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47 أكد االحتاد الدول����ي لكرة القدم 
)فيفا( انه س����يحدد بعد 18 نوفمبر 
املقب����ل رؤوس املجموعات من اجل 
سحب قرعة نهائيات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا. وأوضح مسؤول في 
الفيفا لوكالة فرانس برس »لم يحدد 
بع����د رؤوس املجموعات وان طرق 

احلساب اخلاصة بذلك ستوضع بعد 
انتهاء امللحقات املؤهلة إلى نهائيات 
املونديال، أي بعد 18 نوفمبر«. يذكر ان 
سحب القرعة سيجري في 4 ديسمبر 
في كيب تاون، وان جنوب افريقيا 
ستستضيف نهائيات مونديال 2010 

من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

»فيفا« يحدد رؤوس المجموعات بعد 18 نوفمبر
سيغلق ملعب ماراكانا الشهير الذي مت 
تدشينه عام 1950، ابوابه اعتبارا من فبراير 
املقبل وملدة 3 سنوات من اجل اعمال الترميم 
والتجديد فيه من اجل احتضان كأس العالم 
لكرة القدم عام 2014 ودورة االلعاب االوملبية 
ع����ام 2016. ومبوجب االلتزام الذي قطعته 
السلطات البرازيلية على نفسها امام االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(، ستنتهي االعمال 
في 2013 اي قبل عام واحد من اس����تضافة 
املونديال. وسيخضع مجمع ماراكانا الرياضي 
لكي يصبح متطابقا مع املواصفات املنصوص 
عليها في القوانني واالنظمة اجلديدة للفيفا، 
العمال ترميم وجتديد تقدر كلفتها باكثر من 

250 مليون دوالر.

»ماراكانا« يغلق أبوابه 3 أعوام

تشلسي يسقط أمام أستون ڤيال.. وليڤربول يبتعد عن المنافسة ومان يونايتد يقفز للصدارة

0-0 امس. ولم يس���تطع اي من 
الفريقني حسم النتيجة فأضاف كل 
الى رصيده ليصبح  منهما نقطة 
رصيد هامبورغ 21 نقطة مع فارق 
األهداف ملصلحة باير ليڤركوزن. 
وانتظر بايرن ميونيخ حتى الدقيقة 
الثانية واالربعني الفتتاح التسجيل 
في مرمى مضيفه فرايبورغ عبر 
الدولي الشاب توماس مولر )42(. 
وعزز وصيف البطل الذي انتقل الى 
املركز اخلامس ودخل بشكل جدي 
دائرة املنافس���ة برصيد 18 نقطة، 
تقدمه في الشوط الثاني بهدية من 
الكوري اجلنوبي تشا دو � ري الذي 
حاول إبعاد كرة نفذها البلجيكي 
دانيال ف���ان بوينت من ركلة حرة 
فوضعها في مرمى حارسه الفرنسي 
س���يمون بوبالن )68(. واستطاع 
فرايبورغ العائد بدوره الى الدرجة 
االولى من تسجيل هدف يتيم في 
الوق���ت بدل الضائ���ع عن طريق 
س���تيفان رايزينغر )90+2( دون 
ان يتمكن من ادراك التعادل وحرمان 
ضيفه من النقاط الثالث. واستفاد 
فيردر برمين الذي حافظ على املركز 
الرابع، من انخفاض احلالة املعنوية 
ل���دى العبي ضيفه هوفنهامي بعد 
فشل البرازيلي كارلوس ادواردو 
في ترجمة ركلة جزاء حصل عليها 
مواطنه مايكوزويل بعد ان تعرض 
للخش���ونة من قبل احلارس تيم 
فايزه )14(، وسجل هدفني متتاليني 
االول من رأس البيروفي كالوديو 
بيتزارو الذي تاب���ع كرة االملاني 
التركي االصل مسعود اوزيل من 
ركلة ركنية )18(. وجاء الثاني بعد 
4 دقائق فقط من قدم بير مرتيساكر 
اليمنى من زاوية ضيقة بعد كرة 
وصلته من ركلة حرة )22(.وفي 
الشوط الثاني لم يستطع اي من 
الفريقني تبديل النتيجة رغم الفرص 
الكثيرة التي سنحت لهما خصوصا 
لهوفنهامي الذي حاول التعديل دون 
ان ينجح. واهدى البوسني ميليفوي 
نوفاكوڤيتش مبساعدة من الفرنسي 
فابريس ايهرت فريقه كولن النقاط 
الثالث بعدما سجل له الهدف الوحيد 
في مرمى ضيفه ماينتس بتسديدة 

