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ويلشير ينضم لقائمة مصابي »املدفعجية«الرياضية
كشف مدرب ارسني فينغر أن العبه جاك ويلشير قد يغيب عن 
املالعب ملدة أسبوع بسبب إصابته في الركبة. وأفادت تقارير صحافية 
بأن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة بيرنلي.
وقال فينغر: »ويلشير يعاني من إصابة طفيفة في ركبته وسيغيب عن 
مباراة بيرنلي«. وأضاف فينغر: »ال أعلم ما إذا كان سيشارك أمام أندرخلت 
يوم الثالثاء أم ال، لكنه قد يعود مؤكدا أمام سوانزي سيتي بالدوري«.

يخوض تشلسي املتصدر ثالث مباراة 
له في غضون ستة أيام بعد تعادله مع مان 
يونايتد األحد املاض����ي في الدوري املمتاز ثم 
فوزه على شوروس����بري تاون الثالثاء املاضي 
في كأس رابطة احملترفني في املرحلة العاشرة 

من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ومن املتوقع أن يحصل تشلسي حتت قيادة 
مدربه البرتغال����ي جوزيه مورينيو على دفعة 
معنوية قوية جراء عودة الهداف االسباني دييغو 
كوستا والعبالوسط البرازيلي راميريس، بعد 

تعافيهما من اإلصابة.
وقال مورينيو »دييغو كوستا وراميريس 
سيكونان جاهزان للمشاركة أمام كوينز بارك 

رينجرز«.
ومن املتوقع أن يش����ارك املهاجم اإليفواري 
ديدييه دروجبا في خط هجوم تشلس����ي مرة 
أخرى فى حالة غياب كوستا بعد مشاركته في 

التشكيل األساسي للفريق في آخر مباراتني.
وحص����ل كوينز بارك رينج����رز على دفعة 
معنوية قوية بعد أن غادر املركز األخير بجدول 
الترتيب بفضل فوزه على استون ڤيال بهدفني 

نظيفني االثنني املاضي.
وجنح تشلس����ي الذي حقق انطالقة قوية 
بحصده 23 نقطة من اصل 27 ممكنة ولم يخسر 
حتى اآلن في مواصلة عروضه القوية وهو ما 
يحاول استكماله عندما يستضيف جاره كوينز 

بارك رينجرز.
وقال مدافع تشلس����ي غاري كاهيل »لدينا 
فرصة لتحقيق النتيجة املرجوة ومتابعة دربي 
مانشستر في اليوم التالي باعصاب هائدة لكن 

االمور لن تكون سهلة«. وكشف »املوسم املاضي 
عانينا امام فرق اعتبر كثيرون انها س����تكون 
سهلة بالنسبة الينا. حتقيق الفوز لم يعد بهذه 

البساطة«.
 ويحل ساوثمبتون مفاجأة املوسم وصاحب 

املركز الثاني حاليا ضيفا على هال سيتي.
 واعتبر كثيرون بان ساوثمبتون سيعاني 
كثيرا هذا املوسم بعد ان تخلى حلوالي خمسة 
من افضل العبيه حتى ان البعض رشحه لصراع 
الهبوط، لكن مدرب����ه اجلديد الهولندي رونالد 
كومان جنح في تكوين فريق قوي بقيادة هدافه 
االيطالي غراتس����يانو بيليه الذي سجل ستة 

اهداف في الدوري احمللي.
ويتطلع نيوكاس���ل إلى الف���وز الثالث 
على التوالي حني يس���تضيف ليڤربول في 
مباراة يسعى فيها »الريدز« لتحقيق نتائج 
ايجابية بعد نتائجه السيئة في البرميييرليغ 
وستكون مباراة نيوكاسل بروڤة ملباراة القمة 
في ملعب س���انتياغو برنابيو حينما يحل 
ليفربول ضيفا على العمالق االسباني ريال 
مدريد في معقل األخير، كما يلتقي ارسنال 
م���ع بيرنلي الذي لم يحق���ق أي فوز حتى 
اآلن وهي مباراة سهلة نسبيا للمدفعجية 
حلصد النق���اط الثالثة واالقتراب اكثر من 
فرق الصدارة وسيستمر غياب عدة جنوم 
من ارسنال يأتي على رأسهم األملاني مسعود 
اوزيل، كما يلتقي إيفرتون مع س���وانزي 
سيتي وهال سيتي مع ساوثامبتون وليستر 
سيتي مع وست بروميتش البيون وستوك 

سيتي مع ويست هام.

