
 الثالثاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٣ نوفمبر ٢٠١٠ 

 أعرب روبرتو مانشـــيني املدير الفني ملانشستر سيتي عن سعادته البالغة  45 
بعد فوز فريقه على مضيفه فوالم ٤-١ في الدوري اإلجنليزي. وقال مانشـــيني 
«الالعبون كانوا رائعني على أرض امللعب». وأضاف «ال أرى أن هناك فارقا كبيرا 
ألنك عندما تلعب على أرضك أمام فريق مثل برمنغهام، سيلعب برمنغهام بعشرة 
العبني خلف الكرة وبالتالي لن يكون األمر سهال.. ولكن عندما تلعب خارج ملعبك 
يكون لديك مساحات أكبر». من جهته أوضح مارك هيوز مدرب فوالم «احتجنا 

إلى إغالق املساحات بشكل أكبر مما فعلنا، كنا سلبيني بعض الشيء». 

 اختار االحتاد الدولي اللعــــاب القوى في موناكو الكيني ديفيد 
روديشا صاحب رقمني قياسيني عامليني في سباق ٨٠٠ م هذا الصيف، 
والكرواتية بالنكا فالسيتش بطلة اوروبا في الهواء الطلق وصاحبة 
الرقم القياسي العاملي في الوثب العالي داخل القاعة، افضل رياضي 
ورياضية لعام ٢٠١٠. وهي املرة االولى التي يتم فيها اختيار روديشا 
(٢١ عاما) وفالسيتش (٢٧ عاما) لهذه اجلائزة وهما يخلفان اجلامايكي 

اوساين بولت واالميركية سانيا ريتشاردز. 

 روديشا وفالسيتش افضل رياضي ورياضية  مانشيني فخور وهيوز يندب حظه  

(أ.پ)   مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس أكد أن «امللكي» هو الرقم واحد  

(أ.پ)   مدرب تشلسي اإليطالي كارلو إنشيلوتي خالل التدريب أمس 

 إيتو أعاد «نطحة» زيدان أمام كييڤو
 اعـــاد نجـــم انتـــر 
الكاميرونـــي  ميـــالن 
صامويل ايتو ذكريات 
الدين  «نطحة» زيـــن 
زيـــدان الشـــهيرة في 
مونديال ٢٠٠٦ بالمانيا 
على صـــدر االيطالي 
ماتيراتزي عندما فقد 
ايتو اعصابه في مباراة 
كييڤو بالدوري االيطالي 
في الدقيقة ٣٨ و«نطح» 
الســـلوڤيني  المدافع 
سيزار بوستيان دون ان 
يعاقبه الحكم. الى ذلك، 
يواجه االسباني رافائيل 
بنيتيـــز مـــدرب انتر 
ضغوطا هائلة لتحقيق 
الفـــوز علـــى تفينتي 
انشـــكيده الهولنـــدي 
في المجموعــة األولى 
غدا، وقال بنيتيــز «انا 
مدرب محترف ومــررت 
بمواقف مثل هــذه مــن 
قبل وأعلم ان الطريقــة 
الوحيدة للخروج منهــا 
هي العمل وبذل ما هــو 
أكثر من ذلك»، واضــاف 
«انـــه موقــف صعــب 
مع فريــق فاز بكثيــر 
مــن االلقـــــاب. االمر 
ليس ســـهال بالنسبة 

للفريق». 

 بنيتيز: أنا مدرب محترف 

 أكبر قميص بالعالم لمساندة ملف مونديال ٢٠٢٢ 

 إسبانيول رابعًا و«رباعية» لنابولي

 المراهنات تتنبأ بإقالة أنشيلوتي 

 مينيز: أتمنى أن يراني بالن 

 نيرلنغر: بايرن يبحث عن الوصافة 

 آليغري: سنفوز على أوكسير 

 ڤينغر: المشكلة بملعبنا 

 تستعد شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) 
الدخول في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
العاملية عبر عرض أكبر قميص من نوعه في العالم 
في إطار دعمها مللف قطر الستضافة نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢، وذلك قبل أيام قليلة 
من املوعد الذي سيحسم فيه االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) هوية البلدين اللذين سينظمان كأس 

العالم عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.
  وذكرت وكالة األنباء القطرية أنه سيتم عرض 
القميص في االحتفال الذي ســـيقام مساء اليوم 
بحدائق اسباير بحضور أعضاء جلنة ملف قطر 

٢٠٢٢ وعدد مـــن قضاة كتـــاب غينيس لألرقام 
القياسية 

  من جهتها، أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
الرياضية أن كوريا اجلنوبية تسعى بقوة للفوز 
بشرف اســـتضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ عن 
طريق التخلص من منافسيها وهي قطر، استراليا، 
الواليات املتحدة واليابـــان. وقالت «ليكيب» ان 
االحتاد الكوري اجلنوبي يحاول بكل الطرق ابعاد 
هذا احلدث العاملي عن القارة اآلسيوية عن طريق 
كسب هذه الدول لصاحله وجعلهم حلفاء له في 

هذا املشروع. 

