
 الثالثاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٩  نوفمبر ٢٠١٠ 

 45 

  مدريد في قبضة «الريال» وبرشلونة فتك بخيتافي 
 ستوك يواجه برمنغهام وتوتنهام يتحدى سندرالند وليل يوقف انطالقة بريست 

(أ.پ)   مهاجم اتلتيكو مدريد دييغو فورالن يسدد أمام حارس مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس وحتت أنظار سيرجيو راموس  

 باالك معجب بشڤاينشتايغر

 كابيللو لضم كارول

 توريس: كنا بحاجة إلى الوقت 

 أنشيلوتي: وجدنا صعوبة
  في تعديل  النتيجة

 اعتبر ميكايل باالك القائد الســـابق ملنتخب أملانيا لكرة القدم ان 
العب الوسط باســـتيان شڤاينشـــتايغر هو أحد أبرز الالعبني في 
بطولة أملانيا حاليا، وأكد انه بإمكان االخير االحتراف مع ريال مدريد 

االسباني أو مان يونايتد االجنليزي.
  وقال باالك ملجلة «كيكر» االملانية: «تألقه مســـتمر هذا املوســـم: 
ميلك كل ما يلزم: من الكاريزما، واحلضور، والشـــخصية، واألداء 

واألهداف».
  وتابع باالك العب وسط باير ليڤركوزن: «لقد خطا خطوة عمالقة 
في مسيرته خالل املونديال األخير ويبدو قريبا من بلوغ ذروته».

  ونصح باالك زميله الدولي الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ 
عام ٢٠١١، باالحتراف في اخلارج واعتبر انه قادر «من دون شك على 
فرض نفسه» مع ريال مدريد ومان يونايتد. ولم يتحدث باالك (٣٤ 
عامـــا) في املقابلة مع املجلة الى املنتخب األملاني الذي حمل شـــارة 
القائد فيـــه لغاية إصابته قبل كأس العالم ٢٠١٠، وال حتى للمصير 
الذي ينتظره باالك في املستقبل. ويأمل باالك ان يعود الى املالعب في 
يناير املقبل بعد إصابته في سبتمبر املاضي، وتوقع أن «دورمتوند 

قد يتوج بلقب الدوري».

 تردد أمس أن الفضيحة اجلديـــدة التي تورط فيها آندي كارول 
مهاجم نيوكاســـل اإلجنليزي لن تدفع املدير الفني اإليطالي فابيو 
كابيللو إلـــى التراجع عن قرار اســـتدعائه لالنضمام للمرة األولى 
إلى صفوف املنتخب اإلجنليزي. وسيستدعي كابيللو املدير الفني 
للمنتخـــب اإلجنليزي، الالعب كارول ضمـــن قائمة الفريق رغم ما 

رددته صحيفة حول تواجد املهاجم في حفل ماجن. 

 اعترف االسباني فرناندو توريس مهاجم ليڤربول بأن فريقه لم 
يحقق بداية جيدة في بداية املوسم لكنه جنح في تطوير مستواه مع 
الوقت. وقال توريس عقب املباراة «لم يكن مستوانا جيدا بالشكل 
الكافي في بداية املوسم. ولكننا كنا نرى منذ البداية أننا بحاجة إلى 

الوقت للعمل مع مدرب جديد والعبني جدد».
  وأضاف «اآلن يجب علينا تقدمي عروضنا أمام الفرق التي حتتل 
مراكز في وســـط جدول الدوري أو فرق ليست مبستوى تشلسي، 

ميكننا اللعب بهذه الطريقة وبهذا التكثيف والكفاءة». 

 اعترف كارلو أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي بأن ليڤربول لعب 
مبســـتوى جيد. وقال عقب املباراة التي حســـمها ليڤربول بهدفني 
سجلهما املهاجم االســـباني فرناندو توريس «ليڤربول لعب بشكل 
رائع ولكن عندما تخلفنا ٠ - ٢ كان من الصعب أن نستعيد توازننا 

في املباراة.
   وأضاف «توريس لعب جيدا وأحرز هدفني رائعني»، وأضاف «كونك 
تلعب هنا وتخسر، شيء وارد، ليڤربول فريق جيد ولكننا يجب أن 

نكون إيجابيني، لعبنا مباراة بشكل رائع في الشوط الثاني». 

