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  ١٤   نوفمبر  ٢٠١٠ 

 أعلن نادي ريال مدريد االسباني لكرة القدم عن تعيني  30 
أســـطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان رسميا في 
منصب املستشار الرئاسي للفريق األول لكرة القدم بالنادي.
وأوضح النادي علـــى موقعه باالنترنـــت أن الغرض من 
تعيينه بهذا املنصب هو املساهمة في اكتمال ظروف وأجواء 
العمل في الفريق، وأوضح النادي أن زيدان سيكون مكلفا 
ومستعدا دائما لتنفيذ تعليمات رئيس النادي ونقل وتلبية 

رغبات املدير الفني للفريق في كل ما يتعلق بالفريق حيث 
سيكون على اتصال دائم بكل من رئيس النادي واملدير الفني 
للفريق، ويشارك زيدان أيضا في تسهيل مهام الفريق في 
مباريات دوري أبطال أوروبا وسيسافر مع الفريق بشكل 
منتظم خالل مشاركاته في مختلف البطوالت، كما سيكون 
مكلفا بحضور جميع لقاءات واجتماعات الفريق وتدريباته 

وجلسات الالعبني مع املدير الفني للفريق. 

 تعيين زيدان رسميًا في منصب المستشار الرئاسي للريال

 بوروسيا دورتموند يغرد خارج السرب في «البوندسليغا».. وتشلسي لالنفراد بالصدارة بعد تعادل مان يونايتد

 «دربي» ناري بين إنتر وميالن.. وريال مدريد ضيف ثقيل على خيخون

 صراع على الكرة بني مهاجم إنتر ميالن دييغو ميليتو ومدافع ميالن اليساندرون نيستا في مباراة سابقة 

 يبــــدو ريــــال مدريد مرشــــحا 
لالحتفاظ بصدارته عندما يخوض 
اختبارا سهال نسيبا امام مضيفه 
ســــبورتينغ خيخون في املرحلة 
احلادية عشرة من الدوري االسباني. 
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 
نقطــــة عن برشــــلونة وثالث عن 
ڤياريال ومــــن املتوقع ان يحافظ 
على اقله علــــى فارق النقطة التي 
تفصله عن غرميه الكاتالوني نظرا 
للعروض الهجومية التي يقدمها هذا 
املوسم والتي جتلت في تسجيله 
٢٧ هدفا في الدوري في ٨ مباريات 
حتــــى اآلن بفضل تألق البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو (١١ هدفا) 
واالرجنتينــــي غونزالو هيغواين 
(٥ اهداف). ويدخل النادي امللكي، 
الباحث عن فوزه الســــادس على 
التوالي والتاسع هذا املوسم، الى 
مباراته مع خيخون الذي لم يحقق 
سوى فوزين هذا املوسم، مبعنويات 
جيدة بعدما تخطى عقدة مسابقة 
الكأس وخروجه املوســــم املاضي 
مــــن دور الـ ٣٢ على يد الكوركون 
من الدرجة الثالثة، وذلك بسحقه 
بورسيا ٥ - ١ في طريقه الى ثمن 
النهائي. وفي املواجهات االخرى، 
يخوض اســــبانيول الرابع مباراة 
سهلة نسبيا امام مضيفه راسينغ 
سانتاندر، فيما يلعب ڤالنسيا الذي 
خســــر ثالثا مــــن مبارياته االربع 
االخيرة مع خيتافي، واشبيلية مع 
مضيفه سرقسطة، وهيركوليس 
اليكانتــــي مع ريال سوســــييداد، 
وملقة مع ليڤانتي، ومايوركا مع 

ديبورتيڤو الكورونا.

  إيطاليا

  ســــيكون ملعب «سان سيرو» 
مســــرحا ملوقعة نارية اليوم بني 
ميالن املتصدر اجلديد وجاره انتر 
ميالن حامل اللقب في املرحلة الثانية 
عشرة من الدوري االيطالي. وكان 
ميالن استفاد من سقوط التسيو 
ليتربع على الصدارة بعد فوز االول 
على ضيفه باليرمو ٣ - ١ وخسارة 
الثاني امام مضيفه تشيزينا ٠ - 
١، فيما حقق انتــــر ميالن نتيجة 
متواضعة جديدة وفشل في حتقيق 
الفوز للمباراة الثالثة على التوالي 

