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 مارادونا أشاد بقدرة صديقه مورينيو على قيادة ريال مدريد للفوز بدوري األبطال 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الرابعة عشرة) 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ٤:٣٠  بالكبيرن ـ استون ڤيال 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٧  فوالم ـ مانشستر سيتي 

 اسبانيا (المرحلة الثانية عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  اوساسونا ـ خيخون 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٧  اسبانيول ـ هيركوليس 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٧  ليفانتي ـ راسينغ سانتاندر 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  ديبورتيڤو ال كورونا ـ ملقة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  اشبيلية ـ مايوركا 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ريال سوسييداد ـ اتلتيكو مدريد 

 ايطاليا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  جنوى ـ يوڤنتوس 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٥  بريشيا ـ كالياري 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  كاتانيا ـ باري 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  تشيزينا ـ باليرمو 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  كييڤو ـ انتر ميالن 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٥  ليتشي ـ سمبدوريا 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  بارما ـ التسيو 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  نابولي ـ بولونيا 

 المانيا (المرحلة الثالثة عشرة) 
 ٥:٣٠  شتوتغارت ـ كولن 

 ٧:٣٠  سانت باولي ـ ڤولفسبورغ 

 فرنسا (المرحلة الرابعة عشرة) 
 ٧  ارل افينيون ـ بوردو 

 ٧  ليل ـ موناكو 
 ١١  لنس ـ ليون 

 يسعى نادي ليڤربول إلى احلصول على تعويض من االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بعد تعرض ستيڤني 
جيرارد إلصابة في أوتار الســــاق ســــتبعده عن املالعب نحو شهر، خالل املباراة التي خسرها املنتخب 
اإلجنليزي أمام نظيره الفرنسي ٢ ـ ١ األربعاء املاضي، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن. وطالب ليڤربول 
بأال يشارك جيرارد (٣٠ عاما) ألكثر من ٦٠ دقيقة، ولكن كاپيللو أبقى على الالعب حتى تعرض إلصابة 
في أوتار الســــاق، وبالتالي سيبتعد قائد ليڤربول عن املالعب نحو ٤ أسابيع. وقال كاپيللو «سأحتدث 
إلى هودجســــون، ولكني أعرف أن ستيڤني العب مهم حقا وتابع «سأحتدث معه ألفسر له األمر، عندما 

تلعب مثل هذه املباراة، بعدد كبير من الالعبني الصغار، وال متتلك الكثير من الالعبني الناضجني. 

 أعرب جنم خط وسط املنتخب االسباني وبرشلونة اندريس 
انيستا عن مساندته للهولندي ويسلي سنايدر جناح إنتر 
ميالن اإليطالـــي للفوز بجائزة احلذاء الذهبي ألفضل العب 
في العالم في ٢٠١٠. ويتنافس انيستا مع زميله في برشلونة 
تشابي وسنايدر على اجلائزة، ولكن صاحب هدف تتويج 
املنتخب االسباني بلقب كأس العالم في مرمى هولندا، يعتقد 

أن سنايدر سيحرز اجلائزة. 

 انيستا يساند سنايدر للفوز بجائزة أفضل العب في العالم ليڤربول يطالب بتعويض كبير عن إصابة جيرارد

(أ.ف.پ)  املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيللي تألق أمام رومانيا وديا   رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر  

(أ.ف.پ)  كرة جنم توتنهام غاريث بال في طريقها لهز شباك أرسنال  

 متفرقات  عالمية 

تلقى نادي ڤيردر برمين ضربة ثنائية بعد تأكد غياب   
ماركو ارناوتوڤيتش وزيادة الشـــكوك حول إصابة ميكايل 

سيلفستر.
ــتحقاتهم  ــى العبو نادي روما اإليطالي لكرة القدم مس تلق   
املتأخرة من جانب «يوني كريديت» الذي أقرض النادي ٤٠ مليون 

يورو لتسديد ديونه.
كشف املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة القدم عبداحلق    
بن شيخة عن أن العب خط الوسط كرمي زياني سيبحث مع 

