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يس���عى ش���الكه األملاني إلى ضم البرازيلي جوليو 46
بابتيس���تا مهاجم روما اإليطالي كي يرافق االس���باني 

املخضرم راؤول في قيادة هجوم الفريق.
وذكرت صحيفة »كورييري ديللو سبورت« أن البرازيلي 
الذي ال يدخل في خطط كالوديرو رانييري املدير الفني 
لفري���ق العاصمة اإليطالية، يتفاوض في الوقت احلالي 

حول االنضمام لشالكه ملدة أربعة أعوام قادمة.

ذك���رت تقارير صحافية ان املهاجم الس���ويدي الدولي 
زالت���ان إبراهيموڤيتش توصل الى اتفاق مع نادي ميالن 

لالنتقال الى صفوفه من برشلونة.
وكشفت الصحف تفاصيل عملية االنتقال بالقول »توصل 
مي���الن وإبراهيموڤيتش الى اتف���اق يقضي بأن يتقاضى 
املهاجم السويدي 6 ماليني يورو سنويا على سبيل اإلعارة 

على ان يتكفل برشلونة مبا تبقى من أجره«.

شالكه يفاوض بابتيستا  اتفاق بانتقال إبراهيموڤيتش إلى ميالن

العب الزمالك 
حسين ياسر يحاول 
المرور من العب إنبي

لبنان فاز على »سلة« كندا
بيروت ـ ناجي شربل

ختم لبنان استعداداته لبطولة العالم ال� 16 لكرة السلة التي 
تنطلق الس���بت املقبل في تركيا بفوز على كندا بفارق 12 نقطة 
88 - 76 )االش���واط18 - 16، 34 - 27، 61 - 57، 88 - 76( ف���ي 
املباراة التي اجريت بينهما في قاعة »انقرة أرينا« في ختام دورة 
دولية ودية رباعية ضمت ال���ى لبنان وكندا تركيا واالرجنتني. 
وكان افضل مس���جل للبنان جاكس���ون فرومان 17 نقطة، ومات 

فريجي 16، وفادي اخلطيب 15، وايلي رستم 12.
ويلتقي لبنان كندا افتتاحا مساء السبت في املجموعة الرابعة 
الت���ي جترى مباري��اتها مبدينة أزمي���ر، وتضم املجموعة ايضا 
اسبانيا بطلة العالم 2006 وليتوانيا وفرنسا ونيوزيلندا، وكان 
لبنان فاز على فرنس���ا في بطولة العالم االخيرة، وخس���ر امام 
كندا في بطولة العالم 2002 في انديانابوليس بالواليات املتحدة 

االميركية.
وسبق للبنان ان خس���ر امام تركيا في هذه الدورة بفارق 21 
نقط���ة 72 - 93، ثم امام االرجنتني املصنف���ة اولى في »الفيبا« 
بفارق سبع نقاط 82 - 89. وأبدى مدربه االميركي تاب بالدوين 
ال���ذي قاد نيوزيلندا الى املركز الراب���ع في انديانابوليس رضاه 
عن أداء الالعبني، معتبرا انه في مس���يرة تصاعدية، فيما اشاد 
املدرب االرجنتيني سيرجيو هرنانديز بالروح القتالية لالعبي 

»منتخب االرز«.

مع وجود جائزة مالية تصل إلى 15 مليون يورو )19 مليون دوالر( 
إلى جانب العديد من اجلوائز األخرى التي تنتظر الفرق املش����اركة في 
دور املجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا املوس����م، سيكون 
أم����ام أندية أوروبا الكثير لكي تلع����ب من أجله اليوم األربعاء في إياب 

الدور الفاصل الذي سيحدد الفرق املتأهلة للمجموعات.
واقترب فريق زيلينا من أن يصبح ثاني فريق فقط من س����لوڤاكيا 
يتأهل لدور املجموعات لدوري األبطال بعدما فاز في مباراة الذهاب أمام 
مضيفه التشيكي سبارتا براغ 2 - 0 ويستطيع زيلينا حتقيق هذا اإلجناز 
بالفعل عندما يس����تضيف سبارتا. ويلتقي بطل أوروبا االسبق أياكس 
الهولندي مع دينامو كييڤ األوكراني في أمس����تردام ساعيا لالستفادة 
من تعادله 1-1 في مباراة الذهاب. وأعرب مارتن يول مدرب أياكس عن 

