
الرياضية السبت
28  نوفمبر 2009

الرياضية 20 ذكرت صحيفة »موندو ديبورتيڤو« 
االسبانية على موقعها في شبكة االنترنت ان العب 
وسط برشلونة صاحب الثالثية التاريخية املوسم 
املاضي )الدوري والكأس احملليني ومسابقة دوري 
ابطال اوروبا( ومنتخب اسبانيا لكرة القدم اندريس 
انييستا سيمدد عقده مع الفريق »الكاتالوني« حتى 
عام 2015 مع شرط لفسخ العقد مقابل 200 مليون 

يورو. واوضحت الصحيفة ان العقد اجلديد النييستا 
)25 عاما(، والذي لعب منذ بداية مسيرته الكروية مع 
برشلونة، يتضمن زيادة في الراتب دون ان تكشف 
عن القيمة. ويعتبر انييستا العبا اساسيا في خط 
الوسط الى جانب تشابي هرنانديز وكان قد تألق في 
املباراة االخيرة لبرشلونة امام انتر ميالن االيطالي 

)2 - 0( ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا.

إنييستا يمدد عقده حتى 2015

مان يونايتد لالقتراب من الصدارة وموقعة نارية بين توتنهام وأستون ڤيال

 يخ���رج مان يونايتد، صاحب املركز الثاني 
في ترتيب الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
ملالقاة بورتسموث ضمن مباريات املرحلة الرابعة 
عشرة بعد ان اقال االخير مدربه بول هارت في 
وقت سابق هذا األس���بوع، واستعان بخدمات 
املدرب السابق لتشلسي، إفرام غرانت، ليستهل 
املدرب مس���يرته في الدوري اإلجنليزي للمرة 
الثانية مبواجهة مان يونايتد الساعي لالقتراب 
من الصدارة التي يتربع عليها تشلسي برصيد33 
نقطة مقابل 28 ملان يونايتد. ويلتقي مانشستر 
س���يتي الس���ادس ب�21 نقطة، الذي حقق ستة 
تعادالت متتالية، مع هال سيتي ب�15 نقطة والذي 
استغل خوضه ثالث مباريات متتالية على ملعبه 

وحصد سبع نقاط. وتشهد مباريات اليوم مواجهة 
بني اثنني من أكبر املتنافسني على املراكز األربعة 
األولى، حني يلتقي توتنهام مع أس���تون ڤيال. 
ويلعب ايضا، وس���ت هام يونايتد مع بيرنلي 
وويغان اتليتك مع سندرالند وفوالم مع بولتون 
وبالكبيرن مع س���توك سيتي، من جهة اخرى، 
أعلن فوالم امس أن قلب دفاعه النرويجي بريد 

هانغالند مدد تعاقده مع النادي حتى 2013.
 وقال روي هودجس���ون مدرب فوالم ملوقع 
النادي على االنترنت »هانغالند العب مهم للغاية 
بالنس���بة لنا ومنوذج للمحترف ولذلك نشعر 
جميعا بس���عادة كبيرة النه سيبقى في فوالم 

ملدة طويلة«.

 وكانت تقارير اش���ارت ال���ى رغبة عدد من 
االندي���ة الكبرى في التعاق���د مع هانغالند )28 
عاما( قائد منتخب النرويج بعد أن قدم سلسلة 
من العروض الرائع���ة منذ انضمامه الى فوالم 

في يناير 2008. 
وفي إيطاليا، يلتقي اودينيزي مع ليفورنو 
بينما يلعب جنوى مع سمبدوريا ضمن منافسات 
املرحلة الرابعة عش���رة. وفي اسبانيا، يلتقي 
في املرحلة الثانية عشرة من الدوري االسباني 
اليوم، اش���بيلية مع ملقة وڤالنس���يا مع ريال 
مايوركا وڤياريال مع سبورتنغ خيخون. وفي 
املانيا، تش���هد بطولة املانيا »بوندسليغه« في 
املرحلة الرابعة عشرة مواجهة قوية بني فيردر 

برمين الوصيف وڤولفس���بورغ حامل اللقب. 
وبعد س���حقه فرايبورغ خارج أرضه 6-صفر 
في اجلولة األخيرة واحتالله وصافة الترتيب، 
يخوض فيردر برمين على ملعبه »فيسير« مباراة 
صعبة مع ڤولفس���بورغ حامل اللقب. وخسر 
ڤولفسبورغ أمام سسكا موسكو الروسي 2-1 
في دوري األبطال، وبات يحتاج الى الفوز على 
مان يونايتد االجنليزي باي نتيجة ملرافقته الى 
الدور الثاني. وفي باقي املباريات، يلعب هرتا 
برلني مع اينتراخت فرانكفورت، ونورمبرغ مع 
فرايبورغ وماينتس مع هامبورغ وهوفنهامي مع 
بوروسيا دورمتوند وبوروسيا مونشنغالدباخ 