املركز  الى   ارتقى اسبانيول 
الرابـــع بتغلبـــه علـــى ضيفه 
هيركوليس اليكانتي ٣-صفر في 
املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
القدم.وسجل  االســـباني لكرة 
خوان فيـــردو (١٥) وااليطالي 
بابلو دانييل اوزفالدو (٨٢ من 
ركلة جزاء) ولويس غارسيا (٩٠ 
من ركلة جزاء) االهداف، ورفع 
اسبانيول رصيده الى ٢٢ نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام ڤالنسيا، 
وفشل اشبيلية في االنقضاض 
على املركز الرابع بخسارته امام 
ضيفه مايـــوركا ١ ـ ٢، وتراجع 
اشبيلية الى املركز السابع بعدما 
جتمد رصيده عند رصيد ٢٠ نقطة 
بفارق االهداف التلتيكو مدريد 
الذي ارتقى الى املركز السادس 
بفوزه الثمني على مضيفه ريال 
سوسييداد ٤ـ  ٢، واكرم ليفانتي 
وفادة راســـينغ سانتاندر٣ ـ ١، 

وتغلب ديبورتيفوالكورونا على 
ملقة ٣ـ  ٠، وفاز اوساسونا على 

سبورتينغ خيخون ١ ـ ٠.
  وفي ايطاليا استغل نابولي 
خسارة انتر ميالن وارتقى الى 
املركـــز الثالث بفـــوزه الكبير 
علـــى ضيفه بولونيـــا باربعة 
اهداف لكريستيان ماجيو (٣) 
والسلوفاكي ماريك هامسيك (٣٧ 
و٤٨) واالوروغوياني ادينسون 
كافاني (٧٤) في ختام املرحلة 
الثالثـــة عشـــرة مـــن الدوري 
االيطالـــي، رافعا رصيده الى ٩ 
اهداف في صدارة الئحة الهدافني، 
مقابل هدف لريكاردو ميغوريني 
(٦٩)، ورفع نابولي رصيده الى 

٢٤ نقطة مقابل ١٤ لبولونيا.
  وفي فرنسا انتزع ليل صدارة 
بطولة فرنسا بفوزه على ضيفه 
موناكو ٢ـ  ١ في املرحلة الرابعة 
عشرة.وفي مباراة ثانية، حول 

بوردو تخلفه ٠ـ  ١ الى فوز ثمني 
٤ ـ ٢ على مضيفه ارل افينيون 
املركـــز االخير.وصعد  صاحب 
ليون الـــى املركز الثامن بفوزه 
الثمني على مضيفه لنس ٣ ـ ١.

  وفي هولنـــدا انتهت مباراة 
اياكس امســـتردام  بـــني  القمة 
وضيفـــه ايندهوفـــن بالتعادل 
الســـبلي في املرحلة اخلامسة 
عشـــرة مـــن بطولـــة هولندا، 
وفشـــل تونتي انشكيدة حامل 
اللقب في اســـتغاللها لتقليص 
امام ضيفه  الفارق بخســـارته 

الكمار١ ـ ٢.
ايندهوفن موقعه في    وعزز 
الصدارة برصيد ٣٤ نقطة بفارق ٤ 
نقاط امام تونتي انشكيدة الثاني، 
فيما تراجـــع اياكس من املركز 
الثالث الى اخلامس برصيد ٢٨ 
نقطة بفارق االهداف خلف الكمار 

بطل املوسم قبل املاضي. 

 بدأت مكاتب املراهنات البريطانيــــة في وضع رهانات على املدرب 
اإليطالي كارلو أنشــــيلوتي حيث توقعت أن يكون مدرب تشلسي هو 
املدرب التالي الذي يرحل عن منصبه في الدوري اإلجنليزي. وبعد تعرض 
تشلسي للهزمية ثالث مرات في مبارياته األربع األخيرة وإقالة مساعد 
املدرب راي ويلكينز بشــــكل مفاجئ من منصبه قبل عشرة أيام، بدأت 

الشائعات تنتشر حول اقتراب إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق. 

