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  ٨  ديسمبر ٢٠١٠ 

 ذكرت وسائل اإلعالم التركية أن لالعب األسباني الدولي  40 
السابق غوتي تسبب في حادث سيارة في إسطنبول بعدما 
قاد ســـيارته وهو مخمور، وبعد الفوز الذي حققه فريقه 
بشكتاش في الدوري التركي، استقل غوتي سيارته ماركة 
«رينج روفر» عندما كان مخمورا واصطدم بإحدى احلافالت، 
وذكرت تقارير إخبارية في تركيا ان اختبار الكشـــف عن 

الكحوليات كانت نتيجته إيجابية.

 أعلن نادي آنزي الروسي لكرة القدم أمس عبر موقعه اإللكتروني 
عن مقتل العبه شاميل بورزي في حادث سيارة جنوبي البالد، 
وكان بورزي (٢٥ عاما) في طريقه للعودة إلى ماخاشكاال عندما 

فقد السيطرة على السيارة وانحرف خارج الطريق.
  ولقي بـــورزي وصديق كان بصحبتـــه مصرعهما، فيما 
يرقد شخص آخر كان بصحبتهما في حالة خطيرة بالعناية 

املركزة. 

 مصرع الروسي بورزي في حادث سير   غوتي يتسبب في حادث سيارة  

 أرسنال وروما على أبواب التأهل إلى الدور الثاني في أبطال أوروبا 
 شاختار وبراغا لحجز البطاقة الثانية في المجموعة الثامنة 

(أ.ف.پ)   جنم أرسنال الروسي أندريه أرشاڤني قوة ضاربة في صفوف «املدفعجية» 

  تتنافـــس أندية ارســـنال 
االجنليزي، شاختار دانيتسك 
األوكراني وسبورتينغ براغا 
البرتغالي على خطف بطاقتي 
التأهل إلى الـــدور الثاني من 
املجموعة الثامنة ضمن اجلولة 
السادسة األخيرة من الدور األول ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا اليوم.
  وكانت أندية توتنهام االجنليزي وانترميالن 
االيطالي حامل اللقب (املجموعة األولى)، شالكه 
األملاني وليون الفرنسي (املجموعة الثانية)، مان 
يونايتد االجنليزي وڤالنسيا االسباني (املجموعة 
الثالثة)، برشلونة االسباني (املجموعة الرابعة)، 
بايرن ميونيخ األملاني (املجموعة اخلامسة)، 
تشلســـي االجنليزي ومرســـيليا الفرنســـي 
(املجموعة السادســـة)، ريال مدريد االسباني 
وميالن االيطالي (املجموعة السابعة) قد ضمنت 

تأهلها سابقا.
  واملجموعة الثامنة هي الوحيدة التي لم تشهد 
بعد تأهـــل أي فريق إلى الدور الثاني، إذ ميلك 
شاختار دانيتســـك املتصدر ١٢ نقطة مقابل ٩ 

نقاط لكل من ارسنال وسبورتينغ براغا.
  ويستقبل ارســـنال على ملعبه «اإلمارات» 
فـــي لندن بارتيـــزان بلغـــراد الصربي متذيل 
الترتيـــب دون أي نقطة، فـــي حني يحل براغا 

على دانيتسك.
  وفي حال تعادل فريقني أو أكثر في النقاط بعد 
نهاية الدور األول، يعتمد النظام التالي لتحديد 
ترتيب املجموعة: عدد النقـــاط في املواجهات 
املباشرة بني الفرق املعنية، ثم فارق األهداف في 
املواجهات املباشرة بني الفرق املعنية، ثم العدد 
األكبر من األهداف املسجلة خارج ارض الفرق 
املعنية، ثم فـــارق األهداف في جميع مباريات 
املجموعة، ثم عدد األهداف املســـجلة، وأخيرا 
تصنيف الفرق املعنية واحتاداتها في املواسم 

اخلمسة املاضية.
  ومن احملتمل تعادل الفرق الثالثة، في حال 
فوز ارســـنال على بارتيزان وهو أمر محتمل، 
وفوز براغا خارج أرضه على شـــاختار، لذلك 
ســـيصب هذا في مصلحة ارسنال الذي سجل 
أكبر عدد من األهداف خارج أرضه، وســـيكون 
براغا بحاجة لتسجيل أربعة أهداف في مرمى 

