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 إريكسون يستبعد فكرة تدريب إيران

  
  نأى املدرب السابق للمنتخب اإلجنليزي سفني جوران إريكسون بنفسه 
عن التكهنات املثارة حول إمكانية توليه تدريب املنتخب اإليراني األول، 
مؤكدا أنه لن يترك تدريب فريق ليســـتر سيتي. وكان مسؤول باالحتاد 
اإليراني لكرة القدم أكد في وقت سابق أن إريكسون مرشح بقوة لتدريب 
الفريق اإليراني خلفا للمدرب افشـــني قطبي، الذي ســـيرحل عقب انتهاء 
بطولة كأس آســـيا بالدوحة. وقال إريكسون «سمعت عن هذه الشائعات 

ولكن لم يفاحتني أحد في األمر.. لست مهتما أشعر بالسعادة هنا».

 راموس يغيب ٣ أسابيع لإلصابة
  

  تلقى نادي ريال مدريد صدمة قوية بعد 
اإلعالن عن غياب مدافعه الدولي سيرجيو 
راموس فترة طويلة بســــبب اإلصابة في 
امللكي عبر موقعه  النــــادي  الركبة.وأعلن 
االلكتروني أن راموس خضع للفحص الطبي 
الذي كشف عن وجود متزق في أربطة الركبة 
اليمنى سيبعده عن املالعب ثالثة أسابيع. 

 ٣٠٠٠ شخص شاركوا في االحتجاج على مقتل مشجع في الميدان األحمر

 احتجزت شرطـــة موسكــو 
٦٥ شخصا من مشجعي كرة القدم 
الذين نظموا احتجاجا بالقرب 
من امليـــدان االحمـــر إلخاللهم 
باألمن وافتعال املشاجرات مع 
املارة واالشـــتباك مع عناصر 
الشرطة، ما أسفر عن إصابــة 
١٠ أشخاص حسبما أفاد به مصدر 
أمني. وقال املصدر لوكالة األنباء 
الروســـية «ريا نوفوستي» إن 
مـــا بني ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ شـــخص 
شـــاركوا في االحتجـــاج الذي 
نظم بالقرب من امليدان االحمر، 
مؤكدا أن الشرطة أقنعتهم بإنهاء 
االحتجاج، وسيطرت على الوضع 
بالكامـــل. وأصيب في األحداث 
التي وقعت في وسط موسكو 
١٠ أشخاص، من بينهم مصور 

صحافي. 
  وقالت «نوفوستي» ان أغلب 
احملتجني غادروا موقع التظاهرة 
بعـــد محادثات مـــع فالدميير 
كولوكولتسيف رئيس مديرية 
الداخليـــة في مدينة موســـكو 
والذي تعهد بأن تبذل الشرطة 

كل ما في وســـعها للكشف عن 
مالبســـات مقتل أحد مشجعي 

نادي سبارتاك.
  ويذكر أن املئات من مشجعي 

ســـبارتاك قرروا اخلروج في 
مظاهرة احتجاجية بعد مقتل أحد 
مشجعي النادي في شجار ليلة 
اخلامس من ديسمبر اجلاري، 

مع أشخاص من أصول قوقازية. 
ويتهم املشجعون رجال الشرطة 
بعدم اجلدية في التحقيق لكشف 

املتسببني في احلادث. 

 مهاجم نيوكاسل آندي كارول يحتفل بهدفه في مرمى ليڤربول  (أ.ف.پ)  فرحة العب أرسنال أندريه أرشاڤني بهدفه في مرمى مان يونايتد في مباراة سابقة

 امليدان األحمر في موسكو اكتظ بآالف املتظاهرين احتجاجا على مقتل مشجع  اشتباك عنيف بني الشرطة الروسية واملشجعني أسفر عن إصابات عديدة  (رويترز) 

 عالمية  متفرقات 

  اكتفى ايندهوڤن املتصدر بنقطة واحدة من تعادله مع مضيفه 
غرافشاب ٠ ـ ٠ في املرحلة الـ ١٨ من الدوري الهولندي.

   أقال نادي شتوتغارت صاحب املركز الـ ١٦ في الدوري األملاني 
مدربه ينس كيلر وعني برونو الباديا بدال منه امس.

   اكتفى رينجرز املتصدر وحامـــل اللقب بنقطة واحدة من 
تعادله مع مضيفه اينفرنيس ١ ـ ١ في الدوري االسكوتلندي.

