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  27 سبتمبر 2009  

د االحتاد االيرلندي لكرة القدم عقد مدرب منتخب ايرلندا  43   مـــدَّ
االيطالي جوڤاني تراباتوني عامني اضافيني حتى نهاية تصفيات 
كأس اوروبا ٢٠١٢ في اوكرانيا وپولندا. ويرجح ان تكون نتائج 
املنتخب االيرلندي في تصفيات مونديال ٢٠١٠ في جنوب افريقيا، ٤ 
انتصارات و٤ تعادالت حيث يحتل املركز الثاني في ترتيب املجموعة 
الثامنـــة برصيد ١٦ نقاط بفارق ٤ نقاط خلف ايطاليا املتصدرة، 

شجعت املسؤولني االيرلنديني على متديد عقد تراباتوني. 

 تراباتوني مع إيرلندا لعامين
 اعلـــن نائب رئيس نادي ميالن االيطالي ادريانو غالياني، ان النادي مدد عقد 
مهاجمه البرازيلي الشاب الكسندر باتو حتى ٢٠١٤. وكان باتو (٢٠ عاما) قد التحق 
في يناير ٢٠٠٨ مبيالن قادما من انترناسيونال البرازيلي، وفرض نفسه بسرعة 
أساسيا في تشكيلة الفريق. وذكرت القناة التلفزيونية التابعة للنادي، ان الهدف 
مـــن متديد عقد باتو في الوقت احلاضر، هو قطع الطريق قبل ســـوق االنتقاالت 
الشتوية على أندية مثل تشلسي االجنليزي بقيادة املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 

مدرب ميالن السابق الذي اشرف على باتو خالل موسم ونصف املوسم. 

 ميالن مدد عقد باتو حتى ٢٠١٤

 ڤولڤسبورغ تخطى هانوڤر وفوز ليڤركوزن.. وميالن للخروج من دوامة الهزائم أمام باري وروما في اختبار كاتانيا .. وبوردو القتناص رين

 سداسية لليڤربول في هال وويغان استأسد على تشلسي ومان يونايتد ال يخسر
 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 انجلترا (المرحلة السابعة) 

 شو سبورت ١  ٦  سندرالند - ولفرهامبتون 

 ايطاليا (المرحلة السادسة) 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٤  كاتانيا - روما 

 ٤  كييڤو - اتاالنتا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٤  يوڤنتوس - بولونيا 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٤  التسيو - باليرمو 

 ٤  نابولي - سيينا 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٤  بارما - كالياري 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٤  اودينيزي - جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٩:٤٥  ميالن - باري 

 اسبانيا (المرحلة الخامسة) 

 ٦  اسبانيول - خيريز 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٦  مايوركا - بلد الوليد 

 ٦  اوساسونا - خيخون 

 ٦  امليريا - سانتاندر 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  سرقسطة - خيتافي 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ديبورتيڤو - ڤياريال 

 المانيا (المرحلة السابعة) 

 دبي الرياضية ١  ٤:٣٠  فرايبورغ - مونشنغالدباخ 

 دبي الرياضية ١  ٦:٣٠  هوفنهامي - هرتا برلني 

 فرنسا (المرحلة السابعة) 

 ٦  ليل - نيس 

 ٦  لومان - لنس 

 الثالثة الرياضية  ١٠  بوردو - رين 

 جنم ليڤربول فرناندو توريس في طريقه لتسجيل أحد أهداف الـ «هاتريك» في مرمى هال سيتي                         (أ.پ) 

 تعثرت مســــيرة تشلسي 
الرائعة في بداية موسم الدوري 
القدم  املمتاز لكرة  االجنليزي 
حتت قيادة مدربــــه االيطالي 
كارلو انشيلوتي بشكل مفاجئ 
امس عندما خســــر ٣ - ١ أمام 
مضيفه ويغان اثليتيك وطرد 
حارس مرماه بتر تشــــيك في 
املرحلة السابعة، ووضع تيتوس 
برامبل فريقه ويغان في املقدمة 
قبل ان يدرك ديدييه دروغبا 
التعادل، وطرد حارس تشلسي 
تشيك لعرقلته هوغو روداليغا 
ونفذ الالعب الكولومبي ركلة 
الهدف  اجلزاء بنجاح مسجال 
الثاني في مرمى ايالريو بديل 
تشــــيك، وعزز بول شــــارنر 
تقدم ويغان بتسجيله الهدف 
الثالث في الوقت احملتسب بدل 

