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 هيغواين يعيد ريال مدريد إلى الصدارة.. وبايرن ميونيخ يتخطى عقبة نورمبرغ 

 ميالن يقهر إنتر في «دربي» ميالنو بهدف إبراهيموڤيتش ويحلق في القمة 
مع ديبورتيفـــو ال كورونا ٠-٠ 
بالنتيجة ذاتها، فيما حقق ملقة 
فوزه االول بقيادة مدربه التشيلي 
مانويل بيلليغريني عندما تغلب 
على ضيفه ليفانتي بهدف وحيد 
اليسو بيريرا  البرتغالي  سجله 
دوس ســـانتوس في الدقيقة٦٣.
اليكانتي على  وفاز هيركوليس 
ريال سوسييداد بهدفني للفرنسي 
دافيد تريزيغيه (٤٧) والهولندي 
رويستون درنثي (٥١) مقابل هدف 
للفرنسي انكوان غريومان (١٥).

  ألمانيا

  استعاد بايرن ميونيخ توازنه 
بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ 
بثالثية نظيفة في املرحلة الثانية 
عشرة من الدوري االملاني. وهو 
الفوز اخلامـــس لبارين ميونيخ 
هذا املوسم مقابل ٤ تعادالت و٣ 
هزائم فرفع رصيده الى ١٩ نقطة 
وارتقى الى املركز السادس فيما 
تراجع نورمبرغ الى املركز التاسع. 
وبكر بايرن ميونيخ بالتسجيل 
بواســـطة الدولي ماريو غوميز 
في الدقيقة العاشرة، بيد الفريق 
البافاري انتظر الدقيقة ٥٧ لتعزيز 
تقدمه من ركلة جزاء انبرى لها 
القائد فيليب الم بنجاح، ثم عزز 
غوميز بهـــدف ثالث في الدقيقة 
٧٥ رافعا رصيـــده الى ٧ أهداف 
هذا املوسم. وأهدر غوميز فرصة 
الهاتريك بإهداره ركلة جزاء في 

الدقيقة ٨٨.

  فرنسا

  فشل رين وباريس سان جرمان 
في انتزاع الصدارة من بريســــت 
بخسارة االول امام مضيفه اوكسير 
١-٢، وسقوط الثاني في فخ التعادل 
أمام مضيفه لوريان ١-١ في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.
وتراجع رين الى املركز اخلامس 
برصيد ٢٠ نقطة بفارق االهداف 
خلف باريس ســــان جرمان الذي 
الرابع بفارق  املركــــز  الى  ارتقى 

نقطتني خلف بريست املتصدر.
  أما اوكسير فارتقى الى املركز 
الثامن برصيـــد ١٨ نقطة بفارق 
االهداف امام لوريان وسانت اتيان 
الذي تأجلت مباراته امام مضيفه 
ڤالنسيان بســـبب االمطار. وفي 
مباراة ثالثة، حقـــق ليون فوزا 
صعبا على ضيفـــه نيس بهدف 
وحيد. وصعـــد ليون الى املركز 
الثامن برصيد ١٩ نقطة مقابل ١٦ 

لنيس الثالث عشر. 

 حســـم ميالن دربـــي املدينة 
ميالنو في صاحله عندما تغلب 
على جـــاره ومضيفه انتر ميالن 
حامل اللقب في االعوام اخلمسة 
االخيرة ١-٠ وبعشرة العبني اول 
من امس علـــى ملعب «جوزيبي 
مياتزا» في ختام املرحلة الثانية 
عشرة من الدوري االيطالي لكرة 
القدم. وهو الفوز االول مليالن على 
انتر ميالن في عقر دار االخير منذ 
عام ٢٠٠٥، وكان غاليا ألنه أبعده 
بفـــارق ٦ نقاط عن جاره ومكنه 
من االحتفاظ بالصدارة برصيد 
٢٦ نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 