 أعرب الفرنسي جيرميي مينيز العب روما االيطالي عن أمله في 
أن يتابعه املدير الفني ملنتخب فرنسا لوران بالن ويضمه الى قائمة 

«الديوك الزرقاء».
  ونقلت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنســـية عن مينيز قوله: 
«لقد ســـجلت هدفا على طريقة زين الدين زيدان وأمتنى أن يكون 
لوران بالن قد شاهده. فانا ألعب في فريق كبير ولكن يجب أن أحسن 
من نفســـي أكثر من ذلك». وقالت الصحيفة إن مدرب روما كالوديو 
رانييري قد وصف جيرميي مينيز بـ «املاسة»، كما قالت عنه روزيال 

سينسي رئيسة النادي انه «العب رائع». 

 أقر كريستيان نيرلنغر املدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ 
االملاني ان هدف الفريق الباڤاري حاليا هو احتالل املركز الثاني في 
البوندســـليغا الن اللحاق ببوروســـيا دورمتوند املتصدر سيكون 

صعبا للغاية.
  وقـــال نيرلنغر لصحيفة «بيلد» االملانية امس: «من الواضح انه 
ال ميكننا احلديث عن اللقب راهنا اذ نتخلف بفارق ١٤ نقطة. هدفنا 
احلالي هو التأهل مباشـــرة الى دوري أبطال أوروبا». وقد ال يروق 
تصريح نيرلنغر الالعب الدولي السابق، للمدرب الهولندي لويس ڤان 

غال الذي يعتبر ان بايرن اليزال قادرا على احملافظة على لقبه. 

 أفاد مدرب ميالن ماسيميليانو آليغري بأن فريقه قادر على الفوز 
على اوكســـير رغم االصابات وقال «رغم كل االصابات أثبت الفريق 

انه وجد توازنه».
  من جانبه، وصف حارس «روسونيري» كريستيان أبياتي لقاء 
أوكسير الذي لم يخسر في آخر ٨ مباريات على ملعب «ابي ديشان» 

بانه «نهائي» نظرا الهميته بالنسبة الى الطرفني. 

 قال مدرب «املدفعجية» الفرنسي آرسني ڤينغر بعد خسارة دربي 
شمال لندن للمرة االولى على ملعبه اجلديد «االمارات»: «ال شك في 

انه لدينا مشكلة على ملعبنا».

 أرسنال لتخطي براغا ومواجهة نارية بين مرسيليا وسبارتاك 
 تسعى أندية تشلسي 
وأرسنال وبايرن ميونيخ 
التخفيـــف من وقع  الى 
هفواتهـــا احمللية عندما 
تخوض اجلولة اخلامسة 
قبل االخيـــرة من الدور 
االول في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم اليوم.
  وفي وقت ضمن فيه كل من تشلسي االجنليزي 
وبايرن ميونيخ االملاني تأهله الى الدور الثاني في 
وقت سابق، يبدو ارسنال االجنليزي بحاجة الى 
حصد النقاط في مباراته على أرض ســـبورتينغ 

براغا البرتغالي كي يبلغ دور الـ ١٦.
  ويســـتقبل تشلسي وصيف ٢٠٠٨ على ملعبه 
«ســـتامفورد بريدج» زيلينا الســـلوفاكي متذيل 
املجموعة السادســـة الذي خسر مبارياته االربع، 
في حـــني يتصدر الـ «بلوز» الترتيب مع ١٢ نقطة 
ويحتاج لنقطة واحدة لضمان صدارة املجموعة، 
لكن فريق املدرب االيطالي كارلو أنشيلوتي تعرض 
خلسارة مفاجئة أمام برمنغهام في الدوري احمللي 
هي الثالثة له في اخر اربع مباريات، عكرت له مزاجه 

ووضعته بالتساوي مع مان يونايتد الثاني.
  وضربت النادي اللندني عاصفة اقالة مساعد 
أنشيلوتي والعب النادي السابق راي ويلكنز قبل 
تعيني النيجيري مايكل اميينالو بدال منه، بعد ان 

أمضى ويلكنز ٣٧ عاما في خدمة النادي.
  وقال أنشيلوتي انه سيزج بالعب الوسط املراهق 
جوشوا ماكيكران (١٧ عاما) اساسيا أمام زيلينا.