مسؤولي نادي ڤولفسبورغ األملاني مستقبله مع النادي.
ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي مانشستر سيتي    
ــتماع إلى عروض األندية املهتمة بضم  اإلجنليزي يستعد لالس
روكي سانتا كروز واميانويل اديبايور وواين بريدج وشون رايت 
فيلبس وجو، في ظل مساعي الفريق إلعادة تنظيم بنيته األساسية 

حتت قيادة مدربه روبرتو مانشيني.
بات احلارس الدمناركي اندريس لينديجارد على أعتاب    
االنضمام إلى فريق مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم مقابل 
نحـــو ٣٫٥ ماليني جنيه إســـترليني من صفوف اليســـوند 

النرويجي.
أعلن نادي هامبورغ األملاني لكرة القدم أن العب قلب دفاعه    
ــن سيغيب عن املالعب لنحو شهرين بعدما تبني  يوريس ماتيس

أنه يعاني من متزق مزدوج في أربطة الكاحل.
كشفت صحيفة «بيلد» األملانية الواسعة االنتشار بان    
بايرن ميونيخ يرغب فـــي التعاقد مع مدافع جنوى الدولي 

دومينيكو كريشيتو. 
أبدى النجم األملاني مايكل باالك العب خط وسط نادي باير    
ــرة القدم رضاءه عن تقدمه في العالج من  ليفركوزن األملاني لك

إصابة كسر في الساق تعرض لها في سبتمبر املاضي. 

 جماهير سمبدوريا تدعم  كاسانو

 إبراهيموڤيتش: خارت قواي

 رمبا يكون الالعب أنطونيو كاســــانو اقترب من فقدان مكانه بنادي 
سمبدوريا االيطالي لكرة القدم، ولكنه بالتأكيد لم يفقد مكانته في قلوب 
جماهير النادي. فقد أشــــارت صحيفة «ال ريبوبليكا» االيطالية الى ان 
نحو ٢٠٠ من مشــــجعي سمبدوريا عسكروا خارج منزل كاسانو مساء 
اجلمعة وأبدوا دعمهم التام لالعب وشجعوه على عدم االستسالم بعد 
خالفه مع رئيس النادي ريكاردو جاروني. ورفع املشــــجعون الالفتات 
واالعالم ورددوا االغاني، وسمع هتاف «ال يوجد سوى كاسانو واحد» 
يتردد بقوة خارج منزل الالعب في جنوى لم يســــتغرق كاسانو وقتا 
طويــــال قبل ان يطل من نافذته لتحيــــة اجلماهير، ولكنه لم يخرج من 

منزله رغم دعوة اجلماهير له باالنضمام اليهم.

 أكد النجم السويدي الدولي زالتان إبراهيموڤيتش أن قواه قد 
خارت بســـبب اجلهد الكبير الذي يبذله مع ميالن اإليطالي. وقال 
إبراهيموڤيتش «لعبت الكثير من املباريات هذا املوسم، واآلن أشعر 
باالرهاق». وأضاف «في ميالن يعاني الفريق من إصابة اثنني من 
خط هجومه، األمر ليس سهال بالنسبة لي، يجب أن أشكر مدرب 

املنتخب السويدي الذي سمح لي بالراحة».

 توتنهام يحسم «دربي» لندن ومانشستر سيتي مطالباً بالفوز على فوالم 
 يخـــوض يوڤنتـــوس الرابع 
بنفس عـــدد نقاط انتـــر ميالن 
مباراة صعبة في املرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري االيطالي امام 
مضيفـــه جنوى، فيما ســـيكون 
«نيراتزوري» مطالبا بالفوز على 
مضيفه كييڤو من اجل استعادة 
توازنه بعد تعادلني وهزمية في 
مبارياته الثالث االخيرة، ومن اجل 
انقاذ رأس مدربه االسباني رافايل 
بنيتيز الذي يواجه خطر االقالة 
رغم نفي رئيس النادي ماسيمو 
موراتي الـــذي اكد ان لديه الثقة 
الكاملة مبدرب ڤالنسيا وليڤربول 
السابق رغم الفترة الصعبة التي 
مير بها بطـــل اوروبا في االونة 

