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قدمت صحيفة »ذي صن« االكثر انتشارا في اجنلترا 28
اعتذارها من الدولي التركي االجنليزي األصل كولن »كاظم« 
ريتشاردز مهاجم فنربخشة التركي، لنشرها تقريرا في 
ديسمبر املاضي ذكر ان النادي التركي وضع الالعب على 
الئحة االنتقاالت لضلوعه في فضيحة جنسية. وكتبت 
الصحيفة: »نعترف بان التقرير كان خاطئا وان ال عالقة 

له )كاظم( في اي فضيحة من هذا النوع.

اعل����ن االحتاد النيجيري رس����ميا امس تعيني 
الس����ويدي الرس الغرباك لإلش����راف على تدريب 
منتخب »النسور اخلضراء« في نهائيات كأس العالم 
املقبلة في جنوب افريقيا. وينص العقد على تولي 
الغرباك االشراف على املنتخب ملدة 5 اشهر كما اعلن 
سولومون اوغبا املسؤول في االحتاد النيجيري اثر 

جلسة طارئة الختيار مدرب املنتخب.

يخوض املنتخب االسباني مواجهته الودية مع نظيره 
الفرنسي األربعاء املقبل على ستاد فرنسا الدولي في باريس 
بترس���انته الكاملة ألنه لم يغب اي جنم عن تشكيلة ال� 
23 العبا التي أعلنها مدربه فيس���نتي دل بوسكي.  وعلى 
صعيد املواجهات نفسها، انسحب مهاجم اشبيلية االسباني 
لويس فابيانو من تشكيلة املنتخب البرازيلي الذي سيواجه 

نظيره االيرلندي وديا الثالثاء املقبل.

إسبانيا تواجه فرنسا  الغرباك مدربًا لنيجيريا  »ذي صن« تعتذر من كاظم

 ميسي األكثر شعبية »إعالميًا«
كشفت دراسة جامعية ان جنم برشلونة 
االس���باني واملنتخب االرجنتيني ليونيل 
ميسي هو الالعب األكثر شعبية »اعالميا«، 
متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو 
واالجنليزي واين روني جنمي ريال مدريد 
ومان يونايتد. وكش���فت الدراسة عن ان 
ميسي الذي اختير هذا املوسم افضل العب 
في العالم، حصل على املركز االول للعام 
الثاني عل���ى التوالي. وجاء رونالدو الذي 
اصبح الالعب األغلى في العالم في املركز 
الثاني امام زميله السابق روني واحلالي 
البرازيلي كاكا، فيما حل االسباني فرناندو 
توري���س وزميله في ليڤربول االجنليزي 

س���تيڤن جيرارد في املركزين اخلامس والس���ادس على التوالي. وتصدر 
برش���لونة الذي توج العام املاضي ب� 6 ألق���اب، ترتيب األندية أمام غرميه 
ريال مدريد ومان يونايتد وتشلس���ي وميالن وليڤربول على التوالي، فيما 
كان مدرب مان يونايتد االس���كتلندي اليكس فيرغسون األفضل من ناحية 
املدربني، متفوق���ا على مدرب ليڤربول اإلس���باني رافايل بينيتيز واملدرب 

البرتغالي إلنتر ميالن اإليطالي جوزيه مورينيو.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثامنة والعشرون(

شو سبورت 41توتنهام – ايڤرتون
شو سبورت 62ليڤربول – بالكبيرن
شو سبورت 64سندرالند – فوالم

اسبانيا )المرحلة الرابعة والعشرون(
7خيريز – اسبانيول

اجلزيرة الرياضية + 114ڤياريال – ديبورتيڤو
اجلزيرة الرياضية + 119بلد الوليد – مايوركا
11خيخون – اوساسونا

11راسينغ – امليريا
اجلزيرة الرياضية +92اشبيلية – اتلتيك بلباو
اجلزيرة الرياضية + 112اتلتيكو مدريد – ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة السادسة والعشرون(
5كييڤو – كالياري
اجلزيرة الرياضية + 59جنوى – بولونيا
5ليڤورنو – سيينا
اجلزيرة الرياضية + 54ميالن – اتاالنتا
اجلزيرة الرياضية + 510نابولي – روما

5بارما – سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية + 51اودينيزي – انترميالن
اجلزيرة الرياضية + 10:451يوڤنتوس – باليرمو

