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لندن/وكاالت
عزز ت�صيل�ص����ي موقعه يف �ص����دارة ال����دوري الإجنليزي لكرة 
القدم بفوز �ص����عب وثمني بنتيجة )1- �ص����فر(  على مناف�ص����ه 

مان�ص�صرت يونايتد يف املرحلة الثانية ع�صرة من امل�صابقة.
وج����ه ت�صيل�ص����ي لطمة جدي����دة اإىل مان�ص�ص����رت يونايتد حامل 
اللق����ب وو�ص����ع الفارق الذي يف�ص����له ع����ن اأقرب مناف�ص����يه اإىل 
خم�����س نق����اط حيث رفع ت�صيل�ص����ي ر�ص����يده اإىل 30 نقطة يف 
�ص����دارة ج����دول امل�ص����ابقة وجتمد ر�ص����يد مان�ص�ص����رتعند 25 
نقط����ة يف املرك����ز الثالث بف����ارق الأهداف فقط خلف اأر�ص����نال 

الذي تبقى له مباراة موؤجلة.
ويدين ت�صيل�ص����ي بالف�ص����ل الكب����ر يف هذا الف����وز الثمني اإىل 
مدافع����ه ج����ون تري الذي �ص����جل ه����دف املب����اراة الوحيد يف 

الدقيقة 76.
وج����اء هدف املب����اراة الوحي����د اثر �ص����ربة حرة لعبه����ا فرانك 
لمبارد ومل�صها تري برباعة لي�صكنها �صباك الهولندي اإدوين 

فان دير �صارحار�س مرمى مان�ص�صرت.
وب����داأ مان�ص�ص����رت يونايت����د غا�ص����با م����ن ال����دور ال����ذي لعب����ه 
الغيف����واري ديديي����ه دروغبا مهاجم ت�صيل�ص����ي يف هذا الهدف 

حي����ث بداأ واأن����ه عاق و�����س براون كم����ا بداأ يف موقف ت�ص����لل 
اأمام مرمى مان�ص�ص����رت يونايتد وات�ص����مت الدقائق الأوىل من 
املب����اراة باخل����داع اأك����ر منها بالإث����ارة حيث كافح ت�صيل�ص����ي 
كثرا للتعامل مع الت�ص����كيل الذي خا�س به مان�ص�صرت املباراة 
خا�ص����ة واأن �صر األيك�س فرغ�صون املدير الفني ال�صكتلندي 
ملان�ص�ص����رت يونايت����د دفع بالعب����ه لوي�س فالن�ص����يا يف الناحية 
اليمنى ليعزز قوة خط الو�ص����ط من خالل اأربعة لعبني خلف 

املهاجم واين روين.
وكاد فالن�ص����يا يح�ص����ل عل����ى ركل����ة ج����زاء يف وق����ت مبكر من 
املب����اراة اثر عرقلة م����ن تري ولكن احلكم مارتني اأتكن�ص����ون 
تغا�ص����ى عن احت�ص����ابها ومرت الواقعة دون اأي اعرتا�س من 
لعبي مان�ص�ص����رت وجنح فالن�صيا اأي�ص����ا يف اإيقاف انطالقات 

اأ�صلي كول الظهر الأي�صر لت�صيل�صي ليحد من خطورته.
وكان����ت اأول فر�ص����ة تت�ص����م باخلط����ورة احلقيقية بع����د مرور 
ن�صف �ص����اعة من املباراة حيث انطلق الفرن�صي نيكول اأنيلكا 
من الناحية اليمنى و�ص����دد كرة رائعة بقدمه الي�ص����رى ولكنها 
مل ت�ص����فر عن �صيء ومل يتغر احلال كثرا يف ال�صوط الثاين 
حي����ث ظلت الفر�����س قليلة عل����ى املرميني و�ص����دد واين روين 

كرة قوية يف منت�ص����ف ال�ص����وط اأبعدها الت�صيكي بيرت ت�صيك 
حار�س مرمى ت�صيل�صي.

وارتق����ى ت�صيل�ص����ي مب�ص����تواه تدريجيا بعد ذلك حتى �ص����جل 
هدف التقدم يف ظل تراجع مان�ص�صرت ن�صبيا.

