
الرياضية االربعاء
6 يناير 2010

46

اإليطالي لوكا طوني يلعب
مباراته األولى مع روما بعد انتقاله

من بايرن ميونيخ األلماني )رويترز(

ن أمام جنوى وكالياري إنتر ميلن »بل إيتو«.. وبيكام وطوني ُيطلاّ
تأجيل مواجهة مانشستر سيتي ومان يونايتد في كأس الرابطة المحترفة بسبب الثلوج 

عالمية متفرقات

عاد الظهير األيس����ر البرازيلي الشهير 
روبرتو كارلوس إلى بالده أخيرا، حيث انضم 
لصفوف فريق كورينثيانز بعقد ميتد عاما واحدا.
وفي ملعب بارك ساو خورخي في ساو باولو، 
استقبل اآلالف من مشجعي كورينثيانز بالترحاب 
النجم الشهير روبرتو كارلوس الذي يعد عالمة 
بارزة في تاريخ ريال مدريد األسباني، والذي لعب 

مؤخرا ضمن صفوف فناربخشة التركي.
ذكرت صحيف��ة دمناركية امس أن االحتاد 
الدمناركي لكرة القدم طالب املخضرم مورتن أولسن 
املدير الفني للمنتخب األول في البالد بتوضيح ما 
إذا كان يرغب في متديد عقده عقب نهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
اخلت الشرطة النيوزيالندية لفترة قصيرة 
ملعبا للتنس كانت جت����ري فيه بطولة احتاد 
العبات التنس في اوكالند االشتباه في حقيبة 
متروكة اثناء حصول تظاهرة صغيرة مناهضة 

السرائيل في املكان نفسه.
تابعت البلجيكية كيم كليسترز املصنفة اولى 
بدايتها اجليدة للعام اجلديد وتأهلت الى الدور ربع 
النهائي من دورة بريزباين االسترالية الدولية للتنس 

اثر فوزها على االسترالية اليسيا موليك 6-0 و3-6 
في الدور الثاني.

استعادت استراليا توازنها بعد اخلسارة 
امام رومانيا 1-2 ف����ي اجلولة االولى، وحققت 
فوزها االول عندما تغلبت على الواليات املتحدة 
بالنتيجة ذاتها في بيرث في افتتاح اجلولة الثانية 
منافسات املجموعة االولى ضمن مسابقة كأس 

هومبان للتنس للمنتخبات املختلطة.
بلغت االيطالية فالفيا بينيتا والبلجيكية يانينا 
فيكماير املصنفتان اولى وثانية على التوالي الدور 
الثاني لدورة اوكالند النيوزيلندية للتنس، اثر فوز 
االولى على االميركية جيل كرايباس 6-2 و6-4، والثانية 

على االملانية يوليا جورج 6-3 و7-5 بالدور االول.
اعلن ال����درك الهولندي ان العب املنتخب 
النيجيري سابقا فيكتور اغالي الذي يلعب حاليا 
مع نادي ليفادياكوس اليوناني اوقف في مطار 
امستردام وبحوزته جوازي سفر مزورين ووضع 

قيد احلبس االحتياطي.
قاد النجم دواين وايد فريقه ميامي هيت الى 
الفوز على ضيفه اتالنتا هوكس 92-75 ضمن دوري 

كرة السلة االميركي للمحترفني.

اك���د م���درب بالكبي���رن 
ان  االجنليزي سام االردايس 
نادي���ه مس���تعد للتخلي عن 
مهاجم منتخب جنوب افريقيا 
لكرة القدم بينيديكت ماكارثي 
في حال حصوله على عرض 

جيد.
وقال االردايس »انه غاضب 
النه يلعب قليال ويريد الرحيل، 
لكننا لم نحصل حتى اآلن على 
اي عرض، ال توجد مشكلة كما 
هي احلال بالنسبة الى جميع 
الالعبني الراغبني في الرحيل، 
لكن شرط ان يتناسب ذلك مع 
مصلحة النادي ومع مصلحة 
الالعب���ني انفس���هم، هذه هي 
االعمال، وهكذا تتم االمور في 

هذه الصناعة«.
واضاف »اعتقد حقا انه اذا 
كان يري���د ان يلعب اكثر مع 
بالكبيرن فاالمر بني يديه وليس 

بني يدي انا«.

