريغوري كوبيه )39(.
وجنح العبان س����ابقان من ليون في قل����ب النتيجة ملصلحة فريق 
العاصمة، اذ عادل ماتيو بودمير من تس����ديدة رائعة من حافة املنطقة 
هزت ش����باك احلارس رمي����ي فيركوتر )87(، قب����ل أن مينح لودوڤيك 
جيولي هدف الفوز للضيوف في الوقت االضافي بعد متريرة من بيغي 

لويندوال )101(.
وأراح مدرب ليون كلود بويل العبيه االرجنتيني ليساندرو لوبيز 

ويوان غوركوف وأنطوني ريڤيير والبرازيلي ميشال باستوس.
وتأهل مرسيليا حامل اللقب على حساب غانغان من الدرجة الثالثة 

)1-0( بهدف سجله الدولي الغاني أندري أيو )42(.
وتغلب ليل على كاين 4-1 على ملعبه »ليل ميتروبول« أمام 8 آالف 
متفرج. وسجل يوهان كاباي )8 و44 من ركلة جزاء( والعاجي جرفينيو 
)52( والبلجيكي ادين هازار )74( أهداف الفائز، وسامبو ياتاباري )13( 

هدف كاين. وأكمل كاين املباراة بعشرة العبني بعد طرد نيفيه )37(.
وتأهل أوكسير الذي يشارك في دوري األبطال هذا املوسم بسهولة 

على حساب باستيا )درجة ثالثة( 4-0 على ملعب »أبي ديشان«.
وس����جل جوليان كيرسيا )9( وفريديريك س����اماريتانو )25 و79( 

وسدريك هنغبار )68(.
وأكمل باستيا القادم من جزيرة كورسيكا املباراة بتسعة العبني بعد 

طرد العبيه سانس )27( وهاريك )35(.

ألمانيا

اسقط آخن من الدرجة الثانية ضيفه ماينتس متصدر ترتيب دوري 
الدرجة االولى 2-1 واخرجه من الدور الثاني ملسابقة كأس املانيا. وسجل 
اوي����ر )26( وهوغر )60( هدفي آخن قب����ل ان يقلص املجري آدم زاالي 

الفارق ملاينتس )68(.
ول����م يكن هامبورغ اوف����ر حظا من ماينتس وخس����ر امام مضيفه 
اينتراخت فارنكفورت بهدفني للكرواتي مالدن بتريتش )23 و66( مقابل 
5 اهداف للبرازيلي كايو )13( واليوناني ثيوفانيس غيكاس )21 و45( 
وبرديت����ش )63 خطأ في مرمى فريق����ه( والتركي خليل التينتوب )87 
من ركلة جزاء(. وس����قط بوروسيا دورمتوند صاحب املركز الثاني في 
الدوري بدوره امام كيكرز اوفنباخ من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح 
4-2 )الوقتان االصلي واالضافي 0-0(، وباير ليڤركوزن امام مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ صاحب املركز السابع عشر قبل االخير بركالت 
الترجي����ح ايضا 4-5 بعد تعادلهما 0-0 ف����ي الوقت االصلي و1-1 في 

الوقت االضافي.
وافتتح باير ليڤركوزن التسجيل اوال عبر السويسري ايرين ديرديوك 
)107(، وعادل مونشنغالدباخ بعد دقيقتني عن طريق الكاميروني محمدو 

ادريسو )109(.
وتأهل شتوتغارت الى الدور الثالث بعد فوز صعب خارج ارضه ووقت 
اضافي على حساب فريق الدرجة الرابعة كيمنيتس بثالثية النمسوي 
مارت����ن هارنيك 79 و106 و118( بعد ان تقدم املضيف بهدف لفورس����تر 
)73(. وحقق هوڤنهامي فوزا صعبا ايضا على انغولشتات )درجة ثانية( 
بهدف وحيد للس����نغالي دميبا با )63(، فيما فاز نورمبرغ على مضيفه 
ايلفرسبرغ الهاوي )درجة رابعة( بثالثة نظيفة جلوليان شيبر )44( 

واالرجنتيني خافيير بينوال )50( والبلجيكي تيمي سيمونس )74(.

