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العب مان يونايتد بول سكولز خبرته مهمة للظفر بدربي مانشستر جنم تشلسي وهدافه نيكوال انيلكا مطالب بالتسجيل في مرمى توتنهام             )رويترز(

مهاجم ڤولفسبورغ ادين دزيكو يسجل برأسه في مرمى شالكه                   )رويترز(

ذكر نادي برشلونة بطل الدوري االسباني ومسابقة 
دوري ابطال أوروبا في املوسم املاضي ان مهاجمه الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميسي مدد عقده معه عامني اضافيني 
حتى 2016. وكتب النادي الكاتالوني في بيان »األرجنتيني 
ميسي سيبقى العبا في صفوف الفريق حتى 2016«، موضحا 
ان البند اجلزائي في عقده ارتفع من 150 الى 250 مليون 
يورو. ولم يشر برش����لونة في املقابل الى األجر اجلديد 

مليسي )22 عاما( الذي يحصل حاليا على 7 الى 8 ماليني 
يورو سنويا حسب الصحافة االسبانية ومنها صحيفة 
»ماركا« التي قدرته بعد التمديد بنحو 10 الى 12.5 مليون 
يورو. وصرح ميسي الذي انضم الى النادي الكاتالوني 
وهو في الثالثة عشرة من عمره، »اريد ان انهي مسيرتي 
هنا في برشلونة. لدي انطباع بان اكون العبا في مجموعة 

رائعة وفريق قوي جدا ومنسجم جدا«.

ميسي يمدد عقده مع برشلونة حتى 2016

»دربي« مانشستر ناري بين مان يونايتد وسيتي وقمة لندن عاصفة بين تشلسي وتوتنهام
ريال مدريد لسحق خيريز.. ومواجهة »الجريحين« بين روما وفيورنتينا.. وڤولفسبورغ »غدر« بماغاث

عالميةمتفرقات

أكد العداء االثيوبي هايله جبريسيالس��ي عشية سباق ماراثون برلني 
ان��ه يهدف الى احراز امليدالية الذهبية خالل اوملبياد 2012 في لندن والى 

حتسني الرقم القياسي للسباق والذي اليزال بحوزته. 
وق��ال بطل االوملبي��اد مرتني في س��باق 10 آالف م )96 و2000( »اليزال 
لدي طموحان خالل مس��يرتي: من جهة حتس��ني الرقم القياسي العاملي 
لس��باق املاراثون، ومن جهة اخرى احراز امليدالي��ة الذهبية في اوملبياد 
لندن 2012«. وأوضح جبريسيالسي )36 عاما( الذي لم يشارك في سباق 
املاراثون في اوملبياد بكني 2008 بس��بب ش��دة التلوث، ان »ال بديل لديه 

عن املاراثون«.

تأهلت الكندية الكسندرا فوزنياك املصنفة ثالثة الى نصف نهائي دورة 
كيبك الكندية الدولية للتنس بفوزها على الروسية آال كودريافتسيفا 
6 - 1 و6 - 1. وتلتقي فوزنياك في دور االربعة املجرية ميليندا تشينك 
اخلامس���ة التي تخطت الروس���ية ناديا بتروفا االولى وبطلة الدورة 

املاضية 7 - 6 )7 - 4( ثم باالنسحاب بسبب املرض.

تقدمت تش��يك على كرواتيا 2 - 0 في اليوم االول من منافسات الدور 
نصف النهائي ملسابقة كأس ديفيس في مدينة بوريتش الكرواتية.

 في مباراتي الفردي االوليني، فاز راديك س��تيبانيك على ايفو كارلوفيتش 
6 - 7 )5 - 7( و7 - 6 )7 - 5( و7 - 6 )7 - 5( و6 - 7 )2 - 7( و16 - 14، 
وتوم��اس برديت��ش على ماري��ن س��يليتش 6 - 3 و6 - 3 و3 - 6 و4 - 6 
و6 - 3. مباراة س��تيبانيك وكارلوفيتش جاءت ماراثونية واستمرت خمس 
س��اعات و59 دقيقة، وكانت على بعد دقيقة واحدة فقط من ان تكون رابع 

مباراة في تاريخ مباريات كأس ديفيس تخرق حاجز الست ساعات.