   صعد فريق بورتو إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس البرتغال 
ــى فريق جوفنتود املغمور  ــرة القدم بعدما حقق فوزا كبيرا عل لك

وتغلب عليه ٤ ـ ٠ في دور الـ ١٦ للبطولة.
   وصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف ثالثا عامليا، فوزه 
مع منتخب بالده بكأس ديفيز بأنه أفضل حلظة في مسيرته، ومنحه 

الترتيب األول في سلسلة االنتصارات الطويلة التي حققها.
   حتقق الشرطة االسبانية في فضيحة جديدة للمنشطات عبر 
ــجيالت ڤيديو تظهر بعض الرياضيني يحقنون مبواد  دراسة تس
ــير اإلذاعية أن احلرس املدني  ــرت محطة كادينا س محظورة.وذك
ميتلك العديد من تسجيالت الڤيديو التي تظهر رياضيني يحقنون 

مبواد، عن طريق اخصائيني رياضيني.

 مفاجأتان في «الليغا» بخسارة ڤياريال وإشبيلية.. ودورتموند يتابع نجاحاته 

 مان يونايتد يصارع أرسنال في «أولدترافورد».. ونيوكاسل يقهر ليڤربول 
 يبحـــث مـــان يونايتـــد عن 
اســـتعادة الصـــدارة من ضيفه 
ارسنال عندما يستضيفه اليوم 
على «اولدترافورد» في املرحلة 
الســـابعة عشـــرة مـــن الدوري 
االجنليـــزي لكرة القـــدم. وكان 
ارســـنال تربع على الصدارة في 
السابقة بعد فوزه على  املرحلة 
جاره فوالم ٢-١، متقدما بفارق 
نقطـــة على مـــان يونايتد الذي 
تأجلت مباراته مع مضيفه بالكبول 
لسوء األحوال اجلوية. وسيبحث 
فريق «الشياطني احلمر» بالتالي 
عن استعادة الصدارة وفي يده 
مباراة مؤجلة، من خالل جتديد 
تفوقه على فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر الذي يحلم ان يعيد 
الى منصة تتويج  «املدفعجية» 
الدوري املمتـــاز التي غاب عنها 
منذ عام ٢٠٠٤. ولن تكون مهمة 
فريق فينغر سهلة على االطالق 
ألنه لم يفز فـــي «اولدترافورد» 
منذ ١٧ سبتمبر ٢٠٠٦ عندما تغلب 
على غرميه بهدف سجله مهاجم 
مانشستر سيتي احلالي التوغولي 
اميانويل اديبايور.  ولكي يتمكن 
ارســـنال من حتقيق شـــيء هذا 
العام عليه ان يثبت جدارته أمام 
مان يونايتـــد وحتقيق ثأره من 
فريق «الشـــياطني احلمر» الذي 
كان تغلب عليه في اخر مواجهة 
الفريقني ٣-١ على «ســـتاد  بني 
االمارات»، محققا فوزه األول محليا 
على ارض مضيفه اللندني منذ ٥ 
أعوام. وفي افتتاح املرحلة صعد 
مانشستر سيتي الى املركز الثاني 
مؤقتا اثر فوزه على مضيفه وست 
هام ٣-١، وقهر نيوكاسل ضيفه 
ابتون  ليڤربول ٣-١.على ملعب 
بارك، ســـقط وست هام سقوطا 
كبيرا أمام ضيفه مانشستر سيتي 
أحد الفرق الطامحة للمنافسة على 
اللقب والـــذي تقدم بهدفني عبر 
العاجي يايا توريه (٣٠) (٧٣). 
وعـــزز آدم جونســـون بالهدف 
الثالث (٨١). وقلص وســـت هام 
الفارق قبل دقيقة واحدة من نهاية 
الوقت األصلي برأسية جليمس 
تومكينز (٨٩). ورفع مانشستر 
سيتي رصيده الى ٣٢ نقطة وبات 
يتخلف بفارق األهداف عن ارسنال 
املتصدر.وعلـــى ملعب ســـانت 

