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قد يضطر تشلسي اإلجنليزي إلى فتح باب 40
املفاوضات مع بولتون من أجل ضم مدافعه 
غاري كاهيل بعد تعرض ثنائي دفاع الفريق 

جون تيري والبرازيلي اليكس لإلصابة.
ويحتاج اليكس إلى عملية جراحية في 
الركبة في الوقت الذي يعاني فيه القائد جون 

تيري من إصابة في األوتار.

طالب رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) ميشيل 
بالتيني بتأسيس شرطة رياضية دولية في أعقاب الفضائح 
املتعلقة ببيع األصوات لتنظيم بطولتي كأس العالم لكرة 
القدم داخل االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وقال بالتيني 
لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» األملانية الصادرة امس: «نحن 
بحاجة ماسة إلى تأسيس جهاز يتعامل عبر احلدود ويكون 
مبثابة شرطة رياضية دولية ملواجهة حاالت الفساد والغش في 

املنافسة». وأوضح بالتيني أن البوليس الدولي (االنتربول) 
خاطب االحتاد األوروبي مؤخرا وعرض عليه التعاون في 
مكافحة الفســــاد والغش الرياضي. في الوقت نفسه انتقد 
بالتيني قرار «فيفــــا» على منح حق تنظيم بطولتي كأس 
العالم لكرة القــــدم في عام ٢٠١٨ و٢٠٢٢ في وقت واحد في 
الثاني من ديسمبر املقبل وقال بالتيني إنها فكرة سيئة وكان 

من الضروري اصدار القرار حول البطولة املقبلة فقط.

كاهيل بديًال محتمًال لتيري واليكس  بالتيني يطالب بتأسيس شرطة رياضية دولية 

فضيحة «فيفا» لم تؤثر على ملف «إنجلترا  ٢٠١٨»
بعد عدة أسابيع من القلق، تنفس 
مســــؤولو االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) ومسؤولو ملف إجنلترا لطلب 
تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠١٨ الصعداء 
بعد العقوبات التي فرضت على جميع 
املتورطني في ادعاءات بوجود فســــاد 
فيما يتعلــــق بالتصويــــت على حق 
اســــتضافة بطولتي كأس العالم ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢.ومن املؤكد أن اخلوف لن يتسرب 
إلى مسؤولي «فيفا» وامللف اإلجنليزي 
عندما يتصفحون املجالت والصحف 
التي تصدر السيما أن الصحف الصادرة 
امس دأبت على كشف مثل هذه الفضائح 
وكان آخرها صحيفة «صنداي تاميز» 
التي فجرت هذه القضية قبل أكثر من 

شهر. وأسفرت هذه الفضيحة عن قرار 
الفيفا بإيقاف اثنني من أعضاء جلنته 
التنفيذية. وأثارت هذه الفضيحة التي 
فجرتها الصحافــــة البريطانية موجة 
شــــديدة من االنزعاج داخل الفيفا كما 
فجرت حالة مــــن القلق داخل اللجنة 
املسؤولة عن امللف اإلجنليزي خوفا من 
رد فعل الفيفا الذي قد يبدد آمال إجنلترا 
في الفوز بحق االستضافة. ووصف آندي 
آنسون رئيس جلنة امللف اإلجنليزي 
في برنامج هيئة اإلذاعة البريطانية (بي 
بي سي) «بانوراما» في حلقته يوم ٢٩ 
اجلاري والتي ستتناول فضيحة الفساد 
في الفيفا بأنه «غير وطني». ويأتي بث 
هذه احللقة مــــن البرنامج قبل أربعة 

أيام فقط من عمليــــة التصويت التي 
ستجرى في الثاني من ديسمبر املقبل. 
ووســــط هذه الضجة، حرص رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون على 
دعوة جاك وارنر رئيس احتاد منطقة 
كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي) في محاولة لضمان األصوات 
الثالثة لهذا االحتاد في اللجنة التنفيذية 
للفيفا. وعلى الرغم من الضجة املثارة 
منذ ثالثة أســــابيع، فمازالت إجنلترا 
هي صاحبة أحد أبرز ملفني مرشحني 
الســــتضافة البطولة عام ٢٠١٨ نظرا 
المتالكها البنية األساســــية املطلوبة 
على عكس روسيا صاحبة امللف اآلخر 

املرشح بقوة.