رونالدو مستعد ليكون احتياطيًا
لخوض مونديال 2010

اعرب النجم البرازيلي رونالدو عن استعداده ليكون احتياطيا 
في تش���كيلة منتخب بالده لكرة القدم ملرافقته الى نهائيات 

كأس العالم في جنوب افريقيا عام 2010.
ومن املتوقع ان يعود رونالدو للمشاركة مع فريقه كورينثيانز 

بعد ان غاب منذ يوليو املاضي بسبب كسر في يده.
وقال اله���داف البرازيلي في مؤمت���ر صحافي »ارغب في 
العودة الى املنتخب والذهاب الى كأس العالم، انه امر واضح«، 
مضيفا »عندما ننضم الى التشكيلة ال نعرف اذا كنا سنشارك 
اساس���يني ام ال، وفي حال استدعائي سأكون مستعدا ملرافقة 

املنتخب«.
وابتعد رونالدو )يبلغ الثالثة والثالثني في 22 اجلاري( الكثر 
من عام عن املالعب بسبب االصابة، ثم ساهم في مارس املاضي 
في فوز فريقه ببطولة والية ساو باولو وكأس البرازيل، كما 
انه سجل ستة اهداف في آخر خمس مباريات رافعا رصيده 

في صفوف الفريق الى 17 هدفا في 25 مباراة.
ولعب رونالدو، الذي احترف س���ابقا في اندية كروزيرو 
البرازيلي وايندهوڤن الهولندي وبرشلونة االسباني وانتر 
ميالن االيطالي، دورا رئيسا في فوز منتخب البرازيل بلقب 
مونديال 2002 في كوريا اجلنوبي���ة واليابان، بعد ان احرز 
اللقب عام 1994 ايضا عندما كان في السابعة عشرة من عمره 
من دون ان يخوض اي مباراة في النهائيات، وهو يحمل الرقم 
القياس���ي في عدد االهداف املسجلة في نهائيات كأس العالم 
)15 هدفا(. وال يدخل اله���داف البرازيلي ضمن خطط مدرب 
منتخب السامبا وزميله السابق كارلوس دونغا الفائز ايضا 

بكأس العالم عامي 1994 و2002.

اول من رأس هدافه البوسني ادين 
دزيكو ال���ذي وضعه في املقدمة 
بعدم���ا تابع كرة من ركلة ركنية 
نفذها بإتقان ساشا رايثر )55(.

وحاول اصحاب االرض بكل 
قوة وكاد يفلت من اخلسارة مرة 
اولى بيد ان مهاجمه الدولي التركي 
خليل التينتوب اخفق واهدر )70( 
املدافع بينيديكت  قبل ان ينجح 
هوفيدي���ز في حتقي���ق ما عجز 
عنه املهاجمون ب���ادراك التعادل 
وبالطريقة ذاتها من رأسية محكمة 
اثر متابعة لكرة من ركنية نفذها 
اجلورجي ليفان كينيا )80(. لكن 
رد الفريق الزائر وجنمه البوسني 
دزيكو لم يطل اكثر من دقيقة بعد 
هجمة سريعة أنهاها البوسني في 

الشباك هدف الفوز )81(.

فرنسا

يخوض ليون اختبارا صعبا 
خارج ارضه في املرحلة السادسة 
من الدوري الفرنسي، عندما يلتقي 

مضيفه باريس سان جرمان.
وس���يكون ملعب »بارك دي 
برانس« مسرحا لقمة نارية بني 

باريس سان جرمان وليون.
وعادة ما تكتسي املباريات بني 
الفريقني اهمية كبيرة بالنظر الى 
الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها 
الفريقان في فرنسا والنجوم التي 

تضمها صفوفهما.
وسيحاول باريس سان جرمان 
تضميد جراح���ه بعدما تعرض 
للخس���ارة األولى هذا املوس���م 
وكانت أمام مضيفه موناكو 2-0 

في املرحلة املاضية.
وفي باقي املباريات، يلعب لنس 

مع ليل، وتولوز مع لومان.

غيري���رو والتي س���تبعده حتى 
نهاية املوسم احلالي وذلك ألنه فاز 
على شتوتغارت احد الطامحني الى 

اللقب 3-1 في اجلولة األخيرة.
ويس���تقبل باي���ر ليڤركوزن 
الثاني ڤي���ردر برمين في مباراة 
مثي���رة. ويأمل باي���رن ميونيخ 
مواصلة صحوته األخيرة عندما 
يستقبل جاره نورمبرغ العائد الى 
الدرجة األولى بعد موسم قضاه 

في الثانية.
وكان الفريق الباڤاري تخطى 
بدايته السيئة من خالل حتقيقه 
فوزين الفتني على ڤولفسبورغ 
3-0 وعلى بوروسيا دورمتوند 

5-1 في املرحلتني األخيرتني.
وفي املباريات االخرى، يتقابل 
شتوتغارت مع كولن، وهانوڤر مع 
بوروسيا دورمتوند، وبوروسيا 

مونشنغالدباخ مع هوفنهامي.
وكانت املرحلة افتتحت مبباراة 
نارية حيث لم يفلت شالكه ومدربه 
فيليكس ماغاث من اخلسارة امام 
ضيفه ڤولفسبورغ بطل املوسم 

املاضي وسقطا امامه 2-1.
وكان ماغاث قاد ڤولفسبورغ 
الى اللقب محققا مفاجأة مدوية قبل 
ان يتركه وينتقل لالشراف على 
تدريب شالكه الذي يلهث بدوره 
وراء لقب اول في البوندسليغه.

