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 األورغوياني لويس سواريز مهاجم ليڤربول يسجل الهدف األول مع فريقه اجلديد في مرمى ستوك  (أ.ف.پ) 

 مانشستر سيتي يهدر فوزاً وتوتنهام عاد إلى االنتصارات 

 سواريز يوقّع على هدفه األول مع ليڤربول 

 فرط مانشستر سيتي بالفوز 
واكتفى بالتعـــادل مع مضيفه 
برمنغهـــام ٢ - ٢، فيمـــا حقق 
املهاجـــم الدولي االوروغوياني 
لويس سواريز بداية جيدة مع 
فريقه اجلديد ليڤربول وساهم 
في قيادته للفوز على ســـتوك 
سيتي ٢ - ٠ في املرحلة الـ ٢٥ من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم.

  واسدى برمنغهام خدمة كبيرة 
ملان يونايتد املتصدر وارسنال 
الثاني بإجباره مانشستر سيتي 
على االكتفـــاء بالتعادل معه ٢ 

.٢ -
  واعتقد اجلميع ان مانشستر 
ســـيتي في طريقـــه لتعويض 
خســـارته في املرحلة السابقة 
امام استون ڤيال (٠ - ١) بعدما 
ضرب باكرا وافتتح التسجيل بعد 
٤ دقائق فقط عبر االرجنتيني 

كارلـــوس تيڤيز اثـــر متريرة 
من االســـباني داڤيد ســـيلڤا، 
رافعـــا رصيده الى ١٥ هدفا هذا 

املوسم.
ادرك    لكن صاحـــب االرض 
التعـــادل في الدقيقـــة ٢٤ عبر 
الصربي نيكوال زيغيتش الذي 
وصلته الكرة داخل املنطقة اثر 
عرضية من ديڤيد بنتلي، قبل 
ان يتخلف مجددا في الدقيقة ٤١ 
بهدف سجله الصربي الكسندر 
كوالروڤ من ركلة حرة وضع من 
خاللها الكرة في الزاوية بعيدا عن 

متناول احلارس بن فوستر.
  وفي الشـــوط الثاني، جنح 
برمنغهام في ادراك التعادل من 
ركلة جزاء نفذها كريغ غاردنر 
بنجاح بعد خطأ داخل املنطقة 
من الفرنسي باتريك ڤييرا على 

كيڤن فيليبس (٧٧).

منـــذ الدقيقـــة ٤، رافعا رصيد 
الفريق اللندنـــي الى ٤١ نقطة 

في املركز اخلامس.
  وواصـــل ليڤربول صحوته 
بقيادة مدربـــه اجلديد ـ القدمي 
االســـكتلندي كيني دالغليش 
وحقق فوزه الثالث على التوالي 
وجاء على حساب ضيفه ستوك 

سيتي ٢ - ٠.
  وافتتـــح فريـــق «احلمـــر» 
التسجيل عبر البرتغالي راوول 
ميريليس اثر ركلة حرة نفذها 

القائد ستيڤن جيرارد (٤٧).
  وفـــي الشـــوط الثاني، زج 
بالوافـــد اجلديد من  دالغليش 
اياكس امستردام الهولندي لويس 
سواريز الذي سجل بداية مميزة 
في الدوري املمتاز اذ عزز تقدم 
«احلمر» في الدقيقة ٧٩ عندما 
كسر مصيدة التسلل اثر متريرة 

متقنة من الهولندي ديرك كاوت 
وتخطى احلارس بيغوفيتش قبل 

ان يسدد في الشباك اخلالية.
  ورفع ليڤربول رصيده الى ٣٥ 

نقطة في املركز السابع.
  وأحلق فولهام الهزمية االولى 
بضيفه نيوكاسل يونايتد في 
٢٠١١ بعد ان تغلب عليه بهدف 
ســـجله االيرلندي داميان داف 

.(٦٧)
  وحقق دانيال ستاريدج بداية 
مميزة مع بولتون املعار اليه من 
تشلسي حامل اللقب وقاده لفوز 
قاتل على ضيفه ولڤرهامبتون 
بتسجيل هدف املباراة الوحيد 

في الوقت بدل الضائع.
  وعـــاد وســـت هـــام متذيل 
الترتيـــب من ملعـــب مضيفه 
بالكبول بفـــوزه اخلامس على 
التوالي بعد تغلب عليه ٣ - ١.

