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43 تعرض مباراة املنتخبني األوكراني واإلجنليزي بالتصفيات 
األوروبية املؤهلة لبطول����ة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
يوم الس����بت املقبل حصريا على اإلنترنت. وستكون هذه هي 
امل����رة األولى التي ال تعرض فيها مباراة إلجنلترا على أي قناة 
تلفزيونية. وكانت حقوق البث املباش����ر للمباراة قد اشترتها 
شبكة »س����يتانتا« االيرلندية، ولكن بعد انهيار الشبكة ذهبت 
هذه احلقوق إلى املوقع اإللكتروني الرياضي »بيرفورم« لبث 

املباراة على اإلنترنت. وميكن مش����اهدة املباراة على اإلنترنت 
مقابل 4.99 جنيهات استرلينية )7.96 دوالرات( على ان ترتفع 

هذه القيمة إلى 11.99 جنيها في يوم املباراة.
ومتتلك شبكة »آي تي في« التلفزيونية حقوق نقل مباريات 
إجنلترا على أرضها وحصلت أيضا على حقوق »سيتانتا« في 
نقل املباريات اخلارجية إلجنلترا ولكن الودية منها وهو ما ال 
ينطبق على مباريات البالد بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم.

مباراة إنجلترا وأوكرانيا على اإلنترنت للمرة األولى

جنم ريال مدريد كاكا يحني رأسه بعد الهزمية األولى أمام اشبيلية          )رويترز(

مشجعو تشلسي »يستأسدون« على مهاجم ليڤربول فرناندو توريس                     )رويترز(

عالمية متفرقات

اصبح ايكر مونيان مهاجم اتلتيك بلباو البالغ من 
العمر 16 عاما أصغر العب يسجل هدفا في دوري الدرجة 
االولى االسباني لك��رة الق��دم عندما قاد فريقه للتعادل 

2 � 2 مع مضيفه ريال بلد الوليد.
بل��غ الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف ثانيا الدور 
الثاني من دورة بكني الدولية للتنس بعد فوزه على الروماني 
فيكتور هانيسكو 6 � 3 و7 � 5 امس. ولدى السيدات، بلغت 
الروسية ناديا بتروفا املصنفة في املركز الثالث عشر الدور 
الثان��ي بعد فوزها على مواطنتها آال كودريافتس��يفا 6 � 1 

و5 � 7 و6 � 2.
احتفظ اس���توديانتيس بصدارة بطولة االرجنتني 
لكرة القدم برغم خس���ارته ام���ام مضيفه ارجنتينوس 
جونيورز 0 � 1 في املرحلة السابعة. وفي باقي املباريات، 
فاز انديبندنتدي على تيغر 2 � 1، وهيوراكان على راسينغ 

3 � 1، وارسنال على روزاريو سنترال 1 � 0.
ضيق الدراج االس��باني خورخي لورنزو اخلناق على 
زميله في ياماها االيطالي فالنتينو روسي بطل العالم بعدما 
توج بطال جلائزة البرتغال، املرحلة الرابعة عشرة من بطولة 

العالم للدراجات النارية، على حلبة استوريل.
حصل فرناندو ليورنتي على الضوء االخضر ملغادرة 
املستشفى بعدما اطمأن االطباء على وضعه الصحي اثر 
االصابة التي تعرض لها في رأس���ه خالل مباراة فريقه 
اتلتي���ك بلباو مع مضيفه بلد الوليد )2 � 2( في املرحلة 

السادسة من الدوري االسباني لكرة القدم.
أعلن نادي إنتر ميالن حامل لقب الدوري اإليطالي لكرة 
القدم عبر موقعه على شبكة االنترنت أن مهاجمه األرجنتيني 
دييغو ميليتو سيبتعد عن املالعب لفترة بعد تعرضه لتمزق 
في العضالت خالل مش��اركته مع الفريق بالدوري احمللي. 
وذكر موقع صحيفة »غازيتا ديللو س��بورت« االيطالية أن 
ميليتو يواجه إمكانية االبتعاد عن املالعب ملدة شهر لينضم 

