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الثالثاء 6 نوفمبر 2012

رونالدو: لن حتدث أي مشكلة في حال جاء ميسي للعب في ريال مدريدالرياضية
اكد املهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد رابع الدوري االسباني لكرة القدم، انه لن 
تكون هناك اي مشكلة في حال قرر مهاجم االرجنتني وفريق برشلونة ليونيل ميسي في يوم من االيام االنتقال 
للعب الى جانبه في النادي امللكي، وقال رونالدو في مقابلة مع شبكة »بي اين سبورت«: »لن تكون هناك اي 
مشكلة، في حال اتى ميسي الى هنا )ريال مدريد( سوف نلعب معا«، مضيفا وهو يبتسم: »بالطبع فان االمور 
ستكون اكثر تعقيدا«، وقال رونالدو في املقابلة ذاتها التي لم يتردد خاللها بوصف ميسي بالالعب الكبير:انه العب 
كبير، ونحن لسنا اصدقاء النني ال اتقاسم معه غرفة املالبس، لكني احترمه من اجلانب املهني«.

أرسنال ملداواة جراحه أمام شالكه.. وآمال مان سيتي في مهب الريح أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا

هدف »امللكي« الثأر من دورمتوند واخلروج حيًا من مجموعة املوت

وكان الشعراوي، املصري األصل، 
فاز برهان مع قائد الفريق ماسيمو 
امبروزيني، إذ جنح بتس���جيل 
سبعة أهداف قبل شهر ديسمبر، 
وسيمضي العطلة الشتوية على 

حساب العب الوسط.
الثانية، يسعى  املباراة  وفي 
زيني���ت س���انت بطرس���بورغ 
الروس���ي )3 نقاط( الى حتقيق 
فوزه الثاني بعد خسارتني عندما 
يحل عل���ى اندرخلت البلجيكي 

متذل الترتيب )نقطة(.
وفي املجموعة االولى، يسير 
بورت���و البرتغال���ي بطل 2004 
عل���ى خطى ثابتة نح���و الدور 
الثان���ي بع���د فوزه ف���ي أول 3 
مباريات، لكن���ه يخوض رحلة 
صعبة عندما يحل على دينامو 
الترتيب  كييڤ االوكراني ثالث 
)3 نقاط(. وينتظر باريس سان 
جرمان الفرنسي ثاني الترتيب 
)6 نقاط( أي تعثر من بورتو كي 
ينقض عليه عندما يستضيف 
دينامو زغرب الكرواتي اضعف 
فرق املجموعة الذي مني باجلولة 
املاضية بخسارته التاسعة على 
التوالي في املس���ابقة أمام سان 

جرمان حتديدا 0-2.
العبو املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي سيخوضون املباراة 
على ملعب بارك دي برانس فقط 
أمام جماهيرهم، بعد قرار وزير 
الداخلية الفرنسي مانويل فالس 
منع جماهير زغرب باحلضور 
ال���ى باريس لتش���كيلهم خطرا 
الن���اس واملمتلكات، علما  على 
بأن املباراة صنفت بأنها عالية 
املخاطر من قبل االحتاد االوروبي، 
خصوصا بعد االحداث التي وقعت 
ذهابا في زغرب. وعانى س���ان 
جرمان خسارته االولى في الدوري 
احمللي السبت امام سانت اتيان 

.1-2

الثاني )6 نق���اط( وهو يواجه 
مضيفه شالكه املتصدر )7 نقاط(. 
ويسعى فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر، الى نسيان خسارته 
االخيرة مع مان يونايتد1-2 في 
الدوري عندم���ا قدم أداء مخيبا 
ومني بخسارته الثالثة في خمس 
مباريات، والثأر من شالكه الذي 
احلق به ايضا هزمية مرة 2-0 في 
عقر داره في شمال لندن بهدفني 
في الشوط الثاني من الهولنديني 
كالس ي���ان هونتيالر وابراهيم 

افيالي.
وفي املب���اراة الثانية، ينوي 
اوملبياكوس اليوناني )3 نقاط( 
اإلجهاز على مونبلييه بطل فرنسا 
)نقطة( من جهة، واالقتراب من 
ثنائي الصدارة من جهة ثانية.