وواصل بوروسيا دورمتوند نتائجه 
الرائعة في الدوري في سعيه الى 
التتويج باللقــــب االول منذ عام 
٢٠٠٢، محققا فوزه العاشــــر في 
الدوري هذا املوسم.افتتح الياباني 
املتألق شينجي كاغاوا التسجيل 
مســــتغال كرة عرضية فســــددها 
من نقطة اجلزاء خادعا احلارس 
التشــــيكي دروبني (٤٩). ورفع 
كاغاوا رصيده الى ســــتة اهداف 
هــــذا املوسم.وحســــم دورمتوند 
اثر  النتيجة نهائيا في مصلحته 
هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها 
الكرة امــــام املهاجم الباراغوياني 
لوكاس باريوس ليتابعها من مسافة 

قريبة داخل الشباك (٧٠).
  وســــيكون بايــــرن ميونيــــخ 
مطالبا بالفوز على ضيفه القوي 
نورمبرغ علــــى ملعب «اليانتس 
ارينا» وال شيء ســــوى ذلك من 
العودة  امل  اجل احملافظة علــــى 
الى دائرة املنافســــة ألنه يتخلف 
حاليا بفــــارق ١٥ نقطة عن غرمي 
التسعينات بوروسيا دورمتوند. 
ويستعيد بايرن ميونيخ خدمات 
جنمه الفرنسي فرانك ريبيري بعد 
غيابه عن املالعب حوالي شهرين 
وسيتواجد ضمن الئحة الالعبني 
اليوم  الذين سيخوضون مباراة 
امام نورمبرغ في الدوري احمللي.
وتنتظر ادارة النادي «الباڤاري» 
بفــــارغ الصبر ايضا عودة النجم 
الهولندي اريــــني روبن في بداية 
العام املقبل بعد ان غاب عن املالعب 
منذ نهاية مونديال جنوب افريقيا 
بسبب تفاقم اصابته. ويلتقي اليوم 
ايضا هوڤنهامي مع فرايبورغ في 

مباراة قوية.

  فرنسا

  يحل ريــــن الثاني ضيفا على 
اوكسير في املرحلة الثالثة عشرة 
من الدوري الفرنسي فيما يخوض 
باريس سان جرمان اختبارا صعبا 
نسبيا امام مضيفه لوريان ويلتقي 

ليون مع نيس. 

(بينها خســــارته في دوري ابطال 
 ١ امام توتنهام االجنليزي  اوروبا 
- ٣)، بتعادله مع ليتشــــي ١ - ١، 
فتحضر بالتالي بشكل سيئ ملوقعته 
مع جاره ميالن وتراجع الى املركز 
الرابع. ويتصــــدر ميالن الترتيب 
بفارق نقطة عن التسيو الذي مني 
بهزميته الثانية على التوالي بعد 
ان خسر دربي العاصمة في املرحلة 
السابقة. وتعتبر مباراة اليوم على 
ارض انتر ميالن الذي خرج فائزا 
من املباريات الثالث االخيرة التي 
جمعته بجاره في الدوري احمللي 
(٢ - ١ و٤ - ٠ و٢ - ٠)، ويأمــــل 
فريق املدرب االسباني رافايل بنيتيز 
ان يجــــدد الفوز على اجلار اللدود 
لكي يصبح على املسافة ذاتها منه 
كونه يتخلف عنه حاليا بفارق ثالث 

نقاط.  وفي اجلهة املقابلة، يعاني 
مدرب ميالن ماسيميليانو اليغري 
من مشكلة من نوع آخر متمثلة في 
االهداف التي تتلقاها شباك فريقه، 
وقد قال في هذا الصدد «في املباريات 
االخيرة كنا نتلقى في اغلب االحيان 
هدفا في كل مباراة، لكننا نأمل ان 
ننجــــح اليوم فــــي احملافظة على 
شباكنا نظيفة». وبعيدا عن موقعة 
الثاني مع  الدربي، يلتقي التسيو 
نابولي، وباري مع بارما، وبولونيا 
مع بريشيا، وكالياري مع جنوى، 
وباليرمو مع كاتانيا، وسمبدوريا مع 

كييڤو، واودينيزي مع ليتشي.