إلى البرازيلي املصاب تياغو.
يغيب فرانشيس���كو توتي قائد روما االيطالي عن 
صفوف فريقه نحو اسبوعني بسبب اصابة في ركبته. وكان 
توتي سجل هدفي املباراة التي فاز فيها فريقه على نابولي 
2 � 1 ضمن املرحلة الس���ابعة من الدوري. وسبق لتوتي 
ان خض���ع لعملية جراحية في الركبة ذاتها، لكن اظهرت 

الفحوصات التي خضع لها ان االصابة ليست بالغة.

أسدى اشبيلية خدمة لبرشلونة حامل اللقب 
وأحلق بضيفه ريال مدري���د الهزمية االولى هذا 
املوسم بالفوز عليه 2-1 على ملعب »رامون سانشيز 
بيزخوان« في ختام املرحلة السادسة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وأصبح برشلونة وحيدا في الصدارة بفارق 
ثالث نقاط عن النادي امللكي بعدما س���جل فوزه 
الس���ادس على التوالي وجاء على حساب امليريا 

.)0-1(
وبدا ريال مدريد متأثرا بغياب جنمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، صاحب 5 اهداف في الدوري 
حتى اآلن، بسبب اصابة تعرض لها االربعاء املاضي 
امام مرسيليا الفرنسي )3-0( في مسابقة دوري 
ابط���ال اوروبا، فيما بدا الثنائ���ي البرازيلي كاكا 
والفرنس���ي كرمي بنزمية بعيدين جدا عن اجواء 
املباراة، ما دفع املدرب التشيلي مانويل بيليغريني 

الى اخراج الثاني في الشوط الثاني.
واستعاد النادي امللكي خدمات املالي مامادو ديارا 
الذي شارك في اول مباراة رسمية له منذ تعرضه 
إلصابة في ركبته اليمنى في اكتوبر 2008، علما انه 
شارك مع الفريق في مباراته الودية مع روزنبرغ 

النرويجي على كأس سانتياغو برنابيو.
وتعرض اش���بيلية لضربة بإصابة الفرنسي 
سيباستيان سكيالتش���ي ما دفع املدرب مانولو 
خيمينيز الى اس���تبداله بفرناندو نافارو )24(، 
فكان االخير عند حسن ظن مدربه ألنه لعب دورا 
اساس���يا في منح النادي االندلسي هدف التقدم 
املستحق متاما نظرا ملجريات اللعب، وذلك عندما 
توغل في اجلهة اليسرى قبل ان يلعب كرة عرضية 
ارتقى لها خيسوس نافارو ووضعها برأسه داخل 

الشباك )33(.
ومع بداية الشوط الثاني، تعملق كاسياس في 

صد تسديدة بيروتي الذي كان متواجدا على بعد 
سنتمترات معدودة من املرمى بعدما وصلته الكرة 

اثر متريرة عرضية من نيغريدو )47(.
ودفع بيروتي ثمن ه���ذه الفرصة ألن املدافع 
البرتغال���ي بيبي أدرك التعادل لريال مدريد بعد 
ثوان معدودة عندما انسل خلف املدافعني بعد ركلة 
حرة نفذها غوتي ووضع الكرة برأسه بعيدا عن 

متناول بالوب )49(.
لكن اشبيلية جنح في استعادة التقدم في الدقيقة 
66 عبر البرازيلي ريناتو الذي وجد نفسه وحيدا 
امام مرمى النادي امللكي دون اي رقابة على اإلطالق 
فتلقف عرضي���ة مواطنه ادريانو بأفضل طريقة 