والف����وز هذا هو ال�ص����اد�س على التوايل لت�صيل�ص����ي يف �ص����ت 
مباري����ات خا�ص����ها عل����ى ملعب����ه بال����دوري الإجنلي����زي ه����ذا 

املو�صم.
من جه����ة اخرى اأعل����ن الإيطايل فابي����و كابيلل����و املدير الفني 
للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم قائمة فريقه ا�صتعدادًا ملواجهة 
الربازيل وديا يف العا�صمة القطرية الدوحة الأ�صبوع املقبل ، 

و�صمت القائمة دارين بينت مهاجم �صندرلند.
واأحرز بينت ثمانية اأهداف يف املو�صم احلايل برغم اأنه اأهدر 

ركلة جزاء اأمام فريقه ال�صابق توتنهام.
وان�ص����م بينت لقائمة املنتخب الإنكلي����زي بعد خروج امييلي 
هي�ص����كي مهاجم اأ�ص����تون فيال وكارلتون كول جنم وي�ص����تهام 

يونايتد من القائمة ب�صبب الإ�صابة.
و�ص����يغيب كل من �صتيفني جرارد واأ�صلي كول وارون لينون 
وديفي����د جيم�س عن الفريق الإنكليزي ب�ص����بب الإ�ص����ابة فيما 

ت����وم هودل�ص����تون لع����ب خ����ط و�ص����ط  ح�ص����ل 
توتنهام و�ص����تيفني وارنوك مدافع اأ�صتون فيال 
على فر�ص����ة متثيل املنتخ����ب الإنكليزي قبل اأن 
يعلن كابيللو عن القائمة النهائية امل�صاركة يف 

كاأ�س العامل 2010 بجنوب اأفريقيا.
وان�صم ديفيد بيكهام للقائمة ولكنه �صيغيب عن 

املب����اراة يف حال حف����اظ فريقه لو�����س اأجنلي�س 
جالك�ص����ي على م�صرته بالدور الفا�صل للدوري 

الأمريك����ي للمحرتف����ني ع����رب الف����وز عل����ى �ص����يفاز 
اأمريكا.

و�صمت قائمة املنتخب الإجنليزي : فو�صرت وبراون 
جري����ن  يونايت����د(  )مان�ص�ص����رت  وروين  وكاري����ك 

واوب�صون )وي�صتهام( هارت وبريدج ولي�صكوت 
وباري ورايت فيلب�س )مان�ص�ص����رت �صيتي( كاهيل 

)بولتون( جون�ص����ون )ليفرب����ول( تري ولمبارد 
)ت�صيل�ص����ي( وارنوك وميلرن ويوجن )اأ�ص����تون فيال( 
بيكهام )جالك�صي( هودل�صتون وجينا�س وكراوت�س 

وديفو )توتنهام( بينت )�صندرلند(.

ـــــــتـــــــوايل ــــــرة الــــــ�ــــــضــــــاد�ــــــضــــــة عــــــلــــــى ال ــــــم ــــــل ــــــوزل ــــــف ـــــــق ال حـــــــّق

ت�ضيل�ضي ي�ضقط املان بالقا�ضية ويعزز موقعه
ال����������دوري الإن���ك���ل���ي���زي        ف�������ي ������ض�����دارة   

 برلني/وكاالت
ي���ده  متن���اول  يف  كان  ثمين���ا  ف���وزا  هامب���ورك  اأه���در 
وا�ص���تقبلت �ص���باكه هدف التعادل 2/2 من �صربة جزاء 
يف الدقائ���ق الأخ���رة من مباراته اأمام م�ص���يفه هانوفر 
يف املرحل���ة الثاني���ة ع�ص���رة من ال���دوري الأمل���اين لكرة 
القدم )بوند�ص���ليغا( ليف�ص���ل يف ت�ص���ييق الف���ارق الذي 

يف�صله عن باير ليفركوزن مت�صدر جدول امل�صابقة.
كما �ص���قط فردر برمين يف فخ التعادل 1/1 مع �ص���يفه 
بورو�ص���يا دورمتون���د ليف�ص���ل ه���و الآخر يف ت�ص���ييق 

