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مان يونايتد يسحق وست هام.. وليڤربول ينتكس من جديد
بايرن ميونيخ يصحو على مونشنغالدباخ.. وأتلتيك بلباو في مواجهة نارية مع ڤالنسيا

خيبة األمل بادية على العب ليڤربول ستيفان جيرارد بعد التعادل مع بالكبيرن روفرز             )رويترز(

العب مان يونايتد بول سكولز 
يتلقى التهنئة من زمالئه  بعد 

إحرازه الهدف األول )أ.پ(

ع���ادت فضيحة »كالتش���يوبولي« التي عصفت 
بالكرة االيطالية عام 2006 وتسببت بانزال يوڤنتوس 
الى الدرجة الثانية وتغرمي كل من ميالن والتس���يو 
وفيورنتينا وريجينا، الى الساحة مجددا بعدما كشف 
حكم الراية الس���ابق روزاريو كوبوال ان انتر ميالن 
الذي توج بلقب الدوري احمللي في املواس���م االربع 

االخيرة لم يكن بريئا ايضا. 

اعلن نادي الكمار بطل الدوري الهولندي لكرة القدم امس 
عن اقالة مدربه رونالد كومان بعد اقل من ستة اشهر على 
توليه منصبه. وكان كومان )46 عاما( تولى االشراف على 
الكمار ملدة عام���ن في منتصف مايو املاضي خلفا للويس 
ڤان غال املنتقل الى بايرن ميونيخ االملاني. وجاء في بيان 
لبطل هولندا على شبكة االنترنت »ان ادارة النادي ال جتد 

االسس الرياضية ملواصلة التعاون مع كومان«.

اعترف املدير الرياضي لنادي شتوتغارت، 
صاحب املركز السابع عشر في الدوري االملاني 
لكرة القدم، هورس���ت هيلد بان فريقه مهتم 
بخدمات مهاجم مرس���يليا الفرنسي حامت بن 
عرفة املتوترة عالقته مبدربه ديدييه ديشان. 
واوضح هورس���ت »نحن نتابع هذا الالعب« 
الذي انضم الى مرسيليا قبل عامن قادما من 

ألكمار يقيل كومانإنتر ميالن شريك في فضيحة »كالتشيوبولي« شتوتغارت مهتم بالتعاقد مع بن عرفة

قام مان يونايتد حامل اللقب 
باملطل���وب منه بعدما حقق فوزا 
كبيرا على مضيفه وست هام 0-4 
في املرحلة اخلامس���ة عشرة من 

الدوري االجنليزي لكرة القدم.
وأصب���ح فريق »الش���ياطن 
احلمر« الذي سجل فوزه الثاني 
على التوالي بفارق أربعة أهداف 
بعد ان فاز على بورتسموث 4-1 في 
املرحلة السابقة، على بعد نقطتن 

فقط من تشلسي املتصدر.
ولم يكن ف���وز فريق املدرب 
االسكتلندي اليكس فيرغوسون 
سهال خصوصا في الشوط األول 
ألنه عانى في مواجهة دفاع وست 

هام.
الذي غاب  وكاد مان يونايتد 
عنه قلبا الدف���اع ريو فرديناند 
والصربي نيامانيا فيديتش، ان 
يهدي مضيفه اللندني هدف التقدم 
في الدقيقة 10 عندما اخطأ الويلزي 
راي���ن غيغز في متري���رة الكرة 
فوصلت ال���ى زافون هاينز على 
حدود املنطقة فتوغل بها ولعبها 
عرضية ارضية نحو القائم االيسر 
لكن غيغيز عاد وانقذ املوقف بعدما 
تدخل في الوقت احلاسم ليبعدها 

