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  ٦  نوفمبر  ٢٠١٠ 

 بعد أن قاد توتنهام إلسقاط إنتر ميالن حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بات  22 
هاري ريدناب على رأس قائمة املرشحني خلالفة اإليطالي فابيو كابيللو في منصب 
املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي. وشدد املدير الفني لبولتون أوين كويل على أن 
ريدناب هو البديل النموذجي خلالفة كابيللو، عندما يتنحى املدرب اإليطالي عن 
منصبه عقب انتهاء يورو ٢٠١٢. وقال كويل لصحيفة ديلي ميل «هاري ريدناب 
ســــيكون املرشح املثالي، أعتقد أن البلد بأكمله سيكون سعيدا بذلك، إنه مدرب 

مذهل، ورجل رائع، ساعدني كثيرا، دائما ما مينح وقته لآلخرين بسخاء».

 كويل يرشح ريدناب لخالفة كابيللو
 اعلن مان يونايتد وصيف بطــــل الدوري االجنليزي ان 
مهاجمه الدولي واين روني سيســــافر الى الواليات املتحدة 
وحتديدا بورتالند ملدة اســــبوع لعالج اصابته في الكاحل. 
واوضــــح مان يونايتد في بيان له «نعتقد انه في مصلحته 
(رونــــي) ومصلحة النادي ان يذهب للعــــالج في الواليات 
املتحدة. سيســــافر اليوم ويعود السبت املقبل، ولن يعود 

روني الى املالعب قبل ديسمبر املقبل.

 روني إلى أميركا لعالج كاحله 

 يخوض مان يونايتد مباراة صعبة في املرحلة احلادية عشرة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم اليوم أمام ولڤرهامبتون الذي أطاح 
بجاره وغرميه اللدود مانشســــتر سيتي ٢-١ في املرحلة املاضية. 
ويتحني ارسنال ومان يونايتد تعثر تشلسي الذي يواجه ليڤربول 
غدا لتقليص فارق النقاط اخلمس التي تفصلهما عنه، بيد ان ذلك 
لن يكون سهال خصوصا ان ارسنال يخوض اختبارا صعبا غدا أمام 
نيوكاســــل. ومن جانب آخر أبدى مان يونايتد رغبته في ضم االن 
ماكغريغور بعد أن شاهد املدير الفني للفريق سير أليكس فيرغسون 
حارس غالسجو رينجرز خالل املباراة أمام ڤالنسيا االسباني. وفي 
باقي املباريات، يلعب بولتون مع توتنهام، وبرمنغهام مع وست هام، 
وبالكبيرن مع ويغان، وبالكبول مع ايڤرتون، وڤوالم مع اســــتون 

ڤيال وسندرالند مع ستوك سيتي.
  ألمانيا

  تنتظر ماينتس الوصيف مباراة ال تخلو من صعوبة على أرض 
فرايبورغ العاشــــر اليوم في املرحلة احلادية عشــــرة من الدوري 
االملاني.وكان دورمتوند أطاح مباينتس املتصدر الســــابق، عندما 
أســــقطه في عقر داره ٠-٢ في اجلولة املاضية، ملحقا به اخلسارة 
الثانية هذا املوســــم، فرفع رصيده الى ٢٥ نقطة مقابل ٢٤ ملاينتس 
و١٨ نقطــــة لكل من هوفنهامي الثالث وباير ليڤركوزن الرابع.ويحل 
ماينتس الوصيف على فرايبورغ العاشر على ملعب «بادينوفا» في 
الغابة السوداء، بعد خسارة األخير على أرض بايرن ميونيخ ٢-٤ 
في اجلولة املاضية. ويأمل ماينتس ان يعتلي الصدارة مجددا بعد 
حتقيقه املفاجأة تلو األخرى منذ مطلع املوسم. وفي مباراة يتوقع 
ان تكون ســــهلة للغاية حلامل اللقب، يحل بايرن ميونيخ السابع 
على بوروســــيا مونشتغالدباخ األخير وصاحب أضعف خط دفاع 
في الدوري (٣٠ هدفا في ١٠ مباريات).وفي مباراة قوية، يســــتقبل 
هامبورغ الثامن هوفنهامي الثالث على ملعب «إميتك أرينا»، حيث 
ســــيغيب عنها مهاجم االول الدولي الهولندي رود ڤان نيستلروي 
بسبب االصابة في عضالت احلالب. واستأنف فان نيستلروي (٣٤ 
عاما) التدريبات مطلع األســــبوع احلالي بعد غياب ١٠ أيام بسبب 
اصابة في ركبته تعرض لها فــــي املباراة أمام بايرن ميونيخ (٠-

