
 الجمعة الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٥ نوفمبر ٢٠١٠ 

 34 

 نجم ميالن فيليبو اينزاغي يسجل في مرمى ايكر كاسياس (أ.پ) 

(أ.پ)   مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز يتحكم في الكرة امام كادو  

 متفرقات  عالمية 

ذكرت صحيفة «ماركا» االسبانية   
أن روبني دي ال ريد، العب نادي ريال 
مدريد االسباني، قرر االعتزال، رغم 
أنه مازال في اخلامسة والعشرين من 

عمره وذلك بسبب مشاكل قلبية.
  وقالت «ماركا» ان ريال مدريد سيعني 
الالعب مدربا ألحد فرق الشباب لديه، 
وانه سيبدأ العمل في وظيفته اجلديدة 

األسبوع املقبل.
ــي رميون  الفرنس يعتزم املدرب    
ــابق ملنتخب  دومينيك املدير الفني الس
بالده إقامة دعوى فضائية ملطالبة االحتاد 
الفرنسي بتعويض عما أصابه من أضرار 
بسبب الطريقة التي أقيل بها من تدريب 

«الديزك».
قرر احتـــاد الكرة في پاراغواي    
تقدمي موعد جميع مباريات املرحلة 
الثامنة عشـــرة في دوري پاراغواي 
للمحترفني إلى اليوم وغدا بســـبب 
االنتخابات البلدية املقرر إقامتها بعد 
غد وأوضح االحتاد أن فعاليات املرحلة 
ستفتتح اليوم بلقاء ليبرتاد املتصدر 
مع مضيفه غواراني بينما تقام باقي 
مباريـــات املرحلة فـــي اليوم التالي 
مباشرة حتى ال تتعارض مع مواعيد 
االنتخابـــات املقررة بعـــد غد والتي 
ينتظر أن يشارك فيها ثالثة ماليني 

مواطن.
اعلن نادي فيورنتينا االيطالي ان    
حارس مرمى فريقه الفرنسي سيباستيان 
ــيبتعد عن املالعب نحو ستة  فراي س
ــبب قطع في اربطة ركبته  ــهر بس اش
اليمنى.وتعرض فراي الى االصابة في 
التدريبات وسيخضع الى عملية جراحية 

في االيام القليلة املقبلة.
وجه بعض العبي املنتخب الغاني    
اتهامـــا إلى «بنـــك غانـــا» بتأخير 
مســـتحقاتهم اخلاصة بإجناز بلوغ 
دور الثمانية في بطولة كأس العالم 

٢٠١٠ بجنوب أفريقيا والبالغة ٥٠ ألف 
دوالر لكل العب رغـــم مرور أربعة 
شهور على مشاركتهم في البطولة.

ــكي عن  يغيب املهاجم إميل هيس   
ــتون ڤيال اإلجنليزي ملدة  صفوف أس
ــد تعرضه إلصابة في  ــهر تقريبا بع ش
الركبة أثناء التدريبات، وتعرض الالعب 
(٣٢ عاما) الذي اعتزل كرة القدم الدولية 
ــي األربطة  ــة ف ــف إلصاب ــذا الصي ه

وسيخضع لعملية جراحية.
انتقد ماتياس سامر، املدير الفني    
لالحتاد األملاني احملـــاوالت التركية 
اجلارية الستقطاب عدد من الالعبني 
الشبان، من ذوي اجلنسية املزدوجة 
(األملانيـــة ـ التركية) للعب باســـم 

املنتخب التركي.
أبدى مدرب املنتخب االملاني لكرة    
ــدم يواكيم لوف خوفا على مركزي  الق
قلب الهجوم واملدافع االيسر اللذين قد 
يسببان مشاكل للمنتخب في املستقبل. 
وقال لوف: في منتخباتنا لفئات ١٨ و٢٠ 
و٢١ عاما، ال يوجد العبون كرأس حربة، 
ــق على مركز املدافع  واالمر ذاته ينطب

االيسر.
تفتتح املرحلة احلادية عشرة    
من الدوري االملاني بلقاء شالكه وصيف 
املوسم املاضي ووصيف القاع حاليا 
مع ســـانت باولي الثالث عشـــر في 
الساعة ١٠:٣٠ مساء بتوقيت الكويت 

على قناة دبي الرياضية.
   أعلن تورنتو الكندي أنه اتفق مع 
املدرب األملاني يورغن كلينسمان وشركته 
«سوكرسوليوشنز» للخدمات االستشارية 
من أجل االستعانة بخبرتهما في عملية 
ــية  ــاء وتنظيم البنية األساس إعادة بن

للنادي. 
اعلن نادي سلتيك االسكوتلندي    
الفرنسي  الوســـط  امس ضم العب 

اوليفييه كابو الى صفوفه. 