من امام جاك كوليزون.
وانتق���ل اخلطر ال���ى اجلهة 
املقابل���ة وكان غيغ���ز طرفا فيه 
ايض���ا عندما نفذ ركل���ة ركنية 
من اجله���ة اليس���رى ارتقى لها 
االكوادوري انطونيو ڤالنس���يا 
ولعبها برأسه لكن محاولته علت 
العارضة بقلي���ل )12(. ثم غابت 
الفرص احلقيقية عن املرمين حتى 
الوقت بدل الضائع من الش���وط 
االول عندما جنح بول س���كولز 
في وضع »الشياطن احلمر« في 
املقدمة بتسديدة صاروخية رائعة 
أطلقها بيسراه من خارج املنطقة 
الى مين احلارس روبرت غرين 
الذي مل���س الكرة دون ان يتمكن 

من إبعادها عن شباكه.
وف���ي الش���وط الثاني، صمد 
وستهام امام ضيفه حتى الدقيقة 
61 عندما هز الش���اب االيرلندي 
دارن غيبس���ون ش���باك الفريق 
اللندني بكرة صاروخية اطلقها 
من خارج املنطقة اثر متريرة من 
غيغز، مس���جال هدفه الثالث هذا 
االسبوع بعد ان سجل هدفي الفوز 
في مرمى توتنهام )2-0( ضمن 
مسابقة رابطة األندية احملترفة.

ثم ضرب مان يونايتد مجددا 
وسجل هدفن في دقيقتن فقط، 
اوال عبر ڤالنس���يا اث���ر متريرة 
عرضية من اندرس���ون )71(، ثم 
بواسطة واين روني الذي لم يجد 
صعوبة في ايداع الكرة في مرمى 
غرين بعدما وصلته على طبق من 
فضة عبر ڤالنسيا )72(، ليسجل 
هدفه احلادي عشر. وعلى »ستاد 
االمارات«، نفض ارسنال عنه غبار 
الهزمي���ة الثقيلة التي تلقاها في 
املرحلة السابقة على ارضه امام 
جاره تشلسي )0-3(، وذلك بفوزه 

على ضيفه ستوك سيتي 0-2.
وف���رض ارس���نال افضليته 

حيفا )1 - 0( في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا.

وسيس���افر فري���ق امل���درب 
الهولن���دي لويس ڤ���ان غال الى 
تورينو مبعنويات جيدة ملواجهة 
مضيفه يوڤنتوس االيطالي في 
مباراة حاسمة سينجح من خاللها 
في التأهل الى الدور ثمن النهائي 
من دوري ابطال اوروبا في حال 

خروجه فائزا.
ويدين بايرن بفوزه الس���ابع 
الى هولغر بادستابر الذي سجل 
هدف الفوز ف���ي الدقيقة 75 من 
ركلة ح���رة، وذلك بعد ان افتتح 
التسجيل للنادي  ماريو غوميز 
»الباڤ���اري« ف���ي الدقيقة 19 اثر 
متريرة من فيلي���ب الم، قبل ان 
يعادل الهولندي رويل بروويرز 
النتيجة ملونشنغالدباخ في الدقيقة 
28 بعد متريرة من ثوربن ماركس. 
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 27 
نقطة واصبح ثالثا بفارق االهداف 
عن ڤيردر برمين الثاني وبفارق 
ثالث نقاط ع���ن باير ليڤركوزن 

املتصدر.
الى ذلك، تختتم املرحلة اليوم 
حيث يلعب ش���الكه ام���ام هرتا 
برل���ن وكولن مع ڤيردر برمين، 
وميلك شالكه الثالث فرصة ذهبية 
الستعادة التوازن عقب اخلسارة 
امام بوروس���يا مونشنغالدباخ 
وذلك عندما يستضيف هرتا برلن 

صاحب املركز االخير.

إيطاليا

يلعب في املرحلة اخلامس���ة 
عشرة من بطولة ايطاليا باليرمو 
مع كالياري وبولونيا مع اودينيزي 
وجنوى مع بارم���ا ونابولي مع 
ب���اري وفيورنتينا م���ع اتاالنتا 
وليڤورنو مع كييڤو وسيينا مع 

كاتانيا وروما مع التسيو.