٠) ضمن املرحلة التاســــعة، لكن اإلصابة عاودته وســــتبعده عدة 
أسابيع عن املالعب. ولعب ڤان نيستلروي ٩ مباريات في الدوري 

هذا املوسم، وسجل ٤ أهداف بعد قدومه من ريال مدريد االسباني. 
وفي باقي املباريات، يلعب اينتراخت فرانكفورت مع ڤولفسبورغ 

ونورمبرغ مع كولن.
  إسبانيا

  يلعب ريال سوسيداد مع راسينغ سانتاندر في املرحلة العاشرة 
من الدوري االسباني كما يلتقي اسبانيول مع ملقة.واعلن نادي ملقة 
صاحب املركز الثامن عشر عن تعاقده مع املدرب التشيلي مانويل 
بيليغريني خلالفة البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي اقيل من منصبه 
الثالثاء املاضي. وأكد النادي ان عقد بيليغريني سيمتد حتى يونيو 
عام ٢٠١٣ برفقة معاونيه الدائمني روبن اوزفالدو كوسياس فوسيه 
ومدرب اللياقة البدنية خوسيه كابيلو رودريغيز.وكان بيليغريني 
(٥٦ عاما) أقيل من تدريب ريال مدريد في مايو املاضي، وسبق له 
في بداية مسيرته ان اشرف على يونيفرسيداد كاتوليكا وقاده الى 
احراز الكأس احمللية وكأس اميركا اجلنوبية عام ١٩٩٤ قبل االشراف 
على ڤياريال االسباني من عام ٢٠٠٤، وقاده في املوسم قبل املاضي 
الى لقب وصيف البطل. واختير بيليغريني أفضل مدرب في الدوري 

االسباني موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
  إيطاليا

  ميلك انتر ميالن حامل اللقب في األعوام اخلمسة األخيرة فرصة 
تقليص الفارق مع املتصدر التسيو الى نقطة واحدة مؤقتا عندما 
يستضيف بريشيا في املرحلة العاشرة من الدوري االيطالي. ويرغب 
انتر ميالن في مصاحلة جماهيره بعد خسارته أمام توتنهام االجنليزي 
١-٣ في املسابقة األوروبية معوال على مهاجمه الدولي الكاميروني 

صامويل ايتو. ويلعب بولونيا مع ليتشي اليوم ايضا.
   فرنسا

  يلتقي ليون العاشــــر خارج ملعبه مــــع رين الثاني في املرحلة 
الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، وفي باقي املباريات يلعب ارل 
افينيــــون مع كاين، وبوردو مع ڤالنســــيان، ولنس مع مونبلييه، 
ونيس مع تولوز، وسانت اتيان مع لوريان، وسوشو مع اوكسير. 
ويتصدر بريست برصيد ٢١ نقطة مقابل ١٨ نقطة ملرسيليا الثالث 

والذي ميلك مباراة مؤجلة امام رين الثاني (١٩ نقطة). 

