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كشف اإليطالي فابيو كاپيللو مدرب املنتخب االجنليزي لكرة 46
القدم انه سيعتزل مهنة التدريب بعد نهائيات كأس أوروبا 2012 
لش���عوره بأنه »عجوز« على حد قوله. وقال كاپيللو خالل تقدمي 
كتاب ذكريات للويجي كولومبو أحد أصدقائه الصحافيني في مدينة 
ميالنو اإليطالية: »حاليا ال أفكر س���وى في كأس أوروبا 2012 مع 
اجنلترا، من بعدها سأعتزل«. وتابع كاپيللو: »لسوء احلظ أنا عجوز، 

لم أعد أملك الوقت، ستكون جتربتي األخيرة على املقعد«.

انتقد الرئيس التركي عبداهلل غول صافرات االستهجان التي أطلقتها اجلماهير التركية ضد 
العب املنتخب االملاني مسعود أوزيل خالل مباراة املانيا مع تركيا )3-0(. وفي مقابلة نشرتها 
صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« االملانية أكد غول انه ما كان يتعني على اجلماهير التركية القيام 
بذلك قائال: »ان أوزيل منوذج ناجح لالندماج وقد ساعد في توطيد الصداقة األملانية – التركية«. 
وكان اوزيل )22 عاما( قد اختار ان يلعب للمنتخب االملاني رغم انه كان مبقدوره اللعب ملنتخب 
تركيا. واوضح غول انه يتفهم قرار أوزيل ويدعمه حيث قال: »لو سألني عن الدولة التي يجب 

عليه ان يلعب لها، لكنت قد شجعته على اللعب ألملانيا، إنه يحظى بتأييدي الكامل«.

كاپيللو: سأعتزل بعد كأس أوروبا 2012 غول ينتقد صافرات االستهجان ضد أوزيل

تصريحات مثيرة تنذر باشتعال خالفات جديدة بين األسطورتين السابقتين

بيليه: مارادونا العب جيد ولكنه مثال سيئ للشباب
شن أسطورة كرة القدم البرازيلية 
بيلي���ه هجوم���ا جديدا عل���ى النجم 
األرجنتيني األب���رز دييغو مارادونا، 
الذي يعمل مدربا اآلن، قائال إنه مثال 
سيئ للشباب. وأشارت تقارير اخبارية 
أمس الى أن تعليقات بيليه التي أدلى 
بها للصحافة البرازيلية قد تتحول إلى 
شرارة تنذر باشتعال خالفات جديدة 
بني الالعبني الس���ابقني اللذين تبادال 
التصريحات احلادة عبر وسائل اإلعالم 

في أوقات سابقة.
وعلق بيليه الذي سيتم عامه السبعني 
في 23 أكتوبر اجلاري على مارادونا الذي 
يصغره بنحو عشرين عاما قائال: »إنه 

ليس مثاال جيدا للشباب«.
ويعتبر مارادونا، م���ع بيليه، من 
أفضل الالعبني الذين شهدتهم مالعب 
كرة القدم على مر التاريخ ولكنه دخل 
في صراعات مع تعاطي املخدرات ومع 
املطاردات اإلعالمية له منذ اعتزاله اللعب 

في عام 1997.

وقال بيليه عن مارادونا: »لقد أفاء 
الرب عليه بنعمة لعب كرة القدم ولهذا 
السبب هو محظوظ، ورغم كل ما حدث 
ل���ه في حياته مازال هناك أش���خاص 
يتعاقدون على العمل معه. ولو كانوا 

أكثر وعيا ملا تعاملوا معه«.
وأضاف: »إذا ل���م يتغير مارادونا 
)الذي س���يكمل عامه اخلمسني في 30 
أكتوبر( فلن يجد عمال في املستقبل، كان 

العبا عظيما ولكنه مثال سلبي«.
وال يتوقع أن يتعامل مارادونا بهدوء 
مع انتقادات بيليه حيث رد على ما قاله 
عنه بيليه في آخ���ر مرة: »ومن يعبأ 
مبا يقوله بيليه، إن مكانه املناس���ب 