ميينية من زاوية ضيقة )42(.
اليونان����ي نيكوس  وس����جل 
الس����بق  ليبيروبول����وس هدف 
الينتراخت فرانكفورت في مرمى 
ضيفه هانوڤر من متابعة رأسية 
لكرة ارسلها ماركوس شتاينهوفر 

من ركلة ركنية )24(.
اعاد  الثان����ي،  الش����وط  وفي 
التشيكي ييري شتاينر االمور الى 
نصابها حني ادرك التعادل للضيوف 
مبؤازرة من يان روزنتال )68(، لكن 

أحلق اس����تون ڤي����ال الهزمية 
الثانية هذا املوسم بضيفه تشلسي 
املتصدر حني هزمه 2-1، وقفز مان 
يونايتد حامل اللقب في املواسم 
الثالثة االخيرة الى الصدارة بفوزه 
على ضيفه بولتون 2-1 امس في 
افتتاح املرحلة التاسعة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
في املباراة االولى على ملعب 
ڤيال بارك وامام اكثر من 39 الف 
متفرج، ذاق تشلسي طعم السقوط 
الثاني بع����د االول ف����ي املرحلة 
الس����ابعة على ارض ويغان 3-1 
فتوقف رصيده عند 21 نقطة وفقد 
الصدارة بفارق نقطة خلف مان 
يونايتد، فيما رفع اس����تون ڤيال 
رصيده الى 16 نقطة وانتقل الى 
املركز السادس وهو ميلك مباراة 
مؤجلة. وتأخ����ر انطالق املباراة 
20دقيقة بس����بب م����رض احلكم 
الرئيسي س����تيف بينيت وعدم 
متكنه من النزول الى البساط فحل 
محله احلكم الرابع كيفن فراند الذي 
العثور على  استبدل بدوره بعد 
احلكم احمللي بول ريغر وانتظار 

وصوله الى امللعب.
وتقدم تشلس����ي بع����د مرور 
ربع س����اعة بعدما وصلت الكرة 
الى العاجي ديدييه دروغبا اطلقها 
من مسافة بعيدة فارتطمت باألرض 
وخدعت احلارس االميركي براد 
فريدل الذي ارمتى عليها واستقرت 

في شباكه )16(.
وحول الغاني ميكايل ايسيان 
كرة عرضية خط����رة الى ركنية 
نفذت من اجلهة اليسرى وتابعها 
االيرلندي ريتش����ارد دان برأسه 
من دون رقابة على يسار حارس 
التش����يكي بيتر تشيك  تشلسي 

مدركا التعادل )32(.
الثاني، كشف  الش���وط  وفي 
اصح���اب االرض ضع���ف دفاع 
العالية  الك���رات  ف���ي  الضيوف 
الثاني بنفس  الهدف  وس���جلوا 
س���يناريو االول من ركلة ركنية 
م���ن اجلهة اليس���رى ال���ى امام 
املرمى تابعه���ا الويلزي جيمس 
كولينز بالطريقة ذاتها برأس���ية 
محكمة ودون رقابة على يس���ار 
تشيك ايضا )52(. وحرم فريدل 
التع���ادل مرتني  الضيوف م���ن 
متتال���ني بعدما تص���دى بنجاح 
النفراد ديكو )58(، ثم بقبضتيه 
لتسديدة الفرنسي فلوران مالودا 
)60(، واهدر النرويجي جون كارو 
فرصة حسم النتيجة بشكل نهائي 
حني تابع وهو على بعد امتار من 
املرم���ى كرة عرضية قصيرة من 
القدم بعيدا  جيمس ميلنر بسن 

الكسندر ماير اعاد التقدم الصحاب 
االرض )74(.