 مهمة سهلة لبايرن ميونيخ أمام مونشنغالدباخ.. وماينتس الستعادة الصدارة أمام فرايبورغ

هذا املوسم، وسجل هذا املوسم، وسجل ٤ أهداف بعد قدومه من ريال مدريد االسباني.  يخوض مان يونايتد مباراة صعبة في املرحلة احلادية عشرة من 
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 مان يونايتد لتخطي عقبة ولڤرهامبتون.. 
وإنتر ميالن لمصالحة جماهيره أمام بريشيا

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الحادية عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  بولتون ـ توتنهام 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  برمنغهام ـ وست هام 

 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  بالكبيرن ـ ويغان 

 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  بالكبول ـ إيڤرتون 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  فوالم ـ أستون ڤيال 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  مان يونايتد ـ ولڤرهامبتون 

 ٦  سندرالند ـ ستوك سيتي 

 إسبانيا (المرحلة العاشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ريال سوسيداد ـ سانتاندر 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  إسبانيول ـ ملقة 

 إيطاليا (المرحلة العاشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  بولونيا ـ ليتشي 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  إنتر ميالن ـ بريشيا 

 المانيا (المرحلة الحادية عشرة) 
 ٥:٣٠  هامبورغ ـ هوفنهامي 

 ٥:٣٠  فرانكفورت ـ ڤولفسبورغ 

 دبي الرياضية  ٥:٣٠  مونشنغالدباخ ـ بايرن ميونيخ 

 ٥:٣٠  فرايبورغ ـ ماينتس 

 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ كولن 

 فرنسا (المرحلة الثانية عشرة) 
 ٩  ارل افينيون ـ كاين 

 ٩  بوردو ـ ڤالنسيان 

 ٩  لنس ـ مونبيلييه 

 ٩  نيس ـ تولوز 

 ٩  سانت اتيان ـ لوريان 

 ٩  سوشو ـ أوكسير 

 ١١  رين ـ ليون 

 ايندهوڤن وإشبيلية وسان جرمان وليڤربول على الئحة االنتظار

 حلقت فـــرق زينيت ســـان 
بطرسبورغ الروسي وشتوتغارت 
االملاني وبورتو البرتغالي بفريقي 
الروسي وباتي  سسكا موسكو 
بوريسوف البيالروسي الى الدور 
الثانـــي من الـــدوري االوروبي 
(يوروبا ليـــغ) لكرة القدم اول 
من امـــس في اجلولة الرابع من 
دور املجموعـــات. وبقيت فرق 
الهولندي واشبيلية  ايندهوڤن 
االسباني وباريس سان جرمان 
الفرنسي وليڤربول على الئحة 
االنتظار لكنها اقتربت من بلوغ 
هذا الدور. ويتأهل الى الدور الثاني 
أول وثاني كل من املجمــوعات 
الـ ١٢، وتنضم اليها ٨ فرق حتتل 
املركز الثالث في مجموعاتها في 
دوري أبطال أوروبا بانتهاء الدور 

األول.
  في املجموعة الســـابعة، فاز 
زينيت على هايدوك ٣-٢. وتعادل 
ايك اثينـــا اليوناني مع ضيفه 
اندرخلت البلجيكي ١-١. ويتصدر 
زينيت، بطل املسابقة عام ٢٠٠٨ 
حتت مسماه السابق كأس االحتاد، 
برصيد ١٢ نقطة من ٤ انتصارات 
متتالية، مقابـــل ٤ لكل من ايك 

واندرخلت و٣ لهايدوك.
  وفـــي املجموعة الثامنة، فاز 
النتائج  شـــتوتغارت، صاحب 
املتواضعة في الدوري االملاني، 
على مضيفه خيتافي االسباني 
اهـــداف نظيفـــة. حقق  بثالثة 
شـــتوتغارت فوزه الرابع على 
التوالـــي وحصد النقـــاط الـ١٢ 
املمكنة فتصـــدر بفارق ٦ نقاط 
عن مطارده املباشر يونغ بويز 
السويسري الذي سقط على ارض 
اودنسي الدمناركي ٠-٢. والفوز 
هو االول الودنسي الذي تساوى 
نقاطا مع خيتافي (٣ لكل منهما) 