ممكنة ووضعها برأسه داخل شباك كاسياس.
وعلى ملعب »ال س���اردينيرو«، عاد ڤالنسيا 
الى سكة االنتصارات التي غابت عنه في املراحل 
الثالث السابقة )تعادالن وخسارة( وذلك بفوزه 
على مضيفه راسينغ سانتاندر بهدف وحيد سجله 
الصربي نيكوال زيغيتش في الدقيقة 60، مانحا 
فريقه نقطته احلادية عش���رة ليصعد الى املركز 
اخلامس على حساب مايوركا الذي مني بهزمية 
ثقيلة على يد مضيفه سبورتينغ خيخون بهدف 
خلوسيه مارتي )12 من ركلة جزاء(، مقابل اربعة 
اهداف للويس موران )58( وانخيل ميغيل )64 

و68( والكرواتي ماتي بيليتش )82(.
وعلى ملع���ب »ال مادريغال«، واصل ڤياريال 
بقيادة مدربه اجلديد ارنستو فالفيردي معاناته 
وفشل في حتقيق فوزه االول هذا املوسم بعدما 

اكتفى بالتعادل مع ضيفه اسبانيول 0- 0.
وتغلب خيتافي على اوساسونا بهدفني لدانيال 
دياز )55( وسانش���يز ليون )76(، مقابل هدف 
لكارل���وس اراندا )62(. وتعادل اتلتيك بلباو مع 

مضيفه بلد الوليد 2- 2.

قال مهاجم تشلس���ي العاجي ديدييه 
دروغبا بعد الفوز على ليڤربول 2-0 في 
املرحلة الثامنة من الدوري االجنليزي »كان 
من املهم بالنسبة لنا حتقيق الفوز حيث 
انه )ليڤربول( كان منافس���ا مباشرا على 
اللقب، كانت مباراة صعبة كما جرت العادة 
ولكنها كانت جيدة من ناحيتنا، كان علينا 
الف���وز على ملعبنا ومن الرائع احلصول 

على النقاط الثالث، أننا سعداء حقا«.
وخسر ليڤربول في ثالث من أول ثماني 

مباريات له هذا املوسم وقال مدرب ليڤربول 
رافاييل بنيتيز أنه سعيد بالطريقة التي 

لعب بها فريقه.
وقال بنيتيز »عليك أن تشعر بخيبة 
أمل لضرورة حتقيق���ك الفوز في جميع 
املباريات ولكن في هذه املرحلة من املوسم 

يجب أن نواصل التحسن«.
وأضاف »كنا أفضل كثيرا في الناحية 
الدفاعية، كم أننا كنا نلعب أمام فريق جيد 
وسنحت لنا بعض الفرص، وبالتالي فهناك 

الكرة وأحرزوا  بعض اإليجابيات، فقدنا 
الهدف األول، وبعدها تغير كل شيء«.

وأوضح »من املهم احلفاظ على الهدوء 
ومواصلة العمل الشاق من أجل التحسن، 
يجب أن نركز على املباراة املقبلة وانتزاع 

النقاط الثالث ونرى ما سيحدث«.
وكان تشلسي فاز على ضيفه ليڤربول 
2-0 ليس���تعيد صدارة املسابقة من بني 
أنياب مان يونايتد. وأحرز الفرنس���يان 
نيك���والس أنيلكا وفلورنت مالودا هدفي 

الفوز لتشلسي ليرفع الفريق رصيده إلى 21 
نقطة في الصدارة بفارق نقطتني أمام مان 
يونايتد بينما جتمد رصيد ليڤربول عند 
15 نقطة في املركز اخلامس بفارق األهداف 

خلف ارسنال صاحب املركز الرابع.
وفي مباراة أخرى باملرحلة نفسها تعادل 
إيڤرتون 1-1 مع ضيفه ستوك سيتي. وتقدم 
روبرت هوت بهدف لستوك في الدقيقة 50 
ثم تعادل ليون اوسمان ألصحاب األرض 

في الدقيقة 55.

