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35 أعلن نادي تشلس����ي اإلجنليزي لكرة القدم انه قد 
يفتقد جهود العب خط وس����طه الغاني مايكل إيسيان 
حتى فبراير املقبل. وكانت األشعة التي أجراها إيسيان 
قد أظهرت إصابته بتمزق في أربطة الساق مما سيبعده 
عن املالعب من ثالثة إلى أربعة أسابيع، ومع حلول هذا 
الوقت سيكون الالعب قد انضم ملنتخب بالده الغاني 

للمشاركة في بطولة كأس األمم األفريقية بأنغوال.

إيسيان يغيب حتى فبراير المقبل
ذكرت وسائل اإلعالم البريطانية امس أن السويدي 
زفن غوران إريكس����ون مدرب منتخب إجنلترا السابق 
عضو مبجموعة مالية تسعى لشراء فريق نوتس كاونتي 
بدوري الدرجة الثانية اإلجنليزي. ويبدو أن إريكسون 
الذي يش����غل حاليا منصب مدير الكرة بنادي كاونتي 
وبيتر ترميبلينغ رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي للنادي 

قد كونا فريقا مبشاركة عضو ثالث.

إريكسون لشراء نوتس كاونتي
اكد إيڤرت���ون االجنليزي ام���س انه يجري 
مفاوضات من اجل االس���تعانة بخدمات صانع 
العاب لوس اجنيليس غاالكسي ومنتخب الواليات 
املتحدة لكرة القدم الندون دونوڤان على سبيل 
االعارة. وعلق املدير التنفيذي في إيڤرتون روبرت 
ايلستون على مسألة دونوڤان قائال »الندون من 

الذين يحبذ انضمامهم الى الفريق«.

إيڤرتون لالستعانة بدونوڤان

شتوتغارت يحقق المستحيل ويتأهل مع برشلونة وإنتر ميالن وأولمبياكوس
اكتم�������ل 
ال���دور  عق���د 
ثم�ن النهائ��ي 
من مسابق���ة 
القدم  أبطال اوروبا لكرة  دوري 
بعدما حس���مت البطاق���ات ال� 4 
االخيرة املتبقية ملصلحة كل من 
برشلونة االسباني حامل اللقب 
وانتر ميالن االيطالي وشتوتغارت 
اليوناني  األملاني وأوملبياكوس 
في اجلولة السادس���ة واالخيرة 

من الدور األول.
في املجموعة السادسة، جنح 
برش���لونة في فك عقدته خارج 
قواع���ده حيث لم يذق الفوز في 
مبارياته ال� 5 الس���ابقة، رغم ان 
التع���ادل كان كافي���ا له من اجل 
التأهل الى ال���دور الثاني للمرة 

ال� 6 على التوالي.
وأط���اح الن���ادي الكاتالوني 
مبضيف���ه األوكران���ي الذي كان 
يحتاج الى الفوز بفارق 3 أهداف 
من اجل جتاوز حاجز الدور األول 
للمرة االولى منذ موس���م 1999 � 
النظر عن  2000، وذلك بغ���ض 
نتيجة املب���اراة الثانية في هذه 
املجموعة بني انتر ميالن وضيفه 
روبن كازان الروسي والتي انتهت 

ملصلحة الفريق االيطالي 2 � 0.
وتصدر برشلونة املجموعة 
بفضل املواجهتني املباشرتني مع 
انتر ميالن )0 � 0 و2 � 0(،  فيما 
سينتقل روبن كازان للمشاركة في 
الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« 
بفضل تفوقه بفارق نقطة على 
دينام���و كييڤ الذي خرج خالي 

الوفاض.
وبدا الس���يناريو الذي مضى 
علي���ه 12 عاما معق���وال للفريق 
األوكران���ي بعدم���ا فاجأ ضيفه 
الكاتالوني بهدف مبكر جاء بعد 
اكثر من دقيقة بقليل اثر ركلة حرة 
صاروخية نفذها شڤتشينكو الذي 
كان يخوض مباراته رقم 100 في 
هذه املسابقة، من اجلهة اليمنى 
فحولها ارتيم ميليفسكي برأسه 
نحو املرم���ى فالتقطها احلارس 
فيكت���ور فالديز على خط مرماه 