ويتقدم عليه بفارق االهداف.
  وفي املجموعة الثانية عشرة، 
صبـــت خســـارة رابيـــد ڤيينا 
النمســـاوي امام ضيفه سسكا 
صوفيـــا البلغـــاري ١-٢ وبقاء 
رصيد كل منهمـــا في مصلحة 
بورتو الذي اكتفى بالتعادل مع 
التركي بهدف  ضيفه بشكتاش 
للكولومبي راداميل فالكاو غارسيا 
(من ركلة جزاء) مقابل هدف لنهاد 
قهوجي. وصار رصيد بورتو ١٠ 
نقاط مقابـــل ٧ للفريق التركي 
املرشـــح حلجز بطاقـــة التأهل 
الثانية. وفي املجموعة التاسعة، 
لم يكن فوز ايندهوڤن الهولندي 
على ضيفه ديبريشـــن املجري 

كارباتي لفيف االوكراني ٤-صفر 
سجلها اليخاندرو الفارو (٩ و٤٣) 
وااليطالي لوكا تشيغاريني (٣١) 
والفارو نيغريدو (٥١)، مستفيدا 
من تعادل املتصدر السابق باريس 
ســـان جرمان ســـلبا مع ضيفه 
بوروسيا دورمتوند االملاني. ورفع 
اشبيلية رصيده الى ٩ نقاط مقابل 
٨ لسان جرمان و٥ لدورمتوند، 
فيما بقي رصيد كارباتي خاليا 
مـــن أي نقطة. وفـــي املجموعة 
احلادية عشـــرة، وضـــع القائد 
ستيفن جيرارد فريقه ليڤربول 
االجنليزي على الئحة االنتظار 
بعد ان جنبه اخلسارة وقاده الى 
فوز كبير علـــى ضيفه نابولي 
االيطالي ٣-١ وســـجل جيرارد 
(٧٥ و٨٨ مـــن ركلة جزاء و٨٩) 
األهداف بعد ان تقدم نابولي اوال 
عن طريق االرجنتيني ايزيكييل 

الفيتزي (٢٨).
  وحقق ســـتيوا بوخارست 
الرومانـــي فـــوزا مماثـــال على 
ضيفه اوتريخت الهولندي ٣-١. 
ويتصدر ليڤربول القائمة برصيد 
٨ نقاط مقابل ٥ لستيوا و٣ لكل 

من نابولي واوتريخت. 

ابراهيم افالي  ٣-صفر سجلها 
(٢١) والبرازيلي جوناثان رييس 
(٤٣) وشتيني فويتنز (٨٨)، كافيا 
حلجز البطاقة األولى، الن املباراة 
الثانية بني سمبدوريا االيطالي 

وضيفه ميتاليســـت خاركيف 
انتهـــت بتعادلهما  االوكرانـــي 
ســـلبا. ويتصـــدر ايندهوڤـــن 
املجموعة برصيد ١٠ نقاط مقابل 
٧ مليتاليســـت و٥ لسمبدوريا، 

فيما خرج ديبرشني من املنافسة 
بعد ان مني بخســـارته الرابعة 
التوالي. واعتلى اشبيلية  على 
االســـباني صـــدارة املجموعة 
العاشرة بعد فوزه على ضيفه 

 هودغسون: ليڤربول وجماهيره 
  يدينون بفضل كبير لجيرارد

ــي لفريق ليڤربول اإلجنليزي   يعتقد املدير الفن
ــي ليڤربول، وليس  ــون أن اجلميع ف روي هودغس
هو فقط، يدينون بالكثير لستيفن جيرارد، بعد أن 
ــي ثالثة أهداف في  ــجل الالعب اإلجنليزي الدول س
١٤ دقيقة ليقود الفريق للفوز على نابولي اإليطالي 
ــا املالك اجلديد جون  ــي املباراة التي حضره ٣-١، ف
ــارك  دبليو هنري ومدير الكرة دامني كومولي. وش
ــوط الثاني،  جيرارد من على مقاعد البدالء في الش
ــتعادة  في الوقت الذي كان يحاول فيه ليڤربول اس
توازنه بعد تقدم نابولي بهدف لألرجنتيني ايزيكيل 
ــزي. وحصل جيرارد على لقب هاتريك للمرة  الفيت
ــيرته، وتقدم بهدف مستغال خطأ  الرابعة خالل مس
ــينا ثم أضاف الهدف الثاني من ضربة  اندريا دوس
جزاء حصل عليها جلني جونسون، قبل أن يضيف 
ــث في الدقيقة األخيرة، ليصبح الفريق  الهدف الثال

اإلجنليزي على بعد نقطة واحدة من التأهل إلى دور 
الـ ٣٢ للدوري األوروبي.