وعجز الفريقان عن هز الشباك 
في الشوط االول الذي كان باهتا 

رغم الفرص العديدة خصوصا
من جانب شالكه الذي فرض 
س���يطرة ميدانية كانت تنقصها 

النهايات السعيدة.
الثان���ي، رفع  الش���وط  وفي 
ڤولفس���بورغ وتيرة ادائه وزاد 
اجلرعة الهجومية التي اثمرت هدفا 

ويحاول ارسنال تضميد جراحه 
محليا بعد اخلسارة امام مانشستر 
س���يتي، وذلك عندما يستضيف 

ويغان اجلريح.
وكان ارسنال حول تخلفه 0 � 
2 امام ستاندار لياج البلجيكي الى 
فوز 3 � 2 في املسابقة االوروبية 
علما بانه خاض اللقاء في غياب 
عدد كبي���ر من جنومه بس���بب 
االصابة ف���ي مقدمتهم الهولندي 
روبن فان بيرسي والروسي اندري 
ارشافني وثيووالكوت والبرازيلي 
دنيلسون وحارسي مرماه االسباني 
مانويل املونيا والپولندي لوكاس 

فابيانسكي.
املباريات، يلعب  باق���ي  وفي 
بيرنلي مع س���ندرالند، واستون 
فيال مع بورتسموث، وبولتون مع 
ستوك سيتي، وهال مع برمنغهام، 
وولفرهامبت���ون م���ع فوله���ام، 

وايڤرتون مع بالكبيرن.

إيطاليا

يخوض س���مبدوريا اختبارا 
س���هال على ارضه امام س���يينا، 
في املرحل���ة الرابعة من الدوري 

االيطالي.
وه���و يطم���ح ال���ى حتقيق 
االنتص���ار الرابع عل���ى التوالي 
ليسجل رقما قياسيا في انطالقة 
املوسم حيث ان افضل انطالقة له 

كانت 3 انتصارات متتالية.
في املقابل، لن تكون مواجهة 
جن���وى ملضيفه كييڤو س���هلة 
خصوصا ان االخير منتشي بالفوز 
الثمني على مضيفه بولونيا 2 � 0 
في املرحلة املاضية، لكن جنوى 
سيدخل بدوره املباراة مبعنويات 
عالية بعد فوزه املس���تحق على 

ال���ى مدينتني  تتجه االنظار 
مانشستر ولندن اللتني حتتضنان 
مباراتي دربي ناريتني االولى بني 
مان يونايتد ومانشستر سيتي، 
والثانية بني تشلسي وتوتنهام 
ضمن املرحلة السادسة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
في املباراة االولى، سيخوض 
مانشستر سيتي ثاني اختبار جدي 
له على التوالي عندما يحل ضيفا 
على جاره وغرميه التقليدي مان 

يونايتد حامل اللقب.
الذي  وكان مانشستر سيتي 
حقق 4 انتصارات متتالية حتى 
االن أحلق خسارة قاسية بارسنال 
4 � 2 في املرحلة املاضية، بيد ان 
مهمته امام الش���ياطني احلمر لن 
تكون سهلة خصوصا انه سيدخل 
املباراة في غياب 3 ابرز مهاجمني 
في صفوفه هم البرازيلي روبينيو 
واالرجنتين���ي كارل���وس تيفيز 
بسبب االصابة التي تعرضا لها 
في مواجهة الكالسيكو بني بلديهما 
السبت قبل املاضي، والتوغولي 
اميانويل اديبايور بسبب االيقاف 
3 مباريات لتعمده ضرب مهاجم 
الدولي  السابق ارس���نال  فريقه 

الهولندي بورن فان بيرسي.
وس���يحاول الشياطني احلمر 
استغالل هذه الغيابات النتزاع 3 
نق���اط تخولهم مواصلة مطاردة 
تشلس���ي املتص���در او انت���زاع 
الصدارة في ح���ال تعثر االخير 

امام توتنهام.
ويدخل م���ان يونايتد املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوزه الثمني 
على مضيفه بش���يكتاش التركي 
1 � 0 الثالثاء املاضي في اجلولة 
ابطال  االولى من مسابقة دوري 