الى  العائد  وعمق نورمب����رغ 
األضواء جراح ضيفه هرتا برلني 
صاح����ب املركز األخي����ر بهدفني 
مبكرين بطعم سويسري افتتحهما 
دانيال جيغاس بتسديدة ميينية 
من داخ����ل املنطقة )18(، واضاف 
مواطنه البرت بونياكو بتسديدة 
مماثلة بعد ان وصلته الكرة من 
مايك فرانتس الذي نفذ ركلة حرة 
)26(. وفي الشوط الثاني اضاف 
بونياكو الهدف الثاني الشخصي 
والثالث لفريقه بصاروخ من خارج 
املنطقة اثر متريرة من كريستيان 
ايغلر اس����تقر في اسفل الزاوية 

اليسرى )60(.
الي����وم  وتختت����م املرحل����ة 
فيلتقي فولفسبورغ حامل اللقب 
مع بوروسيا مونش����نغالدباخ، 
م����ع  وبوروس����يا دورمتون����د 

بوخوم.

أسبانيا

يلعب في املرحلة السابعة من 
الليغا، اس����بانيول مع تينريفي 
وريال سرقس����طة مع راس����ينغ 
س����انتاندر وملق����ة م����ع أمليريا 
ومايوركا مع خيتافي واتلتيك بلباو 
مع سبورتينغ خيخون وأوساسونا 

مع اتلتيكو مدريد.

إيطاليا

يتواجه ف����ي املرحلة الثامنة 
للدوري اإليطالي العمالقان ميالن 
وروما على ملعب »سان سيرو«، 
لكن ترتيبهما في الدوري ال يتالءم 
أبدا مع تاريخهما، اذ يحتل ميالن 
الثاني عشر وروما املركز  املركز 
الثامن. في مواجهة بني »القزمني« 
نظرا لسوء ترتيبهما ونتائجهما 

في املوسم احلالي.
ويحل سمبدوريا على التسيو 
روما، على امللعب االوملبي في روما، 
حيث يسعى األول الى اكمال بداية 
موسمه الرائع حيث حقق خمسة 

انتصارات في سبع مباريات.
املباري����ات، يلعب  وفي باقي 
كاتانيا م����ع كالياري وكييڤو مع 
ب����اري وليفورنو م����ع باليرمو 
ونابولي م����ع بولونيا وبارما مع 

سيينا وأودينيزي مع اتاالنتا.
وفي فرنسا، يلعب لوريان مع 
نيس وموناكو مع لنس وتولوز 
بقيادة مهاجمه الدولي بيار اندريه 
جينياك مع فريق العاصمة باريس 
سان جيرمان في مباراة قوية، في 
املرحلة التاسعة من بطولة فرنسا 

»ليغ 1«.

عن الشباك )72(.
ولم تنفع التبديالت التي اجراها 
مدرب تشلس����ي االيطالي كارلو 
انش����يلوتي في الدقائق االخيرة 
خصوصا اخراج مالودا واشراك جو 

كول العائد بعد غياب طويل.
وفي املباراة الثانية على ملعب 
اولدترافورد وامام نحو 75 الف 
متفرج، بدأ مان يونايتد اللقاء 
ال����ذي غاب عن����ه املهاجم واين 
روني، بهجوم ضاغط وبكر في 
التسجيل بعد كرة رفعها الفرنسي 
باتريس ايفرا من اجلهة اليسرى 
واكمله����ا مايكل اوين برأس����ه 
فارتطمت بزات نايت وحتولت 
الفنلندي  الى ش����باك احلارس 

