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 وصل جنم كرة القدم البريطاني ديڤيد بيكام  38 
إلى أستراليا امس للمشاركة في مباراة ودية في 
سيدني دون ان يرافقه أي من أفراد عائلته. وأفادت 
وكالة األنباء األسترالية «آيه آيه بي» بأن طائرة 
بيكام والفريق املرافق له حطت في سيدني صباح 
امس. وســـيمضي في أستراليا عدة أيام بانتظار 
املباراة الودية يوم الســـبت املقبل مع نيوكاسل 

جيتس في ميدان «إينيرجي أستراليا» في نيوكاسل. 
وقال بيكام «يشـــرفني أن أكـــون هنا ونحن هنا 
لنستمتع ولنقدم أداء جيدا أيضا ونفوز كما أرجو». 
وأكد بيكام عدم صحة التقارير التي حتدثت عن 
مرافقة زوجته فيكتوريا وأوالده الثالثة له وقال 
ان «فيكتوريـــا كانت ترغب في ذلك لكن األمر لم 

يكن ممكنا ولكنها ستأتي في وقت ما». 

 أقال نادي كلوج الروماني مدربه سورين 
كارتو بعد ردة فعله العنيفة خالل املباراة 
التي خسرها فريقه أمام بال السويسري 
١-٠. على ملعب «سان جاكوب بارك» في 
بال، ضمن اجلولة اخلامسة قبل االخيرة 
من منافسات املجموعة اخلامسة ملسابقة 

دوري ابطال اوروبا. 

 بيكام في أستراليا من دون عائلته كلوج يقيل مدربه 

 كامبياسو أبقى على بنيتيز وشالكه أسقط ليون في الجولة قبل األخيرة من دوري أبطال أوروبا 

 تأهل برشلونة.. وروني عاد للتسجيل مع مان يونايتد

 مهاجم  أياكس األوروغوياني لويس سواريز                   (أ.پ) 

 جنم مان يونايتد واين روني عاد بقوة ملستواه ويبدو أحد املشجعني قد شاركه فرحة الهدف الوحيد أمام رينجرز                      (أ.پ) 

 فيرغسون يشيد بشجاعة روني
  اشاد مدرب مان يونايتد السير اليكس فيرغسون بشجاعة واين 
روني الذي شارك اساسيا للمرة االولى منذ سبتمبر املاضي وجنح 
في ترجمة ركلة جزاء حسمت نتيجة مباراة فريقه مع رينجرز في 
مصلحة الشياطني احلمر. وقال فيرغسون «حتلى روني بالشجاعة 
عندما انبرى لتنفيذ ركلة اجلزاء، على الرغم من انه ال يتهرب من 
مسؤولياته عموما. كانت االمسية صعبة عليه النه اضاع العديد 
من الفرص». وأعرب عن ســـعادته بالتأهل إلى دور الستة عشر 
وقال: «أعتقد أننا نســـتحق الفوز، نريد الفوز بصدارة املجموعة 

ونحتاج إلى نقطة واحدة أمام ڤالنسيا». 

 كيلليني باق حتى ٢٠١٥
  مدد املدافع الدولي االيطالي جورجيو كيلليني عقده مع يوڤنتوس 
حتى ٢٠١٥، حسب ما اعلن االخير. وتوجه كيلليني (٢٦ عاما و٣٧ 
مباراة دولية) الى جماهير يوڤنتوس عبر التلفزيون الرسمي للنادي 
قائال «اريـــد ان اصبح رمزا في يوڤنتوس. النادي ميلك هدفا كما 
احلال بالنسبة لي: الفوز مجددا بشيء مهم في اسرع وقت ممكن 

وان يحصل هذا االمر في املوسم احلالي او املقبل».
 

 إيقاف سواريز ٧ مباريات
  اوقف االحتاد الهولندي لكرة القدم املهاجم الدولي االوروغوياني 
لويس سواريز ٧ مباريات بسبب عضه العبا منافسا خالل احدى 
مباريات فريقه اياكس امســـتردام في الدوري احمللي. وسيغيب 
ســـواريز بالتالي عن مباريات فريقه محليا حتى الرابع من يناير 
املقبل. وكان سواريز عض املغربي االصل عثمان بقال في مباراة 
اياكس مع ايندهوفن في قمة املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 
الهولندي، ما دفع فريقه الى ايقافه ملباراتني ومعاقبته بـ «غرامة 
مالية كبيرة»، لكن النجم االوروغوياني شـــارك امام ريال مدريد 
االسباني (٠-٤) في اجلولة اخلامســـة قبل االخيرة من مسابقة 
دوري ابطال اوروبا، وسيشـــارك في مباراة اجلولة االخيرة امام 

ميالن االيطالي بعد اسبوعني. 