اوروبا.
وميلك الشياطني احلمر االسلحة 
الالزمة لتحقيق الفوز خصوصا 
قوتهم الضاربة في خط الهجوم 
بقيادة واين رون���ي والبلغاري 

دمييتار برباتوف.
الثانية، ميني  املب���اراة  وفي 
تشلسي، الس���اعي الى استعادة 
اللقب، النفس باستغالل املعنويات 
املهزوزة لدى العبي توتنهام بعد 
اخلسارة امام مان يونايتد 1 � 3 في 
املرحلة اخلامسة، ليحقق املدرب 
االيطالي كارلو انشيلوتي فوزه 
السادس على التوالي في 6 مباريات 

حتى اآلن في الدوري.
وكان م���ان يونايت���د اوقف 
االنطالقة القوية ملضيفه توتنهام 
هذا املوس���م وأحلق به اخلسارة 
االولى هذا املوسم بعد 4 انتصارات 

متتالية.
انش���يلوتي عل���ى  ويع���ول 
تشكيلته املدججة بالنجوم بقيادة 
فرانك المبارد وجو كول واالملاني 
ميكايل ب���االك والعاجي ديدييه 
دروغبا والفرنسي نيكوال انيلكا 
ومواطنه فلوران مالودا والغاني 

مايكل ايسيان.
ويحل ليڤربول الس���اعي الى 
التتويج للم���رة االولى منذ عام 
1990 واس���تعادة الرقم القياسي 
في عدد االلقاب والذي يتقاسمه 
حاليا مع مان يونايتد، ضيفا على 
وس���ت هام في مواجهة ال تخلو 
من صعوب���ة باعتبار ان الفريق 
الشمالي عانى االمرين لتحقيق 
الفوز على فريق ديبريشن املجري 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا. 

س���الفيا براغ التشيكي 2 � 0 في 
اجلولة االولى من مسابقة اوروبا 
لي���غ »كأس االحتاد اآلس���يوي 

سابقا«.
وعلى الرغم م���ن تخليه عن 
العب وسطه البرازيلي ثياغوموتا 
ومهاجم���ه االرجنتين���ي دييغو 
ميليت���و الى انتر مي���الن، اال ان 
جن���وى يقدم عروض���ا قوية ان 

محليا او قاريا.
ويخوض انت���ر ميالن حامل 
اللقب في األعوام األربعة األخيرة 
اختبارا سهال امام مضيفه كالياري 
الذي يقبع في املركز الثامن عشر 
بنقطة واح���دة من تع���ادل و3 

هزائم.
انتر مي���الن بقيادة  ويطمح 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
الى العودة الى سكة االنتصارات 
بعد التعادل مع برشلونة االسباني 
صفر-صفر في مس���ابقة دوري 

أبطال أوروبا.
في املقابل، يسعى ميالن الى 
حتقيق فوزه األول هذا املوس���م 

على ملعبه ومصاحلة جماهيره 
بعد السقوط املذل امام انتر ميالن 

0-4 في املرحلة الثالثة.
وحقق ميالن فوزا واحدا في 3 
مباريات في الكالشيو حتى اآلن 
وكان ف���ي املرحل���ة األولى على 
حساب مضيفه سيينا 2-1، قبل 
ان يخسر امام انتر ميالن ويسقط 
في فخ التعادل السلبي امام مضيفه 

ليڤورنو.
ويعول ميالن على معنويات 
العبيه العالية بعد الفوز الثمني 
على مضيفه مرسيليا 2-1 بفضل 
مهاجمه املخضرم فيليبو اينزاغي 
)36 عاما(، اضافة الى ان بولونيا 
يواصل تقدمي عروضه املخيبة التي 
كاد يهبط على اثرها الى الدرجة 
الثانية املوس���م املاضي قبل ان 
يتدارك املوقف في املرحلة األخيرة. 
وتبرز ايضا مباراة اجلريحني روما 

وفيورنتينا.
فاألول مني بخسارته االولى 
بقيادة مدربه كالوديو رانييري 
وكانت امام مضيفه بال السويسري 

0-2 ف���ي مس���ابقة اوروبا ليغ، 
والثاني خسر امام مضيفه ليون 
الفرنسي 0-1 في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
املباريات، يلعب  باق���ي  وفي 
نابولي مع اوديني���زي، وباري 
مع اتاالنتا، وكاتانيا مع التسيو، 

وبارما مع باليرمو.

