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عا كأس رابطة األندية المحترفة أرسنال وتشلسي ودَّ

خرج فريقا العاصمة االجنليزية 
لندن، ارسنال وتشلسي من الدور 
ربع النهائي ملسابقة كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة لكرة 
القدم بخسارة االول امام مضيفه 
مانشستر سيتي 0 - 3، والثاني 
 امام بالكبي����رن بركالت الترجيح
3 - 4 )الوق����ت االصل����ي 2 - 2 
واالضاف����ي 3 - 3(. وانتظ����ر 
مانشس����تر سيتي الشوط الثاني 
حلسم النتيجة لصاحله بتسجيله 
الثالثة عبر االرجنتيني  االهداف 
كارلوس تيڤيز اثر مجهود فردي 
رائع تخطى فيه 3 مدافعني قبل ان 
يطلق كرة قوية ارتدت من العارضة 
داخل الشباك )50(، واضاف شون 
راي����ت فيليبس هدف����ا وال اروع 
عندما تالعب باملدافع الفرنس����ي 
املخضرم ميكايل سيلڤستر واطلق 
البعيدة  الزاوية  الى  كرة موجهة 
ملرمى احلارس االحتياطي الپولندي 
لوكاش فابيانسكي سيلڤستر )69( 
واختتم السلوڤاكي ڤالدميير فايس 
اث����ر ك����رة عرضية من  االهداف 

الويلزي كريغ بيالمي )88(.
وحقق بالكبيرن روفرز املفاجأة 
باخراجه تشلسي متصدر دوري 
الدرجة املمتازة في مباراة مثيرة 
حس����مها اصحاب االرض بركالت 
الترجيح، وكان جنمها حارس مرمى 
االول الدولي السابق بول روبنسون 
الذي تصدى حملاولت����ي االملاني 
الفرنسي  ميكايل باالك والناشئ 

غايل كاكوتا الذي كان يخوض اول 
مباراة رسمية له مع فريقه. وسجل 
اهداف بالكبيرن الكرواتي نيكوال 
كالينيتش )9( واالسترالي بريت 
افريقي  اميرتون )64( واجلنوب 
بيني ماكارثي )93 من ركلة جزاء(، 
العاجي ديدييه  واهداف تشلسي 
دروغبا )48( ومواطنه سالومون 
كالو )52( والبرتغالي باولو فيريرا 

.)122(
واس����فرت قرعة الدور نصف 
النهائي ع����ن مواجهة مرتقبة بني 
فريق����ي مدينة مانشس����تر، مان 

يونايتد ومانشستر سيتي.
اما املب����اراة الثاني����ة في هذا 
الدور فتجمع بني بالكبيرن روڤرز 

واستون ڤيال.
 ويقام نصف النهائي بطريقة 
الذهاب واالياب، وستقام مباراتا 
الذهاب ف����ي 5 و6 يناي����ر املقبل 

واالياب في 19 و20 منه.

إسبانيا

ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط 
عن غرميه التقليدي ريال مدريد 
بفوزه الصعب على مضيفه خيريز 
2 - 0 في مباراة مقدمة من بطولة 
الفريق  اسبانيا، بسبب مشاركة 
العالم  ف����ي بطولة  »الكاتالوني« 
لالندية ف����ي العاصمة االماراتية 

أبوظبي.
وسجل للفائز الفرنسي تييري 
هنري )47( والس����ويدي زالتان 

ابراهيموڤيتش )90(.
ورفع برش����لونة رصيده الى 
33 نقط����ة من 13 مباراة مقابل 28 
لريال مدريد الوصيف والذي سقط 
 أمام حامل اللقب يوم االحد املاضي

1 - 0 في موقعة »الكالسيكو« على 
ملعب »نوكامب«.

فعلى ملعب »نويبو ش����ابني« 
وأم����ام 15 ال����ف متف����رج، خاض 
املب����اراة بتش����كيلة  برش����لونة 
احتياطي����ة،  فجلس االرجنتنيي 
ليونيل ميسي حامل الكرة الذهبية 
لع����ام 2009، وابراهيموڤيت����ش، 
وأندريس اينييستا والقائد كارليس 
بويول على مقاعد البدالء، فعجز 

الثاني لبرشلونة  الهدف  الضائع 
بكرة ذكية أسقطها فوق احلارس 
من ح����دود منطقة اجلزاء. ويحل 
برشلونة على ديبورتيڤو الكورونا 
في مباراته املقبلة في الدوري غدا، 
في حني يس����تضيف ريال مدريد 

أمليريا.

