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تواصل����ت فصول »الفتى الش����قي« في الكرة االجنليزية النجم الس����ابق بول 28
غاسكوين حيث اعتقل بتهمة حيازة املخدرات، وامضى غاسكوين )43 عاما( ليلة 
في السجن بعدما اعتقلته الشرطة بتهمة حيازة مخدرات اكتشفت معه في منزل 
يقع في برورادون، نورث تاينس����ايد. وقال متحدث باسم شرطة نورثومبريا ان 
االخيرة داهمت منزال في نورث تاينس����ايد، مضيفا »القي القبض على رجل يبلغ 
43 عاما الشتباه بحيازته املخدرات من الفئة االولى ثم القي القبض على رجل آخر 

في الثالثة واالربعني من عمره لالشتباه به كمروج لهذه املخدرات.

تعرض ايڤرتون االجنليزي لضربة قاسية النه سيفتقد العب وسط�������ه ليو اوزم�����ان 
ملدة ستة اسابيع بعد تعرضه الصابة في كاحله خالل مواجهة الديربي م�����ع ليڤرب�����ول 
)2 � 0( في الدوري احمللي. وتزيد هذه االصابة التي ستبعد اوزمان عن ايفرتون حتى اوائل 
ديسمبر املقبل على اقل تقدير، من محن مدربه االسكتلندي ديڤيد مويز الذي يعاني اصال 
من اصابة العبي الوسط اآلخرين جاك رودويل والبلجيكي مروان فياليني. ويأمل املدرب 
االسكتلندي ان يكون العب الوسط االسباني ميكل ارتيتا قد شفي متاما من االصابة التي 

يعاني منها في فخذه، من اجل املشاركة اليوم امام توتنهام في الدوري احمللي.

اعتقال غاسكوين لحيازته المخدرات اإلصابة تبعد أوزمان عن صفوف إيڤرتون

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو عينه وتركيزه على مواصلة 

التهديف والتألق مع »الملكي«

ريال مدريد لتجاوز  راسينغ وبرشلونة لكشف  »سّر« قسطة 
يبحث تشلسي على ملعب »ستامفورد بريدج«، عن تعويض 
تعادله في املرحلة السابقة أمام استون ڤيال )0-0( عندما 
يس����تقبل ولڤرهامبتون الثامن عش����ر في املرحلة الثامنة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم في مباراة يشارك فيها 
هدافه العاجي ديدييه دروغبا بعد ش����فائه من االنفلونزا 
التي أبعدته عن مباراة املرحلة السابقة ومواجهة سبارتاك 

موسكو الروسي في دوري ابطال أوروبا.
ويدخل فريق املدرب االيطالي كارلو انش����يلوتي الى 
املباراة مبعنويات جيدة بعد عودته من العاصمة الروسية 
بفوز ثمني بهدفني للروس����ي يوري جيركوف والفرنسي 

نيكوال انيلكا.
أما بالنسبة لتوتنهام الذي ال يتخلف سوى بفارق االهداف 
عن مان يونايتد، فهو يستقبل ايڤرتون على ملعبه »وايت 
هارت الين« مبعنويات جيدة بعد االداء الذي قدمه في الشوط 
الثاني من مباراته مع مضيفه انتر ميالن االيطالي في دوري 
أبطال أوروبا عندما تألق غاريث بايل وس����جل ثالثية لكنها 
لم تكن كافية لتجني����ب الفريق اللندني الهزمية 3-4. وفي 
املباريات االخرى، يلعب برمنغهام مع بالكبول، وسندرالند مع 
استون ڤيال، ووست بروميتش البيون مع فوالم، وويغان 

مع بولتون، ووست هام مع نيوكاسل.

إسبانيا

يبدو ريال مدريد مرش����حا فوق العادة لكي يحتفظ 
بصدارته للدوري االس����باني عندما يستقبل على ملعبه 
»سانتياغو برنابيو« راسينغ سانتاندر في املرحلة الثامنة 

من الدوري االسباني.
ويق����دم النادي امللكي عروض����ا رائعة في 
اآلونة االخيرة جتسدت بالفوز على ميالن 
االيطالي 2-صفر في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
ويبدو ان فريق املدرب 
البرتغال����ي جوزي����ه 
مورينيو تخلص من 
االهداف  عقدة 
كانت  التي 
قليل����ة 

في املراحل االولى ألن رجاله جنحوا في الوصول الى الشباك 
في 13 مناسبة خالل املباريات االربع االخيرة في الدوري بفضل 
تألق الثنائي البرتغالي كريس����تيانو رونالدو واالرجنتيني 
غونزالو هيغواين، اذ سجل االول 5 اهداف حتى اآلن والثاني 