بايرن ميونيخ يواجه فرايبورغ

 من جهة اخرى، تنطلق اليوم املرحلة العاشرة من الدوري االملاني 
حيث يس����تضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب فرايبورغ غي الساعة ال� 
9:30 مساء بتوقيت الكويت على قناة دبي الرياضية. وبعد تعادله السلبي 
مع هامبورغ وتأهله الصعب الى الدور الثاني من مس����ابقة كأس املانيا 
عندما سجل له العب الوسط الدولي باستيان شڤاينشتايغر هدفني أمام 
ڤيردر برمين 2-1 على ملعب »اليانتس ارينا«، يستقبل بايرن ميونيخ 
حامل اللقب فرايبورغ. ويحتل بايرن املركز احلادي عش����ر برصيد 12 
نقطة بعد فوزه وتعادله وخسارته بثالث مباريات، ويتقدمه فرايبورغ 

بثالث نقاط في املركز السابع.

عالميةمتفرقات 

أعلن بايرن ميونيخ األملان���ي أن مهاجمه الدولي 
ميروسالف كلوزه سيبتعد عن املالعب ثالثة أسابيع 
أخرى بعد تعرضه إلصابة عضلية جديدة في الفخذ.

يخضع ملف مدينة بيونغتش��انغ الكورية اجلنوبية 
الس��تضافة دورة األلع��اب األوملبية الش��توية عام 2018 

للتحقيقات فيما يتعلق بعقود الرعاية.

أعلن محامي مجلس إدارة احتاد زميبابوي لكرة 
القدم إقالة الرئيسة التنفيذية لالحتاد هينريتا راشوايا 
إلرسال الفرق إلى اخلارج بدون تصريح ولسوء اإلدارة 

املالية.

يس��تمر كلود بويل مدرب ن��ادي اوملبيك ليون في 
منصبه رغم أن سلسلة من النتائج املخيبة لآلمال ومن بينها 
اخلروج من كأس رابطة األندية الفرنسية دفعت مسؤولي 

النادي إلى مراجعة موقفه.

نفى مسؤولو العرض املشترك السبانيا والبرتغال 
من أجل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 
ادعاءات بالتالعب في عملية التصويت لتنظيم نهائيات 

عام 2022.

التسيو إلى الدور الرابع وانتصارات سهلة إلشبيلية وڤالنسيا وأتلتيكو مدريد
سان جرمان يتخطى ليون وأرسنال يكتسح نيوكاسل في »الرابطة« وإقصاء ماينتس وهامبورغ ودورتموند وليڤركوزن من الكأس

األسطورة األرجنتينية مارادونا 
مازال نجما في نابولي

استبعدت شركة الدواجن الهندية 
الت����ي من املق����رر أن تكم����ل صفقة 
االس����تحواذ على بالكبي����رن روفرز 
مقابل 46 مليون جنيه اس����ترليني 
)72.77 مليون دوالر( االنفاق ببذخ 
على شراء العبني جدد للنادي الذي 
يلعب في الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم. وقالت انيتا جيه. ديساي 
رئيسة شركة فنكاتيشوارا هاتشيريس 
املعروفة باسم فنكيز التي تأمل في 
شراء بالكبيرن بنهاية نوفمبر املقبل 
إنها ستنفق 5 ماليني جنيه استرليني 
فقط على العبني جدد واس����تبعدت 

التعاقد مع أسماء كبيرة.

فنكيز لن تنفق على بالكبيرن 
نصح السير االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
مدرب مان يونايتد االجنلي����زي ادارة ناديه 
بالتعاقد بعد اعتزاله التدريب مع االس����باني 
جوسيب غوارديوال مدرب برشلونة االسباني، 
حس����ب ما ذكرت صحيفة »دايل����ي ميرور« 
االجنليزية. ودعمت الصحف االسبانية احتمال 
انتقال غوارديوال )39 عاما( الذي ينتهي عقده 

الصيف املقبل، الى مان يونايتد بعد تردد أخبار 
عن س����وء العالقة بينه وبني رئيس النادي 
الكاتالوني ساندرو روس����يل. وذكر خوسه 
ماريا أوروبيغ����ت وكيل غوارديال انه اتصل 
بفريق أوروبي كبير من دون أن يحدد هويته، 
لكن »دايلي كيرور« ذكرت ان النادي هو مان 

يونايتد بنصيحة من فيرغسون.

 فيرغسون ينصح مان يونايتد بغوارديوال 