مع شالكه

ڤالنسيا يستضيف مايوركا وإشبيلية القتناص ملقة..ومواجهة قوية بين بريمن وڤولفسبورغ

مان يونايتد مطالب بالكشف عن وجهه احلقيقي والعودة للمنافسة على الصدارة                            )رويترز(

نكي بلير )األول من اليمني( في مناسبة سابقة

غاتوزو يريد الرحيل عن ميالن  نجل بلير يخطط للعمل وكيالً في عالم الكرة 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« الصادرة امس أن 
نكي بلير جنل رئيس الوزراء البريطاني السابق 
ومبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق 
األوسط طوني بلير يخطط للعمل كوكيل في عالم 

كرة القدم.
وقالت الصحيفة إن نكي خريج جامعة أوكسفورد 
والبالغ من العمر 23 عاما كان يطمح من قبل لتتبع 
خطى والده في عالم السياس���ة لكنه يخطط اآلن 
النشاء ش���ركته اخلاصة للعمل في مجال متثيل 

مصالح العبي كرة القدم.
واضافت أن ش���يري بلير والدة نكي متحمسة 
للفكرة وتبلغ األصدقاء باملشروع الذي يعتزم ابنها 
اقامته مع زميله في الدراسة وفي السكن غابرييل 

مورايس البالغ من العمر 22 عاما.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله »إن 
نكي يناقش اقامة شركة لالجتار بالعبي كرة القدم 
ووض���ع مع صديقه غابرييل بنية هذه الش���ركة 
لكنهما لم يدرجا في لوائحها حتى اآلن أي العبني 

لعرضهم للبيع على األندية املهتمة«.
واش���ارت إلى أن نكي بلير أمضى بعد تخرجه 
من جامعة أوكس���فورد العريقة عام 2007 سنتني 
يعمل في املدارس احلكومية ثم أنشأ الحقا مع زميله 
غابرييل شركة »ماغنتيود« أللعاب الكمبيوتر قبل 
أن يقررا انشاء شركة تعمل في مجال بيع العبي 

كرة القدم.
وقالت الصحيفة إن متحدثا باسم رئيس الوزراء 
البريطاني الس���ابق رفض التعليق على مشروع 

نكي اجلديد في عالم كرة القدم.

ليپي يرفض الضغوط الستدعاء كاسانو

اعلن العب وسط ميالن ثالث الدوري االيطالي 
لكرة القدم الدولي جينارو غاتوزو انه س���ئم من 
كثرة جلوس���ه على مقاعد االحتياط ويسعى الى 
االنضم���ام الى فريق اخر خ���الل فترة االنتقاالت 
الش���توية. وقال غاتوزو )31 عاما( الذي ميضي 
موس���مه ال� 11 مع ميالن ويسعى الى املشاركة مع 
منتخب بالده في مونديال 2010 في جنوب افريقيا: 
»انا رينو غاتوزو وال اريد ان انتظر حتى يصاب 
احد الالعبني كي امتكن من اللعب اساسيا«، مضيفا 
»اش���عر باني ما ازال قويا وانا آسف الني ال اجد 
فرصة البراز ذل���ك، اال اني لن اقبل فكرة انني لم 

اعد اساسيا«. 
وتساءل غاتوزو قائال: »هل سأرحل عن الفريق؟ 
الت���زال هناك 5 او 6 مباري���ات قبل فترة التوقف 
الشتوية ومن الضروري التفاوض مع النادي بهذا 

اخلصوص ومع نائب الرئيس ادريانو غالياني«. 
ولم يلعب غاتوزو، بطل العالم عام 2006، أساسيا 
اال 7 مرات خالل 20 مباراة خاضها ميالن في مختلف 
املسابقات حتى االن هذا املوسم، كما انه لم يشارك 
س���وى ملدة 37 دقيقة في املباريات اخلمس التي 
خاضها فريقه ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا. 
ولم تس���اهم االصابات التي تعرض لها غاتوزو 
وعقوبات االيقاف بحقه في ان يكون العبا اساسيا اال 
ان تشكيلة 4-4-3 التي يلعب بها املدرب البرازيلي 
ليوناردو جعلته في منافسة مع قائد الفريق ماسيمو 
امبروزيني والفرنسي ماتيو فالميني على مركز 
للعب في خط الوس���ط الى جان���ب اندريا بيرلو 
والهولندي كالرنس سيدروف. وبالطبع ستزداد 
املنافس���ة على هذا املركز مع وصول االجنليزي 

ديڤيد بيكام مطلع العام املقبل. 

