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47  ينوي جنم كرة القدم اإلجنليزي ديڤيد 
بيكام اعتزال اللعب بعد انتهاء مباريات كأس 
العالم في يوليو 2010. ونقلت صحيفة »صن« 
البريطانية عن صديق مقرب من عائلة بيكام 
قوله ان »كأس العال����م قد يكون آخر جولة 
لديڤيد فهو يرغب في املشاركة فيها أكثر من 
أي شيء آخر ويريد اخلروج منها مع تأثير 

كبير«. وأشار املصدر إلى ان بيكام سيعتزل 
ألنه يريد أن يستقر في بريطانيا من جديد 
مع زوجته فيكتوريا وأبنائه بروكلني ورميو 

وكروز.
يشار إلى ان بيكام )34 سنة( يلعب حاليا 
مع ميالن اإليطالي الذي استعاره من غاالكسي 
الذي سبق أن وقع معه عقدا مدته 5 سنوات 

لم يبق منها سوى 18 شهرا.
وأشار الصديق إلى ان وفاة جد بيكام قبل 
فترة عززت لديه أهمية العائلة وبات يشعر 

أكثر بأنهم ينتمون إلى إجنلترا.
وكشف الصديق ان بيكام يرسل يوميا إلى 
زوجته من إيطاليا وردة ورسالة حب وهي 

باركت رغبته في العودة إلى بريطانيا.

بيكام يعتزل اللعب بعد مونديال 2010

فوز ساحق لتشلسي.. ومان يونايتد يطارده وليڤربول »هوث«.. ورأس فيرارا »على المحك«
ڤالنسيا لمقارعة ڤياريال.. وبايرن باير ليڤركوزن يستعيد الصدارة وشالكه يواجه نورمبرغ وكولن يلتقي دورتموند

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا )المرحلة الثانية والعشرون(

شو سبورت 4:301استون ڤيال- وست هام 

شو سبورت 64بالكبيرن - فوالم 

شو سبورت 72بولتون - ارسنال

ايطاليا )المرحلة العشرون(
5اتاالنتا - التسيو

اجلزيرة الرياضية +51كييڤو - يوڤنتوس
اجلزيرة الرياضية +55فيورنتينا - بولونيا

اجلزيرة الرياضية +53ميالن - سيينا
اجلزيرة الرياضية +510بارما - اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +54روما - جنوى
5سمبدوريا - كاتانيا
اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي - باليرمو

اسبانيا )المرحلة الثامنة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +74ملقا - خيتافي

7راسينغ - بلد الوليد
7امليريا - تينيريفي
7سرقسطة - خيريز

اجلزيرة الرياضية +75مايوركا - ديبورتيڤو
اجلزيرة الرياضية +92اتلتيكو مدريد - خيخون
اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا - ڤياريال 

المانيا )المرحلة الثامنة عشرة(
دبي الرياضية 5:302شالكه - نورمبرغ

دبي الرياضية 7:302كولن - دورمتوند

فرنسا )المرحلة العشرون( 
اجلزيرة الرياضية 111بوردو - مرسيليا

الفرنسي فلوريان مالودا يحتفل على طريقته اخلاصة بهدفه الثاني في الدوري اإلجنليزي مع مواطنه نيكوال أنيلكا خالل املباراة مع سندرالند                      )ا.ف.پ(

شالكه مستعد لبيع كوراني
ابدي فيليكس ماغاث املدير الفني لشالكه األملاني استعداد النادي 
لبيع املهاجم كيفن كوراني خالل فترة االنتقاالت الشتوية ألسباب 
مالية. وذكرت تقارير وسائل اإلعالم البريطانية أن سندرالند اإلجنليزي 

تقدم بعرض لشراء كوراني ولكن املهاجم األملاني رفض العرض.
وقال ماغاث توصلت بالفعل إلى اتفاقية مع ناد يريد شراءه، ولكن 
كيفن قال إنه ال يريد الرحيل عن الفريق، وأضاف ماغاث الرغبة في 
البيع تأتي نتيجة أسباب مالية، ولكن من الناحية الرياضية ال أتضرر 
من بقائه ألننا سنحتاجه. وكان بيع كوراني لسندرالند، مقابل 4.5 
ماليني يورو )6.45 ماليني دوالر(حس���ب ما تردد، سيساعد ماغاث 
في ميزانية شراء ستة العبني جدد خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 

ليصل عدد العبي الفريق إلى 37 العبا.