في املتحف«.
وجاءت ه���ذه التعليقات في وقت 
سابق من العام احلالي الذي لم يتم فيه 
جتديد عقد مارادونا كمدرب للمنتخب 
األرجنتيني بعد هزمية الفريق في الدور 
ربع النهائي أم���ام املانيا في مونديال 

بيليه يواصل تصريحاته املثيرة وهجومه على غرميه االرجنتيني مارادوناجنوب أفريقيا 2010.

صربيا تأمل إعادة المباراة وتحمل هل يستطيع هنري إعادة ليڤربول إلى سكة األلقاب؟
اإليطاليين مسؤولية أحداث الشغب

أميركا تنسحب من السباق الستضافة
مونديال 2018 للتركيز على 2022

أعرب مس���ؤولو ك���رة القدم 
ف���ي صربيا ع���ن اعتقادهم بأنه 
من اإلنصاف إع���ادة املباراة بني 
املنتخبني الصرب���ي واإليطالي، 
وحمل االحتاد الصربي املنظمني في 
إيطاليا مسؤولية أحداث الشغب 
التي تس���ببت في إلغاء املباراة 
بني املنتخبني اإليطالي والصربي 
في مدينة جن���وى اإليطالية في 
التصفي���ات املؤهلة إلى نهائيات 
كأس األمم األوروبية )يورو 2012(. 
وق���ال رئيس االحت���اد الصربي 

توميس���الف كارادزيت���ش بعد 
اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي 
لالحتاد: »الدولة املضيفة مسؤولة 

عن التنظيم«.
وأضاف: االنتقادات املوجهة 
إلينا، والتس���اؤالت حول كيفية 
السماح مبا حدث في جنوى ليس 
له أساس. كل شخص يحمل جواز 
سفر لديه احلق في شراء تذكرة 
والسفر أينما يشاء، وفي هذه احلالة 
سافروا ملشاهدة مباراة كرة قدم، 
وكرر كارادزيتش أن املسؤولني 

الصرب حذروا مسؤولي إيطاليا 
من خطط املش���جعني املشاغبني 
)الهوليغانز( لعرقلة املباراة من 

خالل أعمال العنف.
وق���ال كارادزيتش إن صربيا 
ستقدم كل املعلومات إلى االحتاد 
األوروبي للعبة )يويفا( وسنبذل 
كل ما بوسعنا إلثبات أن منتخبنا 
ال يستحق أن يعاقب بقرارات من 
يويفا ومع ذلك أكد أن صربيا يجب 
أن تتوق���ع عقوبات »ال يجب أن 

نبالغ في التفاؤل«.

اعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
ان جلنة ملف ترشيح الواليات 
املتحدة أعلنت انس���حابها من 
السباق على استضافة نهائيات 
كأس العالم 2018 من أجل التركيز 
على نسخة 2022، وانحصرت 
املنافس���ة على نس���خة 2018 
ب���ني دول أوروبية هي اجنلترا 
وروسيا وترشيحان مشتركان 
بني بلجيكا وهولندا، واسبانيا 

والبرتغ���ال.  وقال االمني العام 
الدول���ي جيروم فالك  لالحتاد 
»نقوم منذ فترة بحوار مفتوح 
وبناء مع جلنة ترشيح الواليات 
املتحدة، منذ أن أصبح واضحا 
أن االجتاه ميي���ل نحو تنظيم 
نسخة 2018 في أوروبا«، مضيفا 
»إعالن اليوم من قبل جلنة ملف 
ترش���يح الواليات املتحدة عن 
عزمها عل���ى التركيز فقط على 

نسخة 2022 لقي ترحيبا وتقديرا 
كبيرين من قبل فيفا«، وجتتمع 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
في زيوريخ في 28 و29 اكتوبر 
احلالي ملناقش���ة االج���راءات 
النهائية للتصوي���ت من اجل 
اختيار البلدين املضيفني لكأس 
العالم عامي 2018 و2022 والذي 
س���يتم في الثاني من ديسمبر 

املقبل.

