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فاز قيصر الكرة األملانية فرانس بكنباور )65 عاما( بجائزة 42
هانز روزنتال األملانية الش���رفية لهذا العام تقديرا جلهوده 
االجتماعية، وقالت جلنة روزنتال واحتاد »املس���اعدة وقت 
األزمات« اللتان منحتا اجلائ���زة لبكنباور في مدينة لنداو 
مبقاطعة بفالتس جنوب غرب البالد إن مؤسس���ة بكنباور 
اخليرية التي اسسها قيصر الكرة واطلق عليها اسمه تعمل 
بصورة غير بيروقراطية على مساعدة احملتاجني في العالم. 

وأضافت اللجنة أن العب الكرة السابق والشخصية الرياضية 
البارزة سيتسلم اجلائزة ومعها عشرة آالف يورو في التاسع 
من حلالي في مدينة النداو. ومتنح هذه اجلائزة سنويا إلحدى 

املؤسسات التي تقوم بدور اجتماعي وإنساني متميز.
وحتمل اجلائزة اس���م مقدم البرامج التلفزيونية الراحل 
هانز روزنتال )1925 � 1987( الذي اش���تهر بتقدميه برنامج 

املسابقات »دالي دالي«، وأصبح به أسطورة تلفزيونية.

بكنباور الفائز بجائزة روزنتال: دورتموند خطر على »الباڤاري«

غازيڤ يترك دينامو كييڤ

كابيللو وزوجته
في إطاللة نادرة

حضر مدرب املنتخب االجنليزي االيطالي فابيو كابيللو مع زوجته في اطاللة 
ن���ادرة للمدرب االيطالي وذلك في بطولة كأس »رايدر« للغولف التي جرت في 
مالعب سلتيك ماثور للغولف، في منطقة نيوبورت، حيث تابعا عددا من املباريات 
)أ.پ( بني افضل املصنفني واحملترفني في اللعبة.  

إريكسون يعود إلى إنجلترا

اعل���ن ن���ادي دينامو كييڤ 
األوكران���ي أن ڤالي���ري غازيڤ 
رحل عن منص���ب املدير الفني 
إثر هزمية الفريق أمام شيريف 
املولدوفي 2- 0 في  تيراسبول 
دور املجموعات ببطولة الدوري 

األوروبي.
وأعلن النادي استقالة غازيڤ 
في بيان مقتضب نشر مبوقعه 
على اإلنترنت جاء فيه أن ايغور 
س���وركيس مالك النادي »تقدم 
بالش���كر للمدرب على جهوده، 

ومتنى له النجاح مستقبال«.
ولم يجر اإلعالن عن تعيني 
مدرب جديد للفريق حتى اآلن، وقال غازيڤ في تصريحات أدلى بها 

عقب املباراة لم أرهم من قبل يلعبون بهذا املستوى السيئ.

عاد املدرب السويدي زڤن غوران 
إريكسون إلى كرة القدم اإلجنليزية 
حيث وقع عقدا لتولي منصب املدير 
الفني لفريق ليشيستر سيتي ملدة 
عامني. وسيحل إريكسون، املدير 
الفني السابق للمنتخب اإلجنليزي، 
مكان باولو سوزا الذي أقاله النادي 
املنافس في دوري الدرجة األولى 
بعدما قاد الفريق في تسع مباريات 
فقط. ويعتقد أن النادي وجه أنظاره 
إلى إريكس����ون في أعقاب هزمية 
الفريق أمام بورتس����موث 6 - 1 
في 24 سبتمبر املاضي. وسيكون 
إريكس����ون بذلك امل����درب رقم 15 

للفريق منذ عام 2004.

ڤاليري غازيڤ

زڤن غوران إريكسون

تعي����ش اجلماهير االجنليزي����ة وااليطالية في عطلة 
نهاية االسبوع احلالي احداث موقعتني من العيار الثقيل، 
حيث يتواجه تشلس����ي حامل اللقب واملتصدر مع جاره 
ارسنال في الدوري االجنليزي، وانتر ميالن حامل اللقب 
واملتص����در مع غرميه التقلي����دي يوڤنتوس في الدوري 

االيطالي لكرة القدم.