شاختار ليحتل املركز الثاني.
  من جهته، تعرض ارســـنال خلسارتني في 
مباراتيـــه األخيرتني على أرض شـــاختار ٢-١ 
وعلى أرض براغا ٢-٠، ويستعد «املدفعجبة» 
ملواجهة مان يونايتد في قمة الدوري االجنليزي 
االثنني املقبل، بعدما تصدر فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر ترتيب الـ «برميير ليغ» في اجلولة 

السابقة.
  ورغم غياب صانع األلعاب االسباني سيسك 

فابرغاس، إال ان ارســـنال ميلـــك ورقة رابحة 
حاليا تتمثل في الدولي الفرنسي سمير نصري
(٢٣ عاما) صاحب هدفي الفوز في مباراة فوالم 

األخيرة (٢-١) في الدوري احمللي.

   فرصة بال

   في املجموعة اخلامســـة، حسمت الصدارة 
والقاع إذ ميلـــك بايرن ميونيخ األول ١٢ نقطة 
مقابل ٣ نقاط لكلوج الروماني، لكن املنافســـة 
تنحصر علـــى املركز الثاني بني روما االيطالي 
(٩ نقاط) وبال السويسري (٦ نقاط)، اذ يحل 

األول على كلوج، والثاني على بايرن.
  وفي حال خسارة روما وفوز بال، ميلك األخير 
األفضلية على روما في املواجهات املباشرة اذ 
تغلب عليه ٣-١ على أرضه وخســـر ٢-٣ في 
ايطاليا، علما ان بايرن ضمن الصدارة كونه ميلك 
األفضلية على روما في فارق أهداف املواجهات 

املباشرة.
  لذلك، يسعى بال الى حتقيق الفوز على بايرن 
وانتظار نتيجة جيدة من الفريق الروماني الذي 
فقد اماله فـــي احتالل املركز الثالث املؤهل الى 

الدوري االرووبي «يوروبا ليغ».

  عودة دروغبا

  في املجموعة السادسة، حسم مرسيليا املقعد 
الثاني بفوزه على سبارتاك موسكو الروسي ٣-٠ 
في اجلولة السابقة بعد سقوطه أمامه ذهابا ١-٠، 
وهو يحل على تشلسي االجنليزي (١٥ نقطة) 

بطل اجنلترا الذي يعيش فترة سيئة محليا.
  ويزور هداف تشلسي العاجي ديدييه دروغبا 
ملعب «فيلودروم» حيث تألق سابقا مع مرسيليا 

قبل أن يترك الفريق اجلنوبي عام ٢٠٠٤.
  وعلق دروغبا على زيارته: «انه أمر غريب، 
ألنني لعبت فقط ملوسم واحد مع مرسيليا، لكن 
الشعور ال يصدق بيني وبني اجلماهير واملدينة، 
لقد قدمت كل شيء لهم وردوا لي اجلميل، التزال 
محبتهم مستمرة لي وأكون سعيدا عندما أزور 
املدينة»، ويســـتقبل زيلينا السلوڤاكي األخير 
سبارتاك موسكو الروسي الثالث في مباراة لن 

تؤثر أيضا على ترتيب املجموعة.

   صراع مفتوح

   وفي املجموعة السابعة حسم ريال مدريد 
االسباني (١٣ نقطة) املركز األول وميالن االيطالي 
(٨ نقاط) الوصافة، لكن الصراع سيكون مفتوحا 
الحتالل املركز الثالث املؤهل الى الدوري األوروبي 
بني أوكسير الفرنسي (٣ نقاط) الذي يحل على 
ريال مدريد، وأياكس أمستردام (٤ نقاط) الذي 
يحل على ميـــالن، وفي حال تعادل أوكســـير 
وخسارة أياكس، سيحتل أوكسير املركز الثالث 

بفارق األهداف. 

 غياب فيرمايلن
  حتى العام الجديد 

 يول يترك أياكس 

 جماهير كاتالونيا واثقة
  من الظفر بلقب «األبطال»

 أوغورا: اإلعالم اإلنجليزي أضر باالستضافة 

 «فيفا» يستبعد إقامة المونديال في الشتاء 

 شيرر لتدريب نيوكاسل 
 كان ينصح نيوير بترك شالكه 

 نغوغ سعيد بنجاحه 
 مايوركا قد يفتقد غارسيا  

 ذكر نادي ارسنال متصدر الدوري االجنليزي ان مدافعه الدولي 
البلجيكي توماس فيرمايلن لن يســـتطيع العودة قبل بداية العام 

اجلديد.
  وقال املدرب الفرنســـي ارسني فينغر «فيرمايلن: آنا ان يعود في 

احلال لكن عودته لن تكون قبل يناير املقبل».
  وكان فيرمايلن قد تعرض إلصابة شـــديدة في وتر اخيل مطلع 
سبتمبر في املباراة بني بلجيكا وتركيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 

التي تقام نهائياتها عام ٢٠١٢ في پولندا وأوكرانيا. 