مطارده املباشر التسيو.
  واستحق ميالن الفوز ألنه كان 
الطرف االفضل في اغلب فترات 
املباراة وخصوصا في شوطها االول 
الذي كاد ينهيه بأكثر من هدف قبل 
ان يضطر الى التراجع الى الدفاع 
اثر طرد مدافعه انياتسيو اباتي 
في الدقيقة ٦٥ وجنح في اخراج 
املباراة الى بر األمان بصموده امام 
هجمات انتر ميالن التي لم تكتس 
اخلطورة الكبيرة التي من شأنها 
املقابل، عجز  التعادل. في  إدراك 
املدرب االســـباني رافايل بنيتيز 
التـــوازن الى صفوف  في إعادة 
الهدف املبكر للدولي  فريقه بعد 
السويدي زالتان ابراهيموفيتش 
العب انتر ميالن السابق في الدقيقة 
التبديالت  اخلامسة، ولم تنفعه 
التي أجراها بإشـــراك البرازيلي 
كوتينيو والفرنســـي جوناثان 
بيابياني واالرجنتيني استيبان 
كامبياسو، لتفادي اخلسارة الثانية 
هذا املوسم واالولى منذ سقوطه 

امام روما في املرحلة اخلامسة.
  وبكر ميالن بالتسجيل عندما 
حصل ابراهيموفيتش على ركلة 
جزاء اثـــر عرقلته داخل املنطقة 
من قبل املدافع ماركو ماتيراتزي 
فانبـــرى لهـــا بنفســـه مفتتحا 
التســـجيل ورافعا رصيده الى ٦ 

اهداف على الئحة الهدافني.

  اسبانيا

  أنقذ املهاجم الدولي االرجنتيني 
غونزالـــو هيغوايـــن فريقه من 
الســـقوط في فخ التعـــادل أمام 
مضيفـــه ســـبورتينغ خيخون 
وقاده الى فوز بشق األنفس ١-٠ 
في املرحلة احلادية عشـــرة من 
الـــدوري االســـباني. وكان ريال 
مدريد في طريقه الى إهدار نقطتني 
ثمينتني بعدما عجز عن هز شباك 
الدقائق  سبورتينغ خيخون في 

الـ ٨٠ االولى على الرغم من الكم 
الكبير من الفرص التي ســـنحت 
امـــام مهاجميه، بيد ان هيغواين 
عوض الفرص التي اهدرها وهز 
شباك الضيوف بهدف في الدقيقة 

٨٢ عندما استغل كرة مرتدة من 
اثر ضربة  بابلو  احلارس خوان 
الفرنسي كرمي  رأســـية للدولي 
بنزمية، بديل االرجنتيني االخر 
انخـــل دي ماريـــا، اثـــر متريرة 

عرضية من االملاني مسعود اوجيل 
فافلتت من يدي احلارس فتابعها 
هيغواين داخـــل املرمى اخلالي. 
وهو الهدف الســـادس لهيغواين 
هذا املوسم، وكان غاليا ألنه أعاد 

ريال مدريد الى الصدارة برصيد 
٢٩ نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللقب الـــذي تغلب على ڤياريال 
٣-١ في افتتاح املرحلة.واستعاد 

ڤالنســـيا توازنه بفوز مستحق 
على ضيفه خيتافي بهدفني نظيفني 
البرتغالـــي ريكاردو  ســـجلهما 
كوستا (٨) ودافيد نافارو (٦٣)، 
وصعد ڤالنسيا الى املركز الرابع 

برصيد ٢٠ نقطة بفارق االهداف 
أمام اشبيلية الفائز على مضيفه 

سرقسطة ٢-١.
  وتعادل راســـينغ سانتاندر 
مع اســـبانيول ٠-٠، ومايوركا 

 جنم ريال مدريد غونزالو هيغواين تألق وسجل أمام خيخون مهاجم ميالن زالتان إبراهيموڤيتش يسجل في ناديه األسبق إنترميالن من ضربة جزاء  (أ.ف.پ)

 عالمية  متفرقات 

  انتـــزع ايندهوفـــن الصدارة بفـــوزه على ضيفه 
اكسلســـيور روتردام ٤ ـ ٢، وخســـارة املتصدر السابق 
تونتي انشـــكيده حامل اللقب امام مضيفه بريدا ١ـ  ٢ في 
املرحلة الرابعة عشرة من بطولة هولندا لكرة القدم، ورفع 
ايندهوفن رصيده الـــى ٣٣ نقطة مقابل ٣١ نقطة لتونتي 

