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انتخب أولي هونيس اول من امس رئيسا لنادي بايرن 28
ميونيخ األملان����ي ليتولى أعلى منصب في أكثر أندية كرة 
القدم جناحا وش����هرة في أملانيا بعد ثالثة عقود من شغل 
منصب املدير العام للنادي. وحصل هونيس )57 عاما( على 
4458 صوتا من إجمالي 4490 صوتا في االجتماع السنوي 
للجمعية العمومية لبايرن ليحل محل فرانتس بكنباور، الذي 

ظل رئيسا لبايرن طوال اخلمسة عشر عاما املاضية.

انتخاب هونيس رئيسًا لبايرن ميونيخ
س����يحظى »القيصر« االملاني فرانتس بكنباور مبباراة 
تكرميية سيقيمها له فريقه السابق بايرن ميونيخ بعد 33 
عاما على رحيله عن النادي »الباڤاري«. وكان بكنباور )33 
عاما( ترك بايرن ميونيخ عام 1977 لاللتحاق بفريق نيويورك 
كوزموس، اال انه لم يحظ حينها مبباراة وداعية وهو سينتظر 
حتى اغسطس 2010 ليكرم في مباراة ستجمع االخير بريال 

مدريد االسباني على ملعب »اليانتس ارينا« .

بايرن يكّرم بكنباور متأخرًا 33 عامًا
تعرض اسطورة رياضة الغولف االميركي 
الش����هير تايغر وودز حلادث س����ير خطير في 
فلوريدا وهو في وضع صحي حرج، حس����بما 
كشفت وسائل االعالم االميركية. وقالت شرطة 
سير فلوريدا لوسائل االعالم احمللية ان وودز فقد 
السيطرة على سيارته فاصطدمت باحدى مضخات 

املياه اخلاصة باطفاء احلرائق ثم بشجرة.

وودز في وضع حرج بعد تعرضه لحادث

صراع بين أرسنال و تشلسي على »ستاد اإلمارات«.. ودربي بين إيڤرتون وليڤربول
يواجه تشلسي اختبارا قاسيا 
اليوم عندما يتوجه ملقابلة ارسنال 
عل����ى »س����تاد اإلم����ارات« ضمن 
مباريات املرحلة الرابعة عش����رة 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم. ويتصدر تشلسي ترتيب 
املسابقة بفارق خمس نقاط أمام 
أقرب مالحقيه ويبتعد بفارق ثماني 
نقاط أمام ارسنال، وقد ضمن الفريق 
التأهل إلى دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروب����ا، الى جانب ضمان 

صدارة املجموعة الرابعة. 
وتلقى تشلسي نبأ سعيدا بعد 
الدولي  تعافي العب خط وسطه 
فرانك المبارد، قبل املوعد املتوقع 
من اإلصابة في الفخذ بعدما تلقى 

العالج في صربيا. 
وأوضح انش����يلوتي »تدرب 
)المبارد( خالل اليومني األخيرين، 

وتدرب مع الفريق امس«. 
وفي مباراة غاية في األهمية، 
يلتقي ليڤربول الذي حقق الفوز 
في مباراتني فقط من آخر 11 مباراة 
له في جميع املسابقات، مع مضيفه 

إيڤرتون. 
وق����ال فابي����و اوريليو، العب 
خط وسط ليڤربول، »إنها مباراة 
إيڤرت����ون وفرصة  أم����ام  كبيرة 
كبيرة للتطور واس����تعادة القوة 
التي نحتاجها في املوسم الطويل«. 
ويلتقي ولڤرهامبتون مع برمنغهام 

سيتي.