يوسي ياسكيالينن )5(.
واه���در البلغ���اري دمييتار 
بربات���وف فرصة الهدف الثاني 
بتسديدة قوية بعد عرضية من 
اجلهة اليمنى ذهبت بجانب القائم 
االيسر )13(، وفوت ماتيو تايلور 
التعادل وذهبت  ادراك  فرص���ة 
القائم االيس���ر  كرته بجان���ب 
ملرم���ى الهولندي ادوين ڤان در 
سار )30(. وعزز اصحاب االرض 
تقدمهم بعد لعبة مشتركة بدأها 
في منتصف امللعب االكوادوري 
انطونيو ڤالنس���يا الى اوين ثم 
ال���ى القائد غ���اري نيڤيل الذي 
اعادها الى ڤالنسيا سددها األخير 
قذيفة ال ترد استقرت في شباك 

ياسكيالينن )34(.
وتكرر سيناريو بداية الشوط 
االول في الثاني، وسنحت الفرصة 
عدة مرات ملان يونايتد لرفع غلته 
من االهداف ابرزها الكرة الطائرة 
الت����ي تابعها بربات����وف بطريقة 
نصف مقصية جنح ياسكيالينن 

في ابعادها )57(.
وتعددت فرص مان يونايتد، 
لكن بولتون قلص الفارق بعدما 
رفع كيفن ديفيس الكرة مرتني من 
اجلهة اليسرى ابعدها الدفاع في 
االولى وتابعها ماتيو تايلور برأسه 

في شباك ڤان در سار)75(.
ووضع صاحب األرض نفسه 
حت����ت ضغط كبير ف����ي الدقائق 
االخيرة بعد ان انتش����ى الضيف 
بتسجيله الهدف الوحيد قبل ان 
يتنفس الصعداء بتسديدة ڤالنسيا 
التي سيطر عليها ياسكيالينن )90(، 
وكاد غاري كاهيل يأتي بالتعادل 
لوال يقظة ڤان در سار في الوقت 

بدل الضائع.
واحكم توتنهام قبضته على 
الثالث وتابع انتصاراته  املركز 
بفوزه على مضيفه بورتسموث 
بهدف���ني لليدل���ي كين���غ )29( 

وجيرماي���ن ديف���و )45( الذي 
البطاقة احلم���راء وغادر  ن���ال 
امللع���ب )60( بعد دقيقة واحدة 
من تس���جيل بورتسموث هدفه 
الوحيد عبر االملاني كيفن برانس 

بواتنغ )59(.
ودك ارس����نال ش����باك ضيفه 
برمنغه����ام بهدفني مبكرين خالل 
دقيقتني االول عن طريق الهولندي 
روبن ڤان بيرس����ي بعد متريرة 
بينية في العمق من الكاميروني 
الكسندر س����ونغ تابعها بيسراه 
في مرمى جو هارت )16(، واضاف 
آبو ديابي  الفرنس����ي فازيريكي 
الثاني اثر عرضية من التشيكي 
توماس روسيكي )18(. وقلص لي 
بوير الفارق بعدما وصلته الكرة 
على مقربة من املرمى تابعها بيمناه 
في س����قف الزاوية اليمنى ملرمى 
احل����ارس االيطالي ڤيتو مانوني 

.)38(
وفي الش����وط الثاني، اضاف 
الروس����ي اندري ارشاڤني الهدف 
الثالث الرس����نال بعدما استثمر 
كرة وصلته من ركلة حرة نفذها 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
)84(، فص����ار فريقه رابعا مؤقتا 
برصيد 18 نقطة. واستمر ليڤربول، 
الذي غاب عنه العبان مؤثران هما 
صانع األلعاب س����تيڤن جيرارد 
واملهاجم االسباني فرناندو توريس، 