إسبانيا

يلعب تينيريفي مع سبورتينغ 
خيخون واسبانيول مع راسينغ 
سانتاندر ومايوركا مع سرقسطة 
وملقة مع اوساس���ونا وڤياريال 
مع خيتافي وأتلتي���ك بلباو مع 
ڤالنسيا في املرحلة الثالثة عشرة 

من بطولة اسبانيا »ليغا«.

فرنسا

تختتم املرحلة اخلامسة عشرة 
م���ن بطولة فرنس���ا اليوم بلقاء 
لي���ون الثاني بفارق نقطتن عن 
بوردو وحامل اللقب سبع مرات 
م���ع ليل على ملعب االخير »ليل 
ميتروبول«. واعتبر العب وسط 
ليون الكاميروني جان ماكون ان 
على فريقه »نظرا للنتائج لسنا 
سعداء، يجب أن ننسى نوفمبر، 
نبق���ى متحدي���ن وال ني���أس«. 
ويستقبل أوكسير الثالث نانسي 
على ملعبه »أبي ديش���ان« مرة 
جديدة من دون هدافه البولندي 
ايرينيوش يلن املصاب. وفي باقي 
املباريات يلعب بولوني مع لنس 

وغرونوبل مع تولوز.

البداية وحصل على فرصة  منذ 
الفتتاح التسجيل عندما احتسب 
له احلكم ركلة ج���زاء بعد خطأ 
داخل املنطق���ة من روري ديالب 
على الروس���ي اندري ارش���اڤن 
لكن االسباني سيسك فابريغاس 
فشل في ترجمتها الى هدف بسبب 
تألق احلارس الدمناركي توماس 

سورنسن )21(.
لكن فريق املدرب الفرنس���ي 
ارس���ن فينغر لم ينتظر كثيرا 
ليعوض ه���ذه الفرصة اذ افتتح 
التسجيل في الدقيقة 26 بعد لعبة 
مميزة بن فابريغاس وارشاڤن 
الذي أنهاها مبجهود فردي بعدما 
تالعب بالثنائي السنغالي عبداهلل 
فاي واالملاني روبرت هوث قبل 
ان يضع الكرة بعيدا عن متناول 

سورنسن.
انتظر فريق »املدفعجية«  ثم 
حتى الدقيقة 79 ليضيف الهدف 
الثاني عبر كرة صاروخية اطلقها 
ارون رامسي من خارج املنطقة.

ورفع ارسنال رصيده الى 28 

نقطة واصبح ثالثا مؤقتا بفارق 
نقطتن عن جاره توتنهام.

وعلى ملع���ب »ايوود بارك«، 
انتكس ليڤربول مج���ددا بعدما 
اكتف���ى بالتع���ادل م���ع مضيفه 

بالكبيرن روفرز 0-0.
واعتق���د اجلمي���ع ان فريق 
»احلمر« عاد الى السكة الصحيحة 
بعدما تغلب في املرحلة السابقة 
على جاره ايڤرتون )2-0( مسجال 
فوزه األول منذ ان تغلب على مان 
يونايتد 2-0 في 25 اكتوبر املاضي، 
لكن فريق املدرب االسباني رافايل 
بينيتيز عاد ليكتف���ي بالتعادل 
فتنازل عن مركزه اخلامس الستون 
ڤيال الذي اس���تعاد بدوره نغمة 
التوالي  الفوز بعد تعادلن على 
وذلك بتغلبه عل���ى ضيفه هال 
س���يتي بثالثة اهداف لريتشارد 
دان )13( وجيم���س ميلنر )29( 
والنرويج���ي جون كارو )88 من 