الضائع.
  وتراجع تشلســـي وراء مان 
يونايتد بفارق األهداف بعدما فاز 
حامل اللقب ٢ - ٠ على مضيفه 
ستوك سيتي ليتقدم الى صدارة 
املسابقة برصيد ١٨ نقطة، وحقق 
ليڤربول وتوتنهام هوتســـبير 
انتصارين كبيرين ويشـــغالن 
الثالـــث والرابع على  املركزين 
الترتيـــب برصيد ١٥ نقطة لكل 

منهما.
  وسجل فرناندو توريس ثالثة 
أهداف ليقود ليڤربول للفوز ٦ - ١ 
على هال سيتي بينما احرز روبي 
كني ثالثية ايضا ليمنح توتنهام 

الفوز ٥ - ٠ على بيرنلي.
  وخسر استون ڤيال ٢ - ١ أمام 
مضيفه بالكبيرن روڤرز ومازال 
بورتسموث بال رصيد من النقاط 
في ذيل الترتيب بعد خســـارته 

١ - ٠ أمام ضيفه ايڤرتون.
  وفي مباريـــات اليوم يلعب 

سندرالند مع ولفرهامبتون.

  ألمانيا

  وفـــي املرحلة الســـابعة من 
الدوري االملاني، فاز ڤولڤسبورغ 
علـــى هانوڤر٤ - ٢، وخســـر 
بوروسيا دورمتوند امام شالكه 
٠ - ١، واكتســـح ڤيردر برمين 
فريق ماينتس ٣ - ٠، وســـقط 
كولن امام باير ليڤركوزن ٠ - ١، 
وخسر فرانكفورت من شتوتغارت 

.٠ - ٣
الى  العائد    وخسر نورمبرغ 
االضواء بعد موسم في الدرجة 
الثانية امام ضيفه بوخوم ٠ - ١ 

في افتتاح املرحلة.
  وفـــي املرحلة ذاتهـــا يلعب 
بوروســـيا  مـــع  فرايبـــورغ 
مونشنغالدباخ وهوفنهامي مع 

مع سبورتينغ خيخون، مليريا مع 
راسينغ سانتاندر، سرقسطة مع 
خيتافي، وديبورتيڤو الكورونا 
مع ڤياريال في املرحلة اخلامسة 

من الدوري االسباني.

  فرنسا

  يســــتقبل بوردو املتصدر 
وحامل اللقب املوســــم املاضي 
الذي يحقق نتائج رائعة  رين 
في اآلونة االخيرة ويحتل املركز 
امتحانا  الرابع، لكنه سيواجه 
صعبــــا ألن بوردو لم يخســــر 
على ملعبه «سابان دملاس» هذا 
املوسم في املرحلة السابعة من 
املبارايات  بطولة فرنسا. وفي 
االخرى يلعــــب ليل مع نيس، 

ولومان مع لنس.

  البرتغال

  حقق سبورتينغ براغا املتصدر 
فوزه السادس على التوالي وكان 
على حساب مضيفه اولهانينشي 
١ - ٠ في افتتاح املرحلة السادسة 

من الدوري البرتغالي. 

هرتا برلني.

  إيطاليا

  تبدو الفرصة ســـانحة امام 
ميـــالن للخـــروج مـــن دوامة 
الهزائم والعروض السيئة عندما 
يستضيف باري الضعيف ضمن 

الدوري  املرحلة السادســـة من 
االيطالي.

  وكان ميالن خســـر مباراته 
االخيرة امام اودينيزي االربعاء 
املاضـــي وبات يتخلف بفارق ٦ 
نقاط عن الصدارة، بيد ان مدربه 
اجلديد البرازيلي ليوناردو ليس 

قلقا بقوله «ما نفتقده اآلن هو 
ترجمة الفرص الى اهداف، اما فيما 
الالعبني اجليد  يتعلق بانتشار 
في امللعب فإنه ال مشـــكلة على 

االطالق في هذه الناحية».
  وفي املباريات االخرى يلتقي 
كاتانيا مع روما، كييڤو مع اتاالنتا، 

التســـيو مع باليرمـــو، نابولي 
مع ســـيينا، بارما مع كالياري 

واودينيزي مع جنوى.