الفارق مع ليفركوزن.
ويف مب���اراة اأخ���رى تغل���ب كول���ون على م�ص���يفه هرتا 

برلني 1/�صفر.
ورفع هامبورغ ر�ص���يده اإىل 23 نقطة يف املركز الثالث 
بف���ارق ثالث نق���اط خلف ليفرك���وزن وبف���ارق الأهداف 
فقط خلف برمين كما رفع هانوفر ر�صيده اإىل 16 نقطة 

يف املركز التا�صع.
وتق���دم هامب���ورغ مرت���ني بهدف���ني �ص���جلهما مار�ص���يل 
يان�ص���ن واإيلرو اإيلي���ا يف الدقيقت���ني 15 و44 وتعادل 

هانوفر يف املرتني بهدف���ني اأحرزهما الإيفواري ديدييه 
ياكون���ان وي���ري �ص���تايرن يف الدقيقت���ني 26 و88 م���ن 

�صربة جزاء.
وافتتح ليفركوزن مباريات املرحلة بفوز �صاحق 4/�صفر 
على اإنرتاخت فرانكفورت وف�صل برمين وهامبورج يف 

حتقيق الفوز ليقدما الهدية اإىل ليفركوزن.
ويف برمي���ن ، تق���دم م�ص���عود اأوزي���ل لف���ردر برمي���ن 
به���دف يف الدقيقة 36 اثر متريرة لعبها اآرون هانت من 

الناحية اليمنى.

باريو����س  لوكا����س  الأرجنتين���ي  املهاج���م  وتع���ادل 
لدورمتون���د يف الدقيق���ة 53 بعدم���ا ف�ص���ل تي���م فاي�ص���ه 
حار����س مرمى برمي���ن يف الت�ص���دي لت�ص���ديدة الالعب 

نيل�صون فالديز.
واله���دف ه���و ال�ص���اد�س لباريو����س يف �ص���ت مباري���ات 

خا�صها مع برمين هذا املو�صم.
وق���ال توما����س �ص���اف املدي���ر الفن���ي لربمي���ن : كل م���ن 
الفريقني ي�ص���تحق التهنئة عل���ى هذه املب���اراة القوية.. 
كان���ت مب���اراة �ص���عبة و�ص���ريعة. عندم���ا تتقدم ت�ص���عى 

لتحقي���ق الفوز وهو ما فعلناه بدرجة كافية يف امل�ص���وم 
احلايل والنتيجة جيدة لي�ص���ت يف مب���اراة اليوم ولكن 

ب�صكل عام.
ويف برل���ني ، �ص���اعف كول���ون م���ن حمن���ة هرت���ا برلني 
بالفوز عليه 1/�ص���فر لرفع ر�صيده اإىل 12 نقطة �صعد 
به���ا للمرك���ز الثالث ع�ص���ر بينما جتمد ر�ص���يد هرتا عند 

اأربع نقاط يف املركز الثامن ع�صر الأخر.
و�صجل ميليفوي نوفاكوفيت�س الهدف الوحيد للمباراة 
يف الدقيق���ة 79 اث���ر �ص���ربة ح���رة لعبها زميل���ه لوكا�س 

بودول�ص���كي 
بهرت���ا  ليلح���ق 

الهزمي���ة العا�ص���رة ل���ه يف 12 مباراة 
خا�صها الفريق يف املو�صم احلايل.

برمين وهامبورغ يعّززان موقع ليفركوزن يف �ضدارة البوند�ضليغا   

مافريك�س ي�ضحق رابتورز
 يف دوري ال�ضلة الأمريكي      

وا�ضنطن/وكاالت
دي���رك  الأمل���اين  الالع���ب  وا�ص���ل 
نوفوت�ص���كي تاألق���ه وق���اد جمموع���ة 
م���ن زمالئه اجل���دد يف فريق دال�س 
الكب���ر  الف���وز  اإىل  مافريك����س 
تورنت���و  �ص���يفه  عل���ى   101/129
رابتورز �ص���من مناف�ص���ات املو�ص���م 
احلايل بدوري كرة ال�صلة الأمريكي 

للمحرتفني.
نقط���ة   29 نوفوت�ص���كي  و�ص���جل 
واأ�ص���اف وزمي���اله جي�ص���ون تري 
19 نقطة و�ص���ون ماريون 18 نقطة 
لفريق مافريك����س دال�س يف مباراة 
�ص���هدت تاألق عدد من النجوم اجلدد 
بالفري���ق الذين تعاق���د معهم دال�س 