ب�»أمبراطورية الش����يطان«... وصف ال شك بأنه سيسعد 
جماهير ليڤربول.

 كان هنري )61 عاما( منتبها في التعامل مع تقاليد ريد 
سوكس، اذ لم ينتقل الى ملعب جديد وبقي في ملعب »فنواي 
بارك« القدمي. وخضع امللعب العادة جتديد ورفعت سعته 
ليتطابق مع أبرز مالعب البيسبول األميركية، فأصبح ريد 

سوكس النادي األكثر ربحية في الدوري بعد يانكيز.
 وقام هنري أيضا بإنش����اء مؤسس����ة ريد س����وكس 
اخليرية الت����ي تبرعت مببلغ 30 ملي����ون دوالر أميركي 
لبرامج املساعدات، الصحة، التربية واخلدمات االجتماعية 
لألطفال وعائالتهم.يعشق هنري اإلحصائيات وتوظيف 
الش����بان األذكياء واملوهوب����ني، وكان محبوبا للغاية في 
بوس����طن، فباإلضافة الى ضخه 50 مليون دوالر أميركي 
لتجديد امللعب، قام بتحليل اللعبة من خالل اإلحصائيات 
مستقدما العبني مغبونني في أنديتهم وحولهم الى جنوم 
مع ريد س����وكس، كما أوقف منح العق����ود الطويلة األمد 

لالعبني املخضرمني.
 قال هنري بعد اعالنه عن اجناز ش����راء ليڤربول »أنا 
فخور بش����كل ال يصدق ويشرفني أن أكون املالك اجلديد 
لنادي ليڤربول«، مضيفا أن هدفه األول كان هو »أن أعيد 

الى هذا النادي عظمته داخل امللعب وخارجه«.
 وتاب����ع »لدينا تاريخا من االنتصارات ونريد أن يعلم 
مشجعو ليڤربول بأن هذا النهج هو الذي نعتزم أن نقود 

به هذا النادي الكبير«.
 تراكمت ديون ليڤربول منذ وصول هيكس وجيليت 
قبل ثالث س����نوات، وقد اتخذ مصرف »ار بي أس« زمام 
االم����ور في النادي منذ ابريل عندم����ا قرر األميركيان بيع 
الن����ادي، ليحقق النادي صاحب ال������ 18 لقبا في الدوري، 
هذا املوسم اسوأ انطالقة له في الدوري احمللي منذ موسم 

.1954-1953
 هل سيتمكن هنري من فهم جماهير ليڤربول أكثر من 
جيليت وهيكس، وهل سيمش����ي معها في مسيرة النصر 
على وقع أغنيتها األسطورية »يول نيفر ووك ألون« )لن 

متشي وحدك(؟

 في غضون عامني، انتهت فترة الصيام الطويلة، وأحرز 
ريد سوكس لقب الدوري العاملي عام 2004 للمرة االولى منذ 

عام 1918، وهو جناح كرره الفريق عام 2007.
 قال هنري عندما اس����تلم مهامه: »الف����وز في الدوري 
العاملي؟ هذا ليس خياري، بل دوري، انها مسؤوليتي جتاه 

نيو انغلند«.
 جن����ى هنري ثروته التي ق����درت عام 2006 بنحو 860 
ملي����ون دوالر أميركي، من البورصة، قب����ل األزمة املالية 
العاملية، حيث عانت ش����ركاته وتعرضت خلسائر كبيرة 