  إنجلترا

  ســــقط مان يونايتــــد في فخ 
التعادل مع اســــتون ڤيال ٢ - ٢ 

في افتتاح املرحلة الثالثة عشر من 
الدوري االجنليزي. تقدم استون 
ڤيال بهدفي آشلي يونغ من ضربة 
جزاء (٧٢) ومارك البرايتون (٧٦)، 
وتعادل مان يونايتد عبر فيدريكو 
ماكيدا (٨١) ونيمانيا ڤيديتش (٨٥). 
وسيكون تشلســــي حامل اللقب 
مرشــــحا للتحليق فــــي الصدارة 
عندما يســــتقبل سندرالند اليوم  
ويستعيد انشيلوتي خدمات املهاجم 
الفرنســــي نيكوال انيلكا واملدافع 
البرازيلي اليكس بعد ان غابا عن 
مباراة فوالم، االول بسبب اصابة 

في ظهره والثاني في ركبته.
  ويأمل الـ «بلوز» ان يؤكد تفوقه 
التام على ضيفه ســــندرالند ألنه 
خرج فائزا مــــن املواجهات الـ ١١ 
االخيرة التي جمعت الطرفني في 

الدوري وآخرهــــا كانت بنتيجة 
ســــاحقة ٧ - ٢، علما ان الهزمية 
امام  اللندني  االخيــــرة للفريــــق 
منافسه تعود الى ١٧ مارس ٢٠٠١ 
(٢ - ٤) في «ستامفورد بريدج»، 
كما يلتقي ايڤرتون مع ارسنال في 

مواجهة قوية.

  ألمانيا

  غرد بوروسيا دورمتوند خارج 
السرب في بطولة املانيا بفوزه على 
ضيفه هامبورغ ٢ - ٠ في افتتاح 
املرحلة الثانية عشرة مساء اول 
من امس على ملعب «ايدونا بارك». 
ورفع دورمتونــــد رصيده الى ٣١ 
نقطة من اصل ٣٦ ممكنة وهي نسبة 
اكثر من رائعة، مبتعدا بفارق سبع 
نقاط عن منافسه املباشر ماينتس.

 وقف مورينيو مباراتين لشتمه الحكم

 برشلونة يقترب من ضم افيالي

 مانشيني لجونسون: انزل إلى أرض الواقع

 خولييت يقطع الشانزليزيه  بدراجة لدعم «هولندا ٢٠١٨»

 قطع فريق برشــــلونة حامــــل لقب الدوري 
االسباني خطوة جديدة في طريقه إلنهاء مهمة 
بدأ فيها من أكثر من عامني، حيث تردد أن النادي 
الكاتالوني فتح مفاوضات مع إيندهوفن حول 
إمكانية ضم العب خط وسطه الدولي إبراهيم 
افيــــالي في فترة االنتقاالت الشــــتوية املقبلة.

وينتهي عقد افيالي (٢٤ عاما) الصيف املقبل مع 
ايندهوفن، وبالتالي فإن النادي الهولندي ليس 

في موقف قوة وقــــد يقبل في النهاية بالتنازل 
عن جنمه الشــــاب مقابل مبلغ ضئيل قد يصل 
إلى ثالثة ماليني يورو في يناير املقبل، بدال من 
االنتظار حتــــى الصيف املقبل وبالتالي يصبح 

رحيل الالعب باملجان.
  وذكرت مجلة فويتبال الهولندية أن املفاوضات 
انــطلقت بالفعـــل بني الناديني، ولكـــن «ال يوجد 

أي ضمان حـــول توصلهمــا التفاق». 

 طالب االيطالي روبرتو مانشيني مدرب مانشستر 
سيتي االجنليزي العب وســــط الفريق الدولي أدم 
جونسون النزول إلى أرض الواقع وعدم االجنرار الى 
الضجيج االعالمي الذي يالزم مسيرته التصاعدية منذ 
مطلع املوسم قبل عودته الى مقاعد البدالء في االونة 
االخيرة، وقال مانشــــيني أمام الصحافيني: إجنلترا 
تشــــبه إيطاليا، عندما يقدم العب صاعد مســــتوى 
جيدا فــــي خمس مباريات، تكتــــب جميع الصحف 
«آه، ادم جونســــون هذا العب رائع»، عندما تكون 

يافعا وتقرأ تلك الصحف تقول لنفسك «أنا األفضل، 
انا األفضل»، وتابع مانشيني: «لكن ادم جونسون 
العب شاب وال يفهم اللعبة جيدا، أعتقد ان بامكانه 
التحســــن لو فكر أكثر عندما يلعب، انه العب جيد 
لكنه في الثالثة والعشرين فقط. لقد لعب ٢٠ مباراة 
في الدوري االجنليزي ومن املستحيل اعتباره أحد 
العبي النخبة»، وختم مانشــــيني: «لذلك، يجل أن 
يعمل، أن يفكر ويعمل من أجل الفريق، ال أن يراوغ 

مرتني ويلعب كرتني عرضيتني. 