مصيدة التسلل وسددها من حافة 
املنطقة بيمناه زاحفة على ميني 
احلارس غيدريوس ارلوسكيس 
)8(، وس���جل الروس���ي باف���ل 
بوغريبنياك الهدف الثالث مبجهود 
ف���ردي رائع داخل املنطقة حيث 
تالعب باحد املدافعني وسدد الكرة 
على ميني احلارس ارلوسكيس 

.)11(
وقل���ص البرتغالي انطونيو 
الف���ارق الونيري���ا  س���يميدو 

اورزيتشني في الدقيقة 46.
وفي املجموعة ذاتها، عوض 
اشبيلية خس���ارته أمام اونيريا 
اورزيتش���ني 0 � 1 ف���ي املرحلة 
املاضية وعمق ج���راح رينجرز 
االسكوتلندي صاحب املركز االخير 
بالفوز عليه ومنح الدولي املالي 
التقدم  فريدريك عم���ر كانوتيه 
الشبيلية في الدقيقة الثامنة من 

ركلة جزاء.

خسارة أرسنال

وفي املجموعة الثامنة، ضمن 
اوملبياك���وس تأهله بفوزه على 

ضيفه ارسنال 1 � 0.
انتظر اوملبياكوس الدقيقة 47 
الفتتاح التسجيل عبر البرازيلي 
جيس���وس جيرالدو ليوناردو. 
وضمن التأهل بغض النظر عن 
نتيجة س���تاندار لياج الذي كاد 
يخ���رج خالي الوف���اض عندما 
الكمار بهدف  امام ضيفه  تخلف 
جليرماين لينس منذ الدقيقة 42، 
قبل ان ينقذه حارس مرماه التركي 
س���ينان بوالت بإدراكه التعادل 
ف���ي الدقيقة ال� 5 من الوقت بدل 
الضائع فضمن مواصلة مشواره 

في مسابقة يوروبا ليغ.
وفي املجموعة االولى، حيث 
كانت مباراتاها هامشيتني، أكرم 
ليون وفادة ضيفه ديبريش���ن 
املجري وسحقه برباعية نظيفة. 
وف���ي املجموع���ة ذاته���ا، عمق 
فيورنتينا االيطالي جراح مضيفه 
ليڤربول االجنليزي وجدد الفوز 
عليه 2 � 1 بعد ان كان تغلب عليه 

2 � 0 ذهابا في فلورنسا.

ثم أفلته���ا مجددا لتتهادى داخل 
شباكه )2(.

وأسفر الضغط الكاتالوني عن 
هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 
33 بعد لعبة جماعية مميزة بدأها 
ابراهيموڤيتش بتمريره الكرة الى 
ميسي املتواجد على حدود املنطقة 
فعكسها األرجنتيني الى الفرنسي 
اريك ابيدال املتوغل على اجلهة 
اليسرى ليلعبها االخير عرضية 
أرضية فوجدت طريقها الى تشافي 
هرنانديز الذي أودعها الشباك من 

مسافة قريبة جدا.
وبقي���ت النتيجة على حالها 
حتى نهاية الش���وط األول، وفي 

وانتظرت جماهير »جوزيبي 
الدقيقة 18 لتشهد  مياتزا« حتى 
الفرصة االولى احلقيقية ولم تكن 
لصاحب األرض بل للضيوف بعد 
ان م���رر األرجنتيني اليخاندرو 
دومينيغيز كرة بينية متقنة الى 
التركي غوكدنيز قارادينيز الذي 
س���دد نحو املرمى االيطالي لكن 
احلارس البرازيلي جوليو سيزار 

أنقذ املوقف.
وجنح إنت���ر ميالن وفي أول 
فرص���ة حقيقة في هز الش���باك 
الروسية عبر هدافه الكاميروني 
صامويل ايتو بعد مجهود فردي 
مميز للقائد األرجنتيني خافيير 

في املرصاد لتسديدة دومينغيز 
)62(، قبل ان ينجح بالوتيلي في 
تعزيز تقدم صاحب االرض بركلة 
حرة صاروخية أطلقها من حوالي 
25م عجز احلارس ريجيكوف عن 

صدها )64(.