حلق هامبورغ بباير ليڤركوزن 
الى الصدارة بعد فوزه على مضيفه 
هرتا برلني 3-1، فيما صعد ڤيردر 
برمين الى املركز الرابع بعدما عاد 
من ملعب مضيفه شتوتغارت بفوز 
مستحق 2-0 في املرحلة الثامنة 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
عل���ى امللع���ب االوملب���ي في 
العاصمة، ح���ول هامبورغ الذي 
يستعيد هذا املوسم كما في بداية 

الذي س���بقه ش���يئا من ذكريات 
امام  الغابرة، تخلف���ه  االمج���اد 
مضيفه اجلري���ح وخرج بنقاط 
املباراة الثالث ليتشارك الصدارة 
مع ليڤركوزن الذي ميلك افضلية 
االهداف بعد فوزه على نورمبرغ 

.0-4
الذي يبحث  ووجد هامبورغ 
عن لقبه الس���ادس ف���ي تاريخه 
واألول منذ عام 1983 عندما توج 

حينها بلقب مسابقة كأس االندية 
األوروبية البطلة ايضا، نفس���ه 
متخلفا منذ الدقيقة 9 بهدف سجله 
ارنيه فريدريتش بكرة رأس���ية، 
املدرب برونو الباديا  لكن فريق 
اس���تعاد توازنه وادرك التعادل 
بهدية من البرازيل���ي كاكا الذي 
س���جل داخل مرم���اه عن طريق 
اخلطأ في الدقيقة 23، قبل ان يتقدم 
في الدقيقة 38 بهدف للتش���يكي 

داڤيد ياروليم بتسديدة من خارج 
املنطقة، ثم اتبعه زميله البرازيلي 
زي روبرتو بآخر من مشابه بعد 

دقيقتني فقط.
وفي املباراة الثانية، يدين فريق 
املدرب توماس شاف بفوزه الرابع 
الى البيروف����ي كالوديو بيتزارو 
الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
الثالثة بكرة رأسية، رافعا رصيده 
الى 5 اهداف هذا املوس����م، وارون 

هانت الذي س����جل الهدف الثاني 
في الدقيقة 51 بع����د خطأ دفاعي 
فادح. ورفع برمين الذي لم يذق 
طعم الهزمية للمباراة السابعة على 
التوالي، رصيده الى 15 نقطة في 
املركز الرابع بفارق 5 نقاط عن باير 
ليڤركوزن وهامبورغ، فيما مني 
شتوتغارت بهزميته الثانية على 
التوالي على ارضه ليقبع في املركز 

الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

األندلس فرحت بسقوط الملكي وڤالنسيا يتخطى راسينغ سانتاندر 

دروغبا: مواجهة ليڤربول كانت صعبة ومهمة

هامبورغ يتألق ويتصدر مع ليڤركوزن

بنيتيز: كنا أفضل من تشلسي من الناحية الدفاعية

استعاد سمبدوريا الصدارة رغم اكتفائه بالتعادل مع ضيفه 
بارما 1-1، مستفيدا من اخلدمة التي قدمها لها باليرمو بعدما أحلق 
بيوڤنتوس »السيدة العجوز«الهزمية االولى هذا املوسم بالفوز 

عليه 2-0 في املرحلة السابعة من الدوري االيطالي.
وفي املقابل جنح باليرمو »ابن����اء صقلية« في حتقيق فوزه 
الثاني هذا املوسم، علما ان فوزه االول كان في املرحلة االفتتاحية 
على حساب نابولي )2-1(، قبل ان يخسر مباراتني ويتعادل في 

ثالث اخرى.
وكان باليرمو االقرب الى افتتاح التس����جيل في بداية املباراة 
عندما لعب العب يوڤنتوس وبنفيكا البرتغالي سابقا فابريتسيو 
ميكولي كرة متقنة الى االوروغوياني ايديسون كافاني الذي اطاح 
بها برأسه وهو على بعد متر واحد من مرمى احلارس جانلويجي 
بوف����ون )15(. وحصل كافاني على فرصة اخ����رى هذه املرة من 
تس����ديدة قوية وجدت في طريقها بوڤون الذي حولها الى ركنية 
لم تثمر )37(، اال ان الالعب االوروغوياني عوض هاتني الفرصتني 
ووضع باليرمو في املقدمة بعد ثوان معدودة مس����تفيدا من خطأ 
البرازيلي فيليبي ميلو الذي فقد الكرة فوصلت الى االرجنتيني 