انشكيده.
ــر بعد تغلبه على  ــو املتصدر فوزه العاش    حقق بورت
ــرة من بطولة  ــزي ٢ ـ ٠ في املرحلة احلادية عش بورتيمونن
البرتغال لكرة القدم والتي شهدت فوزا ساحقا لبنفيكا صاحب 

املركز الثاني على نافال االخير ٤ ـ ٠.
   كافأ املدرب جوسيب غوارديوال املدير الفني لفريق 
برشلونة العبيه على فوزهم الثمني على ڤياريال بالدوري 
االسباني من خالل متديد إجازتهم إلى اليوم على أن يبدأ 
الفريق استعدادهم ملباراتهم املقبلة املقررة مع أمليريا في 

الدوري االسباني يوم السبت املقبل.
   يقوم رئيس نادي برشلونة االسباني ساندرو روسيل 
بزيارة إلى قطر حلضور سلسلة من املؤمترات اخلاصة بكرة 
ــيل ونائبه  القدم، ووجهت احلكومة القطرية الدعوة إلى روس
ــور املباراة املرتقبة بني  حلضور هذه املؤمترات وكذلك حض
املنتخبني البرازيلي واألرجنتيني واملقررة بالعاصمة القطرية 

الدوحة غدا األربعاء.
   أحرزت ســـيدات نيجيريا لقـــب كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم ٢٠١٠ بفوزهن على غينيا االســـتوائية حاملة 
اللقب ٤ـ  ٢ على ملعب «سينايا» في جوهانسبرغ بجنوب 
افريقيا، وأحرزت جنوب أفريقيا املركز الثالث بفوزها على 

الكاميرون ٢ ـ ٠.
ــرة القدم (فيفا)  ــب رئيس االحتاد الدولي لك    قدم نائ
د.تشونغ مونغ ـ جون مساعدة بلغت قيمتها ٢٠٠ ألف دوالر 
إلى احتاد كرة القدم اإلندونيسي، من أجل املساهمة في جهود 
اإلغاثة بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا إندونيسيا مؤخرا. 
وقدم تشونغ املساعدة لالحتاد اإلندونيسي عن طريق محمد 
بن همام رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة. وتستخدم هذه األموال 

في جهود إعادة البناء باجلزر املتضررة.
   يلتقي ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم على ملعب 
«مونومينتال». وقليال ما تأتي مباراة «سوبر كالسيكو» 
الكرة األرجنتينية متدنية األهمية بهذا القدر حيث يعانيان 
من أزمة منذ وقت طويل، وتظهر صورة الوضع اآلن ريفر 
وهو يعاني من شبح اقترابه من الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
دون طريقـــة لعب محددة ودون مدرب، أما بوكا املتذبذب 
فيقوده مدرب هدد عدة مرات بالرحيل وحذر من أن مباراة 

القمة ستكون حاسمة.
   بعث مسؤولو ملف اجنلترا الستضافة كأس العالم ٢٠١٨ 
ــاء اللجنة التنفيذية في االحتاد  ــالة الى أعض لكرة القدم برس
ــببت  الدولي لكرة القدم في محاولة إلصالح الضرر الذي تس

فيه التحقيقات التي أجرتها الصحف االجنليزية مؤخرا. 

 غياب تيري وكول أمام فرنسا 

 بويول: ما زلت في منتصف مسيرتي الكروية 

 أنشيلوتي يعترف بسوء أداء تشلسي

 ليڤربول يؤكد إصابة توريس في كاحله

 رونالدو يلمح إلى إمكانية عودته لصفوف مان يونايتد

 كارڤاليو يتعرض لإلصابة في كاحله

 كاسياس يشيد بغوارديوال وڤيا قبل «الكالسيكو»