قبل بداية املو�صم احلايل.
وجن���ح دال����س مافريك����س يف 62 
باملئ���ة م���ن ت�ص���ويباته )53 من 85 
ت�صويبة( خالل تداول الكرة ليكون 
اأف�ص���ل �ص���جل له يف اأي مباراة منذ 
نح���و عام���ني كم���ا �ص���هدت املب���اراة 
اأعلى عدد من النقاط ي�ص���جله يف اأي 

مباراة هذا املو�صم.
ج���ون  ع���ودة  مافريك����س  و�ص���هد 
ه���وارد الذي غاب عن ف���رتة الإعداد 
لهذا املو�ص���م وكذلك ع���ن اأول خم�س 
مباريات يف املو�ص���م احلايل ب�صبب 
الإ�ص���ابة والعملي���ة اجلراحي���ة يف 
كاح���ل الق���دم. ولع���ب ه���وارد دورا 

مب���اراة  خ���الل  الهج���وم  يف  جي���دا 
الأم����س م���ع ماريون ونوفوت�ص���كي 

و�صجل 16 نقطة.
وم���ا زال مافريك����س ، ال���ذي حق���ق 
الف���وز الراب���ع له يف �ص���ت مباريات 
املو�ص���م  يف  الآن  حت���ى  خا�ص���ها 
احلايل، يف انتظ���ار عودة مهاجميه 
امل�صابني درو جودين وتيم توما�س 
اللذي���ن تعاق���د معهم���ا يف �ص���فقتي 

انتقال حر.
و�ص���جل نوفوت�ص���كي 16 نقط���ة يف 
ال�ص���وط الأول م���ن املب���اراة ليق���ود 
مافريك����س اإىل اإنه���اء ه���ذا ال�ص���وط 
ث���م   48/55 �ص���يفه  عل���ى  متقدم���ا 
وا�ص���ل تاألق���ه يف ال�ص���وط الث���اين 
الكب���ر  الف���وز  اإىل  الفري���ق  ليق���ود 
بعدما جنح مافريك�س يف 74 باملئة 
م���ن ت�ص���ويباته يف ال�ص���وط الثاين 
)29 م���ن 39 ت�ص���ويبة( بينم���ا ب���دا 
على تورنتو الإجهاد بعد فوزه على 

نيو اأورليانز.
و�صجل كري�س بو�س 26 نقطة و12 
متابعة واأ�صاف زميله الإيطايل 22 
نقط���ة لتورنتو ال���ذي مني بالهزمية 
الثالثة له يف �ص���ت مباريات خا�صها 
يف البطول���ة ه���ذا املو�ص���م علما باأن 
الهزمي���ة هي العا�ص���رة على التوايل 
لتورنتو اأم���ام مافريك�س على ملعب 

الأخر.

  الكويت/وكاالت
تع���ادل املنتخ���ب الكويتي مع �ص���يفه 
ل���كل  بهدف���ني  ال�ص���يني  املنتخ���ب 
منهم���ا �ص���من ا�ص���تعدادات الطرفني 
للت�ص���فيات املوؤهل���ة لنهائي���ات كاأ�س 

امم اآ�صيا 2011.
واح���رز هدف التقدم للكويت عبدالله 
بع���د   42 ال����  الدقيق���ة  يف  الربيك���ي 
ت�ص���لمه الك���رة التي مررها ل���ه زميله 
ب���در املط���وع لي�ص���ددها الول عل���ى 

ي�صار احلار�س ال�صيني يانغ �صو.
وادرك التع���ادل للمنتخ���ب ال�ص���يني 
ج���ون لون���غ يف الدقيق���ة ال���� 55 بعد 
م���ن  ارت���دت  الت���ي  الك���رة  متابعت���ه 
احلار����س الكويت���ي ن���واف اخلالدي 

لي�صددها يف الزاوية الي�صرى.
ا�ص���اف  دقائ���ق  مرورارب���ع  وبع���د 
الالع���ب هان���غ بون���غ اله���دف الثاين 

لل�صني من كرة راأ�صية ا�صتغلها خلف 
املدافعني.

