
د بفقدان لقبه القاري 
ّ

أتلتيكو مدريد مهد
اإلسباني  م��دري��د  أتلتيكو  يفقد  ق��د 
ليغ«  »ي���وروب���ا  ملسابقة   

ً
ب��ط��ا لقبه 

ال��ق��دم غ��دًا عندما يحل ضيفًا  ل��ك��رة 
ع��ل��ى ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن األمل���ان���ي، في 
ال��ج��ول��ة ال���س���ادس���ة، األخ���ي���رة، لدور 

املجموعات. 
وي����م����ل����ك أت���ل���ت���ي���ك���و 7 ن����ق����اط م�����ن 5 
م����ع أريس  ب���ال���ت���س���اوي  م����ب����اري����ات 
سالونيكي اليوناني الذي يستقبل 
روزنبورغ النروجي متذيل الترتيب 
ليفركوزن  ض��م��ن  ف��ي��م��ا  ن���ق���اط(،   3(
)11 نقطة( ص��دارة املجموعة، لذلك 
عليه أن يفوز على أرض ليفركوزن 
وي��ن��ت��ظ��ر ت��ع��ث��ر اري����س ع��ل��ى ملعبه، 
اليوناني عليه  الفريق  لتفّوق  نظرًا 

في املواجهتني املباشرتني. 
ويبدو بوروسيا دورتموند األملاني 
متصدر دوري باده في وضٍع حرج 
العاشرة،  امل��ج��م��وع��ة  ض��م��ن  للغاية 
عندما يحل على إشبيلية اإلسباني 
يستقبل  ف���ي���م���ا  ق����م����ة،  م�����ب�����اراة  ف�����ي 
باريس  األوك���ران���ي  لفيف  ك��ارب��ات��ي 
ال���ف���رن���س���ي. وتأهل  س�����ان ج���ي���رم���ان 
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان )11 نقطة( 
ب��ي��ن��م��ا ستنحصر  امل��ج��م��وع��ة،  ع���ن 
البطاقة الثانية بني إشبيلية الثاني 
)9 ن���ق���اط( ودورت���م���ون���د ال��ث��ال��ث )8 

نقاط(. 
الدوري  م�����ت�����ص�����در  ل�����ي�����ل  وي�������ب�������دو 
ال��ف��رن��س��ي ف��ي وض���ع م��م��اث��ل عندما 
البلجيكي ضمن  يستقبل الغنتواز 
ال����ت����ي تشهد  ال���ث���ال���ث���ة  امل���ج���م���وع���ة 
مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري 
لشبونة  س���ب���ورت���ي���ن���غ  ض���ي���ف���ه  م�����ع 
سبورتينغ  وض����م����ن  ال���ب���رت���غ���ال���ي. 
ص��دارة املجموعة )12 نقطة(، فيما 
الثالث  املركز  يملك ليل 5 نقاط في 
بفارق نقطتني عن الغنتواز الثاني. 

وهنا البرنامج )بتوقيت بيروت(: 

* األربعاء: 
� املجموعة الرابعة: 

دي��ن��ام��و زغ����رب )ك���روات���ي���ا( × باوك 
سالونيكا )اليونان( )20.00( 

)ب��ل��ج��ي��ك��ا( × فياريال  ب����روج  ك��ل��وب 
)إسبانيا( )20.00( 

� املجموعة الخامسة: 
ألكمار )هولندا( × باتي بوريسوف 

)بياروسيا( )20.00( 
دينامو كييف )أوكرانيا( × شيريف 

)مولدافيا( )20.00( 
� املجموعة السادسة: 