  ورفع فريق املدرب االيطالي 
روبرتو مانشيني رصيده بهذا 
التعـــادل الى ٤٦ نقطة واصبح 
يتخلف بفارق ٨ نقاط عن جاره 
مان يونايتد املتصدر و٣ نقاط 

عن ارسنال الثالث.
الى ســـكة    وعـــاد توتنهام 

االنتصارات التي غابت عنه في 
املراحل الثالث السابقة (هزمية 
وتعادالن) بفوزه على مضيفه 

بالكبيرن روڤرز.
  ويديـــن فريق املدرب هاري 
ريدناب بفوزه الى بيتر كراوتش 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد 

 وزير الخارجية البريطاني السابق 
ينضم إلى إدارة سندرالند

 بييلسا باق مدربًا لتشيلي
  

  أكد االحتاد التشيلي لكرة القدم بقاء املدرب األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا الذي يتمتع بشعبية كبيرة في منصب املدير الفني للمنتخب 

التشيلي.
  وجتاوز بييلســـا املهلة التي كانت محددة له لتقدمي مذكرة في 
حال رغبته في االســـتقالة، وبذلك يســـتمر عقده، بحسب ما قاله 

سيرخيو خادوي.
  وقال خادوي في تصريحات «هناك عقد ســـيكتمل من جانبنا 
ومـــن جانبه. وطاملا أنه ليس هناك مذكرة باالســـتقالة، ســـيظل 

العقد ساريا».
  وكان بييلسا قد التزم الصمت بشأن هذه املسألة وهو ما اعتبره 
االحتاد إشـــارة لنية املدرب في البقاء مبنصبه. وكان مرجحا أن 
يســـتقيل بييلسا بعد املشـــاركة الناجحة للمنتخب التشيلي في 

كأس العالم.
  كما أن املدرب أشار من قبل إلى أنه سيترك منصبه بعد تعيني 

االسباني خورخي سيجوفيا رئيسا الحتاد الكرة التشيلي. 

  انضـــم وزيـــر اخلارجية 
البريطانـــي الســـابق ديڤيـــد 
نـــادي  إدارة  إلـــى  ميليبانـــد 
سندرالند االجنليزي لكرة القدم 
براتب ســـنوي مقداره ٥٠ ألف 
جنيه إســـترليني أي ما يعادل 

نحو ٧٨ ألف دوالر.
  وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة 
البريطانية (بي بي سي) أن نيل 
كوين رئيس نادي سندرالند أعلن 
أنه اتصل مبيليباند بعد خسارته 
املنافسة على زعامة حزب العمال 
املعارض في سبتمبر املاضي وأن 
وزير اخلارجية التقى مسؤولي 
النادي ملناقشة دوره كالصوت 
العـــام للنادي في جميع أنحاء 

العالم.
  ونســـبت «بي بي سي» إلى 
كوين قوله إن خبرة ميليباند 
الواســـعة وعملـــه «ميكن أن 
النمو  النادي علـــى  يســـاعدا 
العاملية ونحن  الســـاحة  على 
إلى  سعداء بانضمام ميليباند 
إدارة النادي ومتأكدون من أنه 

سيجلب لنا بعدا إضافيا».
  وكان ميليباند قرر االنسحاب 
من اخلط األمامي للسياســــة 
بعد خسارته، بفارق ضئيل، 
االنتخابات على زعامة حزب 
العمال والتي فاز بها شــــقيقه 
األصغــــر إد لكنه ظل يحتفظ 
مبنصبه كنائب عــــن الدائرة 

االنتخابية ساوث شيلدز.