  وال يبـــدو زيلينا في وضع افضل، اذ فقد امله 
في التأهل سابقا وتلقت شباكه ٧ أهداف من ضيفه 
مرسيليا الفرنســـي في اجلولة السابقة، كما انه 

سجل هدفا واحدا مقابل ١٥ هزت شباكه.

  مواجهة نارية

  وستكون املواجهة الثانية في املجموعة نارية، 
عندما يحل مرسيليا على سبارتاك موسكو الروسي 
على ملعب «لوجنيكي» في العاصمة موسكو. وميلك 
الفريقان ٦ نقاط، لكن مهمة سبارتاك تبدو أسهل 
خصوصا انه فاز ذهابا ١-٠ في جنوب فرنسا وانه 
سيواجه زيلينا في اجلولة االخيرة في حني يلعب 
مرسيليا مع تشلسي. وبحال فوز سبارتاك سيضمن 
تأهله الى الدور الثاني ويبحث ارسنال الذي خسر 
نهائي املسابقة أمام برشلونة االسباني في نهائي 
٢٠٠٦، عن حتقيق فوزه الرابع في املجموعة الثامنة 
التي يتصدرها بتسع نقاط، بالتساوي مع شاختار 
دانيتســـك االوكراني الذي هزمه ٢-١ في اجلولة 

املاضية، وذلك عندما يحل على سبورتينغ براغا 
البرتغالي الثالث بست نقاط.

  وفي املواجهة الثانية، يأمل شاختار تكرار فوزه 
على بارتيزان بلغراد لالستفادة من اي هفوة محتملة 

الرسنال واالنقضاض على الصدارة.
  وفي املجموعة اخلامسة، يحل بايرن ميونيخ 
بطل أوروبا ٤ مرات على روما االيطالي بعد سقوطه 
في فخ التعادل مع باير ليفركوزن ١-١ في الدوري 
احمللي حيث يحتل مركـــزا ثامنا متواضعا، لكنه 
يتصدر مجموعته االوروبية بعد اربعة انتصارات 

كاملة.
  ويحتاج روما (٦ نقاط) الى الفوز كي يبعد عنه 
خطر أحد الفائزين من مواجهة بال السويسري (٣ 

نقاط) وكلوب كلوج الروماني (٣ نقاط).
  ويغيـــب عن الفريق الباڤاري الذي يحتاج الى 
نقطة لضمان صدراة املجموعة، العب الوسط الدولي 
باستيان شفاينشتايغر اليقافه، باالضافة الى اجلناح 
الهولندي اريني روبن، املهاجم ميروسالف كلوزه، 
الظهير هولغر بادشتوبر واملهاجم الكرواتي ايفيكا 

أوليتش بسبب االصابة.

  صراع ناري 

  وبعد ضمان تأهله عن املجموعة السابعة، يحل 
ريال مدريد املتصدر (١٠ نقاط) على اياكس أمستردام 

الهولندي الثالث (٤ نقاط).
  ويبـــدو الصراع ناريا على البطاقة الثانية في 
املجموعة، خصوصا ان ميالن االيطالي الثاني (٥ 
نقاط) يحل على أوكســـير االخير (٣ نقاط) الذي 

اليزال ميلك فرصة التأهل.
  وبحال خســـارة أياكس أمام ريال وفوز ميالن 
متصدر الدوري االيطالي حاليا، سيتأهل الفريق 

اللومباردي مباشرة الى الدور الثاني.
  لكن خسارة فريق املدرب ماسيميليانو اليغري، 
سترســـله الى املركز االخير بحال ترافق ذلك مع 
فوز الياكس على مدريد الذي يفكر أكثر في مباراة 
الكالسيكو املنتظرة مع برشلونة يوم االثنني املقبل 

في الدوري االسباني.
  ومير ميالن بفترة جيدة مكنته من تسلق ترتيب 
الدوري االيطالي ويتألق في صفوفه الهداف السويدي 
زالتـــان ابراهيموڤيتش صاحـــب هدف الفوز في 
مواجهـــة فيورنتينا االخيرة مـــن كرة أكروباتية 
ليرفع رصيده الى ١٠ أهداف هذا املوسم في جميع 

املسابقات.
  ويغيـــب عن حامل اللقب ســـبع مرات الهداف 
املخضرم فيليبو انزاغي والبرازيلي ألكسندر باتو 

