
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢٤ نوفمبر ٢٠١٠ 

 ذكرت وكالة األنباء اإليطالية (أنسا) امس أن املهاجم الكاميروني صامويل  45 
إيتـــو، العب فريق إنتر ميالن اإليطالـــي، مت إيقافه ملدة ثالث مباريات لقيامه 
بنطح العب كييڤو بوستيان سيزار بالدوري اإليطالي. كما وقع قاض رياضي 
غرامة مالية قدرها ٣٠ ألف يورو على املهاجم الكاميروني الدولي. ولم يلحظ 
أي من حكام املباراة األربعة تعدي إيتو على سيزار والذي جاء عقب مشاجرة 
بني الالعبني نفسيهما، ومت االحتكام إلى اللقطات التلفزيونية املسجلة للمباراة 

ملعاقبة إيتو. وأكد سيزار، أن إيتو لم يعتذر له عن نطحه في صدره. 

 إيقاف إيتو ٣ مباريات لنطحه العبًا

(أ.پ)   مدرب انترميالن اإلسباني رافايل بنيتيز يفكر في كيفية اخلروج من حتت الضغط  

 متفرقات  عالمية 

قال اشبيلية االســـباني ان مهاجمه لويس فابيانو   
سيغيب عن صفوفه ملدة أسبوعني او ٣ أسابيع بسبب 

إصابة في عضالت الساق اليمنى.
واصل ميامي هيت مسلسل سقطاته وتعرض خلسارته    
السادسة هذا املوسم في ١٤ مباراة ضمن دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني أمام ضيفه انديانا بيسرز ٩٣-٧٧ وحقق 
سان انطونيو سبيرز فوزه احلادي عشر على التوالي على 
ــطن  ــاب ضيفه اورالندو ماجيك ١٠٦-٩٧، وحقق بوس حس
سلتيكس فوزه العاشر على حساب مضيفه اتالنتا هوكس 

.٩٩-٧٦
أعلـــن العب التنس الســـلوڤاكي دومينيك هرباتي    
اعتزاله اللعب نهائيا عقب مباراة اســـتعراضية نظمت 

في براتيسالڤا.
عانى اإلسباني رافايل نادال املصنف اول األمرين لتخطي    
عقبة األميركي اندي روديك الثامن واحتاج الى ٣ مجموعات 
ــترز  ــه ٣-٦ و٧-٦ (٧-٥) و٦-٤ في بطولة املاس ــب علي للتغل
للتنس. وحقق الصربي نوفاك ديوكوڤيتش فوزا على التشيكي 

توماس برديتش السادس ٦-٣ و٦-٣.
عوقب مهاجم أوروغواي ونادي ليتشـــي اإليطالي    
إرنستو تشيفانتون باإليقاف ملدة ٥ مباريات عقب طرده 
بسبب اخلشونة املتعمدة خالل مباراة فريقه أمام سمبدوريا 

بالدوري اإليطالي.
أصدرت إسبانيا عملة خاصة لتخليد ذكرى الفوز بكأس    
ــهر، حيث أعلنت الدار  ــم في جنوب أفريقيا قبل ٤ أش العال
ــيتم اعتبارا من امس تداول  امللكية للعملة في مدريد أنه س

مليون عملة من فئة ٢٠ يورو (نحو ٢٨ دوالرا).
ذكرت صحيفة «فرانس فوتبول» أن الفرنسي باتريس    
إيڤرا مدافع مان يونايتد أكد أن جنم هجوم الفريق واين 
روني سيعود لسابق مستواه ليصبح من جديد أفضل 
العب فـــي العالم، وقالت الصحيفة ان روني لم يحصل 
من قبل على أي تقدير أو مساندة من النادي اإلجنليزي 
ولكن إيڤرا أعرب عن سعادته بعودة روني للمالعب من 

جديد بعد تعافيه من اإلصابة التي كان يعانى منها.
أكد اإليطالي روبرتو مانشيني، املدير الفني ملانشستر    
سيتي اإلجنليزي، أنه لو كان بقي في منصبه كمدرب لفريق 
إنتر ميالن اإليطالي ملا أقدم على بيع مهاجمه الدولي ماريو 

بالوتيللي.