خافيير باستوري الذي مررها بدوره الى كافاني.
ولم يكد فريق »الس����يدة العجوز« يس����توعب صدمة الهدف 
حتى اهتزت شباكه مجددا بعد ست دقائق عبر البرازيلي فابيو 
سيمبليسيو الذي ارتقى لركلة حرة نفذها ميكولي ووضع الكرة 

برأسه بعيدا عن متناول بوفون )42(.
وعلى »ستاديو ازوري ديطاليا«، واصل ميالن عروضه املخيبة 
هذا املوس����م وانتظر حتى الدقائق السبع االخيرة ليخرج بنقطة 
من ملعب مضيفه اجلريح ايضا اتاالنتا بفضل هدف من البرازيلي 
رونالديني����و الذي عادل النتيجة في الدقيقة 83 بهدف مميز بعد 
متريرة من قلب الدفاع اليساندرو نستا، وذلك بعدما افتتح سيموني 
تيريبوتشي التسجيل التاالنتا صاحب املركز التاسع عشر قبل 

االخير في الدقيقة 21 بعد متريرة من كريستيانو دوني.
وواصل جنوى بدايته القوية وعاد من ملعبه مضيفه بولونيا 

بفوزه الرابع بعدما تغلب عليه 1-3.
وصعد جنوى الى املركز اخلامس بفارق نقطة عن فيورنتينا 

الرابع الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه التسيو 0-0.
وعلى امللعب االوملبي في العاصمة، حول روما تخلفه امام ضيفه 
نابولي بهدف لالرجنتيني ايزيكييل الفيتزي )25( الى فوز 1-2 

بفضل قائده فرانشيس����كو توتي الذي سجل الهدفني )37 و63(. 
وع����اد كييڤو من ملعب مضيفه كالياري بفوز ثمني 2-1.وانتهت 

مباراة اجلريحني سيينا وليفورنو بالتعادل 0-0.

البرتغال

حقق بورتو بطل املواس����م الثالثة االخي����رة فوزا كبيرا على 
مضيفه اولهانينشي بتغلبه عليه 3-0 ضمن املرحلة السابعة من 
بطولة البرتغال. وفاز ليكشوس على يونياو ليريا 3-2. وتعادل 

سبورتينغ لشبونة مع بيليننسيش 0-0.

فرنسا

زاد موناكو من هموم مضيفه مرسيليا وصيف بطل 
املوسم املاضي بعدما احلق به الهزمية الثالثة على 

التوالي بالفوز عليه 2-1 على ملعب »فيلودروم« في 
ختام املرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وخط����ف لوريان فوزا غالي����ا من ارض 
مضيفه تولوز بهدف وحيد سجله اوليفييه 

مونتيريبيو في الدقيقة االخيرة من ركلة 
جزاء. وجنح ليل اجلريح في العودة من 
ارض مضيفه بولوني بفوزه الثاني هذا 
املوس����م بالتغلب عليه بثالثة اهداف 
للبرازيلي جيرفينيو )42( وبيار االن 
ف����رو )51 و57(، مقابل هدفني لبيرا 
دميبيل����ي )33( وجيرميي بالياك 

.)45(

هولندا

انفرد تونتي انش����كيده 
بالصدارة بعد فوزه على 

مضيفه هيراكليس امليلو 
3-1 وتعادل ايندهوڤن 

مع اوتريخت 0-0 
في املرحلة التاسعة 
ال����دوري  م����ن 

الهولندي.

»السيدة العجوز« تنحني ألبناء صقلية
يغطي  تريزيغيه  داڤيد  الفرنسي  يوڤنتوس  مهاجم 
وجهه بعد الخسارة من باليرمو           )رويترز(

ٍ على ريال مدريد  »رأس« إشبيلية عال