س��ب��ارت��ا ب����راغ )ت��ش��ي��ك��ي��ا( × سسكا 
موسكو )روسيا( )20.00( 

باليرمو   × )س������وي������س������را(  ل�����������وزان 
)إيطاليا( )20.00( 

� املجموعة العاشرة: 
كارباتي لفيف )أوكرانيا( × باريس 

سان جيرمان )فرنسا( )22.05( 
بوروسيا   × )إس��ب��ان��ي��ا(  إش��ب��ي��ل��ي��ة 

دورتموند )أملانيا( )22.05( 
� املجموعة الحادية عشرة: 

شتيوا   × )إي�����ط�����ال�����ي�����ا(  ن�����اب�����ول�����ي 
بوخارست )رومانيا( )22.05( 

أوتريخت   × )إن���ك���ل���ت���را(  ل���ي���ف���رب���ول 
)هولندا( )22.05( 

 �

املجموعة الثانية عشرة: 
فيينا  رابيد   × )تركيا(  بشيكطاش 

)النمسا( )22.05( 
بورتو )البرتغال( × سسكا صوفيا 

)بلغاريا( )22.05( 
* الخميس: 

� املجموعة األولى: 
سالزبورغ )النمسا( × ليخ بوزنان 

)بولونيا( )20.00( 
مانشستر   × )إي��ط��ال��ي��ا(  يوفنتوس 

سيتي )إنكلترا( )20.00( 
� املجموعة الثانية: 

أري�������س س���ال���ون���ي���ك���ي )ال�����ي�����ون�����ان( × 
روزنبورغ )النروج( )20.00( 

أتلتيكو   × )أملانيا(  ليفركوزن  باير 
مدريد )إسبانيا( )20.00( 

� املجموعة الثالثة: 
)بلجيكا(  الغنتواز   × )فرنسا(  ليل 

 )20.00(
ل���ي���ف���س���ك���ي ص����وف����ي����ا )ب����ل����غ����اري����ا( × 
)البرتغال(  ل��ش��ب��ون��ة  س��ب��ورت��ي��ن��غ 

 )20.00(
� املجموعة السابعة: 

هايدوك   × )ب���ل���ج���ي���ك���ا(  أن����درل����خ����ت 
سبليت )كرواتيا( )22.05( 

)اليونان( × زينيت سان  أثينا  أي��ك 
بطرسبورغ )روسيا( )22.05( 

� املجموعة الثامنة: 
أودنسي   × )أمل���ان���ي���ا(  ش��ت��وت��غ��ارت 

)الدنمارك( )22.05( 
خ��ي��ت��اف��ي )إس��ب��ان��ي��ا( × ي��ون��غ بويز 

)سويسرا( )22.05( 
� املجموعة التاسعة: 

سمبدوريا   × )امل����ج����ر(  دي���ب���ري���ش���ن 
)إيطاليا( )22.05( 

ميتاليست   × )ه��ول��ن��دا(  أيندهوفن 
خاركيف )أوكرانيا( )22.05(. 

يوروبا ليغالرياضة الدولية

الكونغولي  م�����ازي�����م�����ب�����ي  ������ق 
ّ
ح������ق

إنجازًا  أفريقيا،  الديموقراطي، بطل 
من  ف��ري��ق  أول  ب��ات  تاريخيًا عندما 
النهائية  املباراة  يبلغ  أفريقيا  ق��ارة 
ال���ع���ال���م لألندية،  ك����أس  ب��ط��ول��ة  م���ن 
بعدما  ظبي،  أب��و  تستضيفها  التي 
��ب��ه على 

ّ
ف���ّج���ر م���ف���اج���أة ك���ب���رى ب��ت��غ��ل

ال����ب����رازي����ل����ي، بطل  إن���ت���رن���اس���ي���ون���ال 
على   ،0  �������������  2 ال���ج���ن���وب���ي���ة،  أم���ي���رك���ا 
أنظار  الجزيرة وتحت  ن��ادي  ملعب 
رئ��ي��س االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 

السويسري جوزيف باتر. 
ك��م��ا ب����ات م���ازي���م���ب���ي، ال�����ذي تجاوز 
ع��ام 2006  ما حققه األهلي املصري 
وال���ن���ج���م ال��س��اح��ل��ي ال��ت��ون��س��ي عام 