(أ.پ) مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو أشاد مبارادونا 

مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز تألق أمام فوالم وسجل هدفني               (ا.ف.پ)

(أ.پ) جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو فرحا بأحد أهدافه مع بيبي  

رياضية متفرقات

عزز مانشستر سيتي اإلجنليزي من مطاردته للنجم 
البوســـني ادين دزيكو، مهاجم ڤولفسبورغ األملاني، أمال 
في الظفر بالصفقة املنتظرة في فترة االنتقاالت الشتوية 

املقبلة.
يعتقد ديتريتش ماتشيتز رئيس فريق ريد بول، أن السائق 
ــا بلقب بطولة العالم  ــتيان فيتيل املتوج حديث األملاني سيباس
لسباقات سيارات فورموال واحد سيكون أكثر قوة حني يدافع 

عن لقب بطولة العالم املوسم املقبل.
قرر االحتاد الدولي أللعاب القوى االحتفال مبئويته 
في عام ٢٠١٢ مبدينة برشـــلونة اإلســـبانية وليس مبقر 

االحتاد في مونت كارلو.
أعلن عبداحلق بن شيخة املدير الفني للمنتخب اجلزائري 
ــمبر  أن منتخب احملليني قد يواجه منتخب كاتالونيا في ديس
ــات كاس أمم أفريقيا التي  ــتعداداته لنهائي املقبل في إطار اس

تستضيفها السودان في الفترة من ٤ إلى ٢٤ فبراير ٢٠١١.
أكد ماســـيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميالن حامل 
لقـــب الدوري اإليطالي مجددا أنـــه ال يوجد أي مخططات 
فورية إلزاحة اإلسباني رافاييل بنيتيز عن منصبه. وتعرض 
بنيتيز النتقادات الذعة بعد تدني مستوى ونتائج حامل 

لقب دوري أبطال أوروبا هذا املوسم في الدوري احمللي.
ــباني عن  ــرب ايتور كارانكا، مدرب ريال مدريد اإلس أع
إعجابه بأداء فريقه والفوز على أتلتيك بلباو١-٥. وقال: لم نلعب 
ــكل رائع في الشوط األول أتلتيك أفضل فريق مر من هنا  بش

هذا العام.
تعرض ميامي هيت املرشح القوي إلحراز اللقب قبل 
انطالق الدوري خلســـارته اخلامسة في دوري كرة السلة 
االميركـــي للمحترفني في مباراة حماســـية أمام ممفيس 

غريزليز ٩٧-٩٥.
يعتقد العاجي كولو توريه أن بعض زمالئه في مانشستر 
سيتي يحتاجون إلى خلع جواربهم والعمل بشكل أكبر من أجل 

الفريق.
أكد مدرب توتنهام هاري ريدناب أن فريقه يســـتحق 
تقديرا هائال بعد الفوز املثير ٢-٣ على أرسنال. وقال إن 
فريقه يســـتحق تقديرا هائال بعد الفوز الثمني وأنه أثبت 

قدرته على الدخول ضمن املنافسة على لقب الدوري.

أنشيلوتي محبط 

ڤان غال يرشح دورتموند للقب

ڤينغر غاضب من الخسارة أمام توتنهام

شيرر يشكك في كابيللو 

إقالة مدرب ألميريا

أكد املدرب اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي املدير الفني لتشلســـي 
اإلجنليزي أن فريقه كان يستحق الفوز على برمنغهام. وقال «كنا 
نستحق الفوز ولذلك نشعر بخيبة األمل. قدمنا عرضا جيدا ولعبنا 

بروح عالية وبأسلوب جيد وصنعنا العديد من الفرص».

