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عالميةمتفرقات

حسب نتائج استفتاء صحيفة 
الـ »آس« املدريدية، فإن مدرب 
نادي ليڤربول اإلجنليزي احلالي 
ومدرب ڤالنسيا السابق اإلسباني 
رفائيل بنيتيز يعد املرشح األبرز 
خلالفة مانويل بيلليغريني في 
منصـــب اإلدارة التقنية لنادي 

ريال مدريد. فبعد النتائج السيئة 
التشيلي  التي حصدها املدرب 
ظهرت مؤخرا تقارير رشـــحت 
البارزين  املدربـــن  العديد من 
في الســـاحة األوروبية لتولي 
منصـــب املدير الفنـــي اجلديد 

للنادي امللكي. 

جماهير ريال مدريد ترشح بنيتيز بداًل من بيلليغريني
يســــتضيف مان يونايتد حامل اللقب 
على ملعبه »اولدترافورد« توتنهام اواخر 
نوفمبر اجلاري مبوجب قرعة الدور ربع 
النهائي من مســــابقة كأس رابطة االندية 
االجنليزيــــة احملترفة لكــــرة القدم التي 
سحبت امس.وستكون املباراة اعادة لنهائي 
املوســــم املاضي والتي انتهت بفوز مان 

يونايتد بــــركالت الترجيح في االول من 
مارس على ملعب وميبلي. ويحل ارسنال 
ضيفا على مانشستر سيتي في قمة لقاءات 
ربع النهائي، بينما تعتبر مهمة تشلسي 
متصدر الدوري احلالي سهلة نظريا في 
ضيافة بالكبيرن. وجتمع املباراة االخيرة 

بورتسموث مع ضيفه استون ڤيال.

قرعة »الرابطة« تضع مان يونايتد في مواجهة توتنهام

مهاجم ارسنال ڤان بيرسي تألق أمام توتنهام وسجل هدفني               )أ.پ(

أرسنال يذل توتنهام بثالثية في »دربي« لندن
فوز صعب لدورتموند على هرتا برلين.. وإنتر ميالن يواجه ليفورنو

أذل ارســــنال ضيفه توتنهام حن 
هزمه 3-0 في دربــــي العاصمة لندن 
امس في افتتاح املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم. ورفع 
ارسنال الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده 
الى 22 نقطة وصعد الى املركز الثاني 
مؤقتا. في املقابل، وتوقف رصيد توتنهام 
عند 19 نقطة في املركــــز الرابع وبات 
مهددا بفقدانه ملصلحة ليڤربول. على 
ســــتاد االمارات امام اكثر من 60 الف 
متفرج، عجز ارسنال عن اقتحام عرين 
ضيفه في الدقائق االربعن االولى رغم 
الســــيطرة امليدانية شــــبه التامة على 
املجريات والفــــرص الضائعة الكثيرة 
خصوصا من جانب الهولندي روبن ڤان 
بيرسي الذي افتتح التسجيل بعد رمية 
جانبية من اجلهة اليمنى في منتصف 
امللعب رفعهــــا الكرواتي ادواردو بديل 
الدمناركي نيــــكالس بندتنر )37( الى 
نقطة اجلزاء فارتطمت الكرة باالرض 
وخدعت احلــــارس البرازيلي غوميش 
ودفعها ڤان بيرسي بقدمه في الشباك 
)42(. وبعد ركلة البداية، خطف االسباني 
فرانسيسك فابريغاس الكرة داخل دائرة 
منتصف امللعب وهرب من اجلميع ومن 
احلارس ووضع الكرة على ميينه )43(. 
وفي الشوط الثاني، تبادل ڤان بيرسي 
الكرة مع الروســــي اندري ارشافن ثم 
وصلت الى الفرنســــي آبو ديابي الذي 
اهدر فرصة حقيقية بتسديد الكرة في 
جسم احلارس دون مراقبة )49(، اتبعها 
ادواردو بفرصة ال تضيع اال نادرا )52( 
قبل ان ينجــــح في حتويل كرة خطرة 
اطلقهــــا ديڤيد بنتلي الى ركنية )57(. 
واضاف ارســــنال الهدف الثالث بعدما 
قاد الفرنســــي بكاري سانيا هجمة من 
اجلهة اليمنى وتوقف الالعب قليال بعد 
ان ارتطمــــت الكرة بيده لكن احلكم لم 
يطلق صافرته فأرسلها عرضية فشل 
غوميش في السيطرة عليها وارتطمت 
بقدم املدافع ليدلي كينغ قبل ان يكملها 
ڤان بيرســــي بيمناه في الشباك )59(. 
وتختتم املرحلة احلادية عشرة اليوم 

