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أعلنت رابطة الالعبني احملترفني 50
في اسبانيا عقب جمعيتها العمومية 
االستثنائية انها عدلت عن اللجوء 
الى االضراب احتجاجا على مشروع 
برملاني يقضي بالغاء االمتيازات 
الضريبية للنجوم االجانب االفضل 

رواتب.

اعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم ان 
دينامو زغرب الكرواتي استأنف القرار 
القاضي بحس����م 3 نقاط من رصيده، 
وانه فتح حتقيقا حول اعمال انصار 
رينجرز االسكتلندي خالل وبعد املباراة 
ضد اونيريا الروماني في دوري ابطال 

اوروبا.

قال مي���الن االيطالي ان العبه الدول���ي جينارو غاتوزو 
أصيب في الفخذ اليمنى. وهذه هي أحدث حلقة في سلسلة 
م���ن املتاعب التي تأثر بها غاتوزو هذا املوس���م بعد اصابة 
خطيرة في الركبة تس���ببت في ابتعاده عن معظم مباريات 
املوسم املاضي. وذكرت تقارير في وسائل إعالم انه من املرجح 
غياب غاتوزو ملدة اسبوعني وهو ما يعني عدم مشاركته مع 
منتخب ايطاليا في مباراتني وديتني أمام هولندا والسويد.

ال إضراب للمحترفين دينامو زغرب يستأنف عقوبته غاتوزو يغيب أمام هولندا والسويد

تراباتوني يعلن تشكيلة إيرلندا للملحق

هانت ومولر مع ألمانيا أمام تشيلي وساحل العاج

توماس مولر استدعي للمرة األولى الى املنتخب االملاني

اس����تدعى املدرب يواكي����م لوف العب 
وسط ڤيردر برمين ارون هانت ومهاجم 
بايرن ميونيخ توماس مولر الى تشكيلة 
املنتخ����ب االملان����ي الذي س����يواجه وديا 
تشيلي وساحل العاج في 14 و18 احلالي 
في كولن وغيلسنكيرش����ن على التوالي 
ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم في 

جنوب افريقيا 2010، والالعبون هم:
 للمرمى: رينيه ادلر )باير ليڤركوزن( 
وتيم فيسه )ڤيردر برمين( ومانويل نيوير 

)شالكه(.
 للدفاع: اندرياس بيك )هوفنهامي( وارنه 
فريدريخ )هرتا برلني( وفيليب الم )بايرن 
ميونيخ(وبير مرتيساكر )ڤيردر برمين( 
ومارسيل شافر )ڤولفسبورغ( وجيروم 
بواتنغ )هامبورغ( وهايكو فيس����ترمان 

)شالكه(.
 للوس����ط: ميكاي����ل باالك )تشلس����ي 
غنتن����ر  وكريس����تيان  االجنلي����زي( 
)ڤولفس����بورغ( وتوماس هيتس����لبرغر 

)ش����توتغارت( وماركو مارين ومسعود 
اوزي����ل وارون هان����ت )ڤي����ردر برمين( 
وباستيان شفاينشتايغر وتوماس مولر 
)بايرن ميونيخ( وبيوتر تروتشوفسكي 

)هامبورغ(.
 للهجوم: ش����تيفان كيس����لينغ )باير 
ليڤركوزن( وماريو غوميز وميروسالف 
كلوزه )بايرن ميونيخ( ولوكاس بودولسكي 

)كولن(.
من جهته، اعلن مدرب منتخب جمهورية 
ايرلن����دا االيطالي جيوڤان����ي تراباتوني 
تش����كيلة من 25 العبا ملواجهة فرنسا في 
14 و18 احلال����ي عل����ى ملعبي كروك بارك 
في دبلن وفرنسا في باريس على التوالي 
ضمن امللحق االوروبي املؤهل الى نهائيات 

كأس العالم.
املرمى: شاي  والالعبون هم: حلراسة 
غيفن )مانشس����تر س����يتي االجنليزي( 
وبراين مورفي )بوهيميانز( وجو مورفي 

)سكانثورب االجنليزي(.