ڤينغر: قادرون على الفوز بالدوري

سكولز ينتقد رودجرز ويدافع عن بالوتيللي

يرى مدرب نادي ارسنال ارسني فينغر ان فريقه اليزال 
قادرا على الفوز بلقب البرمييرلييغ على الرغم من بدايته 

السيئة.
ارسنال حاليا يبتعد عن املتصدر تشلسي بفارق 9 نقاط 

كاملة بعد 9 جوالت من بداية املسابقة.
وقال فينغر في املؤمتر الصحافي اخلاص مبباراة فريقه 

مع بيرنلي: »ال ميكن ان يتم استبعادنا من املنافسة، 
فنحن اليزال بامكاننا فعلها«.

واضاف: »الفريق املنافس ال يهتم مبن يواجه او 
مستويات العبي الفرق املنافسة او الغيابات وأرى اننا 

سنعود قريبا وبامكاننا اثبات ذلك في امللعب«.

انتقد بول سكولز أسطورة مان يونايتد الصفقات التي 
أبرمها نادي ليڤربول خالل الصيف ولكنه قام بالدفاع عن 

ماريوم بالوتيللي.
وأوضحت صحيفة »اكسبريس« االجنليزية أن سكولز 

انتقد نادي ليڤربول ومدربه برندان رودجرز بعد أن 
رحل لويس سواريز الى برشلونة مقابل 75 مليون جنيه 
استرليني ولكن أبرم ليڤربول ثمانية تعاقدات بقيمة 120 

مليون جنيه استرليني.
ووقع ليڤربول مع آدم الالنا مقابل 25 مليون جنيه 

استرليني والزار ماركوفيتش مقابل 20 مليون جنيه 
استرليني وديان لوفرين مقابل 20 مليون جنيه استرلينى 

وبالوتيلى مقابل 16 مليون جنيه استرليني.
حيث دافع سكولز عن االيطالي ماريو بالوتيللي وقال: 

»أعتقد أن بالوتيللي أفضل من تعاقدات أخرى متت في 
الصيف في ظل انخفاض مستوى لوفرين وماركوفيتش 

وعدم إقناع مورينو على املستوى الدفاعي على الرغم من 
انه سريع جدا«.

كما أشار سكولز أن الالنا هو الوحيد الذي يبدو أنه قد 
تأقلم مع الوضع في االنفليد ولكن جلبه بقيمة 25 مليون 

جنيه استرليني كان مبالغ فيه.
وأنهى سكولز حديثه: »أدرك أن رودجرز يحتاج لعدد 

قليل من الالعبني مع عودة ستوريدج للمالعب ولكن ال 
ميكن أن يأخذ بالوتيللي املسؤولية مبفرده«.

تشلسي إلضافة كوينز بارك لقائمة ضحاياه
»سانت جيمس بارك« يستضيف 

قمة نيوكاسل وليڤربول

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة العاشرة(

3:45beIN SPORTS 1HDنيوكاسل يونايتد � ليڤربول
6beIN SPORTS 1HDتشلسي � كوينز بارك

6beIN SPORTS 11HDأرسنال � بيرنلي
6إيڤرتون � سوانزي سيتي
 6ستوك سيتي � وست هام
6هال سيتي � ساوثامبتون

