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قرر االحت���اد االجنليزي لكرة 34
الق���دم ايقاف مهاجم مانشس���تر 
سيتي الدولي التوغولي اميانويل 
اديبايور 3 مباريات لتعمده ضرب 
مهاجم فريقه السابق ارسنال الدولي 
الهولندي روبن فان بيرس���ي في 
وجهه خالل مباراة الفريقني السبت 

املاضي ضمن املرحلة اخلامسة من 
الدوري االجنليزي. وأوضح االحتاد 
االجنليزي ان قرار ايقاف اديبايور 
فوري وبالتالي س���يغيب املهاجم 
عن الدربي الساخن بني مانشستر 
سيتي ومان يونايتد غدا االحد ضمن 

املرحلة السادسة.

أعلن اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني 
للمنتخب االجنليزي انه سيعتزل مهنة التدريب 

فور انتهاء مهمته مع منتخب اجنلترا.
وقال املدرب صاحب ال� 63 عاما لصحيفة 
»ماري كالري«: »منتخب اجنلترا سيكون آخر 
محطاتي في عالم التدريب وغير مهتم بتدريب 

إيطاليا«.

إيقاف أديبايور 3 مباريات كابيللو: إنجلترا آخر محطاتي التدريبية

صراع بين ليڤربول ووست هام.. وأرسنال لتضميد جراحه أمام ويغان

سقوط مفاجئ لهامبورغ وروما وسلتيك وتعثر أياكس وڤالنسيا
اهداف للبرازيلي بلومير ايالنو 
)6 و57( والتشيكي ميالن باروش 
)48( مقابل هدف لدمييتريوس 

سالبيكيديس )78(.
وفي املجموعة ذاتها، خسر 
شتورم غراتس النمسوي امام 
دينامو بوخارس���ت الروماني 
بهدف لغابريال سيباس���تيان 

تاماس )80(.
وفي املجموعة الثانية عشرة، 
فاز اتلتيك بلباو االسباني على 
اوستريا ڤيينا النمساوي بثالثة 
اهداف لفرناندو لورنتي )9 من 
ركلة جزاء و23( وايكر موناين 
)56(، وخسر ناسيونال ماديرا 
البرتغالي ام���ام فيردر برمين 
االملاني بهدفني للبرازيلي فيليبي 
لوبيز اليستي )68( واجلزائري 
رفيق حليش )75( مقابل ثالثة 
اهداف لتورسنت فرينغز )37 من 
ركلة جزاء( والبيروفي كالوديو 

بيتزارو )55( و85(.
وفي الثامنة، تعادل ستيوا 
بوخارست الروماني مع شيريف 
املولداف���ي 0-0،  تيراس���بول 
امام  التركي  وخسر فنربغشة 
تونتي انشكيده الهولندي بهدف 
حملمد توبوز )71( مقابل هدفني 
للسويسري الكونغولي االصل 
بليز نكوف���و )74 و80(. وفي 
احلادية عشرة، تعادل سبارتا 
براغ التش���يكي مع ايندهوڤن 
الهولندي بهدفني لرومان هوبنيك 
)76( ومارتن زميان )87( مقابل 
هدفني للبرازيلي جوناثان ريس 

)80 و90 من ركلة جزاء(.
وف���ي كل���وج، ف���از كلوج 
الرومان���ي عل���ى كوبنهاغ���ن 
الدمناركي بهدفني لالرجنتيني 
خ���وان مانوي���ل كوليو )55( 

والسينا تراوري )75(.

الفرنس���ي بهدف���ني مل���الدن 
كرستاييتش )24( والبرازيلي 
كوردوفا كليفرسون غابريال 
كليو )66( مقابل ثالثة اهداف 
لبانتكسي سيريكس )30 و38( 

وانطوان دوفو )49(.
وفي التاسعة، اكرم ايفرتون 
االجنليزي وف���ادة ضيفه ايك 
اثينا اليوناني وسحقه برباعية 
نظيفة تناوب على تس���جيلها 
النيجيري جوزيف يوبو )10( 
والفرنسي سيلفان ديستان )17( 
واجلنوب افريقي ستيفن بينار 