انتفاضة شتوتغارت

وفي املجموعة السابعة، نفض 
شتوتغارت غبار النتائج املخيبة 
في الدوري احمللي وحجز بطاقته 
الى ال���دور الثاني بفوزه الكبير 
على ضيفه اونيريا اورزيتشني 

.1 � 3
وهي املباراة االولى لشتوتغارت 

الدقيقة 86 جنح برش���لونة في 
الثاني من ركلة  الهدف  تسجيل 
حرة نفذها ميسي من اجلهة اليمنى 
فارتدت من العارضة وتهادت داخل 

الشباك األوكرانية.

إنتر ميالن ال يهزم

وعلى ملعب »جوزيبي مياتزا«، 
وضع إنتر ميالن خلفه هزميته 
في الدوري احملل���ي أمام غرميه 
يوڤنت���وس )1 � 2( وبلغ الدور 
الثاني وهو األمر الذي فشل في 
حتقيقه فريق »السيدة العجوز« 
أمام ضيفه  الكبير  بعد سقوطه 

بايرن ميونيخ )1 � 4(.

زانيتي الذي تالعب باملدافعني قبل 
ان ميرر الكرة الى ماريو بالوتيلي 
فحوله���ا األخير بكعبه الى إيتو 
ليسجل هداف برشلونة السابق 
هدفه األول في املسابقة مع الفريق 

االيطالي )31(.
وفي الشوط الثاني، كان الفريق 
الروسي قريبا من ادراك التعادل 
عبر االكوادوري كريستيان نوبوا 
الذي وجد نفسه وحيدا امام مرمى 
جوليو س���يزار اثر ركلة ركنية 
لكنه اطاح بالكرة خارج اخلشبات 

الثالث )53(.
الى اجلهة  الهج���وم  وانتقل 
املقابلة لكن جوليو سيزار كان 

بقيادة مدربه اجلديد السويسري 
كريستيان غروس خليفة ماركوس 
بابل الذي أقيل من منصبه األحد 
املاضي بس���بب النتائج املخيبة 
البوندس���ليغه حيث يحتل  في 

املركز ال� 16.
وض���رب ش���توتغارت بقوة 
في الدقائق ال� 11 االولى وسجل 
األهداف ال� 3، فافتتح له الروماني 
سيبريان ماريتشا التسجيل في 
الدقيقة اخلامسة بضربة رأسية 
من مس���افة قريب���ة اثر متريرة 
عرضية م���ن اجلهة اليس���رى، 
وأضاف كريستيان تراش الثاني 
اثر تلقيه كرة في العمق فكس���ر 

اكتمال عقد ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا

 )أ.پ(كرة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي تتهادى في شباك دينامو كييڤ معلنة فوز برشلونة وتأهله لثمن النهائي

)أ.پ( العب ديترويت تشاكي أتكينس يهرب من العبي فيالدلفيا 

مشاركة ميسي في »أندية 
العالم« وأمام إسبانيول مهددة

موراتي يطالب بضم بالوتيلي إلى إيطاليا

تع����رض األرجنتيني ليونيل ميس����ي 
جنم برشلونة اإلس����باني اللتواء بكاحله 
األمين خالل مباراة فريقه مع دينامو كييڤ 
األوكراني، ليحوم الشك حول مشاركته في 
بطولة العالم لألندية وفي مباراة إسبانيول 
املقبلة في الدوري احمللي، بحسب ما ذكر 
النادي الكاتالوني على موقعه اإللكتروني 

ومدربه جوسيب غوارديوال.
وقال غوارديوال بعد املباراة »يبدو انه 
الت����واء في الكاحل«، معتب����را ان مهاجمه 
سيعاني ليكون جاهزا في مباراة برشلونة 
االولى في البطولة، وأضاف: »س����نرى ما 

سيحصل، يبقى أسبوع قبل املباراة«.