االخيرة.
  ويتحضر انتر ميالن الذي توج 
املوســـم املاضي بثالثية الدوري 
ابطال  والكأس احملليني ودوري 
اوروبا بقيادة البرتغالي جوزيه 
الـــى مواجهة تونتي  مورينيو، 
انشـــكيده الهولندي في اجلولة 
اخلامسة من دوري ابطال اوروبا، 
علما بانه كان تلقى هزمية ثقيلة 
في اجلولة السابقة على يد توتنهام 

االجنليزي (١-٣).
الثاني    اما بالنسبة لالتسيو 
فيخوض اختبارا صعبا نســـبيا 
على ملعـــب «اينيـــو تارديني» 
امام مضيفه بارمـــا الباحث عن 
مواصلة استفاقته وحتقيق فوزه 
الثالث على التوالي والرابع هذا 

املوسم.
  وكان التســـيو حقق خمسة 
انتصارات متتالية ليتربع على 
الصدارة، لكنه اصطدم بعقبة جاره 
روما (٠-٢) ثم تشيزينا (٠-١) ما 
جعله يتنازل االربعاء املاضي عن 
املركز االول ملصلحة ميالن، لكن 
الفريق االزرق واالبيض استعاد 
االنتصارات على حساب نابولي 
الذي فشل في حتقيق فوزه الرابع 
على التوالي ومني بهزميته االولى 

خارج قواعده هذا املوسم، فتجمد 
رصيده عنـــد ٢١ نقطة في املركز 
الثالث وهو يأمل التعويض عندما 
يستضيف بولونيا.وفي املباريات 
االخـــرى، يلتقـــي بريشـــيا مع 
كالياري، وليتشي مع سمبدوريا، 
وكاتانيا مع باري، وتشيزينا مع 

باليرمو.

  إنجلترا

  حقق توتنهام فوزا مثيرا على 
مضيفه ارسنال ٣-٢ في «دربي» 
لندن في افتتاح املرحلة الرابعة 
عشـــرة للدوري االجنليزي على 
«ســـتاد االمارات»، تقدم ارسنال 
بهدفني عبر ســـمير نصري (٩) 
ومروان الشماخ (٢٧)، فيما سجل 
أهداف توتنهام غاريث بال (٥٠) 
ورافاييـــل ڤان در ڤارت (٦٧)من 
ركلة جزاء ويونس قابول (٨٦). 
وبذلك ارتفع رصيد توتنهام الى 
٢٢ نقطة في املركز اخلامس بينما 
بقي رصيد ارسنال ٢٦ نقطة في 

املركز الثاني مؤقتا.

  وعلى ملعب «كرايفن كاتدج»، 
سيكون مانشستر سيتي مطالبا 
بالفوز على مضيفه اللندني فوالم 
وال شيء سواه واال سيصبح مدربه 
االيطالي روبرتو مانشيني مهددا 
بشـــكل فعلي باالقالة الن فريق 
«الســـيتيزينس» لم يرتق حتى 
االن الى مستوى الطموحات رغم 
االموال الطائلة التي انفقها مالكوه، 
وهو فشل في اخلروج فائزا من 
مباراتيه االخيرتني اللتني خاضهما 
على ارضه امام جاره مان يونايتد 

(٠-٠) وبرمنغهام (٠-٠).
  وفي مبـــاراة اخـــرى، يلعب 

بالكبيرن مع استون ڤيال.

  إسبانيا

  يلعب اليوم في املرحلة الثانية 
الدوري االســـباني  عشـــرة من 
اشـــبيلية اخلامـــس مـــع ريال 
السادس  مايوركا، واســـبانيول 
مع هيركوليس، واتلتيكو مدريد 
مع ريال سوسييداد، واوساسونا 
مع سبورتينغ خيخون، وليفانتي 

مع راسينغ سانتاندر.

  ألمانيا

  يلتقي شتوتغارت مع كولن في 
املرحلة الثالثة عشرة من الدوري 
االملاني كما يلعب سانت باولي مع 

فولفسبورغ.