أكد مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال أن بوروسيا 
دورمتوند هو املرشح األول للفوز بلقب البوندسليغا في املوسم احلالي. 
وأوضح ڤان غال لصحيفة كيكر بعد التعادل مع باير ليڤركوزن: «لقد 
قدمنا مباراة رائعة في الشوط األول سجلنا هدفا عن طريق باستيان 
شڤاينشتايغر ولكن لم يتم احتسابه». وأشار إلى أن «دورمتوند في 
الوقـــت احلالي يتصدر الترتيب ولديه الفرصة األكبر في التتويج، 

ولكن أعتقد أن الفرصة مازالت سانحة بالنسبة لنا».

أعرب مدرب ارسنال الفرنسي آرسني ڤينغر 
عن غضبه الشديد بعد اخلسارة ٢ - ٣ أمام 
توتنهام، وقال ڤينغر «إذا رأيتم اإلحصائيات 
واألرقام، يكون من الصعب فهم كيفية سقوطنا 

في فخ الهزمية خالل هذه املباراة.

هنــــاك فقــــد للتركيز وبعــــض األخطاء 
األساســــية وكذلك بعض من سوء احلظ». 
وأوضــــح ڤينغر «ال أجــــد كالما عن حتليل 
املباراة. إنه لشيء غامض أن تخسر مباراة 

كهذه».

شـــكك جنم نيوكاســـل 
السابق اإلجنليزي آالن شيرر 
في االجتاه الذي يســـير فيه 
املنتخب اإلجنليزي، وما إذا 

كان اإليطالي فابيو كابيللو 
مـــازال هو الرجل املناســـب 
ملنصب املديـــر الفني. وقال 
شيرر لهيئة اإلذاعة البريطانية 

(بي بي سي): «فابيو هنا منذ 
العام ولست  عامني ونصف 
متأكدا من أننا حققنا أي طفرة 

منذ ذلك احلني».\

أعلن امليريا االسباني أمس إقالة مدربه خوان مانويل ليلو في 
أعقاب الهزمية املهينة ٠-٨ أمام برشـــلونة. وأوضح بيان المليريا 
أن «ســـبب اإلقالة رياضي بحت ويأتي بعد النتائج السيئة التي 
حققهـــا الفريق في األســـابيع األخيرة مما أدى إلـــى تراجعه إلى 

منطقة الهبوط».

رونالدو: ثمانية برشلونة في ألميريا ال تعني شيئًا.. 
ومورينيو لمارادونا: أنحني أمامك ألنك النجم األول

تألق الدوليـــان االرجنتينيان 
كارلوس تيڤيـــز وبابلو زاباليتا 
امام ناظري مدربهما السابق وجنم 
الكرة االرجنتينية دييغو ارماندو 
مارادونا الذي تابع املباراة كضيف 
شـــرف وقادا فريقهما مانشستر 
سيتي الى فوز عريض على فوالم 
٤ ـ ١ في عقـــر دار األخير «كرافن 
كوتيج» في لندن امس في املرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. وبات مانشستر سيتي 
الرابع على بعد ثالث نقاط فقط من 
اللقب  املتصدرين تشلسي حامل 
ومـــان يونايتد الوصيف، ونقطة 
واحدة خلف ارسنال الثالث. وقدم 
مانشستر سيتي أفضل عرض له هذا 
املوسم ولم متض ست دقائق حتى 
استغل تيڤيز خطأ دفاعيا لينفرد 
باحلارس االسترالي املخضرم مارك 
شفارتســـر وسدد حلظة خروجه 
من مرماه. وأضاف زاباليتا الهدف 
الثاني (٣٢). وبعد هجمة منسقة 
تبادل فيها مانشستر سيتي الكرة 
ألربع وعشرين مرة متتالية مرر 
تيفيز كـــرة أمامية متقنة باجتاه 
العاجي يايا توريه الذي توغل داخل 
املنطقة قبل ان يطلقها زاحفة بعيدا 
عن متناول شفارتسر (٣٥). وفي 
الشـــوط الثاني سدد زاباليتا كرة 
قوية تابعهـــا تيفيز بكعبه داخل 
شباك فوالم لينفرد بصدارة ترتيب 
الهدافني برصيد ٩ اهداف. وسجل 
زولتان جيرا هدف الشرف لفوالم. 
وفي مباراة ثانية، تغلب بالكبيرن 