  حســـم ريال مدريد «دربي» 
العاصمة في صاحله بفوزه على 
جاره اتلتيكو مدريد ٢-٠ على 
ملعب ســـانتياغو برنابيو في 
املرحلة احلادية عشرة من بطولة 
الفوز  القدم.وهو  اسبانيا لكرة 
اخلامس على التوالي في الدوري 
للنادي امللكي الوحيد الذي لم يذق 
طعم اخلسارة حتى االن، والثامن 
له مقابل تعادلني فعزز موقعه 
في الصـــدارة برصيد ٢٦ نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام غرميه 
التقليدي برشلونة حامل اللقب 
العائد بفوز ثمني على حســـاب 
مضيفـــه خيتافي ٣-١، وبفارق 
٣ نقاط امام ڤياريال الفائز على 

ضيفه اتلتيك بلباو ٤-١.
  فـــي املباراة االولى، حســـم 
ريـــال مدريد نتيجة املباراة في 
شـــوطها االول وحتديدا في ٢٠ 
دقيقة بهدفني سجلهما البرتغالي 
ريـــكاردو كارفاليو اثر متريرة 
من االرجنتيني انخل دي ماريا 
فكسر مصيدة التسلل وسددها 
قوية داخل املرمى (١٣)، واالملاني 
مسعود اوزيل الثاني في الدقيقة 
١٩ مـــن ركلـــة حـــرة جانبية 

مباشرة.
الثانية، حقق  املباراة     وفي 
برشلونة فوزا مريحا على خيتافي 
٣-١، تقـــدم الفريق الكاتالوني 
الـــذي قـــدم اداء هجوميا رفيع 
املستوى بثالثة اهداف نظيفة 
وملعوبة استهلها االرجنتيني 
ليونيل ميسي بعد متريرة متقنة 
من دافيد سيلفا (٢٣)، ورد ميسي 
اجلميل الى فيا فمرر بدوره كرة 
امامية سيطر عليها فيا قبل ان 
يطلقها على يسار احلارس (٣٤)، 
واستغل بدرو خطا دفاعيا شنيعا 
فاستحوذ على الكرة وسدد داخل 
الشباك (٦٥)، والح االمل خليتافي 
عندما احتســـب له احلكم ركلة 
جزاء اثر ملس جيرار بيكيه الكرة 
بيده داخـــل املنطقة ما ادى الى 
طرده، فترجمها مورالي الى هدف 

.(٧٠)

  وفـــي املبـــاراة الثالثة، كان 
اتلتيــك بلبــاو البادىء بالتسجيل 
بواسطة فرناندو ليورنتي في 
الدقيقــة السادسة رافعا رصيده 
الى ٧ اهـــداف في املركز الثاني 
الهدافني مشـــاركة  على الئحة 
مـــع مهاجم برشـــلونة الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميسي، بيد 
ان ڤياريـــال رد بقوة وبرباعية 
تناوب على تسجيلها البرازيلي 
نيلمار (٣٩) وســـانتي كازورال 
(٤٥) وااليطالــي جوزيبي روسي 
(٨٤) واالكـوادوري جيفرسون 
مونتيــــرو (٩١)، ولعب اتلتيك 
بلبــاو بعشــرة العبيــن اثر طرد 

اورتنينيتثي في الدقيقة ٧٨.
   وتابع ديبورتيفو ال كورونا 
الثاني  فـــوزه  صحوته وحقق 
على التوالي عندما تغلب على 
مضيفه ليفانتي بهدفني اليفان 
ريكي (١٠) وايثامي (٥٢) مقابل 
هـــدف خلوانلو خـــوان لويس 
غوميز (٧٢)، واكرم اوساسونا 
وفـــادة ضيفـــه هيركوليـــس 
اليكانتي بثالثية نظيفة تناوب 
على تسجيلها ناتشو مونريال 
(٤٠) ومانويل اورتيز لولو (٥٦) 
واملجري كريستيان فادوش (٩٢).
وحقق سرقســـطة فوزا بشق 
النفـــس على ضيفـــه مايوركا 
٣-٢. وسجل انخل الفيتا (٥٦) 
واالرجنتيني نيكوالس برتولو 
(٨٥) وفرنانديز غابي (٩٥)من 
ركلة جزاء اهداف سرقســـطة، 
والكاميرونـــي بيير ويبو (١٩) 
واالرجنتيني غييرمو بيريرا (٦١) 
هدفي مايوركا. وتعادل امليريا مع 
سبورتينغ خيخون بهدف مليغل 
انخل كورونا (١٥) مقابل هدف 

لناتشو نوفو (٧٣).