بلقاء برمنغهام مع مانشستر سيتي.
إيطاليا

يأمل انتر ميالن حامل اللقب في األعوام 
األربعة األخيرة مواصلة هيمنته على بطولة 
ايطاليا »سيري أ« وتعزيز صدارته التي 
تبلغ أربع نقاط عن وصيفه يوڤنتوس، 
عندما يحل على ليفورنو اليوم في املرحلة 
احلادية عشرة. ورفع انتر ميالن رصيده 
الى 25 نقطة بعد فوزه على باليرمو 3-5 
بعدما كان متقدما 4-0، ويتوقع ان تكون 
رحلته سهلة الى ملعب »أرماندو بيكي« 
التابع لليفورنو الثامن عشر.ورمبا يقوم 

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ببعض 
التغييرات في تشكيلته قبل رحلته الطويلة 
الى اوكرانيا االسبوع املقبل عندما يواجه 
دينامو كييڤ في مســــابقة دوري ابطال 
اوروبا. وحقق ليفورنو فوزين متتالين 
بعد تسلم املدرب اجلديد سيرسي كوزمي 
مهامه خلفا جلينارو روتولو، لكن مواجهة 
انتر ستكون مختلفة للفريق الذي ميلك 
أضعــــف هجوم في الدوري )4 اهداف في 
10 مباريات(. وفي باقي املباريات، يلعب 
كالياري مع اتاالنتا وكييڤو مع اودينيزي 
وفيورنتينا مع كاتانيا وروما مع بولونيا 
وسمبدوريا مع باري وسيينا مع التسيو 

وباليرمو مع جنوى.
إسبانيا

يلعب اليوم في ختام املرحلة التاسعة 
مــــن بطولة اســــبانيا »ليغا«ڤياريال مع 
تينيريفي واســــبانيول مع بلــــد الوليد 
ومايوركا مع راسينغ سانتاندر وسرقسطة 
مع امليريا وملقة مع ڤالنسيا وديبورتيفو 

ال كورونا مع سبورتينغ خيخون.
 ألمانيا

حقق بوروسيا دورمتوند فوزا صعبا 
علــــى ضيفه هرتا برلــــن صاحب املركز 

األخير 2-0 اول من امس في افتتاح املرحلة 
احلادية عشرة من الدوري االملاني لكرة 
القدم. ورفع بوروسيا دورمتوند رصيده 
الــــى 16 نقطة وانتقل مرتبة على ســــلم 
الترتيب فاصبح في املركز التاسع، فيما 
مني هرتا برلن بهزميته التاسعة مقابل 
فوز وتعادل. وتختتــــم املرحلة احلادية 
عشرة مبباراتن حيث يلعب فرايبورغ مع 

هوفنهامي وفرانكفورت مع بوخوم.
وفي الدوري الفرنسي تختتم املرحلة 
الثانية عشرة بثالث مباريات حيث يلتقي 
نيس مع لومان ورين مع ڤالنسيان وسوشو 

مع باريس سان جرمان.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الحادية عشرة(

اجلزيرة الرياضية +57روما ـ بولونيا

5كييڤو ـ اودينيزي 

اجلزيرة الرياضية +54سمبدوريا ـ باري

5سيينا ـ التسيو

اجلزيرة الرياضية +51ليڤورنو ـ انترميالن

5كالياري ـ اتاالنتا

اجلزيرة الرياضية +55فيورنتينا ـ كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +10:451باليرمو ـ جنوى

إنجلترا )المرحلة الحادية عشرة(
شو سبورت71برمنغهام ـ مانشستر سيتي 

إسبانيا )المرحلة التاسعة(
7اسبانيول ـ بلد الوليد

7ريال مايوركا ـ راسينغ سانتاندر

اجلزيرة الرياضية +73ڤياريال ـ تينيريفي

7ريال سرقسطة ـ امليريا

اجلزيرة الرياضية +92ملقا ـ ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +112ديبورتيڤو ـ خيخون