ألمانيا

يس����عى باي����رن ميونيخ الى 
مواصلة صحوته عندما يستضيف 
بوروسيا مونشنغالدباخ اليوم في 
افتتاح املرحلة ال� 15 من الدوري 
االملاني. ويسعى بايرن ميونيخ 
النادي االكثر تتويجا في املانيا الى 

بطل اوروبا عن هز الشباك طيلة 
الش����وط االول. وافتت����ح هنري 
التسجيل في الدقيقة الثانية من 
الشوط الثاني بعدما عكس برأسه 
كرة مرفوعة من البرازيلي ماكسويل 
في س����قف مرمى احلارس رينان 
)47(. وأهدر برش����لونة فرصتني 

ثمينتني ف����ي الوقت بدل الضائع 
عبر اينييستا املنفرد )91( وميسي 
الذي دخل بدال من بدرو، اذ سدد 
االرجنتيني في القائم األيسر، قبل 
ابراهيموڤيتش سوء  ان يستغل 
تغطية من دفاع خيريز ويسجل 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

تأكيد صحوته في اآلونة االخيرة 
املباراتني االخيرتني  وحتديدا في 
عندما تغل����ب على ضيفه ماكابي 
حيفا االسرائيلي 1 - 0، وانعش 
آماله في التأهل الى الدور الثاني 
من دوري ابط����ال اوروبا، وفوزه 
الس����احق على مضيف����ه هانوڤر 
بثالثية نظيفة في ال� »بوندسليغا« 
وارتقائه الى املركز الرابع. ويعقد 
الفريق »الباڤاري« آماال كبيرة على 
مواجهة بوروسيا مونشنغالدباخ، 
فهو يأمل في استغالل عاملي االرض 
واجلمه����ور لتحقيق فوزه الثاني 
على التوالي في الدوري والثالث في 
مختلف املسابقات حتى يحافظ على 
االقل على فارق النقاط الست التي 
تفصله عن باير ليڤركوزن املتصدر، 
وكي يرفع معنويات العبيه قبل 
املب����اراة املصيرية ام����ام مضيفه 
يوڤنتوس االيطالي الثالثاء املقبل 
في اجلولة السادسة االخيرة من 
الدور االول لدوري ابطال اوروبا. 
بيد ان مهمة بايرن ميونيخ لن تكون 
سهلة امام بوروسيا مونشنغالدباخ 
ال� 11 واملنتشي بفوزيه املتتاليني 
على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 
1 - 0، وضيفه شالكه 1 - 0، والعائد 
بقوة بعد 5 هزائم متتالية، حيث 
لم يخسر بعدها في 5 مباريات )3 

انتصارات وتعادالن(.

فرنسا

صعد باريس سان جرمان الى 

املركز السابع بفوزه الكبير على 
مضيفه بولوني 5 - 2 على ملعب 
»ليبيراسيون« وامام 7 آالف متفرج 
في مباراة مؤجلة من املرحلة ال� 

14 من الدوري الفرنسي.
وكان بولوني البادئ بالتسجيل 
عبر غي����وم دوكاتيل في الدقيقة 
36، بيد ان باريس س����ان جرمان 
رد برباعية تناوب على تسجيلها 
كليم����ان ش����انتوم )61( وبيغي 
ليون����دوال )63 م����ن ركل جزاء( 
والترك����ي مول����ود اردين����غ )67 

و69(.
وقلص يوهان رامار الفارق في 
الدقيقة 82 من ركل����ة جزاء، بيد 
اعاده  ان جان اسكوديه موريس 
الى سابق عهده بتسجيله الهدف 
اخلامس لباريس سان جرمان في 
الدقيقة 86. ورفع باريس س����ان 
جرمان رصيده الى 22 نقطة بفارق 
االهداف امام مرسيليا الذي ميلك 
مباراة مؤجلة م����ن املرحلة ذاتها 
امام سوشو. اما بولوني فبقي في 
املركز ال����� 19 قبل االخير برصيد 

9 نقاط.

إيطاليا

تأهل كاتانيا إل����ى دور ال� 16 
م����ن كأس إيطالي����ا بتغلبه على 
ضيفه امبولي بهدفني نظيفني في 
الدور الرابع. وسجل موريتي )8( 
وتاكايوكي مورميوتو )75 من ركلة 

جزاء( كاتانيا.