 دل بوسكي:
  األلمان مؤهلون 

للتأقلم

 مورينيو: لن نضم
  أي العب 

 حكام أجانب 
إلسكوتلندا  أديبايور إلى يوڤنتوس 

 أكد املدير الفني للمنتخب 
االسباني لكرة القدم فيسنتي 
دل بوسكي أنه غير مندهش 
لتأقلم العبي املنتخب األملاني 
مســـعود أوزيل وســـامي 
خضيرة سريعا في صفوف 

ريال مدريد.
  وقال املدير الفني االسباني 
في تصريحات ملوقع «دي إف 
بي» األملاني «الالعبون األملان 
مؤهلون للتأقلم سريعا على 

جميع أنواع كرة القدم».
  ويلعب أوزيل ذو األصل 
التركي وخضيرة ذو األصل 
التونسي في ريال مدريد منذ 

الصيف املاضي.
  مـــن جانب آخـــر، أثنى 
املدرب االسباني على فريقه 
العقد  الذي جتـــاوز جميع 
في مونديال جنوب أفريقيا 
هـــذا العام «حلســـن احلظ 
تفوقنا علـــى جميع عقدنا، 
في املباريات أمام أملانيا دائما 

كنا نشعر بأننا أقل».

البرتغالـــي جوزيه   اكـــد 
الفني لريال  املدير  مورينيو، 
مدريد االســـباني لكرة القدم، 
أن فريقـــه ال يحتاج لضم أي 
العبني جدد إلى صفوفه في فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير 
املقبل ألن صانع ألعاب الفريق 
البرازيلي كاكا سيكون قد عاد من 
اإلصابة وقتها. وقال مورينيو 
للموقع الرسمي لـ «فيفا» على 
اإلنترنت: «ســـتكون صفقتنا 
الكبرى خالل سوق االنتقاالت 
الشـــتوية هي كاكا.. سيحقق 
كاكا دفعة مذهلة للفريق. فكم 
من األندية يســـتطيعون ضم 
العب مثـــل كاكا في يناير؟ ال 
يوجد العب يتمتع بقدر موهبته 
في سوق الالعبني». ونفى أن 
الفرنسي كرمي  املهاجم  يكون 
بنزمية في طريقه لالنتقال من 
ريال مدريد هذا الشـــتاء. من 
جانب آخر، كان مورينيو ضيف 
شرف حفل العشاء الذي نظم في 
هال أوف فامي (قصر الشهرة) 
لعام ٢٠١٠ في لندن. وقال خالل 
احلفل: «املهم عندي هو أنني هنا 
في لندن مع زمالئي وبإمكاني أن 

أتصل هاتفيا باصدقائي». 

 رمبـــا يلجـــأ االحتـــاد 
القدم  االســـكوتلندي لكرة 
إلى االستعانة بحكام أجانب 
إلدارة مباريات االسبوع املقبل 
في الدوري احمللي املمتاز في 
اطار خططه ملواجهة تهديدات 
من احلكام بتنظيم إضراب. 

 قـــال املهاجـــم التوغولـــي 
إميانويـــل أديبايـــور، جنم 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
إن يوڤنتوس اإليطالي وافق 
على صفقة لضمه على سبيل 
اإلعارة خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية. 