ألمانيا )المرحلة الحادية عشرة(
دبي الرياضية 5:302فرايبورغ ـ هوفنهامي

دبي الرياضية 7:302فرانكفورت ـ بوخوم

فرنسا )المرحلة الثانية عشرة(
7نيس ـ لومان

7رين ـ ڤالينسيان 

الكويت الرياضية11سوشو ـ باريس سان جرمان
اجلزيرة الرياضية 1

بعد انتهاء مدة إيقافها عامين من قبل االتحاد الدولي للتنس

هينغيز تفضل الفروسية عن العودة للمالعب
تشعر السويسرية مارتينا هينغيز ان األبواب شرعت 
أمامها مجددا منذ 30 سبتمبر املاضي، اذ انتهت مدة إيقافها 
عامن من قبل االحتاد الدولي للتنس، عقابا على اكتشاف آثار 
للكوكاين في عينة من بولها، وصادف ذلك عيد مولدها الـ 29. 
هينغيز السعيدة بزوال »غيمة اإليقاف« لن تستغل املناسبة، 
كما أكدت، للعودة الى املالعب، بل لتمكنها من متابعة مباريات 
التنس عن قرب، »وهذا ما أحبه، وبعد عزلة قسرية عن هذا 
العالم«. وكانت هينغيز التي استعادت حريتها، منعت من 
حق دخول املالعب او الظهور عبر الشاشة الصغيرة، فتعذر 
عليهــــا التعليق على املباريات، »وظيفة« درجت عليها اثر 
انقطاعها األول عن املشاركة في الدورات عام 2003. وشمل 
املنع ايضا خوضها أي رياضة اوملبية اخرى حتى في فئة 
الهواة. كما انها لم تستطع حضور لقاء ابطال اللعبة السابقن 
»االحتفالي« في وميبلدون وفالشينغ ميدوز. حالة تصفها 
بـ »القاهرة«، وتضيف: »انه اجلنون بعينه، اصبحت نكرة 

على رغم األلقاب والشهرة. عقوبة تضع املذنب والبريء في 
ســــلة واحدة«. ال تبالغ هينغيز بالقول انها صدمت عندما 
تلقت قرار االيقــــاف، على رغم إصرارها وإميانها ببراءتها 
وجهلها ما حصل. وتعترف انهــــا انهارت من وقع القرار، 
خصوصا ان الرعاة ابتعــــدوا عنها ووضع االحتاد الدولي 
يده على عائداتها املالية احملصلة بن دورة وميبلدون عام 
2007 واعالن قرار إيقافها في مطلع 2008، والبالغة 87709 
يورو. وتنطلق هينغيز مجددا في رحلة احلياة سعيا »الى 
تقدمي األفضل واالستفادة قدر االمكان من احلياة القصيرة«، 
مؤكدة ان عودتها الى بطوالت التنس غير واردة، باعتبار 
ان هذه اخلطوة ال تتحقق من دون وجود هدف، »وأهدافي 
مصوبة نحو مكان آخر«. وتوضح »مازحة«: »العودة غير 
مجدية في ظل كثافة حضور الروســــيات، وكل يوم تظهر 
العبة جديدة قادرة على النيل من اجلميع«.وتستمتع هينغيز 
)1.70م( في قرية شينديلليجي السويسرية، وتشعر على 

صهوة جوادها وهــــي جتوب الروابي اخلضراء وكأنها في 
اجلنة. ومنذ سنوات عشقت هينغيز اخليول، وتربي أربعة 
منها. تزاول التنس التي جلبت لها الثروة والشهرة في »ايام 
تقاعدها« بوتيرة غير منتظمة مع صديقها احملامي، او مع 

طالب أكادميية اللعبة التي تديرها والدتها.
وتوضح هينغيــــز ان »عودتها للرياضة« قد تكون من 
خالل الفروسية وعلى صهوة اجلواد »راغانا« حتديدا في 
مســــابقة »كأس غوتشي« في ديســــمبر املقبل في باريس، 
اذ حصلت على دعوة خلوض مبــــاراة فئة الهواة، وطبعا 
ستخضع لقانون مكافحة املنشطات بحيث تبلغ عن عنوانها 
وبرنامج حتركها ليتسنى للوكالة الدولية إجراء فحوص 
فجائية لها، وهي أساسا خضعت لواحد منها ما ان انتهت 
مــــدة إيقافها. وتصف هينغيز اآلليــــة املعتمدة من الوكالة 
الدولية بأنها »مراقبة لصيقة وكأننا مجرمون«، مستدركة 

مارتينا هينغيز تعود لرياضة الفروسية بعد اعتزال التنس»هذا ال يعني انني أخالف هذه القواعد«.