و�صجل هدف التعادل للكويت م�صاعد 
ندا يف الدقيقة ال� 89 من كرة راأ�ص���ية 
ار�ص���لها له زميله ج���راح العتيقي من 

ركلة ركنية.
وكاد الالع���ب حم���د ام���ان ان يح���رز 
الدقيق���ة  يف  للكوي���ت  الف���وز  ه���دف 
اخلام�ص���ة والخرة م���ن الوقت بدل 
ال�ص���ائع ال ان ت�ص���ديدته القويه من 
خ���ارج منطق���ة اجل���زاء ت�ص���دى له���ا 

احلار�س.
وتعد هذه املباراة التجريبية الخرة 
للمنتخب الكويت قبل خو�صه مباراته 
املقبلة امام نظره الندوني�ص���ي يوم 
ال�ص���بت املقبل �ص���من اجلولة الثالثة 
للمجموعة الثانية التي ت�ص���م اليهما 

منتخبي ا�صرتاليا وعمان.

وكان املنتخ���ب الكويتي قد تعر يف 
مطل���ع م�ص���واره يف هذه الت�ص���فيات 
عندما خ�صر على ار�صه امام املنتخب 
العماين بهدف وحي���د قبل ان يتغلب 
على م�ص���يفه ال�ص���رتايل بهدف دون 

رد.
يف  الف���وز  اىل  )الزرق(  ويطم���ح 
مباراتي���ه املقبلتني امام اندوني�ص���يا 
)ذهابا وايابا( لتعزيز اآماله يف حجز 
احدى بطاقت���ي التاأهل عن املجموعة 
ومن ثم الو�ص���ول اىل نهائيات كاأ�س 

اآ�صيا املقبلة التي ت�صت�صيفها قطر.
ويف املقاب���ل تاتي هذه املب���اراة قبل 
خو����س املنتخ���ب ال�ص���يني مباراته 
املقبلة امام م�صيفه املنتخب اللبناين 
�ص���من اجلول���ة الثالث���ة للمجموع���ة 
الرابعة للت�ص���فيات التي ت�صم اليهما 

منتخبي �صوريا وفيتنام.

الكويت يعادل ال�ضني وديًا ا�ضتعدادًا لكاأ�س اآ�ضيا     

البدري ينفي ا�ضتغناء الأهلي عن املحمدي      
القاهرة/وكاالت

نفى ح�ص���ام الب���دري املدير الفن���ي للنادي الأهلي امل�ص���ري 
الأنب���اء التي ت���رددت يف الف���رتة الأخرة ح���ول وجود نية 
لال�ص���تغناء عن القطري ح�صني يا�صر املحمدي بداية كانون 

الثاين من فرتة النتقالت ال�صتوية.
واأ�ص���اف : اأن القاوي���ل التي ت���رددت موؤخ���را حول وجود 
�ص���فقة تبادلية بني الأهلي و امل�ص���ري البور�ص���عيدي حول 
انتق���ال املحمدي لالأخر نظر انتقال عا�ص���ور الأدهم لالأول 

لي�س لها �صحة.
واأو�ص���ح البدري يف ت�صريح لوكالة الأنباء الأملانية اأنه لن 

يتم ال�صتغناء عن املحمدي يف فرتة النتقالت ال�صتوية يف 
كان���ون الث���اين/ يناير املقبل كما تردد موؤخ���را و اأن اجلهاز 
الفن���ي و جلنة الكرة متم�ص���كة بالالع���ب متاما و ل تفكر يف 

عر�صه للبيع اأو اإعارته.
واأ�ص���ار اإىل اأن���ه تفه���م جي���دا موق���ف املحمدي فيم���ا يتعلق 
بالت�ص���ريح ال���ذي اأدىل ب���ه لح���دى ال�ص���بكات الخبارية و 
هاج���م من خالله���ا اجلهاز الفني للن���ادي الأهلي و اأنه بحث 
ع���ن احلقيق���ة كاملة حت���ى ل يتعر����س للعقوب���ة اأو الغرامة 
املالية املن�ص���و�س عليها يف الالئحة حي���ث تبني اإنه مل يدل 

مبثل تلك الت�صريحات ال�صاخنة.