  فرنسا

  يخوض بوردو وليون السابع 
والثامن على التوالي بفارق االهداف 
عن بطل املوسم املاضي اختبارين 
سهلني خارج قواعدهما في املرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي 
امـــام ارل افينيون متذيل الترتيب 
ولنس الثامن عشر.ويتصدر بريست 
بفارق نقطة فقـــط عن ليل الثاني 
والذي يتواجه مـــع موناكو. ومن 
الصعب التنبؤ من ســـيتربع على 
الصدارة بعد ختام هذه املرحلة النه 
ال يفصل بني بريست املتصدر وليون 
الثامن سوى ثالث نقاط، في حني 
ان الفارق بني صاحب املركز االول 
والثاني عشر ليس سوى ٤ نقاط. 

 بالتيني لتوسيع طريقة
  منح استضافة كأس العالم 

 اقترح رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال 
بالتيني توســـيع طريقة منح استضافة كأس العالم للكرة اثر 
فضائح الرشـــوة املتعلقة مبونديالـــي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ معتبرا ان 
«ضغوطا» متارس على املسؤولني الرياضيني. وقال بالتيني وهو 
أحد األعضاء الـ ٢٤ فـــي اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي التي 
ســـتصوت في ٢ ديسمبر املقبل ملضيفي نسختي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
في مقابلة مع صحيفة «تاغيس أنتسايغر» السويسرية: «ميكننا 
تغيير الطريقة التي متنح فيها االستضافة»، واعتبر ان بعض 
االصالحات ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار بعد «الفترة السيئة» 
احلالية. وأضاف بالتيني: «ميكنكم أن تتصوروا الضغط الذي 
ميارســـه املرشح على الناخبني. في كأس العالم يتراوح احلجم 
املالي بني ١٠ و٢٠ مليار فرنك سويســـري (١٠ و٢٠ مليار دوالر 
أميركي) لكل دولة». ورأى بالتيني ان التصويت يجب أن يشمل 
أكثر من االعضاء الـ ٢٤ في اللجنة التنفيذية، ويجب أن يشمل 
٢٠٨ أعضاء منضوين حتت مظلة «فيفا»: «أحد االحتماالت يتضمن 
تصويت اجلمعيـــة العمومية بأكملها. هكذا يخفف الضغط عن 
كاهل األعضاء األفراد». وتابـــع أفضل العب في اوروبا ٣ مرات 
ســـابقا: «لكن األمور معقدة. االحتاد الدولي يضم ٢٠٨ أعضاء، 
أوروبا متلك ٥٣، أفريقيا ٥٣، وأميركا اجلنوبية ١٠ أعضاء لذا لن 

ينال األخير شرف االستضافة أبدا».

 بالتر: يتعين على «فيفا» تفادي حاالت الرشوة توقعات بتولي بالوتيللي قيادة «اآلزوري» 
 ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية أن 
الهتافات العنصرية وصافرات االستهجان 
وأصوات القردة التي أطلقتها اجلماهير 
العنصرية على املهاجم اإليطالي ماريو 
بالوتيللي قد تكون فأل خير بالنسبة 
له بعدما ترددت شائعات حول منحه 
شارة قيادة املنتخب اإليطالي «االزوري». 
ويفكر مدرب املنتخب اإليطالي تشيزاري 
برانديللي في منح شارة القيادة ملهاجم 
نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي بعد 
اإلســــاءة العنصرية التي تعرض لها 
الالعب خالل مبــــاراة إيطاليا الودية 
الدولية األخيرة التي تعادلت فيها ١-١ 
مع رومانيا يوم األربعاء املاضي. وذكرت 
صحيفة «ال غازيتا ديللو ســــبورت» 
اإليطالية ان برانديللي سئل ما إذا كان 
منح شارة القيادة لبالوتيللي قد يحد 
من مشاعر الضغينة التي تكنها بعض 
اجلماهير العنصرية له فرد باإليجاب، 
وإن كان هذا األمر لم يتم تأكيده بشكل 

رسمي. 