 قدم مدرب اياكس امســـتردام الهولندي مارتن يول استقالته من 
منصبه، وقبلت االدارة تلك االستقالة، حسب ما اعلن النادي.

  وأضاف النادي ان الدولي السابق فرانك دي بور (٤٠ عاما) مساعد 
مدرب منتخب هولندا بيرت ڤان مارفيك سيشرف على اياكس مؤقتا 

حتى نهاية العام.
  وتأتي استقالة يول قبل اللقاء املهم ضد ميالن االيطالي في دوري 
ابطال أوروبا حيث يأمل اياكس في حال فوزه باملشاركة في الدوري 

األوروبي (يوروبا ليغ) كونه يحتل املركز الثالث في مجموعته.
  واعتبر يول (٥٤ عاما) انه «ال توجد القاعدة الكافية ملتابعة تعاون 
مثمر بني الطرفني». وكان يول يشـــرف على اياكس للموسم الثاني 

على التوالي، ويحتل الفريق املركز الرابع في الترتيب احلالي. 

 كشف استطالع للرأي بني مشجعي برشلونة االسباني عن ثقتهم 
في فوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

  ونشـــرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» االسبانية، التي تصدر 
في إقليم كاتالونيا معقل برشـــلونة امس نتيجة االســـتطالع التي 
أجرته عن رأي مشـــجعي الفريق في فرصة فريقهم في الفوز بلقب 

دوري األبطال مجددا.
  وطرحت الصحيفة على قرائها، ومعظمهم من مشجعي الفريق، 

سؤاال عن هوية الفريق الذي سيحرز اللقب األوروبي هذا املوسم.
  ووقع اختيار ٥٥٪ من املشـــجعني على برشلونة مقابل ٢٦٪ من 
القراء رشحوا فريق ريال مدريد االسباني واختار ٧٪ نادي تشلسي 
اإلجنليزي مقابل ٣٪ لفريق ميالن اإليطالي و٢٪ لكل من إنتر ميالن 

اإليطالي حامل اللقب وفالنسيا االسباني. 

  استبعد جيروم فالكه، ســــكرتير عام االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، تعديل موعد نهائيات بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ املقررة إقامتها 
في قطر لتفادي ارتفاع درجات احلرارة في قطر خالل شهري يونيو 
ويوليو. واقترح أسطورة كرة القدم األملاني فرانتس بكنباور، عضو 
اللجنة التنفيذية بالـ «فيفا»، أن تقام البطولة خالل فصل الشتاء الذي 
تصل فيه درجات احلرارة مبنطقة اخلليج إلى ٢٥ درجة مئوية، وهو 

ما يعادل نصف درجة احلرارة املتوقعة في يونيو.
  وقــــال فالكه إن املخاوف من درجات احلرارة تبدو طبيعية ولكنه 

نفى وجود أي نية لتعديل موعد إقامة البطولة.
  من جهته، يرى جوجني اوغورا رئيس االحتاد الياباني لكرة القدم 
أن حظوظ اجنلترا في استضافة نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم 
تأثرت بشــــكل ســــلبي بادعاءات إعالمية محلية عن وجود فساد بني 

أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي للعبة (فيفا(.
  وقال اوغورا رئيس ملف اليابان الذي فشل في استضافة كأس العالم 
٢٠٢٢ وعضو اللجنة التنفيذية بالـ «فيفا» امس إن ادعاءات صحيفة 
«صنداي تاميز» وهيئة االذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تسببت في 

«غضب» بعض أعضاء اللجنة الذين هددوا باللجوء إلى القضاء. 