جيمس بارك، قهر نيوكاسل في 
أول مباراة بإشراف مدربه اجلديد 
االن بارديو الذي خلف االيرلندي 
كريس هيوتن، ضيفه ليڤربول 
وأحلق به هزمية قاســـية ٣-١. 
التسجيل  وافتتح كيفن نوالن 
بعدما تلقى كرة متقنة من اندرو 
كارول (١٥) مسجال هدفه الثامن 
في البطولة، وعادل ليڤربول في 
مستهل الشوط الثاني بعدما هرب 
الهولندي ديرك كاوت من سول 
كامبل وانفرد (٤٩). واعاد جوي 
بارتون التقدم ألصحاب االرض 
بعدما تعاون مع كارول في خداع 
احلارس الدولي االسباني خوسيه 
رينا (٨٠)، ووجه كارول نفسه 
الفريق  الـــى  الرحمة  رصاصة 
الثالث  الهدف  الزائر بتسجيله 
بقذيفة من ٢٠ مترا عانقت شباك 
رينا الذي حار في أمره لعجزه عن 
القيام بأي شيء (٩٠+١). ورفع 
نيوكاسل رصيده الى ٢٢ نقطة 
في املركز الثامـــن وبات يتقدم 
على ليڤربـــول بفارق األهداف.  
وتغلب استون ڤيال على ضيفه 
وســـت بروميتش البيون ٢-١. 
وخطف بالكبول الوافد اجلديد 
٣ نقـــاط ثمينة من فوز صعب 
على مضيفه ستوك سيتي ١-٠. 

ارينا فـــي ميونيخ، بكر الفريق 
الباڤاري حامل اللقب في افتتاح 
التسجيل في مرمى ضيفه سانت 
باولي عبر التركي حميد التينتوب 
الذي تلقى كرة من صانع االلعاب 
باستيان شفاينشتايغر اطلقها 
بيمناه قوية من خارج املنطقة 
وأودعها الشباك في اعلى الزاوية 
اليمنى ملرمى احلارس توماس 
كيسلر (١٦). وفي الشوط الثاني، 
تلقى سانت باولي ضربة موجعة 
بطرد حارسه كيسلر الذي خاشن 
املهاجم توماس مولر واحتسبت 
ركلـــة جزاء نفذهـــا فيليب الم 
بنجاح هدفا ثانيا لبايرن ميونيخ 
(٧٢). واثر خروج كيسلر على 
الفريق الزائر الذي دفع الفاتورة 
هدفا ثالثا كان صاحبه الفرنسي 
فرانك ريبيري بتسديدة يسارية 
من داخل املنطقة (٧٩)، وحقق 
بايرن ميونيخ فوزا مزدوجا بعد 
ان استطاع املسؤولون فيه اقناع 
شفاينشتايغر املطلوب من عدة 
اندية اوروبية وفي مقدمها ريال 
مدريد االسباني ومان يونايتد 
االجنليـــزي، بتمديد عقده الذي 
ينتهـــي اواخر موســـم ٢٠١٢، ٤ 
أعوام اضافية حتى ٢٠١٦.   ورفع 
بايـــرن ميونيخ رصيده الى ٢٦ 

نقطة وصار خامســـا، مستفيدا 
من تعادل هوفنهامي مع ضيفه 
نورمبرغ ١-١. وفاز كولن على 
اينتراخـــت فرانكفورت  ضيفه 
١-٠. وتعادل كايزرسلوترن مع 
ڤولفســـبورغ بطل املوسم قبل 

املاضي ٠-٠.

  فرنسا

  استمر ليل أسبوعا آخر في 
الصدارة بفـــوزه الصعب على 
مضيفـــه ارل افينيـــون الوافد 
اجلديد ١-٠، واســـتمر باريس 
سان جرمان في مطاردته بفوزه 
على مضيفه ڤالنسيان ٢-١ في 
السابعة عشرة  افتتاح املرحلة 
من الدوري الفرنسي. ورفع ليل 
رصيده الى ٣١ نقطة وبقي على 
بعد نقطة واحدة من باريس سان 
جرمان الذي تغلب على ڤالنسيان 
٢-١. واكتفى مرســـيليا حامل 
اللقب بنقطة واحدة من تعادله 
مع مضيفه اوكسير ١-١. وصار 
رصيد مرسيليا ٢٧ نقطة. وفاز 
لوريان على ضيفه لنس بثالثية 
نظيفة، فيما تغلب نانسي على 
سوشـــو بهدف نظيف. وتعادل 
بريست مع مونبلييه ٠-٠، وكاين 

مع نيس بالنتيجة ذاتها. 

وتعادل ايفرتون مع ويغان ٠-٠، 
وفوالم مع ســـندرالند بالنتيجة 

ذاتها.