إيطاليا

إنت����ر مي����الن مباراة  يواجه 
عصيبة اليوم في املرحلة الرابعة 
عش����رة للدوري اإليطالي عندما 

يالقي فريق فيورنتينا. 
ويحتل يوڤنتوس املركز الثاني 
في ترتيب الدوري اإليطالي بفارق 
خمس نقاط خلف إنتر ميالن قبل 
أن يخرج الفريق ملواجهة كالياري، 
الذي تسبب في مشاكل عدة لفريق 
ميالن األس����بوع املاضي، قبل أن 
يخسر أمامه 3 - 4 في مباراة كانت 

أكثر من رائعة. 
وتع����ادل ميالن م����ع أوملبيك 
مرسيليا الفرنسي 1 - 1 في دوري 
األبطال، ويحتاج الفريق اآلن إلى 
الفوز على زيوريخ السويسري من 
أجل حسم تأهله إلى دور الستة 
عشر. وفي وقت متأخر من اليوم، 
يلتقي ميالن � صاحب املركز الثالث 

� مع مضيفه كاتانيا. 
ويس����تضيف بارما، صاحب 
املركز اخلامس، فري����ق نابولي، 
ويخرج باليرمو حتت قيادة مدربه 
اجلديد ديليو روسي ملالقاة كييڤو، 
في حني يتوجه س����يينا، صاحب 
املرك����ز األخير حتت قيادة مدربه 
اجلديد أيضا ألبرتو ماليس����اني، 
ملقابلة باري، ويلتقي التسيو مع 
بولونيا ف����ي العاصمة االيطالية 
روما، في الوقت الذي يلتقي فيه 

اتاالنتا مع روما.

المانيا

يس���تقبل باير ليڤركوزن 
الترتيب شتوتغارت  متصدر 
السادس عشر اليوم في بطولة 
املانيا لكرة القدم )بوندسليغا( 
التي تشهد مواجهة قوية بني 
باي���رن ميوني���خ املتعثر مع 
هانوڤر احلزي���ن على رحيل 

حارس مرماه روبرت انكه. 

ويتصدر ليڤركوزن الترتيب 
برصي���د 27 نقطة أمام ڤيردر 
برمين )26( وشالكه )25(، بعد 
تعادله في املرحلة السابقة على 

أرض بايرن ميونيخ 1 - 1.
وتختتم املرحلة بلقاء بايرن 
ميونيخ على أرض هانوڤر، حيث 
الى حتقيق  سيسعى الضيف 
نتيجة ايجابية أخرى بعد تغلبه 
على ماكابي حيف���ا 1 - 0 في 
دوري ابط���ال اوروبا، واحياء 

آماله بالتأهل الى الدور الثاني 
بعد خسارتني على التوالي أمام 

بوردو الفرنسي. 
وستكون مواجهة »أي دبليو 
أرينا« ممتلئة باملش���اعر  دي 
املؤث���رة ألنه���ا األول���ى على 
املستطيل األخضر بعد اجلنازة 
املهيبة حلارس مرمى هانوڤر 
الدولي روبرت انكه الذي قضى 

انتحارا منذ نحو اسبوعني. 
ويحتل بايرن املركز السابع 

على الالئحة بف���ارق 6 نقاط 
عن باي���ر ليڤركوزن، في حني 
يحتل هانوڤر املركز العاشر بعد 
السابقة  خسارته في املرحلة 

على أرض شالك��ه 0 - 2. 
يذكر ان احل��ارس الش���اب 
فلوريان فروملوفيت��س حرس 
مرم���ى هانوڤ��ر ف���ي املباراة 
األخيرة بدال م���ن انكه ال��ذي 
كان مرشحا حلراس��ة مرم�ى 
منتخب أملاني���ا ف���ي نهائيات 

كأس العالم املقبل��ة.

إسبانيا

تش����هد املرحلة الثانية عشرة 
القدم  الدوري االسباني لكرة  من 
6 مباريات بجانب لقاء الكالسيكو 
بني برشلونة وريال مدريد، حيث 
يلعب ريال سرقسطة مع أوساسونا 
وأمليريا مع أتلتيك بلباو وراسينغ 
سانتاندر مع ديبورتيڤو الكورونا 
وأتلتيكو مدريد مع اس����بانيول 

وخيتافي مع خيريز وبلد الوليد 
مع تينيريفي اليوم.