بلكبيرن مستعد 
للتخلي عن ماكارثي

ڤالنسيا وديبورتيڤو وجهًا لوجه بكأس إسبانيا

أرسنال يمدد عقد روسيكي

تبرز املواجهة بني ڤالنسيا، بطل املسابقة في 7 مناسبات آخرها عام 
2008، وديبورتيڤ���و ال كورونا بطل 1995 و2002، في ذهاب الدور ثمن 
النهائي من مسابقة كأس اسبانيا. خصوصا ان األخيرين يقدمان اداء 
مميزا هذا املوس���م حيث يحتل االول املركز الثالث بفارق 4 نقاط امام 
ديبورتيڤو الس���ادس. في املقابل، يستضيف الكوركون )درجة ثالثة( 
الذي حقق مفاجأة مدوية في الدور الس���ابق بعدما اطاح بريال مدريد 
وجنومه الكبار، راسينغ سانتاندر الذي يعاني األمرين في الليغا. وكان 
الكوركون تأهل الى ثمن النهائي بعدما سحق ريال مدريد 4-0 ذهابا قبل 
ان يخسر ايابا بهدف وحيد لم يكن كافيا حلرمانه من حتقيق املفاجأة 

على حساب النادي امللكي. وستقام مباريات االياب في 13 احلالي.

اعلن نادي ارسنال االجنليزي لكرة القدم انه مدد عقد العب وسطه 
الدولي التشيكي توماس روسيكي دون ان يفصح عن املدة.

وصرح صانع العاب املنتخب التشيكي »املوسمان املاضيان كانا 
صعبني بالنسبة الي بسبب االصابات، لكن اعتقد أن التوقيع يظهر ثقة 
النادي الكبيرة بي وانا مقتنع بأنه يتعني علي ان اقدم الكثير للنادي 
وألنصاره«. من جانبه، اكد املدرب الفرنسي ارسني فينغر »لقد اشرت 
مرات عدة الى مؤهالت توماس ومساهماته ليس فقط في ارض امللعب، 
واعتقد ان العقد اجلديد يعكس ذلك. رؤيته بالنسبة الى اللعب مميزة 

جدا واعرف اننا سنستفيد من ذلك في املواسم اآلتية«.

اعرب مدرب بوردو، بطل الدوري الفرنسي 
لكرة القدم في املوسم املاضي ومتصدر الترتيب 
احلالي، لوران بالن، عن رغبته في تدريب منتخب 
بالده »لكن هذا الطرح سيرفض بالتأكيد«. واكد 
بالن على موجات اذاعة »اوروبا 1« الفرنس����ية 
ان االحتاد الفرنس����ي للعب����ة لم يتصل به في 
هذا الشأن، مضيفا »بالطبع يسعدني ان ادرب 

املنتخب، لكن اذا طرح علي هذا املوضوع اآلن، 
فهل هي اللحظة املناسبة لذلك؟«. واضاف »اذا 
اقترحوا علي ذلك فسأفكر في االمر بكل تأكيد. 
لكن اعتقد ان هذا االقتراح سيرفض بالتأكيد النني 
مرتبط بعقد )مع بوردو( ولست حرا، والرفض 
يكون س����هال عندما ال نكون احرارا، ويجب اال 

ننسى ان هناك رب عمل وناديا ايضا«.

ذكرت صحيفة »ذا تاميز« البريطانية امس ان العب وسط 
انتر ميالن االيطالي ومنتخب فرنسا لكرة القدم باتريك ڤييرا 
في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي االجنليزي من اجل 
االنضمام الى صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية. وفي حال 
متت الصفقة، فان ڤييرا س���يلعب باشراف مدربه السابق في 
انتر ميالن االيطالي روبرتو مانش���يني الذي خلف الويلزي 

مارك هيوز على رأس االدارة الفنية ملانشستر سيتي.