ثقته في تأهل فريقه لدور املجموعات.
وفي باقي املباريات يلتقي أوكسير الفرنسي مع زينيت سان بطرسبرغ 
الروسي البطل السابق لكأس االحتاد االوروبى في فرنسا آمال في تعويض 
هزميته بهدف نظيف في مباراة الذهاب بينما يسعى كوبنهاغن الدمناركي 

لتعويض هزميته 2-1 أمام روزنبورغ تروندهامي النرويجي.

مباريات اليوم األربعاء بالتوقيت المحلي
أبطال أوروبا

اجلزيرة الرياضية + 9:451أياكس � دينامو كييڤ
اجلزيرة الرياضية + 9:456كوبنهاغن � روزنبورغ
اجلزيرة الرياضية + 9:452جيلينا � سبارتا براغ
اجلزيرة الرياضية + 9:454توتنهام � يانغ بويز

اجلزيرة الرياضية + 9:455أوكسير � زينيت

كأس جوهان غامبر
اجلزيرة الرياضية + 108برشلونة � ميالن

إنبي أسقط الزمالك.. وإيقاف غالي 4 مباريات
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

لقن إنبي ضيفه الزمالك درسا في فنون الكرة 
وجنح في حتويل تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 في 
املرحل���ة الثالثة من الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم، ليحقق إنبي أول فوز له على الفريق األبيض 
في تاريخ لقاءات الفريقني وبعد مرور أربع دقائق 
فقط من بداية املباراة تقدم محمد عبد الشافي بهدف 
للزمالك من تسديدة بعيدة املدى ليزرع الثقة في 

نفوس زمالئه.
وبدا أن الزمالك على موعد مع فوز تاريخي بعد 
الفوز على بتروجيت بهدفني نظيفني في  اجلولة 
الس���ابقة ولكن جن���م الزمالك الس�����ابق محمد 
أب���و العال أدرك التعادل إلنبي قبل عش���ر دقائق 
على نهاية ال�شوط األول وجنح انبي في إضافة 
الهدف الثاني عبر املدافع مح��مد ناصف وسيطر 
إنبي على مجريات اللعب واعت���مد الزمالك على 
حتركات محمود عبد الرازق »شي��كاباال« وعمرو 
زكي ولكنهما اصطدما بصالبة دفاع إنبي بقيادة 
املدافع املخضرم عبد الظاهر السقا، وفي الدقيقة 
األخي���رة من املباراة وبعد أرب���ع دقائق فقط من 

نزوله جنح دي فونيه في  تسجيل الهدف الثالث 
إلنبي بعدما انفرد متاما مبرمى احلضري وسدد 
من فوق احلارس  الدولي ورفع إنبي رصيده إلى 
ست نقاط في املركز الثالث بفارق ثالث نقاط خلف 
اإلس���ماعيلي واالنتاج احلربي صاحبي الصدارة 
بينم���ا جتمد رصيد الزمالك عن���د أربع نقاط في 

املركز السابع.
من جهته، أبدى طارق س���ليمان املدرب العام 
للزمالك استياءه من هجوم جمهور الفريق على 
عصام احلضري، وواصل اإلس���ماعيلي مسيرته 
اإليجابية وحقق فوزه الثال���ث على التوالي في 
الدوري احمللي عبر الفوز على اجلونة 2-1 وفاز 
بتروجيت على سموحة بهدف نظيف سجله فرج 
شلبي فيما تعادل حرس احلدود مع ضيفه املقاولون 