على استون فيال ٢ ـ ٠.
واكـــرم ليڤربول وفادة ضيفه 
اللندني وست هام وهزمه بثالثية 
انفيلد.وخرج  نظيفة على ملعب 
مـــان يونايتد الفائز االكبر بفوزه 
على ويغان ٢-٠، وخسارة تشلسي 
املتصدر ومنافسه املباشر ارسنال 
امام برمنغهام وتوتنهام ٠-١ و٢-٣ 

على التوالي. 

أسبانيا

أتخم برشلونة شباك مضيفه 
امليريا بثمانية اهداف نظيفة كان 
نصيب جنمه االرجنتيني ليونيل 

ميســـي ثالثية، ودك ريال مدريد 
مرمى ضيفه اتلتيك بلباو بخمسة 
اهداف مقابل هدف منها ثالثية ايضا 
للبرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
الذي شـــهد انتهاء اللقاء املرتقب 
بني ڤياريال الثالث ومنافسه املباشر 
وجاره ڤالنســـيا ١-١ في املرحلة 
الثانية عشرة. واحتفظ ريال مدريد 
بصدارة الترتيب رافعا رصيده الى 
٣٢ نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة 
حامل اللقب، ويأتي ڤياريال ثالثا 
وله ٢٤ نقطة، مقابل ٢١ لڤالنسيا 
الرابع. ورفع ميسي الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في مرمى البرازيل 
في مباراة ودية اقيمت في الدوحة 
رصيده الى ١٣ هدفا فانتزع املركز 
االول في صدارة الهدافني البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد نحو ساعتني فقط الن االخير 
ســـجل «هاتريك» في مرمى بلباو 
واســـتعاد الصدارة رافعا رصيده 
الى ١٤ هدفا. وقد اكرم ريال مدريد 

وفادة ضيفه اتلتيك بلباو بخماسية 
لالرجنتيني غونزالو هيغواين (١٩) 
وكريســـتيانو رونالدو (٣٠ و٦٢ 
و٩٠ من ركلة جزاء) وســـيرجيو 
راموس (٥٧ من ركلة جزاء)، مقابل 
هدف لليورنتي (٤٠). وعلى ملعب 
«املادريغال» اهدر ڤياريال نقطتني 

بتعادله ١-١ أمام ڤالنسيا.

إيطاليا

املركز  الـــى  صعد يوڤنتوس 
الثالث في الدوري االيطالي بفوزه 
الثمني خـــارج ملعبه على جنوى 
٢ ـ ٠ في املرحلة الثالثة عشـــرة 
امس. ورفـــع يوڤنتوس رصيده 
الى ٢٣ نقطـــة بفارق ٦ نقاط عن 
ميالن املتصـــدر. افتتح الضيوف 
التســـجيل عبـــر ماركيزيو (١٨). 
ولم يفق جنوى من الصدمة حتى 
أضاف الصربي ميلوش كراسيتش 
الهدف الثاني (٢٣). وفشل التسيو 
في إعادة الفرق بينه وبني ميالن 