 اعترف رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم السويسري جوزيف بالتر بأنه 
يتعني على «فيفا» التفكير في وسائل 
تفادي مشاكل الرشوة وذلك بعد ايقاف 
عضوين من اللجنة التنفيذية للهيئة 
الدولية لتورطهما في فضيحة رشوة 
تتعلق مبنح شرف استضافة مونديالي 
٢٠١٨ و٢٠٢٢. وقــــال بالتر في مؤمتر 
صحافي في مقر االحتــــاد الدولي في 
زيوريخ: «يجب ان نرى كيف سنتصرف 
في املستقبل من اجل تفادي هذا النوع 
من احلاالت» في اشــــارة الى فضيحة 
الرشوة والتواطؤ التي ضربت سمعة 
االحتاد الدولي قبل اسبوعني من اختيار 
البلدين املضيفني للنسختني املقبلتني 
لكأس العالم (٢٠١٨ و٢٠٢٢) واملقررة في 
الثاني من ديسمبر املقبل، مضيفا «انها 
عناصر تتم دراستها حاليا». وأكد بالتر 
انه يشعر بالرضا، لكنه ليس سعيدا 
في الوقت نفسه، وقال «أشعر برضا 

كبير لكنني لست سعيدا. 

 مارادونا: مورينيو من أفضل مدربي العالم..
  وريال مدريد سيتوج بطالً لدوري األبطال 

 أعرب االسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا 
عن مســـاندته للبرتغالي جوزيه مورينيو، 
لقيادة ريال مدريد االســـباني نحو التتويج، 
بعـــد أن حضر تدريبات الفريق اول من امس 
في فالديبيباس. واعرب مارادونا عن اعتقاده 
بأن يقود مورينيو النادي الملكي إلحراز لقب 
دوري أبطال أوروبا، وســـيصبح أول مدرب 
يحقق هذا اإلنجاز مع ثالثـــة أندية مختلفة. 
وقال مارادونا للموقع االلكتروني لريال مدريد 
«سيمنح ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، 
يجب أن يحصل مورينيو على الوقت الكافي 
لكي يتفهم الالعبون ما يريده، هذا ما حدث في 
انتر وفاز النادي اإليطالي بلقب دوري أبطال 
أوروبـــا بعد أكثر من ٥٠ عامـــا من الغياب». 
وتابع المدرب السابق للمنتخب األرجنتيني 
«إذا صبروا علـــى مورينيـــو، فإنني مقتنع 
بأنه ســـيمنح ريال مدريد لقب دوري أبطال 
التدريبية  أوروبا».وأشاد مارادونا بالنماذج 
لمورينيو ومهاراته اإلدارية. واعتبر مارادونا 
بأن مورينيو سيقود ريال مدريد الى «الفوز 
باللقبين االوروبي والمحلي اذا منحه النادي 

الملكي الوقـــت الضروري».واضاف مارادونا 
الذي اقيل من منصبـــه مدربا لمنتخب بالده 
عقب الخروج المذل امام المانيا في الدور ربع 
النهائي لمونديال ٢٠١٠ فـــي جنوب افريقيا: 
«انا مقتنع بانه سيقود ريال مدريد الى حصد 

االلقاب في فترة قصيرة».
  واكد مارادونا «إنه من بين اثنين أو ثالث من 
أفضل مدربي العالم، بجانب جوسيب غوارديوال، 
االثنين لديهما مســـيرة رائعة، أنا ومورينيو 
أصدقاء منذ أن قمت بزيارته في إيطاليا، لقد 
فسر لي الكثير حول الالعبين وأساليبه». وأشار 
«هناك أجواء ممتازة، التدريبات كانت رائعة 
والجميع يريد المشـــاركة، لقد اثار مورينيو 
منافســـة صحية بيـــن الالعبيـــن». وتطرق 
مارادونـــا ايضا الى «الكالســـيكو» بين ريال 
مدريد وبرشلونة المقرر في ٢٩ نوفمبر الحالي، 
وقال «لم يســـبق ان كان الكالسيكو متوازنا 
مثلما ســـيكون االمر هذه المــرة. برشلونــة 
يلعب جيدا وفريــق مورينيو قوي جدا. الفائز 
فــي هــذا اللقــاء سيكســـــب دفعــة معنوية 

كبيرة جدا». 