  ويعتبر ميليباند ٤٥ عاما 
من مشجعي نادي أرسنال لكنه 
رغب في احلصول على منصب 
نائب رئيس نادي سندالرند 
ألن لديه الكثير من املشجعني 
للنادي في دائرته االنتخابية 
ســــاوث شــــيلدز والتي تبعد 
كيلومتــــرات قليلة عن مدينة 

سندرالند.
  وسبق سياسيون بريطانيون 
ميليباند في العمل بأندية كرة 
القدم ومن بينهم وزير الداخلية 
والدفاع الســــابق في حكومة 
حزب العمل جون ريد والذي 
أصبح رئيســــا لنادي سلتيك 
االسكوتلندي والرئيس السابق 
حلزب احملافظني اللورد ماويني 
الذي أصبح رئيسا لدوري كرة 

القدم االجنليزي. 

 ديڤيد ميليباند 

 بعد اإلخفاق في كأس آسيا

 كييڤو يسدي خدمة لميالن  االتحاد القطري ينهي تعاقده مع ميتسو

 جوزيه فضل البقاء في القاهرة
  انتهت أزمة ســـفر ٤٧ مواطنـــا برتغاليا من 
مصر إلى بالدهم بدون جوازات ســـفر، وبينهم 
مدرب األحمال في النادي األهلي فيدالغو، بينما 
اعتذر مانويـــل جوزيه املدير الفني للفريق، عن 

عدم السفر معهم.
  وكانت سلطات مطار القاهرة قد فوجئت بسفير 

البرتغال يرافق مواطنيه حملاولة تسفيرهم بدون 
إجراءات، وبينهم مدرب أحمال األهلي فجرى إبالغه 
بضرورة إنهاء اإلجـــراءات، وهو ما اكتمل خالل 

٧ ساعات.
  وقد اعتذر جوزيه عن عدم الســـفر في نفس 

الرحلة التي كانت على منت طائرة عسكرية. 

 ٢٢ خسارة متتالية لكليفالند 
  

  تعرض كليفالند كافالييرز خلسارته الـ٢٢ على التوالي أمام 
ضيفه انديانا بيسرز ١١٧ـ  ١١٢ ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
  واليـــزال موســـم كليفالند متعثرا منذ رحيـــل جنمه االول 
ليبـــرون جاميس الى ميامي هيت الصيـــف املاضي، وقد لقي 
خســـارته الـ ٤١ في املوسم مقابل ٨ انتصارات فقط والـ ٣٢ في 

آخر ٣٣ مباراة.
  وبحال خســـارة كليفالند اليوم في ممفيس، سيعادل الرقم 
القياسي في عدد اخلسارات املتتالية البالغ ٢٣ مباراة واملسجل 
باسم فانكوفر غريزليز موسم ١٩٩٥ ـ ١٩٩٦، والذي عادله دنفر 

ناغتس بعد عامني.
  وقـــال مـــدرب كليفالند بايرون ســـكوت الـــذي كان ضمن 
تشـــكيلة فانكوفر التي خسرت ٢٣ مرة متتالية قبل انضمامه 
الى ممفيس: «هذا مؤلم. عندما حتاول الفوز ثم تخسر املباراة 

تتألم كثيرا».
  وعلـــق العب كليفالنـــد أنطوني باركـــر (١٧ نقطة): «نحن 
محبطـــون. هذا أمر مخيب لآلمال. ســـنحت لنـــا فرص الفوز 

لكننا لم نستغلها».
  وسجل رميون سيشنز ٢٥ نقطة لكليفالند، وأضاف أنطاون 
جاميسون ٢١ نقطة وماني هاريس ١٩ نقطة، في حني كان داني 
غرينجر األفضل لدى الفائز مع ٢٣ نقطة وأضاف دارين كوليزون 
٢٢ نقطة بينها ثالثية قبل ٦٨ ثانية على النهاية منحت فريقه 
التقدم ١١٣ـ  ١١٠. وفاز اوكالهوما ســـيتي ثاندر على ضيفه نيو 

اورليانز هورنتس ١٠٤ ـ ٩٣. 
  وقاد العمالق األملاني ديرك نوفيتسكي داالس مافريكس الى 