فرنسا

تختتم املرحلة اخلامس���ة 
عش���رة من الدوري الفرنسي 
اليوم بث���الث مباريات، حيث 
يس���تضيف ليون رين بينما 
يلعب حامل اللقب بوردو خارج 
ملعبه مع نانسي فيما يواجه 

لومان سانت ايتيان.

مواجهة قوية بين إنتر ميالن وفيورنتينا.. وليڤركوزن يستقبل شتوتغارت وبايرن يحل على هانوڤر الحزين

لقاء في غاية األهمية لألهلي اليوم أمام املقاولون العرب

مهاجم تشلسي ديدييه دروغبا يسجل هدفا في مرمى »املدفعجية« وسط متابعة مدافعي أرسنال في مباراة سابقة

الزمالك يلتقي الشرطة واألهلي يسعى لترويض المقاولون
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم منافسات األسبوع العاشر من الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم بإقامة 8 لقاءات دفعة واحدة، حيث يلتقي في 
الثالثة ظهرا بتوقيت الكويت بترول أس���يوط مع انبي، بينما 
تقام مباريات احتاد الش���رطة مع الزمالك وطالئع اجليش مع 
املنصورة وغزل احمللة مع االس���ماعيلي واالنتاج احلربي مع 
اجلونة وحرس احلدود مع االحتاد االس���كندري واملصري مع 
بتروجيت في السادس���ة مساء، اما مباراة االهلي مع املقاولون 

العرب فستقام في الثامنة مساء.
هذا وسيشهد ستاد القاهرة الدولي اكثر اللقاءات أهمية وإثارة 
وهي املباراة التي جتمع االهلي مع املقاولون العرب، حيث اعتادت 

مواجهات الفريقني عن تفجير مفاجآت عديدة.
واألهلي لديه ظروفه اخلاصة  التي جتعله حريصا على الفوز 
باللق���اء واقتناص نقاطه ال� 3، على الرغم من غياب العديد من 
العناصر املؤثرة بالفريق عن مواجهة الليلة، لكن الشاهد على 
كل حال ان املدير الفني حس���ام البدري جنح  في إدارته الفنية 
للفريق األحمر حتى اآلن بدليل ان األهلي مايزال في املركز األول 
منف���ردا برصيد 23 نقطة جمعها من 9 مباريات، اضافة الى ان 
األداء يتحس���ن من مباراة ألخرى   وهو األمر الذي جعل البدري 
يرفض املوافقة على طلب العبي���ه باحلصول على إجازة أول 
وثاني أيام العيد لقضائه مع أسرهم، مكتفيا باليوم األول فقط، 
وصمم على حضورهم للتدريبات بداية من ثاني أيام العيد نظرا 

لضيق الوقت قبل مباراة اليوم.
أما املقاولون العرب فيعي���ش العبوه حالة معنوية وفنية 
مرتفعة بعد الفوز األخير الذي حققه على حرس احلدود بهدفني 
ووصوله للنقطة السادسة ويسعى أيضا للفوز بنقاط مباراة 

اليوم للتقدم بجدول املسابقة.
وفي املباراة األخرى، يستضيف احتاد الشرطة على ملعب 
عثمان احمد عثمان باجلب���ل األخضر الزمالك في مباراة مهمة 
ومرتقبة، حيث يس���عى الزمالك ملصاحلة جماهيره الغاضبة 
وتقدمي العيدية لها لتعويض خس���ارته األخيرة بهدف نظيف 
أمام غزل احمللة، وأيضا للوصول للنقطة 14 حيث يحتل الفريق 
حاليا املركز التاسع برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، وهو مركز 
ال يتناسب مع إمكانيات الفريق وجنومه، لذلك فالفرنسي هنري 
ميشيل املدير الفني للفريق األبيض عكف خالل اليومني املاضيني 
على تصحيح األخطاء وعالج س���لبيات مباراة احمللة األخيرة 
وطالب العبيه بنقاط املباراة لتحسني املوقف ولتجنب غضب 
اجلماهير وهو ما جعل هنري ميشيل يحشد كل أسلحته وقوته 
الضاربة للمواجهة، ففي حراسة املرمى عبدالواحد السيد وأمامه 
هاني س���عيد وأحمد مجدي وحس���ن مصطفى وصبري رحيل 
وحسن مصطفى وشيكاباال والقوة الهجومية الضاربة املتمثلة 