  مدريد/وكاالت
ازدادت حدة الزمة بني منتخب الربتغال ونادي 
كارلو�س  اأعلن  اأن  بعد  الأ�صباين  مدريد  ري��ال 
ا�صتدعاء  نيته  الربتغايل  الفني  املدير  كرو�س 
للت�صفيات  الفا�صل  ال���دور  مل��ب��ارات��ي  ال��الع��ب 
يف   2010 العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الأوروب��ي��ة 
 ، اإ�صابته  رغ��م  البو�صنة  اأم��ام  اأفريقيا  جنوب 
املدير  فالدانو  خ��ورخ��ي  الأرجنتيني  ورف�����س 

العام للنادي امللكي لهذه اخلطوة.
"بالتاأكيد  الربتغايل  للتلفزيون  كرو�س  وقال 
من  يتمكن  اأن  واأمت��ن��ى  رون��ال��دو  �صاأ�صتدعي 

م�صاعدتنا ، ولو لدقائق معدودة".
الأ�صبانية  "ماركا"  �صحيفة  واع���ت���ربت 

الربتغايل  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ت�����ص��ري��ح��ات 
الذي   ، مدريد  لريال  "ا�صتفزازا" 

خدمات  من  ال�صتفادة  ميكنه  ل 
ال��ع��امل منذ  اأغ��ل��ى لع���ب يف 

ب�صبب  املا�صي  اأيلول   30
اإ�صابته يف الكاحل.

ف���ال���دان���و  ان���ت���ه���ز   ، ل�����ذا 
الريال  فوز  بعد  الفر�صة 

 2/3 م��دري��د  اأتلتيكو  ع��ل��ى 
ال��ع��ا���ص��م��ة  درب�������ي  يف 

عن  للتعبر  الأ�صبانية 
موقف النادي.

وق��������ال امل���������ص����وؤول 
ملحطة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
 " �صيك�صتا ل "
ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي����ة: 

م�صاب.  "الالعب 
اأن�����������ا 

من  الربتغايل  الفني  اجلهاز  يف  ف��رد  اأي  اأدع��و 
و�صنظهر  مدريد  ري��ال  مقر  اإىل  القدوم  اأج��ل 
البدنية  احلالة  اإىل  ت�صر  التي  الوثائق  له 

لكري�صتيانو رونالدو".
اأن الالعب يحتاج  "اأعتقد  واأ�صاف امل�صوؤول 
جميعا  قدناه  لقد  �صيء.  اأي  قبل  الهدوء  اإىل 
اإىل اأج����واء م��ن ال�����ص��د امل��ت��وا���ص��ل وه���ذا مل 

ي�صاعده يف �صيء".
امللكي  النادي  اأن يعود جناح  املنتظر  وكان من 
مي�س  مل  لل�صفاء  متاثله  لكن   ، الت�صكيل  اإىل 
بال�صكل املتوقع والنادي اأكد �صرورة ا�صتمراره 
على  اآخرين  اأ�صبوعني  ملدة  العالج  حتت 

الأقل.
وكان الالعب قد توجه اإىل هولندا 
ق��ب��ل اأي�����ام ل��ع��ر���س ن��ف�����ص��ه على 
الطبيب كورنيليو�س نيكول�س 
فان ديك اخلبر يف اإ�صابات 
ال��ك��اح��ل ، وال���ذي اأج��رى 
عام  يف  لالعب  جراحة 

.2008
ال�صيلي  واع����ت����رب 

مدريد  لريال  الفني  املدير  بيليجريني  مانويل 
اأنه "من امل�صتحيل اأن يتمكن رونالدو من اللعب 

مع الربتغال".
لكن الأمر ل يبدو بهذا الو�صوح لكرو�س الذي 
ي�صعى اإىل وجود الالعب املتوج بالكرة الذهبية 
عام 2008 خالل مباراتي البو�صنة يف 14 و18 

من ال�صهر اجلاري.
واأ���ص��ي��ب ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و ب��ال��ت��واء يف ال��رب��اط 
املا�صي  اأيلول   30 يف  الأمي��ن  للكاحل  الداخلي 
خالل مباراة مع ناديه اأمام اأوملبيك مار�صيليا يف 

دوري اأبطال اأوروبا.
ت�صرين  من  العا�صر  يف  للظهور  الالعب  وع��اد 
املجر  مع  الربتغال  مباراة  خالل  املا�صي  الول 
اإىل  املوؤهلة  الأوروب��ي��ة  الت�صفيات  جولة  يف 
وا�صطر  جت���ددت  اإ�صابته  لكن   ، ال��ع��امل  ك��اأ���س 

ملغادرة امللعب وهو ما اأ�صار اإليه فالدانو.
اأن اأذكر باأن  "لبد من  وقال املدير العام للنادي 
كري�صتيانو عاد لالإ�صابة وهو يدافع عن منتخب 
اأي  يلغي  م��ا  وه��و  لل�صفاء.  متاثله  قبل  ب��الده 

�صكوك حول مدى التزامه".