في  م��ن��ه��م��ا  ك����ل  خ���س���ر  ح����ني   2007
نصف النهائي، أول فريق من خارج 
الجنوبية  أوروب�����ا وأم��ي��رك��ا  ق��ارت��ي 

يبلغ نهائي هذه البطولة. 
األول  ال������ه������دف  ك����اب����ان����غ����ا  وس�����ج�����ل 
��ى ك����رة داخل 

ّ
مل��ازي��م��ب��ي ع��ن��دم��ا ت��ل��ق

منطقة الجزاء وهو محاط بمدافَعني 
لولبية  وأرس��ل��ه��ا  لنفسه  رها 

ّ
فحض

ف���ي ال����زاوي����ة ال���ي���س���رى ال��ب��ع��ي��دة عن 
متناول الحارس رينان )53(. 

آمال  ع����ل����ى  ك����ال����وي����ت����وك����ا  وق�����ض�����ى 
إن���ت���رن���اس���ي���ون���ال ت���م���ام���ًا ح����ني بذل 
م���ج���ه���ودًا ف���ردي���ًا ق��ب��ل 5 دق���ائ���ق من 
ال��وق��ت األص��ل��ي فتخلص من  نهاية 
د كرة في زاوية 

ّ
بابو غوينازو وسد

ضّيقة عجز الحارس عن صدها. 

إنتر ميالنو × سيونغنام 
بتوقيت   19،00( ال�����ي�����وم   

ّ
ي���س���ت���ه���ل

بيروت( إنتر ميانو اإليطالي بطل 
اوروب�����ا م��ش��ارك��ت��ه ف���ي ك���أس العالم 
لألندية بمواجهة سيونغنام ايلهوا 
ال����ك����وري ال��ج��ن��وب��ي ب��ط��ل آس���ي���ا في 

نصف النهائي الثاني. 
ويدخل إنتر ميانو املباراة مدججًا 
املهاجم  م���ق���دم���ه���م  وف������ي  ب���ن���ج���وم���ه 
ايتو وصانع  الكاميروني صامويل 
سنايدر  ويسلي  الهولندي  األلعاب 
االرجنتيني  ال�������دف�������اع  وص������خ������رة 
املهاجم  وم��واط��ن��ه  زان��ي��ت��ي  خافيير 

دييغو ميليتو والبرازيليان لوسيو 
ماتيراتزي  وم���ارك���و  م��وت��ا  وت��ي��اغ��و 
واالرجنتيني استيبان كامبياسو. 

في املقابل، يمتاز العبو سيونغنام 
بسرعة الوصول الى منطقة الفريق 
ت���ك���ون مباراة  ق���د ال  ل��ك��ن  امل���ن���اف���س، 
ح���ق���ي���ق���ي���ًا نظرًا  م���ق���ي���اس���ًا  ال������وح������دة 
ال���ق���ات���ل���ة التي  ال���دف���اع���ي���ة  ل���ألخ���ط���اء 
اإلمارات،  م���م���ث���ل  الع����ب����و  ارت���ك���ب���ه���ا 
أمام  بالتأكيد  لهم  لن تسنح  والتي 

أبطال أوروبا. 
وت���ق���ام م����ب����اراة ث��ان��ي��ة أي���ض���ًا اليوم 
وباتشوكا  ال��وح��دة  تجمع   )15،00(
املكسيكي لتحديد صاحبي املركزين 

الخامس والسادس. 