في غرقه وسقط على ارض ضيفه 
س����ندرالند بهدف وحيد س����جله 
دارين بنت في وقت مبكر بعد ان 
استثمر كرة من الفرنسي البلجيكي 
س����تيد مالبرانك تابعه����ا بيمناه 
في اس����فل الزاوية اليمنى ملرمى 
حارس ضيفه ليڤربول االسباني 
خوسيه رينا )5(. وتقلصت الى 
حد كبير امال ليڤربول الثامن )15 
نقطة( ومدربه االسباني رافائيل 
بينتيز في املنافس����ة على اللقب 
بعد ان منيا باخلس����ارة الرابعة 
مقابل 5 انتصارات.وفاز س����توك 
س����يتي على وس����ت هام بهدفني 
جليمس بيتي )11 من ركلة جزاء 
و69( مقابل هدف ملاتيو ابسون 
)34(، وتعادل ايڤرتون مع ضيفه 
ولفرهامبتون بهدف للروسي دينيار 
بيلياليتدينوف )88( مقابل هدف 
لكيفن دويل )76(. ويلعب اليوم 
بالكبيرن مع بيرنلي، وويغان مع 
مانشستر سيتي، وتختتم املرحلة 

غدا بلقاء فوالم مع هال سيتي.

ألمانيا

القمة االولى في  حسم شالكه 
املرحلة التاسعة من الدوري االملاني 
لكرة القدم مع مضيفه شتوتغارت 
2-1 اول م���ن ام���س، فيما انتهت 
الثانية بني املتصدرين هامبورغ 
وضيفه باير ليڤركوزن بتعادلهما 

»سان سيرو« يحتضن مواجهة العمالقين ميالن وروما.. وقمة هامبورغ وليڤركوزن »سلبية«

تسديدة طائرة ملهاجم مان يونايتد دمييتار برباتوڤ في مرمى حارس بولتون يوسي ياسكيالينن                     )أ.پ(

كرويةمتفرقات

عالميةمتفرقات

أعرب السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لك����رة القدم )فيفا( خالل لقائه رئيس الوزراء الروس����ي 
فالدميير بوتني عن تعاطفه مع امللف الروسي الستضافة 

كأس العالم عام 2018 أو 2022.
أنهى العب خط وسط البرازيل السابق اميرسون عقده 
مع فريقه سانتوس بسبب اصابة تعرض لها في ساقه. وقال 
نادي س��انتوس على موقعه الرسمي على االنترنت »بسبب 
اجلراحة التي اجراها ومببادرة منه شخصيا فسخ اميرسون 

عقده مع الفريق«.
قال اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد االجنليزي 
ان العب الوسط اوين هارغريفز من احملتمل ان يعود الى 
املالعب خالل ثالثة اسابيع بعد غياب اكثر من عام بسبب 

االصابة.
اس��تقال ايغور دوبروڤولس��كي مهاجم االحتاد السوفيتي 
السابق من تدريب منتخب مولدوفا لكرة القدم بعد مشوار الفريق 
املخيب لآلمال في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010.

أكدت اللجنة االوملبية الدولية ان ثالث مدن دشنت 
عروضها الستضافة االوملبياد الشتوي عام 2018. 

انتزع االس��ترالي كايسي ستونر دراج دوكاتي املركز 
االول في التجارب الرسمية جلائزة أستراليا الكبرى، اجلولة 
اخلامسة عش��رة من بطولة العالم للدراجات النارية »موتو 

جي بي«.
أكد االيطالي فالنتينو روسي بطل العالم في سباقات 
الدراج���ات النارية بق���اءه مع فريق ياماه���ا حتى عام 

.2010
اش��تدت احلرب الكالمي��ة بني الفنلن��دي اري فاتانن 
والفرنسي جون تود املرشحني ملنصب رئاسة االحتاد الدولي 
للس��يارات »فيا« خلفا للبريطاني ماكس موزلي الذي تعهد 
بدوره بان يبتعد عن االضواء اال في حال طلب خلفه او احد 