 مانشيني:
على روبينيو 
ضمان مكانه

اكد االيطالي روبرتو 
مانشيني مدرب مانشستر 
سيتي االجنليزي ان على 
املهاجم الدولي البرازيلي 
القيام »بعمل  روبينيو 
ش���اق« من اجل ضمان 

مكانه في التشكيلة.
وقال مانش���يني ردا 
على سؤال حول ضعف 
الذي  م���ردود روبينيو 
النادي 35 مليون  كلف 
يورو لق���اء انتقاله من 
ريال مدريد االسباني، »ما 
يساويه الالعب غير مهم. 
املبلغ الذي يدفع ال قيمة 

له اال عند الشراء.
املهم في االمر هو ما 
يأتي بعد ذل���ك، اي ان 
الالع���ب ان يقوم  على 
بعمل شاق ويلعب بشكل 

جيد«.

ڤينغر يؤكد عودة كامبل الى أرسنال
أكد الفرنس���ي ارسني ڤينغر مدرب ارسنال ثالث ترتيب الدوري 
االجنليزي لكرة القدم رس���ميا عودة املدافع الدولي الس���ابق سول 
كامبل الى صفوف الفريق اللندني حتى نهاية املوسم احلالي. وكان 
كامبل )35 عاما( ترك ارس���نال عام 2006 بعد ان دافع عن ألوانه 5 
مواسم، وانتقل الى بورتسموث، ثم انضم في بداية املوسم احلالي 
وبشكل مفاجئ الى نوتس كاونتي من الدرجة الرابعة لكنه فسخ هذا 
العقد في اكتوبر دون ان يلعب معه أي مباراة، وعاد منذ ذلك احلني 
الى تدريبات ارس���نال. وسيكون كامبل بديال للمدافعني األساسيني 

)رويترز(الفرنسي وليام غاالس والبلجيكي توماس فيرمالن. مهاجم بايرن ميونيخ ماريو غوميز يصطدم بحارس هوفنهامي تيمو هيلدربراند 

عالميةمتفرقات

  أعل���ن االحتاد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( عن مرحلة جديدة 
منحها الحتادات كرة القدم لبيع تذاكر مباريات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا. وج���اء ذلك بعد مبيعات التذاكر الضعيفة خالل 

املرحلة التي أغلقت األربعاء املاضي.
 أعلنت رابطة أندية الدوري اإليطالي لكرة القدم أن مشجعي يوڤنتوس 
سيحرمون من حضور املباراة املقررة أمام روما بالدوري اإليطالي في 

24 اجلاري بسبب الهتافات العنصرية التي رددوها.
 يستعد فريق مرسيدس املنافس في سباقات سيارات فورموال 
واحد وبطل العالم السابق األملاني مايكل شوماخر إلزاحة الستار 
عن تصميم السيارة اجلديدة للفريق ملوسم 2010 في وقت الحق 

من الشهر اجلاري.
 ذكرت صحيفة »بوليتيكان« الدمناركية أن الدراج الدمناركي مايكل 

راسموسن وقع عقدا ملدة عام واحد مع فريق ميشي اإليطالي.
 يواجه ماسيمو ميتساروما الذي تولى رئاسة سيينا اإليطالي 
مهمة صعبة وش���اقة تتمثل في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية، حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم اإليطالية.
 اعلن مدرب املنتخب االملاني لكرة القدم يواكيم لوف امس انه سيجدد 

عقده مع االحتاد االملاني حتى عام 2012 قبل نهاية الشهر اجلاري.
وق��ال لوف، في تصريح لتلفزيون »س��كاي« احمللي، »النقاش��ات 
االخيرة ستحصل هذا الشهر. لقد اتفقت مع رئيس االحتاد االملاني على 
جتديد العقد عامني آخرين لكن تبقى هناك بعض النقاط املهمة التي يجب 

معاجلتها«، مضيفا »كل شيء سينجز قبل نهاية الشهر اجلاري«.

»NBA« ق سلة كليبرز بفارق 40 نقطة في الـ ليكرز يمزِّ
اكتسح لوس انجيليس ليكرز حامل اللقب لوس انجيليس 
كليبرز بف���ارق 40 نقطة 126-86 ضمن ال���دوري االميركي 
للمحترفين في كرة الس���لة. وهو الفارق األكبر الذي يسجل 
منذ بداية الموس���م، واألكبر أيضا ال���ذي يحققه ليكرز على 

كليبرز منذ عام 1984.
وعزز ليك���رز صدارته لمجموعة اله���ادئ رافعا رصيده 
الى 30 فوزا مقابل 9 هزائم، في حين لقي كليبرز خس���ارته 