 استدعاء ٤ العبين جدد لتشكيلة إيطاليا وغياب كاسانو

 يغيب الثالثي جون تيري وأشلي كول وغبريال 
أغبونالهور عن املبـــاراة الدولية الودية الجنلترا 
امام فرنسا غدا االربعاء في وميبلي بسبب االصابة 
واســـتدعى االيطالي فابيو كابيلو مدرب املنتخب 
غاري كاهيل (بالكبيرن روفرز) وستيفن وارنوك 
(أستون ڤيال) وكارلتون كول (وست هام) للحلول 
محل الالعبني املصابني. ويعاني قلب الدفاع تيري 
من اصابة في ظهره وساقه ارغمته على الغياب عن 

املباراة التي خسرها فريقه امام ضيفه سندرالند 
صفر-٣. وتعرض الظهير األيسر أشلي كول لالصابة 
في املباراة ذاتها، في حني خرج أغبونالهور مهاجم 
أستون ڤيال مصابا من مواجهة مان يونايتد (٢-

٢) بعد أن قدم مستوى طيبا. ويحوم الشك حول 
مشـــاركة أندي كارول (٢١ عاما) هداف نيوكاسل 
يونايتد الشاب بســـبب االصابة ايضا، على رغم 
انضمامه الى معســـكر املنتخب في واتفورد مساء 

 قال مدافع فريق برشــــلونة االسباني كارليس 
بويول مازحا إنه مازال في منتصف مسيرته الكروية، 
وذلك في تصريحات حملطة تلفزيون النادي مبناسبة 
خوضه املباراة رقم ٥٠٠ مــــع الفريق الكاتالوني. 
وأوضح بويــــول أنه خاض املبــــاراة رقم ٥٠٠ مع 
برشلونة في مرحلة رائعة من حياته خالل مسيرته 
الكروية الذي ال يرى أنها أوشكت على االنتهاء. وقال 

بويول (٣٢ عاما) انه مازال في قمة مستواه.

  وأوضح «أركز بشــــكل جيد اآلن وال أفكر كثيرا 
في عدد املباريات التي ســــأخوضها أو الفترة التي 
سأستمر فيها باملالعب. أحاول فقط تطوير مستواي 
في كل يوم واالستمتاع بكل مباراة». وأكد بويول 
أن فريق برشلونة يضم عددا من الالعبني ميكنهم 
تخطي حاجز الـ ٥٠٠ مبــــاراة مثل فيكتور فالديز 
وأندريس إنييستا والالعبني الشبان ليونيل ميسي 

وجيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس.

 اعترف املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير 
الفني لفريق تشلســـي اإلجنليزي لكرة القدم أن 
فريقه قدم أداء ســـيئا في املباراة التي خســـرها 
على ملعبه أمام سندرالند بثالثية نظيفة. وقال 
أنشـــيلوتي عقب املباراة «يجب أن جنتمع بعد 
عودة الالعبني من املشاركات الدولية. للنظر فيما 

حدث».

  وأضاف «أعتقد أنه أسوأ أداء قدمه الفريق منذ 
قدومي إلى هنا. األداء كان متواضعا اليوم، ولكنه 
شيء وارد في كرة القدم عندما ال تكون في أفضل 

مستوياتك، وأفضل حاالتك الذهنية».
  وأوضح «كل األشياء كانت تسير بشكل خاطئ. 
لم نلعب بالطريقة التـــي كنا نريدها، وقد أظهر 

سندرالند روحا رائعة ولعب بشكل أفضل».

 أكد نـــادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم أن 
مهاجمه االسباني فيرناندو توريس تعرض لإلصابة 
في كاحله خالل مباراة الفريق التي خسرها أمام 
مضيفه ستوك سيتي. وتعرض الالعب (٢٦ عاما) 
لإلصابة خالل شوط املباراة الثاني ولكنه متكن 
من استكمال اللعب حتى صفارة النهاية. وأعلن 
ليڤربول أن توريس سينضم إلى صفوف املنتخب 

االسباني الذي يســـتعد ملباراة ودية دولية أمام 
البرتغال حيث يقيم حالته اجلهاز الطبي للفريق. 
وجاء في بيان لليڤربول باملوقع الرسمي للنادي 
على اإلنترنت: «تعرض فيرناندو توريس لإلصابة 
بشد في أربطة الكاحل خالل مباراة السبت أمام 
ستوك سيتي ولكنه سينضم مع ذلك إلى منتخب 

اسبانيا استعدادا للقاء البرتغال الودي». 