بحسب بلومبورغ ومجلة وول ستريت.
 عندم����ا جاء هن����ري الى رود س����وكس، كانت النظرة 
اليه انه انتهازي قادم الس����تغالل اسم الفريق، لكن الوقت 
واأللقاب أثبتا عكس ذلك.والالفت ايضا ان املنافس األكبر 
لريد س����وكس في دوري البيس����بول االميركي هو فريق 
نيويورك يانكيز املرتبط بنادي مانشستر يونايتد الغرمي 
التاريخي لليڤربول في إجنلترا، وهو ارتباط وصفه لوكينو 

تنفس مش����جعو ن����ادي ليڤربول أحد أع����رق األندية 
االجنليزية الصعداء بعد تخلص ادارتهم من مالكي النادي 
األميركيني ج����ورج جيليت وتوم هيك����س، لكن رافضي 
الهيمنة األميركية على النادي سيخضعون لوالية جديدة 
حتت اش����راف اميركي اخر هو ج����ون دبليو هنري مالك 
مجموعة »نيو انغلند س����بورتس فنتشرز« التي أجنزت 
شراء النادي.  ودخل مالكا ليڤربول هيكس وجيليت في 
صراع قضائي م����ع مجلس االدارة حيث طعن األوالن في 
صالحية مدير النادي مارتن براوتن باملوافقة على بيعه 
الى مجموعة هنري، بع����د موافقة اإلدارة على عرض من 
املجموعة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، بيد ان املالكني 
السابقني اعتبراه غير كاف وحاوال معارضته على اعتبار 
انه ال يعكس القيمة احلقيقية للنادي املتوج بلقب دوري 

أبطال أوروبا خمس مرات.
 حاول املالكان الس����ابقان في الوهلة االولى السيطرة 
على مجلس اإلدارة من خالل تعديل في تشكيلته، بيد ان 
احملكمة العليا في لندن رفضت هذا التعديل بعدما جلأ اليها 
البنك امللكي االسكوتلندي )رويال بنك أوف سكوتالند(، 
الدائن الرئي����س للنادي االجنليزي العري����ق بقيمة 237 
مليون جنيه اس����ترليني.  ويأمل مشجعو النادي األحمر 
أن يتمكن جون دبليو هنري من تكرار اجنازاته الرياضية 
التي حققها مع نادي بوس����طن ردي سوكس في الدوري 
االميركي للبيسبول، من خالل املنافسة على لقب ال�»برميير 

ليغ« البعيد عن خزانة النادي منذ 20 عاما.
 غابت األلقاب عن نادي بوس����طن ريد س����وكس ملدة 
84 عاما، إلى ان اش����ترى هنري وشريكاه، الري لوكينو 
الرئيس التنفيذي السابق لسان دييغو بادريس واملنتج 
التلفزيوني طوم ورنر، الفريق عام 2002 برقم قياس����ي 
بلغ 690 مليون دوالر أميركي.  كان هنري املالك الرئيس 
للنادي، ورنر الرئيس ولوكينو الرئيس التنفيذي. انشأوا 
مجموعة »نيو انغلند سبورتس فنتشرز« كشركة هولدينغ، 
وهي متلك 80% من ريد سوكس، وباتت اليوم مصنفة في 
املرتبة العاشرة من قبل مجلة فوربس املختصة في الئحة 

العالمات التجارية الرياضية.

مالك ليڤربول اجلديد جون دبليو هنري  )أ.ف.پ(

دورتموند يحقق فوزه السابع على التوالي وينتزع صدارة »البوندسليغا«.. وإنتر ميالن يواجه كالياري

»دربي« مثير بين إيڤرتون وليڤربول.. ومانشستر سيتي يخشى مفاجآت بالكبول
وجنح في حتقيق فوزه اخلامس على 
التوالي على كولن في العامني االخيرين، 
والثال����ث خارج قواع����ده بعد 1-0 في 
29 اكتوب����ر 2008، و3-2 في 17 يناير 
املاض����ي. ورفع بوروس����يا دورمتوند 
رصيده الى 21 نقط����ة بفارق االهداف 
امام ماينتس املتصدر السابق فيما جتمد 
رصي����د كولن عند 6 نق����اط في املركز 
السادس عشر. وتختتم املرحلة اليوم 
اينتراخت  بلقاءي كايزرسالوترن مع 
فرانكفورت، وهوفنهامي مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ.