  وفي الوقت الذي اعترف فيه هودغسون أنه لو 
ــكل مثالي لم يكن ليلجأ إلى قائد  سارت األمور بش
فريقه، فإنه أغدق الثناء على مستوى جيرارد، الذي 
يعتقد أنه يستحق لقب القائد الروحي لليڤربول. وتابع 
هودغسون: «لقد كان أداء قائد حقيقي، في الشوط 
ــبب في  الثاني كان نزوله إلى امللعب مثاليا، لقد تس
ــارة حماس اجلماهير والفريق بأكمله، واعتقد أن  إث
الطريقة التي سجل بها الهدف األول أفرزت الطاقة 
والروح التي ظهر عليها الفريق في الشوط الثاني». 
وأضاف «الهدف لم يكن رائعا ولكننا أهدرنا العديد 
من الفرص بعد أداء رائع، لقد كان هدف القائد، هدف 
رجل يريد أن يعيد فريقه للمباراة، وكان مصمما برغم 

اإلصابة على تسجيل الكرة داخل الشباك».

 فرحة جنم ليڤربول ستيڤن جيرارد وزمالئه تكررت ٣ مرات أمام نابولي           (أ.ڤ.پ) 

 تأهل زينيت وشتوتغارت وبورتو للدور الثاني في «يوروبا ليغ»
 مانشيني: وسائل اإلعالم تهاجم

   مانشستر سيتي ألنني إيطالي 

 التسيو يكتسب الثقة قبل موقعة روما غدًا

 دروغبا: تشلسي هو المنافس األبرز لتشلسي

 حافظ املدير الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي 
روبرتو مانشيني على شجاعته رغم تعرض فريقه 
ملرارة الهزمية الثالثة على التوالي وهزميته أمام 
ليخ بوزنان ١-٣. وواجه املدرب اإليطالي انتقادات 
شـــديدة طوال االســـبوع املاضي في الوقت الذي 
أثيرت فيه تكهنات واسعة حول تعرض منصبه مع 
النادي اإلجنليزي لتهديد واضح، وهو األمر الذي 
صاحبه تقرير حول نشوب خالف داخل غرفة خلع 
املالبس مـــع املهاجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز. 
وقال مانشيني «جميع األمور باتت ضدنا»، ولكنه 
أكد أنه ال يشـــعر بالقلق حول التكهنات احمليطة 

مبنصبه، ملقيا اللوم على تقارير وسائل اإلعالم 
غير احملايدة حول جنســـيته. وتساءل مانشيني 
«لـــم أخاف من إمكانية إقالتي؟ هذا الشـــيء غير 
موجود، أن يقـــال إن الفريق يتحالف ضدي فهذا 
كذب، كانت هناك بعض األحاديث احلادة مع الالعبني 
ولكن الالعبني يطيعونني والنتائج ستأتي». وقال 
مانشـــيني لصحيفة «ديلي تليغراف» «وســـائل 
اإلعالم تصب غضبها علينا ألن مانشستر سيتي 
يقوده مدرب إيطالي، أشـــعر باألســـف لقول هذا 
ولكن اإلجنليـــز يصبحون وطنيني عندما يتعلق 

األمر بكرة القدم».

 بدأ الشعور بالفخر والثقة بالنفس ينتاب فريق 
التسيو متصدر ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم 
بدال من شعور سابق بعدم التصديق، قبل مباراة 
ديربي العاصمـــة أمام روما غدا األحد في املرحلة 

العاشرة.  وبصرف النظر عن النتيجة فإن التسيو 
على يقني من البقاء على صدارة ترتيب املسابقة 
حيث يتفوق الفريق بفارق أربع نقاط أمام أقرب 

مالحقيه إنتر ميالن.