الفوز على مضيفه نيويورك نيكس ١١٣ ـ ٩٧.
  وفاز اتالنتا هوكس على تورونتو رابتورز ١٠٠ـ  ٨٧، وفيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز على نيوجيرزي نتس ١٠٦ ـ ٩٢، وتشارلوت 
بوبكاتس على ديترويت بيستونز ٩٧ ـ ٨٧، وممفيس غريزليز 
على مينيسوتا متبروولفز ١٠٢ـ  ٨٤، ودنفر ناغتس على بورتالند 
ترايل باليزرز ١٠٩ ـ ٩٠، وفينيكس صنز على ميلووكي باكس 
٩٢ ـ ٧٧، وهيوسنت روكتس على يوتا جاز ٩٧ ـ ٩٦، وشيكاغو 

بولز على لوس اجنيليس كليبرز ١٠٦ ـ ٨٨. 

 بالن لم يستدع ايفرا
  للمواجهة مع البرازيل

  
  استمر مدرب منتخب فرنسا لوران بالن في استبعاد الظهير 
األيسر باتريس ايفرا مدافع مان يونايتد االجنليزي على الرغم 
من انتهاء فترة ايقافه على خلفية األحداث التي رافقت مشاركة 
«الديوك» في نهائيــــات كأس العالم في جنوب أفريقيا الصيف 
املاضي، وذلك خلوض املباراة الدولية الودية ضد البرازيل في ٩ 

اجلاري على ملعب ستاد «دو فرانس» في ضواحي باريس.
  في املقابل، استدعى بالن قلب دفاع ارسنال االجنليزي لوران 
كوسييلني للمرة األولى الى صفوف املنتخب. ويغيب عن املنتخب 

الفرنسي بداعي اإلصابة فرانك ريبيري وسمير نصري.
   وفيما يلي أسماء الالعبني املختارين للمباراة: للمرمى: هوغو 
لوريس (ليون) وستيف مانداندا (مرسيليا) وسيدريك كاراسو 
(بوردو)، للدفاع: غايل كليشي وبكاري سانيا (ارسنال) وعادل 
رامي (ليل) وفيليب ميكسيس (روما االيطالي) ومامادو ساخو 
(باريس سان جرمان) واريك ابيدال (برشلونة االسباني) وانطوني 
ريفيير (ليون) ولوران كوســــييلني (ارســــنال)، للوسط: الو 
ديارا (بــــوردو) ويان مفيال (رين) وفلوران مالودا (تشلســــي 
االجنليزي) ويوان كاباي (ليل) ويوان غوركوف (ليون) وابو 
ديابي (ارسنال) وبالز ماتويدي (سانت اتيان) وجيرمي مينيز 
(روما)، للهجوم: كيفن غاميرو (لوريان) وكرمي بنزمية (ريال 
مدريد االســــباني) وغيوم هوارو (باريس سان جرمان) ولويك 

رميي (مرسيليا). 

 شامبيري الهاوي يتابع مغامرته في كأس فرنسا 

 املدرب الفرنسي برونو ميتسو أقيل من منصبه 

(أ.ف.پ)  العب باليرمو خافيير باستوري يحاول السيطرة على الكرة بني العبي يوڤنتوس  
 أنهى االحتاد القطري لكرة القدم رسميا عقد 
مدرب املنتخب الوطني الفرنسي برونو ميتسو 
بطريقة ودية وذلك عقب إخفاق كأس آسيا التي 

احتضنتها قطر مؤخرا.
  ووصل املنتخب القطري في البطولة القارية 
الى الدور ربع النهائي قبل خسارته امام نظيره 

الياباني ٢ ـ ٣ الذي توج الحقا باللقب.
  وأعلــــن رئيس االحتاد القطــــري لكرة القدم 
الشــــيخ حمد بن خليفة بن احمــــد آل ثاني في 
مؤمتر صحافي بحضور ميتســــو التوصل الى 
اتفــــاق ودي مع األخير من اجل إنهاء عقده الذي 

كان ميتد حتى ٢٠١٤.
  وقال الشيخ حمد ان احتاد الكرة كان مبقدوره 
اتخاذ القرار عقب خروج الفريق من كأس آســـيا 
لكنه ارتأى اجللوس مع ميتسو ومناقشة وتقييم 
الفترة املاضية التي امتدت لفترة عامني، مشيرا الى 
«ان االحتاد القطري لديه ثقافة الشكر لكل من عمل 
وخدم الكرة القطرية ومن هذا املنطلق توصلنا الى 
اتفاق مع ميتسو بإنهاء العالقة وتوجيه الشكر 