فوز صعب لبرشلونة يبعده بالصدارة.. وبايرن ميونيخ لمواصلة الصحوة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ

)رويترز(مهاجم هامبورغ السويدي ماركوس بيرغ يسجل الهدف الثاني بني العبي رابيد ڤيينا 

)رويترز(لقطة طريفة بني مهاجم برشلونة الفرنسي تييري هنري والعب خيريز فرانسيسكو بيريز 

ريال مدريد يعد خطة النسجام بنزيمة مع زمالئه 
 ذكرت صحيفة »آس« االسبانية ان ريال مدريد وصيف بطل الدوري 
االسباني لكرة القدم، بصدد اعداد خطة لضمان انسجام كبير للمهاجم 
الدولي الفرنس���ي كرمي بنزمية مع زمالئه بعدما اكتش���ف انه خجول 

وانطوائي منذ انضمامه الى صفوف النادي امللكي الصيف املاضي.
 واوضحت الصحيفة ان هدف الن���ادي امللكي هو تفادي ما حصل 
مع مواطن���ه الدولي نيكوال انيلكا الذي وجد صعوبة في االنس���جام 
داخل النادي امللكي، ولم يستمر بقاؤه في مدريد اكثر من موسم واحد 
)1999-2000(، مضيف���ة ام النادي امللكي يري���د بأي ثمن وقف عزلة 

بنزمية )21 عاما(.
 وتابعت ان املرحلة األولى من »خطة التأقلم« هي تخصيص مدرس 
للغة االسبانية لتحسني مس���توى بنزمية الذي ال يتحدث اال بكلمات 

متقطعة.
 واش���ارت الى ان ذلك سيمكن بنزمية من فهم نكت زمالئه وخاصة 

التعليمات التكتيكية للمدرب التشيلي مانويل بيلليغريني.
 واضاف���ت ان املرحلة الثانية هي نقله مؤخ���را لالقامة في منطقة 
سكنية فاخرة »ال فينكا«، في ضواحي مدريد غير بعيد عن البرتغالي 

كريستيانو رونالدو وراوول وغوتي.
 واكد املصدر انه »من ب���ني الالعبني املنضمني الى ريال مدريد هذا 
الصيف، وبنزمية هو اخر من غادر الفندق بحثا عن سكن«، مشيرا الى 

ان بنزمية على الرغم من خجله فانه يتجاوب جيدا مع زمالئه.
 وكان بنزمية تعرض حلادث سيارة ليس خطيرا لدى وصوله الى 
مدريد قادما من برشلونة، وهو احلادث الذي اعتبرته الصحافة دليال 

آخر على الفترة السيئة التي يجتازها الالعب.
 ووفقا لصحيفة »املوندو« فان بنزمية ال يتواصل كثيرا مع الالعبني 
الفرنس���يني االخرين في ريال مدريد هما مواطنه السانا ديارا واملالي 

محمدو ديارا على الرغم من اجلهود التي يبذلها االخيران ملساعدته.

ڤينغر يرفض مصافحة هيوز 
طلب الويلزي مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي من الفرنسي 
أرس����ني فينغر مدرب أرسنال ان يكون »أكثر كياسة«، بعد رفض 
االخير مصافحته بعد املباراة بني الفريقني. وكان ڤينغر قد رفض 
املصافح����ة البروتوكولية مع هيوز بعد نهاية املباراة، وذلك بعد 
أن أبدى تذم����ره لدخول االخير املنطقة املخصصة لوقوفه خالل 
الشوط االول من املباراة، فحصل تالسن ساخن بينهما. واعتبر 
هيوز انه كان على فينغر التصرف بش����كل مغاير بعد اخلسارة: 
»في مرحلة ما دخلت املنطق����ة التقنية املخصصة له ويبدو انه 
شعر بضرر ما، لكنني أعتقد انه شعر بضرر أكبر بسبب خسارة 
فريقه«. وأضاف هيوز: »خسرت في ملعب االمارات 2-6 لكنني 

م����ددت يدي في النهاية. هذا أقل ش����يء بامكانك ان تقوم به. لقد 
خ����اب أملي قليال من هذا التصرف. يجب أن تكون أكثر كياس����ة 
ألن ما حصل لم يكن ضروريا. كلنا نحزن عندما نخسر وأنا في 

الطليعة، لكن يجب أن متد يدك دائما«.
ورفض ڤينغر الرد عما أزعجه وقال بسخرية »ال أملك أي لطف 
من الناحية االحترافية، ال عالقة لذلك باملباراة، أنا حر مبصافحة 
من أريد بعد اللقاء«. وقلل ڤينغر من قيمة املس����ابقة قائال: »أعلم 
انن����ا لم نفز بأي لقب منذ 2005، لكن لو فزنا بكأس الرابطة فلن 
نس����ير في جولة شرف. انها مسابقة لالعبني الشبان، اذا لم أزج 

بهم هنا فأين أشركهم؟«.