 كامبياسو: 
  اإلصابات سبب تعثرنا

ــط  ــط الوس ــب خ ــد الع   أك
ــتيبان كامبياسو  األرجنتيني اس
العب انتر ميالن اإليطالي أن العبي 
بطل إيطاليا وأوروبا لم يشككوا في 
قدرات فريقهم أبدا رغم سلسلة 
عروضه الهزيلة في اآلونة األخيرة. 
وصرح كامبياسو ملوقع «سكاي 
سبورت» عقب املباراة بقوله «لم 
ــكك الالعبون في قدرة هذا  يش
الفريق أبدا. وهذه اللحظة العصيبة 
التي منر بها سببها الوحيد تأثر 
ــدد الكبير حلاالت  ــق بالع الفري

اإلصابة بني صفوفه».

 مالودا: 
  دروغبا مازال بطًال

ــي الفرنسي    أصر العب تشلس
ــودا أن العاجي ديدييه  فلورون مال
دروغبا مازال «بطال عظيما» في ناديه 
وال ينبغي التشكيك في ذلك حتى مع 

هبوط مستواه التهديفي مؤخرا.
  وقال مالودا «ال ميكن التشكيك 
ــاء أبدا. يكتفي  ــي الالعبني العظم ف
ــق الفرص لنا اآلن ألن  دروغبا بخل
ــرى دائما ما  ــي الفرق األخ مهاجم

يحيطون به. 
  إنه بطل عظيم وحتى لو لم يسجل 
ملدة ثماني مباريات فمازال بوسعه 

أن يسجل في أي وقت آخر».

 كراوتش سعيد وريدناب يشيد
  أكد جنم توتنهام بيتر كراوتش أن زمالءه في الفريق 
بلغوا حد النشوة من فرط السعادة بعد تأهل الفريق إلى 
دور الـ١٦، وقال «لقد تأهلنا إلى الدور التالي وبالطبع 
نود الوصول إلى أقصى مكانة ممكنة من أجل النادي 

واجلماهير». 
  مـــن جهته، وصف هـــاري ريدنـــاب، املدير الفني 
لتوتنهام، أداء فــريقه طوال املشـــــوار األوروبي بأنه 
مذهل، مضيفـــا أنه «عنـــدما أجريت القــرعة بـــدا أن 

الوضـــع صعب». 
  وتابع «بشكل عام أعتقد أننا نستحق التأهل، أشعر 

بالسعادة للفريق، إنهم يستحقون العبور».
  من جهتهم، يعتزم مشجعو توتنهام تنظيم مسيرة 
احتجاج على نقل محتمل ملباريات الفريق من ســـتاد 
«وايت هارت لني» الذي ظل مقرا للنادي منذ ١١١ عاما الى 
الستاد االوملبي في لندن عقب دورة االلعاب االوملبية 

عام ٢٠١٢.

 أودينيزي وجنوى  لربع نهائي الكأس
  

   بلغ اودينيزي الدور ربع النهائي من مســــابقة كأس ايطاليا لكرة 
القدم بفوزه على ضيفه ليتشــــي ٢-١ بعــــد التمديد (الوقت األصلي 
١-١). وسجل برناردو كورادي (٧٩ من ركلة جزاء) وانتونيو فلورو 
فلوريس (١١٩) هدفي اودينيزي، واالوروغوياني ارنستو تشيفانتون 

(١٧) هدفي ليتشي.
  واحتاج جنوى ايضا الى التمديد لكي يتخطى عقبة فينشنزا ٣-١ 

(الوقت االصلي ١-١). 

 ماينتس يستضيف نورمبرغ
  

  تفتتح املرحلة الرابعة عشـــرة من الدوري األملاني اليوم 
مبواجهة واحدة حيث يستضيف ماينتس فريق نورمبرغ 
في الســـاعة الـ ١٠:٣٠ مساء بتوقيت الكويت على قناة دبي 

الرياضية ١. 

