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ذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية ان االيطالي روبرتو 46
مانشيني مرشح لتدريب ليڤربول االجنليزي في حال اقالة 
املدرب احلالي االسباني رافايل بنيتيز. ويعاني ليڤربول هذا 
املوسم محليا اوروبيا حيث تعرض خلمس هزائم في 11 مباراة 
في الدوري االجنليزي املمتاز، وخسارتني في 3 مباريات في 
دوري أبطال اوروبا، ما رسم عالمة استفهام على بقاء بنيتيز 

على رأس اجلهاز الفني للفريق.

أكد نادي ميالن االيطالي لكرة القدم رس����ميا ان النجم االجنليزي ديڤيد 
بيكام س����يعود الى صفوفه خالل فترة االنتقاالت الشتوية معارا من نادي 
لوس اجنيليس غاالكسي االميركي على غرار ما حصل من يناير الى يونيو 
2009. ويرغب بيكام )34 عاما( في انهاء املوسم مع ناد اوروبي كبير لتعزيز 
فرصته في املشاركة مع منتخب بالده في نهائيات مونديال 2010 في جنوب 
افريقيا باشراف املدرب االيطالي فابيو كابيللو الالعب واملدرب السابق مليالن 

الذي حث النجم اإلجنليزي على القيام بهذه اخلطوة في املرة السابقة.

مانشيني مرشح لخالفة بنيتيز ميالن يؤكد رسمياً عودة بيكام

عالمية متفرقات كروية متفرقات

حقق نيويورك نيكس فوزه األول هذا 
املوسم في الدوري األميركي للمحترفني لكرة 
السلة على نيو أورلينز هورنتس 117 � 111 
على ملعبه »ماديسون سكوير غاردن« في 
نيويورك. وسجل ديڤيد لي 28 نقطة وأضاف 
آل هارينغت���ون 24 نقطة والري هيوز 20 
نقطة للفائز الذي تقدم في الربع األول 31 � 
24، قبل عودة هورنتس في الربع الثالث، 
لكن صاحب األرض سجل 40 نقطة مقابل 
30 في الربع األخير ليخرج فائزا في اللقاء 
أمام 19.763 متفرجا. ودك كيفن مارتن سلة 
ممفيس غريزليز ب� 48 نقطة وقاد ساكرامنتو 
كينغز الى الفوز بش���ق األنفس بعد متديد 
الوقت 127 � 116 عل���ى ملعب »أركو أرينا« 
في س���اكرامنتو أمام 17.317 متفرجا. وفي 
باقي املباريات، فاز تش���ارلوت بوبكاتس 
على نيوجيرس���ي نيتس 79 � 68، ولوس 
اجنيليس كليبرز على مينيسوتا متبروولفز 

.90 � 93

قال فريق واشنطن كابيتالز الذي ينافس 
في دوري هوكي اجلليد باميركا الشمالية ان العبه 
اليكس اوفتشكني أصيب بشد في اجلزء العلوي 

من جسمه وان تقييم حالته يتم اسبوعيا.

تأهل السويسري روجيه فيدرر املصنف 
االول في العالم الى الدور الثاني من دورة بال 
السويسرية الدولية للتنس اثر فوزه على 

البلجيكي اوليفييه روشو 6 � 3 و6 � 4.

صعد الروسي نيكوالي دافيدنكو املصنف 
ثانيا الى الدور الثاني من دورة ڤالنسيا االسبانية 
الدولي��ة للتنس اث��ر فوزه عل��ى الكولومبي 

اليخاندرو فاال 6 � 2 و6 � 1.

أعلن العب التنس االملاني طومي هاس 
املصنف 17 عامليا، ع���ن إصابته بڤيروس 
إنفلونزا اخلنازير ومتنى العودة الى التمارين 
قريبا بحسب النشرة اإللكترونية لصحيفة 

»بيلد« األملانية الصادرة امس.

أعلن نادي بولونيا اإليطالي لكرة القدم 
مبوقعه على اإلنترنت امس أنه من املنتظر 
مش���اركة العب خط الوسط الغاني ستيفن 
أبياه بالتدريبات مع عودة الالعب إلى الدوري 

اإليطالي بعد غياب امتد ألربعة أعوام.

يرقد العب املنتخب األرجنتيني لكرة القدم 
السابق فرناندو كاسيريس في حالة خطيرة للغاية 
بإحدى املستشفيات بعد أن تعرض لهجوم من 
مجموعة من األشخاص حاولوا سرقة سيارته 

بإقليم العاصمة بوينس آيرس.