املتصدر الى نقطة واحدة بسقوطه 
في فخ التعادل امام مضيفه بارما 
١ ـ ١. وكان صاحب االرض البادئ 
بالتسجيل بواسطة هرنان كريسبو 
في (٢٣)، قبـــل ان يرد الضيوف 
بهدف التعادل بواسطة سيرجيو 
فلوكاري (٤٦). واكتفى التســـيو 
بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 
٢٦ نقطة بفارق نقطتني خلف ميالن 
الذي كان تغلب على فيورنتينا ١ـ  
٠ في افتتاح املرحلة. وعمق كييڤو 
جراح ضيفه انتر ميالن حامل اللقب 
في االعوام اخلمسة األخيرة وزاد 
محن مدربه االسباني رافايل بنيتيز 
عندما احلق به اخلســـارة الثانية 
على التوالي والثالثة هذا املوسم 
بتغلبه عليه بهدفني لســـيرجيو 
بيليســـييه بضربة رأسية (٢٩) 
ودافيدي موسكاريلي (٨٢) مقابل 
هدف للدولي الكاميروني صامويل 
ايتو. وجتمد رصيـــد انتر ميالن 
عند ٢٠ نقطة وتراجع الى املركز 

السادس بفارق االهداف امام باليرمو 
الذي انتزع فوزا ثمينا من مضيفه 
تشيزينا بهدفني للسلوڤيني جوزيب 
ايليتش (١١) وفابريتسيو ميكولي 
(٥١) مقابل هدف لاللباني ارغون 
بوغداني (٢٤). وحقق كالياري فوزه 
االول في اول مباراة بقيادة مدربه 
اجلديد روبرتو دونادوني عندما 
تغلب على مضيفه بريشيا ٢ ـ ١. 
وانتزع سمبدوريا فوزا صعبا من 
مضيفه ليتشي ٣ـ  ٢. وفاز كاتانيا 

على باري بهدف وحيد.

ألمانيا

الدولـــي لوكاس  املهاجم  قـــاد 
بودولسكي فريقه كولن الى التخلص 
من املركز األخير بتســـجيله هدف 
الفوز في مرمى مضيفه شتوتغارت 
١ ـ ٠ في املرحلة الثالثة عشرة من 
الدوري األملاني. وسجل بودولسكي 
هدف املبـــاراة الوحيد في الدقيقة 
٨٢ مـــن ركلة جـــزاء. ورفع كولن 

رصيده الى ١١ نقطـــة وارتقى الى 
املركز الســـابع عشـــر قبل األخير 
بفارق األهداف خلف شتوتغارت. 
وقلب بوروسيا دورمتوند تخلفه 
امام مضيفه فرايبورغ ٠-١الى فوز 
٢-١ في ربع الساعة االخير ليؤكد 
الدوري  طموحه الحراز لقب بطل 
االملانـــي. ووضـــع ماينتـــس حدا 
لثالث هزائم متتالية وتغلب على 
بوروسيا مونشنغالدباخ ٣-٢. وعلى 
ملعب «باي ارينا»، انتهت املواجهة 
املرتقبة بني باير ليڤركوزن وبايرن 
ميونيخ بتعادلهما ١-١. وشـــارك 
النجم الفرنسي فرانك ريبيري في 
منتصف الشوط الثاني من دون ان 
يقدم الكثير. وبهذا التعادل تراجع 
بايرن ميونيخ من املركز السادس 
الى الثامن.وتابع هامبورغ عروضه 
املخيبة فسقط امام مضيفه هانوڤر 
٢-٣. وقاد املهاجم االسباني املخضرم 
راوول غونزاليز فريقه شالكه الى 
فوز ســـاحق على ڤيـــردر برمين 
بتسجيله ثالثية في الدقائق ٤٥ و٥٦ 
و٧١، واضاف زميله السابق في ريال 
مدريد كريستوف ميتسلدر (٢٢). 
وحقق هوڤنهامي فوزا عريضا على 
اينتراخت فرانكفورت ٤-٠، وخسر 
نورمبرغ امام كايزرسلوترن ١-٣. 