اإبراهيموفيت�س يغيب 
عن لقاء كاأ�س ملك اإ�ضبانيا 

 مدريد/وكاالت
اكد اطباء فريق بر�صلونة لكرة القدم اأن النجم ال�صويدي للنادي زلتان 

ابراهيموفيت�س �صيغيب عن امليادين الكروية ملدة ا�صبوع ب�صبب 
ا�صابة اأملت به يف رجله الي�صرى يف مقابلة �صد نادي مايوركا. املقابلة 

انتهت بفوز الفريق الكتالين بنتيجة 4-2، وبالتايل ا�صتمراره يف 
�صدارة الدوري ال�صباين بفارق نقطة واحدة عن مناف�صه التقليدي 
نادي ريال مدريد الذي هزم جاره نادي اتلتيك مدريد بنتيجة 2-3.

الالعب ال�صويدي ا�صيب يف الفرتات الخرة من اللقاء ، وبال�صبط 
يف املحاولة التي ح�صل يف اثرها على ركلة جزاء ترجمها الالعب 

الرجنتيني ليونيل مي�صي لهدف رابع لناديه، وهي ركلة اجلزاء 
الوىل التي يح�صل عليها نادي بر�صلونة هذا املو�صم يف الدوري 

ال�صباين.
الالعب زلتان بعد ا�صابته توجه لدكة احتياط الفريق الكتالين، وتكلم 
مع مدرب الفريق بيب غوارديول عن ا�صابته، وقد ن�صحه املدرب بعدم 

ال�صغط على ا�صابته حلني انتهاء املبارة التي كانت يف اآخر اطوارها.
ورغم ان الالعب زلتان انهى املبارة ال انه �صيغيب عن فريقه لفرتة 

ترتاوح ما بني خم�صة و�صبعة ايام، وبالتايل تاأكد غيابه عن لقاء اياب 
كاأ�س ملك ا�صبانيا ليوم الثالثاء املقبل �صد نادي كولتورال ليوني�صا.

فيما يخ�س الدوري ال�صباين فان الالعب ال�صويدي لن ي�صيع اي 
مباراة لن الدوري �صيتوقف نهاية ال�صبوع املقبل.

ب�ضبب رون��ال��دو     م��دري��د  ال��رت��غ��ال وري���ال  ب��ني  ال��ت��وت��ر  ازدي����اد 

في��درر يفقد لقب 
بطولة بازل      

بازل/وكاالت
ق�����ه�����ر ال�����������ص�����رب�����ي ن�����وف�����اك 
ديوكوفيت�س مناف�صه ال�صوي�صري 
العتيد روجيه فيدرر امل�صنف الأول 
ب� 4/6 و6/4 و2/6 يف املباراة النهائية 
للبطولة البالغ جمموع جوائزها 76ر1 مليون يورو 

ليتوج بلقب البطولة عن جدارة وا�صتحقاق.
امتد  ماراثون  اإىل  حتولت  املباراة  اأن  للبطولة  الثاين  امل�صنف  ديوكوفيت�س  واأكد 
ل�24 دقيقة يف ال�صوط العا�صر من املجموعة الأوىل اىل ان ح�صمها الالعب ال�صربي 
ل�صاحله.وحقق ديوكوفيت�س فوزه اخلام�س خالل 14 مباراة جمعته بفيدرر الذي 

خ�صر للمرة الأوىل يف بالده منذ عام 2003.