ركلة جزاء(.
وتغل���ب برمنغه���ام عل���ى 
مضيف���ه ويغ���ان اتلتيك بثالثة 

اهداف للس���ويدي سيباستيان 
الرسون )61 و72( واالكوادوري 
كريستيان بينيتيز )66(، مقابل 
انزوغبيا  هدف للفرنسي شارل 

.)33(
وحقق بورتسموث فوزه االول 
بقيادة مدربه االس���رائيلي افرام 
غرانت والثالث هذا املوسم فقط 
بعد ان تغلب على ضيفه بيرنلي 

.0-2
وافتتح بورتسموث التسجيل 
عبر االيسلندي هرمان هريدارسون 
في الدقيقة 65 بعد متريرة عرضية 
من النيجيري نوانكوو كانو الذي 
دخل في الشوط الثاني، قبل ان 
يضيف العاجي ارونا ديندان الهدف 
الثاني في الدقيقة 84 بكرة رأسية 
اثر عرضية م���ن جاميي اوهارا، 
ليعوض اه���داره ركلة جزاء في 

الدقيقة 32.
ورفع بورتس���موث رصيده 
الى 10 نقاط لكنه بقي أخيرا ألن 
ولفرهامبتون حقق بدوره فوزه 
الثالث هذا املوسم بعد تغلبه على 

ضيفه بولت���ون واندررز بهدفن 
جلودي ك���رادوك )3( والصربي 
نيناد ميلياس )63(، مقابل هدف 

للسويدي يوهان املاندر )79(.
من جهة أخرى ، يلعب فوالم مع 
سندرالند وايڤرتون مع توتنهام 
مباريات املرحلة اخلامسة عشرة 
من بطول���ة اجنلت���را »برميير 

ليغ«.

المانيا

واصل بايرن ميونيخ صحوته 
واصبح ثالثا مؤقت���ا بعد فوزه 
الصعب على ضيفه بوروس���يا 
مونشنغالدباخ 2 - 1 على ملعب 
»اليانتس ارينا« في افتتاح املرحلة 
اخلامسة عشرة من الدوري االملاني 

لكرة القدم.
النادي »الباڤاري«  ان  ويبدو 
عاد ال���ى الس���كة الصحيحة اذ 
حقق فوز الثاني على التوالي في 
 الدوري )بعد االول على هانوڤر
3 - 0( والثالث تواليا في جميع 
املسابقات ألنه تغلب على ماكابي 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الخامسة عشرة(

شوسبورت 63فوالم � سندرالند
شوسبورت 71ايڤرتون � توتنهام

إسبانيا )المرحلة الثالثة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +75تينيريفي � خيخون
7اسبانيول � سانتاندر
اجلزيرة الرياضية +74مايوركا � سرقسطة
7ملقة � اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +72ڤياريال � خيتافي

اجلزيرة الرياضية +112اتلتيك بلباو � ڤالنسيا

إيطاليا )المرحلة الخامسة عشرة(
5باليرمو � كالياري

5بولونيا � اودينيزي
اجلزيرة الرياضية +57جنوى � بارما
اجلزيرة الرياضية +54نابولي � باري

اجلزيرة الرياضية +51فيورنتينا � اتاالنتا
5ليڤورنو � كييڤو
5سيينا � كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +10:451روما � التسيو

المانيا )المرحلة الخامسة عشرة(
دبي الرياضية 5:301كولن � ڤيردر برمين
دبي الرياضية7:30شالكه � هرتا برلن