4 أهداف.
وتبدو املنافسة محتدمة للغاية على الصدارة، إذ ال يتقدم 
ريال مدريد على كل من ڤياريال وبرشلونة وڤالنسيا سوى 
بف����ارق نقطة واح����دة، ما يعني ان أي تعثر مس����تبعد امام 

سانتاندر قد يضع ايا من هذا الثالثي في الصدارة.
وبدوره يخوض برشلونة اختبارا سهال في ضيافة سرقسطة 
متذيل الترتيب، ويبحث النادي الكاتالوني عن حتقيق فوزه 
الرابع خارج قواعده في مواجهة فريق لم يحقق اي انتصار 
هذا املوس����م. وس����تكون هذه املباراة مميزة ملهاجم النادي 
الكاتالوني اجلديد داڤيد ڤيا ألنه يواجه فريقه السابق الذي 
س����جل له 32 هدفا في موسمني، لكنه يأمل هذه املرة ان يجد 
طريقه الى الشباك خالفا ملباراة االسبوع املاضي أمام فريقه 
السابق اآلخر ڤالنسيا الذي يبحث بدوره عن تعويض تلقيه 

هزميته االولى هذا املوسم وذلك عندما يستقبل مايوركا.

إيطاليا

تفتتح املرحلة الثامنة من الدوري االيطالي حيث يلعب 
فيورنتينا اجلريح امام باري.

ألمانيا

يحل شالكه وصيف املوسم املاضي وصاحب املركز السادس 
عشر حاليا ضيفا على اينتراخت فرانكفورت الثامن في املرحلة 
التاسعة من بطولة أملانيا. وحقق شالكه فوزا ضروريا له في 
دوري أبطال أوروب����ا على هابويل تل أبيب 3-1 وصعد الى 
وصافة املجموعة الثانية خلف ليون الفرنس����ي، في مباراة 
تألق خاللها مهاجمه االس����باني املخضرم راوول غونزاليز 
بتس����جيله هدفني وتعزيزه رصيده التهديفي في مسابقات 
األندية في القارة العجوز. وفي باقي املباريات، يلعب بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع ڤيردر برمين وهانوڤر مع كولن ونورمبرغ 

مع ڤولفسبورغ وفرايبورغ مع كايزرسلوترن.

فرنسا

يبحث رين املتصدر عن اس����تعادة نغمة الفوز س����ريعا 
عندما يستضيف مونبلييه في املرحلة العاشرة من الدوري 
الفرنس����ي. واكتفى رين، الوحيد ال����ذي لم يذق طعم 
اخلس����ارة حتى اآلن، بتعزيز موقعه في الصدارة 
بنقطة واحدة ليوس����ع الفارق الى نقطتني بينه 
وبني مطارده املباش����ر سانت اتيان الذي خسر 
أمام مضيفه نيس )0-1( م����ا يجعله مطالبا 
بالفوز على ضيفه كاين. ويسعى بريست الى 
تعويض تراجعه الى املركز اخلامس عندما 
يخوض اختبارا صعبا على ارض بوردو. 
ولم تكن مهمة بريست سهلة على االطالق 
ألن بوردو يسعى الى مواصلة صحوته 
الرابع في مبارياته  وحتقيق فوزه 
اخلمس االخيرة من أجل شق طريقه 
من املركز السابع نحو الطليعة، 
خصوصا أنه ال يفصله عن رين 
املتصدر سوى 5 نقاط. وفي 
املباري����ات األخرى، يلعب 
لنس مع نيس، وموناكو 
مع ڤالنسيان، ونانسي 
مع لوريان، وسوشو 

مع تولوز.

تشلسي للتعويض مع عودة دروغبا وشالكه لالنتفاضة بوجه فرانكفورت ومونشنغالدباخ يستضيف بريمن 

 بايل يخطف األبصار 
مع توتنهام 

تعهد العب الوسط الويلزي غاريث 
بايل بالبقاء م���ع توتنهام االجنليزي 
وذلك رغم خطفه انظ���ار كبار اندية 
القارة االوروبية بسبب »الهاتريك« الذي 
احرزه في مرمى انتر ميالن االيطالي 

في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وم���ن املؤكد انه س���يتم في اوائل 
العام املقبل اختبار عزم توتنهام على 
االحتفاظ بجوهرت���ه الويلزية عندما 
يفتتح باب االنتقاالت الش���توية الن 
العديد من الفرق ستسعى للتعاقد معه 
ومن بينها انتر ميالن بالذات بعدما اكد 
رئيسه ماسيمو موراتي اهتمامه بالعب 

الوسط الشاب.
 لك���ن بايل اك���د التزامه مبواصلة 
املشوار مع فريق املدرب هاري ريدناب 
من اجل مواصلة تطوير قدراته، وهو 
اش���اد بالدور الذي لعب���ه االخير في 
املس���توى الذي وصل اليه، مضيف����ا 
لصحيفة »لندن ايفنينغ ستاندارد«: »ال 
اقرأ اي شيء يكتب عني. انا سعي����د 
فقط باللعب مع توتنهام من اسب����وع 
الى اخ���ر وتعزيز قدرات���ي الكروية 