الثالثة يأمل  وفي املجموعة 
مي���الن االيطال���ي ان يكون هذا 
االسبوع بداية حقيقية ملوسمه 
البائس، إذ يستقبل ملقة االسباني 
على ملعبه »س���ان سيرو« بعد 
فوزه الساحق على كييڤو 1-5 
في الدوري احمللي. لكن مواجهته 
مع ملقة لن تكون لقمة سائغة، 
خصوصا ان الفريق االس���باني 
يتص���در املجموع���ة بثالث���ة 
انتصارات متتالية، آخرها على 
حساب الفريق اللومباردي بهدف 
وحيد لفريق املدرب التش���يلي 
مانويل بيلليغريني الذي صال 
وجال على ملعبه »ال روساليدا« 

قبل أسبوعني.
ويعول ميالن ثاني الترتيب 
)4 نقاط( على فرعونه اجلديد 
ستيفان الش���عراوي )20 عاما( 
الذي جنح حتى اآلن، ولو جزئيا، 
في سد الفراغ الهائل الذي تركه 
السويدي زالتان ابراهيموفيتش 
املنتقل الى باريس سان جرمان 
الفرنس���ي، اذ يتص���در ترتيب 
الهدافني مع 8 أهداف في 11 مباراة. 

الثأر من الفريق الهولندي الذي 
حقق ف���وزا عريضا على أرضه 
3-1، بعد أن سرت أخبارا تفيد 
بان االسباني جوسيب غوارديوال 
ارتبط  السابق  مدرب برشلونة 
اس���مه بالتعاقد مع س���يتي في 
املوسم املقبل. وأصر قائد سيتي 
البلجيكي فنسان كومباني على 
ان فريقه س���يحقق الفوز على 
اياكس: »ال يتعلق األمر بالفوز 
في مبارياتنا الثالث املتبقية، بل 
لنثبت ألنفس���نا بأننا نستحق 
التواج���د في املس���ابقة«. وكان 
العب الوس���ط الفرنسي سمير 
نصري أكثر شراسة: »يجب ان 
نلعب أفضل. أهدرنا الكثير من 
الفرص )ضد وست هام(، وعندها 

ال ميكنك توقع الفوز«.
وفي املجموعة الثانية، يبدو 
مصير أرسنال، ثاني ممثلي الكرة 
االجنليزية في مباريات الثالثاء، 
افضل من سيتي، إذ يحتل املركز 

وفاز ريال مدريد في آخر سبع 
مباريات في املسابقة على أرضه، 
في حني لم يفز دورمتوند في أي 
مباراة خارج أرضه منذ عودته 
الى املسابقة العام املاضي، ويعود 
آخر فوز خارج قواعده الى العام 
2003 على حساب ميالن االيطالي. 
واعتبر مورينيو الذي حقق فوزه 
املئة م���ع ريال أن: »الكل يعرف 
ان بعض املجموعات هي مبثابة 
املزحة وه���ذه »هي املجموعة«. 
والتقى الفريقان في تلك النسخة 
في الدور الثاني، ففاز مدريد 1-2 
على أرضه وضمن تأهله بتعادله 

على ارض دورمتوند 1-1.
وفي املباراة الثانية، تبدو آمال 
مان س���يتي في مهب الريح بعد 
حملة مخيب���ة حقق فيها نقطة 
وحيدة وخسارتني، ليقترب من 
اخلروج من الدور االول للموسم 
الثاني على التوالي. لذا يريد فريق 
املدرب االيطالي روبرتو مانشيني 

يس���عى كل من ريال مدريد 
االسباني وبوروسيا دورمتوند 
األملاني الى القبض على مجموعة 
املوت عندما يلتقيان اليوم، في 
املرحلة الرابعة من دور املجموعات 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
على ملعب سانتياغو برنابيو. 
وضمت املجموعة الرابعة أبطال 
دوريات اسبانيا )ريال مدريد( 
وأملاني���ا )دورمتوند( وهولندا 
)اياكس امس���تردام( واجنلترا 
)مان سيتي(، ولغاية اآلن حقق 
دورمتوند بداية رائعة بحصوله 
على 7 نقاط آخرها فوزه الالفت 
عل���ى ضيف���ه ري���ال 2-1 في 
دورمتوند، متقدما بفارق نقطة 
عن ري���ال و4 نقاط عن اياكس 
امس���تردام الذي يحل على مان 
س���يتي متذيل الترتيب بنقطة 
يتيمة.ويس���عى ريال الى الثأر 
من الفري���ق االصفر، خصوصا 
انه سجل 13 هدفا في 3 مباريات 
بعد هفوته أمامه قبل أسبوعني، 
آخرها أمام ضيفه سرقسطة 0-4 
في الدوري احمللي. وقد يعود الى 
تشكيلة املدرب البرتغالي جوزيه 
الوسط االملاني  مورينيو العب 
س���امي خضيرة بعد غيابه عن 
املباراة االخيرة بس���بب إصابة 
عضلية، وق���ال االملاني الدولي: 
»مدريد س���يتأهل، لكن مبا أني 
املان���ي م���ن اجلي���د ان يتأهل 
معنا دورمتون���د، واعتقد انهم 
يستحقون ذلك بعد فوزهم بلقب 
الدوري مرتني على التوالي، كما 
يلعبون جيدا في دوري األبطال 
هذا املوس���م«. وحتى في حال 
غاب خضي���رة، ميلك ريال عدة 
خيارات في الوس���ط على غرار 
الغائب عن  الونس���و  تش���ابي 
مباراة سرقسطة بسبب االيقاف، 
ل���وكا مودريتش  والكروات���ي 

والغاني مايكل ايسيان.