  أشارت صحيفة «آس» االسبانية الرياضية 
إلى أن املدرب املكســـيكي هوغو سانشيز هو 
املرشـــح األول خلالفة املدرب ميتشيل إذا قرر 

خيتافي إقالته بسبب سوء النتائج.
   بات مايكل رينسينغ الذي كان يعد يوما احلارس 
ــزا عن ايجاد ناد  ــل في بايرن ميونيخ عاج املفض
جديد يشارك فيه بعد عدم جتديد عقده مع حامل 
لقب الدوري االملاني، وقال لصحيفة «بيلد» االملانية 
«انني جاهز وال أستطيع االنتظار إليجاد ناد ألعب 

به مجددا».
   أعلن أمليريا االسباني امس أن مدربه اجلديد 
لن يكون نيســـتور غوروسيتو وإمنا خوسيه 

لويس أولترا.
ــبيرز تأخره بفارق ٢١  ــان انطونيو س    قلب س
نقطة امام مضيفه مينيسوتا متبروولڤز الى فوز 
ــلة  ــد التمديد ضمن دوري كرة الس ١١٣ - ١٠٩ بع

االميركي للمحترفني.
  وأحلق اورالندو ماجيك متصدر مجموعة اجلنوب 
ـــــارة ثالثة متتالية مبيامي هيت  الشــرقي خس

.١٠٤ - ٩٥
   قطع االسباني رافايل نادال االول عامليا شوطا 
كبيرا نحو التأهل الى الدور نصف النهائي من 
بطولة املاســـترز للتنس، بفوزه على الصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف ثالثا ٧ - ٥ و٦ - 
٢، في اجلولة الثانية من منافســـات املجموعة 

االولى.
   قالت جلنتا ملفي طلب كوريا اجلنوبية الستضافة 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية في عام ٢٠١٨ وكأس 
ــام ٢٠٢٢ في أعقاب الهجوم املدفعي الذي  العالم ع
ــنته كوريا الشمالية على جزيرة كورية جنوبية  ش
ان استضافة البطولتني ميكن أن تسهم في تعزيز 

السالم واملصاحلة في شبه اجلزيرة الكورية. 

 عالمية متفرقات 

 لـــم يـشـهــد 
اليـوم الـثـاني 
مـن الـجـولـــة 
الـخــامســــة 
قبـل األخـيــرة 
أبطال أوروبا  ملســــابقة دوري 
لكرة القــــدم مفاجآت ألن الكبار 
ضمنوا تأهلهم وعلى رأســــهم 
انتــــر ميــــالن االيطالــــي حامل 
اللقب وبرشلونة االسباني ومان 
يونايتد االجنليزي، اضافة الى 
ڤالنسيا االســــباني وتوتنهام 
االجنليــــزي وشــــالكه االملاني 
الفرنسي. وحلقت هذه  وليون 
االندية السبعة مبيالن االيطالي 
ومرسيليا الفرنسي وريال مدريد 
االسباني وتشلسي االجنليزي 
وبايرن ميونيخ االملاني وصيف 
بطل املوسم املاضي التي كانت 
ضمنت تأهلها في اجلولة السابقة. 
في املجموعة االولى وعلى ملعب 
«جوسيبي مياتزا»، استعاد انتر 
ميالن توازنه بعد سلســــلة من 
النتائج املخيبة وحجز مكانه في 
الدور الثاني بفضل االرجنتيني 
اســــتيبان كامبياسو الذي منح 
مدربه االسباني رافايل بنيتيز 
فرصة لتنفــــس الصعداء قليال 
بتسجيله هدف الفوز على تونتي 

انشكيده الهولندي ١-٠.
  وعانى انتــــر ميالن االمرين 
الســــابع على  فــــوزه  لتحقيق 
التوالي بــــني جماهيره في هذه 
املسابقة، وانتظر حتى الدقيقة 
٥٥ ليفتتــــح التســــجيل عبــــر 
االرجنتيني استيبان كامبياسو 
الذي وصلته الكرة اثر ركلة حرة 
نفذها الهولندي ويسلي سنايدر 
فتحولت من احلائط الدفاعي الى 
زميله االرجنتيني الذي أودعها 
بعيدا عــــن متنــــاول احلارس 
البلغاري نيكوالي ميخايلوف. 
ورفع انتر ميالن الذي لم يذق 
طعم الهزمية بني جماهيره على 
الى  الصعيد االوروبي رصيده 
١٠ نقاط في املركز الثاني بنفس 
عدد نقاط توتنهام الذي جنح في 
تخطي عقبة ضيفه ڤيردر برمين 
االملاني ٣-٠. ووضع الفرنسي 
يونس قابــــول الفريق اللندني 
في املقدمة منذ الدقيقة ٦ بعدما 
وصلته الكرة عند نقطة اجلزاء 
تقريبا اثر عرضيــــة من ارون 
لينون فسددها في سقف شباك 
احلارس تيــــم فيزه، ثم اضاف 
الكرواتي لوكا مودريتش الهدف 
الثاني في الوقــــت الضائع من 
الشوط األول بعد متريرة رأسية 

