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 نجم انتر ميالن الكاميروني صامويل إيتو تألق
  في مباراة توتنهام ويحمل مسؤولية كبرى للتسجيل

 

 وقع تالسن حاد بني التوغولي اميانويل اديبايور مهاجم مانشستر سيتي االجنليزي 
وزميله املدافع الدولي البلجيكي فنســـان كومباني، كاد يتطور الى تشابك باأليدي 
لوال تدخل العاجي يحيى توريه لفض االشكال، بحسب ما ذكرت الصحف االجنليزية 
الصادرة امس. ونشـــب اخلالف بعد اتهام أديبايور لكومباني بارتكابه الكثير من 
االخطاء على كيفن دويل، في حني اعتبر البلجيكي الشاب ان مهاجم أرسنال السابق 
كان أنانيا بطريقة لعبه. وارتفعت حدة التالســـن وكاد يتطور الى عراك لوال تدخل 

العب برشلونة السابق الدولي العاجي يحيى توريه البعاد الالعبني. 

 أعلن ليڤربول اإلجنليزي أنه قد يفتقد جهود 
العب خط وسطه جول كول أمام تشلسي بسبب 

اإلصابة في أوتار الساق.
  وخرج جو كول (٢٨ عاما)، املنضم لليڤربول 
الصيف املاضي في صفقة انتقال حر بعد رحيله 
عن تشلسي، بعد مرور ٦٠ دقيقة من املباراة 

التي فاز فيها فريقه على بولتون ١-٠. 

 ليڤربول قد يفتقد كول  تالسن حاد بين أديبايور وكومباني 

 متفرقات  عالمية 

توفي جنم كرة السلة االميركي السابق موريس لوكاس   
الذي ســــاهم في احراز بورتالند لقب العام ١٩٧٧، عن عمر 
٥٨ عاما بعد صراع طويل مع ســــرطان املثانة، بحسب ما 

ذكر فريق بورتالند.
ــمني  ــق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوس حق   
ــتايت ووريورز  ــهال على ضيفه غولدن س االخيرين فوزا س
١٠٧-٨٣ ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وحقق 
ميامي هيت فوزا سهال على مضيفه نيوجيرزي نتس ١٠١-٧٨، 
وفي مباراتني أخريني، فاز دالس مافريكس على لوس اجنيليس 

كليبرز ٩٩-٨٣، ويوتا جاز على أوكالهوما سيتي ١٢٠-٩٩.
اعترف ماريك هامســـيك العب خط وسط نابولي    
اإليطالي بأنه من الصعب عليه أن يرفض االنتقال ملان 
يونايتـــد اإلجنليزي إذا ما تقـــدم بطل إجنلترا بعرض 

لضمه إلى صفوفه. 
ــتهل منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم مسيرته في  اس   
بطولة كأس األمم األفريقية للسيدات بفوز ثمني ١ -٢ على نظيره 

التنزاني بستاد مدينة سينابا التي تستضيف البطولة.
أكد اليكس ماكليش املدير الفني لبرمنغهام سيتي أن    
فريقه كان يستحق احلصول على ضربة جزاء نتيجة ملس 
الكرة ليد نيغيل ريو كوكر خالل التعادل السلبي مع أستون 

ڤيال.
ــتيف بروس املدير الفني لسندرالند عن حزنه     أعرب س
ــل. ــق بعد الهزمية املهينة التي مني بها ٥ـ١ أمام نيوكاس العمي

وقال بروس «كنا نستحق الهزمية حقا، كنا عاجزين ولم نكن 
ــؤولية على االطالق»، وأضاف «أعرف أن األمر  على قدر املس
ــيتطلب وقتا طويال لتعويض اجلماهير، لقد هزمنا أنفسنا،  س

ولم يكن ليحدث ما هو أسوأ من ذلك».
أثبت كيفني نــــوالن أنه صفقة ناجحة بكل املقاييس    
لفريق نيوكاسل بعدما ســــجل ثالثة أهداف وقال نوالن، 
الذي انضم لصفوف نيوكاسل قادما من بولتون في يناير 
٢٠٠٩ «بالتأكيد انه أمر مذهل، كنا ندرك أنها ستكون مباراة 
صعبة، واعتقد أنها كانت كذلك، أعتقد أن احلظ حالفنا في 

عدد األهداف». 