عالميةمتفرقات 

قال نادي الس باملاس مبوقعه على االنترنت إنه سيتم 
التحقي���ق معه ومع نادي رايو فايكان���و وهما من أندية 
الدرجة الثانية في اسبانيا اضافة الى 7 العبني محترفني، 
فيما يتعلق بفضيحة مراهنات على مباريات كرة قدم في 
البالد. وكان االحتاد االسباني لكرة القدم قد قال إن السلطات 
االسبانية ستحقق مع العبني يشتبه في أنهم راهنوا على 
نتائج مباريات اش���تركوا فيها بالفع���ل او على مباريات 

اخرى.
يستعد البرازيلي ايلتون الهداف السابق للدوري األملاني 
لكرة القدم، لالنضمام لصفوف فريق يوردينغن املنافس في 
دوري الدرجة السادس��ة ابتداء من أول يناير املقبل كجزء من 
اخلطة الطموح للنادي األملاني من أجل العودة إلى دوري األضواء. 
وق��ال ايلت��ون )36 عاما( خالل حفل التقدمي الرس��مي »أملانيا 
بأكملها تضحك على انضمامي إلى يوردينغن ولكني أعتبرها 

وظيفة مثيرة وأرغب في تسجيل الكثير من األهداف«.
عاد جنم كرة السلة األميركي ألن أيفرسون الى صفوف 
فريقه الس���ابق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ملدة شهرين، 
حس���بما أعلن رئيس النادي أد ستيفانسكي. واستدعي 
أيفرس���ون )34 عاما( لس���د فراغ غياب موزع الفريق لو 

وليامس الذي تعرض لكسر في فكه.
أعلنت العبة التنس الفرنسية اميلي موريسمو املصنفة 
21 عاملي��ا، امس انها وضعت حدا ملس��يرتها في مالعب الكرة 
الصفراء املتوجة بلقبني كبيرين في الغران شيليم هما بطولتا 

استراليا املفتوحة ووميبلدون عام 2006.
تش���ارك البلجيكية جوس���تني هينان املصنفة اولى 
عامليا سابقا غدا السبت في دورة شارلروا االستعراضية 
للتنس في اول ظهور لها في املالعب بعد غياب 18 شهرا. 
وكانت هينان قد اعلن���ت اعتزالها في 14 مايو عام 2008 
ألسباب ش���خصية، قبل ان تعود عن قرارها في سبتمبر 

املاضي.
أدين الرجل الذي طعن، بطل العالم الس��ابق في املالكمة 
إديب سيكوڤيتش، حتى املوت، بتهمة القتل العمد وحكم عليه 
بالسجن 20 عاما. وولد سيكوڤيتش )50 عاما( في صربيا وكان 

واحدا من أجنح مالكمي النمسا.

تأهل بنفيكا وإيڤرتون وأياكس وهامبورغ في »يوروبا ليغ«
تأهلت أندية بنفيكا البرتغالي وايڤرتون 
التركي واياكس  االجنليزي وفنربغشة 
الهولندي وهامب����ورغ االملاني وهابويل 
االسرائيلي الى الدور الثاني من مسابقة 
يوروبا ليغ لكرة الق����دم )كأس االحتاد 
االوروبي سابقا( بفوز االول على مضيفه 
باتي بوريسوف البيالروسي 2-1، والثاني 
على مضيفه ايك اثين����ا اليوناني 0-1، 
والثالث على مضيفه تونتي انش����كيده 
الهولندي 1-0 ايضا، والرابع على مضيفه 
تيميشوارا الروماني 2-1، واخلامس على 
ضيفه رابيد ڤيينا النمس����اوي 2-0 في 
اجلولة اخلامسة. وحلقت االندية االربعة 
التركي وسالزبورغ  بفرق غلطة سراي 
النمسوي وشاختار دانييتسك االوكراني 
وفيردر برمين االملاني. في املباراة االولى، 
لم يجد بنفيكا اي صعوبة في تخطي عقبة 
مضيفه باتي بوريس����وف وحقق فوزه 
الرابع في الدور االول بفضل هدفني لنجمه 
االرجنتيني خافيير سافيوال )47( وفابيو 
كوينتراو )63(، فيما سجل البرازيلي دافيد 
لويز )68 خط����أ في مرمى فريقه( هدف 
باتي بوريس����وف. وفي املجموعة ذاتها، 
تغلب ايڤرتون على محنته في الدوري 
احمللي وحقق فوزا ثمينا على مضيفه ايك 
اثينا بهدف وحيد سجله الروسي دينيار 
بيلياليتدينوف في الدقيقة السادس����ة، 