العرب 1-1.
من جانب آخر، قرر االحتاد األفريقي لكرة القدم 
)كاف( إيقاف الالعب الدولي حسام غالي قائد األهلي 
أرب���ع مباريات بعد تعرضه للطرد أمام ش���بيبة 
القبائل اجلزائري في اجلولة الثالثة من مباريات 

املجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي »الجيد« أداًء تفوق على ليڤربول »السيئ« بثالثية
أياكس يواجه دينامو كييڤ 

 في إياب الدور الفاصل لألبطال 

ساند هداف العرب في »الحدث«

بن همام يصل إلى أربيل

الدوحة تستضيف البرازيل واألرجنتين

احتفظ الالعبون األجانب للعام الرابع على التوالي بلقب أفضل هداف 
في الدوريات العربية، اذ حصل األرجنتيني خوس����يه غوس����تافو ساند 
مهاجم نادي العني اإلماراتي على لقب العام 2010 بتس����جيله 24 هدفا في 
22 مباراة، مبعدل 1.09 هدف في املباراة، متقدما على الس����نغالي ماكيتي 
ديوب مهاجم النجمة اللبناني الذي سجل 22 هدفا في 22 مباراة، مبعدل 
هدف واح����د في املباراة. وجاء في املركز الثالث البرازيلي إيفيرالدو دي 
بيريرا املعروف ب� »كابوري« مبعدل 0.954 هدف في املباراة )21 هدفا في 
22 مباراة(، متقدما بفارق بسيط جدا على البرازيلي ريكو مهاجم احملرق 
البحريني الذي سجل 17 هدفا في 18 مباراة، مبعدل 0.944 هدف في املباراة. 
ولم يكتف الالعبون األجانب باملراكز األربعة األولى، بل امتدت إلى املركز 
اخلامس، وأكثر من ذلك تضمنت الئحة العام 2010 تسعة العبني أجانب 

بينهم عربي واحد من أصل الهدافني ال� 16، أي أكثر من النصف.

وص����ل الى مدينة اربيل امس االول رئيس االحتاد اآلس����يوي لكرة 
القدم القط����ري محمد بن همام ضمن زيارة يقوم بها الى العراق. وقال 
مصدر في االحتاد العراقي لكرة القدم ل� »كونا« ان بن همام س����يلتقي 
عددا من املسؤولني في ش����مال العراق وسيقوم بزيارة مدنه واالطالع 
على البنى التحتية واملنش����آت الرياضية ومتابعة س����ير أعمال مبنى 

مشروع الهدف.

أعل����ن االحتاد البرازيلي لك����رة القدم ان منتخبه س����يلتقي نظيره 
االرجنتيني في مباراة ودية في العاصمة القطرية الدوحة في 17 نوفمبر 
املقبل. وأوضح االحتاد البرازيلي »ان رئيس االحتاد ريكاردو تيكسييرا 

وّقع عقد إقامة املباراة«.

 العبات اليد األكثر 
بذاءة في الشتم 

حتفل املالعب واملنافسات 
الرياضية بالعصبية و»النرفزة« 
الش���تم والس���ب  وتصل حد 
وحتولت الشتائم التي يوجهها 
الرياضي���ون ف���ي مختل���ف 
املالعب واأللع���اب إلى واحدة 
من الظواهر التي تقلق بعض 
األوساط الرياضية والتعليمية 

واالجتماعية .
أنهم  الرياضيون  ويعترف 
يفعل���ون ذلك بش���كل متكرر 
ولكنه���م يخفف���ون م���ن ذلك 
بالقول أنه���م ال يقصدون من 
هذه العبارات إهانة زمالء اللعب 
أو اجلمه���ور أو احلكام وإمنا 
للتنفيس عن الضغوط الكبيرة 

الواقعة عليهم.
ويؤكد بعض املتابعني لهذه 
الظاهرة بحسب موقع »ايالف« 
الشتم  االلكتروني، أن عبارات 
والكلم����ات البذيئة تصدر عن 
الرياضيني في مختلف الفروع 
الرياضية وال تقتصر على العبي 
كرة القدم أو الهوكي أو التنس أما 
أكثر الرياضيني ممارسة للشتم 
الذين يدخلون املسابقات  فهم 
الدراجات  اخلاص����ة برك����وب 
الهوائية ألنهم األكثر تعبا وشقاء 
خاللها فيما تعتبر العبات كرة 
اليد األكثر »بذاءة« بني االلعاب 
األخرى التي متارسها النساء.