 قطع جنم الكرة الهولندية السابق 
رود خولييت شارع الشانزليزيه 
الشهير في العاصمة باريس على 
منت دراجة في محاولة لدعم امللف 

املشترك لبلجيكا وهولندا الستضافة 
كأس العالم ٢٠١٨، وتوجه رئيس 
امللف الهولندي خولييت والبلجيكي 
الني كورتويس واملشجعون وجنوم 

آخرون من بينهم الالعب الفرنسي 
السابق كريستيان كارميبيو الفائز 
بلقب كأس العالم، بواسطة الدراجات 

في العاصمة الفرنسية. 

 فيرغسون يحذر كابيللو من ضم روني
 حذر املديــــر الفني لفريق مان 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
نظيره اإليطالي فابيو كابيللو مدرب 
املنتخب اإلجنليزي من ضم واين 
روني فــــي املباراة الودية الدولية 

أمام فرنســــا يوم األربعاء املقبل. 
وسيعلن كابيللو عن قائمة فريقه 
اليوم استعدادا للمباراة الودية على 
ملعب وميبلــــي، ويواجه قصورا 
شديدا في خط الهجوم بسبب إصابة 

الفريق.وعاد  العديد من مهاجمي 
روني إلى بالده قادما من أميركا، 
التــــي قضى بها عــــدة أيام كفترة 
التكهنات حول  أثــــار  نقاهة، مما 

إمكانية ضمه لقائمة كابيللو. 

 مدرب خيخون وصفه بـ «الوغد»

 مورينيو تعرض لإليقاف بعد ان تلفظ بكلمات نابية على حكم املباراة امام مورسيا         (أ.ڤ.پ) 

 اعلـــن االحتاد االســـباني 
لكرة القدم انـــه اوقف مدرب 
ريال مدريد البرتغالي جوزيه 
مورينيو مباراتني لشتمه حكم 
مباراة فريقه ضد ريال مورسيا 
(٥-١) في مبـــاراة االياب من 
دور الـ ١٦ في مســـابقة كأس 
جلنـــة  اســـبانيا.واصدرت 
املســـابقات التابعـــة لالحتاد 
االسباني بيانا قالت فيه انها 
قررت وقف مورينيو «ملباراتني، 
الن توجه الى احلكم بتعابير 
نابية»، وسيغيب مورينيو عن 
مقاعد الالعبني االحتياطيني في 
مباراتي فريقه ضد سبورتينغ 
خيخون اليوم، وضد ملقة في 
٢٢ اجلاري. لكنه سيعود ليقود 
فريقه في مباراة الكالســـيكو 
ضد غرميه التقليدي برشلونة 
في ٢٩ منه.  وكان احلكم طرد 
مورينيو فـــي الدقيقة ٣٧ من 
املباراة ضد مورســـيا بعد ان 

توجه إليه بكلمات نابية، ووعد 
مورينيو بان يتقدم باعتذاره 
من حكم املباراة في املرة املقبلة 
التي سيلتقيه وقال «في بعض 
االحيان تفقد الســـيطرة على 
اعصابك في كرة القدم، وعلي 
ان احتمل مسؤوليات األخطاء 

التي ارتكبها».
  وكانت هذه أول حالة طرد 
ملورينيو في اسبانيا، وقد بدأت 
التراهن  املراهنات في  مكاتب 
على عدد املرات التي سيطرد 
فيها مورينيو هذا املوســـم.
وحصل مورينيو على ثمانية 
العامني  بطاقات حمراء خالل 
اللذيـــن درب خاللهمـــا إنتر 
ميالن بطـــل إيطاليا وحامل 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبا.

وذكرت تقارير إعالمية مؤخرا 
أن مسؤولي ريال مدريد بدأوا 
يشـــعرون بالقلق إزاء كيفية 
البرتغالي،  املدرب  اســـتفزاز 

ومدى التأثيـــر احملتمل لذلك 
النادي.ويعمل  على صـــورة 
مورينيو، املدرب األعلى أجرا 
في تاريخ كرة القدم، من أجل 
بناء فريق شاب مفعم بالطموح 
ففي ريال مدريد لم يحرز أي 
ألقاب منذ عام ٢٠٠٨. ومن جانب 
اخر وصف املدير الفني لفريق 
سبورتينغ خيخون االسباني 
مانويـــل بريســـيادو املدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
املدير الفني لريال مدريد بأنه 
«وغد»، وجاء ذلك بعدما اتهم 
املدرب بريســـيادو  مورينيو 
بأنه دفع بتشكيل ضعيف في 
املباراة التي خسرها سبورتينغ 
خيخون أمام مضيفه برشلونة 
في ســـبتمبر املاضـــي، وقال 
بريسيادو «ال أحب مورينيو 
وســـأخبره بذلك في وجهه.. 
لقد أظهر عـــدم احترام جتاه 

سبورتينغ». 