وحجز بطاقته الى الدور الثاني.
وعزز ايڤرتون موقعه في املركز الثاني 
برصيد 9 نق����اط، فيما جتمد رصيد ايك 
اثينا عند 4 نقاط في املركز الرابع االخير 

وخرج خالي الوفاض.
وفي الثالثة، حجز فنربغشه بطاقته 
بفوزه على مضيفه تونتي انشكيده بهدف 
وحيد سجله االوروغوياني دييغو لوغانو 

في الدقيقة 70. وعزز فنربغشة موقعه 
في الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما جتمد 
رصيد تونتي انشكيده عند 7 نقاط في 
املركز الثاني. وفي املجموعة ذاتها، تعادل 
شيريف تيراسبول املولدافي مع ستيوا 
بوخارس����ت الروماني بهدف للسنغالي 
اماث اندري دييدهيو )83( مقابل هدف 

لالوروغويان����ي خ����وان كارلوس توخا 
.)87(

ورفع شيريف تيراسبول رصيده الى 
5 نقاط في املركز الثاني مقابل 3 لستيوا 
بوخارس����ت. وفي الرابعة، تأهل اياكس 

بفوزه على مضيفه تيميشوارا 1-2.
وسجل االوروغوياني لويس سواريز 

)8( والصربي ماريو بانتيليتش )46( هدفي 
اياكس، وغوغا )2( هدف تيميشوارا.

وعزز اياكس موقعه في املركز االول 
برصيد 11 نقطة مقابل نقطتني لتيميشوارا 

صاحب املركز االخير.
وفي املجموعة ذاتها، اهدر اندرخلت 
البلجيك����ي فرصة ذهبية حلجز بطاقته 

بخس����ارته امام دينامو زغرب الكرواتي 
بهدف وحيد سجله ميروسالف سليبيكا 
في الدقيق����ة 57. وفي املجموعة الثالثة، 
انتزع هامبورغ الصدارة برصيد 10 نقاط 
وبطاقة املجموعة بفوزه على رابيد ڤيينا 
بهدفني نظيفني سجلهما مارسيل يانسن 

)47( والسويدي ماركسو بيرغ )53(.
واستفاد هامبورغ من خسارة املتصدر 
الس����ابق هابويل تل ابيب امام مضيفه 
سلتيك االس����كوتلندي بهدفني نظيفني 
اليوناني يورغوس ساماراس  سجلهما 

)23( وباري روبسون )68(.
لكن الفريق االسرائيلي ضمن التأهل 
على الرغم من اخلسارة كونه يبتعد بفارق 

4 نقاط عن سلتيك.
وفي املجموعة السابعة، خطا ڤياريال 
االسباني خطوة كبيرة نحو الدور الثاني 
بفوزه الثمني على مضيفه ليفسكي صوفيا 
البلغاري بهدفني نظيفني سجلهما االيطالي 
جوسيبي روسي )36( وماركوس سينا 

.)85(
وانفرد ڤياريال باملركز الثاني برصيد 9 
نقاط مستفيدا من خسارة شريكه السابق 
التسيو االيطالي امام مضيفه سالزبورغ 
النمسوي بهدف لباسكوالي فوجيا )57( 
مقابل هدفني للنيجيري رابيو افوالبي )52( 
والكاميروني سومن تشويي )78(. وحذا 
ڤالنسيا حذو مواطنه ڤياريال وخطا بدوره 
خطوة مهمة نحو ال����دور الثاني بفوزه 
الكبير على ضيفه ليل الفرنسي بثالثة 
اهداف لسانشيز خواكني )3 و32( وخوان 
مانويل ماتا )53( مقابل هدف الوريليان 
ش����يدجو )90(. وحلق جنوى االيطالي 
بليل الى املركز الثاني بتعادله مع مضيفه 

سالفيا براغ التشيكي 0-0.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الـ 15(
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توج ليغا دي كيتو االكوادوري بكأس سود أمريكانا لكرة 
القدم رغم خسارته 0-3 أمام فلوميننسي البرازيلي في اياب 
الدور النهائي  على ملع����ب ماراكانا في ريو دي جانيرو. 
وسجل للفائز ديغينيو )13( وفرد )43( وغوم )71(. وكان 
ليغا دي كيتو قد فاز ذهابا 5-1، فخلف انترناسيونال بورتو 
اليغري البرازيلي بطل النسخة األخيرة من املسابقة املوازية 

ملسابقة »يوروبا ليغ« في القارة األوروبية.

ليغا دي كيتو يحرز كأس »أمريكانا«