المانيا )المرحلة الرابعة والعشرون(
دبي الرياضية 5:301هانوڤر – ڤولفسبورغ

دبي الرياضية7:30بايرن ميونيخ – هامبورغ

فرنسا )المرحلة السادسة والعشرون(
7لومان – بوردو 
7ليل – اوكسير

11سان جرمان – مرسيليا

ليونيل ميسي

عالمية متفرقات

قالت اللجنة األوملبية الدولية إن دورة األلعاب األوملبية الشتوية املقامة حاليا في فانكوفر 
بكندا وتختتم اليوم شهدت حتقيق رقم قياسي مبشاركة 2621 رياضيا من 82 دولة.

انتهت اربع مباريات بعد متديد الوقت ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني وكان أبرزها   
فوز داالس مافريكس على اتالنتا هوكس وكليفالند كافالييرز على تورنتو رابتورز.

يفتقد يوڤنتوس االيطالي خدمات مهاجمه البرازيلي اماوري كارفاليو ملدة شهر بعد 
تعرضه إلصابة في فخذه، بحسب ما أعلن فريق »السيدة العجوز«.

وقع املدرب االملاني االصل والفرنسي اجلنسية غيرنوت رور عقدا ملدة عامني من اجل االشراف  
على املنتخب الغابوني لكرة القدم خلفا لزميله السابق في بوردو الفرنسي الن جيريس.

يغيب املدافع الدولي الس����لوڤاكي مارتن سكرتل عن فريقه ليڤربول االجنليزي لفترة لم  
حتدد حتى االن بعد تعرضه لكسر في قدمه اليمنى.

مدد احلارس الهولندي املخضرم ادوين ڤان در س��ار عقده مع مان يونايتد بطل اجنلترا لكرة 
القدم حتى 2011 بحسب ما ذكر االخير.وسيبلغ ڤان در سار العام املقبل االربعني من عمره وقد انتقل 
احلارس السابق الياكس الهولندي ويوڤنتوس االيطالي الى مان يونايتد عام 2005 قادما من فوالم.

انتقل العب وسط نادي اس����بانيول االسباني ومنتخب اليابان شونسوكي ناكامورا الى 
يوكوهاما مارينوس الياباني كما اعلن النادي الكاتالوني. وكان ناكامورا )31 عاما( انتقل الى 
صفوف اس����بانيول مطلع املوسم احلالي قادما من سلتيك، لكن الياباني الدولي لم يتمكن من 

فرض نفسه اساسيا في صفوف الفريق الذي وقع عقدا معه لسنتني.

»سطوة« مان يونايتد لقهر أستون ڤيال العنيد بنهائي »الرابطة«
لن تكون مهمة مان يونايتد سهلة في احلفاظ على لقبه 
في مس���ابقة كأس رابطة االندية االجنليزية احملترفة النه 
سيواجه خصما عنيدا هو استون ڤيال في املباراة النهائية 
اخلمسني اليوم على ملعب وميبلي في لندن. ويعيش استون 
ڤيال فترة ذهبية حاليا ألنه لم يخسر في مبارياته االثنتي 
عشرة االخيرة في مختلف املسابقات، ويتمتع بأفضل خط 
دفاع في الدوري )دخل مرماه 21 هدفا فقط(، لكنه في املقابل 
يواجه مان يونايتد الذي سجل 27 هدفا في آخر 10 مباريات 
له في مختلف املس���ابقات بقيادة مهاجم���ه اخلطير واين 
روني. وميلك اس���تون ڤيال افضلية على مان يونايتد اقله 
هذا املوسم حيث جنح في احلاق الهزمية الوحيدة به على 
ارضه هذا املوسم 1-0 في ديسمبر املاضي، قبل ان يتقاسم 
نقاط املباراة معه عندما استضافه على ملعب فيال بارك في 
مدينة برمنغهام قبل اسبوعني علما بان الشياطني احلمر لعبوا 

بعشرة العبني منذ الدقيقة 25 اثر طرد اجلناح البرتغالي لويس ناني.
ويخوض اس���تون ڤيال اول نهائي له في كأس محلية منذ ان خس���ر امام 
تشلس���ي 0-1 في كأس اجنلترا، اما اخر تتويج له في كأس الرابطة فكان عام 