ة األولى في تاريخها 
ّ
مازيمبي يضع أفريقيا في النهائي للمر

مونديال األندية

يتنافس إشبيلية 
ودورتموند على 

البطاقة الثانية في 
المجموعة العاشرة

رياضة

فان مارفيك قد يترك هولندا 
بعد »يورو 2012« 

لم يخِف مدرب منتخب هولندا وصيف 
كأس العالم األخيرة لكرة القدم في جنوب 
أفريقيا، برت فان مارفيك نيته في التخلي 
عن منصبه بعد نهائيات كأس أوروبا عام 

2012 املقررة في أوكرانيا وبولونيا. وأشار 
فان مارفيك إلى رغبته في العودة إلى تدريب 

األندية، وذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة 
: »أعتقد 

ً
»أن يو سبورت« الهولندية، قائال

أنني سأترك منصبي بعد 2012، في ذلك 
الوقت أكون قد وصلت إلى نهاية عقدي مع 
االتحاد الهولندي، وسيكون الوقت قد حان 

للنظر إلى أمور أخرى«. 

سبيد مدربًا ملنتخب ويلز 

عينّ االتحاد الويلزي لكرة القدم، أمس، الدولي 
السابق غاري سبيد مدربًا ملنتخبه خلفًا 

ل االتحاد الويلزي 
نّ

لجون توشاك. وفض
سبيد على مواطنه براين فلي وعلى مدرب 

منتخب السويد السابق الرس الغرباك، 
وستكون مهمته األولى قيادة املنتخب في 

املباراة الدولية الودية ضد جمهورية إيرلندا 
قبل مواجهة إنكلترا في 26 آذار على ملعب 

»ميلينيوم« في كارديف ضمن تصفيات 
كأس أوروبا 2012. 

هنري لن يعود إلى أوروبا 

د الفرنسي الدولي السابق تييري هنري، 
نّ
أك

العب نيويورك ريد بولز األميركي حاليًا، أنه 
لن يعود للعب في أوروبا مجددًا، وذلك في 

مؤتمر صحافي عقده أمس، في سالزبورغ، 
مقر شركة »ريد ُبل« الراعي الرسمي لفريقه. 

وقال هنري: »لقد فزت بجميع األلقاب في 
أوروبا، وأردت أن أواجه تحديًا من نوٍع آخر 
في الواليات املتحدة. لهذا السبب، لن أدافع 
عن ألوان أي ناٍد أوروبي«. ورأى هنري أن 
م كرة قدم مثالية، وأنصار  »برشلونة يقدنّ

الكرة حول العالم يتمتعون بمشاهدته. 
األمر ال يقتصر على الفترة الحالية؛ ألنه 

كان ينطبق على الفريق في املواسم الثالثة 
املاضية أيضًا«. 

نادال وفوزنياكي األفضل في 2010 

اختار االتحاد الدولي لكرة املضرب، أمس، 
االسباني رافايل نادال والدنماركية كارولي 

فوزنياكي افضل العَبي في عام 2010. 
وهي املرة الثانية التي يحصل فيها نادال، 
املصنف اول في العالم، على هذه الجائزة 
التي منحها االتحاد الدولي للمرة االولى 

لفوزنياكي صاحبة املركز االول ايضًا في 
تصنيف الالعبات املحترفات. 

بطولة العالم للسباحة داخل حوض 
صغير في دبي 

تحتضن مدينة دبي بدءًا من اليوم وحتى 
19 كانون األول، بطولة العالم العاشرة 

للسباحة داخل حوض صغير )25 مترًا( 
بمشاركة 792 سباحًا وسباحة يمثلون 

أكثر من 148 دولة، وهو رقم قياسي غير 
مسبوق في تاريخ البطولة. وتقام املنافسات 
في مجمع حمدان بن محمد بن راشد، الذي 

يصًا للحدث الذي تستضيفه  د خصنّ شينّ
اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط للمرة 

األولى في تاريخها، ويتسع لنحو 15 ألف 
متفرج ويضم 3 مسابح أوملبية. 

أصداء عالمية
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العبو ليفربول خالل حصة تدريبية أمس )تيم هايلس ـ أ ب( 

األربعاء   15  كانون األول  2010  العدد  1292