مازال مانويل نوير حارس مرمى شالكه 
األملاني لكرة القدم في دائرة اهتمامات ناديي 
باي���رن ميوني���خ األملاني، وم���ان يونايتد 
اإلجنليزي، رغم اعتراض املدرب فيليز ماغاث  
املدير الفني لشالكه، بحسب ما أفادت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.

افاد احتاد منطقة كاتالونيا االسبانية لكرة 
القدم ان الالعب الدولي واملدرب السابق الهولندي 

يوهان كرويف سيش��رف عل��ى منتخب هذه 
املنطقة الغنية في شال شرق اسبانيا.

ذك���ر نادي اينتراخ���ت فرانكفورت ان 
مهاجمه اليوناني يوانيس اماناتيديس سيغيب 
نحو 4 اسابيع عن املالعب جراء اصابة في 
الركبة تعرض لها خالل مباراة من الدوري 

االملاني لكرة القدم.

يغيب اجلن��اح األرجنتيني داميان ألفاريز 
عن صفوف فريقه باتشوكا حتى نهاية مرحلة 
ذهاب الدوري املكس��يكي لكرة القدم )أبرتورا( 

بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

تقدم إكتور ريفويرا املدير الفني لفريق 
أتلتيكو توكومان، الذي صعد هذا املوسم إلى 
دوري الدرجة األولى األرجنتيني لكرة القدم 
للمرة األولى في تاريخه، باستقالة من منصبه 
بس���بب النتائج السيئة التي حققها الفريق 
في مرحلة ذهاب الدوري احمللي )أبرتورا(، 

وآخرها اخلسارة 0-4 أمام ريسينغ.

ساعات وميداليات مكافآت 
التأهل لالعبي كوريا الشمالية

منحت كوريا الش����مالية مكافآت لالعبي املنتخب الوطني الذي 
تاهل الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 2010 وذلك للمرة 
االولى منذ مونديال 1966 في اجنلترا، كما ذكرت وكالة االنباء الكورية 
املركزية. واوضح����ت ان الالعبني واعضاء اجلهاز الفني واالداريني 
سيحصلون على ميداليات تقديرية وساعات حتمل صورة الزعيم 
كني يونغ -ايل. وكان املنتخب الكوري الشمالي بلغ نهائيات كأس 
العالم 2010 اثر تعادله الس����لبي مع السعودية في يونيو املاضي، 
ليحجز مكانه بني النخبة العاملية للمرة االولى منذ عام 1966 عندما 
حقق اجنازا مدويا بفوزه على ايطاليا 1-0 س����جله باك دو ايك، ثم 
كان قاب قوس����ني او ادنى من حتقيق مفاجأة اخ����رى عندما تقدم 
عل����ى نظيره البرتغالي 3-0 في رب����ع النهائي قبل ان يقلب النجم 
اوزيبيو ورفاقه النتيجة ف����ي مصلحتهم ويخرجوا فائزين 3-5. 
وذكرت ش����بكة التلفزة الكورية املركزية ان نائب الرئيس الكوري 
الشمالية يانغ هيونغ-س����وب قام بتوزيع املكافآت على الالعبني 
ونقلت عنه »جلب الالعبون املجد للدولة وشجعوا جيشنا وشعبنا 
الذين يعانون من اجل بناء دول����ة رائعة«. وكان املنتخب الكوري 
الش����مالي اقام معسكرا تدريبيا في فرنسا خاض خالله مباراة ضد 
نانت انتهت بالتعادل، في حني يس����تضيف بعد غد اخلميس نادي 

اتلتيكو سوروكابا البرازيلي.

»عين« شتوتغارت على كورانيي ولوف ويوڤانوڤيتش
أعلن رئيس نادي شتوتغارت بطل الدوري االملاني لكرة القدم 
عام 2007 ارفني شتود امس ان فريقه بحاجة ماسة الى التعاقد 

مع مهاجم في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.
وقال شتود في تصريح لصحيفة »شتوتغارتر ناخريخنت« 
احمللية »بالنظر الى الوضع الذي نعيشه حاليا سيكون التعاقد 
مع مهاجم جديد في فترة االنتقاالت الشتوية امرا ضروريا« في 
اشارة الى معاناة فريقه في املوسم احلالي بعد تخليه عن جنمه 
الدول���ي ماريو غوميز الى بايرن ميونيخ في فترة االنتقاالت 