1996 بف���وزه على ليدز يونايت���د 3-0. بيد ان مدرب فيال 
مارتن اونيل احرز املسابقة مرتني عامي 1997 و2000 وحل 
وصيفا عام 1999 عندما كان يش���رف على تدريب ليس���تر 

سيتي املتواضع.
اما مان يونايتد فتوج بلقب املسابقة ثالث مرات اخرها 
العام املاضي عندما احت���اج الى ركالت الترجيح ليتخطى 
توتنهام في النهائي. وللمفارقة فان مان يونايتد خاض ست 
مباري���ات حتى االن على ملعب وميبلي اجلديد ولم ينجح 
في حسم اي منها اال بركالت الترجيح. ويقود مان يونايتد 
هدافه واين روني الذي سجل 27 هدفا هذا املوسم في مختلف 
املس���ابقات منها 23 في الدوري املمتاز، مؤكدا انه خرج من 
ظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى ريال مدريد 

مطلع املوسم احلالي اقله من الناحية التهديفية.
ويتألق في صفوف الشياطني احلمر في االونة االخيرة 
ايضا جناحه االكوادوري السريع انطونيو ڤالنسيا الذي ساهم في صنع خمسة 
اهداف في املباريات الثالث االخيرة لفريقه ضد ميالن في دوري االبطال، وضد 

ايفرتون ووست هام في الدوري احمللي.

مان يونايتدأستون ڤيال
6
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الشطي: »تنس الكويتية« من أهم البطوالت محليًا وخليجيًا تحركات للنهوض
بالرياضة اللبنانية

حظيت بطولة الكويت املفتوحة 
للتنس التي تنظم برعاية اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية مبتابعة العديد 
من الشخصيات الرياضية الكويتية 
والالعبني القدامى في اللعبة حيث 
شهدت تواجد بطل الكويت واخلليج 
السابق عادل الش���طي الذي صال 
وج���ال في مالع���ب التنس وحقق 
الكثير من البط���والت واعتزل في 
مايو 2002 بعد عطاء 18 عاما وكان 
من الالعبني املميزين الذين فرضوا 

اسماءهم على الساحة اآلسيوية، ومن جهته أكد 
الشطي أن هذه البطولة تعتبر من أهم البطوالت 
التي تنظم على املستوى احمللي واخلليجي بدليل 
االقبال الكبير من محبي اللعبة على املشاركة فيها. 
وأثنى الشطي على اجلهد الكبير لرئيس االحتاد 
الكويتي للتنس الش���يخ أحمد اجلابر وأمني سر 
االحتاد عبدالرضا الغريب على اهتمامهما ورعايتهما 
للبطولة من خالل الس���ماح باقامة املباريات على 
مالعب االحتاد، كما توجه الش���طي بالش���كر الى 

رئيس اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
عادل الغريب على التنظيم الرائع. 
شهدت منافسات اليوم العاشر من 
البطولة تأهل 5 العبني من فئة حتت 
12 سنة الى دور الثمانية حيث متكن 
عبدالعزيز محمد م���ن الفوز على 
أحمد مفيد 9-2 وجنح حسني علي 
في اقصاء أحمد خالد بالفوز عليه 
9-1 وفيصل بوقريص على يوسف 
عبدال���رؤوف 9-3، وفي فئة حتت 
16 سنة جنح ابراهيم اللنقاوي في 
الفوز على أحمد االبراهيم 6-2 و6-1 وفي املباراة 
الثانية تفوق محمد عبدال على الالعب علي القالف 
6-0 و6-0. أما في فئة فردي الرجال التي شهدت 
مباريات مثيرة فتمكن أربع العبني من التأهل الى 
دور الثمانية حيث جمعت املباراة االولى املصنف 
االول علي الغريب الذي جنح في الفوز على منصور 
بوحمد مبجموعتني 6-3 و1-0 باالنسحاب وفي 
املباراة الثانية متكن محمد مبارك من ابعاد فيصل 

السليطني بنتيجة 6-0 و2-6.