 ريبيري: ال أجد سعادة مع ڤان غال 

 أياكس يوقف سواريز لعضّه «بقال» 

 بن همام يوجه انتقادات مبطنة لباليزر 

 شاف يلتزم الصمت حول استقالته 

 أنشيلوتي ينفي شائعة رحيله 

 بالتر: ٤٫٥ مقاعد ألميركا الجنوبية
  في مونديال ٢٠١٤

 اشتكى الدولي الفرنســـي فرانك ريبيري، العب بايرن ميونيخ 
األملانـــي لكرة القدم من صعوبـــة التعامل مع لويس ڤان غال املدير 
الفني للفريق. وقال ريبيري في مقابلة مع قناة «سكاي» امس: «ال 
أســـتطيع القول انني أجد سعادة في التعامل مع ڤان غال، والعالقة 
بيننـــا تقتصر على أدائه لعملـــه وأدائي لعملي». وفي معرض رده 
على انتقاد ڤان غال له في أعقاب مباراة ودية، أكد ريبيري انه يبذل 
ما في وســـعه بعد تعافيه من إصابته في أربطة القدم، وأوضح في 
الوقت نفســـه ان استمرار املدير الفني في توجيه االنتقادات ألدائه 
والتقليل من شأنه يزيد من صعوبة التعامل معه، السيما انه بأشد 
احلاجة لتشـــجيعه. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن 
ميونيخ األملاني لكرة القدم كارل هانز رومنيغيه ان النادي لن يبيع 
العب الوســـط باستيان شڤاينشتايغر حتى اذا لم ميدد تعاقده الى 

ما بعد ٢٠١٢.

 أعلـــن اياكـــس أمســـتردام 
الهولنـــدي ان ادارتـــه قـــررت 
إيقاف قائد فريقه املهاجم الدولي 
االوروغوياني لويس ســـواريز 
ملباراتني وفـــرض غرامة مالية 

كبيرة لعضه مهاجم ايندهوڤن 
املغربـــي األصل عثمان بقال في 
مباراة الفريقني في قمة املرحلة 
اخلامســـة عشـــرة من الدوري 

الهولندي. 

 وجه رئيس االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام، 
انتقــــادات مبطنة لزميله في اللجنــــة التنفيذية لالحتاد الدولي (فيفا) 
االميركي تشاك باليزر قبل ٩ أيام من اختيار الدولة املضيفة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في زيوريخ. وتتنافس قطر والواليات املتحدة وكوريا 

اجلنوبية واليابان واستراليا على شرف استضافة مونديال ٢٠٢٢.
  وكان باليزر قد انتقد امللف القطري وحتديدا مشــــكلة احلر الشديد 
في مقابلة أجرتها معه مجلة «وول ســــتريت» ومما قاله «تستطيع ان 

تكيف املالعب، لكنك ال تستطيع تكييف بلد بأكمله».
  بيــــد ان بن همام ذكر باليزر بأن احلرارة قاربت الـ ٥٠ درجة مئوية 
في املباراة النهائية لكأس العالم في الواليات املتحدة عام ١٩٩٤ ولم يتم 
احلديث عن أي مشــــكلة. ولم يســــم بن همام باليزر باالسم لكنه اشار 
الــــى انه قام بتذكير زميله بأمرين اهمهما «التطور التكنولوجي الهائل 
واحللول التي أوجدتها قطر خصوصا فيما يتعلق باملالعب ملكافحة مشكلة 
احلر». واضاف: «لست ادري ما اذا كان يتذكر كأس العالم في الواليات 
املتحدة حيث أقيمت بعض املباريات في وسط النهار في درجات ناهزت 
اخلمسني درجة مئوية». من جهتها، بدأت كوريا اجلنوبية محاولة حلشد 
القارة اآلسيوية خلف عرضها الستضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ 
وقالت ان استضافتها لهذا احلدث الرياضي الضخم ستعزز االستقرار 
السياسي في املنطقة. وذكرت وكالة انباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية 
ان تشــــونغ مونغ جون نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
سيحشد اليابان واســــتراليا وقطر من اجل املساعدة في تعزيز فرص 

القارة اآلسيوية في استضافة البطولة. 