  انجلترا 

  تنطلق املرحلة الثانية عشرة 
من الدوري االجنليزي اليوم على 
وقع خسارة تشلسي املتصدر 
الثالث  أمام ليڤربول وأرسنال 
أمام نيوكاســـل يونايتد، حيث 

يلعب ستوك سيتي مع برمنغهام 
وتوتنهام مع سندرالند.

  فرنسا

القوية    اوقف ليل االنطالقة 
للمتصــدر بريســت الوافد اجلديد 
على دوري االضـــواء ومفاجأة 
املوســم عندما تغلب عليه ٣-١ 
في املرحلة الثانية عشـــرة من 
الدوري الفرنسي.وهي اخلسارة 
الثانية لبريست هذا املوسم وقد 
حافظ على الصدارة برصيد ٢١ 
نقطة، اما ليل فارتقى الى املركز 

اخلامس برصيد ١٨ نقطة.
  وفشل مرسيليا حامل اللقب 
في اســـتغالل تعثر بريســـت 
للحاق به الى الصدارة فخســـر 
امام، مضيفه باريس سان جرمان 
١-٢ في مباراة اقيمت في غياب 
جماهيـــر الضيـــوف لقرار من 
االحتاد الفرنسي بسبب املخاوف 
واملشـــاكل األمنيـــة املرتبطة 
باملواجهات التي جتمع الفريقني.

وارتقى باريس سان جرمان الى 
املركـــز الثالث برصيد ١٩ نقطة 
مقابل ١٨ ملرسيليا الذي تراجع 
الى املركز الرابع علما بانه ميلك 
مباراة مؤجلة امام رين الثاني، 
انتزع موناكو فـــوزا كبيرا من 
مضيفه نانسي ٤-٠، وفاز لنس 
على مونبلييه ٢-٠، ونيس على 

مونبلييه ٢-٠.

  البرتغال

  انتهت مباراة القمة بني بورتو 
املتصدر وضيفه بنفيكا الثاني 
بفوز ســـاحق حققه االول ٥-٠ 
ضمن املرحلة العاشرة من بطولة 
البرتغـــال. ورفع هالك رصيده 
الى ١٠ أهداف في صدارة ترتيب 
الهدافني، متقدمـــا على زميليه 

فالكاو وفاريال (٦ أهداف).
  وابتعد بورتـــو بالتالي في 
مركز الصـــدارة بفارق ١٠ نقاط 
امام بنفيكا، بعد حتقيقه فوزه 
التاسع في ١٠ مباريات، في حني 

لقي بنفيكا خسارته الرابعة. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثانية عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD١  ١٠:٤٥  ستوك سيتي ـ برمنغهام 

 أبوظبي الرياضية HD٢  ١١  توتنهام ـ سندرالند 

 كأس اسبانيا 
 اجلزيرة  الرياضية +١   ١٠  راسينغ ـ قرطبة 

 اجلزيرة  الرياضية +١  ١٢  إسبانيول ـ بلد الوليد 

 كأس الرابطة الفرنسية 
 ١٠:٤٥  أوكسير ـ سانت إتيان 

الفني  املديـــر   اشـــاد كريس هيوتون 
لنيوكاسل بالالعب اندرو كارول الذي قاد 
الفريق الى الفوز على مضيفه ارسنال ١ ـ 
٠، وقال هيوتون «انه ال يزال يتعلم اللعبة، 
ويتطور، يتذبذب مستواه ويشعر باخلوف 
احيانا، ولكنه مع كل ذلك يسير في االجتاه 

الصحيح».

 اكد روبرتو مانشيني املدير 
الفني ملانشستر سيتي انه حاول 
انقاذ ماريو بالوتيللي من الطرد 
امام وست برومويتش ألبيون ٢ـ  
٠، وصرح مانشيني عقب املباراة 
قائال «حاولت تبديل بالوتيللي 
بالالعب آدم جونسون النقاذه 

من الطرد لكنني لم اجد الوقت 
لذلك».