 تعادل ڤياريال وخيخون
 فشل ڤياريال في اللحاق ببرشلونة حامل اللقب الى املركز الثاني 
بتعادله مع مضيفه ســـبورتينغ خيخون ١ - ١ في املرحلة التاسعة 

من الدوري االسباني لكرة القدم.
  واكمل ڤياريال املباراة بعشرة العبني اثر طرد مدافعه االرجنتيني 

غونزالو رودريغيز في الدقيقة ٧٧ لتلقيه االنذار الثاني.
  واكتفى ڤياريال ريال بنقطة واحدة تراجع بها الى املركز الثالث 
بفارق نقطتني خلف برشلونة شريكه السابق في املركز الثاني والذي 

كان سحق ضيفه اشبيلية.
  ولم يكن حال اتلتيكو مدريد افضل من ڤياريال وســـقط في فخ 

التعادل امام ضيفه امليريا ١ - ١.
  واستعاد راسينغ سانتاندر توازنه بعد سقوطه املذل امام ريال 
مدريد ١ - ٦ في املرحلة املاضية، وفجر جام غضبه أمام اوساسونا 
وسحقه ٤ - ١. وحقق ديبورتيڤو الكورونا فوزه االول هذا املوسم 
عندما اكرم وفادة ضيفه اسبانيول بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
ادريان لوبيز الڤاريز (٢٨) والبرتو لوبو (٧٦) واالرجنتيني دييغو 
دانييل كولوتو (٨٧). وحقق اتلتيك بلباو فوزا مستحقا على ضيفه 
خيتافي بثالثية نظيفة تناوب على تســـجيلها اندوي ايال أوال (٦) 

وميكل سان خوسيه (١٢) وايغور غابيلوندو (٨٣).
  وسقط ملقة امام ضيفه ريال سوسيداد بهدف خلوان خيمينيز 
لوبيز «خوامني» (٧٧) مقابل هدفني للفرنسي انطوان غريزمان (٤٣) 

وخوسيبا ليورنتي (٥٥).
   فرنسا

  تعادل مونبلييه مع باريس ســـان جرمان ١ - ١، وڤالنسيان مع 
ضيفه ليل بالنتيجة ذاتها في ختام املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
الفرنسي. ورفع ليل رصيده الى ١٥ نقطة في املركز الثامن مقابل ١٤ 

لڤالنسيان احلادي عشر.
  الى ذلك، قالت رابطة أندية الدوري امس إن مباراة موناكو وبوردو 
التـــي كانت مقررة اول من امس ســـتقام اليوم. وكانت هذه املباراة 
واحدة من لقاءين جرى تأجيلهما بســـبب هطول أمطار غزيرة على 
جنوب فرنســـا. ولم يتحدد حتـــى اآلن املوعد اجلديد القامة مباراة 

مرسيليا وستاد رين.
  وفي ايطاليـــا تعادل كاتانيا مع فيورنتينـــا بالنتيجة ذاتها في 

املرحلة التاسعة من الدوري االيطالي. 

 ريكيلمي يرحب 
باستمرار باتيستا 

 أعرب خــــوان رومان 
ريكيلمي جنم وسط بوكا 
جونيورز األرجنتيني لكرة 
القدم عن تأييده استمرار 
ســــرخيو باتيستا مديرا 
التانغو،  فنيا ملنتخــــب 
العودة  مبديا رغبته في 
إلــــى التشــــكيلة بعد أن 
غاب عن مونديال جنوب 

أفريقيا.
  وقال العب برشـــلونة 
وڤياريال اإلسبانيني السابق 
«األمـــور مضت جيدة مع 
باتيستا. لقد كنت معه ٤٠ 
يوما في الصني عندما متكنا 
من الفوز بامليدالية الذهبية 

األوملبية (عام ٢٠٠٨).
  لـــو مت تأكيد بقائه في 
املنصـــب فإنه سيســـعد 
بالتأكيد. أمتنى له األفضل»، 
النادي  مثنيا على جنمي 
الكتالوني، مواطنه ليونيل 
ميسي واالسباني أندريس 

إنييستا.
  وقال الالعب الذي غاب 
عن كأس العالم بســــبب 
الفني  املديــــر  خالف مع 
السابق دييغو مارادونا 
«املنتخب هو أعظم الفرق 
بالنســــبة لالعــــب وأنا 
أحب أن أكون أحد أفراده 

دوما». 