إنجلترا

س����يكون ملعب »ستامفورد بريدج« مسرحا ملواجهة 
نارية بني اجلارين اللندنيني تشلسي وارسنال في مباراة 
قمة بكل املعايير نظرا ملس����توى الفريقني وموقعهما في 
الترتيب العام، ويتصدر تشلس����ي الترتيب برصيد 15 

نقطة وبفارق 4 نقاط عن ارسنال.
ويدخل الفريقان الى هذه املوقعة وهما يسعيان 

الى تعويض س����قوطهما في املرحلة الس����ابقة، اذ خسر 
تشلس����ي امام مانشستر سيتي، وارس����نال امام وست 

بروميتش البيون.
ويسعى تشلسي الى التأكيد ان خسارة املرحلة السابقة 
ال تعني ان البداية الصاروخية التي حققها منذ مستهل 
املوسم توقفت عند عقبة اول منافس من العيار الثقيل.

وكان فريق املدرب االيطالي كارلو انش����يلوتي ضرب 
بقوة في بداية املوسم مسجال خمسة انتصارات متتالية 
جاءت بعد عروض هجومية رائعة جنم عنها تسجيل 21 
هدفا، لكنه لم يواجه اي منافس من العيار الثقيل كونه 
افتتح مش����واره في مواجهة وس����ت بروميتش )6 - 0( 
ثم ويغان )6 - 0( وس����توك سيتي )2 - 0( ووست هام 

)3 - 1( وبالكبول )4 - 0(.
وفي اجلهة املقابلة، من املتوقع ان يعود املدرب االيطالي 
كارلو انشيلوتي الى لندن وقيادة فريقه في هذه املوقعة 

املهمة بعد حضور جنازة والده.
ويأمل املدرب االيطالي ان ينجح فريقه في تقدمي 
العزاء له بأفضل طريقة ممكنة من خالل تكرار 
الفوز على ارسنال بعد ان كان تغلب على جاره 
ذهابا وايابا املوس����م املاضي )3 - 0 على ستاد 

االمارات و2 - 0 على ستامفورد بريدج(.
وعلى ملعب »انفيلد«، يبحث ليڤربول اجلريح 
عن بري����ق امل من بوابة ضيفه بالكبول ألن 
فريق املدرب روي هودجسون لم يحقق 
حتى اآلن سوى فوز واحد كان في املرحلة 
الثالثة على وست بروميتش )1 -0( 
ما جعله يقبع في املركز السادس 
عشر برصيد 6 نقاط فقط وخلف 
الذي حقق حتى اآلن  بالكبول 
انتصاري����ن )7 نقاط(. كما 
يش����هد مواجه����ة مثيرة 
بني مانشس����تر سيتي 

ونيوكاسل.

إيطاليا

تتج����ه 
ر  النظ����ا ا
الى  اليوم 

ملع����ب 
»جوزيبي 
مياتزا« الذي يحتضن مواجهة انتر ميالن حامل 
اللقب واملتصدر وضيف����ه وغرميه التقليدي 
يوڤنتوس ضمن املرحلة السادسة من الدوري 
االيطالي، ومن املتوقع ان تكون املباراة مثيرة جدا 
خصوصا في ظل االداء الهجومي للفريقني والذي 
ترجم بفوز انتر ميالن على ڤيردر برمين االملاني 
4 - 0 في دوري ابط����ال اوروبا بفضل ثالثية 
من الكاميروني صامويل ايتو، في حني يتصدر 
يوڤنتوس سجل اكثر الفرق تهديفا حتى اآلن 
في الدوري برصيد 12 هدفا. لكن فريق »السيدة 
العجوز« يعاني كثيرا دفاعيا خالفا لغرميه انتر 
ميالن، اذ انه صاحب اسوأ دفاع حتى اآلن )تلقت 
شباكه 9 اهداف( مشاركة مع روما الثامن عشر 
واودينيزي متذيل الترتيب. وسيبحث انتر ميالن 
من خالل بوابة يوڤنتوس عن تعويض سقوطه 
في املرحلة السابقة امام روما )0 - 1( الذي احلق 
ببطل اوروب����ا هزميته االولى بقيادة املدرب 
االسباني رافايل بنيتيز، خصوصا ان اي 
تعثر سيسمح لالتسيو في التربع على 
الصدارة ألنه ميلك نفس عدد النقاط )10 
نقاط(، لكن فريق العاصمة يخوض بدوره 
اختبارا صعبا للغاية امام مفاجأة املوسم 