طالب ماسيمو موراتي رئيس نادي انتر ميالن االيطالي بضم 
املهاجم الشاب ماريو بالوتيلي الى صفوف منتخب ايطاليا بطل 
العال���م، وذلك بعد تقدميه مباراة رائعة مع فريقه في مواجهة 

روبن كازان الروسي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وق���ال موراتي عن بالوتيلي: »أش���ركه مورينيو في مباراة 
حساس���ة ضمن دوري االبطال، وهذا يعني أنه يثق بقدراته، 
ويأخذ وقته معه لكي يثبت مستواه ويكون أكثر انتباها خالل 

املباراة«.
وأضاف موراتي بعد مباراة كازان: »يقوم بالوتيلي أحيانا 
بحركات متكنك من إنهاء املباراة، ال أش���ك أبدا أنه يجب أخذه 
بعني االعتبار في منتخب ايطاليا ألنه ميلك القدرة على حتويل 

املباريات«.
وولد ماريو في مدينة باليرمو في جزيرة صقلية االيطالية من 
والدين غانيني، وأودعته محكمة القاصرين الى عائلة بالوتيلي 

في مدينة بريشيا )شمال ايطاليا(.

الدفاع يقلق فيرغسون
يخ���وض م���ان يونايت���د 
االجنليزي معركة ضد اإلصابات 
الدفاع لكن  التي ضربت العبي 
املدرب اليكس فيرغسون بوسعه 
االختيار م���ن بني عدد كبير من 
املهاجمني قبل اللعب ضد أستون 
ڤيال يوم السبت املقبل في الدوري 
االجنليزي املمت���از لكرة القدم. 
وقال فيرغس���ون ملوق���ع مان 
يونايتد على االنترنت »نتوقع 
أن يلعب فيديتش يوم السبت 
ورايان غيغز الئ���ق وأعتقد أن 
روني وبرباتوڤ سيكونان على 
ما يرام أيضا«. وأضاف »اذا كان 
ذلك متاحا أمامي فهذا أمر جيد 
وسأكون سعيدا مبا يكفي ألني 
سأستطيع الدفع بخط دفاع مؤلف 
من دارين فليتشر ومايكل كاريك 

وفيديتش وباتريس ايڤرا«.

ڤولفسبورغ يأمل في تأهله إلى ثمن النهائي
بعد إيقاف العبين من سسكا لتنشطهما

اعرب ڤولفس����بورغ بطل الدوري االملاني 
ع����ن امله في ان يكون اس����مه بني الفرق التي 
ستخوض غمار الدور ثمن النهائي وذلك بعدما 
كش����ف عن ايقاف العبني من سس����كا موسكو 
الروس����ي الن نتيجة فحص املنش����طات الذي 
خضعا له جاءت ايجابية. وكان ڤولفسبورغ 
ودع الثالثاء املسابقة االوروبية بعد خسارته 
امام ضيفه مان يونايتد االجنليزي 1 � 3، فيما 
حصل سس����كا موسكو على بطاقة الدور ثمن 
النهائي الثانية في هذه املجموعة بعد فوزه على 
بشيكتاش التركي 2 � 1. لكن االحتاد االوروبي 
لكرة القدم اوقف مدافعي سسكا موسكو سيرغي 

ايغناشيفيتش واليكسي بيريزوتسكي بعدما 
جاءت نتيجة فحص املنش����طات الذي خضعا 
له بعد تع����ادل فريقهما مع مان يونايتد 3 � 3 
في الثالث من نوفمبر املاضي، ايجابية. وقال 
املدير االداري في ڤولفسبورغ يورغن مارباخ 
لوكالة »سيد« االملانية: »اذا كانت هناك حالة 
منشطات، فليس عادال ان يشارك سسكا موسكو 
في الدور االقصائي«. واضاف »اتصلنا باالحتاد 
االوروبي لكرة القدم ونحن بانتظار القرار الذي 
س����يتخذ، في الرياضات االخرى يتم معاقبة 
حاالت التنش����ط بشكل قاس ويجب ان يطبق 

االمر ذاته في كرة القدم«.