6ليستر سيتي � وست بروميتش

»كالسيكو أملانيا« بني بايرن ودورمتوند.. من دون نكهة
لن تكون مواجهة بايرن ميونيخ حامل 
اللقب وبوروسيا دورمتوند كسابقاتها في 
املواس����م االخيرة من الدوري االملاني لكرة 
الق����دم اذ يحتل االول ص����دارة الدوري كما 
جرت العادة فيما يقبع دورمتوند في جحيم 

الهبوط الى الدرجة الثانية.
ويقدم بايرن مس����تواه املعهود فحقق 6 
انتصارات و3 تعادالت ممتلكا اقوى هجوم 
)21( وافضل دفاع )2(، فيما حقق دورمتوند 
فوزين فق����ط في 9 مباريات ومني بس����ت 
خسارات اربعا منها على التوالي 
وهي السلسلة االسوأ له منذ 
ع����ام 2000 ليحتل املركز 
اخلامس عشر بفارق ثالث 
نقاط عن فيردر برمين 

متذيل الترتيب.
م����ن جهته، يس����عى 
الى تعزيز موقعه  بايرن 
الص����دارة حيث يبتعد  في 
بفارق اربع نقاط عن بوروسيا 
مونش����نغالدباخ وفولسبورغ 

وهوفنهامي.
لكن الالف����ت ان مدرب دورمتوند 
احملبوب يورغن كلوب يلقى دعما كبيرا 
من جماهير الفريق برغم النتائج السيئة، 
فهتف له بعد اخلس����ارة االخيرة: »ست 
سنوات رائعة ال تختفي بسبب 6 مباريات 

سيئة«.
وتغلب بوروسيا دورمتوند على سانت 
باولي من الدرجة الثانية 3-0 في مسابقة 
الكأس الثالثاء باهداف االيطالي تش����يرو 
اميوبيلي وماركو رويس والياباني شينغي 
كاغاوا، فيما واصل بايرن بنجاح حملة الدفاع 
ع����ن لقبه ببلوغه ال����دور الثاني اثر تغلبه 
على مضيفه هامبورغ 3-1 االربعاء باهداف 
الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والنمسوي 

دافيد االبا والفرنسي فرانك ريبيري.

وتطفو الى الواجه����ة في كل مباراة بني 
الطرفني قضية اقتناص بايرن جنوم دورمتوند 
آخرهم ليفاندوفسكي بعد العب الوسط ماريو 
غوتسه، واحلديث يدور عن امكانية رحيل 
العب الوسط املهاجم املتالق ماركو رويس 
بعدما ذكر مس����ؤول بايرن كارل-هاينتس 
رومينيغه ان فريقه مهتم بضم رويس، لكن 
مدير دورمتوند ميكايل تس����ورك رد قائال: 
»ال نهتم في الواقع مبا يصدر من ميونيخ.. 

ليست املرة االولى وهذه محاولة لتشتيت 
الفريق«.

وحقق دورمتوند الفوز على بايرن 
في مباراة الكأس الس����وبر في اغطس 

املاضي لكن املواجهة تبدو بعيدة بالنسبة 
لدورمتوند املتألق اوروبيا والفاشل محليا، 
اذ حق����ق في دوري ابط����ال اوروبا في 3 

مباريات اكثر مما حققه في 9 مباريات في 
البوندس����ليغا، فيما لم يتعرض بايرن الي 

خسارة في املسابقات الثالث التي يشارك 
فيها راهنا.

اما فولس����فبورغ ال����ذي يبتعد 
بفارق 4 نقاط عن البافاري فيبحث 
عن حتقيق انتصاره اخلامس على 
التوالي عندما يحل على شتوتغارت 

الرابع عشر.
وفي باق����ي املباري����ات، يلعب 

ماينتس مع فيردر برمين، وهانوفر 
مع اينتراخت فرانكفورت، 

وهامبورغ م����ع باير 
ليفركوزن.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األملاني )املرحلة العاشرة(

5:30ماينز � ڤيردر برمين
5:30هانوڤر � فرانكفورت

5:30شتوتغارت � ڤولفسبورغ
5:30beIN SPORTS 4HDهامبورغ � باير ليڤركوزن
8:30beIN SPORTS 4HDبايرن ميونيخ � دورمتوند