فرنسا

انفرد مونبلييه بصدارة الدوري 
الفرنسي بفوزه على ليل ١-٠ في 
مباراة قمة ضمن املرحلة الرابعة.

ورفع مونبلييـــه رصيده الى ٢٤ 
نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
عن باريس سان جرمان ورين. في 
املقابل، اكد باريس ســـان جرمان 
طموحه إلحراز اللقب للمرة االولى 
منذ سنوات عدة بفوزه على كاين 
٢-١ وصعوده الـــى املركز الثاني 
مستغال تعثر بريست صاحب املركز 
االول سابقا بخســـارته امام رين 
١-٢ وتراجعه الى املركز اخلامس.

وحقق مرسيليا فوزا صعبا على 
مضيفه تولوز ١-٠وتغلب نانسي 
على ڤالنسيان ٢-٠، وسوشو على 
لوريان بالنتيجـــة ذاتها وتعادل 

سانت اتيان مع اوكسير ١-١. 

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا (المرحلة الـ ١٤)

أبوظبي الرياضية ١١HD٥سندرالند ـ ايڤرتون 

إسبانيا (المرحلة الـ ١٢)
اجلزيرة الرياضية +١١٢خيتافي ـ سرقسطة

مانشستر سيتي يكتسح فوالم برباعية.. وتعثر التسيو أمام بارما.. وإنترميالن في مأزق

حتدى جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قدرة برشلونة على محاولة تسجيل ثمانية أهداف في مرمى 
فريقه وذلك عندما سئل عن رأيه في فوز حامل اللقب ٨-٠ 
على امليريا في افتتاح املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
االسباني لكرة القدم، وقال رونالدو «الفوز ٨-٠ ال يعني 
بالنسبة لي أي شيء. دعونا نرى هل يستطيعون تسجيل 
ثمانية أهداف أمامنا». وأضاف «أنا سعيد النني استطعت 
التسجيل اال ان الشيء األكثر أهمية هو ان الفريق استطاع 
حتقيق الفوز. أنا أقاتل من اجل الفوز بلقب الدوري. جائزة 

الهداف ال متثل أي أهمية بالنسبة لي».
بدوره أعرب جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي 
عن ســـعادته بالفوز الكبير والعريض على امليريا وقال 
عقب انتهاء املباراة «إنها مباراة رائعة، لعبنا بشكل رائع 

فعال، واستمتعنا بأدائنا».
من جهته قال مدرب برشلونة غوسيب غوارديوال «لم 

نكن نتطلع إلرسال أي حتذير ألي جهة».
وأضاف «قدمنا عرضـــا رائعا كما كان احلال في بقية 

املباريات».
من جهته، أظهر البرتغالي جوزيه مورينيو جانبا من 
التواضع، حيث قدم املدير الفني لريال مدريد االسباني 
احتراما شديدا عندما تناول حديثه األسطورة األرجنتيني 

دييغو مارادونا.
وكتب مورينيو: «إنك النجـــم األول، أنحني أمامك» 
على قميص ريال مدريد الذي أهداه إلى مارادونا عندما 

زار التدريبات.
وأظهر مارادونا القميص الذي حمل توقيع مورينيو، 
في الوقت الذي أكد فيه املدرب البرتغالي أنه كان «يشعــر 

باالرتبــاك أثناء توقيع القميص لسير مارادونا».
وامتدح مورينيو (٤٧ عاما) أيضا اخلطط الفنية ملدرب 
املنتخـــب األرجنتيني رغم الهزمية ٠ ـ ٤ امام أملانيا في 

دور الثمانية ملونديال جنوب أفريقيا.
واعتاد مارادونـــا (٥٠ عاما) على زيارة مدريد حيث 
تعيـــش ابنته هناك مع جنم أتلتيكو مدريد ســـيرجيو 

أغويرو.