 ڤان غال يثني على غوميز 
 أشــــاد الهولندي لويس ڤان غال، املدير الفنــــي لبايرن ميونيخ 
األملاني، بتطور مســــتوى أداء العبيه في الفترة األخيرة، عقب فوز 

البايرن على مضيفه كلوج الروماني ٤ ـ ٠.
  وقال ڤان غال، الذي أبدى ســــعادته بعدما أصبح بايرن ميونيخ 
أول فريق أملاني يحقق الفوز في جميع مبارياته الـ ٤ األولى في دور 
املجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور الـ ١٦: «كان 

مستوانا يتطور في املباريات األخيرة».
  وأشاد ڤان غال بالالعب ماريو غوميز الذي سجل ثالثية للفريق 
قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الرابع للفريق، قائال إنها «كانت 
مباراة رائعة وســــجل غوميز ٣ أهــــداف، إنه رائع. لقد غيرت نظامه 

شيئا ما وأصبح يسجل اآلن».

 أنشيلوتي يشيد بأنيلكا

 الم يمدد عقده مع بايرن حتى ٢٠١٦ 

 أليغري مقتنع بالتعادل

 مورينيو سعيد بأداء العبيه 

 أشـــاد اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي اإلجنليزي بأداء فريقه أمام شاختار 
دونتسيك، وقال أنشيلوتي: «لقد تأهلنا إلى دور الـ ١٦ واآلن نريد أن نضمن الفوز بصدارة 
املجموعة، كانت أمسية جيدة وأداء جيدا». مضيفا، «كان ألنيلكا الفضل في فتح املباراة 
إنه مير اآلن بأفضل حلظات مشـــواره الرياضي. إنـــه يولي الدوري اإلجنليزي اهتمامه 

األكبر ولكننا كناد نريد الفوز أيضا بدوري األبطال».

 اعلن بايرن ميونيخ بطل املانيا ان مدافعه 
الدولي فيليب الم ســـيمدد عقده مع الفريق 
٤ ســـنوات اضافية، حتى عـــام ٢٠١٦. وقال 
رئيس مجلس املراقبة فـــي بايرن ميونيخ 
كارل هاينز رومينيغـــه ملوقع النادي على 
شـــبكة االنترنت «نحن سعداء بتمديد عقد 
العب مهم لفريقنا لفترة طويلة». يلعب الم 
(٢٦ عاما)، الذي ولد في ميونيخ، مع الفريق 

البافاري منذ عام ١٩٩٥، باســـتثناء موسمي 
الفتـــرة بني ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ حيـــث كان معارا 
الى شتوتغارت. سجل الم ٤ اهداف في ١٤٨ 
مباراة خاضها مع بايرن، وفاز معه بثنائية 
الدوري والكأس في ٣ مناســـبات. ومثل الم 
منتخب املانيا في ٧٥ مباراة، وحمل شـــارة 
القائد في مونديال جنـــوب أفريقيا بغياب 

ميكايل باالك املصاب. 

 شكك المدرب ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لميالن اإليطالي في صحة الهدف األول 
لريال مدريد. وقال أليغري إن الهدف األول للريال جاء من تسلل. وهنأ أليغري، ريال مدريد 
للتأهل إلى الدور التالي، مشيرا إلى أنه قانع بالنتيجة وأنه يشعر بالسعادة بعد األداء القوي 

لفريقه والحماس الذي ظهر على العبيه خالل الشوطين وخاصة في الشوط الثاني.

 أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير 
الفنــــي لريال مدريد اإلســــباني رضاه عن 
أداء العبيه في املبــــاراة. وصرح مورينيو 
بأنــــه كان يحاول طوال املباراة التحكم في 
أعصابه كما سعى لتقدمي كل ما لديه لقيادة 
الالعبني إلى حتقيق نتيجة جيدة. وأضاف 

أنه ســــعيد مبا قدمه الالعبون وأن املباراة 
كانت رائعة بــــني هذين الفريقني الكبيرين 
وتليق بسمعة ريال مدريد وتاريخه. وقال 
ان ميالن ميكنه أن يشــــعر بالسعادة بهذه 
النتيجة لكن ليس بشــــكل كبير ألنه كان 

قريبا من الفوز باملباراة.

 كراوتش:
  التسجيل يمتعنا 

 مونتاري يعاني
  من إصابة 

 قال بيتـــر كراوتش العب 
توتنهـــام اإلجنليزي إن الفوز 
الثمني الذي حققه على ضيفه 
إنتر ميالن بطل إيطاليا يظهر 
قدرة توتنهام على تقدمي أداء 
رائع عندما يبادر بالتسجيل في 
مرمى املنافس. وأوضح كراوتش 
أنه للمرة األولى منذ املباراة التي 
فاز فيها توتنهام على تفينتي 
أنشـــكيده الهولنـــدي مبلعب 
«وايت هارت لني» في سبتمبر 
املاضي، افتتح الفريق التسجيل 
ليكون مبثابة خطوة مهمة نحو 

حتقيق الفوز باملباراة.