)37( والبرازيلي جو )82(.
وفي املجموعة ذاتها، حقق 
بنفيكا البرتغالي فوزا مستحقا 
على بوريس���وف البيالروسي 
بهدف���ني نظيف���ني س���جلهما 
املخضرم نونو غوميش )36( 
والبارغوياني اوسكار كاردوزو 

.)40(
وقاد املهاجم الدولي البرتغالي 
البرازيلي االصل دا سيلفا مونيز 
ليدس���ون فريقه س���بورتينغ 
انتزاع فوز ثمني  الى  لشبونة 
من مضيفه هيرينفني الهولندي 
3-2 ضمن املجموعة الرابعة.

وسجل ليدس���ون االهداف 
الثالثة في الدقيائق 18 و41 و88، 
فيما سجل جيرالد سيبون )12( 
وميكايل دينغسداغ )78( هدفي 

هيرينفني.
وفي املجموعة ذاتها، تعادل 
هرتا برلني االملاني مع فنتسبليس 
الالتفي بهدف للپولندي لوكاش 
بيشتشييك )34( مقابل هدف 

الدغار غوراكس )48(.
السادس���ة،  وفي املجموعة 
ض���رب غلط���ة س���راي بقوة 
بف���وزه الثمني عل���ى مضيفه 
باناثينايكوس اليوناني بثالثة 

اهداف عبر اوليكسي غاي )12( 
والبرازيلي دا سيلفا ويليان )19( 
والكرواتي داريو سرنا )35(، قبل 
ان يقلص اصحاب االرض الفارق 
بواسطة كاريل غيرايرتس )62(، 
لكن كوستيانتني كرافتشنكو 
اع���اد الفرق الى س���ابق عهده 
بتسجيله الهدف الرابع حلامل 

اللقب في الدقيقة 75.
وفي بلغراد، خسر بارتيزان 
ام���ام تولوز  بلغراد الصربي 

الدقيقة 86.
وفي املجموع���ة ذاتها، فاز 
جنوى االيطالي على س���الفيا 
براغ التشيكي بهدفني نظيفني 
سجلهما االسباني البرتو زاباتير 
)4( وجوزيبي سكولي )39(.

وضرب شاختار دانييتسك بقوة 
وسحق مضيفه كلوب بروج 1-4 
ضمن املجموعة العاشرة. وحسم 
الفريق االوكراني نتيجة املباراة 
في شوطها االول بتسجيله ثالثة 

الكرواتي بهدفني نظيفني سجلهما 
فيكتور برنانديز من هندوراس 

)74( وجوناثان ليغر )89(.
الثانية،  وف���ي املجموع���ة 
اهدر ڤالنسيا فوزا ثمينا على 
مضيفه ليل حيث تقدم بهدف 
الواعد خوان  ألعاب���ه  لصانع 
مانويل غارسيا ماتا )78(، لكن 
العاجي ياو كواسي جيرفينيو 
حرمه من ذلك بتسجيله هدف 
التع���ادل الصحاب االرض في 

ف���از ڤياريال االس���باني على 
ليفسكي صوفيا البلغاري بهدف 
للبرازيلي اونوراتو دا سيلفا 

نيلمار )72(.
وفي املجموعة االولى، عجز 
اياكس امستردام عن هز شباك 
الروماني  ضيفه تيميش���وارا 

واكتفى بالتعادل 0-0.
وفي املجموعة ذاتها، انتزع 
اندرخلت البلجيكي فوزا ثمينا 
من مضيف���ه دينام���و زغرب 

بعد انتزاع����ه تعادال ثمينا من 
مضيفه يوڤنت����وس االيطالي 
1-1 في مس����ابقة دوري ابطال 
اوروبا الثالثاء املاضي. ويدرك 
بوردو جيدا ان أي تعثر قد يكلفه 
الص����دارة، خصوصا ان اندية 
عدة متربصة خلفه في مقدمتها 
ليون ومرس����يليا ومونبلييه، 
علما ان االخيرين س����يلتقيان 
في قمة س����اخنة عل����ى ملعب 
فيلودروم سيحاول من خاللها 
االول مصاحل����ة جماهيره بعد 
اخلسارة امام ميالن االيطالي 2-1 
في املسابقة االوروبية العريقة. 
وبالتالي فإن اخلطأ ممنوع على 
بوردو الذي يعول على صانع 
ألعابه يوهان غوركوف وقوته 
الضارب����ة في الهج����وم بقيادة 
البرازيلي ويندل واملغربي مروان 