نابول����ي الرابع بفارق نقطة. في املقابل، يأمل يوڤنتوس 
ان يواصل صحوته بعد فوزه في املرحلة الس����ابقة على 
كالياري )4 - 2( وتعادله الثمني مع مضيفه مانشس����تر 
سيتي االجنليزي )1 - 1( في الدوري االوروبي، وان يحقق 
فوزه االول في »جوس����يبي مياتزا« منذ 22 مارس 2008 
عندم����ا تغلب على غرميه 2 - 1. وفي املباريات االخرى، 
يلتقي بولونيا مع سمبدوريا، وفيورنتينا مع باليرمو، 

وجنوى مع باري.

إسبانيا

ميلك ريال مدري����د وصيف البطل فرصة كبيرة لبدء 
انتفاضة لم تتحقق في املراحل الست االولى بقيادة املدرب 
اجلديد البرتغالي جوزي����ه مورينيو الذي ضم عددا من 
الواعدين خصوصا العبي الوسط االملانيني سامي خضيرة 
ومس����عود اوزيل، وذلك عندما يس����تضيف على ملعبه 
»سانتياغو برنابيو« ديبورتيڤو الكورونا صاحب املركز 
التاسع عشر قبل االخير. من جانبه، يستضيف برشلونة 
حامل اللقب في املوسمني املاضيني ايضا مايوركا احلادي 
عشر على ملعب »كامب نو« في مهمة ليست سهلة قياسا 
على اداء ونتائج الفريق الكاتالوني محليا واوروبيا حيث 
فشل االربعاء املاضي في حل عقدة روبن كازان الروسي 

وتعادل معه 1 - 1 ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا.
في املباراة االولى، س����يحاول مورينيو فتح ش����هية 
العبيه الذين اكتفوا بتس����جيل ه����دف وحيد في مرمى 
اوكسير الفرنسي ضمن املسابقة االوروبية، على التهديف 
وحسم النتيجة مبكرا خالفا للقاءات السابقة. في املقابل، 
ال تكمن مشكلة برشلونة في التسجيل امنا في استقبال 

شباكه لالهداف )9 مقابل 4(، وال يبدو مدربه غوسيب 
غوارديوال واثقا من نفس����ه بقدر ما كانت معنوياته 
مرتفعة في املوس����مني املاضيني عندما احرز اللقب 
احمللي مرتني ولقب بطل اوروبا مرة )2009(. ويلعب 

اشبيلية مع اتلتيكو مدريد، وخيتافي مع هيركوليس 
اليكانتي، وڤياريال مع راس����ينغ سانتاندر، وامليريا مع 

ملقة، واوساسونا مع ليڤانتي.

المانيا

تختتم املرحلة السابعة من الدوري االملاني اليوم بلقاء 
دورمتوند وبايرن ميونيخ.

فعلى ملعب »سيغنال ايدونا بارك«، يبحث دورمتوند 
عن تعميق جراح غرمي التسعينات بايرن ميونيخ وحتقيق 
فوزه اخلامس على التوالي في الدوري والثامن تواليا في 
جميع املسابقات، وذلك من اجل البقاء على املسافة ذاتها 
م����ن ماينتس او التربع على الصدارة بفارق االهداف في 