  إسبانيا

  يلتقي اسبانيول مع خيريز، 
مايوركا مع بلد الوليد، اوساسونا 

 أرسنال يواجه ليڤربول في «الرابطة»
 أسفرت قرعة الدور الرابع من كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفة لكرة القدم، التي ســـحبت امس عن نهائي مبكر بني 
أرســـنال وضيفه ليڤربول، فيما ســـتكون مهمة مان يونايتد 
حامل اللقب وبطل الدوري في املواسم الثالثة األخيرة سهلة 

نظريا في ضيافة بارنسلي من الدرجة الثانية.
  ويشرف على تدريب بارنسلي مهاجم مان يونايتد السابق 
مارك روبنز، والذي يعتبره كثيرون ان هدفه في مرمى نوتنغهام 
فوريست في الدور الرابع من كأس اجنلترا عام ١٩٩٠ هو الذي 
أنقذ رأس مدرب مان يونايتد احلالي اليكس فيرغسون من االقالة. 

وكان بارنسلي قد حقق مفاجأتني من العيار الثقيل قبل موسمني 
في هذه املسابقة عندما اخرج ليڤربول وتشلسي منها.

  اما بالنســـبة الى مباراة القمة بني ارسنال وليڤربول، فإن 
األول غالبـــا ما يخوض هذه املســـابقة بالفريق الرديف ولن 

تتغير احلال ضد العمالق الشمالي.
  ويلعب بالكبيرن مع بيتربره ومانشستر سيتي مع سكانثورب 
وتوتنهام مع ايڤرتون وتشلســـي مع بولتون وسندرالند مع 

استون ڤيال وبورتسموث مع ستوك سيتي.
  وتقام املباريات في ٢٦ و٢٧ أكتوبر املقبل. 

 عالمية  متفرقات 

 لم يجد حارس مرمى فريق سويدي وسيلة ملنع 
األهداف من احتضان شباك مرماه أفضل من تصغير 
املرمى بتضييق املسافة بني القائمني بزحزحتهما من 
مكانهما ملسافة عدة سنتيمترات حتى يتيح الفرصة 

لفريقه لالحتفاظ بصدارة الدوري السويدي.
  اكد رئيس نادي اتلتيكو مدريد انريكه سيريزو بقاء 
املدرب ابل ريسينو «حتى نهاية املوسم» رغم البداية املتعثرة 
ــر قبل األخير في  ــع عش للفريق الذي يحتل املركز التاس
الدوري االسباني لكرة القدم برصيد نقطتني من تعادلني 
ــيريزو الذي تعرض النتقادات من  ــارتني. وقال س وخس
ــور النادي لعدم تعزيز صفوف الفريق على غرار ما  جمه
فعل القطب الثاني في العاصمة ريال مدريد، «انه نفس فريق 

العام املاضي، ويكفي ان يعود الالعبون كما كانوا».
  فقدت الروسية ماريا كيريلنكو لقبها بطلة لدورة 
ســـيئول الدولية للتنس بخســـارتها امـــام اليابانية 
املخضرمة كيميكو داتي ٦-٣ و٢-٦ و٤-٦ في نصف 

النهائي.
  تعود النجمة الروسية ماريا شارابوڤا للمشاركة في 
دورة طوكيو الدولية للتنس، التي شهدت اول لقب لها في 
مسيرتها االحترافية عام ٢٠٠٣، آملة في اعادة الوصل مع 

األلقاب الغائبة عنها منذ فترة.
  ستمثل الالعبة الشابة ميالني اودين مع العمالق 
جون ايسنر الواليات املتحدة في مسابقة كأس هومبان 
للتنس للمنتخبات املختلطة التي تقام من ٢ الى ٩ يناير 

املقبل والتي تقام في مدينة بيرث االسترالية.
ــة االوملبية في  ــني انتخابات اللجن ــرى غدا االثن   جت
افغانستان للمرة االولى عقب سقوط نظام طالبان وذلك بعد 
اعتماد نظام اساسي حسب امليثاق االوملبي، وستكون باشراف 

املجلس االوملبي اآلسيوي واللجنة االوملبية الدولية.
  خصصـــت كوريـــا اجلنوبية ميزانيـــة ضخمة 
الســـتضافة دورة األلعاب اآلسيوية السادسة عشرة 
عام ٢٠١٤ في مدينة اينشـــون تبلغ ٦ مليارات دوالر 

حسب ما كشفت اللجنة املنظمة لأللعاب.
  مع اضطالع الرئيس األميركي باراك اوباما مبسؤولياته 
الكبيرة في البيت األبيض وفي ظل التكهنات السائدة بفشل 
ــيكاغو لطلب استضافة أوملبياد ٢٠١٦ كان  ملف مدينة ش
ــتعانة بقرينته ميشيل أوباما ملرافقة  احلل األمثل هو االس
ــة الدمناركية كوبنهاغن  ــيكاغو إلى العاصم جلنة ملف ش

مطلع الشهر املقبل.
  تصدر االميركي تايغر وودز منافســـات بطولة 
رابطة العبي الغولف احملترفني في اتالنتا عقب نهاية 

منافسات اجلولة الثانية. 