  إسبانيا

  شهد افتتاح املرحلة اخلامسة 
عشـــرة من الدوري االســـباني 
مفاجأتـــني متثلتا في خســـارة 
ڤياريال على ارض خيتافي ٠-١، 
واشبيلية في عقر داره امام امليريا 
١-٣. ووقف رصيد ڤياريال عند 
٣٠ نقطـــة وبات مهـــددا بفقدان 
املركز الثالث، كما جتمد رصيد 
اشيبيلية غير املقنع هذا املوسم 

عند ٢٠ نقطة مقابل ١٣ المليريا. 
انفاسه  اتلتيكو مدريد  والتقط 
وحقق أول فوز له بعد ٣ هزائم 
متتالية وكان على ديبورتيفو ال 

كورونا ٢-٠.

  إيطاليا

  فاز ميـــالن علـــى بولونيا 
٣-صفر في املرحلة السادســـة 
عشـــرة من الـــدوري االيطالي، 
سجل أهداف ميالن كيڤن برينس 
بواتينـــغ (٩) وروبينيو (٣٥) 
ابراهيموڤيتش (٦٠)،  وزالتان 
رفع ميـــالن رصيده من النقاط 

إلى ٣٦ نقطة بينما جتمد رصيد 
بولونيا عند ١٩ نقطة في املركز 
١٣. وبات نابولي شريكا موقتا 
لالتســـيو في املركز الثاني اثر 
فوزه على مضيفه جنوى ١-٠، 
وصعد باليرمو الى املركز اخلامس 
مؤقتا ايضا بفوزه على ضيفه 
بارمـــا ٣-١. ولم تختلف احلال 
كثيـــرا في لقـــاء اودينيزي مع 
فيورنتينا الذي تقدم اوال بهدف 

ثم خسر ١-٢.

  ألمانيا

  تابع بوروسيا دورمتوند بطل 

اخلريف مسلسل انتصاراته وفاز 
على ضيفه فيردر برمين ٢-٠، 
وصعد باير ليڤركوزن من املركز 
الرابع الى الثاني مؤقتا اثر فوزه 
على مضيفه هامبورغ ٤-٢ أول 
من أمس في املرحلة السادســـة 
عشرة. ورفع بوروسيا دورمتوند 
الذي حقق فوزه الرابع عشر مقابل 
تعادل وخسارة، رصيده الى ٤٣ 
نقطة في طريقه الى لقب سابع في 
تاريخه وأول منذ ٢٠٠٢، وابتعد 
بفارق ١١ نقطة عن باير ليڤركوزن 
٣٢ نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 
هانوڤر.  وعلى ملعبه اليانتس 

 شڤاينشتايغر يجدد عقده حتى ٢٠١٦
  

  أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليغا) 
أن العب خط وسطه الدولي باستيان شڤاينشتايغر وافق على جتديد عقده 
أربعة أعوام ليبقى في صفوف الفريق حتى ٢٠١٦. وأعلن شڤاينشتايغر عن 
االتفاق مستخدما اإلذاعة الداخلية املوجودة مبلعب أليانتس أرينا مباشرة 
عقب الفوز على سانت باولي بـ ٣ أهداف نظيفة. وكان بايرن يسعى لتجديد 
عقد شڤاينشتايغر (٢٦ عاما) قبل نهايته في ختام املوسم املقبل، حتى يتفادى 
إمكانية رحيل جنم املنتخب األملاني في صفقة انتقال حر. وأكد شڤاينشتايغر 
أن محصلة محادثات جتديد العقد كانت «جيدة للغاية لكال الطرفني». وتابع 
ــي الطريق الصحيح مع املدرب (لويس ڤان غال) وأيضا على  «أعتقد أننا ف

املستوى الدولي، وأعتقد أن ذلك هو احلل األمثل على املدى البعيد».  

 نصري: الشياطين لم يعودوا 
  مخيفين بعد رحيل رونالدو وتيڤيز

  أكد الفرنسي سمير نصري جنم أرسنال أن شياطني مان 
يونايتد لم يعودوا بنفس القوة التي كانوا عليها في املاضي. 
وأكد نصري، قبل مباراة الفريقني اليوم، «لم يعد (مان يونايتد) 
ــالق». وأوضح نصري أن مان يونايتد فقد  مخيفا على اإلط
كثيرا من قوته برحيل الالعبني البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــن صفوفه.وفي املقابل، أكد  واألرجنتيني كارلوس تيڤيز ع
الالعب أن أرسنال «نضج» وذلك ردا على تصريحات الفرنسي 
اآلخر باتريس إيفرا جنم مان يونايتد التي وصف فيها فريق 

أرسنال بأنه «أطفال».