إسبانيا

يلعب اليوم ضمن املرحلة السابعة من 
الدوري االسباني اشبيلية اخلامس مع 
مضيفه سبورتينغ خيخون، واتلتيكو 
مدريد مع سرقسطة، وراسينغ سانتاندر 
مع امليريا، وديبورتيڤو ال كورونيا مع 
اوساسونا، وليفانتي مع ريال سوسيداد، 

ومايوركا مع اسبانيول.

فرنسا

ناش����د جنم رين ياس����ني براهيمي 
فريقه باحملافظة على إيقاعه الس����ريع 
واحملافظة على صدارة الترتيب العام 
التي تبوأه����ا للمرة االولى منذ اربعني 
عاما وذلك قب����ل مواجهته للنس الذي 
يعاني اليوم في املرحلة التاس����عة من 

الدوري الفرنسي.
وسيحاول ليون صعود سلم الترتيب 
تدريجيا بعد بداية سيئة وذلك عندما 
يس����تقبل ليل الثالث في مباراة قوية 

على ملعب جيرالن.

مع بط����ل أوروبا. 
وب����دوره يلتق����ي 
نابولي مع مضيفه 
كاتاني����ا في مباراة 
صعبة على الفريق 
اجلنوب����ي، فيم����ا 
يلعب في املباريات 
االخرى، بريش����يا 
اوديني����زي،  م����ع 
م����ع  وتش����يزينا 
بارما، وباليرمو مع 
بولونيا، وسمبدوريا 

مع فيورنتينا. 

ألمانيا

بوروسيا  تابع 
نتائجه  دورمتوند 
الرائع����ة وانت����زع 
الصدارة مؤقتا بعدما 
السابع  حقق فوزه 
على التوالي عندما 
تغلب على مضيفه 
كولن 2-1 مس����اء 
اول م����ن امس على 
ملعب »رين اينرجي 
ستاديون« في كولن في افتتاح املرحلة 
الثامنة من الدوري االملاني لكرة القدم. 
وتاب����ع بوروس����يا دورمتوند الباحث 
عن لقبه االول منذ موسم 2002/2001 
والسابع في تاريخه، عروضه املميزة 
هذا املوسم بقيادة مدربه يورغن كلوب 
والثالث����ي الهجومي كاغاوا )4 اهداف( 
والباراغويان����ي ل����وكاس باريوس )4 
اهداف( وكيفن غوسكروتس )3 اهداف(، 

النقاط الثالث بعد ان اكتفى بنقطة في 
مباراتيه االخيرتني بخسارته امام روما 
)0-1( وتعادله مع يوڤنتوس )0-0( 
الذي يأمل بدوره ان يواصل صحوته 
بعد فوزه في املرحلة اخلامس����ة على 
الثمني مع  كالي����اري )4-2( وتعادله 
مضيفه مانشس����تر سيتي االجنليزي 
)1-1( في الدوري االوروبي ثم عودته 
من »جوس����يبي مياتزا« بتعادل ثمني 

التأكيد مجددا  اجل 
ان����ه على أمت  على 
االستعداد من اجل 
محاول����ة احلصول 
اللق����ب للمرة  على 
االولى منذ عام 2000 
والثالثة في تاريخه، 
وذل����ك عندما يحل 
ضيفا عل����ى باري 
ف����ي املرحلة  اليوم 
السابعة من الدوري 

االيطالي.
فريق  ويتصدر 
املدرب ادواردو ريجا 
الترتيب برصيد 13 
نقطة، مستفيدا من 
اكتف����اء انتر ميالن 
حامل اللقب بنقطة 
واحدة من مواجهته 
مع غرميه التقليدي 
 )0-0( يوڤنتوس 
في املرحلة السابقة.
انه  ويدرك التسيو 
قد ال ينعم كثيرا في 
الصدارة، ألن هناك 