مارادونا يعلن قائمة األرجنتين لمواجهة إسبانيا

أعلن املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم دييغو 
مارادونا القائمة التي يخوض 
بها الفريق مباراة اسبانيا الودية 
املقررة في 14 نوفمبر اجلاري 
مبدريد، والتي تضم العديد من 
جنوم التاجنو في أوروبا، وفي 
مقدمتهم جنم برشلونة ليونيل 
ميسي. وقرر مارادونا في اليوم 
التاســـع  الذي أكمل فيه عامه 
واألربعن استدعاء العب وسط 
إنتر ميالن اإليطالي استيبان 
كامبياسو، وذلك للمرة األولى 
منذ توليه تدريب الفريق، كما 
فاجأ اجلميع بضم مدافع نادي 
روبن كازان الروسي كريستيان 
أنسالدي، وأعاد مجددا العبي 
وسط فريقي العاصمة االسبانية 
فرناندو غاغو من ريال مدريد 

وماكسي رودريغيز من جاره 
املقابل،  أتلتيكـــو مدريد.فـــي 
أبقى املديـــر الفني على ظهير 
إنتر ميـــالن املخضرم خافيير 
زانيتي خارج القائمة، بعد أن 
كان استبعده من آخر مباراتن 
أميركا  للمنتخب في تصفيات 
اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم 
2010 في جنوب أفريقيا.وستكون 
مواجهة أسبانيا هي األولى في 
سلسلة من املباريات الودية التي 
يخوضها املنتخب األرجنتيني 
استعدادا لكأس العالم، وبينها 
لقاء املنتخب األملاني في مارس 
املقبل.وضمـــت قائمة الالعبن 
كال من:حلراسة املرمى: سرجيو 
روميـــرو )ألكمـــار( وماريانو 
أندوخـــار )كاتانيـــا(. وفـــي 
خط الدفـــاع: جابرييل هاينزه 

)أوملبيك مرســـيليا( ومارتن 
دمييكيليس )بايرن ميونيخ( 
وكريســـتيان أنسالدي )روبن 
كازان( وفابريسيو كولوتشيني 
)نيوكاسل( ونيكوالس باريخا 
)إسبانيول(. وفي خط الوسط: 
خافيير ماسكيرانو )ليڤربول( 
وفرناندو غاغو )ريال مدريد( 
وأنخـــل دي ماريـــا )بنفيكا( 
ويوناس جوتييريز )نيوكاسل( 
وبابلو اميار )بنفيكا( واستيبان 
كامبياسو )إنتر ميالن( وماكسي 
رودريغيز )أتلتيكو مدريد(. وفي 
خط الهجوم: سرجيو أغويرو 
)أتلتيكو مدريد( وكارلوس تيفيز 
)مانشستر ســـيتي( وليونيل 
ميسي )برشـــلونة( وإيزيكل 
الفيتسي )نابولي( وغونزالو 

هيغوين )ريال مدريد(.

تعقدت مهمة البرازيل في التأهل الى الدور الثاني 
)ثمن النهائي( من كأس العالم في كرة القدم للناشئن 
)دون 17 عاما( املقامة في نيجيريا، بعد خسارتها امام 
سويسرا 0-1 في ابوجا في اجلولة الثالثة األخيرة من 
منافسات املجموعة الثانية. وسجل نسيم بن خليفة 
الهدف في الدقيقة 21. وفي الغوس، تغلبت املكســـيك 
على اليابان 2-0 ســـجلهما كارلوس كامبوس )65( 
وكارلـــوس بارا )79(. وتتصدر سويســـرا املجموعة 
برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات مقابل 6 للمكســـيك 
التي رافقتها إلى ثمـــن النهائي، و3 للبرازيل التي قد 
يســـعفها احلظ في ان تكون احد 4 منتخبات صاحبة 
أفضل مركز ثالث، في حن منيت اليابان بخســـارتها 
الثالثة على التوالي وخرجت صفر اليدين. وضاعفت 
خسارة البرازيل حظوظ أملانيا في التأهل بعد حلولها 
ثالثة في املجموعة األولى برصيد 4 نقاط، فيما خطفت 

نيجيريا واألرجنتن بطاقتي التأهل املباشر. وكانت 
األرجنتن قد خسرت امام نيجيريا 1-2 في باوتشي في 
اجلولة الثالثة األخيرة من املجموعة األولى، وتأهلتا 
معا الى الدور الثاني )ثمن النهائي(. وسجل استيبان 
اورفانـــو )2( هدف االرجنتـــن، واوموه اوجابو )5( 
وساني اميانويل )72 من ركلة جزاء( هدفي نيجيريا. 
وفي مباراة ثانية في ابوجا، فازت أملانيا على هندوراس 
بثالثة اهداف سجلها لينارت ثي )55 و56( وكيفن فوالند 
)73( مقابـــل هدف النطوني لوزانو )46(.  وتصدرت 
نيجيريا ترتيب املجموعـــة برصيد 7 نقاط مقابل 6 
لألرجنتن و4 ألملانيا التي بات عليها االنتظار ملعرفة 
امكانية تأهلها كأحد 4 منتخبات صاحبة أفضل مركز 
ثالث. في املقابل، منيـــت هندوراس بهزميتها الثالثة 
على التوالي بعد ان خسرت أمام األرجنتن ونيجيريا 

بنتيجة واحدة 0-1 في اجلولتن األولين.