للدفاع: جون اوش����ي )م����ان يونايتد 
االجنلي����زي( وريتش����ارد دان )اس����تون 
فيال االجنليزي( وس����تيفن كيلي )فوالم 
االجنليزي( وكيفن كيلباين وبول ماكشاين 
)هال س����يتي االجنلي����زي( وادي نوالن 
)بريس����تون االجنليزي( وس����ني سانت 
ليدجر )ميدلزب����ره االجنليزي( ودارين 
اودي )ريدينغ االجنليزي( للوسط: ايدن 
ماكغريدي )سلتيك االسكوتلندي( وداميان 
داف )فوالم( ودارون جيبسون )مان يونايتد( 
وغلني ويالن )ستوك سيتي االجنليزي( 
وكيث اندروز )بالكبيرن روفرز االجنليزي( 
وليام ميلر )هيبرنيان االس����كوتلندي( 
وستيڤن هانت )هال سيتي( واندي كيوغ 
)ولفرهامبتون االجنليزي( وليام الورنس 
)ستوك سيتي االجنليزي( للهجوم: كيفن 
دويل )ولفرهامبتون( وروبي كني )توتنهام 
االجنليزي( وشاين لونغ )ريدينغ( وليون 
بس����ت )كوفنتري االجنليزي( وانطوني 

ستوكس )هيبرنيان(.

 ڤان مارڤيك يعلن تشكيلة هولندا 
أعلن بيرت ڤان مارڤيك مدرب منتخب هولندا تشكيلة 
تضم 23 العبا لفريقه استعدادا ملواجهة ايطاليا وپاراغواي 
وديا. وستلتقي هولندا ايطاليا في 14 اجلاري قبل أن تواجه 
پاراغواي بعد ذلك بأربعة أيام. وجاءت تش����كيلة املنتخب 

الهولندي على النحو التالي:
حراس املرمى: مارتن ستيكلنبرغ )اياكس امستردام(، 
ميش����يل فورم )اوتريخ����ت(، بيت فيلتوي����زن )فيتيس 

ارنهيم(.
مدافعون: جون هيتينغا )ايڤرتون( يوريس ماتيس����ن 
)هامبورغ( ايدسون برافهيد )بايرن ميونيخ( جريجوري 

ڤان فيل )اياكس امستردام( جيوڤاني ڤان برونكهورست 
)فيينورد( خالد بوحلروز )شتوتغارت(.

 العبو الوسط: نايغل دي يونغ )مانشستر سيتي( دميي 
دي زيوف )اياكس امستردام( ستني شارز )الكمار( ابراهيم 
افيالري )ايندهوڤن( ويسلي شنايدر )انترميالن( رفائيل 
ڤان در ڤارت )ريال مدريد( اورالندو اجنيالر )ايندهوڤن( 

مارك ڤان بومل )بايرن ميونيخ(.
 مهاجمون: ديرك كويت )ليڤربول( روبن ڤان بيرس����ي 
)ارسنال( كالس يان هنتيالر )ميالن( ايليرو ايليا )هامبورغ( 

رايان بابل )ليڤربول( ارين روبن )بايرن ميونيخ(.

من املواجهة املاضية بني العمالقني تشلسي ومان يونايتد.. واإلثارة والتحدي يتكرران اليوم

روما بجناحيها للتحليق أمام إنتر وميالن.. وهامبورغ يلتقي هانوڤر وبريمن يستضيف دورتموند 

 العيون ترنو إلى موقعة »ستامفورد بريدج« بين تشلسي ومان يونايتد
العيون ترنو اليوم الى موقعة 
ملعب »س���تامفورد بريدج« بني 
تشلسي ومان يونايتد في العاصمة 
االجنليزية لندن، في أقوى مباريات 
اجلولة الثانية عشرة من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم. وسيكون 
مهاجم تشلس���ي الدولي العاجي 
ديدييه دروغبا أمام مهمة تسجيلية 
جديدة عندما يستقبل مان يونايتد 
حامل اللقب ف���ي األعوام الثالثة 