الشماخ.
املباريات، يلعب  وفي باقي 
غرونوبل مع ري����ن، ولوريان 
مع نانسي، ونيس مع موناكو، 
وس����انت اتيان مع اوكس����ير، 

وسوشو مع ڤالنسيان. 

الثانية ضمن املرحلة السادسة 
من بطول����ة املانيا لكرة القدم. 
الباڤاري تخطى  الفريق  وكان 
بدايته السيئة من خالل حتقيقه 
فوزين الفتني على ڤولفسبورغ 
3-0 وعلى بوروسيا دورمتوند 

5-1 في املرحلتني االخيرتني.
وفي املباريات االخرى، يلتقي 
شتوتغارت مع كولن، وهانوڤر مع 
بوروسيا دورمتوند، وبوروسيا 
مونش����نغالدباخ مع هوفنهامي 

وبوخوم مع ماينتس.

فرنسا

يخوض بوردو حامل اللقب 
اختبارا صعبا خارج قواعده في 
املرحلة السادس����ة من الدوري 
الفرنس����ي، عندما يحل ضيفا 
على بولوني الصاعد حديثا الى 
دوري االضواء. ويأمل بوردو 
في مواصلة مشواره الرائع نحو 
باللقب عندما يالقي  االحتفاظ 

بولوني.
ويلع����ب ب����وردو املب����اراة 
مبعنويات عالي����ة، خصوصا 

العالم في مقدمتهم صانع االلعاب 
تشافي هرنانديز واالرجنتيني 
ليونيل ميس����ي والس����ويدي 
زالتان ابراهيموفيتش واندريس 
انييس����تا والفرنس����ي تييري 
هنري. كما ان ظروف اتلتيكو 
مدريد مختلفة كليا عن املوسم 
املاضي عندما حقق نتائج باهرة، 
فهو يعاني االمرين هذا املوسم 
أو قاريا، حيث  س����واء محليا 
سقط في فخ التعادل امام ضيفه 
الثالثاء  القبرصي 0-0  ابويل 
املاضي في مسابقة دوري ابطال 

اوروبا.
املباريات، يلعب  وفي باقي 
ديبورتيڤ����و ال كورون����ا م����ع 
اسبانيول، ومايوركا مع تنريفي، 
واوساسونا مع اشبيلية، وملقة 

مع راسينغ سانتاندر.

ألمانيا

يأمل بايرن ميونيخ مواصلة 
صحوته االخيرة عندما يستقبل 
جاره نورمبرغ العائد الى الدرجة 
االولى بعد موس����م قضاه في 

تعزيز موقعه في الصدارة في 
سعيه الى استعادة اللقب الغائب 
عن خزانة في االعوام االربعة 
االخيرة. كما يلعب نابولي مع 

اودينيزي.

إسبانيا

س����يكون نادي برش����لونة 
حامل اللقب مرشحا فوق العادة 
ملواصل����ة انطالقته القوية في 
الدوري االسباني عندما يلعب 
على ارضه امام فريق اتلتيكو 
مدريد مس����اء اليوم. ولن يجد 
الفريق الكاتالوني اي صعوبة 
في تخطي عقبة اتلتيكو مدريد 
الرائعة  الى عروض����ه  بالنظر 
في بداية املوسم اجلديد والتي 
استهلها بالكأس السوبر احمللية 
واالوروبية و3 انتصارات مدوية 
في ال����دوري وعرض رائع امام 
مضيفه انتر ميالن االيطالي في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا في 

ميالنو االربعاء املاضي.
وميلك برش����لونة تشكيلة 
رائعة تضم افضل الالعبني في 

والكوت والبرازيلي دنيلسون 
وحارسي مرماه االسباني مانويل 
املوني����ا والپولن����دي لوكاس 

فابيانسكي.
املباريات، يلعب  وفي باقي 
بيرنلي مع سندرالند، واستون 
ڤيال مع بورتسموث، وبولتون 
مع س����توك س����يتي، وهال مع 

برمنغهام.