الصيفية بصفقة قياسية في املانيا )30 مليون يورو(.
وبحسب الصحيفة فان مدرب شتوتغارت الدولي السابق 
ماركوس بابل الذي يواجه خطر االقالة بسبب النتائج املتواضعة 
التي يحققها الفريق في املوسم احلالي، اكد حاجته الى تعزيز 
صفوف الفريق مبهاجم من الطراز الرفيع، وقال »سأكون سعيدا 

في حال توصلنا الى التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع«.
ومن بني االسماء املرشحة لالنضمام الى شتوتغارت والتي 
تتطرق اليها وسائل االعالم احمللية مهاجم شالكه كيفن كورانيي 

الذي ينتهي عقده مع فريقه الصيف املقبل.
واوضحت الصحيفة ان ش���الكه سيضطر الى التخلي عن 
كورانيي في فترة االنتقاالت الشتوية دون انتظار انتهاء عقده 
الصيف وذلك من اجل االس���تفادة من الصفقة خصوصا انه 

يعاني من ديون ثقيلة.
وتابعت ان عني شتوتغارت ترصد ايضا البرازيلي فاغنر 
لوف الذي يلعب حاليا مع بامليراس على س���بيل االعارة من 
سسكا موسكو الروسي، والعب الوسط املهاجم لنادي ستاندار 
لياج البلجيكي الدولي املونتينيغري ميالن يوڤانوڤيتش الذي 

حاول شتوتغارت التعاقد معه الصيف املاضي.

وعاش أرسنال نهاية أسبوع 
رائعة، بعد تغلبه بسهولة على 
جاره توتنهام 3-0 في بطولة 
اجنلترا السبت املاضي، ليقترب 
أكثر من فرق الصدارة علما بأنه 

ميلك مباراة مؤجلة.
ويقول قائد الفريق االسباني 
سيس���ك فابريغاس: »نتمنى 
طبعا تسجيل أربعة أو خمسة 
أهداف في كل مباراة، لكن في 
كرة القدم احلالية يتعني عليك 
أحيان���ا اال ترتكب الكثير من 
الكرة... في  االخطاء وتخسر 
الي���وم الذي نعج���ز فيه عن 
التسجيل، يجب ان نقتل املباراة 
التمرير  بطرق أخرى، عب���ر 

واالحتفاظ بالكرة«.
ويعتمد أرسنال على هدافه 
الهولندي روبن فان برسي )26 
عاما( الذي سجل سبعة أهداف 
السبع األخيرة،  في مبارياته 
بعد متوضعه على رأس الثالثي 
الذي رسمه املدرب  الهجومي 

الفرنسي أرسني فينغر.
ويغيب ع���ن »املدفعجية« 
الدمناركي نيكالس  املهاج���م 
بندتنر، لكن يعود الى صفوفه 
العب الوسط الفرنسي سمير 
نصري الذي خاض 90 دقيقة 
أمام ليڤربول في مسابقة كأس 
رابط���ة األندية، والتش���يكي 

توماس روزيتسكي.
من جهته، كان فوز ألكمار 
على غرونينغن 1-0 السبت 
املاض���ي في بطول���ة هولندا، 
الثاني له في خمس مباريات، 
وه���و يبتع���د 14 نقط���ة عن 

املتصدر تفنتي.
 وفي نفس املجموعة يستقبل 
ستاندار لياج البلجيكي األخير 
)نقطة واح���دة( أوملبياكوس 
اليوناني على ملعب »موريس 

دوفران« في لياج.

وكريستيان تراش خالل التعادل 
األخير مع بايرن ميونيخ 0-0 

في الدوري.
ويعتمد اشبيلية على املهاجم 
البرازيلي لويس فابيانو، املتألق 
ألفارو نيغريدو واجلناح البارز 
خيس���وس ناف���اس )23 عاما( 
أحد املرشحني الختراق تشكيلة 
منتخب اسبانيا في كاس العالم 

املقبلة.
وفي نف���س املجموعة، يحل 
غالسغو رينجرز االسكوتلندي 
على يونيريا اورزيتشني الروماني 
الوصيف، بعد خسارته ذهابا على 

أرضه بنتيجة كبيرة 1-4.
املدرب والتر  ويحتاج فريق 
سميث الى الفوز كي يبقي على 
آماله بالتأهل الى الدور الثاني، اذ 
يبلغ رصيده نقطة وحيدة بعد 

ثالث مباريات.
ومت نقل املب���اراة الى ملعب 
ش���تيوا بوخارس���ت التس���اع 
ملعب »تينيريتولوي« لسبعة 
آالف متفرج فقط، وهو ما ليس 
كافيا الستضافة مباريات دوري 

االبطال.