في الثالثي احمد حسام ميدو وشريف أشرف وعمرو زكي.
في املقابل يخطط الشرطة بقيادة املدير الفني طلعت يوسف 
لتعميق جراح الزمالك وخطف نق���اط اللقاء ال� 3 للدخول في 
منطقة الوسط بجدول ترتيب املسابقة، بعد ان أصبح الفريق 

يحتل املركز ال� 14 برصيد 9 نقاط.

تعادل النجمة والمنامة 

الخور يصطدم بالريان

سوبيس يعود للجزيرة

المنامة ـ ناصر محمد
شهد ختام األسبوع السادس من دوري الدرجة 
األولى البحريني لكرة القدم تعادلني كان اخلاسر 
األكب����ر فيهما األهلي الذي الي����زال يواصل نزيف 
النقاط وابتعد عن فريقي املقدمة الرفاع واحملرق، 
حيث خرج األهلي متعادال مع املالكية القابع في ذيل 
الفرق، وذلك بنتيجة سلبية ليرفع األهلي رصيده 

الى 11 نقطة فيما رصيد املالكية 4 نقاط. 
وفي لقاء املنامة والنجمة الذي انتهى الشوط 
االول فيه بتقدم املنامة 1 � 0 من ركلة جزاء أحرزها 
محمود غلوم بالدقيقة 35 فيما سجل هدف التعادل 
للنجمة محم����د الطيب بالدقيقة 71 ليرفع النجمة 
رصيده الى 7 نقاط ورصيد املنامة 5 نقاط، وكانت 
نتائج اجلولة السادسة قد شهدت فوز الشباب على 
احلالة 1 � 0 والبسيتني على احملرق 2 � 1 والرفاع 
على الرفاع الشرقي 3 � 1. هذا ويتنافس على بطولة 

دوري الدرجة الثانية 3 اندية هي احلد والبحرين 
ورصيدهما 21 نقطة ويليهما سترة برصيد 19 نقطة 
ومني كل منها بخسارة واحدة اضافة لتعادل واحد 
لسترة، ويتقدم احلد بفارق هدفني وله 25 وعليه 5 
وللبحرين 25 وعليه 7، وحقق كل منهما الفوز في 7 
مباريات بعد ختام اجلولة التاسعة التي يقبع فيها 

التضامن في املؤخرة برصيد نقطة واحدة. 
ومن جهة اخرى، تقدم احملرق بكتاب رس����مي 
الحتاد كرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراته القادمة 
ضمن اجلولة السابعة امام الرفاع الشرقي 4 ديسمبر، 
وذلك في اطار اس����تعداداته ملبارات����ه الهامة امام 
العربي في بطولة مجلس التعاون البطال الدوري 
والكأس التي ستقام في البحرين 8 ديسمبر، حيث 
ان احملرق يحتاج للفوز للتأهل للدور الثاني من 
البطولة وس����يحول الطلب الى جلنة املس����ابقات 

التخاذ ما تراه.