دلما أول رياضية خليجية تحرز ميدالية أولمبية

الفنيسان يستنكر مشاركة
المرأة السعودية في األولمبياد

أكد مانشستر سيتي طموحه املشروع 
في إحراز لقب بطولة اجنلترا لكرة القدم 
بفوزه العريض عل���ى ليڤربول بثالثة 
أهداف نظيفة على ملعب س���يتي اوف 
مانشستر في ختام اجلولة الثانية من 

بطولة اجنلترا لكرة القدم.
وصعد مانشس���تر سيتي الى املركز 
الرابع برصيد 4 نق���اط بفارق نقطتني 
عن تشلس���ي املتصدر، في حني تراجع 
ليڤربول الى املركز الثامن عشر برصيد 

نقطة واحدة.
وخالف���ا لعرضه املخيب في مباراته 
االولى التي انتهت بتعادله خارج أرضه 
مع توتنهام، قدم مانشستر عرضا جيدا 
متيز بتماسك خطوطه الثالثة وصالبة 
خط دفاعه ومن ورائه احلارس املتألق 

جو هارت.
في املقابل قدم ليڤربول عرضا سيئا 
ولم يهدد مرمى سيتي اال فيما ندر، وبدا 
واضحا ان الفترة االنتقالية التي مير بها 
االجنليزي العريق قد تستمر طويال وهي 
التي كلفته املش���اركة في دوري أبطال 
أوروبا هذا املوس���م بعد احتالله املركز 
السابع في املوسم الفائت بفارق 23 نقطة 

عن تشلسي البطل.
بدأ ليڤربول املباراة في غياب صانع 

ألعابه اجلديد جو كول الذي طرد في 
مباراته الرسمية االولى ضد ارسنال 

منذ انضمامه من تشلسي مطلع املوسم 
احلالي وسيغيب ثالث مباريات في املقابل 
شارك فرناندو توريس الذي بدأ يستعيد 
مستواه تدريجيا بعد تعافيه من عملية 

جراحية في ابريل املاضي أساسيا.

قام مانشستر سيتي بهجمة منسقة 
حيث مرر جونس���ون كرة بينية رائعة 
باجتاه ميلنر الذي توغل داخل املنطقة 
ومررها عرضية باجتاه زميله السابق في 
استون ڤيال غاري باري فتابعها األخير 

بيسراه داخل الشباك )13(.
الثاني حاول ليڤربول  وفي الشوط 
تعدي���ل النتيجة لك���ن محاوالته كانت 

خجولة جدا باجتاه احلارس جو 
هارت قبل ان يضاعف مانشستر 
س���يتي غلته عندما رفع ميلنر 
الك���رة من ركل���ة ركنية ارتقى 

لها ميكا ريتش���اردز فوق اجلميع 
وارس���لها باجتاه املرمى فحولها 
االرجنتيني كارلوس تيفيز داخل 

الشباك )52(.
النتيجة  ثم حسم سيتي 

ف���ي مصلحت���ه عندما 
احتسب احلكم ركلة 

جزاء ملانشستر 
سيتي اثر كرة 

كة  مش�تر
ب���ني 

جونسون 
وس���كيرتل 
ترجمه���ا تيفي���ز 
بنج���اح )68(. من جهة 
أخرى، ذكرت شبكة »سكاي 
سبورت« البريطانية ان العب 
وسط ليڤربول االرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو رفض 
مواجهة مانشستر سيتي.