من العمالق بيتر كراوتش.
  وفي الشــــوط الثاني حصل 
فريق املدرب هاري ريدناب على 
فرصة الضافة هدف ثالث بعدما 
تعرض مودريتش خلطأ داخل 
املنطقــــة مــــن فيليكس كروس 

فاحتســــب احلكم ركلة جزاء، 
لكن غاريث بايل اصطدم بتألق 
احلــــارس فيزه الــــذي تصدى 
حملاولته (٥٤)، اال ان كراوتش 
عوض في الدقيقة ٧٩ بعد متريرة 

من لينون.

   فوز سهل لبرشلونة 

الرابعة على    وفي املجموعة 
امللعب االوملبي في اثينا، لم يجد 
برشــــلونة صعوبة في حتقيق 
فوزه الثالث وضمان حلاقه بركب 
املتأهلني بتغلبــــه على ضيفه 
اليوناني ٣-٠.  باناثينايكوس 
وافتتح التســــجيل في الدقيقة 
٢٧ عبر بــــدرو رودريغيز الذي 
وصلته الكرة على اجلهة اليمنى 
للمنطقة اثر متريرة بينية متقنة 
الفيش،  البرازيلــــي دانيال  من 
فتوغل قبل ان يضعها أرضية 
على ميني احلارس الكسندروس 

تزورفاس.
  وواصل فريق املدرب جوسيب 

غوارديوال الذي تنتظره موقعة 
نارية االثنني املقبل أمام غرميه 
احمللي ريــــال مدريد، أفضليته 
وحصل على العديد من الفرص 
دون ان ينجــــح فــــي ترجمتها 
الى هدف ثان حتى الدقيقة ٦٣ 
عندما قدم النادي الكاتالوني حملة 
جماعية رائعة انتهت على أثرها 
الكرة على اجلهة اليسرى عند 
الذي مررها  ادريانو  البرازيلي 
لألرجنتيني ليونيل ميســــي، 
الشــــباك دون  فأودعها األخير 
عناء مسجال هدفه السادس في 

٥ مباريات.
  ثــــم اضــــاف بــــدرو هدفــــه 
الشخصي الثاني وهدف فريقه 
الثالث في الدقيقة ٦٩ بعد لعبة 
أنهاها دانيال  جماعية أخــــرى 
الفيش بتمريرة طولية مميزة 
الندريس انييســــتا على اجلهة 
اليسرى فلعبها األخير عرضية 
الى بدرو فوضعها األخير داخل 
الشباك. ورفع برشلونة رصيده 

الى ١١ نقطة في الصدارة بفارق 
٤ نقاط عن كوبنهاغن الدمناركي 
الذي فرط في فرصة ضمان تأهله 
أمام مضيفه روبن  بخســــارته 
كازان الروســــي ٠-١، ما سمح 

لألخير بإنعاش آماله بالتأهل.

   عودة روني 

  وفي املجموعة الثالثة وعلى 
ملعب «ايبروكس»، ضمن مان 
يونايتد مقعده في الدور الثاني 
بفوزه على مضيفــــه رينجرز 

االسكوتلندي ١-٠.
  وحتقــــق الفوز عــــن طريق 
العائد أساسيا الى  واين روني 
صفوف مان يونايتد للمرة االولى 
منذ ان جدد عقــــده في ظروف 
صعبة، فــــي حني غــــاب قطبا 
الدفاع ريو فرديناند والصربي 
نيمانيا فيديتش فحل مكانهما 
ايفانز وكريس  الشابان جوني 
سمولينغ. وشارك أيضا اجلناح 
الويلزي املخضرم راين غيغز بعد 

غياب دام شهرا الصابته بتمزق 
عضلي. وتخطى ڤالنسيا عقبة 
ضيفه بورصة ســــبور التركي 
الثالث والتأهل  وحتقيق فوزه 
بالتالي الى الدور الثاني بعد ان 

تخطاه ٦-١.