 أعلن إنتر ميالن اإليطالي أن 
العب خط وسطه الغاني سولي 
مونتاري يعاني من إصابة في 
ربلة الســـاق اليمنى (عضلة 
السمانة). وخضع مونتاري 
للفحص من قبل الفريق الطبي 
للنادي اإليطالي، عقب املباراة 
أمام توتنهام اإلجنليزي. وذكر 
النادي في موقعه على اإلنترنت 
أن الالعبني حصلوا على راحة 
التدريبات،  على أن تستأنف 
حيث يستعد الفريق الذي يدربه 
املدير الفني االسباني رافاييل 
بنيتيز خلوض املباراة املقررة 
أمام بريشـــيا غـــدا. وخضع 
استيبان كامبياسو وخوليو 
إعادة تأهيل  سيزار جللسات 

بعد تعرضهما إلصابات. 

 بات تشلســــي االجنليزي 
وبايــــرن ميونيــــخ االملاني 
وصيف بطل املوسم املاضي 
وريال مدريد االسباني اول 
املتأهلني الــــى الدور الثاني 
بفــــوز االول علــــى ضيفه 
سبارتاك موسكو الروسي ٤-١، والثاني على 
مضيفه كلوج الروماني ٤-٠، وتعادل الثالث 
مع مضيفه ميــــالن االيطالي ٢-٢ في اجلولة 
الرابعة للمجموعات ٥ و٦ و٧ و٨ ضمن مسابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
  في املباراة االولى على ملعب «ستامفورد 
بريدج» في لندن، انتظر تشلسي الشوط الثاني 
لدك شباك ضيوفه برباعية مجددا فوزه على 
الفريق الروســــي بعدما كان تغلب عليه  ٢-٠ 

في اجلولة الثالثة.
  وافتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة ٤٩ عبر 
مهاجمه الفرنسي نيكوال انيلكا عندما تلقى كرة 

داخل املنطقة من العاجي سالومون كالو وسددها 
مــــن زاوية صعبة داخل املرمــــى. وهو الهدف 
اخلامس النيلكا في املسابقة هذا املوسم فلحق 
باالرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 

الى املركز الثاني على الئحة الهدافني.
   وحصل العاجي ديدييه دروغبا على ركلة 
جزاء اثر عرقلته داخل املنطقة من قبل املدافع 
يفغيني ماكيف فانبرى لها بنفســــه مســــجال 

الهدف الثاني (٦٢).
  واضاف املدافع الصربي ايفانوفيتش الهدف 
الثالث بضربة رأسية اثر كرة عرضية من دروغبا 
(٦٦)، وقلص سبارتاك موسكو الفارق بواسطة 
تيكيتا باجينوف (٨٦) قبل ان يعيد ايفانوفيتش 
الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع 

للفريق اللندني من تسديدة قوية (٩٢).
  وفي املجموعة ذاتها، عزز مرسيليا الفرنسي 
حظوظه في التأهل الى الــــدور الثاني بفوزه 
الساحق على مضيفه زيلينا السلوفاكي ٧-٠، 

ودخل طرفا قويا في املنافســــة مع سبارتاك 
موسكو على البطاقة الثانية.

   رباعية «باڤارية»

  وعلى غرار مرسيليا، حقق بايرن ميونيخ 
فوزا كبيرا على مضيفه كلوج الروماني ٤-٠ 
بعدمــــا كان عانى االمرين ذهابــــا على ارضه 
قبل اسبوعني حيث فاز ٣-٢ بينها هدفان من 
النيران الصديقة. ويدين بايرن ميونيخ بتأهله 
الى مهاجمه الدولي ماريو غوميز الذي سجل 
هاتريك في الدقائق ١٢ و٢٤ من مســــافة قريبة 
اثر تلقيه كرة من باستيان شفاينشتايغر و٧١ 
اثر تلقيه كرة من شفاينشــــتايغر ايضا رافعا 
رصيده الى ٤ اهداف في املســــابقة بعد االول 
في مرمى كلوج ايضا ذهابا في ميونيخ.وهو 
الهاتريك الثاني لغوميز مع الفريق البافاري هذا 
املوسم بعد ثالثيته في مرمى هانوڤر (٣-٠) 

في الدوري احمللي.

  وختم الدولي االخر توماس مولر املهرجان 
بهدف رابع في الدقيقة االخيرة.