العب ليڤربول 
لوكاس طائرا 
مع الكرة فوق 
ميكاريتشاردز 

)أ.پ(

منصور بن زايد تابع المباراة
بانوتشي يعلن اعتزاله

تابع الش���يخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشس���تر 
سيتي فريقه للمرة االولى من مدرجات ملعب سيتي اوف مانشستر 
عندما شاهد اللقاء ضد ليڤربول. وكان الشيخ منصور اشترى نادي 

مانشستر سيتي في اغسطس عام 2009.
واعرب مدرب مانشس���تر سيتي االيطالي روبرتو مانشيني عن 
فخره بتقدمي فريقه اداء مش���رفا امام ناظري الشيخ منصور، وقال 
»انا سعيد من جميع النواحي، اعتقد ان فريقي قدم اداء مميزا، كنت 
أمل ان نقدم مباراة جميلة خصوصا ان الشيخ منصور اتى يتابعنا 

للمرة االولى من املدرجات، وبالتالي كان االمر في غاية االهمية«.

اعلن مدافع منتخب ايطاليا الس��ابق لكرة القدم كريس��تيان 
بانوتشي اعتزاله اللعب وهو في السابعة والثالثني بعد مسيرة 
اس��تمرت 20 عاما داف��ع خاللها عن ألوان العدي��د من االندية 
ابرزها ميالن وانتر ميالن وروما محليا وريال مدريد االسباني 

وتشلسي االجنليزي.

باتت الفارسة السعودية دملا محسن اول 
رياضية خليجية حترز ميدالية اوملبية بعد 
ان نالت برونزية فئة الفردي في قفز احلواجز 
ضمن منافسات الفروسية في دورة االلعاب 

االوملبية االولى للشباب في سنغافورة.
ودملا محس����ن )16 عاما( هي اول رياضية 
سعودية تشارك في دورات االلعاب االوملبية 
حتى اآلن، وامليداليتان الذهبية والفضية ذهبتا 
الى فارسني من االوروغواي وكولومبيا على 
التوال����ي، وعلق مدير ع����ام املجلس االوملبي 
اآلسيوي، الكويتي حسن مسلم، في تصريح 
الى وكالة الصحافة الفرنسية على اجناز دملا 
محسن قائال »نحن في املجلس االوملبي سعداء 

باملشاركة اوال وبالنتيجة ثانيا«.
 واضاف »بذل املجلس االوملبي في االعوام 
العشرة املاضية قصارى جهده لتطوير احلركة 
االوملبية بش����كل عام في القارة اآلسيوية من 
جميع النواحي سواء مبشاركة املرأة او محاربة 
املنشطات او في التطوير الفني، وما يفرحنا 
ان جميع الدول اآلس����يوية حققت نتائج في 
االوملبياد خصوصا دول اخلليج العربي وكذلك 

دول مثل منغوليا وقرغيزستان«.
وتابع »منذ عشر س����نوات ونحن ننظم 
منتديات سنوية عن االمور االدارية والفنية 

لتطوير العمل داخل اللجان االوملبية الوطنية، 
ونتطلع حاليا ملشاركة اكبر عدد من اللجان 
االوملبية والرياضيني من جميع الدول اآلسيوية 
في اوملبياد لندن 2012 مع متنياتنا بتحقيق 
نتائج جيدة في منافس����اتها«. وتوقع مسلم 
ايضا »ان تشهد دورة االلعاب اآلسيوية املقبلة 
في غوانزو الصينية منافسات عالية املستوى 

وارقاما عاملية.
من جهته، أفتى الشيخ السعودي سعود 
الفنيسان بتحرمي مشاركة الفارسة السعودية 
في مسابقات قفز احلواجز في االلعاب االوملبية 
بزعم ان الفروسية من خصائص الرجال في 
االسالم، اما املرأة فرياضتها بني النساء فقط 
ألنها مطالبة باحلجاب واحلشمة والوقار وعدم 

التعرض لالجانب.
واضاف الشيخ الفنيسان، وهو عميد كلية 
الش����ريعة في الرياض سابقا في فتواه التي 
نشرها موقع »ايجاز« االلكتروني، ان العاب 
الفروسية وعامة املباريات الرياضية احمللية 
منها والدولية كلها حرام ال يجوز للمرأة املسلمة 
ممارستها وفاعلة ذلك مجاهرة باملنكر ومثلها 
ول����ي امرها اذا كان راضيا بذلك، ويجب على 
والة االمر منع ذلك، وال يرضى بهذا الفعل او 