 وقودها ميسي ورونالدو وإبراهيموڤيتش

  «حرب» األغلى واألفضل تستعر بين ريال مدريد وبرشلونة
 أظهرت مؤشرات اجلوالت األربع األولى من الدوري 
االسباني لكرة القدم ان التنافس بني قطبي الكرة االسبانية 
برشلونة وريال مدريد هذا املوسم لن يكون عاديا. بدا 
واضحا للكثيرين من متابعي «الليغا» االســــبانية ان 
التنافس بني الفريق امللكي والبارسا بدأ قبل ان ينطلق 
الدوري في أواخر أغسطس املاضي، وحتديدا منذ فترة 

النتقــــاالت  الصيفية، لكنه ا
«استعر» 
بدء  مع 
عجلته 

بالدوران.  يحتل برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري 
االسباني برصيد ١٢ نقطة لكل منهما من ٤ انتصارات حتى 

اآلن، لكن األول يتفوق على الثاني بفارق االهداف.
   خيل للجميع ان التعاقدات «اخلارقة» لريال مدريد 
منذ ان تبوأ فلورنتينو بيريز سدة الرئاسة في يونيو 
املاضي، ستشــــكل عالمة فارقة هذا املوسم السيما مع 
قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مان يونايتد 
االجنليزي مقابل ٩٤ مليون يورو في أغلى صفقة في 
تاريخ االنتقــــاالت والبرازيلي ريكاردو كاكا من ميالن 
االيطالي مقابل ٦٥ مليون يورو، ثم كرت السبحة بقدوم 
الفرنســــي كرمي بنزمية من ليون الفرنســــي وتشابي 
الونسو من ليڤربول االجنليزي. لكن الفريق الكاتالوني 
بدا غير معني أو غير قلق لتحركات الفريق املدريدي، 
وضرب رئيسه خوان البورتا ضربته بضم السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش مهاجم فريق انتر ميالن االيطالي 
مقابل الكاميروني صامويل ايتو و«حبة مسك» بلغت 
٤٦ مليون يورو بعدما مت تقدير ســــعر ايتو بعشرين 
مليونا ما جعل صفقة «ابرا» الثانية بعد رونالدو. بدأت 
احلرب الصامتة واملعلنة في آن بني الفريقني لتشــــكل 
العنــــوان االبرز للتنافس احملموم بينهما حتى قبل ان 
تطأ اقدام الالعبني ارض امللعب الســــيما جلهة تقدمي 
الالعبني لوسائل اإلعالم واجلمهور والتنافس في منح 
الرواتب. واذا كان الفريق امللكي قدم جنمه البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو على انه الصفقة األغلى في 
تاريخ كرة القدم، فان رد البارسا كان برفع راتب 
«جوهرته» االرجنتيني ليونيل ميسي الى ١٢٫٥ 
مليون يورو في العــــام ليكون أغلى راتب 

يتقاضاه العب في التاريخ حتى اآلن.
  واذا كان الفريق الكاتالوني وضع 
شرطا جزائيا لفك عقد ميسي بلغ 
ربع مليار يورو، فإن فلورنتينو 
بيريــــز رئيس ريــــال مدريد 
وضع مليار يورو للغرض 

عينه.
عشــــاق    وانتظــــر 
الفريقني انطالق الدوري 

ملعرفة الترجمة الفعلية لهذا التنافس، ولم يخيب كل من 
برشلونة وريال مدريد اآلمال املعقودة عليهما فحقق كل 
منهما حتى اآلن العالمة الكاملة، لكن التنافس بينهما امتد 
حتى لعدد األهداف املسجلة في شباك اخلصوم ليتبادل 
الفريقــــان املركزين األول والثاني منذ املرحلة الثانية. 
افتتح برشلونة املرحلة االولى بفوزه على سبوتينغ 
خيخون ٣-٠، وجاء رد الريال بالثالثة أيضا على حساب 
ديبورتيفو الكورونا ٣-٢. تغلب ميســــي ورفاقه على 
خيتافي ٢-٠ في املرحلة الثانية لكن ريال مدريد قام بـ 
«املزايدة» وفاز على اسبانيول «جار» برشلونة ٣-٠.  
وحاول برشلونة ايصال رسالة ملنافسه التقليدي من 
خالل اجلولة الثالثة فتغلب على اتلتيكو مدريد «فريق 
العاصمة الثاني» ٥-٢ سجل ميسي منها هدفني، رد الريال 
جاء مماثال وبخماسية نظيفة في شباك خيريز، والالفت 