البرتغالي كريســـتيانو رونالدو  النجم   أملح 
العب فريق ريال مدريد االسباني لكرة القدم إلى 
أنه رمبا يفكر في يـــوم ما أن يعود إلى صفوف 
مان يونايتد اإلجنليزي.وقضى رونالدو ســـتة 
أعوام مع مان يونايتـــد وفاز معه بلقب الدوري 
اإلجنليزي ثالث مرات وكذلك لقب دوري أبطال 
أوروبا، وبعدها انضم إلى ريال مدريد العام املاضي 
في صفقة تاريخية بلغت قيمتها ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني.وقال مهاجم املنتخب البرتغالي البالغ 

من العمر ٢٥ عاما في تصريحات نشرتها صحيفة 
«ميـــرور» «كي أكون صادقا، أنـــا أفتقد الدوري 
اإلجنليزي كثيرا. بالطبع لدي ذكريات جيدة في 

مانشستر.
  لدي أصدقاء مقربون هناك وأفتقدتهم كثيرا، 
لذلك ال أحد يعرف (ما سيحدث). وأضاف «السير 
أليكس فيرغسون مبثابة أبا ثانيا لي. لقد ساعدني 
كثيرا خالل األعوام الستة التي قضيتها هناك، لقد 

علمني أشياء كثيرة».

 تعرض املدافـــع البرتغالي ريكاردو كارڤاليو 
العب نادي ريال مدريد االسباني إلصابة في كاحله 
خالل مباراة فريقه التي تغلب فيها بهدف نظيف 
على مضيفه خيخون. وأشـــارت وسائل اإلعالم 
االسبانية إلى أن ريال مدريد ال يعرف بعد مدى 

إصابة العبه البرتغالي. فيما يأمل مواطنه جوزيه 
مورينيـــو مدرب الفريق أال تكون قدرة كارڤاليو 
على التحمل التي مكنته من استكمال املباراة رغم 
آالمه قد تســـببت في تفاقم اإلصابة وبالتالي في 

إطالة فترة ابتعاده عن املالعب. 

 أشـــاد حارس مرمى ريال مدريـــد واملنتخب 
االسباني لكرة القدم إيكر كاسياس باملدرب جوسيب 
غوارديوال املدير الفني لفريق برشلونة مشيرا إلى 
أن غوارديوال ميثل «منوذجا يحتذى في فريق ريال 
مدريد أيضا». وقال كاسياس «إنه (غوارديوال) 

مدرب عظيم وإنسان رائع».
  إنه من أفضل املدربني في أوروبا وميثل منوذجا 
لنا أيضا. وعن مستوى مهاجم برشلونة واملنتخب 
االســـباني داڤيد ڤيا، قال كاســـياس إنه يشعر 

بالســـعادة عندما يجد ڤيا مبســـتواه العالي في 
مواجهة املرمى وذلك بعيدا عن اللقاء املرتقب بني 
الفريقني في كالسيكو الدوري االسباني يوم ٢٩ 
نوفمبر احلالي. ونقلت صحيفة «ماركا» األسبانية 
الرياضية في موقعها على االنترنت عن كاسياس 
قوله «فيا يعرف الطريق نحو املرمى، وال يشعر 
بالقلق إذا فشـــل في هز الشـــباك في كل مباراة. 
أرقامه مبهرة. أشـــعر بالسعادة لنجاحه وأعرف 

أنه يشعر بارتياح في برشلونة». 