االندية االعضاء استشارته.
تأهلت االيطالية فرانشيسكا سكيافوني املصنفة 
رابعة الى املباراة النهائية لدورة اوساكا اليابانية الدولية 

للتنس بفوزها على الهندية سانيا ميرزا 6-2 و1-6.
اك��دت العداءة اجلامايكية فيرونيكا كامبل براون بطلة 
العالم في سباق 100 م عام 2007، وبطلة اوملبيادي اثينا 2004 
وبكني 2008 في سباق 200 م، انها لن تتدرب بعد االن حتت 

اشراف املدرب االميركي النس برومان.
أعلن االحتاد الدولي للدراجات ان فريق راديوشاك 
الذي كونه املتسابق النس ارمسترونغ حصل على رخصة 

للمشاركة في سلسلة سباقات احملترفني.
ذكرت تقارير اعالمية محلية أن كوريا اجلنوبية رصدت 
مكافآت مالية ضخمة لتحفيز العبيها على احراز أول ميدالية 
لها في بطولة العالم اللعاب القوى عندما تس��تضيف مدينة 

دايغو النسخة القادمة للبطولة عام 2011.

بالزيڤيتش لمواجهة فرنسا في الملحق

تيڤيز يهدد بترك األرجنتين

مارادونا يعتذر إلى النساء فقط

ألونسو األسرع في سباق البرازيل

كشف الكرواتي ميروسالڤ بالزيڤيتش مدرب منتخب البوسنة 
انه يتمنى مواجهة فرنسا في امللحق األوروبي املؤهل إلى نهائيات 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كي يثأر من خسارة منتخب 

كرواتيا امام فرنسا في نصف نهائي مونديال 1998.
وقال بالزيڤيتش املولود في البوسنة والذي كان مدربا لكرواتيا 
في مونديال 1998 في فرنسا، لصحيفة »فييسنيك« الكرواتية 
اليومية: »حتى ولو كانت املنتخب األقوى في التصفيات، أريد 

مواجهة فرنسا أكثر من أي منتخب آخر«.
 وأضاف: »عندما أشرفت على كرواتيا في كأس العالم 1998، 
لم نس���تحق اخلسارة أمام فرنسا )1-2(، لذا أريد الثأر بعد 11 

عاما على هذه اخلسارة«.
 وخت���م: »نحن قادرون على تخطي أي منتخب في امللحق. 

انا متأكد من ان البوسنة ستتأهل إلى املونديال«.

ه��دد مهاج�����م منتخ��ب االرجنتي��ن كارلوس تيڤيز بترك 
منتخ��ب بالده الذي تأهل ي���وم االربعاء املاضي الى نهائيات 
موندي�����ال 2010 بح���ال تواصل���ت االنتق���ادات بحقه وبحق 

فريقه.
وقال تيڤيز مهاجم مانشستر سيتي اإلجنليزي للصحافيني: 
»عندما ألعب مع االرجنتني أمضي وقتا طويال في املعاناة بدال 

من االستمتاع.
اجلماهير تهيننا، الصحافيون ينتقدوننا...س���ئمت من كل 
شيء«، وتابع تيفيز )25 عاما(: »أفكر في ترك املنتخب الوطني. 

ملاذا علي القدوم الى االرجنتني لتمضية وقت سيء كهذا؟«.