 لم يشـــأ املدير الفني لڤيردر برمين توماس شاف التعقيب على 
األنباء التي تواترت حول تقدميه استقالته في أعقاب النتائج السلبية 

للفريق في الدوري األملاني لكرة القدم.
  وذكرت صحيفة «بيلد» ان شاف طلب من ناديه مرة واحدة على 

األقل تقدمي استقالته، وان الالعبني لم يظهروا اي رد فعل.
  وتراجع برمين الى املركز الــــ ١٢ بعد تدهور نتائج الفريق قبل 
الهزمية أمام شـــالكه ٠ ـ ٤، كما لم يحقـــق الفريق اي فوز في دور 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا بجانب خروجه من كأس أملانيا.
  ويتولى شاف (٤٩ عاما) تدريب برمين منذ عام ١٩٩٩ وأحرز مع 

الفريق لقب الدوري األملاني مرة واحدة وكأس أملانيا ٣ مرات.

 نفى اإليطالي كارلو انشيلوتي املدير الفني لتشلسي حامل لقب 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم الشـــائعات املثارة حول تفكيره في 

تقدمي استقالته من النادي اللندني.
  وقال انشيلوتي «ال أعرف ما اذا كان كافيا ان أوضح موقفي إلنهاء 
هذه الشـــائعات، هذه الشائعات غير صحيحة نهائيا، ال أعرف ملاذا 

تصدر مثل هذه الشائعات». 

 أعلن السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي انه سيقترح 
على اللجنة التنفيذية في االحتاد الدولي محافظة أميركا اجلنوبية 
على ٤٫٥ مقاعد مؤهلة ملونديال ٢٠١٤ باإلضافة الى البرازيل مضيفة 

النهائيات.
  وقال بالتر في مؤمتر صحافـــي عقده في العاصمة االكوادورية 
كيتو بعد حضوره بطولة أميركا اجلنوبية للسيدات: «بالنسبة لكأس 
العالم ٢٠١٤، ســـأقترح على اللجنة التنفيذية لـ «الفيفا» أن يطبق 
التوزيـــع اإلقليمي والقاري عينه على غرار ٢٠٠٦ و٢٠١٠ دون جمع 
الدولة املنظمة في الكوتـــا». وتابع بالتر: «مبا ان أميركا اجلنوبية 
تستضيف املونديال، ال مينع ذلك في رأيي تكرار ما حصل لدى أوروبا 

في أملانيا ٢٠٠٦ ولدى أفريقيا في جنوب أفريقيا ٢٠١٠». 

 اتهام مغنية صربية باختالس
  ٣ ماليين دوالر من انتقاالت الالعبين

 كتاب فرنسي يتهم «فيفا»
  بالتغاضي عن المنشطات 

 موراتي: مباراة مهمة  فلتشر: ليلة مميزة 

 انتهـــى ممثلـــو االدعاء في 
صربيا من صياغة تهم جنائية 
لتوجيهها ضد أشـــهر مغنية 
ملوسيقى فولك في الدولة، ولكن 
لم يتم إعالن تلـــك التهم بعد 

بسبب ضغوط سياسية.
  وأفادت صحيفة «بليتش» بأن 
املغنية سفيتالنا رازناتوفيتش 
(٣٧ عاما) تواجه تهمة اختالس 
ما ال يقل عن ٢٣٥ مليون دينار 
(٣ ماليـــني دوالر) من صفقات 
انتقال ٩ العبني على األقل في 

الفترة بني عام ٢٠٠٠ و٢٠٠٣.
  وكانت رازناتوفيتش في هذه 
الفترة ترأس نادي أوبيليتش 

لكرة القدم في بلغراد.
  وكان النادي مملوكا لزوجها 
الراحل زليكو رازناتوفيتش، 
زعيم عصابات إجرامية دولية 

كان على قائمة أكثر املطلوبني 
لدى الشرطة الدولية «إنتربول» 
في سبعينيات وثمانينيات القرن 
املاضي، ثم حتول لقائد للقوات 
شـــبه العسكرية خالل حروب 
يوغسالفيا السابقة، واغتيل قبل 
ارتكاب جرائم  محاكمته بتهم 
ضد اإلنسانية وجهتها له األمم 