 كروية متفرقات 

  أكد قائــــد فريق ليڤربول اإلجنليزي ســــتيڤن جيرارد 
أن رحيل املالكني الســــابقني للنــــادي، جورج جيليت وتوم 
هيكس، وانتقال امللكية إلى جون تيري، أمد الفريق بالدفعة 
الالزمة سواء داخل امللعب أو خارجه. واعترف جيرارد في 
تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» «إنه شيء لطيف 

أن نعرف أننا في أيد أمينة اآلن.
   جدد مهاجم استون ڤيال غابريال اغبونالهور عقده مع فريقه 
احلالي لـ ٤ سنوات ونصف السنة، كما أعلن نادي وسط اجنلترا. 
ــيرتبط اغبونالهور (٢٤ عاما) املولود من اب نيجيري وام  وس

اسكوتلندية، بالتالي مع استون ڤيال حتى عام ٢٠١٥.
    سيلجأ العبو الدوري االيطالي الى اإلضراب في موعد 
يحدد الحقا بعد فشــــل مفاوضاتهم مع رابطة الدوري حول 
العقد اجلماعي. وكانت رابطة الالعبني علقت في ٢١ سبتمبر 
املاضي اإلضراب الذي كان مقررا في ٢٥ و٢٦ منه بعد اجتماع 
بني ممثلي الالعبني ورابطة الدوري، حتى ٣٠ اجلاري بانتظار 
وضع نظام تعاقدي جديد، لكن يبدو ان الطرفني لم يتوصال 

الى اتفاق.
ــباني ڤيسنتي دل بوسكي عن     كشف مدرب املنتخب اإلس
ــكيلة الـ ٢٣ العبا التي ستواجه البرتغال وديا في ١٧ الشهر  تش
ــبونة وضمت جميع الالعبني الذين توجوا بلقب  اجلاري في لش
مونديال جنوب افريقيا ٢٠١٠ باستثناء خيسوس ناڤاس. وتدخل 
هذه املباراة ضمن حملة الترويج التي تقوم بها إسبانيا والبرتغال 

مللف ترشحهما املشترك الستضافة مونديال ٢٠١٨.
   أعرب مدرب ليڤربول روي هودجسون عن خيبة أمله 
من تراجع مستوى الظهير األمين في الفريق غلني جونسون. 
وقال هودجسون «انه ظهير أمين منتخب اجنلترا ويجب ان 
يستعيد مركزه األساسي في الفريق عندما يكون في كامل 
لياقته البدنية، لكنه وبكل صراحة لم يقدم املستوى الذي 

أتوقعه منه وهذا أمر مخيب لآلمال».
   يتنافس اثنان من أغنى أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
ــتر سيتي) للحصول على خدمات  القدم (مان يونايتد ومانشس
جوردان هندرسون العب خط وسط سندرالند. وقال املدير الفني 
ــتيف بروس لصحيفة ميرور البريطانية «أمتنى  لسندرالند س
ــنحاول دون  أن ننجح في احلفاظ عليه ألطول فترة ممكنة، س
ــنقف  يأس، أنني واقعي، إذا حاول أحد القطبني االقتراب منه س
له باملرصاد، إذا مت عرض مبالغ سخية فسيكون الوضع صعب، 

سنواجه ذلك إذا حدث».
   تلقى االحتاد السنغالي لكرة القدم معدات أجهزة كمبيوتر 
من االحتاد الدولي للعبة (فيفا) في إطار مشروع «الفوز في 
أفريقيا مع أفريقيا». وتساعد أجهزة الكمبيوتر، التي سيتم 
تركيبها بواســــطة خبراء تونســــيني موجودين بالفعل في 
داكار، االحتاد الســــنغالي لكرة القدم على تسجيل الالعبني 
وإدارة التراخيص والبطوالت، حسبما ذكرت وكالة األنباء 