البرتغالي علــــى ملعب «دا لوز» 
ضمــــن املجموعة الثانيــــة، علما 
ان مبــــاراة الذهــــاب انتهت بفوز 
الفريق الفرنسي ٢-٠ على ملعب 

«جيرالن».
  ويتصدر ليون الترتيب برصيد 
٩ نقاط، بفارق ٣ نقاط عن شالكه 

األملاني و٦ نقاط عن بنفيكا.
  ومتكن بطل فرنسا بني عامي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٨ من الفوز على سوشو 
٢-١ في الدوري احمللي، وهو يبحث 
عن تكرار اجناز املوسم املاضي عندما 
تأهل الى نصف نهائي املســــابقة 
القارية قبل أن يخرج أمام بايرن 
ميونيــــخ األملاني. وفي املجموعة 
ذاتها، يســــافر متصدر املجموعة 
الثالث مان يونايتد االجنليزي (٧ 
نقاط) الــــى تركيا ملالقاة بورصة 
ســــبور االخير بعد أن هزمه ١-٠ 
منذ أسبوعني. وميلك فريق السير 
اليكس فيرغسون دفاعا حديديا، اذ 
لم يتلق اي هدف في ٣ مباريات، 
وسيضعه الفوز على شفير التأهل 
الى الدور الثاني. ويأمل ڤالنسيا 
القفز فوق  االســــباني (٤ نقاط) 
رينجرز االســــكتلندي (٥ نقاط) 
في الترتيب، عندما يستضيفه على 
ملعب «ميستايا» علما ان مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل ١-١. 

خدمات قائد وسطه شاڤي العائد 
من اإلصابة.

  ويتصدر برشــــلونة الترتيب 
برصيد ٧ نقاط بفارق نقطة واحدة 
عن كوبنهاغن. وفي املجموعة ذاتها، 
الروسي  يســــتقبل روبني كازان 
(نقطتان) باناثينايكوس اليوناني 
(نقطة). وســــتكون فرصة ليون 
الفرنسي متاحة بالتأهل الى الدور 
الثاني، عندمــــا يحل على بنفيكا 

املنطقية بالتأهل.

  تكرار الفوز

  وفــــي املجموعة الرابعة، يأمل 
برشلونة االســــباني تكرار فوزه 
األخير على كوبنهاغن الدمناركي 
٢-٠، عندما يحل عليه على ملعب 
«باركن شــــتاديون»، منتشيا من 
فوزه الساحق على اشبيلية ٥-٠ 
في الدوري احمللي، وهو سيستعيد 

لبنيتيز، عنها للمرة األولى منذ 
عام ٢٠٠٥.

  وتعـــود مشـــاركة توتنهام 
االخيرة في املسابقة حتت نظامها 

القدمي الى موسم ١٩٦١-١٩٦٢.
  وفي مبـــاراة ثانيـــة ضمن 
املجموعة ذاتها، يستقبل ڤيردر 
برمين األملاني تونتي انشكيدة 
الفريقني  ادراك  الهولندي، مـــع 
احلاجة الى الفوز إلبقاء آمالهما 

البرازيلي جوليو سيزار والعب 
الوســـط االرجنتيني استيبان 
كامبياسو بسبب االصابة، ليحل 
لوكا كاستيالتزي بدال من االول 

ومونتاري بدال من الثاني.
  والالفـــت ان توتنهام تأهل 
الى املســـابقة بحلوله رابعا في 
الدوري االجنليزي املمتاز املوسم 
املاضي، وكان من بني املساهمني 
في إبعاد ليڤربول، الفريق السابق 

امكانية مشـــاركة  ينصب على 
صانـــع ألعابه الهولندي رافايل 
ڤـــان در ڤارت، الـــذي خرج من 

مواجهة مانشستر مصابا.
  وحصل انتر على يوم اضافي 
اذ تغلب على  للقاء،  للتحضير 
جنوى بهدف وحيد للغاني سالي 
مونتاري، محتال املركز الثاني في 
الدوري احمللي خلف التســـيو، 
وهو سيخســـر خدمات حارسه 

بعد ٣٥ دقيقة، قدم املتألق غاريث 
بايل نهاية مباراة رائعة عندما 
سجل ثالثية «هاتريك» لم تشفع 
لسبيرز بنيل نقطة التعادل على 
أقل تقدير. وتصدر انتر ترتيب 
املجموعة برصيد ٧ نقاط بفارق 

٣ نقاط عن الفريق اللندني.
أمام    ورغم خسارة توتنهام 
مان يونايتـــد ٢-٠ في الدوري 
االجنليـــزي اال ان قلق ريدناب 