 اســــتدعى مدرب املنتخب االيطالــــي لكرة القدم 
تشيزاري برانديلي ٢٣ العبا للمباراة الدولية الودية امام 
رومانيا غدا االربعاء في كالغنفورت في النمسا. ولم 
يوجه برانديلي الدعوة الى مهاجم سمبدوريا انطونيو 
كاســــانو بســــبب خالف االخير مع ناديه واجراءات 
فسخ العقد بينهما، بيد انه استدعى ٤ العبني جدد هم 
مدافعا باليرمو فيديريكو بالزاريتي وجنوى اندريا 
رانوكيا والعبا وســــط بريشيا اليساندرو ديامانتي 
والتسيو كريستيان ليديسما.  وكان كاسانو اساس 

خطة برانديلي في مبارياته في التصفيات املؤهلة الى 
نهائيات كأس اوروبا في اوكرانيا وپولندا عام ٢٠١٢ 
وقد سجل هدفني في ٣ مباريات. ولم يلعب كاسانو منذ 
مطلع نوفمبر بسبب استبعاده من ناديه لشتمه رئيس 
النادي. وطلب سمبدوريا فسخ العقد من طرف واحد. 
ويغيب ايضا مدافع يوڤنتوس جورجيو كيليني بسبب 
االصابة، وعاد مكاريو بالوتيلي (مانشستر سيتي) 
وداڤيدي ســــانتون (انتر ميالن) والبرتو اكويالني 

(يوڤنتوس) بعد تعافيهم من االصابة. 

 حّذر رئيس االحتاد األوروبي ميشال بالتيني في 
مؤمتر صحافي عقده في صوفيا من أنه لن يتسامح مع 
قضايا الفساد والتالعب بنتائج املباريات، مشيرا إلى أن 
إثبات أي قضية على أي العب ستعني على الفور عدم 
ممارســـته للعبة كرة القدم مرة أخرى. وقال بالتيني 
للصحافيني: «أنا دائما أقول أن على الالعبني احلذر من 
هذه النقطة وعليهم أن يعلموا أنه إثبات التهم عليهم 

بقضايا الفساد والتالعب بالنتائج سيحرمهم من كرة 
القـــدم، بإمكانهم لعب البوكر أو الذهاب إلى الكازينو 
ولكن ال للتالعب بنتائج املباريات». وتابع بقوله: «نحن 
ال ميكننا إدانة أي شخص ارتكب مخالفات في نتائج أي 
مباراة، ألن هذه ليست وظيفتنا ولكن نحن نضغط من 
أجل حل هذه املشكلة وأستطيع أن أقول اننا سنوفر 

مبلغ ٩٫٥ ماليني يورو ملكافحة مشكلة الفساد».

 بالتيني: سأقتلع اسم أي العب يحاول التالعب بالنتائج 
 طالب نـــادي يوڤنتوس اإليطالي لكـــرة القدم مهاجمه 
املخضرم أليســـاندرو دل بييرو (٣٦ عاما) بتقليص راتبه 
السنوي من أجل جتديد عقده مع النادي. وذكرت صحيفة 
«ال غازيتا ديللو ســـبورت» اإليطالية الرياضية أن النادي 
اإليطالي يرغب في جتديد عقد الالعب ولكنه يشترط تقليص 
راتبه الذي يتقاضاه حاليا والذي يبلغ ثالثة ماليني يورو وأن 

العقد اجلديد سيكون ملدة عام واحد فقط قابل للتجديد.

 يوڤنتوس يطالب دل بييرو بتقليص راتبه 

 ركلة إبراهيموڤيتش توصل ماتيرازي إلى المستشفى  أليغري ال يعتبر فارق النقاط مع إنتر كافياً 

 بينوال يبصق على شڤاينشتايغر

 أصر مدرب ميالن االيطالي ماسيميليانو اليغري 
على ان النقاط الست التي تفصل فريقه عن انتر 
ميالن حامل اللقب غير كافية الحراز لقب النسخة 

احلالية من الدوري االيطالي.
ــال أليغري بعد فوز ميالن على جاره انتر    وق
ــت نقاط (عن انتر) هو أمر  بهدف: «ان تبتعد بس
ــدوء ألن النقاط  ــنواصل العمل به جيد، لكننا س
الست ليست كافية». وأضاف أليغري: «لعب الفريق 
جيدا، لم يستسلم حتى عندما لعبنا بعشرة العبني 
(اثر طرد املدافع انياتسيو اباتي في الدقيقة ٦٥)، 
ــعيد مبا حققناه  خلقنا العديد من الفرص وأنا س
لقد أظهرنا الرغبة في الدفاع وخلق الفرص عندما 