إيطاليا

تبدو الفرص����ة مواتية امام 
يوڤنتوس لتحقيق فوزه الرابع 
على التوالي عندما يستضيف 
ليفورنو ف����ي املرحلة الرابعة 
الدوري االيطالي. وضرب  من 
يوڤنتوس بقوة في الكالتشيو 
بتحقيقه 3 انتصارات متتالية 
خولت����ه الصدارة ال����ى جانب 
جن����وى وس����مبدوريا، بيد ان 
فريق »السيدة العجوز« سيكون 
مطالبا بنسيان تعثره امام ضيفه 
بوردو الفرنسي 1-1 في مسابقة 
دوري ابطال اوروبا، والتركيز 
على مواجهة ليفورنو من اجل 

يحل ليڤربول الس����اعي الى 
التتويج للمرة االولى منذ عام 
1990 واستعادة الرقم القياسي 
في عدد االلقاب والذي يتقاسمه 
حاليا مع م����ان يونايتد ضيفا 
على وست هام ضمن املرحلة 
السادسة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم في مواجهة ال تخلو 
من صعوبة باعتبار ان الفريق 
الشمالي عانى األمرين لتحقيق 
الف����وز على فريق ديبريش����ن 
املجري اوملن في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
ويحاول ارس����نال تضميد 
جراحه محليا بعد اخلسارة امام 
مانشستر سيتي، وذلك عندما 
يستضيف ويغان اجلريح. وكان 
ارسنال حول تخلفه 0-2 امام 
الى  البلجيكي  س����تاندار لياج 
فوز 3-2 االربعاء في املسابقة 
االوروبية علما انه خاض اللقاء 
في غياب عدد كبير من جنومه 
بس����بب االصابة في مقدمتهم 
الهولندي روبن ڤان بيرس����ي 
والروسي اندري ارشافني وثيو 

انتزاع  الى  سلتيك في طريقه 
فوز ثمني من مضيفه هابويل تل 
ابيب عندما تقدم بهدف ملهاجمه 
اليوناني يورغوس ساماراس 
في الدقيقة 25، بيد ان اصحاب 
االرض ضربوا بقوة في الربع 
املباراة وس���جلوا  االخير من 
هدفني عبر الصرب���ي نيمانيا 
فوتشيتشوفيتش )75( وماران 

الال )88(.
وفي املباراة الثانية وضمن 
املجموعة اخلامسة، مني روما 
بخسارته الثالثة هذا املوسم بعد 
الدوري احمللي،  خسارتني في 
واالولى بقيادة مدربه اجلديد 
كالوديو رانييري عندما سقط 
امام ب���ال بهدف���ني للبرتغالي 
البرت���و كارليتوس  كارلوس 
)11( واالرجنتين���ي فيديريكو 
امليراريس )87(، وهي املباراة 
الثانية لرانيي���ري على رأس 
االدارة الفنية لروما بعد االولى 
االحد املاض���ي عندما فاز على 

مضيفه سيينا 1-2.
وفي املجموعة ذاتها، تعادل 
البلغاري مع  سس���كا صوفيا 
فوالم االجنلي���زي 1-1 بهدف 
للبرازيلي فيريرا ميشال )62( 
مقابل هدف للسنغالي ديومانسي 

كامارا )65(.
ومن���ي فري���ق العاصم���ة 
االيطالي���ة الثان���ي التس���يو 
بخس���ارة مفاجئ���ة ايضا امام 
ضيفه س���الزبورغ النمساوي 
1-2 ضمن املجموعة السابعة.