)أ.ف.پ(يشيد به اال سفيه او مغرض. الفارسة السعودية دملا محسن جتتاز أحد احلواجز 

عالمية متفرقات

 توقع أس���طورة الكرة األملاني���ة، فرانتس بكنباور، 
استمرار يواكيم لوف في تدريب منتخب أملانيا حتى عام 
2014 موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل. 
وقال بكنباور الرئيس الش���رفي لنادي بايرن ميونيخ 
لصحيفة »مونشنر ميركور«إن لوف مازال صغير السن 
)50 عاما( وس���يخوض بكل تأكيد بطولة كأس العالم 
املقبلة.وحول اخلليفة احملتمل للوف، قال ان الهولندي 
لويس ڤان غ���ال املدير الفني لبايرن ميونيخ هو أقرب 

املرشحني.
 أعلن نادي فوالم االجنليزي على موقعه الرس��مي على 
شبكة االنترنت انه تعاقد مع املدافع اجلزائري الدولي رفيق 
حليش ملدة 3 مواسم من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.

 طالب الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لوال دا سيلفا 
مس���ؤولي كرة القدم في البالد باالحت���ذاء مبثال نادي 
س���انتوس، والبحث عن طرق لتجنب انتقال العبيهم 
املوهوبني إلى أوروبا في س���ن صغيرة وآخرها الشاب 

نيمار )18 عاما( لرفض عرض تشلسي اإلجنليزي.
 أعل��ن نادي روبن كازان بطل الدوري الروس��ي املمتاز 
عن تعاق��ده مع املهاجم البرازيلي كارل��وس ادواردو العب 

هوفنهامي األملاني.
 قال ملقة االس���باني ان الظهير األيس���ر البرتغالي 
املخضرم دودا سيبتعد عن املالعب ملدة شهرين تقريبا 

بعد إجرائه عملية جراحية أسفل احلوض.
 أكدت تقارير صحافية أن حركة العمل في پولندا تأخرت 
قب��ل انطالق بطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2012( لكرة 
الق��دم حيث تتقاع��س الدولة عن بناء الط��رق واملواصالت 

العامة  التي ال غنى عنها الستضافة البطولة األوروبية.
 يبدو أن نادي بايرن ميونيخ األملاني أصبح مستعدا 
للسماح لالعبيه األرجنتينيني مارتن دمييكيليس وخوسيه 

إرنستو سوزا باالنتقال إلى أندية أخرى.
 أعلن نادي ايركوليس اإلسباني عن تعاقده مع احلارس 
الهولن��دي الدولي بي��ت فيلتهويزن من صفوف فيتيس��ه 

ارنهيم في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.
 أعلن نادي بوردو انه توصل الى اتفاق مع ليون بشأن 
انتقال العب وسطه الدولي يوان غوركوف الى االخير.

 أف��اد االحتاد األملاني بأنه س��يبحث هجوم مش��جعي 
هامبورغ على جماهير فريق سان باولي مبحطة قطارات.

 ذكر االحتاد الدولي للخماس���ي احلديث ان مسدس 
الليزر س���يحل محل املسدس الهوائي في دورة األلعاب 

األوملبية عام 2012 بلندن.
 انتقل سباستيان رودي، العب وسط شتوتغارت األملاني 
إل��ى نادي هوفنهامي في صفقة مفاجئة جتاوز حجمها ال� 4 

ماليني يورو.
 قال النجم األوكراني أندري شفتشينكو إنه أصيب 
»باإلحباط« بسبب استقالة املدرب مايرون ماركيفيتش 
حديثا من منصب املدير الفني للمنتخب األوكراني للعبة، 
حسبما نشر نادي دينامو كييڤ األوكراني على موقعه 

باالنترنت.