 أبدى أسطورة نيوكاسل السابق آالن شيرر اهتمامه بتولي منصب 
املديـــر الفني للنادي اإلجنليزي بعد القـــرار املفاجئ بإقالة كريس 

هوتون مدرب الفريق.
  وتولى بيتر بيردسلي منصب املدير الفني لنيوكاسل بشكل مؤقت 

في أعقاب رحيل هوتون.
  وتثار التكهنات حول ترشيح مارتني يول واال باردو ولي كالرك 
لتولي املنصب قبل أن يضم شيرر نفسه لقائمة املدربني احملتملني 
لتدريب نيوكاسل. وأكد شيرر ملجلة «فور فور تو» عن رغبته امللحة 

في العودة إلى سانت جيمس بارك.
  وقال شـــيرر: «رغم ما حدث في نيوكاسل فلقد أحببته وإذا ظهر 

منصب ما مجددا فسأنظر إليه بتأن».
  ومن جهة أخرى زعمت صحية «ذا ميرور» أن مارتني يول الذي 
استقال من تدريب أياكس أمستردام الهولندي، يعتزم عقد محادثات 

مع إدارة نيوكاسل من أجل تولي املنصب الشاغر. 

 كشف احلارس االملاني الدولي السابق أوليڤر كان ان مانويل نيوير 
مبقدوره أن يصبح أحد أفضل احلراس في العالم شرط أن يترك ناديه 
شالكه، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «بيلد» االملانية الصادرة امس. 
وقال كان احلارس العمالق السابق للمنتخب االملاني وبايرن ميوينخ: 
«أعتقــــد انه (نيوير) قادر أن يصبح بني األفضل في العالم، لكن لهذا 
األمر عليه قطع خطوة اضافية واالنضمام الى ناد كبير». وتابع كان: 
«يجب أن يخوض مباريات دوري أبطال أوروبا بانتظام وينافس دوما 
علــــى لقب الدوري، ما لن يكون مبقدوره القيام به مع شــــالكه». في 
املقابل، كشفت صحيفة «أكسبرس» اليومية ان كان (٤١ عاما) رفض 
منصب املدير العالم في نادي كولن وصيف القاع في الدوري احمللي، 

ليحل بدال من ميكايل ماير املقال من منصبه.
  واعتبرت الصحيفة ان كان، الذي رفض منصبا مماثال مع شالكه عام 

٢٠٠٩، يريد متابعة دروس املاجيستير في جامعة منسوية خاصة. 

 أعرب الالعب ديڤيد نغوغ عن سعادته بنجاحه في إثبات جدارته 
بثقة روي هودجســـون املدير الفني لليڤربول في املباراة التي فاز 

فيها على ضيفه أستون ڤيال ٣ ـ ٠.
  وقال نغوغ عقب املباراة «يجب أن أحتمل املسؤولية عندما مينحني 

املدرب الفرصة. الفريق أكثر ثقة اآلن وميرر الكرة بشكل أفضل. 

 أملح ريال مايوركا االســـباني أن ظهيره األيسر كيفني غارسيا 
قد يغيب حتـــى بداية العام اجلديد بعد تعرضه لتمزق في أوتار 

الساق خالل الهزمية أمام خيتافي.
  وتعرض غارسيا لإلصابة خالل الهزمية ٣-٠ على ملعب خيتافي، 

وخضع لفحص طبي لتحديد حجم اإلصابة.
  وذكـــرت صحيفة «ماركا» أن الفحوصات الطبية كشـــفت عن 
متزق بســـيط في أوتار الساق اليمنى، وهي اإلصابة التي حتتاج 

إلى ما بني أسبوعني وثالثة أسابيع للعالج. 

 دروغبا وزيدان ورونالدو لمكافحة الفقر  

 النجم البرازيلي رونالدو حامال كأس كورينثيانز املئوي  (أ.پ) 

 ينضم النجــــم العاجي ديديه 
دروغبا، ســــفير النوايا احلسنة 
بــــاألمم املتحدة، إلــــى البرازيلي 
الدين  رونالدو والفرنســــي زين 
زيــــدان في النســــخة الثامنة من 
املباراة الســــنوية ضد الفقر، في 
١٤ اجلاري على ستاد كارايسكاكيس 

في بيرايوس باليونان.
املباراة    وســــيخصص عائــــد 
للتخفيــــف من الكــــوارث املدمرة 
التي ضربت هايتي وباكستان هذا 
العام. وقال دروغبا، جنم تشلسي 
اإلجنليزي الذي تولى منصب سفير 
النوايا احلسنة لألمم املتحدة في 
٢٠٠٧، للموقع اإللكتروني لبرنامج 
األمم املتحــــدة اإلمنائي: «دائما ما 
رغبت في املشــــاركة مبباراة ضد 

الفقر».
  وأضاف أن «هذه هي املرة األولى 
التي تسمح فيها أجندة مباريات 
الــــدوري اإلجنليــــزي املمتاز لي 
باملشاركة، أشعر بسعادة غامرة 
ألننــــي ســــأكون بجــــوار زيدان 
ورونالدو والعديــــد من الالعبني 
اآلخرين ملساعدة الناس في هايتي 
وباكستان، واملساهمة في البرنامج 

العاملي حملاربة الفقر».
  ونال رونالــــدو جائزة مئوية 
مع فريقه كورينثيانز جلهوده في 

نتائج الفريق. 