األخيرة.
الترتيب  ويتصدر تشلس���ي 
برصي���د 27 نقطة مقابل 25 ملان 
يونايتد، لذلك وبحال فوز األول 
سيبتعد البلوز 5 نقاط عن أبرز 
منافس لهم في األعوام اخلمسة 
املاضية، في حني سيعيد الفوز مان 

يونايتد الى املركز األول.
وتركزت األنظ���ار في اآلونة 
األخي���رة على املس���توى الرائع 
ال���ذي يقدمه دروغبا بعد عودته 
من االصابة، كما على املس���توى 
املتأرج���ح لدفاع م���ان يونايتد، 
خصوصا ريو فرديناند الذي بات 

يشكل نقطة ضعف للفريق.
 وكان���ت آخر مالحم دروغبا، 
تسجيله هدفني في مرمى أتلتيكو 
مدريد االسباني في دوري أبطال 
أوروبا، ليرفع رصيده الى 12 هدفا 
هذا املوسم، بينها 9 في الدوري 
بفارق هدف عن مهاجم ليڤربول 
االسباني فرناندو توريس متصدر 

ترتيب الهدافني.
ولم يفز مان يونايتد في ملعب 
»س���تامفورد بريدج« منذ أبريل 
2002، وال يعتقد مش���جعو مان 
يونايتد ان فريقهم سيكسر هذه 
السلسلة اليوم، اثر زياراته الى 
العاصمة االجنليزية، خصوصا ان 
تشلسي فاز في مبارياته التسع 
هذا املوسم في مختلف املسابقات 
مسجال 25 هدفا ودخل مرماه هدف 

واحد فقط.
 بيد ان مدرب الشياطني احلمر 
اليكس فيرغسون يعول  السير 
على وقع الهزمية االخيرة لفريقه 
امام ليڤربول ليحقق فريقه نتيجة 
ايجابية وقال في هذا الصدد »دائما 
م���ا تكون املباري���ات صعبة في 
مواجهة تشلس���ي، لكنني واثق 
من قدرة فريقي على التعامل مع 
املب���اراة بطريقة أفضل مما فعل 

على ملعب انفيلد«.
وسيعود الى صفوف الفريق 
املداف���ع الصلب الصربي نيمانيا 
فيديتش الذي سيعهد اليه مراقبة 
دروغبا، واملخضرم الويلزي راين 
غيغز والبلغاري دمييتار برباتوف 
وجميعهم غابوا عن لقاء سسكا 
موسكو الروسي )3-3( في دوري 

ابطال اوروبا منتصف االسبوع.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
هال س���يتي مع س���توك سيتي، 
ووست هام مع ايفرتون، وويغان 

مع فوالم.

 إسبانيا

 يلتقي في املرحلة العاشرة من 
بطولة اسبانيا »ليغا«بلد الوليد 
مع خيريز، وسبورتينغ خيخون 
مع اسبانيول، وراسينغ سانتاندر 
م���ع اتلتيك بلب���او، وامليريا مع 
اوساسونا، وڤالنسيا مع سرقسطة، 

واشبيلية مع ڤياريال.

إيطاليا

انتر ميالن املتصدر  يستقبل 

وحامل اللقب في األعوام األربعة 
املاضية روما الرابع عش���ر على 
ملعبه »جوزيبي مياتزا« ضمن 
املرحلة الثانية عشرة من بطولة 
ايطاليا »سيري أ«، في حني يرد 
جاره ميالن زيارة فريق العاصمة 
عندما يح���ل على التس���يو في 

روما.
 ويخوض انتر اللقاء منتشيا 
من تصدره مجموعته األوروبية 
في دوري األبطال بعد فوز بشق 
األنفس حققه على أرض دينامو 
كيي���ڤ األوكران���ي 2-1، بهدفني 
متأخري���ن لألرجنتيني دييغو 
ميليت���و والهولن���دي ويس���لي 
س���نايدر. والالفت ان فوز االنتر 
كان األول له في املسابقة بعد ثالثة 