انتر   يطمـــح 
ميالن االيطالي 
اللقب  حامـــل 
نة  شـــلو بر و
اإلسباني حامل 
لقب ٢٠٠٩ وليون الفرنسي الى 
بلوغ الدور الثاني من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، عندما 
يحل األول ضيفا على توتنهام 
االجنليزي والثاني على كوبنهاغن 
الدمناركي والثالث على بنفيكا 
البرتغالي فـــي اجلولة الرابعة 
من الدور االول اليوم. لكن انتر 
ميالن الذي أحـــرز اللقب األول 
املوســـم املاضي بعد صيام ملدة 
٤٥ عاما، ســـيخوض مواجهته 
األصعب في هذه النسخة، عندما 
ينتقل الى شمال العاصمة لندن 
ملواجهة توتنهام هوتسبر على 
ملعبه «وايت هارت الين» ضمن 
املجموعة االولى. وجاءت املباراة 
االخيرة بني الطرفني منذ أسبوعني 
غريبة في مجرياتها، فبعد تقدم 
«نيراتزوري» ٤-٠ على ملعبهم 
«سان سيرو» عبر االرجنتيني 
الكاميروني  خافيير زانيتـــي، 
صامويل ايتو (٢) متصدر ترتيب 
هدافي املســـابقة مع ٦ أهداف، 
والصربي ديان ســـتانكوڤيتش 

 ريدناب: مباراة صعبة فرينغز: نفتقد الغريزة القاتلة 
  وبنيتيز يشيد بتوتنهام 

 انييستا: على السكة الصحيحة  

 أوالس: نفكر بالصدارة   فرديناند يغيب

 بعد خسارة ڤيردر برمين امام نورمبرغ ١-٣ في البوندسليغا، اعتبر العب برمين املخضرم تورسنت 
فرينغز (٣٣ عاما) ان فريقه يفتقد الى «الغريزة القاتلة»، وذلك بعدما تعرض الفريق االخضر خلسارته 
الرابعة في ١٠ مباريات: «بعض أعضاء الفريق ال يعلمون ما هو معنى حمل قميص فيردر برمين. عليهم 
االدراك ان وضعنا حساس. هناك الكثير من االشخاص املستهترين في هذا الفريق». وشن فرينغز حملة 
على زميليه مهاجم تونتي السابق النمساوي ماركو أرناوتوفيتش واملدافع الفرنسي ميكايل سيلفستر، 

بعد خروج برمين من مسابقة الكأس وحلول الفريق في املركز احلادي عشر في الدوري.

 اعتبر مدرب توتنهام هاري ريدناب ان العبه غاريث بايل (٢١ عاما) 
اصبـــح من أفضل الالعبني في العالم على اجلهة اليســـرى من امللعب، 
ما ســـيصعب املهمة على فريق تشلسي املدرب االسباني رافايل بنيتيز 
الذي امضى ستة أعوام في الدوري االجنليزي مع ليڤربول وتوج معه 
بلقب املسابقة القارية عام ٢٠٠٥، قبل أن يتركه في نهاية املوسم املاضي: 
«مباراة العودة في لندن ســـتكون صعبة». وقال ريدناب: «صحيح اننا 
نلعب على ارضنا، لكن من الصعب الفوز عليهم. شاهدتهم في تشلسي 
العـــام املاضي ومتكنوا من اقصائه.الفـــرق االيطالية تعلم كيف تلعب 
خارج ارضها ومن الصعب الفوز عليها». من جهته، قال مدرب انتر ميالن 
االسباني رافايل بنيتيز: «توتنهام فريق جيد ورغم بدايته السيئة فقد 

أظهر امكاناته في الشوط الثاني».

 قال العب وسط برشلونة اندريس 
اينييســـتا بعد املباراة التي سجل 
فيها االرجنتيني ليونيل وميســـي 
ودافيد فيا ثنائية: «لسنا أفضل ألننا 
فزنـــا ٥-صفر، لكننا على الســـكة 

الصحيحة». 

 يغيـــب مدافـــع مـــان يونايتد 
اإلجنليزي ريو فرديناند أمام بورصة 
ســـبور التركي، وغادر الوفد بدون 

الالعب إلى تركيا. 

 انهى رئيس ليون جان ميشال اوالس اسابيع 
من التساؤالت حول مصير مدربه كلود بويل 
قبل أن مينحه الثقة االســــبوع املاضي. وقال 

أوالس انه يأمل عودة فريقه بنقطة من لشبونة: 
«بدأنا نفكر بتصدر املجموعة، والتعادل مفيد 

في لشبونة». 