بيروت ـ ناجي شربل
باشرت اللجنة التنفيذية اجلديدة 
للجنة االوملبية اللبنانية حتركاتها في 
اجتاه املس��ؤولني اللبنانيني، متهيدا 
لسلسة زيارات خارجية يعتزم رئيسها 
انطوان شارتييه القيام بها، وابرزها 
الى املجلس االوملبي اآلس��يوي في 
الكويت، لطلب الدعم للرياضة اللبنانية 
وللجنة. واستهلت اللجنة زياراتها بلقاء 
وزير الشباب والرياضة د.علي حسني 
عبداهلل في مكتب��ه بالوزارة. وضم 
الوفد رئيس اللجنة انطوان شارتييه 
الى نائبي الرئيس مليح عليوان وجان 
همام واالعضاء سليم احلاج نقوال 
ومازن رمضان وفرنس��وا سعادة 
وجورج زيدان ومحمد مكي، وقدم 
الوفد كتاب اقتراحات حول النهوض 

باحلركة الرياضية اللبنانية.

»الفراعنة« إلى لندن اليوم استعدادًا لمواجهة إنجلترا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تغادر القاهرة اليوم بعثة املنتخب املصري 
لكرة القدم الى لندن استعدادا خلوض املباراة 
الودية الدولية امام منتخب اجنلترا املقرر 
لها يوم  االربعاء املقبل، والتي تأتي ضمن 
استعدادات املنتخب االجنليزي لبطولة كأس 

العالم  2010  بجنوب افريقيا .
وكان املنتخب املص���ري قد ادى مرانه 
باالمس   وسط حالة شعورية متناقضة ما 
بني القلق واالصرار على الفوز باللقاء، حيث 
يعتب���ر العبو املنتخب هذه املواجهة هامة 
بالنسبة لتشريف الكرة املصرية امام العالم، 
وكذلك للتأكيد على انهم يستحقون بالفعل 
لقب ابط���ال افريقيا، وان املونديال العاملي 
سيفتقد وجود منتخب قوي وثقيل الوزن 

بحجم الفراعنة.
وفى ش���أن آخر، قام رئي���س املجلس 
القومي للرياضة حسن صقر ومعه رئيس 
االحت���اد املصري لكرة القدم س���مير زاهر 

بزيارة املنتخب املصري، والتقيا الالعبني 
وجهازهم الفني في املران الرئيس���ي الذي 
اجراه »الفراعنة« امس، وطالب صقر اجلميع 
بتقدمي عرض جيد والعودة بالفوز من اجل 
تش���ريف الكرة املصرية والتأكيد على ان 
الفراعنة يستحقون عن جدارة واستحقاق 

ان يكونوا ابطال واسياد القارة السمراء.

بتروجيت يواجه ميمبيني 

من جهة اخرى، يخوض بتروجيت في 
الثامنة والربع من مساء اليوم على ملعبه 
بستاد السويس مباراة هامة ومرتقبة امام 
ميمبيني بطل زجنبار في اطار لقاء العودة 
بال���دور التمهيدي لبطول���ة كأس االحتاد 

االفريقي لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني التي 
أقيمت مبدينة دار الس���الم في تنزانيا قبل 
اسبوعني انتهت بالتعادل 2-2، وبذلك يتضح 
ان���ه يكفي بتروجيت التعادل الس���لبي أو 

التعادل به���دف واحد لكل فريق، وبالطبع 
الفوز بأي نتيج���ة ليصعد إلى دور ال� 32 

من البطولة األفريقية.

فشل انتقال الحضري

في شأن آخر قرر نادي باملراس البرازيلي 
صرف النظر عن التعاقد مع عصام احلضري 
حارس مرمى االسماعيلي ومنتخب مصر 
بسبب الشروط املبالغ فيها من جانب ادارة 
نادي االسماعيلي، وارسل النادي البرازيلي 
فاكسا رسميا لالس���ماعيلي نشره املوقع 
الرسمي للحارس الدولي اكد فيه رفضه التام 
لشروط االسماعيلي النتقال احلضري، واكد 
بامليراس ان طلب االسماعيلي بيع احلضري 
مقابل مليون ونصف املليون دوالر باالضافة 
الى احلصول على نسبة 30% من قيمة بيعه 
في املستقبل هو طلب مرفوض، كما رفض 
بامليراس ايضا استعارة الالعب ملدة عامني 

فقط مقابل مليون دوالر.