الرصيد الخالي 

وفي املجموعة الثامنة، يبحث 
أرس���نال االجنليزي ع���ن ابقاء 
رصيده خاليا من اخلسارة عندما 
يستقبل على »ستاد االمارات« 
ألكمار الهولندي الذي اقتنص منه 
هدف التعادل في الوقت القاتل 
ذهابا )1-1( رغم سيطرة الفريق 

اللندني على مجريات اللعب.
ويتص���در ارس���نال ترتيب 
املجموعة برصيد س���بع نقاط 
بفارق نقطة ع���ن اوملبياكوس 
اليونان���ي وخم���س نقاط عن 
ألكمار، لذا تبدو طريقه الى الدور 
الثاني معبدة للموس���م العاشر 

على التوالي.

وحتض���ر اش���بيلية ملباراة 
شتوتغارت بفوزه على خيريز 
2-0 السبت املاضي في بطولة 
اس���بانيا، لكن مدرب���ه مانولو 
خيمينيز ق���ال ان العبيه كانوا 
يفكرون في مباراة شتوتغارت: 
»أريد ان أوضح صعوبة خوض 
تلك املباريات قبل ثالثة أيام من 
مواجه���ات دوري األبطال. كيف 
تشرح لالعبيك ان النقاط الثالث 
هامة، عندم���ا يدركون ان الفوز 
الى  أمام شتوتغارت سيؤهلهم 

الدور الثاني؟«.
ويعاني خيمينيز من اصابة 
حارسه اندريس بالوب، واجلناح 
البرازيلي أدريان���و، كما يحوم 
الشك حول مشاركة مهاجمه املالي 

فريدريك كانوتيه.
من جهته، يعاني شتوتغارت 
املتأرجح فوق منطقة السقوط في 
بطولة أملانيا، من اصابة املكسيكي 
الدول���ي ري���كاردو أوس���وريو 

عندما يستقبل شتوتغارت األملاني 
على ملعبه »سانشيز بيزخوان« 
في األندلس، كان اش���بيلية فاز 
3-1 على أرض خصمه األملاني في 
اجلولة املاضية، فتصدر املجموعة 
السابعة برصيد 9 نقاط وبفارق 
مريح أمام يونيريا الروماني )4 
نقاط( وشتوتغارت )نقطتان(.

ديبريش���ني املجري على ملعبه 
»أرتيميوفرانكي« في فلورنسا، 
بعد ان فاز علي���ه خارج أرضه 

4-3 في مباراة نارية.

 سعي للفوز

ويسعى اشبيلية االسباني إلى 
حجز بطاقت���ه الى الدور الثاني 

عقد جيد من الناحية املادية بحال 
اراد االنتقال الى فريق آخر.

ويعان���ي »احلم���ر« لغياب 
ملهمهم جي���رار، وضعف لياقة 
املهاجم االسباني فرناندو توريس، 
ويحوم الشك حول مشاركة املدافع 

الدمناركي دانيال آغر.
البرازيلي  وقال مدافع ليون 
كريس )32 عاما( الذي سيحمل 
شارة القائد بدال من سيدني غوفو 
الليلية:  املعاقب اداريا لسهراته 
»س���يقدم ليڤربول كل شيء كي 
يبقى على قيد احلياة في املسابقة، 
أكان مع ستيفن جيرار وفرناندو 

توريس أو بدونهما«.
ويحتاج ليون الى التعادل كي 
يتأهل، وهو م���ا لم يفعله بهذه 
السهولة منذ حقبة املدرب جيرار 
أوييه بني 2005 و2007 كما يقول 

كريس.
املجموع���ة،  نف���س  وف���ي 
يس���تقبل فيورنتين���ا االيطالي 

وس���جل فيها مدافعه البرازيلي 
لوسيو هدفا في مرمى فريقه.

ودع���ا مهاج���م انترمي���الن 
االرجنتيني دييغو ميليتو زمالءه 
الى اظهار معدن الفريق االيطالي 
قبل ف���وات األوان: »الفوز على 
كييڤ ثم روبن كارزان سيكون 
صعبا، لكن اذا أردنا التأهل الى 
الدور الثاني يجب ان نقوم بذلك. 
نتعطش للفوز في أوروبا ونريد ان 

نستعيد موجة االنتصارات«.
يذكر ان انتر ميالن هو الفريق 
الوحيد الذي تعادل في مبارياته 
الثالث حتى االن في الدور االول 

من املسابقة.