    روما/وكاالت
اأه���در فري���ق اإن���رت مي���الن نقطت���ني ثمينت���ني يف 
�ص���دارة الدوري الإيطايل لكرة القدم بعد تعادله 
مع �صيفه روما 1/1 يف املرحلة الثانية ع�صرة من 

امل�صابقة.
ورف���ع اإنرت مي���الن ر�ص���يده اإىل 29 نقطة بفارق 
خم�س نقاط اأمام يوفنتو�س �صاحب املركز الثاين 

مقابل 15 نقطة لروما يف املركز الثالث ع�صر.
وتق���دم مرك���و فو�ص���ينيت�س به���دف لروم���ا يف 
الكام���روين  املهاج���م  تع���ادل  ث���م   12 الدقيق���ة 
�ص���امويل ايت���و لأ�ص���حاب الأر����س يف الدقيق���ة 

الثالثة من بداية ال�صوط الثاين.
ووا�صل فريق ميالن تعافيه من فرتة عدم التزان 

وتغل���ب على م�ص���يفه لت�ص���يو 1/2 ، مب�ص���اعدة 
الربازيليني تياغو �صيلفا واألك�صندر باتو.

وقفز مي���الن اإىل املركز الثالث برتتيب امل�ص���ابقة 
بفارق �صبع نقاط خلف اإنرت ميالن املت�صدر.

ويحتل يوفنتو�س املركز الثاين بر�صيد 24 نقطة 
بعدما �صحق م�صيفه اتالنتا 2/5.

وهطل���ت الأمطار بغ���زارة على ال�ص���تاد الأوملبي 
بروم���ا يف املباراة التي �ص���هدت هزمية لت�ص���يو 
للم���رة اخلام�ص���ة يف اآخر ع�ص���ر مباري���ات ليبقى 

الفريق على بعد نقطتني فقط من منطقة اخلطر.
واأه���در مي���الن ع���دة فر����س ع���ن طري���ق مارك���و 
بوريل���و وباتو ولك���ن املدافع الربازيل���ي تياجو 
�ص���يلفا اأحرز هدف ال�ص���بق مليالن يف الدقيقة 21 

م�ص���تغال ال�ص���ربة احل���رة املبا�ص���رة الت���ي نفذها 
اأندريا برلو.

وت�ص���بب ارتباك دفاعات لت�ص���يو يف هدف جديد 
يف الدقيق���ة 35 عندم���ا ارتق���ى براأ�ص���ه لعر�ص���ية 

متقنة اأر�صلها رونالدينيو من الناحية الي�صرى.
ويف ال�ص���وط الثاين ان�ص���م املهاجم الأرجنتيني 
زارات���ي  م���اورو  مواطن���ه  اإىل  ك���روز  خولي���و 
وتوما����س روكي يف خط الهجوم لزيادة الفاعلية 

الهجومية لالت�صيو.
ويف الدقيق���ة 64 اأح���رز لت�ص���يو هدف���ه الوحي���د 
بع���د اأن اأ�ص���اع ميالن العديد من الفر�س ال�ص���هلة 
، عندم���ا �ص���دد زارات���ي اأب���رز لعب���ي الفريق كرة 
قوية ا�صطدمت باثنني من مدافعي ميالن قبل اأن 

ترتطم بتياجو �ص���يلفا وت�صكن 
�صباك ديدا.

اإىل  �ص���امبدوريا  وتراج���ع 
املركز الرابع بع���د هزميته اأمام 

م�ص���يفه كالي���اري �ص���فر/2 بينما 
يت�صاوى فيورنتينا مع �صامبدوريا 
يف جمموع النقاط بعدما تغلب على 

م�صيفه اأودينيزي بهدف نظيف.
واأح���رز الأرجنتين���ي هرنان كري�ص���بو 

هدف���ني جلنوه ليق���وده للفوز على �ص���يينا 
2/4 وكذلك اأحرز مهاجم منتخب اأوروجواري 

مار�صيلو زاليتا هدفني ليقود بولونيا للفوز على 
بالرمو 1/3.

ميالن يتعادل مع روما ويهدر نقطتني ثمينتني يف �ضدارة الدوري الإيطايل  

رونالدو يثري 
ازمة بني 

الربتغال والريال

زالتان ابراهيموفيت�ش

دوري ال�شلة االمريكي ي�شهد مباريات مثرية لفريق مافريك�ش

جون تريي 
�شجل 
الهدف 
الوحيد 
لت�شيل�شي