)أ.ف.پ( مان سيتي يسعى للثأر من هزميته أمام أياكس أمستردامدورمتوند حقق فوزا ثمينا على ريال مدريد في مباراة الذهاب  

مهاجم شالكه إبراهيم افيالي تألق أمام أرسنال في الذهاب

الشقيقان ايوو يقودان مرسيليا إلى استعادة نغمة االنتصارات

نابولي يواصل نزيف النقاط وفيورنتينا رابعًا.. وتعادل ليڤانتي وإشبيلية
اجاكسيو 1-0 على ستاد »فرانسوا 
كوتي« وأم���ام 6500 متفرج في 
املرحلة احلادية عشرة من الدوري 
الفرنسي. ويدين مرسيليا بفوزه 
ملهاجميه الشقيقني الغانيني اندريه 
وجوردان ايوو جنلي النجم عبيدي 
بيليه، واللذين سجال الهدفني في 
التوالي.  الدقيقتني 55 و88 على 
ورفع مرس���يليا رصيده الى 22 
نقطة بفارق األهداف خلف باريس 
سان جرمان املتصدر والذي كان 
مني بخسارته األولى هذا املوسم 
عندما س���قط امام ضيفه سانت 
اتيان 1-2. اما اجاكس���يو فمني 
بخسارته الرابعة وواصل نتائجه 
املخيبة حيث لم يذق طعم الفوز 
في مبارياته األربع األخيرة فتجمد 
رصي���ده عند 13 نقطة في املركز 
الثالث عش���ر. وارتقى ليون الى 
املركز الثالث بفوزه على ضيفه 
باستيا 4-2 على ملعب »جيرالن« 
وأمام 31 الف متفرج. ورفع ليون 
رصيده ال���ى 21 نقطة في املركز 
الثال���ث مع مب���اراة مؤجلة امام 
مرس���يليا، فيما جتم���د رصيد 
باستيان عند 14 نقطة في املركز 
الثاني عش���ر. وفي مباراة ثالثة 
على ملعب »جاك شابان دملا« وأمام 
20 الف متفرج، فاز بوردو على 

تولوز 0-1.

تراجع الى املركز التاسع عشر.

فرنسا

اس���تعاد مرس���يليا نغم���ة 
االنتصارات بتغلبه على مضيفه 

اريك الميال )69( وماتيا ديسترو 
)79( مقاب���ل هدف للس���لوڤيني 
جوزيب ايليس���يتش )84(. ورفع 
روما رصيده الى 17 نقطة في املركز 
السادس مقابل 8 نقاط لباليرمو الذي 

مضيفه كاتانيا 4-0. وصعد روما 
الى املركز السادس بعدما أكرم وفادة 
ضيفه باليرمو بأربعة أهداف لقائده 
املخضرم فرانشيسكو توتي )11( 
وبابلو اوزفالدو )31( واألرجنتيني 

ارتقى ليڤانتي الى املركز اخلامس 
مؤقتا بانتزاع���ه تعادال ثمينا من 
مضيفه اشبيلية 0-0 في املرحلة 
العاشرة من بطولة اسبانيا. ورفع 
ليڤانتي رصيده الى 17 نقطة بفارق 
نقط���ة واحدة ام���ام ريال بيتيس 
اخلامس سابقا. وأوقف ديبورتيفو 
ال كورونا نزيف النقاط في مبارياته 
اخلمس األخيرة بفوزه على ضيفه 
ريال مايوركا بهدف وحيد سجله 
البرتغالي برونو غاما في الدقيقة 
30. وخسر اوساسونا امام بلد الوليد 
بهدف وحيد سجله األملاني باتريك 
ايبرت في الدقيقة 83. وخسر ايضا 

غرناطة أمام اتلتيك بلباو 2-1.

ايطاليا

واصل نابول���ي نزيف النقاط 
بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه 
تورينو 1-1 ف���ي املرحلة احلادية 
عش���رة من بطولة ايطاليا. وهي 
املباراة الثالث���ة على التوالي التي 
يفشل فيها نابولي في حتقيق الفوز 
)تعادالن وخسارة( فرفع رصيده الى 
23 نقطة في املركز الثالث بفارق 5 
نقاط خلف يوڤنتوس حامل اللقب 
واملتصدر. وارتقى فيورنتينا الى 
املركز الرابع بف���وزه على ضيفه 
كالياري 4-1 مستغال تعرض التسيو 
الرابع سابقا الى خسارة مذلة امام 