تعادالت متتالية.
ولطاملا كان���ت مباريات انتر 
وروما تش���هد منافسة قوية في 
املواس���م املاضية، لكن مستوى 
فريق العاصمة تراجع كثيرا هذا 
املوسم بعد حلوله وصيفا لثالثة 
مواسم متتالية باستثناء املوسم 
املاضي الذي حل فيه سادسا، اذ 
فاز في 4 مباريات فقط من أصل 
11 مقابل تسعة انتصارات النتر 
ميالن.  وعلى امللعب األوملبي في 
روما، يحل ميالن الذي مير بفترة 
جيدة مقارنة مع بدايته املخيبة، 
على التس���يو الذي يعاني أكثر 
من جاره روما، نظرا حللوله في 
املركز اخلامس عشر وفوزه في 
مباراتني فقط حتى االن، وما زاد 

الطني بلة خسارته القاسية أمام 
ڤياريال االسباني 1-4 في مسابقة 

يوروبا ليغ. 
ولم يخسر ميالن رابع الترتيب 
في مبارياته الس���ت األخيرة في 
الدوري، وكان فوزه األخير على 
بارما 2-صفر، ث���م تعادل على 
أرضه مع ريال مدريد االس���باني 

1-1 في دوري ابطال اوروبا.
ويص���ر الظهي���ر ايغنازيو 
أباتي على ان فريقه لن يستخف 
الى  بخصم���ه األزرق: »ذاهبون 
امللع���ب األوملب���ي حملاولة جلب 
النقاط الث���الث. نحن في فورمة 
جيدة، نلعب ك���رة جميلة، لكن 
نريد حتسني موقعنا في الترتيب«. 
وستكون رحلة سمبدوريا الثالث 

التاسع  صعبة ملواجهة كالياري 
وفي باقي املباريات، يلعب بولونيا 
مع باليرمو وجنوى مع س���يينا 
وبارما مع كييڤو وأودينيزي مع 

فيورنتينا.

 فرنسا

تع���ود أندية ب���وردو وليون 
الداخلي  الى صراعها  ومرسيليا 
بعد جولة أخرى سطع فيها جنمها 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
وشهدت تأهل ليون وبوردو الى 
الثاني وس���حق مرسيليا  الدور 

لزيوريخ السويسري 1-6.

 ألمانيا 

يحل هامبورغ الثالث وصاحب 

اقوى هجوم في ال���دوري، على 
هانوڤر احلادي عشر على ملعب 
»أي دبليو دي ارينا«، في املرحلة 
الثانية عش���رة من بطولة أملانيا 
»بوندسليغا« بعد تلقيه خسارة 
قاس���ية ف���ي اجلول���ة املاضية 
على أرضه 2-3 أمام بوروس���يا 

مونشنغالدباخ.
وتختتم املرحلة بلقاء فيردر 
برمين الوصيف )22 نقطة( مع 
بوروسيا دورمتوند العاشر على 
ملعبه »فيسير شتاديون«. ويلعب 

هرتا برلني مع كولن.
وكان باير ليفركوزن ابت���عد 
4 نقاط في الصدارة مؤقتا بفوزه 
الس���احق على ضيفه اينتراخت 
افتتاح  ف���ي  فرانكف���ورت 0-4 

املرحلة.
وح����س���م باي���ر ليفركوزن 
ال���دق��ائق  امل����باراة في  نتيجة 
ال���� 11 االولى بتس���جيله ثالثية 
تناوب على تس���جيلها شتيفان 
كي����س���لينغ من مت����ابعة امام 
املرم���ى )2( رافعا رصيده الى 8 
اهداف في صدارة الئحة الهدافني، 
وستيفان رينارتز بضربة رأسية 
من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية 
انبرى لها السويس���ري تراكيلو 
بارنيتا )6( وطوني كروس من 
تسديدة قوية من خارج املنطقة 
)11(.وع���زز البدي���ل الرس بندر 
تقدم اصحاب االرض بهدف رابع 
في الدقيقة 86 من مجهود فردي 