املتحدة.
  كما تواجـــه رازناتوفيتش 
تهما تتعلق مبستودع لألسلحة 
النارية عثرت عليه الشـــرطة 
خـــالل تفتيـــش منزلهـــا عام 

.٢٠٠٣
  وفي ذلك الوقت قضت ٤ أشهر 
تقريبا محتجزة لدى الشرطة 
وأصرت على أن األسلحة تخص 
زوجها الـــذي كان متوفى قبل 

ذلك بثالثة أعوام. 

 اتهم كتاب فرنســـي االحتاد الدولي لكرة القـــدم «فيفا»» بعدم 
االهتمام بالقدر الكافي مبكافحة تعاطي املنشـــطات في كرة القدم 
مقارنة ببعض األلعاب الرياضية األخرى بهدف زيادة حدة املنافسة 
واإلمتاع الكروي، لتحقيق مزيد من املكاسب املادية بعد أن أصبحت 

الساحرة املستديرة صناعة حقيقية باملليارات.
  وكشف كتاب «قانون الصمت..املنشـــطات في كرة القدم» عن 
أن تعاطي املنشـــطات في كرة القدم أصبـــح ثقافة مثلما حتولت 
املنشـــطات إلى ثقافة في سباق الدراجات الهوائية، غير أن الفيفا 
ال يتعاطـــى باجلدية املطلوبة مع املنشـــطات مثلما يتعاطى معها 

احتاد الدراجات.
  ويؤكد مؤلف الكتاب وهو الطبيب الفرنسي جون بيير موندونار 
املتخصص في املنشـــطات التي ترفع من درجة كفاءة اجلسم، أن 
احلقن باملنشـــطات في كرة القدم أصبح من احلقائق الثابتة التي 
يهمل الفيفـــا التعامل معها باجلدية املطلوبـــة رغم أن العديد من 
الالعبني ميوتون على أرض امللعب بســـببها وليس فقط بســـبب 

األمراض والعيوب اخللقية كما يدعي البعض.
  ويستشهد املؤلف في ذلك بقلة عدد احلاالت التي يرصدها الفيفا 
في مجال تعاطي املنشطات مقارنة باحلاالت التي يرصدها االحتاد 
الدولي للدرجات الهوائية على ســـبيل املثـــال، مؤكدا أنه رغم أن 
نسبة العبي كرة القدم الذين يتعاطون املنشطات تتساوى او تزيد 
عن نسبة نظرائهم في سباق الدراجات إال أن الفيفا ال يرصد عادة 
إال حالة واحدة فقط من بني كل ١٠٠٠ اختبار كشـــف عن املنشطات 
فيمـــا يرتفع هذا املعدل في ســـباق الدراجات إلى حالة من بني كل 

١٠ حاالت فقط.
  كما يكشف الكتاب أيضا عن قائمة بأسماء مجموعة من املنشطات 
التي يتعاطاها الالعبون لكن يصعب رصدها الختفائها من البول 

والدم قبل يوم املباراة.
  وقد صدر كتاب «قانون الصمت.. املنشطات في كرة القدم» عن 
دار نشر جوســـويتش الفرنسية ويقع في ٣٨٠ صفحة ويباع في 

املكتبات بـ ٢٠ يورو.

 قال العب مان يونايتد االسكوتلندي دارين فلتشر 
ــتقباال دافئا في ملعب «أيبروكس»:  انه ال يتوقع اس
ــتكون  «أنا أتطلع للمباراة. رينجرز فريق كبير وس
ليلة مميزة في أيبروكس وفي جو رائع. اختبرت ذلك 
من مقاعد البدالء منذ سنوات قليلة. هذه هي حالوة 

املباريات األوروبية».