 شوماخر غير نادم على عودته المخيبة لآلمال  مانشستر سيتي يرفض إطالق سراح تيڤيز 

 لوف: أتمنى عودة باالك للمانشافت دروغبا وإيتو وجيان يتصارعون على «الكرة الذهبية»

 أعلن نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي لكرة القدم 
رفض الطلب الذي تقدم به مهاجمه األرجنتيني الدولي 
كارلوس تيڤيز أمـــس، وأعلن من خالله رغبته في 
الرحيل. وكان تيڤيز (٢٦ عاما) أخبر سيتي برغبته 
في الرحيل، ولكن النادي اإلجنليزي رد بأنه مازال 
هناك ثالثة أعوام ونصف العام في عقد الالعب، وأنه 
يتوقع من الالعب أن يفي بتعاقده. وأوضح بيان النادي 

«بشيء من خيبة األمل نؤكد للمشجعني أن كارلوس 
تيڤيز تقدم بطلب مكتوب للرحيل عن النادي، ولكن 
الطلب مت رفضه». ومن جانب آخر رصد مانشستر 
سيتي ٢٥ مليون جنيه استرليني للتعاقد مع العب 
خط الوســـط الفرنسي الدولي يوان جوركوف (٢٤ 
عاما) على الرغـــم من انتقال الالعب من بوردو إلى 

ليون الفرنسيني قبل بداية املوسم احلالي. 

 دافع أسطورة ســـباقات «فورموال ١» األملاني 
مايكل شوماخر عن املوسم األول له بعد عودته عن 
تقاعده، والذي انتهى بشكل مخيب لآلمال بالنسبة 
للكثير من متابعيه الذيـــن توقعوا منه العودة 
لإلجنازات التاريخية، فقال إنه يشـــعر بالراحة 
والسرور للقيام مبا يحبه، ولديه الكثير من الدعم. 

وقال شوماخر، الذي أنهى املوسم املاضي في املركز 
التاسع، بعد أن اعتاد لسنوات على احتكار منصة 
التتويج: «لقد استمتعت بالعودة للسباقات ولدي 
احلق بالقيام بذلك، وحتى لو كان ذلك يتعارض 
مع سمعتي». وأكد شوماخر أنه يتطلع لتحقيق 

«عودة ناجحة» إلى البطوالت. 

 أعلـــن االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف) عن 
القائمة النهائية ألسماء الالعبني املرشحني جلائزة 
أفضل العب أفريقي لعام ٢٠١٠ والتي ضمت كال من 
العاجي ديدييه دروغبا مهاجم تشلسي اإلجنليزي 
والكاميروني صامويل إيتـــو مهاجم انتر ميالن 

اإليطالي والغاني أسامواه جيان مهاجم سندرالند 
اإلجنليزي.ويحسم الصراع بني الالعبني الثالثة 
من خالل عملية التصويت التي جترى بني مدربي 
املنتخبـــات األفريقية الــــ ٥٣ واملديرين الفنيني 

لالحتادات الوطنية للعبة في ٥٣ دولة أفريقية.

 أعرب املدير الفني للمنتخب األملاني يواكيم لوف 
عن أمنياته بعودة كابنت املنتخب وجنمه مايكل باالك. 
وأكد لوف مجددا انه حتى اآلن لم يقرر اســـتبعاد 
باالك من املشاركة في يورو ٢٠١٢.وفي مقابلة مع 
صحيفة «اكسبريس» األملانية الصادرة قال لوف: 
«أمني نفسي بعودة باالك مرة أخرى للمانشافت». 

غير أن لوف قال إن املعيار النهائي في هذه املسألة 
هو األداء الذي سيحدد ما إذا كان قادرا على العطاء 
خالل نهائيات يورو ٢٠١٢. وقال لوف إنه ال يستبعد 
عودة باالك «لكننا سننظر كذلك بطبيعة احلال إلى 
تطور أداء الالعبني اآلخرين». وعاد باالك مؤخرا 

إلى التدريبات مع فريقه باير ليڤركوزن. 

 إصابة ١٠ واعتقال ٦٥ إثر اشتباكات بين المشجعين وشرطة موسكو

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة السابعة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  مان يونايتد ـ أرسنال 
 إسبانيا (المرحلة الخامسة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية+٢  ١١  ڤالنسيا ـ اوساسونا 