اكد مدرب املنتخب االيطالي 
لكرة القدم مارتشيلو ليپي انه 
يرفض اخلضوع الى الضغوطات 
بخصوص اس���تدعائه مهاجم 
س���مبدوريا انطونيو كاسانو 
الى صفوف ابطال العالم. وقال 
ليپي في حديث الى الصحيفة 
االس���بوعية »الكسبريسو«: 
»هناك العديد من االش���خاص 
الذي���ن يقول���ون بانني عنيد 
ومتعجرف، لكن عيبي احلقيقي 

هو التماسك«.

»املش���جعون  وأض���اف   
والصحافيون هم مثل االحزاب 
السياسية. كل واحد منهم له 
مرش���ح للمنتخ���ب الوطني. 
لكن ل���دي اعتقاداتي اخلاصة 
واف���كاري اخلاصة. وال اعطي 
التفسيرات حتى ال ازيد في حدة 

املشكلة«. 
وكان���ت وس���ائل االعالم 
االيطالية والعديد من املشجعني 
استهلوا حملة مكثفة في البالد 
من اجل ضم كاسانو الى صفوف 

املنتخب االيطالي خالل مونديال 
املق���رر عام  افريقيا  جن���وب 
2010، ويعتبر كاسانو مهاجما 
الرفيع مبؤهالت  الط���راز  من 
فنية هائلة لكن طباعه احلادة 
ومزاجيته ومش���اكله العديدة 
داخل وخارج امللعب ال تشجع 
املدرب االيطالي على استدعائه 
الى صفوف املنتخب. وقال ليپي 
»سأمشي ضد التيار. أنا آسف 
جدا بالنس���بة اليه النه شاب 

جيد«.

تشيلي تواجه االستبعاد من مونديال 
2010.. والكأس في زيمبابوي

اعلن االحتاد التشيلي لكرة القدم ان يواجه خطر االستبعاد 
من االحتاد الدولي )فيفا( ما يعني منع منتخب بالده من املشاركة 
في نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا العام املقبل. واوضح 
االحتاد التش���يلي ان االستبعاد سيتم في حال لم يسحب فريق 
رينجرز دعواه بحق االحتاد التشيلي امام القضاء املدني، مشيرا 
الى ان االحتاد الدولي مينع اللجوء الى القضاء املدني وان كانت 
العديد من االندية وحتديدا في فرنسا تلجأ الى احملاكم االدارية 
من اجل االحتجاج على القرارات التي تتخذ بحقها من قبل الهيئات 
الرياضية دون ان يتخذ االحت���اد الدولي اجراءات بحق نظيره 
الفرنسي. وجلأ فريق رينجرز الى القضاء املدني ملنع قرار االحتاد 
التشيلي حسم 3 نقاط من رصيده بسبب اشراكه 6 العبني اجانب 
)القانون يسمح ب� 5 العبني اجانب فقط( في مباراة واحدة. واذا 

طبق القرار سيهبط الفريق الى الدرجة الثانية.
 وقررت احملكمة الغاء قرار االحتاد التشيلي بانتظار انتهاء 
مهلة حق االستئناف. وقرر االحتاد التشيلي تعليق املنافسات. 
وقال رئيس االحتاد التشيلي هارولد ماين-نيكولس »ما يقوم 
ب���ه فريق رينجرز بلجوئه الى القض���اء ممنوع كليا. قد يؤدي 
ذلك الى حالة مؤسفة«. وأضاف »يجب ان يتحمل فريق رينجرز 
مسؤولية خطئه. الفيفا قد يستبعد االحتاد التشيلي لكرة القدم. 
اذا لم يسحب فريق رينجرز دعواه فان االحتاد الدولي سيطلب 
منا استبعاده من البطولة الن الفيفا ال ميكنه استبعاد االندية«. 
من جهته، قال االمني العام لالحتاد التشيلي كارلوس موراليس 
»قرار الفيفا سيعرف قريبا. اجلميع يعرف موقفه بهذا الشأن. 
الوضع خطير جدا«. واوضح متحدث باسم االحتاد الدولي في 
تصري���ح لوكالة فرانس برس انه لي���س على علم باالجراءات. 
واعترف مدرب رينجرز اوسكار دل سوالر باخلطأ الذي ارتكبه 
واعتذر عن ذلك، بيد ان رئيس النادي كريس���تيان هيريرا اكد 
انه ال يخاف من االستبعاد وقرر االبقاء على دعواه الى القضاء 
املدني. وكانت تش���يلي تأهلت الى نهائيات كأس العالم للمرة 
االولى منذ عام 1998 في فرنس���ا. وتسحب قرعة مونديال 2010 
االسبوع املقبل في كايب تاون في جنوب افريقيا.  ووصل كأس 
العالم إلى زميبابوي وتسلمه رئيسها روبرت موغابي خالل جولة 