اربعة فرق تطارده وبإمكانها ان تخرج 
من هذه املرحلة وهي في الصدارة، اذ ال 
يبتعد عنه انتر ميالن ونابولي وميالن 
سوى بفارق نقطتني، فيما يحتل كييڤو 
املركز اخلامس بفارق ثالث نقاط. أما 
بالنسبة النتر ميالن فهو يحل ضيفا 
ثقيال على كالياري الثالث عش����ر في 
مباراة يسعى من خاللها فريق املدرب 
االسباني رافايل بينيتيز ان يحصل على 

يبرز لقاء درب����ي مدينة ليڤربول، 
حيث يستضيف ايڤرتون على ملعبه 
غوديسون بارك جاره اللدود ليڤربول 
في املرحلة الثامنة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. ويحتل الفريقان مركزا متأخرا 
بعد بداية سيئة للغاية، فايڤرتون في 
املركز السابع عشر متقدما بفارق االهداف 
على ليڤربول. والح االمل بالنسبة الى 
انصار ليڤربول بإمكان خروج فريقهم 
من االزمة االدارية التي يتخبط بها بعد 
ان منحت محكمة لندن الضوء االخضر 
ملدي����ر النادي ماي����كل براوتون لبيعه 
الى مجموعة »نيو انغلند س����بورتس 
فنتشرز« االميركية التي وعدت بتعزيز 

صفوفه وتسديد ديون النادي.
ويعاني ليڤربول من إصابات عدة في 
صفوفه أبرزها العب وسطه الهولندي 
املجتهد ديرك كاوت إلصابة في كاحله 
تعرض لها خالل مباراة منتخب بالده 
ضد السويد في تصفيات كأس أوروبا 
الثالثاء املاضي. كما ان أنصار النادي 
يتطلعون الس����تعادة هدافهم فرناندو 
توريس ملس����تواه الس����ابق علما انه 
سجل هدفا واحدا حتى اآلن في املوسم 
احلالي. وسيغيب العب وسط ايڤرتون 
االجنليزي املغرب����ي االصل البلجيكي 
اجلنس����ية مروان فاليني عن املالعب 
ملدة ستة أس����ابيع اثر إصابته بتمزق 
في عضالت فخذه. وسيحاول مانشستر 
س����يتي تضييق الفارق، حيث يلتقي 

خارج ملعبه مع بالكبول.

إيطاليا

تبدو الفرصة سانحة أمام التسيو من 

)أ.ف.پ( العب بوروسيا دورمتوند نوري شاهني مير من العب كولن فابريس 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الثامنة(

أبوظبي الرياضية 3:30HD3إيفرتون � ليڤربول 
أبوظبي الرياضية 6HD3بالكبول � مانشستر سيتي 

إسبانيا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +67راسينغ سانتاندر � امليريا

اجلزيرة الرياضية +66ديبورتيڤو الكورونا � أوساسونا
6ليفانتي � ريال سويداد

اجلزيرة الرياضية +69مايوركا � اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +82 اتلتيكو مدريد � سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +102سبورتينغ خيخون � اشبيلية

إيطاليا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +1:301كالياري � انتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +47كاتانيا � نابولي
اجلزيرة الرياضية +44بريشيا � اودينيزي 

اجلزيرة الرياضية +48تشيزينا � بارما
اجلزيرة الرياضية +41يوڤنتوس � ليتشي
اجلزيرة الرياضية +49باليرمو � بولونيا

اجلزيرة الرياضية +410سمبدوريا � فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +9:451باري � التسيو

ألمانيا )المرحلة الثامنة(
دبي الرياضية4:30كايزر سلوترن � اينتراخت فرانكفورت
دبي الرياضية6:30هوفنهامي � مونشنغالدباخ

فرنسا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية +64لنس � رين

6لوريان � ڤالنسيان 
اجلزيرة الرياضية +104ليون � ليل