  وســـجل بالوتيللي هدفي 
مانشستر سيتي في املباراة في 
الدقيقة ٢٠ و٢٧ قبل ان يحصل 
على االنـــذار الثاني له ويطرد 

في الدقيقة ٦٣. 

 مانشيني حاول إنقاذ بالوتيللي هيوتون يشيد باندرو

 جنم برشلونة املالي سيدو كايتا يسجد  جنم ريال مدريد األملاني مسعود أوزيل يقرأ الفاحتة

 ٧ مسلمين في «كالسيكو» إسبانيا ٥ في «الملكي» واثنان في برشلونة

 سيكون يوم ٢٨ الجاري يوما مشهودا في تاريخ كرة 
القدم العالمية، حيث يشارك في «كالسيكو» اسبانيا 
بين ريال مدريد وبرشـــلونة في الدوري االسباني ٧ 

العبين مسلمين.
  واوضحت صحيفة «الشروق» الجزائرية ان وجود 
هؤالء الالعبين المســـلمين السبعة للمرة االولى في 
مباراة برشلونة وريال مدريد شيء الفت، وقالت: لم 
يعد يفصل عالم الكرة إال بضعة أيام عن أكبر مباراة 
في العالم التي ستجري في ٢٨ الجاري بين برشلونة 
وريال مدريد ضمن الجولة الـ ١٣ من الدوري اإلسباني، 
ويقال إن المواجهة المرتقبة، وهي رقم ٢٠٨ بين الفريقين 
ستكون األقوى على اإلطالق، بسبب ترسانة النجوم 

األفضل في العالم التي تضمها التشكيلتان.
  وأضافت «رغم أن التشكيلتين ال تضمان أي العب 
من جنسية عربية، إال أن المميز هذا العام وألول مرة 

في تاريخ أكبر دربي في العالم هو تواجد سبعة العبين 
مسلمين، وهذا ما لم يحدث من قبل، وقد يتواجد ستة 
منهم على األقل على أرضية ميدان برشلونة مسرح 
المباراة المقبلة إذا لم تحدث طوارئ بفعل اإلصابات 
أو الخيارات التكتيكية لمدربي الفريقين ألن المستوى 
الفني والبدني لالعبين المســـلمين في الفريقين في 

أحسن أحواله في األسابيع األخيرة».
  والنجوم هم: االلمانيان مســـعود اوزيل وسامي 
خضيرة والفرنسيان مامادو ديارا والسانا ديارا وكريم 
بنزيمة في صفوف ريال مدريـــد، في المقابل يوجد 
العبان في صفوف برشـــلونة وهما: الفرنسي ايريك 

ابيدال والمالي سيدو كايتا.
  وأوضحت «يتعلق األمر بالنسبة للنجوم المسلمين 
فـــي ريال مدريد وهم مســـعود أوزيل التركي األصل 
واأللماني المنشأ والجنسية، وهو العب يقرأ القرآن 

قبل كل مباراة، وقالت تقارير من ريال مدريد انه لم 
يعد يقرأ القرآن وحده، حيث انضم إليه ابن الباهية 

الجزائري األصل كريم بنزيمة».
  وتابعت: إضافة إلى التونسي األصل سامي خضيرة 
الذي قال إنه يصوم كلما حصل ناديه على يوم راحة 
تطوعا وتضرعا هللا، يضاف إلى هؤالء الالعب المالي 
مامادو ديارا وصديقه المالي األصل والفرنسي الجنسية 
السانا ديارا العب منتخب فرنسا، وكالهما مسلمان 
يطبقان كل الشعائر، وسبق لهما أداء مناسك العمرة 

باعترافهما.
  وقالت «أما من جانب برشـــلونة فالفريق يمتلك 
نجمين يدينان باإلســـالم، وهما إيريـــك أبيدال نجم 
المنتخب الفرنسي وسيدو كايتا نجم المنتخب المالي». 
حيث يتواصـــالن معــا ويؤديـــان الصالة ويقومان 

بفروضها. 

 أوزيل وبنزيمة وخضيرة ومامادو والسان وأبيدال وكايتا يتواصلون في الشعائر باستمرار 