السنغالية.
   شكك فرانكو بالديني الذراع اليمنى ملدرب منتخب إجنلترا 
لكرة القدم فابيو كابيللو في والء مدافع نادي تشلسي اإلجنليزي 
ــرت صحيفة «صن»  ــود الـ ٣. وذك ــري ملنتخب األس جون تي
البريطانية أن مساعد مدرب منتخب إجنلترا هاجم تيري بعدما 
ــل مباراته أمام نظيره  ــحب الالعب من صفوف الفريق قب انس

املونتنيغري إلصابته في الظهر.
   انفصل العب كرة القدم األملاني من أصل تركي مسعود 
أوزيــــل عن صديقته آناـ  ماريا الجربلوم، شــــقيقة املغنية 

األملانية الشهيرة سارة كونر. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الثالثة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٥   إيڤرتون ـ أرسنال 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧:١٠  تشلسي ـ سندرالند 

 إسبانيا (المرحلة الحادية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية + ٧  ٧  سرقسطة ـ إشبيلية 

 ٧  هيركوليس ـ ريال سوسييداد 

 اجلزيرة الرياضية + ٦  ٧  راسينغ سانتاندر ـ اسبانيول 

 ٧  ملقة ـ ليڤانتي 

 اجلزيرة الرياضية + ٨  ٧   مايوركا ـ ديبورتيڤو الكورونا 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٩  خيخون ـ ريال مدريد 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ١١  ڤالنسيا ـ خيتافي 

 إيطاليا (المرحلة الثانية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية + ١  ٢:٣٠  التسيو ـ نابولي 

 اجلزيرة الرياضية + ٤  ٥  باري ـ بارما 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ٥  بولونيا ـ بريشيا 

 اجلزيرة الرياضية + ٥  ٥   كالياري ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية HD١  ٥  باليرمو ـ كاتانيا 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ٥  سمبدوريا ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية + ٧  ٥  اودينيزي ـ ليتشي 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ١٠:٤٥  إنترميالن ـ ميالن 

 ألمانيا (المرحلة الثانية عشرة) 
 ٥:٣٠  هوفنهامي ـ فرايبورغ 

 دبي الرياضية ٢  ٧:٣٠  بايرن ميونيخ ـ نورمبورغ 

 فرنسا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 ٧  أوكسير ـ رين 

 ٧  لوريان ـ باريس سان جرمان 

 ١١  ليون ـ نيس 

 إبراهيموڤيتش للثأر من إنتر ميالن
  يسعى املهاجم السويدي الدولي زالتان إبراهيموڤيتش لقيادة فريقه نحو 
بر األمان في دربي ميالنو، أمام إنتر ميالن اليوم ورغم التوقعات باستقبال 
ــان سيرو، إال  إبراهيموڤيتش بفتور من جانب جماهير إنتر على ملعب س
أن ذلك لن مينعه من التألق أمام فريقه السابق.وقال إبراهيموڤيتش لشبكة 
سكاي سبورتس «ارحب بهتافاتهم املعادية بعد أن تخلوا عني، خالل ثالثة 
أعوام مع إنتر حققت االنتصارات وعانيت بعض الشيء، لدي ذكريات جيدة، 
ولكن ذلك حدث في املاضي، ونحن نتطلع الى املستقبل»، وتابع «هل ستهتف 
جماهير إنتر ضدي؟ أرحب بهتافاتهم، إن ذلك فقط يزيد من حماسي»، وأكد 
ــا لي، ألعب مليالن وهم باتوا منافسني لي، لذا  «إنتر اآلن بات فريقا منافس

فتقدمي كل شيء من أجل حتقيق الفوز على إنتر هو أمر طبيعي».
 

 فورالن يؤكد بقاءه مع أتلتيكو مدريد
 أكد جنــــم منتخب أوروغواي 
التام  فــــورالن متســــكه  دييغو 
بالبقاء مع فريق أتلتيكو مدريد، 
مشددا على ضرورة احتاد املدرب 
والالعبني من أجل حتقيق املزيد 
مــــن النجاح للنادي االســــباني، 

وأثيــــرت تكهنات حــــول وجود 
مفاوضــــات بني فــــورالن، الفائز 
بجائزة أفضل العب في مونديال 
جنوب أفريقيا، ومجموعة من أبرز 
األندية االوروبية مثل ميالن وريال 
مدريد وإنتر ميالن ويوڤنتوس، 

ولكن املهاجم الدولي خرج أخيرا 
ليؤكد اعتزامه البقاء مع أتلتيكو.

وقال فورالن ملوقع توتو ميركاتو 
االلكتروني «ليس لدي أي مشاكل 
مع املدرب، لدي عقد ميتد لعامني 

هنا واعتزم احترام االتفاق. 