عالميةمتفرقات

قال املدي���ر الفني للمنتخب البرتغالي لك���رة القدم كارلوس 
كيروش خالل تواجده في البرازيل، إنه ال يخشى مواجهة املنتخب 
البرازيل���ي في مجموعتهما بالدور األول لكأس العالم. وأضاف في 
ندوة عقدت في ريو دي جانيرو »املنتخب البرازيلي يضم العبني 
متميزين ميكنهم تغيير شكل ونتيجة املباراة في أي حلظة، ولكنني 
يجب أن أركز على إمكانيات فريقي حتى أكون متقدما دائما بخطوة 

على املنتخب البرازيلي«.
رفض املنتخب النيوزيلن��دي لكرة القدم دعوة مدفوعة التكاليف 
للسفر إلى الصني في مارس املقبل، ألن طريقة أداء املنتخب الصيني ال 
تش��به طرق األداء األخرى التي سيواجهها النيوزيلنديون في مونديال 

2010 في جنوب أفريقيا.
يواجه حارس املرمى األملاني الدولي السابق ينز ليمان خطر 
التع���رض للعقاب من ناديه ش���توتغارت األملاني بس���بب مقابلة 
تلفزيونية أوضح من خالله���ا أن إدارة النادي انصاعت خاضعة 
ملطالب األقلية من مشجعي الفريق في قرارها بإقالة املدرب ماركوس 

بابل.
قررت اللجنة االوملبية الدولية عدم منح ذهبية سباق 100م بأوملبياد 
سيدني 2000 ألي عداءة بعدما سحبت من االميركية ماريون جونز قبل 

عامني بسبب تناولها املنشطات.
رفضت حكومتا السويد والنرويج تقدمي اي تعهد مالي داعم 
مللف بلديهما املشترك الستضافة نهائيات كأس اوروبا 2016، وذلك 
حس���ب ما اعلن االحتاد السويدي لكرة القدم. ويشكل هذا املوقف 
ضربة آلمال اجلارين االسكندنافيني في احتضان هذا احلدث القاري 

الذي يقام كل اربعة اعوام.
وعد مدرب منتخب كوريا اجلنوبية لكرة القدم هو جونغ � مو بأن 
فريق��ه لن ينهار عندما يواجه االرجنتني ف��ي الدور االول من نهائيات 

كأس العالم املقبلة في جنوب أفريقيا.
ذكرت وسائل اعالم محلية إن ملعب سيدني االوملبي سيمنح 
150 مليون دوالر اس���ترالي )137 مليون دوالر اميركي( لتجديده 

حال فوز استراليا بحق تنظيم مونديال 2018 أو 2022.

»NBA« فوز متأخر لليكرز وهيوستن »يلجم« ليبرون في الـ
حقق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب فوزا متأخرا على ضيفه 
يوت����ا جاز 101 - 77 ضمن دوري كرة الس����لة األميركي للمحترفني 
)ان.بي.ايه(. وبعد مباراة متكافئة حتى نهاية الربع الثالث، سجل 
ليكرز 28 نقطة في الربع األخير مقابل 6 نقاط فقط لضيفه، ليحقق 
متصدر املجموعة الغربية فوزه العاش����ر على التوالي. ولم يتمكن 
يوتا الذي عانى خس����ارته الثالثة عش����رة على التوالي على ملعب 
»س����تيبلز سنتر«، من تسجيل سلة واحدة في أول 7.25 دقائق من 
الربع األخير، ليتكبد خسارته التاسعة هذا املوسم. ولدى اخلاسر، 
كان دي����رون وليامس األفضل مع 17 نقطة، وأضاف كارلوس بوزر 
11 نقطة و12 متابعة وكل من التركي مهمت أوكور والبديل سي جي 
مايلز 14 نقطة. واس����تخدم هيوسنت روكتس خطة دفاعية ناجحة 
ليلجم ليبرون جيمس ويتفوق عل����ى كليفالند كاڤالييرز 85-95 
على ملعبه »تويوتا سنتر« في تكساس أمام 18.200 متفرج، ليحقق 
فوزه الس����ادس في آخر سبع مباريات على كليفالند في هيوسنت. 
وقدم ريتشارد جيفرسون القادم من ميلووكي مباراة قوية عندما 
سجل 23 نقطة لسان أنطونيو سبيرز ليقوده الى الفوز على ضيفه 
ساكرامنتو كينغز 118 - 106. وفي باقي املباريات، فاز اتالنتا هوكس 
على شيكاغو بولز 118 - 83 وبورتالند ترايل باليزرز على انديانا 
بيسرز 102 - 91 وديترويت بيستونز على فيالدلفيا سڤنتي سيكسرز 
90 - 86 وغولدن ستايت ووريرز على نيوجيرزي نتس 105 - 89 
وميلووكي باكس على تورونتو رابتورز 117 - 95 ونيو اورليانز 