أعلن التوغولي إميانويل أديبايور مهاجم مانشستر 
ســـيتي اإلجنليزي أنه رحل عن أرســـنال بعدما علم 
من أرسن ڤينغر املدير الفني للفريق اللندني أنه لن 
يشارك في لقاءات املدفعجية. وأكد أديبايور أن ڤينغر 
جعل خياراته محدودة، ولم يترك له فرصة البقاء في 
أرسنال. وقال أديبايور في تصريحات لشبكة »سي.
إن.إن« األميركية »عندما جلســـت مع ڤينغر تبينت 
من حديثه أنه في حال اختياري لالســـتمرار فلن أجد 
فرصة للمشاركة«. وأشـــار أديبايور في تصريحات 
أخرى لصحيفة »ذا دايلي ميرور« البريطانية إلى أن 
فابريغاس قائد أرسنال ســـينتقل إلى أي فريق آخر 

مبجرد التعثر في احتالل مركز في الدوري اإلجنليزي 
يؤهل الفريـــق اللندني لدوري أبطـــال أوروبا. وقال 
املهاجم فـــارع الطول »الالعبون الكبار في أرســـنال 
مثل فابريغاس ســـيرحلون عن أرسنال أيضا، ولكن 
تركيزي منصب على ســـيتي فقط«. وأشارت العديد 
من التقارير اإلسبانية مؤخرا إلى رغبة برشلونة في 
احلصول على خدمـــات فابريغاس لتدعيم الصفوف 
في الشتاء، خاصة في ظل النقص الذي سيعاني منه 
الفريق الكاتالوني خالل بطولة األمم األفريقية في يناير 
املقبل، وهو ما نفاه الالعب في العديد من املناسبات، 

رابطا مستقبله بأرسنال.

نيجيريا واألرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال الشباب وألمانيا تنتظر

تأهل المكسيك وسويسرا.. والبرازيل تعّقدت مهمتها

أديبايور: ڤينغر أبعدني وفابريغاس سيرحل

 قال فريق كامبوس ميتا اجلديد ان السائق البرازيلي 
برونو سينا ابن شقيقة الراحل ايرتون سينا بطل العالم 
ثالث مرات سيقود له ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات 
فورموال واحد في املوسم املقبل. وقال الرئيس التنفيذي 
للفريق انريكي رودريجيز دي كاسترو في بيان »بالنسبة 
لكامبوس ميتا فإنه لشرف غير عادي أن يعيد )الفريق( 

اسم سينا إلى )بطولة( فورموال واحد من جديد«.
أحلق داالس مافريكس اخلسارة األولى بحامل اللقب 
ل��وس اجنيليس ليك��رز 94 - 80 ضمن الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة، في حني حقق كليفالند كافالييرز 
فوزه االول بعد خسارتني. ولعبت متريرات املخضرم جيسون 
كيد )11( وتسديدات العمالق االملاني ديرك نوفيتسكي )21 
نقطة و10 متابعات( دورا رئيسا في فوز داالس خارج أرضه 

على ملعب ستيبلز سنتر أمام 18.997 متفرجا.
يتوجه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا 
سيلڤا الى لندن يرافقه وفد كبير من الوزراء والصناعين 
لبحث تنظيم االلعاب االوملبية واالستثمارات، على ما 
اعلنت الرئاسة. وسيتم التركيز على االلعاب االوملبية 
التي تنظمها بريطانيا العام 2012 والبرازيل العام 2016 
في ريو دي جانيرو في اللقاء بن لوال ورئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون االربعاء املاضي، على ما اكد 
املتحدث باسم الرئاسة مارسيلو بومباخ. واوضح بومباخ 
»سيتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي تسمح 
باســــتفادة البرازيل من اخلبرة التي متلكها بريطانيا 

)من اجل االلعاب االوملبية(«.
اكد برشلونة بطل دوري الدرجة االولى االسباني لكرة 
القدم ان قائده كارليس بويول وقع عقدا ملدة ثالث سنوات 
يستمر مبقتضاه مع فريقه حتى يونيو 2013. وقال برشلونة 
مبوقعه على االنترنت ان عقد املدافع الدولي االسباني البالغ 
من العمر 31 عاما يتضمن فقرة تس��مح له بالرحيل مقابل 

عشرة ماليني يورو.