هناك«.
 وتابع »انا س���عيد واريد مواصلة 
اللع���ب )مع توتنه���ام(. ال اكترث ملا 
يكتب عن���ي الني ارى انه من االفضل 
ان تبقى قدميك على االرض، ان تذهب 
الى التمارين لتتعلم منها ومن املباريات 
التي تخوضها. لقد منحني املدرب فرصة 
اللعب وانا ممنت لذلك. عملنا في التمارين 
على بعض االمور التي تساعدني في 
املباريات. اريد وحسب ان اواصل اللعب 
كل اس���بوع النه االمر االهم - هناك 

تتعلم اكثر من اي مكان اخر«.

 تعادل مخيب لليڤربول مع نابولي 
 وفوز أتلتيكو ومانشستر سيتي 

 فشل ليڤربول في الفوز على نابولي العنيد وتعادال سلبا 
فيما حقق اتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزه االول بعد تغلبه على 
ضيفه روزنبرغ النرويجي 3-0، فيما حصد كل سسكا موسكو 
الروسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي نقطته التاسعة بفوز 
االول على مضيفه باليرمو االيطالي 3-0 والثاني على ضيفه 
غن���ت البلجيكي 5-1 في اجلولة الثالث���ة من دور املجموعات 

ملسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.
ورفع فريق العاصمة االس���بانية رصي���ده الى 4 نقاط في 
املركز الثاني بفارق نقطة ع���ن باير ليفركوزن املتصدر الذي 
تعادل س���لبا مع مضيفه اريس سالونيكا اليوناني الذي ميلك 

ايضا اربعة نقاط.
ورفع سسكا موسكو بطل 2005 رصيده الى تسع نقاط في 
الصدارة بفارق خمس نقاط عن س���بارتا براغ التشيكي الذي 
ف���رط بفوز على ضيفه لوزان السويس���ري واكتفى بالتعادل 

معه 3-3.
 ورفع لش���بونة رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بفارق 5 
نقاط عن ليل الفرنسي الذي تغلب بدوره على ضيفه ليفسكي 
صوفيا البلغاري بهدف للكاميروني اورليان تش���يدجو )50(، 
وفي املجموعة الرابعة، تصدر ڤياريال االس���باني بفوزه على 
باوك سالونيكا اليوناني بهدف لالرجنتيني ماركو روبني )38(، 
مستفيدا في الوقت ذاته من تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع 

ضيفه كلوب بروج البلجيكي 0-0.
 ورفع فريق »الغواص���ة الصفراء« رصيده الى 6 نقاط في 

الصدارة بفارق نقطتني عن باوك ودينامو زغرب.
وفي املجموعة اخلامسة، خسر الكمار الهولندي امام دينامو 
كييڤ االوكراني 1-2، ما سمح لباتي بوريسوف البيالروسي 
باالبتعاد في الصدارة بعد فوزه على مضيفه شيريف املولدافي 

بهدف لسيرغي سوسنوفسكي )8(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي في الجولة الثالثة لـ»يوروبا ليغ«
انجلترا )المرحلة التاسعة(

أبوظبي الرياضية 2:45HD5توتنهام � ايڤرتون
أبوظبي الرياضية 5HD7برمنغهام � بالكبول

أبوظبي الرياضية 5HD5تشلسي � ولڤرهامتون
أبوظبي الرياضية 5HD3سندرالند � استون ڤيال
أبوظبي الرياضية 5HD4وست بروميتش � فوالم

أبوظبي الرياضية 5HD6ويغان � بولتون
أبوظبي الرياضية 7:30HD5وست هام � نيوكاسل

إسبانيا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +72سرقسطة � برشلونة
اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد � راسينغ

اجلزيرة الرياضية +115ڤالنسيا � مايوركا

إيطاليا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +9:451فيورنتينا � باري

ألمانيا )المرحلة التاسعة(
دبي الرياضية4:30مونشنغالدباخ � ڤيردر برمين

4:30هانوڤر � كولن
4:30نورمبرغ � ڤولفسپورغ

4:30فرايبورغ � كايزر سلوترن
4:30فرانكفورت � شالكه

فرنسا )المرحلة العاشرة(
8بوردو � برست
8لنس � نيس

8موناكو � ڤالنسيان
8نانسي � لوريان
8رين � مونبلييه

8سانت اتيان � كاين
نجم مانشستر سيتي التوغولي إيمانويل أديبايور يحتفظ بالكرة  )أ.پ(10سوشو � تولوز