يسعى اخلور الى جتاوز خيبة أمله اخلليجية 
عندما يلتقي الريان اليوم في املرحلة التاسعة من 
الدوري القطري لك����رة القدم. ويلعب اليوم أيضا 
اخلريطيات مع ام صالل. ومير اخلور مبرحلة سيئة 
للغاية باستمرار نتائجه املتواضعة سواء كان محليا 
او خليجيا حيث تلقى خسارة قاسية أمام النصر 
السعودي 0 � 4 في بطولة األندية اخلليجية ما يجعله 
في مأزق قبل لقائه الريان العائد بقوة الى املنافسة 

مع ع����ودة مدربه البرازيلي اوتوري خلفا ملواطنه 
ماركوس باكيتا. وفي املباراة االخرى، س����يحاول 
اخلريطيات اس����تغالل معاناة ام صالل وحتقيق 
فوزه الثاني لالبتعاد اكثر عن القاع، ويس����عى ام 
صالل بدوره الى تعويض خس����ارته االخيرة امام 
الغرافة. ويفتقد أم صالل مهاجمه البرازيلي دافي 
لاليقاف، واخلريطيات قائده نايف اخلاطر الظهير 

األمين للسبب عينه.

عاود البرازيلي رافائيل سوبيس تدريباته مع 
اجلزيرة متصدر الدوري اإلماراتي لكرة القدم بعدما 
غاب عن صفوفه ملدة 7 اش����هر بسبب إصابته في 

الرباط الصليبي.
وكان سوبيس انضم الى صفوف اجلزيرة املوسم 
املاضي قادما من ريال بيتيس االسباني مقابل صفقة 
قياسية بلغت 17.5 مليون يورو، قبل ان يتعرض 
إلصابة في الرباط الصليبي خالل مباراة فريقه مع 
العني في 3 مايو املاضي في املرحلة التاسعة عشرة 

من الدوري احمللي.
وأجرى س����وبيس عملية جراحي����ة في أملانيا 

ث����م خضع لبرنامج عالجي مكثف في عيادة نادي 
انترناس����يونال البرازيلي الذي لعب له في بداية 

مشواره قبل االنتقال الى ريال بيتيس.
ولن يكون مبقدور سوبيس اللعب مع اجلزيرة 
حتى فتح باب االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل، ألن 
النادي اإلماراتي سجل 4 العبني أجانب في كشوفاته 
وهم البرازيليان ريكاردو أوليڤيرا ومارسيو روزاريو 
والعاجي نانتشو طوني واالسترالي مايكل بوشامب. 
يذكر ان لوائح االحتاد اإلماراتي لكرة القدم تسمح 
لكل ناد بتس����جيل 4 العبني أجانب فقط من بينهم 

العب آسيوي وذلك بحسب قاعدة 3 + 1.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة عشرة(

شوسبورت 34ولڤرهامبتون � برمنغهام
شوسبورت 4:301ايڤرتون � ليڤربول
شوسبورت 71أرسنال � تشلسي

إسبانيا )المرحلة الثانية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +76ريال سرقسطة � أوساسونا

راسينغ سانتاندر � 
اجلزيرة الرياضية +75ديبورتيڤو الكورونا

7امليريا � أتلتيك بلباو
7بلد الوليد � تينيريفي

7خيتافي � خيريز
اجلزيرة الرياضية +114أتلتيكو مدريد � إسبانيول

إيطاليا )المرحلة الرابعة عشرة(
5التسيو � بولونيا
5كييڤو � باليرمو
5باري � سيينا 

اجلزيرة الرياضية +51إنتر ميالن � فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +54بارما � نابولي
اجلزيرة الرياضية +56اتاالنتا � روما

اجلزيرة الرياضية +55كالياري � يوڤنتوس
اجلزيرة الرياضية +10:451كاتانيا � ميالن

المانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
دبي الرياضية 5:301باير ليڤركوزن � شتوتغارت

دبي الرياضية 7:301هانوڤر � بايرن ميونيخ
فرنسا )المرحلة الخامسة عشرة(

7لومان � سانت إتيان
اجلزيرة الرياضية 71نانسي � بوردو

الكويت الرياضية11ليون � رين
اجلزيرة الرياضية 1