 حث رئيس النادي ماسيمو موراتي العبي 
الفريق الذي يعاني من االصابات على بذل 
املزيد من اجلهد: «يجب أن يفهموا ان مباراة 

اليوم مهمة للغاية..
ــواء كانوا  ــب أن يلعبوا بغضب س   يج

متعبني أم ال». 

 بنيتيز على «مقصلة» تونتي ومان يونايتد وبرشلونة لـ «التأهل» 

مع نقطتـــني وتبدو آماله ببلوغ الدور 
الثاني شبه مستحيلة.

التعادل كافيا لبرشلونة    وسيكون 
الذي يســـتعد ملواجه ريال مدريد في 
كالسيكو الكرة االسبانية االثنني املقبل، 
في حـــال عدم فوز روبـــن كازان على 

كوبنهاغن.
  واستعد برشلونة لهذه املباراة بفوزه 
الساحق على مضيفه أمليريا ٨-٠ السبت 
املاضي ليعادل أكبر نتيجة في الدوري 

منذ عام ١٩٥٩.
  وسلم فيريرا شارة القائد للمهاجم 
الفرنسي جبريل سيسيه بدال من العب 
البرازيلي جيلبرتو  الوسط املخضرم 

سيلفا.
  وفي املجموعة ذاتها، يستقبل روبن 
كازان فـــي مباراة مبكرة في روســـيا 
كوبنهاغن حيـــث يأمل الثاني حتقيق 
الفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني. 

بعد طعم الفوز ولم يهز الشباك في ٤ 
مباريات، وذلك بعد ان هزمه ذهابا ٤-٠ 

في بورصة.
  وسيتأهل فريق املدرب أوناي امييري 
الى الدور الثاني الول مرة منذ موسم 
٢٠٠٦-٢٠٠٧ فـــي حال فوزه وفشـــل 

رينجرز بالتغلب على يونايتد.

  برشلونة لتكرار الفوز 

  ويأمل برشلونة االسباني تكرار فوزه 
الساحق على باناثينايكوس اليوناني 
٥-١ في اجلولة األولى عندما يحل عليه 
على ملعب «سبيروس لويس» في أثينا 

ضمن املجموعة الرابعة.
  ويتصدر برشلونة حامل لقب ٢٠٠٩ 
الترتيب برصيد ٨ نقاط، متقدما بفارق 
نقطة علـــى كوبنهاغن الدمناركي، و٥ 
نقاط عن روبن كازان الروسي، في حني 
يقبع باناثينايكوس في ذيل الترتيب 

النقاط مع تشلســـي متصدر الدوري 
احمللي في نهاية االسبوع املاضي، الى 
نقطة واحـــدة ليضمن تأهله، في حني 
سيعقد فوز رينجرز مهمة حامل اللقب 
٣ مرات، اذ سيرفع االول رصيده الى ٨ 

نقاط ويقترب من الصدارة.
  وكان االســـكوتلندي فيرغســـون 
اعتمد على تشـــكيلة احتياطية ذهابا، 
فزج بالبرازيلي فابيو دا سيلفا، كريس 
سمولينغ وااليرلندي دارون غيبسون، 
على حساب النجوم البلغاري دمييتار 
برباتوف، بول سكولز والويلزي راين 

غيغز.

  فرصة ڤالنسيا 

  وفي املجموعة ذاتها، يســـتضيف 
ڤالنســـيا االســـباني وصيف نسختي 
٢٠٠١ و٢٠٠٢ على ملعبه «ميســـتايا» 
بورصة سبور بطل تركيا الذي لم يذق 

غيلسنكيرشن بعد اصابته في اربطة 
ركبته.

  وكان ليـــون الباحث عن التأهل في 
اجلولة السابقة سقط على أرض بنفيكا 
٤-٣، كما ان األخير يســـتعد للدخول 
بقوة على خط املنافسة عندما يحل على 

هبوعيل تل ابيب متذيل الترتيب.