اليه على ما قدمه طوال الفترة املاضية».
  وأوضــــح انه كان قريبا مــــن املنتخب خالل 
البطولتــــني األخيرتني وهما كاس اخلليج بعدن 
وكأس آسيا بالدوحة، مضيفا «واستطيع القول 
ان ميتسو قام بواجبه على أكمل وجه وإذا كانت 

العالقة تنتهي اليوم فإنها لن تنتهي مطلقا وهناك 
فصول أخرى مع املدرب القدير».

  ورفض رئيس االحتــــاد القطري التطرق الى 
البديل وقال «اننا نعقد هذا املؤمتر من اجل تقدمي 
الشــــكر الى ميتســــو وعندما نحسم امر املدرب 
اجلديد سوف نعلن عنه رمبا االسبوع القادم»، 
مؤكــــدا ان البرتغالي كارلوس كيروش ليس من 
املرشحني لتولي املنصب وان وجوده في الدوحة 
األسبوع املاضي كان بدعوة من االحتاد لكي يشاهد 

نهائي كأس آسيا.
  من جانبه قال ميتسو ان كانت لديه طموحات 
كبيرة لم يستطع حتقيقها ألسباب كثيرة، مشيدا 

بتعاون احتاد الكرة خالل الفترة املاضية.
  وأضاف «ان االحتاد كان متعاونا، والالعبون 
كانوا في قمة التفاني واالخالص وظهر ذلك واضحا 
في املباراة األخيرة امام اليابان»، موضحا انه من 
الصعب احلديث عن مستقبله ووجهته القادمة، 
خاصة ان قرار إنهاء العالقة وديا مع االحتاد مت 

اتخاذه قبل يومني.
  وكان ميتسو تولى تدريب املنتخب القطري في 
سبتمبر ٢٠٠٨ لكنه لم ينجح في حتقيق أي اجناز 
خالل البطوالت التي شارك فيها، وهي تصفيات 
كأس العالم ٢٠١٠ وكأس اخلليج مبسقط وعدن 

وأخيرا كأس آسيا بالدوحة. 

 اسدى كييڤو خدمة كبيرة مليالن املتصدر بعدما 
تغلــــب على ضيفه نابولي الثاني ٢ - ٠، فيما عمق 
باليرمــــو جراح يوڤنتوس بالفــــوز عليه ٢ - ١ في 

املرحلة الـ ٢٣ من الدوري االيطالي لكرة القدم.
  وفشل نابولي في االستفادة من انتهاء مواجهة 
القمة بني ميالن املتصدر والتسيو الثالث بالتعادل 
٠ - ٠ بتلقيه هزميتــــه االولى منذ ٦ يناير املاضي 
وجاءت علــــى يد مضيفه كييڤو بهدفني ســــجلهما 
دافيدي موســــكارديلي (٢٠) وجينارو ساردو في 

الدقيقة (٥٠).
  ولم تكن حال روما افضل بكثير من نابولي، اذ 
فرط في نقطتني ثمينتني بعد سقوطه في فخ التعادل 
مع ضيفه اجلريح بريشــــيا بهدف ملاركو بورييلو 
في الدقيقة ٥٨، مقابل هدف للبرازيلي ايدير (٦٩). 
وعمق باليرمو جراح يوڤنتوس وأحلق به الهزمية 
الثانية على التوالي والسادسة هذا املوسم بالفوز 
عليــــه ٢ - ١، معوضا بدوره خســــارته في املرحلة 
السابقة امام انتر ميالن حامل اللقب (٢ - ٣). وافتتح 
صاحب االرض التسجيل منذ الدقيقة ٧ عبر العب 
يوڤنتوس السابق فابريتسيو ميكولي الذي وصلته 
الكرة من االرجنتيني خافيير باستوري، ثم اضاف 
جوليو ميلياتشيو الهدف الثاني في الدقيقة ٢٠ بكرة 