)أ.ف.پ( مهاجم نابولي ادينسون كاڤاني يحتفل بهدفه في مرمى تورينو  

إصابة هالك تبعده أسبوعني 
سيغيب املهاجم البرازيلي هالك عن مباراة فريقه زينيت سان 
بطرسبرغ الروسي مع مضيفه اندرخلت اليوم، بعد تعرضه 

الصابة في فخذه في الدوري الروسي ستبعده نحو أسبوعني عن 
املالعب. وترك املدرب االيطالي لوتشانو سباليتي هالك القادم من 

بورتو البرتغالي في صفقة قياسية ناهزت 60 مليون يورو، خارج 
تشكيلته التي سافرت الى بروكسل خلوض اللقاء. ويحتل زينيت 

املركز الثالث في املجموعة الثالثة التي تضم أيضا ملقة وميالن.

راموس مصاب منذ 4 مباريات 
ويؤكد: ال وقت للراحة

يلعب مدافع ريال مدريد سرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد 
اإلسباني مصابا منذ أربع مباريات، إال أنه رفض احلصول على 
راحة بسبب حاجة الفريق إلى جهوده. وقالت صحيفة »ماركا« 

اإلسبانية إن راموس يشكو من آالم حادة من اإلصابة التي رفض 
املدرب جوزيه مورينيو الكشف عن طبيعتها، غير أنه نفى أن 

تكون عضلية، وعرض مورينيو على راموس فكرة الراحة حلني 
التعافي، فأجاب املدافع األشقر »وقت الراحة يكون في العطلة 

الصيفية على الشاطئ وليس اآلن«. وأثارت قوة راموس إعجاب 
أعضاء الطاقم الطبي بريال مدريد، فالالعب »يتحمل األلم بقدرة 

تفوق أقرانه 10 مرات« بحسبما نقلت الصحيفة.

متفرقات عاملية
٭ س����حبت قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس املانيا 
لكرة الق����دم واوقعت بايرن ميوني����خ متصدر الدوري 
احمللي مع اوغسبورغ، في حني ان بوروسيا دورمتوند 

حامل اللقب سيستضيف هانوڤر. 
٭ عادت املصنفة األولى على العالم سابقا الدمناركية 

كارولينا فوزنياكي إلى قائمة املصنفات العشر األوليات 
بينما واصلت البيالروسية فيكتوريا أزارينكا تربعها على 

قمة التصنيف العاملي وتلتها الروسية ماريا شارابوفا 
في املركز الثاني.واستعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
صدارة تصنيف الالعبني من املتصدر السابق روجيه 

فيدرر.
٭ فاز األسباني ديڤيد فيرير على الپولندي يرزي 

يانوفيتش في املباراة النهائية لبطولة باريس 
للتنس، ليحرز أول ألقابه في بطوالت األساتذة.

٭ احتفظ نيولز اولد بويز مبركز الصدارة رغم تعادله 
مع مضيفه غودوي كروز 1-1 في املرحلة الثالثة عشرة من 

بطولة االرجنتني.
٭ مني سبورتينغ لشبونة بهزميته الثالثة مقابل 

فوز واربع تعادالت بعدما خسر امام مضيفه ڤيتوريا 
سيتوبال 1-2 في ختام املرحلة الثامنة من بطولة 

البرتغال.
٭ استعاد فريق تفينتي أنشيخيده موقعه في صدارة 

الدوري الهولندي املمتاز بعدما تغلب على فينورد 3-0 في 
املرحلة احلادية عشرة من املسابقة.

٭ احتفظ سلتيك مبركز الصدارة اثر تعادله مع مضيفه 
دندي يونايتد 2-2 في ختام املرحلة الثانية عشرة من 

بطولة اسكوتلندا.
٭ وعد نائب رئيس نادي ميالن اإليطالي أدريانو غالياني 

جماهيره باإلبقاء على املهاجم ستيفان الشعراوي وعدم 
اإلسراع في بيعه مثلما فعل الفريق من قبل مع السويدي 

زالتان إبراهيموڤيتش. وقال غالياني »سنجدد عقد 
الشعراوي قريبا جدا بإضافة عام آخر، وبذلك سيبقى 

معنا حتى 2018«.

مواجهة عالية 
املخاطر بني
 سان جرمان

 ودينامو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +10:458دينامو كييڤ � بورتو
اجلزيرة الرياضية +10:455باريس سان جرمان � دينامو زغرب

املجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +10:452شالكه � أرسنال

اجلزيرة الرياضية +10:457أوملبياكوس � مونبلييه
املجموعة الثالثة

اجلزيرة الرياضية +10:459اندرخلت � زينيت سانت بطرسبورغ
اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن � ملقة

املجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +10:456مان سيتي � اياكس أمستردام

اجلزيرة الرياضية +10:454ريال مدريد � بروسيا دورمتوند