 إنتر ميالن لتجنب غضب توتنهام
  وبرشلونة وليون األقرب إلى التأهل 

 مان يونايتد في مهمة نارية أمام بورصة وبريمن لتخطي تونتي في دوري أبطال أوروبا 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي  
 المجموعة األولى 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  توتنهام ـ انتر ميالن 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٤٥  ڤيردر برمين ـ تونتي انشكيدة 

 المجموعة الثانية 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  بنفيكا ـ ليون 

 المجموعة الثالثة 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ١٠:٤٥  ڤالنسيا ـ رينجرز 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠:٤٥  بورصة سبور ـ مان يونايتد 

 المجموعة الرابعة 
 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٨:٣٠  روبني كازان ـ باناثينايكوس 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠:٤٥  كوبنهاغن ـ برشلونة 

 ميسي ورونالدو.. تحٍد وسباق نحو القمة

 ريبيري «ألماني تقريباً» وأوليتش يغيب ٦ أشهر 

 بينما أكدت املراحـــل األولى من الدوري 
االســـباني لكرة القدم أن الصراع على لقب 
البطولة سينحصر مجددا بني فريقي ريال 
مدريد وبرشلونة كما هو احلال منذ سنوات، 
تيقن جميـــع املتابعني للبطولة أن الصراع 
على األرقام القياسية سينحصر بني جنمي 
الفريقني وهما األرجنتيني ليونيل ميسي في 
برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

في ريال مدريد.
  وبعـــد مرور املراحل التســـع األولى من 
املســـابقة هذا املوسم، أكد ميسي ورونالدو 
أنهما جنمان ال ميكن الوصول إليهما عندما 

يظهران مبستواهما املعهود.
  وواصـــل الالعبان صراعهما واســـتأنفا 
املطـــاردة في قائمة هدافي املســـابقة بعدما 
سجل ميسي هدفني في املباراة التي فاز فيها 
برشلونة ٥-٠ على ضيفه اشبيلية كما سجل 
رونالدو هدفني أيضا ليقود فريقه إلى الفوز 

٣-١ على إيركوليس.
  وفي ظل هذا املستوى الرائع لالعبني في 
املوسم احلالي، يترقب جميع املتابعني للدوري 
االسباني املباراة بني الفريقني واملقررة يوم 

٢٨ اجلاري على ســـتاد «نوكامب» ملشاهدة 
املنافسة اخلاصة بني الالعبني.

  وأوضح ميسي مدى استعداده لهذه املباراة 
«الكالسيكو»، حيث أكد أن فريقه لن يلتفت 
لتصريحات املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني لفريق ريال مدريد والذي يسعى 
ملضاعفة الضغوط على فريقه من باب «احلرب 

النفسية».
  وبينما جنح رونالدو في تسجيل هدفني في 
مباراة واحدة لثالث مباريات في الدوري هذا 
املوسم، جنح ميسي في تسجيل ثالثة أهداف 
(هاتريك) خالل مباراة واحدة وكذلك أربعة 

أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة واحدة.
  وما يثير التفـــاؤل في صفوف الفريقني 
أن روعـــة األداء وهز الشـــباك ال يقتصران 
على ميســـي ورونالدو فحسب وإمنا يجد 
كل من الالعبني املعاونة من زمالئه بالفريق 
وفـــي مقدمتهم ديڤيـــد فيا في برشـــلونة 
واألرجنتينيان آنخـــل دي ماريا وغونزالو 
هيغواين واألملاني مسعود أوزيل في ريال 
مدريد بخالف عنصر األمان الذي يكفله حارس 

املرمى إيكر كاسياس. 

 اعتـــرف فرانك ريبيري، العب خط وســـط بايرن 
ميونيخ األملاني بأنه يشـــعر وكأنـــه «أملانيا تقريبا» 
ويشعر بسعادة لتمديد عقده مع النادي األملاني حتى 
عام٢٠١٥. كمـــا يغيب الكرواتي إيفيـــكا أوليتش عن 

صفوف بايرن ميونيخ ملدة ستة أشهر بسبب إصابة 
في الغضروف اخلارجي للركبة، وسيكون على أوليتش 
اخلضوع فورا جلراحة، حيث يتوجه الالعب الكرواتي 

في غضون األيام املقبلة إلى الواليات املتحدة. 