ه   أكد النجم العاجي الدولي ديديِّ
دروغبا مهاجم تشلسي أن املنافس 
األكبر لفريقــــه على لقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم هو 
تشلسي نفســــه. ويتصدر فريق 
تشيلسي حتت قيادة مدربه كارلو 
انشيلوتي ترتيب املسابقة بفارق 
خمس نقــــاط أمام أقرب مالحقيه 
بعد فوزه في ثماني مباريات من 

أصل عشر مباريات هذا املوسم. 
الفريق غدا مع ليڤربول  ويلتقي 
على ملعب انفيلد، في الوقت الذي 
يعتقد فيه احلارس التشيكي بيتر 
تشيك بقدرة ليڤربول صاحب املركز 
الثالث عشر على إنهاء املوسم بني 
األربعة الكبار. ولكن رغم اعتراف 
دروغبا بأن مان يونايتد وارسنال 
هما أبرز منافسي فريقه، فإنه يعتقد 

أن اخلطر األكبر يكمن في الفريق 
نفســــه. وقال دروغبــــا لصحيفة 
«ميرور» البريطانية «حتى نكون 
صرحاء فإن أصعب منافس لنا هو 
فريقنا، إذا فقدنا نقاطا مثلما حدث 
املوسم املاضي سنسقط في املتاعب 
مجددا، األمر يرجع لنا في مواصلة 
الفوز ومواصلة فارق النقاط في 

الصدارة». 

  أعلن جنم كرة السلة األميركية ليبرون 
جيمس انه سيشارك في اوملبياد ٢٠١٢ في 
لندن وذلك بعد يومني فقط من اعالن زميله 
جنم لوس اجنيليس ليكرز كوبي براينت عن 
استعداده للمشاركة ايضا. وقال جيمس العب 
ميامي هيت: «اذا كان املدرب كرزيزفسكي 
بحاجة خلدماتي ضمن املنتخب فأنا مستعد 

لذلك ورقم هاتفي بحوزته».
   حقق نيويورك نيكس واوكالهوما سيتي 
ــارج القواعد عندما  ــدر فوزين ثمينني خ ثان
تغلب األول على مضيفه شيكاغو بولز ١٢٠-

ــه بورتالند ترايل  ــي على مضيف ١١٢، والثان
ــزرز ١٠٧-١٠٦ بعد التمديد اول من امس  بالي
ــلة األميركي  اخلميس ضمن دوري كرة الس

للمحترفني.
   أعلن االحتاد النيجيـــري لكرة القدم 
تعيني سامسون سياسيا، املدرب السابق 

ملنتخبات دون ٢٠ عاما في نيجيريا والذي 
حل وصيفا في مونديال الشـــباب ٢٠٠٥ 
وحاز فضية األلعـــاب االوملبية في بكني 
٢٠٠٨، مدربا جديـــدا للمنتخب االول ملدة 

٤ سنوات.
ــة اجلنائية اخلاصة  ــد مفوض احملكم    أك
ــتيليو، ان  ــاو باولو، باولو كاس في مدينة س
البرازيلي فيليب ماسا سيعرض نفسه للمالحقة 
ــاهم عمدا في فوز زميله في  القضائية اذا س
فريق فيراري االسباني فرناندو الونسو غدا 

في جائزة البرازيل الكبرى. 
الثالثة     اختتمـــت مباريات املرحلـــة 
والثالثني من بطولة الدوري البرازيلي لكرة 
القدم مبباراتني ألندية الوسط، حيث فاز 
أتلتيكو باراناينسي على ضيفه بامليراس 
١-٠ وفاسكو دا جاما على برودينتي متذيل 

الترتيب ١-٢.

 عالمية متفرقات 

 العب مان يونايتد فيديتش فرحا بهدفه 
في مرمى ولڤرهامبتون الموسم الماضي 