حال سقوط االخير.
ولم يذق بوروسيا دورمتوند طعم الفوز على النادي 
»الباڤاري« الذي فاز على بال السويس����ري )2 - 1( في 
دوري ابطال اوروبا، منذ 26 يناير 2007 عندما تغلب عليه 
3 - 2، ويأمل مدربه كلوب أال يتأثر العبوه باملباراة التي 
سيخوضها الفريق امام اشبيلية االسباني في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات ملس����ابقة الدوري االوروبي )يوروبا 
ليغ(، علما ان الفريق االملاني تغلب في املرحلة االولى على 
كارباتي االوكراني 4 - 3 في ملعب االخير.وعلى ملعب 
»باي ارينا«، يتواجه باير ليڤركوزن اخلامس مع ضيفه 
ڤيردر برمين وصيف بطل املوس����م املاضي والذي تقدم 
اداء مخيبا في اآلونة احلالية كونه يقبع في املركز الثاني 
عش����ر في الدوري، ولم يحقق اي فوز في مسابقة دوري 
ابط����ال اوروبا ألنه تعادل مع ضيفه توتنهام االجنليزي 
)2 - 2( ف����ي اجلولة االولى ثم تلقى امس هزمية ثقيلة 

على يد انتر ميالن االيطالي )0 - 4(، كما تتجه االنظار 
ايضا الى اجلريح شتوتغارت فيلتقي مع اينتراخت 

فرانكفورت.
وكان سانت باولي العائد حديثا الى دوري 

االضواء فاج����أ مضيفه هانوڤر عندما تغلب عليه 1 - 0 
في افتتاح املرحلة. وسجل ماريوس ايبرز هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة السادس����ة بضربة رأسية من مسافة 
قريبة اثر كرة عرضية فارتطمت بالقائم االيسر وعانقت 
الش����باك. واكمل هانوڤر املباراة بعشرة العبني اثر طرد 

قائد املنتخب التونسي كرمي حقي في الدقيقة 80.

 فرنسا

تختت����م املرحلة الثامنة من 
اليوم  الفرنس����ي  الدوري 

فيلعب ليل مع مونبلييه، 
وباريس سان جرمان 

م����ع نيس ورين مع 
تولوز.

ريال مدريد لتخطي ديبورتيڤو وبرشلونة للتفوق على مايوركا.. وبايرن ميونيخ في مواجهة ثقيلة أمام دورتموند

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة السابعة(

أبوظبي الرياضية 3:30HD3مانشستر سيتي � نيوكاسل
أبوظبي الرياضية 5HD4ليڤربول � بالكبول
أبوظبي الرياضية 6HD5تشلسي � أرسنال

إسبانيا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +65إشبيلية � أتلتيكو مدريد

6خيتافي � هيركوليس
اجلزيرة الرياضية 6HD1ڤياريال � راسينغ

اجلزيرة الرياضية +68امليريا � ملقة
6أوساسونا � ليڤانتي
اجلزيرة الرياضية +82برشلونة � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد � ديبورتيڤو

إيطاليا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +1:303ليتشي � كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +44بولونيا � سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +45كييڤو � كالياري

اجلزيرة الرياضية +410فيورنتينا � باليرمو
اجلزيرة الرياضية +47جنوى � باري

اجلزيرة الرياضية +48التسيو � بريشيا
اجلزيرة الرياضية +41نابولي � روما

اجلزيرة الرياضية +9:451إنترميالن � يوڤنتوس

المانيا )المرحلة السابعة(
دبي الرياضية 4:301شتوتغارت � فرانكفورت
6:30ليڤركوزن � ڤيردر برمين
دبي الرياضية 6:301دورمتوند � بايرن ميونيخ

فرنسا )المرحلة الثامنة(
6ليل � مونبيلييه

اجلزيرة الرياضية +64باريس سان جرمان � نيس
اجلزيرة الرياضية +104رين � تولوز

»دربي« لندن ناري بين تشلسي وأرسنال
والسيدة العجوز على موعد مع إنتر القوي

مهاجم أرسنال المتألق سمير نصري 
مطالب بإزعاج دفاعات تشلسي

نجم تشلسي الفرنسي نيكوال 
أنيلكا على موعد مع التسجيل