عادل الشطي

إنتر ميالن »فاقد الدفاع« يتحدى أودينيزي .. وسان جرمان يلتقي مرسيليا.. ومواجهتان ثقيلتان إلشبيلية وڤالنسيا

مانشستر سيتي يفك »عقدة« تشلسي.. ومواجهة نارية بين بايرن وهامبورغ
يواجه انترميالن املتصدر مشاكل 
جس���يمة في خط دفاع���ه بغياب 
القطبني األرجنتيني والتر صامويل 
والكولومبي ايفان كوردوبا لوقفهما 
اثر طردهما االسبوع املاضي، وذلك 
عندما يح���ل ضيفا على اودينيزي 
في املرحلة السادسة والعشرين من 

الدوري االيطالي.
ويغيب ايضا عن صفوف الفريق 
ثالثة مدافعني آخرين بداعي االصابة 
ه���م ماركو ماتي���رازي والروماني 
كريستيان شيفو ودافيدي سانتون، 
وبالتالي سيضطر املدرب البرتغالي 
القدير جوزيه مورينيو الى اشراك 
العبي وسط او آخرين من الفريق 
الرديف في املباراة ضد اودينيزي 
الذي يقوده هداف الدوري اخلطير 

انطونيو دي ناتالي.
ويستطيع خافيير زانيتي قائد 
الفريق والبرتغالي ثياغو موتا شغل 
مركزي قلب الدفاع، لكن املشكلة ان 
العبي خط الوس���ط الغاني سولي 
مونتاري واألرجنتيني اس���تيبان 

كامبياسو موقوفان ايضا.
ويستضيف ميالن على ملعبه 
سان سيرو اتاالنتا الذي يواجه خطر 
الهبوط في مباراة س���هلة نسبيا.  
وفي املباريات االخرى، يلعب كييڤو 
مع كالياري، وجنوى مع بولونيا، 
وليفورن���و مع س���يينا، ونابولي 
مع روما، وبارما مع س���مبدوريا، 

ويوڤنتوس مع باليرمو.

انجلترا

فك مانشستر سيتي عقدته على 
أرض تشلسي املتصدر وحقق فوزه 
األول في معق���ل األخير منذ 1993 
بالفوز عليه 4 � 2 أمس على ملعب 
»ستانفورد بريدج« في مباراة لعب 
خاللها صاحب األرض بتسعة العبني، 
وذلك في املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم.

وسجل اهداف مانشستر سيتي 
االرجنتيني كارل���وس تيفيز )45 
و76( والويل���زي كريغ بيالمي )51 
و87(، ولتشلس���ي فرانك المبارد 
)42 و90 من ضربة جزاء(. وأسدى 
مانشستر سيتي خدمة كبيرة جلاره 
اللقب وثاني  مان يونايتد حام���ل 
الترتيب وارسنال الثالث لتقليص 
فارق النقاط. وحقق بولتون فوزا 
ثمينا في س���عيه لتحاشي الهبوط 
بتغلبه على ضيفه ولفرهامبتون 1 
� 0. في املقابل، تعقدت مهمة بيرنلي 
بالبقاء بخس���ارته على ارضه امام 

املركز األخير  بورتسموث صاحب 
.2 � 1

وتغل���ب برمنغهام على ويغان 
اتلتيك بهدف سجله جيمس ماكفادن 
في الدقيقة األخيرة من الشوط األول 

من ركلة جزاء.
ويلع���ب الي���وم توتنه���ام مع 
ايڤرتون، وليڤربول مع بالكبيرن، 
وسندرالند مع فوالم وتأجلت مباراة 
اس���تون ڤيال وهال سيتي ملشاركة 
االول بنهائ���ي رابطة االندية اليوم 

امام مان يونايتد.

 إسبانيا

يلعب اليوم في املرحلة الرابعة 

والعش���رين من الدوري االسباني، 
خيريز مع اسبانيول، وڤياريال مع 
ديبورتيڤو ال كورونا، وبلد الوليد 
مع مايوركا، وسبورتينغ خيخون مع 
اوساسونا، وراسينغ سانتاندر مع 
امليريا، واشبيلية مع اتلتيك بلباو، 

واتلتيكو مدريد مع ڤالنسيا.