 تفكير في التأهل

وسيكون مش���روعا لليون 
الفرنس���ي التفكير ف���ي بطاقة 
التأهل عندما يستقبل ليڤربول 
االجنليزي »اجلريح«على ملعبه 
»جيرالن« بعد ان هزمه 2-1 في 
اجلولة املاضية وتصدر املجموعة 
اخلامس���ة بف���ارق 3 نقاط عن 
فيورنتينا االيطالي و6 نقاط عن 
ليڤربول امل���درك انه ال بديل له 
سوى الفوز في حال أراد االستمرار 

منطقيا في املسابقة.
وتعرض ليڤربول خلسارته 
اخلامسة في 11 مباراة في بطولة 
اجنلترا، أمام فوالم 1-3 السبت 
املاضي، وهو يواجه غياب 12 العبا 
بسبب االصابة أمام ليون ابرزهم 

قائده ستيڤن جيرارد.
وازداد الضغ���ط على املدرب 
الذي  االس���باني رافايل بنيتيز 
يواجه االقالة، وكان اس���طورة 
الن���ادي االيرلندي روني ويالن 
آخر منتقديه، اذ اعتبر ان بنيتيز 
يعمل لتقوية الفريق في دوري 
االبط���ال على حس���اب الدوري 
احمللي، بغية حتقيق نتائج جيدة 
اوروبيا تسمح له باحلصول على 

ينتقل برشلونة االسباني 
حامل اللقب في رحلة صعبة 
إلى جمهورية تتارستان حيث 
يحل ضيف���ا على روبن كازان 
افتتاح اجلولة  الروس���ي في 
الرابعة من الدور االول ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
التي يسعى فيها ليون  اليوم 
الفرنسي واشبيلية االسباني 
الى حتقيق تأهل مبكر الى الدور 

الثاني.
وكان برش���لونة سقط في 
اجلولة املاضي���ة على ملعبه 
»كامب نو« أمام ضيفه الروسي 
1-2، لذل���ك يتوق���ع ان تكون 
رحلته ال���ى العاصمة التترية 

محفوفة باملخاطر.
السادسة  وتبدو املجموعة 
مجهول���ة املعالم اذ يتصدرها 
برش���لونة برصي���د 4 نقاط، 
بفارق األهداف عن دينامو كييڤ 
األوكراني وروبن كازان، في حني 
يحتل انتر ميالن بطل ايطاليا 
في األع���وام األربعة األخيرة 
املركز األخي���ر برصيد ثالث 

نقاط من ثالثة تعادالت.
وقلل قائد الفريق كارليس 
بويول من وق���ع التعادل مع 
اوساس���ونا 1-1 ف���ي الدوري 
احمللي، قائ���ال: »ال منر بأزمة، 
بالتأكيد لم تكن بعض املباريات 
ايجابية، لكن برش���لونة قادر 

على الرد دائما«.
البرازيلي  وانضم الظهير 
دان���ي ألفيش الى رحلة كازان 
بعد ابالله من االصابة في وقت 
أسرع من املتوقع، بعد اصابته 

في فخذه في مباراة الذهاب.
انتر مي���الن ضيفا  ويحل 
على دينامو كييڤ األوكراني 
بعد تعادلهما 2-2 على ملعب 
»جوزيبي مياتزا«، في مباراة 
الفري���ق االيطالي  عانى فيها 

برشلونة للثأر من روبن وليون يواجه ليڤربول »الجريح« في »أبطال أوروبا«
إنتر ميالن في ضيافة دينامو كييڤ »المتحفز« وأرسنال يلتقي الكمار وإشبيلية يستضيف شتوتغارت

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 10.454ليون � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية + 10.458فيورنتينا � ديبريشن
اجلزيرة الرياضية + 8.306روبن كازان � برشلونة

اجلزيرة الرياضية + 10.455دينامو كييڤ � انتر ميالن
اجلزيرة الرياضية + 10.456اشبيلية � شتوتغارت

اجلزيرة الرياضية + 10.452اونيريا اورزيتشني � رينجرز 
اجلزيرة الرياضية + 10.457ارسنال � الكمار

اجلزيرة الرياضية + 10.451ستاندار لياج � اوملبياكوس

مطالب  ابراهيموڤيتش  زالتان  السويدي  برشلونة  نجم 
بالنهوض والفوز على روبن كازان لمواصلة مشواره )أ.پ(