رأسية اثر عرضية من ماتيا كاسيني.
  وعاد يوڤنتوس الى اجواء اللقاء وقلص الفارق 
عبر كالوديو ماركيزيو الذي وصلته الكرة من ركلة 

ركنية نفذها القائد اليساندرو دل بييرو (٣٦).
  واكتفى اودينيزي بالتعادل مع ضيفه بولونيا 
بهدف ملاوريتســــيو دوميتســــي (٧٧)، مقابل هدف 
ملاركو دي ڤايو (٦٥) الذي رفع رصيده الى ١٤ هدفا 

هذا املوسم.
  وعــــاد كالياري من ملعــــب «لويجي فيراريس» 
اخلاص مبضيفه سمبدوريا بفوز ثمني بهدف سجله 
البلجيمي راديا ناينغوالن (٣٧)، فيما تغلب فيورنتينا 
على ضيفه جنوى بهدف ســــجله البرازيلي ماريو 

سانتانا (٤٠).
  وتعادل كاتانيــــا مع مضيفه تشــــيزينا بهدف 
لالرجنتيني ماكسي لوبيز (٨)، مقابل هدف للتشيلي 
لويس خيمينيز (٣١)، فيما خسر بارما امام ليتشي 
بهدف قاتل سجله االوروغوياني خافيير تشيڤانتون 

في الوقت بدل الضائع.

  فرنسا

  تابع فريق الهواة شامبيري من الدرجة اخلامسة 
مغامرته في كأس فرنســــا وبلغ الدور ربع النهائي 

بفوزه على فريق الدرجة االولى سوشو ٢ - ١.
  وكان شــــامبيري اطاح بفريقــــي الدرجة االولى 
االخرين موناكو وبريســــت فــــي طريقه الى الدور 
ثمن النهائي، ليحقق اجنازا لم يسبقه اليه اي فريق 
من الدرجة اخلامسة وهو االطاحة بثالثة اندية من 
دوري االضواء. واصبح شامبيري خامس فريق من 
الدرجة اخلامسة يصل الى الدور ربع النهائي بعد 
اراس (١٩٤٩) وروان (١٩٩٩) وشيلتيغهامي (٢٠٠٣) 
وكاركوفو (٢٠٠٨)، علما انه احتاج الى ركالت الترجيح 
في الدورين الســــابقني من اجــــل االطاحة مبوناكو 
وبريست، لكنه جنح هذه املرة في الفوز على عاشر 

دوري االضواء خالل الوقت االصلي.
  وواصل باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه 
بنجاح بعد فوز على مضيفه مارتيغ من الدرجة الرابعة 
٤ - ١، بينهــــا ثالثية لغيوم هوارو (١٥ و٧٩ و٩٠)، 
فيما كان الهدف اآلخر من نصيب بيغي لوييندوال 
(٦٤) في مباراة شهدت طرد العب من صاحب االرض 
في الدقيقة ٢١. وودع نانسي املسابقة على يد ضيفه 
لومان من الدرجة الثانية باخلســــارة امامه ١ - ٢، 
فيما عاد نيس من ملعب مضيف درانسي من الدرجة 

الرابعة ببطاقة ربع النهائي بفوزه عليه ١ - ٠.
  وتغلب ليل متصدر الدوري بصعوبة على نانت 
(ثانية) بركالت الترجيح ٣ - ٢ بعد انتهاء الوقت 

االصلي واالضافي ١ - ١. 

 مانشيني: التعادل مخيب لآلمال
  

  أعرب االيطالي روبرتو مانشيني املدير الفني ملانشستر 
سيتي عن خيبة أمله لتعادل فريقه مع برمنغهام ٢-٢ وقال 
عقـــب املباراة انها نتيجة مخيبة لآلمال بالنســـبة إلينا وال 

ميكن ان تتلقى شباكنا هدفني في كل مباراة.
  واضاف من املســـتحيل ان تفوز اذا سمحت بذلك في كل 
مرة، وقد اصبحت الفجوة التي تفصلنا عن الصدارة حاليا 

كبيرة للغاية. 