ألمانيا

عزز في���ردر برمي���ن حظوظه 
األوروبي���ة بعد فوزه على مضيفه 
ماينتس العنيد 2 � 1 أمس في املرحلة 
الرابعة والعشرين من الدوري األملاني 

لكرة القدم.
واس���تفاد فريق املدرب توماس 

شاف من النقص العديد في صفوف 
مضيفه بعد طرد فلوريان هيلر في 
الدقيقة 13 ليتقدم عبر العمالق تيم 
بوروفسكي )31(، اال ان البوركيني 
اريس���تيد بانس���يه ادرك التعادل 

ألصحاب األرض )44(.
ومع بداية الشوط الثاني ضرب 
برمين واستعاد تقدمه مجددا عبر 

سباستيان برودا )50(. 
بدوره، واصل شتوتغارت الذي 
س���يتواجه مع برمين في املرحلة 
املقبلة، صعوده بتغلبه على ضيفه 

اينتراخت فرانكفورت 2 � 1.
ويبدو ان الدرجة الثانية ستكون 
وجهة هرتا برلني للمرة االولى منذ 

1997 وذل���ك بعدم���ا تلقى هزميته 
اخلامسة عشرة هذا املوسم وجاءت 

على يدي ضيفه هوفنهامي 0 � 2.
وبدوره خرج فرايبورغ اخلامس 
عشر بنقطة ثمينة من مباراته مع 
مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
بالتع���ادل 1 � 1، واالمر ذاته ينطبق 
على نورنبرغ الذي تعادل مع مضيفه 
بوخوم 0 � 0. تتوجه االنظار اليوم 
الى ملعب »اليانت���س ارينا« الذي 
يحتضن مواجهة نارية بني بايرن 
الرابع.  الثاني وهامبورغ  ميونيخ 
وس���تكون هذه املباراة قمة بكل ما 
للكلمة من معن���ى نظرا الى موقع 
الفريقني في الترتيب والى املعطيات 

الفنية واالحصائية حيث يس���عى 
بايرن ميونيخ الى فك عقدته امام 
غرميه هامبورغ النه لم يذق طعم 
الفوز عل���ى االخير ف���ي ميونيخ 
منذ 22 يناي���ر 2005 عندما تغلب 
عليه بثالثي���ة نظيفة تناوب على 
تسجيلها البيروفي كالوديو بيتزارو 
وباستيان شفاينشتايغر والهولندي 

روي ماكاي.
ويأمل النادي الباڤاري ان يخرج 
فائزا من هذه املواجهة ألن اي تعثر 
سيسمح لليڤركوزن باالبتعاد في 
الصدارة بحيث ال يفصل بني الطرفني 
حاليا سوى فارق هدف واحد، وهو 
يدين ببقائه على املسافة ذاتها من 
ليڤرك���وزن الى ڤيردر برمين الذي 
اجبر االخير على االكتفاء بالتعادل 
2-2 في اليوم التالي لسقوط فريق 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال في 
فخ التعادل م���ع مضيفه نورمبرغ 

اجلريح 1-1.
ويتخلف هامبورغ عن ش���الكه 
بف���ارق خمس نق���اط وعن كل من 
بايرن ميونيخ وباي���ر ليڤركوزن 
بفارق تسع نقاط. ويلعب هانوڤر 

مع ڤولفسبورغ.
وكان شالكه الثاني حسم دربي 
منطقة الرور الصناعية ال� 135 بفوزه 
على ضيفه بوروس���يا دورمتوند 
اخلام���س 2-1 على ملعب »فيلتنز 

ارينا« في افتتاح املرحلة.

فرنسا

سيكون ملعب »بارك دي برانس« 
في العاصمة الفرنس���ية مس���رحا 
ملواجه���ة مثيرة بني فريقي باريس 
سان جرمان ومرسيليا في املرحلة 
الدوري  السابعة والعش���رين من 

الفرنسي.
والود مفقود بني الفريقني وغالبا 
ما تش���هد مبارياتهما احداث شغب 
ويرافقها ترتيبات امنية مش���ددة، 
ولهذا االمر فقد خصصت 1500 بطاقة 

دخول فقط ألنصار مرسيليا. 
املب���اراة  ويدخ���ل مرس���يليا 
مبعنوي���ات عالي���ة بع���د ان جدد 
الدمناركي  فوزه على كوبنهاغ���ن 
3-1 وه���ي النتيجة ذاتها التي آلت 
اليها مباراة الذهاب ايضا. وقد منح 
مدرب مرسيليا ديدييه ديشان الراحة 
لهداف الفريق السنغالي مامادو نيانغ 
الذي س���جل 14 هدفا. ويلتقي ليل 

مع اوكسير.

واين بريدج حتاشى حتية جون تيري             )أ.ف.پ(