   مواجهة صعبة 

  وتنتظر مـــان يونايتد االجنليزي 
مبـــاراة صعبة على أرض غالســـكو 
رينجرز االســـكوتلندي في املجموعة 
الثالثة التي يتصدرها «الشياطني احلمر» 
برصيـــد ١٠ نقاط، وبفارق ٣ نقاط عن 
ڤالنسيا االسباني و٥ عن رينجرز الذي 
أجبر تشكيلة السير اليكس فيرغسون 
االحتياطية على التعادل الســـلبي في 

اجلولة االولى.
  ويحتاج يونايتد الذي تساوى بعدد 

 يواجه االسباني 
بنيتيز  رافايـــل 
مدرب انتر ميالن 
االيطالـــي حامل 
اللقـــب مبـــاراة 
الفرصة األخيرة 
أمام ضيفه تونتي أنشكيدة الهولندي 
اليوم ضمن اجلولة اخلامسة قبل االخيرة 
من الدور االول في مسابقة دوري أبطال 

اوروبا لكرة القدم.
القـــادم من    ويتعني علـــى بنيتيز 
ليڤربول االجنليزي قيادة انتر الى الفوز 
إلنقاذ رأسه والتأهل الى الدور الثاني، 
اثر النتائج املتعثـــرة لنيراتزوري ما 
جعله يتراجع الى املركز السادس في 
ترتيب الـــدوري االيطالي الذي يحمل 
لقبه في األعوام اخلمسة املاضية، وال 
يحسم موقفه من التأهل الى الدور الثاني 
في املســـابقة القارية على غرار بعض 
األندية الكبرى التي ضمنت تأهلها منذ 

اجلولة الرابعة.
  ويغيب عن انتر العبون أساسيون 
أمثال املهاجم االرجنتيني دييغو ميليتو 
ومواطنه املدافع والتر صامويل، املدافع 
البرازيلي مايكون والعبا الوسط الغاني 
ســـالي مونتاري والبرازيلي الشـــاب 

كوتينيو.
  ويأمل توتنهام حتقيق فوزه الثالث 
على التوالي على أرضه عندما يستضيف 
ڤيردر برميـــن األملاني متذيل الترتيب 
(نقطتان) على ملعبه «وايت هارت الين» 
في لندن، بعد حتقيقه فوزا تاريخيا على 
أرض غرميه ارسنال ٣-٢ في الدوري 

احمللي.

   مباراة للصدارة 

  في املجموعة الثانية، يستقبل شالكه 
األملاني ليون الفرنســـي في مباراة قد 
حتدد وجهة املجموعـــة، اذ يتصدرها 
ليون برصيد ٩ نقاط، مقابل ٧ لشالكه 

و٦ لبنفيكا البرتغالي.
  ويخوض شالكه املباراة بعدما سحق 
ڤيردر برمين ٤-٠ في الدوري احمللي، 
في مباراة سجل فيها املهاجم االسباني 
املخضرم راوول غونزاليس ثالثية يوم 

عيد ميالد توأمه.
  ورغم حلوله في املركز اخلامس عشر 
في البوندســـليغا، اال ان شالكه يبدو 
قادرا على املنافسة على احدى البطاقتني 
املؤهلتني الى الدور الثاني في مجموعة 

تبقى احتماالتها مفتوحة.
  وكان مدرب شالكه فيليكس ماغاث 
استغنى عن ١٥ العبا مطلع املوسم وجلب 
١٤ العبا جديـــدا بينهم راوول واملدافع 
كريستوف ميتسلدر واملهاجم الهولندي 

كالس يان هونتيالر.
  من جهته، فاز ليون على لنس ٣-١ 
في الـــدوري احمللي وأصبح في املركز 
الثامن في ترتيـــب «ليغ ١» بعد بداية 
ســـيئة للغاية حلامل اللقب بني ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٨، لكنه يبتعد بفارق نقطتني فقط 

عن ليل املتصدر.
  ويغيب قلب الدفاع البرازيلي كريس 
(٣٣ عاما) عن صفوف ليون في رحلة 
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