بسبب االصابة. 
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  راموس: ريال مدريد أفضل فريق في العالم وليس برشلونة 
 أكد املدافع االسباني الدولي سيرجيو 
راموس أن ريال مدريد وليس برشلونة 
هو أفضل فريق في العالم. وأشاد راموس 
مبستوى فريقه خالل الفوز على اتليتك 
بلباو ١-٥، وأعرب عن ثقته على قدرة 
فريقه على الفوز على برشــــلونة في 

مباراة الكالسيكو في ٢٩ اجلاري.
  وقال راموس للموقع الرسمي لريال 
مدريد «أمتنى أن تستمتع جماهير كرة 
القدم مبباراة رائعة االسبوع املقبل، وأن 
نعيــــد االنتصارات لريال مدريد، ليس 
علينا أن ننظر إلى أي فريق ولكن فقط 
ألنفسنا». وأوضح راموس «لدينا هويتنا 
اخلاصة، أمتنى أن نواصل السير في هذا 

االجتاه، إنه أفضل فريق في العالم».
  ولم تغب وسائل اإلعالم عن حرب 
التصريحات قبل موقعة الكالسيكو، حيث 
الكاتالونية  قالت صحيفة «سبورت» 
«ارتعد يا ريــــال»، فيما ردت صحيفة 
«أس» التي تصــــدر من العاصمة «إلى 
احتالل نو كامب». وعلى عكس رونالدو 
ووسائل اإلعالم، يبدو ميسي بعيدا عن 
كل ما ليس له عالقة بإحراز األهداف. 

وقال الالعب في مقابلة معه نشــــرتها 
صحيفة «كالريــــن»: «احلقيقة أنني ال 

أفكر بعد في الكالسيكو».
  وإذا أحرز أحدهمــــا ثمانية أهداف، 
سجل اآلخر خمسة. إذا كان رصيد أحدهما 
٣٢ نقطة كانت نقاط اآلخر ٣١. إذا سجل 
ليو ميسي ثالثة أهداف في مباراة واحدة 
«هاتريك» رد عليه كريستيانو رونالدو 
بآخر. إذا كان رصيد أحدهما التهديفي 
٣٣ هدفا في ١٢ مباراة، كان لآلخر نفس 
الرصيد: ريال مدريد وبرشلونة يصالن 
إلى الـ «كالســــيكو» وهما قريبان من 

الكمال.
  كال الفريقني يحطم األرقام القياسية 
في بطولة أصبحت، كما كان متوقعا، 
صراعا بني اثنني، أما النجوم فهم تقريبا 
رموز ملرحلة التألق احلالية في كل فريق. 
فرونالدو هو الهــــداف األول للبطولة 
برصيد ١٥ هدفا، بينما يطارده ميسي 
برصيد ١٣ هدفا، بعدما رفع رصيده من 
األهداف في الدوري االسباني إلى ١٠١، 
علما أن «هاتريــــك» أول من أمس كان 
السابع له بقميص النادي الكاتالوني. 

وأمام برودة البيانات واكتمال الفريقني، 
بــــدأت األطراف الفاعلــــة في محاوالت 
إلشــــعال األمور قبل الكالسيكو.وقال 
رونالدو متحديا برشــــلونة «لنرى إن 
كان بإمكانهم إحراز ثمانية أهداف يوم 

االثنني».
  أما مورينيو فسيبقى صامتا حتى 
يتحدث عشية مواجهة أياكس الهولندي 
في دوري أبطال أوروبا. وميثل رونالدو 
ومورينيو مثاال على ريال مدريد اجلديد 
داخل وخارج امللعب: حماسي، طموح، 
حاسم، ثابت، متحد. ويدافع برشلونة 

عن أسلوب آخر أكثر هدوءا.
  وهو ما يتبعه أيضا أمام وســــائل 
اإلعالم.وقال جوسيب غوارديوال املدير 
الفني الكاتالوني بعــــد الثمانية «هذا 
الفوز الكبير ليس حتذيرا ألحد»، ورغم 
أن رأســــه ال يوجد به ســــوى مواجهة 
باناثينايكوس اليوناني غدا، التي يتطلع 
فيها إلى ضمان التأهل إلى دور الستة 
عشــــر من دوري األبطال، قام بادخار 
جيرارد بيكيه، قبل أن يسحب تشافي 

وأندريس إنييستا. 
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