قدم مدرب منتخب االرجنتني لكرة القدم دييغو مارادونا اعتذاره 
الى النساء وليس الى الصحافيني، بعد ارتكابه فضيحة كالمية بحق 
رجال االعالم يوم االربعاء املاضي بعد مباراة االرجنتني واالوروغواي 
التي تأهل على اثرها منتخب األرجنتني الى نهائيات مونديال 2010. 
وقال مارادونا لقناة »تي واي س����ي« الرياضية: »أطلب الس����ماح من 
النساء، من والدتي ومن سيدات االرجنتني ومن سيدات االوروغواي 
ومن نساء العالم بأكمله. لكن ليس من اآلخرين«. وكان مارادونا )49 
عاما( ذكر إلذاعة »كونتيننتال« انه لن يعتذر: »لن أرجع خطوة الى 
الوراء، كل شخص يدرك ما قال، يبدو لي ان صحافيني عدة متنوا عدم 
تأه����ل املنتخب الى املونديال... من تكلم يعرف جيدا ان تصرفه كان 
معاديا لالرجنتني، وهذا ما لن أسامح فيه«. وتتراوح عقوبة مارادونا 
احملتملة بني التوقيف ملدة خمس مباريات، ومنعه من دخول املالعب، 

وتغرميه مبلغ 20 ألف فرنك سويسري )13 ألف يورو(.

سجل سائق ريد بول � رينو االسترالي مارك ويبر أسرع توقيت 
خالل جولة التجارب احل���رة األولى في جائزة البرازيل الكبرى، 
املرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد، 
على حلبة اوتودرومو جوزيه كارلوس باسي في ساو باولو التي 
تنطلق اليوم، فيما كان سائق رينو االسباني فرناندو الونسو األسرع 
ف���ي اجلولة الثانية. وخطف ويبر املركز األول في اجلولة األولى 
بزمن 1.12.463 دقيقة مبعدل س���رعة وسطي 214.073 كلم/ساعة، 
وحل امام البرازيلي روبنز باريكيللو )جي بي براون � مرسيدس( 

وزميله في ريد بول � رينو األملاني سيباستيان فيتل.

كامبل يتدرب مع أرسنال
أكد الفرنسي أرسني ڤينغر مدرب فريق ارسنال االجنليزي لكرة 
القدم امس ان قلب الدفاع الدولي السابق سول كامبل يتدرب مع 
فريقه من اجل احلفاظ على مس���تواه، لكنه لن ينضم اليه.وقال 
ڤينغر »نس���اعده على استعادة مستواه في الرياضة اجلماعية، 
ومن الصعب جدا ان يحافظ الع���ب لوحده على لياقته البدنية 
وطلب الي سول اذا كان باستطاعته املشاركة في بعض احلصص 

التدريبية، فاننا نساعده«.
وردا على س���ؤال حول احتمال انضمام كامبل الى ارس���نال، 
قال ڤينغر: »ال، اننا نس���اعده على اس���تعادة مستواه، وهذا كل 

شيء«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة التاسعة(

شو سبورت 32بالكبيرن - بيرنلي 
شو سبورت 61ويغان – مانشستر سيتي

إيطاليا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +9:451ميالن – روما

اجلزيرة الرياضية +47كاتانيا – كالياري
4كييڤو – باري

اجلزيرة الرياضية +41التسيو – سمبدوريا
4ليڤورنو – باليرمو
اجلزيرة الرياضية +44نابولي – بولونيا

4بارما – سيينا
اجلزيرة الرياضية +45اودينيزي – اتاالنتا

إسبانيا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +64خيريز – ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +63اسبانيول – تينيريفي
6سرقسطة – سانتاندر

6ملقة – امليريا

اجلزيرة الرياضية +62مايوركا – خيتافي
اجلزيرة الرياضية +82اتلتيك بلباو – خيخون

اجلزيرة الرياضية +102اوساسونا – اتلتيكو مدريد

فرنسا )المرحلة التاسعة(
6لوريان – نيس
6موناكو – لنس

اجلزيرة الرياضية +101تولوز – سان جرمان

ألمانيا )المرحلة التاسعة(
دبي الرياضية 4:302ڤولفسبورغ – مونشنغالدباخ

دبي الرياضية 6:302دورمتوند – بوخوم