الب���ادئ  التس���يو  وكان 
بالتسجيل عبر باسكوالي فوجيا 
)59(، لكن الضيوف ردوا بهدفني 
لفرانتس ش���يمر )82( ومارك 

يانكو )90(.
وف���ي املجموع���ة ذاته���ا، 

تعرض كل م���ن هامبورغ 
االملاني وروما االيطالي وسلتيك 
االسكوتلندي الى خسارة مفاجئة 
خارج القواعد في اجلولة االولى 
من الدور االول ملس���ابقة كأس 
االحتاد االوروب���ي لكرة القدم 
باحللة اجلديدة حتت مس���مى 
»يوروب���ا لي���غ«، االو1ل امام 
رابيد ڤيينا النمس���اوي 3-0، 
والثاني امام بال السويس���ري 
0-2، والثالث امام هابويل تل 
ابيب االسرائيلي 1- 2 اول من 
امس.وسقط اياكس امستردام 
الهولندي في فخ التعادل امام 
الروماني  ضيفه تيموش���وارا 
0-0، وڤالنسيا االسباني امام 
الفرنس���ي، فيما  مضيفه ليل 
اس���تهل ش���اختار دانييتسك 
االوكراني حملة الدفاع عن لقبه 
بفوز ساحق خارج قواعده على 
حساب كلوب بروج البلجيكي، 
وتشهد املس���ابقة مشاركة 48 
فريقا وزعت على 12 مجموعة 
يضم كل منه���ا 4 فرق، حيث 
يتأهل اول وثاني كل مجموعة 
الى الدور الثاني على ان تلتحق 
بها 8 فرق اخرى صاحبة املركز 
الثالث في ال���دور االول )دور 
املجموعات( من مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
ف���ي املب���اراة االولى ضمن 
الثالثة، أحلق رابيد  املجموعة 
ڤيينا اخلسارة االولى هذا املوسم 
بهامب���ورغ متص���در الدوري 
االملاني عندما س���حقه بثالثية 
نظيفة تناوب على تس���جيلها 
السويسري ستيفان هوفمان 
)36( والكروات���ي نيكيتش���ا 
ييالفيتش )44( وكريستوفر 

درازان )76(.
وفي املجموع���ة ذاتها، كان 

برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد.. وبايرن ميونيخ لمواصلة صحوته أمام نورمبرغ.. ويوڤنتوس يواجه ليفورنو

بداية قوية لحامل اللقب شاختار أمام كلوب بروج في »يوروبا ليغ«

مهاجم يوڤنتوس دل بييرو يسدد الكرة بعد تخطيه مدافع ليفورنو أرماندو بيكي   )رويترز(

العب هامبورغ ماركوس بيرغ يحاول املرور من مدافع رابيد ڤيينا هانز ادير          )رويترز(

ليونيل ميسي يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد من أجل حتقيق الفوز                     )رويترز(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

انجلترا )المرحلة السادسة(

شو سبورت 2:451بيرنلي � سندرالند

شو سبورت 51أرسنال � ويغان

شو سبورت 53استون ڤيال � بورتسموث

شو كوميدي اكسترا5هال سيتي � برمنغهام

5بولتون � ستوك سيتي

شو سبورت 7:301وست هام � ليڤربول

إسبانيا )المرحلة الثالثة(

7ديبورتيڤو � اسبانيول

اجلزيرة الرياضية +75ريال مايوركا � تنريفي

اجلزيرة الرياضية +92اوساسونا � اشبيلية

9ملقة � راسينغ سانتاندر

اجلزيرة الرياضية +112برشلونة � أتلتيكو مدريد

إيطاليا )المرحلة الرابعة(
اجلزيرة الرياضية +71نابولي � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +9:451يوڤنتوس � ليڤورنو

ألمانيا )المرحلة السادسة(

4:30هانوڤر � دورمتوند

4:30مونشنغالدباخ � هوفنهامي

4:30بوخوم � ماينتس

4:30شتوتغارت � كولن

دبي الرياضة 4:301بايرن ميونيخ � نورمبرغ

فرنسا )المرحلة السادسة(

اجلزيرة الرياضية 82بولوني � بوردو

8غرونوبل � رين

8لوريان � نانسي

8نيس � موناكو

8سانت اتيان � اوكسير

8سوشو � ڤالنسيان

الكويت الرياضية 10مرسيليا � مونبلييه
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