فرنسا )المرحلة السادسة عشرة(
7بولوني � لنس

7أوكسير � نانسي
7غرونوبل � تولوز

11ليل � ليون

»NBA« براينت يتعملق على ميامي في الـ 
تعملق كوبي براينت وقاد لوس اجنيليس ليكرز إلى الفوز بشق 
األنف���س 108-107 على ضيفه ميامي هيت ضمن دوري كرة الس���لة 
األميركي للمحترفن. شهدت الدقائق األخيرة حماسة منقطعة النظير 
على ملعب »س���تيبلز س���نتر« أمام 18.997 متفرجا حيث قدم دواين 
وايد اداء رائعا وس���اهم في تقدم فريقه حتى اللحظات األخيرة، لكن 
براينت متكن من تسجيل ثالثية بالغة الصعوبة من فوق رأس وايد 
ارتدت من اللوحة اخللفية وسقطت في السلة لتنتهي املباراة ويلهب 
الفريق األصفر حماسة جماهيره، سجل براينت 33 نقطة واالسباني 
باو غاس���ول 22 نقطة، في حن بلغ رصيد وايد 26 نقطة 9 منها في 
اخر دقيقتن، مع 9 متريرات حاس���مة و7 متابعات، واضاف جرماين 

اونيل 16 نقطة و10 متابعات.

 داڤيدنكو بطل »الماسترز« للتنس 

 »الملكي« يدفع 50 مليون يورو
لضم فابريغاس 

»السوبر« اإليطالية في الصين لـ 3 مواسم 

اضحك الروس����ي نيكوالي داڤيدنكو املصنف سادسا جمهور نهائي 
بطولة املاسترز للتنس في لندن اثر تتويجه باللقب فائزا على االرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو اخلامس 6-3 و6-4، حن اعلن ان اجلائزة البالغة 
قيمتها مليونا و510 آالف دوالر ستجعل زوجته ايرينا »تتبحبح« كثيرا 

في التسوق ملناسبة االعياد، ليضيف »هذا كثير عليها«.
 بدا داڤيدنكو )28 عاما( الذي تغلب على السويسري روجيه فيدرر 
االول 6-2 و4-6 و7-5 في الدور نصف النهائي املاس����ترز كما نال من 
االسباني رافاييل نادال 6-1 و7-5 في الدور االول، طبيعيا وعلى سجيته 

جريا على عاداته.
وللمرة االولى، متكن الروس����ي من التغلب على فيدرر، كاش����فا انه 
فوجىء من النهاية السريعة للمباراة النهائية امام دل بوترو الذي خلد 
الى النوم عند الثالثة فجرا، واستدرك »كان تركيزي بنسبة 100%«. وسر 
داڤيدنكو الن اس����مه بات محفورا على كأس املاسترز الى جانب اسماء 
كبيرة امثال فيدرر ونادال، وقال »سيخلد اسمي في تاريخ املاسترز«.

أعرب ريال مدريد االسباني عن استعداده لدفع 50 مليون يورو 
على األقل لضم االسباني سيسك فابريغاس من ارسنال االجنليزي 

العام املقبل حسب ما ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية امس.
واوضحت الصحيفة ان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز سيقدم عرضا الى ارسنال لضم فابريغاس، مشيرة الى ان 

العب الوسط االسباني سيغادر اجنلترا في 2010.
وس���يصطدم ريال مدريد برغبة غرميه برشلونة في التعاقد 
مع فابريغاس ايضا، حيث اشارت الصحيفة ذاتها الى ان النادي 
الكاتالوني اتص���ل بالالعب ومبقربن من���ه لضمه الى صفوفه 

العام املقبل. 

ستقام مباراة كأس الس���وبر اإليطالية لكرة القدم في الصن 
خالل املواسم الثالثة املقبلة بعدما وافق مروجون في بكن على 

دفع 15 مليون دوالر مقابل استضافة املباريات.
وقال ماوريتسيو بريتا رئيس االحتاد االيطالي لكرة القدم في 
بيان امس »وافق اجتماع لدوري اندية الدرجة االولى )االيطالي( 
على عرض من الصن للعب مباريات كأس السوبر الثالث املقبلة 

في بكن وشنغهاي وغوانغتشو«.
واقيمت مباراة كأس الس���وبر االيطالية االخي�رة على ستاد 
عش الطائر في بكن بن انترميالن بطل الدوري والتس���يو بطل 

الكأس في أغسطس املاضي.