  وهو الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ 
وهي سابقة بالنسبة له في املسابقة االوروبية 
العريقة. ورد روما االيطالي الدين ملضيفه بال 
السويسري عندما تغلب عليه ٣-٢ وانعش اماله 
في املنافســــة على البطاقة الثانية للمجموعة 
السادسة. وانفرد روما باملركز الثاني برصيد 

٦ نقاط بفارق ٣ نقاط امام بال وكلوج.

   مسرح ميالنو 

  وعلى ملعب «سان سيرو» في ميالنو، حجز 
ريال مدريد بطاقته الى الدور الثاني بتعادله 

مع مضيفه ميالن ٢-٢ في قمة اجلولة.
  واهدر ريال مدريد فوزا تاريخيا في املتناول 
وكان بامكانه االطاحة مبيالن وبنتيجة كبيرة 
بالنظر الى الفرص الكثيرة التي سنحت ملهاجميه 
خصوصا في الشوط االول، بعد ان جنح هيغواين 

في افتتاح التســــجيل اثر هجمة منسقة قادها 
مواطنه دي ماريا قبل ان ميرر له كرة على طبق 
من ذهب داخل املنطقة فكسر مصيدة التسلل 

وتابعها بيمناه على يسار ابياتي (٤٥).
  وكاد يدفع الثمن غاليا ويخرج منهزما بعدما 
قلــــب املخضرم فيليبو اينزاغي الطاولة عليه 
مباشرة بعد دخوله مكان البرازيلي رونالدينيو 
الن االول سجل هدفني وحول تخلف فريقه الى 
تقــــدم ٢-١، قبل ان ينجح البديل بيدرو ليون 
في ادراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع وانقذ فريقه من اخلسارة االولى 
في مختلف املســــابقات هذا املوسم.واستمرت 
عقدة النادي امللكي في سان سيرو وفشل للمرة 
السابعة في اقتناص الفوز حيث خسر ٥ مرات 
وتعادل في مناسبتني.ورفع ريال مدريد رصيده 
الى ١٠ نقاط بفــــارق ٥ نقاط امام ميالن. وفي 
املجموعة ذاتها، ابقى اوكسير على اماله بتحقيقه 
للفوز االول عندما تغلب على اياكس امستردام 

الهولنــــدي 
٢-١ وثــــأر 
خلســــارته 
امــــام االخير 
بالنتيجة ذاتها 
ذهابا. ورفع اوكسير 

رصيده الى ٣ نقاط مقابل ٤ الياكس.

   الثأر االوكراني 

  وفي املجموعة الثامنة، ثأر شاختار دانيتسك 
االوكراني خلســــارته ١-٥ ذهابا امام ارسنال 
االجنليزي عندما تغلب عليه ٢-١ وحرمه من 

التأهل املبكر الى الدور الثاني.
  وعزز سبورتينغ براغا حظوظه في التأهل 
الى الدور الثاني عندما جدد فوزه على مضيفه 
بارتيزان بلغراد بهدف وحيد سجله البرازيلي 
موزيس مورا في الدقيقة ٣٦ بضربة رأسية اثر 

متريرة من االوروغوياني لويس اغيار. 

 تشلسي وبايرن ميونيخ وريال مدريد
  أول المتأهلين إلى الدور الثاني

 شاختار ثأر من أرسنال وسباعية لمرسيليا في زيلينا بدوري أبطال أوروبا 

 ذكرت صحيفة «ماركا» امس ان النجم الفرنسي السابق زين الدين 
زيدان وماركو ماتيراتزي مدافع املنتخب االيطالي الفائز بكأس العالم عام 
٢٠٠٦ تصاحلا في مدينة ميالنو االيطالية قبيل انطالق املباراة بني ريال 

مدريد اإلسباني وميالن ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا (٢-٢).
  ونقلت الصحيفة االسبانية عن رئيس نادي انتر ميالن، بطل ايطاليا 
في املواسم اخلمسة االخيرة، ماسيمو موراتي قوله «اني سعيد لهما. لقد 
حان الوقت، وهما قاما بعمل جيد». ولم ينف او يؤكد زيدان وماتيراتزي 

النبأ الذي اشـــار الى لقائهما في الفندق حيث نزلت بعثة ريال مدريد 
بعد ان وصل ماتيراتزي إللقاء التحية على مدربه في املوسمني املاضيني 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يشرف حاليا على الفريق اإلسباني، 

فيما يعمل زيدان مستشارا لرئيسه فلورنتينو بيريز.
  وأشارت «ماركا» الى ان اللقاء األول بينهما كان «باردا»، ثم تناقشا 
معا وتوصـــال الى «اتفاق مصاحلة»، مؤكدة ان «املشـــهد انتهى بقبلة 

أصبح بعدها املاضي صفحة من النسيان». 

  اتفاق صلح بين زيدان وماتيراتزي