العشرين في 37 مباراة.
وعاد نجم ليكرز كوب���ي براينت الى التألق بعد ان حدت 
االصابة من تحركاته في األيام الماضية فس���جل 30 نقطة، 
وأض���اف اندرو باينوم 20 نقطة مع 7 متابعات، والعائد بعد 
غياب ست مباريات بسبب االصابة االسباني بو غاسول 20 

نقطة مع 6 متابعات.
وقاد جمال كراوفورد فريقه اتالنتا هوكس الى الفوز على 
فينيكس صنز 102-101 بتس���جيله س���لة ثالثية في الثانية 
األخيرة، ليرفع رصيده في صدارة مجموعة الجنوب الشرقي 

برصيد 26 فوزا و13 خسارة.
وخطف داالس مافريكس متصدر مجموعة الجنوب الغربي 
)25 فوزا و13 خسارة( فوزا صعبا من اوكالهوما سيتي بفارق 

نقطة واحدة 98-99.
ولقي اورالندو ماجيك خسارة قاسية أمام بورتالند ترايل 
بالي���زرز 87-102 رغ���م غياب نجمه براندون روي بس���بب 

االصابة.
وألحق تشارلوت بوبكاتس خس���ارة كبيرة أيضا بسان 

انطونيو سبيرز 92-76 بعد تألق نجمه بوريس دياو الذي 
سجل 26 نقطة مع 11 متابعة، في حين لم يتخط أي من العبي 

سان انطونيو حاجز ال� 11 نقطة.
 وفي المباريات األخرى، فاز انديانا بيسرز على نيوجيرزي 
نتس 121-105، وديترويت بيستونز على نيو اورليانز 104-110 
بع���د التمديد، وممفيس غريزليز على ميامي هيت 110-135، 
وميامي هيت على هيوس���تن روكتس 115-106، وميلووكي 
باكس على غولدن ستايت ووريرز 113-104، وفيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز على ساكرامنتو كينغز 98-86، وتورونتو رابتورز 
على نيويورك نيكس 112-104، وشيكاغو بولز على واشنطن 
ويزاردز 121-119 بعد التمديد مرتين، وداالس مافريكس على 

اوكالهوما سيتي 98-99.

من روبرت���و دونادوني، ولم يذق 
الفوز قبل مباراة  يوڤنتوس طعم 
االربعاء سوى في مناسبة واحدة 
خالل مبارياته الس���ت السابقة في 
جميع املسابقات ومرتني في مبارياته 
التسع السابقة، وكان اخر فصول 
نتائجه املخيبة سقوطه على ارضه 
امام غرميه ميالن بثالثية نظيفة. 
وحصل يوڤنتوس على دفعة معنوية 
يضيفها الى تلك التي حصل عليها 
بفوزه الكبير عل���ى نابولي وذلك 
بعودة حارس���ه الدول���ي االيطالي 
جانلويجي بوفون بعد شفائه من 
العملية التي خضع لها في ركبته 
اليسرى في منتصف الشهر املاضي. 
وقال بوفون »اتوق���ع عودتي بني 
اخلش���بات في فيرونا اليوم االحد 
)ضد كييڤو في الدوري(، الفوز على 
نابولي في الكأس س���اهم في رفع 

ان  معنوياتنا لكننا نعلم جميعنا 
هذا االمر ل���ن يكون كافيا لتحقيق 
الثبات في نتائجنا«. وبدوره، يسعى 
ميالن الى مواصلة نتائجه املميزة 
في االونة االخيرة عندما يستقبل 
سيينا متذيل الترتيب وفي املباريات 
االخرى، يلعب اتاالنتا مع التسيو، 
وفيورنتينا م���ع بولونيا، وبارما 
مع اوديني���زي، وروما مع جنوى، 
وس���مبدوريا مع كاتانيا، ونابولي 

مع باليرمو.

ألمانيا

اس����تعاد باير ليڤركوزن بطل 
اخلري����ف الصدارة بعد فوزه على 
ضيفه ماينتس 4 � 2 امس في املرحلة 
الثامنة عش����رة )األولى إيابا( من 
الدوري األملاني لكرة القدم. ورفع 
باي����ر ليڤركوزن رصي����ده إلى 38 