ان كريستيانو رونالدو سجل هدفني أيضا.
  وفي املرحلة الرابعة تغلب برشلونة على راسينغ 
ســــانتاندر ٤-١ وسجل ميسي هدفني أحدهما حني قام 
مبراوغة الدفاع والتسديد في شباك احلارس، لكن ريال 
مدريد رد مرة جديدة بالفوز على ڤياريال ٢-صفر حيث 
سجل كريستيانو رونالدو الهدف االول بالطريقة ذاتها 
التي اتبعها ميســــي ليتقاسم الالعبان صدارة الهدافني 

برصيد خمسة أهداف لكل منهما.
  أظهرت املباريات االربع للفريقني تنافســــا حقيقيا 
بني رونالدو أفضل العب في العالم لعام ٢٠٠٨ وميسي 
املرشح جلائزة ٢٠٠٩، وملس املتابعون هذا الصراع من 
خالل احلرص على البروز وتسجيل االهداف وحتى في 

طريقة االحتفال بالهدف لكل منهما.
   يرشح كثيرون الفريقني للمواجهة في املباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا دون ان يغيب عن بال احد التنافس 
الشديد على األلقاب احمللية، وسيكون على مدرب ريال 
مدريد التشيلي مانويل بيلغريني بذل اجلهد من أجل 
جتريد برشلونة من األلقاب اخلمسة التي أحرزها بقيادة 
املدرب غوارديوال، وهي الدوري االسباني وكأس اسبانيا 
وكأس السوبر االسبانية ودوري أبطال اوروبا وكأس 
السوبر األوروبية، ورمبا لقب سادس خالل مشاركته في 

بطولة أندية العالم في ديسمبر املقبل في أبوظبي. 

 نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو 

في تحد جديد مع ليونيل ميسي 

 مارادونا يستدعي هيغوين
املنتخـــب  مـــدرب    اختـــار 
االرجنتيني لكرة القدم االسطورة 
دييغو ارماندو مارادونا ٢٣ العبا 
ملواجهة البيرو واالوروغواي في 
اجلولتني االخيرتني من تصفيات 
اميـــركا اجلنوبيـــة املؤهلة الى 

مونديال جنوب افريقيا ٢٠١٠.
  واســـتدعى مارادونـــا للمرة 
االولى مهاجم ريال مدريد غونزالو 
هيغوين وظهير ايسر ليڤربول 
اميليانو اينسوا. كما عاد صانع 
االلعاب بابلـــو يامارا بعد غياب 
دام ســـنتني وزميله فـــي بنفيكا 
البرتغالي انخل دي ماريا باالضافة 
الى لوتشو غونزاليز من مارسيليا. 
من جهة اخري كشـــفت دراســـة 
نشرت عن ان أغلبية األرجنتينيني 
يؤيدون إقالة دييغو مارادونا من 
تدريب املنتخب األرجنتيني عقب 
النتائج السيئة في تصفيات كأس 
العالم. وأجرت الدراسة مجموعة 
كارلوس فارا وشركاه. وشملت 
الدراســـة اجراء مقابالت مع ٤٤٢ 
ان  شـــخصا. وأعلنت املجموعة 
٦٧٪ يعتقـــدون ان مارادونا قائد 
الفائز بكأس  منتخب األرجنتني 
العالم عام ١٩٨٦ ال يجب ان يتولى 
مهمة تدريب الفريق بينما حظي 

مارادونا بتأييد ٢٢٪ فقط. 

 كامل ومنصور 
  حققا ثنائية ٨٠٠م

البحرينيان يوسف    حقق 
ســـعد كامل، بطل العالم في 
ســـباق ١٥٠٠م، وعلـــي بالل 
منصـــور ثنائية في ســـباق 
٨٠٠ م بزمـــن ١٫٤٥٫٠٩ دقيقة 
و١٫٤٥٫٢٩ دقيقة على التوالي، 
وتقدما على بطـــل العالم في 
هذا الســـباق اجلنوب افريقي 
مواليني مولودزي (١٫٤٥٫٥٦ د). 
في لقاء دايغو الكوري اجلنوبي 

الدولي أللعاب القوى. 