   سقوط ليون 

  وفي املجموعة الثانية، ضرب 
شالكه بقوة وضمن تأهله عن 
جدارة بعد فوزه على ضيفه ليون 
٣-٠ دون ان مينــــع األخير من 
ضمان بطاقته بفضل الهدية التي 
قدمها لها هبوعيل تل ابيب بفوزه 
البرتغالي  على مضيفه بنفيكا 
بالنتيجة ذاتها. وافتتح البيروڤي 
التسجيل  جيفرســــون فارفان 
للفريق االملاني بعد تســــديدة 
من االسباني راوول غونزاليس 
ارتــــدت على اثرهــــا الكرة من 
السنغالي بابي دياكاتي وعادت 
الى منطقة اجلزاء الفرنسية (١٣) 
ولم يكد ليون يستفيق من صدمة 

الهدف االول حتى اهتزت شباكه 
بثان سجله الهولندي كالس يان 
هونتيالر بعد متريرة بينية من 
بير كلوغيه (٢٠)، قبل ان يضيف 
هونتيالر ايضــــا الهدف الثالث 
ايضا في الدقيقة ٨٩ بتســــديدة 
من منتصــــف املنطقة. وتصدر 
شالكه املجموعة برصيد ١٠ نقاط 
وبفارق نقطة عــــن ليون الذي 
اســــتفاد من اخلدمة التي قدمها 
له هبوعيل بفوزه على بنفيكا 
بثالثة اهداف اليران زاهافي (٢٤ 
و٩٠) والبرازيلي دوغالس نونيز 

دا سيلفا (٧٤).
   وضمن ليــــون تأهله حتى 
في حال خســــارته في اجلولة 
أمــــام هبوعيــــل ألنه  األخيرة 
سيتعادل حينها مع بنفيكا بعدد 
النقاط في حال فوز األخير على 
شالكه، وســــيحتكم حينها الى 
املباشرتني ويتفوق  املواجهتني 
الفريق الفرنسي كونه فاز ٢-٠ 

وخسر ٣-٤. 

 أعلـــن االحتاد األوروبي لكرة القدم امس 
انـــه فتح حتقيقا تأديبيـــا بحق نادي ريال 
مدريد االســـباني بسبب «سلوك غير الئق» 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو  الفني  ملديره 
والعبيه تشابي الونسو وسيرجيو راموس 
وايكر كاسياس والپولندي ييري دوديك خالل 
مباراته امام مضيفه اياكس امستردام الهولندي 
٠ـ  ٤. وأوضح االحتاد األوروبي على موقعه 
في شبكة االنترنت «االحتاد األوروبي يؤكد 
فتح حتقيق تأديبي بحق ريال مدريد بسبب 

السلوك غير الالئق ملدربه والعبيه».
  وبحسب وســـائل اإلعالم االسبانية فان 
الونسو وراموس تلقيا تعليمات من مقاعد 
االحتياط لتعمد الطـــرد امام اياكس لبلوغ 

الدور ثمن النهائي بسجل نظيف من البطاقات 
بعد مباراة هامشية امام اوكسير الفرنسي 
في اجلولة السادسة األخيرة من الدور األول. 
وأوضحت اللقطات التلفزيونية املعادة الكثير 
من احملادثات بني العبي ريال مدريد: األولى 
بني مورينيو ودوديك، ثم بني دوديك والقائد 
ايكر كاسياس، واخيرا بني كاسياس وراموس. 
وقرر االحتاد الدولي فتح حتقيق تأديبي آخر 
بحق نادي كلوج الروماني بسبب «التصرف 
السيئ» ملدربه سورين كارتو في مباراة الفريق 

امام بال السويسري.
  وأضاف «ستتم دراسة احلالتني من قبل 
جلنة املراقبـــة واالنضباط التابعة لالحتاد 

األوروبي في ٣٠ احلالي». 

 االتحاد األوروبي يفتح تحقيقًا تأديبيًا بحق ريال مدريد
 كلوب 

  مدد عقده 
ــوب عقد  ــدد يورغن كل   م
اشرافه على بوروسيا دورمتوند 
ــدر الدوري األملاني حتى  متص
٢٠١٤. وجنح املدرب البالغ من 
العمر (٤٥ عاما) من فرض نفسه 
كأحد أفضل املدربني في أوروبا 
هذا املوسم بعدما قاد دورمتوند 
ــدارة الدوري  ــع على ص للترب
ــبع نقاط عن  احمللي بفارق س
أقرب مالحقيه ماينتس و١٤ نقطة 
عن بايرن ميونيخ حامل اللقب 
الذي يحتل حاليا املركز الثامن 

بعد ١٣ مرحلة. 
 مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس لحظة طرده   (أ.پ) 