نقطة وتق����دم بفارق نقطتني على 
بايرن ميوني����خ. وفاجأ هامبورغ 
ضيف����ه فرايبورغ بفوزه عليه 2 � 
0.وحقق اينتراخت فرانكفورت ما 
املفاجأة بفوزه على ضيفه  يشبه 
ڤي����ردر برمي����ن 1 � 0. ولم يترك 
بوخ����وم الوقت الكاف����ي ملضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ للدخول 
في اجواء املباراة التي أقيمت على 
أرضه وأمام جمهوره، وهز شباكه 
مبكرا عبر السلوفاكي ستانيسالف 
سيستاك بعد متريرة من كريستوف 
دابروفسكي أنهاها في الشباك )12(. 
وأضاف السلوفيني زالتكو ديديتش 
الهدف الثاني متسفيدا من متريرة 
الصربي ميلوس ماريتش )36(. وفي 
الشوط الثاني، قلص مونشنغالدباخ 
الفارق عبر الشاب فابيان باكر )19 
عاما( ال����ذي تلقى كرة من باتريك 

هرمان داخل املنطقة تابعها بيمناه 
من عند نقطة اجلزاء داخل الشباك 
)80(. واستهل هرتا برلني صاحب 
املركز األخير في الترتيب دور االياب 
بفوز ثمني على مضيفه هانوڤر 3 � 
0. فيما افتتح بايرن ميونيخ وصيف 
بطل املوسم املاضي دور االياب من 
الدوري االملاني بفوز صعب على 

ضيفه هوفنهامي 0-2.

فرنسا

تش���هد املرحلة العشرون من 
اليوم مواجهة  الفرنسي  الدوري 
املتربع  واحدة ثقيلة بني بوردو 
على الصدارة بفارق 9 نقاط عن 
اقرب مالحقي���ه ليل، فيما يحتل 
الرابع متخلفا  املركز  مرس���يليا 
بفارق 11 نقطة عن فريق املدرب 

لوران بالن.

ويلعب اس���تون ڤيال السادس مع 
وست هام، وبالكبيرن مع فوالم.

إسبانيا 

يس���عى ڤالنس���يا على ملعب 
»ميستايا« في املرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري االس���باني، الى تناسي 
خروجه من مسابقة الكأس عندما 
يستقبل ڤياريال اليوم، وسيحافظ 
ڤالنسيا على مركزه الثالث بغض 
النظر عن نتيجة مباراته مع فريق 
»الغواصة الصف���راء« النه يبتعد 
حاليا بف���ارق 4 نقاط عن مالحقه 
ديبورتيڤو الكورونا، وسيخوض 
ديبورتيڤ���و بدوره اختبارا صعبا 
للغاية امام مضيفه مايوركا اخلامس. 
وفي املباريات االخرى، يلعب ملقا مع 
خيتافي، وراسينغ سانتاندر مع بلد 
الوليد، وريال سرقسطة مع خيريز، 

وامليريا م���ع تينيريفي، واتلتيكو 
مدريد مع سبورتينغ خيخون.

إيطاليا

سيكون مدرب يوڤنتوس تشيرو 
فيرارا مطالبا بالفوز وال شيء سواه 
عندما يحل فريق »السيدة العجوز« 
ضيف���ا عل���ى كييڤو ف���ي املرحلة 
العشرين من الدوري االيطالي، واال 
سيواجه خطر االقالة. ويأمل فيرارا ان 
يكون الفوز الذي حققه على نابولي 
الكأس،  القوي )3-0( في مسابقة 
بداية انطالقة جديدة للفريق الذي 
تنفس الصعداء قليال بعدما احلق 
بالفري���ق اجلنوبي هزميته االولى 
بقيادة مدربه وولتر ماتزاري الذي لم 
يذق معه طعم الهزمية في 14 مباراة 
على التوالي منذ تس���لم االشراف 
عليه في اوائل اكتوبر املاضي بدال 

مدربه االس���باني رفائي���ل بينيتز 
في خطر اكث���ر من اي وقت مضى 
خصوص���ا ان فريق���ه الذي خرج 
من الدور الثالث في مسابقة كأس 
إجنلترا على يدريدينغ من الدرجة 
الثانية، لم يحقق الفوز اال 3 مرات في 
املباريات العشر االخيرة من البطولة، 
وافلتت منه 29 نقطة حتى االن اي 
اكثر من كامل النسخة املاضية من 
البطول���ة. وس���قط ولفرهامبتون 
امام ضيفه ويغان بهدفني نظيفني 
جليمس ماكارثي )60( والفرنسي 
شارل نزوغبيا )73(. من جهة اخرى، 
قرر احلكم أنتوني تايلور عدم إقامة 
مباراة بورتسموث وبرمنغهام بسبب 
غرق امللعب باملياه. الى ذلك، يأمل 
ارسنال ان يواصل تألقه على ملعبه 
هذا املوس���م حيث حصد 28 نقطة 
من اصل 30 عندما يواجه بولتون، 