رائع.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثانية عشرة(

شو سبورت 4:301هال سيتي - ستوك سيتي
شو سبورت 64وست هام - ايڤرتون

إكسترمي سبورت6ويغان - فوالم
شو سبورت 72تشلسي - مان يونايتد

اسبانيا )المرحلة العاشرة(
7بلد الوليد - خيريز

7سبورتينغ خيخون - اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +72راسينغ سانتاندر - اتلتيك بلباو

7امليريا - اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +92ڤالنسيا - سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +112اشبيلية - ڤياريال

ايطاليا )المرحلة الثانية عشرة(
5باري - ليڤورنو

5بولونيا - باليرمو
5كالياري - سمبدوريا

5جنوى - سيينا
اجلزيرة الرياضية +51التسيو - ميالن
5بارما - كييڤو

5اودينيزي - فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +10:451انتر ميالن - روما

المانيا )المرحلة الثانية عشرة(
دبي الرياضية 5:302هانوڤر - هامبورغ
دبي الرياضية 5:301هرتا برلني - كولن
دبي الرياضية 7:301برمين - دورمتوند

فرنسا )المرحلة الثالثة عشرة(
7تولوز - رين
السعودية الرياضية7ليل - بوردو

الكويت الرياضية11ليون - مرسيليا

عالميةمتفرقات

 قالت رابط���ة األندية االيطالية لكرة القدم انها 
باع���ت حقوق بث دوري الدرجة االولى مل����وس���مي 
2010-2011 و2011- 2012 مببلغ 181.5 مليون ي���ورو 

)270 مليون دوالر( لشركة ام.بي اند سيلفا.

ــلة انتـــصارات   أوقف فينيكس صــــنز سلس
ــم وهزمه على أرضه 110- ــطن سلتيكس هذا املوس بوس

ــدوري األميركي للمحترفني  ــي أبــرز مباريات ال 103 ف
لكرة السلة.

وفي باقي املباريات، فاز إنديانا بيسرز على واشنطن 
ــرز على  ــفنتي سيكس ويزاردز 102-86، وفيالدلفيا س
ــارلوت بوبكاتس على  ــي نيتس 97-94، وتش نيوجيرس

أتالنتا هوكس 83-103.
ــورز على نيو أورليانز هورنتس  وفاز تورونتو رابت
ــوتا متبروولفز  ــي باكس على مينيس 107-90، وميلووك
87-72، وهيوسنت روكتس على أوكالهوما ثاندر 94-105، 
ــتايت ووريرز  ــوس اجنيليس كليبرز على غولدن س ول
ــان أنطونيو  ــد ترايل باليزرز على س 118-90، وبورتالن

سبيرز 84-96.

 تأهل البريطاني اندي موراي املصنف اول الى 
الدور نصف النهائي من دورة ڤالنس���يا االس���بانية 
الدولية للتنس بفوزه على االسباني البرت مونتانيس 

6-4 و6-2 في الدور ربع النهائي.

 سجلت املجرية ايفلني فيراستو رقما قياسيا عامليا 
جديدا في سباق 200 م متنوعة قدره 2.06.01 دقيقة في 
موسكو احدى مراحل كأس العالم للسباحة داخل خوض 

صغير.
 والرقم القياسي السابق هو 2.06.13 دقيقة وكان مسجال 
باسم الزميبابوية كيرستي كوفنتري منذ 12 يونيو 2008 

في مانشستر االجنليزية.

 س�ج�ل��ت االس�������ترالية مارييك غورر رق���ما 
قياسيا عامليا جديدا في س����باق 50 م ظهرا ق�����دره 
26.17  ثانية في موسكو احدى مراحل كأس الع����الم 
للس���باحة داخل خ���وض صغير. والرقم القياس���ي 
الس���ابق هو 26.23 وكان مسجال باس���م الكرواتية 
سانيا يوفانوفيتش منذ 13 ديسمبر 2008 في رييكا 

الكرواتية.