ڤييرا في طريقه إلى مانشستر سيتيبلن يرغب في تدريب فرنسا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الثامنة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +2:301كييڤو � انتر ميالن
5اتالنتا � نابولي

5باري � اودينيزي
اجلزيرة الرياضية +55كالياري � روما

اجلزيرة الرياضية +510كاتانيا � بولونيا
اجلزيرة الرياضية +56التسيو � ليڤورنو
اجلزيرة الرياضية +51بارما � يوڤنتوس

5سمبدوريا � باليرمو
اجلزيرة الرياضية +57سيينا � فيورنتينا

اجلزيرة الرياضية +10:451ميالن � جنوى

كأس إسبانيا
اجلزيرة الرياضية +85سلتا ڤيغو � ڤياريال
10الكوركون � راسينغ
اجلزيرة الرياضية +102ڤالنسيا � ديبورتيڤو

اجلزيرة الرياضية +127ريكرياتيڤو � اتلتيكو مدريد

إنجلترا )مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 2(
شوسبورت 10:451أرسنال � بولتون

يعاود الدوري االيطالي لكرة القدم اليوم نشاطه 
مبواجه���ات نارية في املرحلة الثامنة عش���رة بعد 
توقف ملدة اسبوعني بسبب االحتفاالت باعياد امليالد 

والسنة اجلديدة.
ويخوض انتر ميالن املتصدر اختبارا صعبا امام 
مضيفه كييڤو التاسع والساعي الى االقتراب اكثر 
من اندية املقدمة واملنافسة على احد املراكز املؤهلة 
الى الكؤوس االوروبية املوسم املقبل خصوصا انه 
ال تفصله س���وى 4 نقاط عن بارما الرابع و6 نقاط 

عن يوڤنتوس الثالث.
وكان كييڤو ضرب بقوة في نهاية العام املاضي 
من خالل 3 انتصارات متتالية على ضيفيه باليرمو 
1-0 وفيورنتينا 2-1 ومضيفه ليفورنو 2-0، قبل 
ان يس���قط امام مضيفه نابول���ي 0-2 في املرحلة 

السابعة عشرة.
وميني كييڤو النفس باس���تغالل عاملي االرض 
واجلمهور الستعادة نغمة االنتصارات وان كان ذلك 
على حساب انتر ميالن املتصدر والذي سيخوض 
املباراة في غياب هدافه الدولي الكاميروني صامويل 
ايتو ملشاركة االخير مع منتخب بالده في نهائيات 

كأس االمم االفريقية في انغوال.
بيد ان رجال املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
ميلكون من املؤهالت واالسلحة ما يقودهم الى الفوز 

واحلف���اظ على فارق النقاط الثماني التي تفضلهم 
عن مطاردهم املباش���ر وغرميه���م التقليدي ميالن 
ف���ي مقدمتها االرجنتيني دييغ���و ميليتو وماريو 
بالوتيلي والوافد اجلدي���د القدمي الدولي املقدوني 
غوران بانديف الذي عاد الى صفوف النادي لس���د 

الفراغ الناجم عن غياب ايتو.
ويعود بانديف )52 مباراة دولية و22 هدفا( الى 
انتر ميالن مجددا بعد ان كان وقع معه عقدا في 2001 
دون ان يلعب معه اي مباراة بس���بب اعارته على 

الفور، ثم انضم الى التسيو عام 2004.

اختبار قاس

من جهته، ينتظر ميالن الثاني اختبارا صعبا امام 
ضيفه جنوى في لقاء يس���عى من خالله االول الى 
استعادة نغمة االنتصارات التي اوقفها باليرمو بالفوز 

عليه 2-0 في سان سيرو في املرحلة املاضية.
ويأمل ميالن في مصاحلة جماهيره وتفادي الكبوة 
التي سقط فيها امام باليرمو بعدما كان في طريقه 

الى حتقيق فوزه السادس على التوالي.
ويخوض ميالن الذي ميلك مباراة مؤجلة املباراة 
معززا بنجمه اجلديد القدمي الدولي االجنليزي ديڤيد 
بي���كام العائد الى صفوفه مرة ثانية على س���بيل 

االعارة من لوس اجنيليس غاالكسي.

وأكد بيكام سعادته بالعودة الى ايطاليا للدفاع 
عن الوان ميالن مجددا على سبيل االعارة، وقال »انا 
س���عيد بتواجدي هنا عودتي هنا رائعة«، مضيفا 
»اشتقت الى ميالنو. جتربتي مع النادي كانت رائعة 
في الستة االشهر التي امضيتها معه املوسم املاضي. 