حقق تشلس����ي املتصدر فوزا 
ساحقا على ضيفه سندرالند 2-7، 
واستمر مان يونايتد في مطاردته 
بفوزه عل����ى ضيفه بيرنلي 0-3، 
وتابع ليڤرب����ول نتائجه املخيبة 
بتعادله مع مضيفه ستوك سيتي 
1-1 امس في افتتاح املرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. وصار رصيد تشلسي 
الذي ميلك مباراة مؤجلة، 48 نقطة 
مقابل 47 ملان يونايتد حامل اللقب 
في املواس����م الثالثة االخيرة الذي 
حقق املهم بفوزه على ضيفه بيرنلي 
الوافد اجلديد 2-0 بعد شوط اول 
نظيف على ملعب »االحالم« اولد 
ترافورد وامام اكث����ر من 75 الف 
متفرج. وافتتح البلغاري دمييتار 
برباتوف التسجيل بعد كرة طويلة 
من واين روني داخل املنطقة استغلها 
االول بشكل مناسب ووضعها من 

زاوية صعبة في الشباك )64(.
واضاف رون����ي الهدف الثاني 
بتسديدة ميينية من داخل املنطقة 
)69( رافعا رصيده الشخصي الى 
15 هدفا فانف����رد بصدارة ترتيب 
الهدافني بفارق ه����دف واحد امام 
دروغبا ومهاجم توتنهام جيرماين 
ديفو وبنت. وفي الدقيقة االولى 
من الوق����ت بدل الضائ����ع، ختم 
الس����نغالي مامي بي����رم ضيوف 
بالهدف الثالث بع����د متريرة من 
التكوادوري انطونيو ڤالنس����يا 
)91(. واكتفى توتنهام بنقطة من 
تعادله سلبا مع ضيفه هال سيتي 
وتقدم الى املركز الثالث برصيد 38 
نقطة. وتابع ليڤربول وصيف بطل 
املوسم املاضي عروضه ونتائجه 
املتواضعة وتع����ادل مع مضيفه 
ستوك سيتي 1-1 بعد شوط اول 

سلبي اداء ونتجية. 
افتتاح  ومتكن ليڤربول م����ن 
التس����جيل اثر تسديدة قوية من 
البرازيلي فابيو اوريليو الذي نفذ 
ركلة حرة فارتدت الكرة من احلارس 
الدمناركي توماس سورنسن الى 
املدافع الدولي اليوناني سوتيريوس 
كيرياكوس تابعها االخير من زاوية 
صعب����ة في الش����باك )57(. وفي 
الدقيقة االخيرة، حصل س����توك 
سيتي على ركلة ركنية في اجلهة 
اليمنى نفذت الى نقطة اجلزاء على 
رأس داني هيغينبوثام وسقطت 
ام����ام االملاني روب����رت هوث غير 
املراقب فدفعها بيمناه من مسافة 
تقل عن مترين على يسار احلارس 

االسباني خوسيه رينا )90(. 
وصار رصيد ليڤربول 34 نقطة 
وبقي سابعا مقابل 25 لستوك سيتي 
صاحب املركز العاشر، وبات مصير 

 ميسي بكى الخروج من الكأس
بكى النجم األرجنتيني ليونيل ميس����ي بعد خروج برشلونة من بطولة كأس 
ملك اسبانيا امام اشبيلية، وخرجت الصحف الكاتالونية لتعرب عن فخرها بانتماء 
الالع����ب األرجنتيني لناديه، مؤكدة أن دموعه تق����ول الكثير في صاحله. وأكدت 
صحيفة »سبورت« أن دموعه »متثل أوال دليال ملموسا على التزامه جتاه النادي 
وثانيا تعكس بصورة كبيرة عقلية الفوز التي يتمتع بها«. وعانى برشلونة من 
خروجه األول من إحدى البطوالت في عهداملدرب جوس����يب غوارديوال بسقوطه 
في دور الس����ادس عشر لبطولة كأس امللك أمام إشبيلية. وتضيف »سبورت« أن 
»األرجنتيني لم يتمكن من كبح ما اعتمل في نفس����ه وخرجت دموعه التي حاول 
زمالؤه وقف سيالنها بتشجيعه«، وذكرت الصحيفة أن جوسيب غوارديوال املدير 
الفني للفريق كان أحد من حاولوا تهدئة املهاجم: »تأكد املدير الفني بصورة نهائية 
أن لديه جنما حقيقيا، ال يريد اخلسارة مطلقا«. وأضافت الصحيفة أن الالعب حمل 
نفسه أيضا مسؤولية اخلروج من البطولة بعد أن أضاع العديد من الفرص السانحة 

أمام املرمى، في ظل تألق غير طبيعي من حارس إشبييلية أندريس بالوب.