إسبانيا

يلعب ريال مدريد وڤالنسيا على 
ارضهما امام خيريز وسبورتينغ 
خيخون على التوالي في املرحلة 

الثالثة من الدوري االسباني.
ويدخل النادي امللكي املباراة 
امام خيري���ز بالعبني من الطراز 
البرازيلي  الرفيع في مقدمته���م 
والبرتغال���ي  كاكا  ري���كاردو 
كريستيانو رونالدو والفرنسي 
كرمي بنزمية، وهو سيحاول دك 
شباك خيريز صاحب املركز األخير 
على غرار ما فعله الثالثاء املاضي 
عندما س���حق مضيفه زيوريخ 
السويس���ري في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا. ويسعى ڤالنسيا 
وجنومه دافيد سيلفا وداڤيد ڤيا 
وخوان ماتا الى استغالل عاملي 
االرض واجلمه���ور للتغلب على 
املتواضع  س���بورتينغ خيخون 
وتعويض إهداره���م الفوز على 
الفرنسي )1-1( في مسابقة  ليل 
أوروبا ليغ. وفي باقي املباريات، 
يلعب اتلتيك بلباو مع ڤياريال، 
وسرقسطة مع بلد الوليد، وامليريا 

مع خيتافي.

ألمانيا

يخوض هامب���ورغ املتصدر 
بفارق األهداف مب���اراة ال تخلو 
امام  من صعوبة خ���ارج أرضه 
اينتراخ���ت فرانكفورت الذي لم 
يخسر حتى االن هذا املوسم ففاز 
في مباراتني وتعادل في ثالث في 
املرحلة السادسة من بطولة أملانيا. 
ويبدو ان هامبورغ بقيادة مدربه 
السابق برونو الباديا  ومهاجمه 
لم يتأثر باإلصابة اخلطيرة التي 
البيروڤي  تعرض لها مهاجم���ه 

سونغ يمدد حتى 2012 »عين« ڤينغر على الشماخ
اعلن نادي مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم 
في املواسم الثالثة االخيرة ان جناحه الدولي الكوري اجلنوبي 

بارك جي سونغ مدد عقده معه حتى 2012.
وكان بارك جي سونغ )28 عاما( انضم الى مان يونايتد عام 
2005 قادم��ا من ايندهوڤن الهولن��دي، وبات في مايو املاضي 
اول العب آسيوي يخوض نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا 
ضد برشلونة االسباني الذي توج بطال بفوزه 2-0 في املباراة 

النهائية التي أقيمت في روما.

صرح مدرب فريق ارس��نال االجنليزي لكرة القدم الفرنسي 
ارس��ني ڤينغر بأنه ينوي طرح موضوع انتق��ال الدولي املغربي 

مروان الشماخ مهاجم بوردو الفرنسي الى النادي اللندني.
وقال ڤينغر »قد نعيد النظر في موقفنا اذا اقتضت الضرورة 
وذلك في يناير املقبل« خالل س��وق االنتقاالت الشتوية، مضيفا 
»كنا قريبني من ضمه، لكن اآلن فقدنا االتصال قليال ولس��نا في 
فترة انتقاالت«. وكانت بداية الشماخ مع فريقه بوردو جيدة منذ 

انطالق املوسم حيث سجل حتى اآلن 3 اهداف.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إجنلترا )املرحلة السادسة(

شوسبورت 3:301مان يونايتد � مانشستر سيتي
4ولڤرهامبتون � فوالم
اكسترمي سبورت5إيڤرتون � بالكبيرن
شوسبورت 62تشلسي � توتنهام

إيطاليا )املرحلة الرابعة(
4باري � أتاالنتا

اجلزيرة الرياضية +45كالياري � إنتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +47كاتانيا � التسيو
اجلزيرة الرياضية +48كييڤو � جنوى
اجلزيرة الرياضية +41ميالن � بولونيا
4بارما � باليرمو

اجلزيرة الرياضية +44سمبدوريا � سيينا
اجلزيرة الرياضية +9:451روما � فيورنتينا

إسبانيا )املرحلة الثالثة(
اجلزيرة الرياضية +62اتلتيك بلباو � ڤياريال
اجلزيرة الرياضية +64سرقسطة � بلد الوليد

6امليريا � خيتافي
اجلزيرة الرياضية +82ريال مدريد � خيريز
اجلزيرة الرياضية +102ڤالنسيا � خيخون

املانيا )املرحلة السادسة(
دبي الرياضية 4:301فرانكفورت � هامبورغ

دبي الرياضية 6:301ليڤركوزن � ڤردر برمين
فرنسا )املرحلة اخلامسة(

6لنس � ليل
6تولوز � لومان

اجلزيرة الرياضية 101سان جرمان � ليون