هورنتس على مينيسوتا متبروولڤز 97 - 96.
على صعي����د آخر حل لوس اجنيليس ليك����رز حامل اللقب في 
املرتبة األولى على الئحة مجلة فوربس لالعمال السنوية كالفريق 

األكثر قيمة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وقدرت املجلة قيمة الفريق األصفر مببلغ 607 ماليني دوالر، ليحقق 
ارتفاعا بلغ 4% عن العام املاضي عندما حل في املرتبة الثانية خلف 
نيوي����ورك نيكس. وتراجع نيكس الذي تصدر الالئحة في األعوام 

األربعة املاضية، الى املركز الثاني مببلغ 586 مليون دوالر.
وحل شيكاغو بولز ثالثا )511 مليونا(، ديترويت بيستونز رابعا 
)479 مليونا( وكليفالند كاڤالييرز خامسا )476 مليونا(، في حني 

أتى ميلووكي باكس في املرتبة الثالثني األخيرة مع 254 مليونا.

ليڤركوزن في ضيافة هرتا برلين
تفتتح املرحلة السادس���ة عش���رة من الدوري 
األملاني لكرة القدم اليوم على امللعب االوملبي في 
العاصمة برلني عندما يحل باير ليڤركوزن املتصدر 
ضيفا على هرتا برلني اجلريح، في مباراة يأمل من 
خاللها فريق املدرب يوب هاينكيس ان يخرج فائزا 
لكي يحافظ عل���ى الصدارة خصوصا بعدما فرط 
بنقطتني ثمينتني في املرحلة السابقة بتعادله مع 

مضيفه هانوڤر 0-0.
ويتقدم ليڤركوزن بفارق ثالث نقاط عن كل من 
برمين وشالكه واربع نقاط عن بايرن ميونيخ وذلك 

قبل مرحلتني على الدخول في العطلة الشتوية.
ويأمل ليڤركوزن الذي يعول على تألق هدافه 
شتيفان كيسلينغ )11 هدفا(، أال يتكرر معه سيناريو 
املوس���م املاضي عندما خس���ر مباراتيه مع فريق 
العاصمة بنتيجة واحدة )0-1(، علما بان االخير 
فاز في مبارياته الثالث االخيرة مع ليڤركوزن الذي 
يعاني مؤخرا من عقدة التعادالت )تعادل في خمس 

من مبارياته الثماني االخيرة(.
يذكر ان ليڤركوزن اليزال يبحث عن لقبه االول 
في الدوري وهو كان قريبا منه في اربع مناسبات 
اال انه اكتفى مبركز الوصيف مواسم 1997-1996 
و1998-1999 و1999-2000 و2001-2002، علما بانه 
ال يوجد في خزائنه س���وى لقبني، اولهما كان في 
مسابقة كأس االحتاد االوروبي عام 1988 والثاني 
في الكأس احمللية موسم 1992-1993 وهو وصل 
ايضا الى نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا عام 

2002 حيث خسر امام ريال مدريد االسباني.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الـ 16(

دبي الرياضية10:30هرتا برلني � باير ليڤركوزن 