 ثالثية لليڤربول في أستون ڤيال 
 فاز ليڤربول على ضيفه اســــتون ڤيال 
٣ - ٠ في ختام املرحلة السادســــة عشرة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم. فعلى 
ملعب «انفيلد رود»، حسم ليڤربول النتيجة 
في الشوط االول تقريبا بعدما تقدم بهدفني 
مبكرين تفصل بينهما دقيقتان اولهما اثر 
ركينة وصلت منها الكرة الى رأس املدافع 
الدولي الســــلوڤاكي مارتن سكرتا اعادها 
خلفية فوضع الفرنسي داڤيد نغوغ رأسه 
في طريقها خدعت احلارس الدولي االميركي 

براد فريدل واستقرت في شباكه (١٤).
  ولم ميلك اســــتون ڤيال الوقت الكافي 
المتصاص صدمة الهدف االول حتى تلقت 
شــــباكه الهدف الثاني بعد متريرة جميلة 

من البرازيلي لوكاس الى الهولندي راين 
بابل الذي كســــر مصيدة التسلل وحولها 

الى مرمى فريدل (١٦).
  وفي الشــــوط الثاني، اضاف ليڤربول 
الهــــدف الثالث في وقت مبكر ايضا بعدما 
هرب نغوغ داخل املنطقة وأعاد الكرة خلفية 
الى االرجنتيني مكسيميليانو رودريغيز 
الذي لم يتوان في ايداعها املرمى في سقف 

الشبكة (٥٥).
  ورفع ليڤربول رصيده الى ٢٢ نقطة في 

املركز الثامن مقابل ١٧ للخاسر.
  وفي اسبانيا، فاز ديبورتيڤو الكورونا 
على ضيفه هيركوليــــس ١ - ٠ في ختام 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري االسباني. 

الهدف  التونسي لســــعد نويوي  وسجل 
مــــن ضربة رأس اثر متريرة رأســــية من 
االرجنتيني دييغــــو كولوتو (٧٣) مانحا 
فريقه النقاط الثالث فارتفع رصيده الى ١٧ 
نقطة في وسط القائمة، فيما وقف رصيد 
هيركوليــــس اليكانتي الوافد اجلديد عند 

١٥ نقطة.
  وفي ايطاليا، حقق نابولي فوزا صعبا 
على ضيفه باليرمو ١ - ٠ في وقت قاتل في 
ختام املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 

االيطالي.
  ورفع نابولي رصيده الى ٢٧ نقطة وبات 
يتخلف بفارق االهداف عن يوڤنتوس الثالث، 

فيما وقف رصيد باليرمو عند ٢٣ نقطة. 

 مصير كاسانو ١٦ الجاري

 بريشيا يقيل مدربه 

 تبرئة غونزاليس 

ــرر أن يتم إخبار   بات من املق
ــانو  املهاجم الدولي أنطونيو كاس
ــي  ــمبدوريا ف ــع س ــره م مبصي
ــا جتتمع هيئة  ــاري عندم ١٦ اجل
ــة دوري الدرجة  ــم برابط التحكي
ــدم  ــرة الق ــي لك ــى اإليطال األول
ــول املوقف غير  إلصدار قرار ح

املالئم بني النادي والالعب. 

 أعلن نادي بريشيا االيطالي إقالة 
مدربه جوزيبي ياكني بعد ١١ خسارة 
ــبت امام ميالن ــة آخرها الس متتالي
٠ـ  ٣ في املرحلة اخلامسة عشرة من 
الدوري احمللي وعني بدال منه ماريو 

بيريتا حتى نهاية املوسم احلالي. 

ــة  العاصم ــرطة  ــت ش  تقدم
ــى نادي  إل ــذار  ــية باعت الروس
سسكا موسكو عن اخلطأ الذي 
ــم  ــرطة بذكر اس وقعت فيه الش
ــيلي  ــط التش ــب خط الوس الع
ــارك غونزاليس جنم  ــي م الدول
ــكو في اتهام مقدم  سسكا موس

من أحد الشبان. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 المجموعة الخامسة 
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