للكأس إلى 86 دولة قبل انطالق املونديال في 2010.

جاكيه يوجه انتقادات الذعة لدومينيك
وجه املدرب إميي جاكيه الذي قاد املنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس العالم 
1998 لكرة القدم انتق��ادات الذعة لراميوند دومينيك املدرب احلالي للفريق 
امس مؤكدا على ضرورة إقالته. وقال جاكيه خالل مقابلة مع مجلة »فرانس 
فوتب��ول« »عندما تكون في منصب مثل هذا، وال��ذي كنت أتواله من قبل، 
فإن أربعة أعوام تكون كافية، ألن بعد ذلك يكون الوضع صعبا للغاية، هناك 
الكثير من األوضاع التي تبقيك بعيدا عن العمل بشكل جيد«. وتولى جاكيه 
تدريب فرنس��ا بني عامي 1994 و1998 وقاد املنتخب الفرنسي للفوز بلقب 
بطولة كأس العالم 1998 التي اقيمت على األراضي الفرنسية، قبل أن يتولى 
دومينيك املهمة في عام 2004. وأكد جاكيه أن االحتاد الفرنس��ي لكرة القدم 
والذي يعني ويقيل املدربني »لم يستوعب« ماهية الوظيفة بعد. وأضاف: »إنها 
وظيفة ميكنها تقدميها بش��كل جيد ملدة أربعة أعوام النها منكشفة للغاية«. 
وكذلك انتقد جاكيه املدرب دومينيك المتناعه عن احلديث عن الفريق. وأوضح 
»راميوند يجب أن يقدم تفس��يرات حول ما حدث وحول السلوك العام، وما 
حدث منذ يورو 2008، حتى الالعبون يتوقعون ذلك«. وقال دينيس شاومير 
احملرر العام ملجلة فرانس فوتبول خالل حديثه مع محطة »أوروبا1« اإلذاعية 
أن جاكيه الذي نادرا ما يتحدث علنية، جلأ إلى احلديث ألنه كان »مصدوما« 
من األداء الباهت لفرنس��ا في املباراة أمام إيرلندا في إياب امللحق األوروبي 

الفاصل املؤهل لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة عشرة(

شوسبورت 61بورتسموث � مان يونايتد

إكسترمي سبورت6بالكبيرن � ستوك سيتي

شوكوميدي إكسترا6فوالم � بولتون

شومسلسالت إكسترا 61ويغان � سندرالند

شوسبورت 64وست هام � بيرنلي

شوسبورت 62مانشستر سيتي � هال سيتي

شوسبورت 8:301أستون ڤيال � توتنهام

إسبانيا )المرحلة الثانية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +82خيخون � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +102ڤالنسيا � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +122اشبيلية � ملقة

إيطاليا )المرحلة الرابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81أودينيزي � ليڤورنو

اجلزيرة الرياضية +10:451جنوى � سمبدوريا

ألمانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
5:30هرتا برلني � فرانكفورت

5:30نورمبرغ � فرايبورغ

دبي الرياضية 5:301برمين � ڤولفسبورغ

5:30ماينتس � هامبورغ

5:30هوفنهامي � دورمتوند

دبي الرياضية8:30مونشنغالدباخ � شالكه

فرنسا )المرحلة الخامسة عشرة(
9ليل � ڤالنسيان

9لوريان � غرونوبل

اجلزيرة الرياضية 91باريس سان جرمان � أوكسير

9سوشو - نيس

اجلزيرة الرياضية 91تولوز � بولوني

اجلزيرة الرياضية 111لنس � مرسيليا