جيرارد يؤكد قرب
رحيله عن »الريدز«

أملح ستيفن جيرارد قائد فريق 
ليڤربول إلى إمكانية الرحيل عن 
فريقه الذي نش����أ به وشارك فيما 
يقارب 700 مباراة في كل املنافسات 
ف����ي تصريحات نش����رتها  وذلك 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
»البد وأن أقلق، تعاقدي سينتهي في 
مايو املقبل« هكذا صرح جيرارد مع 
للصحيفة، واضاف ستيفن أنه في 
الفريق حتى نهاية املوسم إذا كان 
الفريق يريد مني املزيد.. فلن ارحل. 
كما صرح قائد احلمر: »س����يتعني 
علينا أن ننتظر ونرى ما اذا كان 
بإمكاني االعتزال هنا أم في فريق 
آخر«. وانتقل جي����رارد للحديث 
عن املهاج����م اإليطالي املثير دائما 

للجدل ماريو بالوتيللي مدافعا عن 
مسيرته في فريقه اجلديد خاصة 
ان لم يس����جل سوى هدفني في 12 
مب����اراة ولم يس����جل أي منها في 
سبع مباريات بالدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم »برميييرليغ«. 
واضاف: »ان����ه يحتاج إلى بعض 
الوقت لتسجيل األهداف التي يحتاج 
إليها ليثبت للعالم أنه يس����تحق 
البقاء هنا معنا في هذا الفريق، لن 
أحكم عليه بالطبع بعد 10 مباريات 
فقط«. واختتم اإلجنليزي املعتزل 
دوليا في وقت س����ابق أنه يحب 
بالوتيل����ي ويتمنى له النجاح في 
ليڤربول ألنه سيفيد كثيرا الفريق 

على حد قوله.

يستعد باريس سان جرمان حامل اللقب 
ملواجهته املرتقبة أمام املتصدر مرسيليا 
االسبوع املقبل عندما يحل ابناء العاصمة 
على لوريان في ختام املرحلة الثانية عشرة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكشف مدافع سان جرمان البرازيلي 
العائد تياغو س����يلفا بعد غياب شهرين 
بسبب االصابة عن اهمية الفوز على لوريان 
قبل مواجهة مرسيليا في 9 نوفمبر: »من 
بالغ االهمية الفوز على لوريان كي نبقى 
الى جانب املتصدر. الفوز على مرسيليا 
بعد ذلك سيسمح لنا باالقتراب من املركز 

االول«.
وعن اللعب على ارضية صناعية في 
ملعب »موستوار« قال سيلفا: »االراضي 
الصناعية تختلف عن بعضها. الكرة تسير 
بشكل سريع لذا يجب ان نركز على لوريان 

كي نقدم مباراة كبيرة«.
اما مواطنه لوكاس مورا الذي يعيش 

موس����ما جيدا مع فريق للعاصمة فقال: 
»ستكون مباراة لوريان صعبة، سنعمل 
البطولة  كثيرا للفوز واالستعداد ملباراة 

بعدها مع مرسيليا«.
وفي ظ����ل الصراع بني قطب����ي الكرة 
الفرنس����ية يأمل لي����ون الثالث مواصلة 
انتصاراته ورفعها الى اربعة على التوالي 
عندما يحل على نيس السابع، على غرار 
سانت اتيان املتساوي معه بالنقاط والذي 
ينتقل ش����ماال ملقابلة ليل اجلريح بثالث 

خسارات على التوالي.

مواجهة سهلة لسان جرمان في »ليغ 1«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري الفرنسي )املرحلة الثانية عشر(

7beIN SPORTS 5HDلوريان � سان جرمان
10ليل � سانت إيتيان
10beIN SPORTS 10HDمونبلييه � إيڤيان

10ميتز � كان
10غانغون � باستيا

10beIN SPORTS 9HDنيس � ليون