تكون الكرة بحوزتنا».
  وأشاد أليغري بابراهيموڤيتش صاحب الهدف 
الوحيد: «لقد سجل وقدم مباراة كبيرة، ساعد رفاقه 

وكان متواجدا على غرار املباريات األخرى».
  أما ابراهيموڤيتش، فقال: «لم تكن ركلة اجلزاء 
سهلة أمام مشجعي انتر، لكنني كنت مركزا، عندما 

ــر هدوءا. لم  ــرة زادت ثقتنا وكنا أكث دخلت الك
نفز بفضل الركلة لكنها ساعدتنا كثيرا». واعتبر 
ابراهيموڤيتش ان ميالن أصبح اآلن مرشحا الحراز 
اللقب: «أعتقد اننا مرشحون اآلن لكن هناك انتر 
ــا، يوڤنتوس وروما الذين يلعبون جيدا. مع  أيض

القليل من الصبر سنصل الى قمة مستوانا».
  واعترف مدرب انتر االسباني رافايل بنيتيز ان 
فريقه يعاني مقارنة مع املوسم املاضي خصوصا 
ــجل ١٣ هدفا فقط في ١٢ مباراة:  امام املرمى اذ س
«حقق الفريق الكثير العام املاضي، لكن هذا املوسم 
ــز: «كنا بحاجة الى الثقة  أصعب». وأضاف بنيتي
ــت هدفا بعد خمس  ــق كبير، وإذا تلقي أمام فري
ــور أكثر صعوبة، كانت مباراة  دقائق تصبح األم
مهمة، لكن لن أحتدث عن اللقب ألن املوسم اليزال 
طويال». وختم مدرب ليڤربول االجنليزي سابقا: 
ــع نقاط اضافية  ــب أن نحصل على ارب «كان يج
من مباراتي ليتشي وبريشيا لكننا لم نسجل، لذا 

يجب أن نلعب أفضل كي نفوز». 

ــابق   يتعافى قلب دفاع انتر ميالن الدولي الس
ماركو ماتيرازي في املستشفى بعد تعرضه لالصابة 
ــويدي زالتان ابراهيموڤيتش  اثر احتكاك مع الس

خالل مباراة فريقه مع ميالن (٠-١). 
  وخرج ماتيرازي منتصف الشوط الثاني بعدما 
تعرض لركلة من السويدي على وجهه، ومع ذلك 
ــباني رافايل بنيتيز على  ــر مدرب انتر االس أص

ــد غاب عن الوعي لكن ال  ــه ال داعي للقلق: «لق ان
يبدو ان االصابة خطيرة»، كما رفض بنيتيز لوم 
صاحب هدف املباراة الوحيد من ركلة جزاء تسبب 
ــيئا، لكنه لم يقصد  بها ماتيرازي: «كان تدخال س
ــمبر  ــة». كان ماتيرازي قد خضع في ديس األذي
ــن اجل معاجلة  ــة جراحية ناجحة م ٢٠٠٨ لعملي

كسر في وجنته.

ــني بايرن ميونيخ  ــى دربي جنوب أملانيا ب  انته
ــاخن بني جنم وسط األول  ونورمبرغ بصراع س
باستيان شفاينشتايغر والعب الثاني األرجنتيني 
خافيير بينوال بعد بصق األخير على الدولي األملاني. 
ــتايغر بعد املباراة التي انتهت بفوز  وقال شفاينش
ــاهد حالة مماثلة في  بايرن: «لقد بصق علي، لم أش
مسيرتي، انها حركة عدمية االحترام، يجب ان يعاقب 

عليها». ووقعت احلادثة في الشوط االول بعد تبادل 
الالعبني عدة ضربات ساخنة، خصوصا اثناء الركالت 
الثابتة، اذ اعتبر بينوال ان شفاينشتايغر حرمه من 
القيام بعمله الدفاعي. واستمرت ذيول احلادثة داخل 
أروقة ملعب «أليانتس ارينا» بني الشوطني، كما أحيلت 
احلادثة في تقرير حكم املباراة ويجب أن تطرح لدى 

جلنة االنضباط في االحتاد األملاني. 