كانت افضل ستة اشهر في مسيرتي االحترافية«.
واوضح بيكام ان هدفه الرئيسي هذا املوسم هو 
التتويج بلقب الدوري االيطالي »لكن ذلك سيكون 
صعبا الن انتر ميالن ويوڤنتوس فريقان قويان جدا«، 
واضاف انه ال ينتظر ان يكون اساسيا منذ املباراة 
االولى وان مجرد انضمامه الى ميالن «سيضمن له 
مكانا في منتخب اجنلترا« في نهائيات كأس العالم 

املقبلة، وقال »يجب أن أعمل كثيرا«.

مواجهة صعبة 

ويحل يوڤنتوس الثالث ضيفا على بارما شريك 
روما في املركز الرابع في مباراة ال تخلو من صعوبة 
بالنسبة للس���يدة العجوز التي تراجعت نتائجها 
كثيرا في نهاية الع���ام املاضي وخرجت خالية من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا بخسارة مذلة امام بايرن 

ميونيخ االملاني 4-1.
ويأمل يوڤنتوس في ايقاف نزيف النقاط الذي 
كلف���ه التراجع الى املركز الثالث، ويس���عى مدرب 

تشيرو فيرارا الى استعادة نغمة االنتصارات بعد 
خسارتني متتاليتني امام مضيفه باري 1-3 وضيفه 

كاتانيا صاحب املركز االخير 2-1.

طوني يظهر 

ويحل روما ومهاجمه اجلديد العمالق لوكا طوني 
ضيفا على كالياري الثالث عشر في مهمة صعبة، 
وحصل روما على خدمات طوني على سبيل االعارة 
من بايرن ميونيخ االملاني بعد فتور عالقته باملدرب 
الهولندي لويس فان غال ورغبته في اللعب اساسيا 
لضمان تواجده مع منتخب بالده في نهائيات كأس 

العالم في جنوب افريقيا الصيف املقبل.
واك���د طوني ان انتقاله الى روما ليس فقط من 
اجل لفت نظر املدرب االيطالي مارتشيلو ليبي من 
اجل ضمه الى التشكيلة التي ستشارك في مونديال 
2010 بل »كي اسجل اكبر عدد من االهداف وان ادافع 
بقوة عن القميص الذي ارتديه، بعدئذ سنرى ماذا 

سيحدث في يونيو«.
واكد طوني )32 عاما( الذي سيتقاضى مبلغ 3.1 
مالي���ني يورو اضافة الى املكاف���آت، مرة جديدة ان 
روما هو الفري���ق الوحيد الذي يفكر به منذ فترة، 
وقال »خالل الشهر االخير، وصلتني عروض كثيرة 
من اندية عدة، لكني كنت اريد االنضمام الى روما 

دون سواه. لقد عملنا على ايجاد اتفاق وانا سعيد 
بوجودي هنا«.

وانض���م طوني الى باي���رن ميونيخ عام 2007 
وبرز بشكل الفت في موسمه االول معه حيث توج 
هدافا للبطولة برصيد 24 هدفا في موس���مه االول 
معه وقاده الى الثنائية وس���جل له 30 هدفا في 68 

مباراة خاضها معه حتى االن.
ويلعب اتاالنتا مع نابولي، وباري مع اودينيزي، 
وكاتاني���ا مع بولونيا، والتس���يو م���ع ليفورنو، 

وسمبدوريا مع باليرمو، وسيينا مع فيورنتينا. 

إنجلترا

تأجلت مباراتا ذه���اب الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة لكرة 
القدم بسبب تساقط الثلوج على شمال اجنلترا، حسب 
ما أعلنت األندية األربعة أمس، وكان مقررا ان يلتقي 
امس بالكبيرن مع استون ڤيال، واليوم مانشستر 
س���يتي مع مان يونايتد، لكن األحوال اجلوية أدت 
الى تأجيل مباراتي الذهاب الى 19 و20 يناير اجلاري 

على ان تقام مباراتا اإلياب في 26 و27 منه.
وفي مباريات الدوري االجنليزي يلعب ارسنال امام 
بولتون اليوم في مباراة مؤجلة من املرحلة الثانية 
بسبب مشاركة ارسنال في كاس رابطة احملترفني.


