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  ١٨  ديسمبر ٢٠١٠ 

 يعتزم امللياردير الروسي رومان أبراموڤيتش  26 
مالك نادي تشلسي االجنليزي الترشح مجددا 
النتخابات برملان تشوكوتكا احمللي، إحدى مناطق 
القطب الشــــمالي التي مثلها في العقد االخير، 
بحسبما ذكرت وكالة «أنتر فاكس» الروسية 
امس.ويشغل ابراموڤيتش الذي صنفته مجلة 
«فوربس» املختصة كرابع أغنى رجل في روسيا 

بثروة تقدر بـ ١١٫٢ مليار دوالر، منصب رئيس 
البرملان احمللي حاليا، وميلك شركة «ميلهاوس 
أل أل سي» لالستثمار.ومثل أبراموڤيتش (٤٤ 
عاما) هذه املنطقة في مجلس العموم في الدوما 
بني عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٨، وهو ينوي الترشــــح 
مجددا رغم متضية معظم وقته في العاصمة 

االجنليزية لندن ومحلقا حول العالم.

 اكد فيليكس ماغاث مدرب شالكه صاحب املركز العاشر في الدوري االملاني 
ان الشائعات التي حتدثت عن رحيل احلارس الدولي مانويل نيوير الى بايرن 
ميونيخ ال تقلقه ابدا.وقال ماغاث «عقد نوير ينتهي عام ٢٠١٢، وليس هناك 
اي سبب يدعوني للقلق حول هذا االمر، فهو لم يترك لدي اي انطباع يشير 
الى انه ينوي بحث مواضيع تتعلق بامور مستقبلية»، مضيفا «كل ما نشر 
في الصحف ال يهمني ألن كل ما يتعلق بهذا امللف يبدو واضحا وانا لســـت 

بحاجة الى املزيد من التفسيرات التي تأتي من اخلارج». 

 ماغاث واثق من بقاء نيوير أبراموڤيتش يجدد ترشحه عن تشوكوتكا

 أرسنال في مواجهة برشلونة وريال مدريد يلتقي ليون في الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا

 إنتر ميالن وبايرن ميونيخ في إعادة لنهائي الموسم الماضي

 أتلتيكو مدريد يفقد لقب «يوروبا ليغ» وتأهل ليڤركوزن وأندرلخت

 تأهل اندرخلت البلجيكي الى الدور الثاني 
من مسابقة الدوري االوروبي (يوروبا ليغ) 
لكرة القــــدم اثر فوزه على ضيفه هايدوك 
سبليت الكرواتي ٢ - ٠ في اجلولة السادسة 
واالخيرة من منافسات املجموعة السابعة 

في الدور االول.
  وفي املجموعة الثامنة اقيمت مباراتان 
حتصيل حاصل، ففاز شتوتغارت االملاني 
علــــى ضيفه اودنســــي الدمناركي ٥ - ٠، 
وخيتافي االسباني على ضيفه يانغ بويز 

السويسري ١ - ٠.
  وكان شتوتغارت ويانغ بويز تأهال قبال 
الى الدور الثاني.وفي املجموعة التاسعة، 
الهولنــــدي مع ضيفه  تعــــادل ايندهوڤن 
ميتاليســــت خاركيف االوكراني ٠ - ٠ في 
مباراة تأديــــة واجب.وفقد اتلتيكو مدريد 
االسباني لقبه بطال للمسابقة اثر تعادله مع 
مضيفه باير ليڤركوزن االملاني ١ - ١. وصار 
رصيد اتلتيكو مدريد ٨ نقاط مقابل ١١ لباير 
ليڤركوزن و١٠ الريس سالونيكي اليوناني 

الذي هزم ضيفه روزنبورغ النرويجي ٢ - 
٠، وحجز بالتالي البطاقة الثانية املؤهلة 
الى الدور الثاني.وفــــي املجموعة الثالثة، 
تفوق ليل الفرنسي على نفسه ودك شباك 
الغانتواز البلجيكي ٣ - ٠، ورفع رصيده 
الى ٨ نقاط بفارق نقطة عن الغانتواز، فيما 
خسر سبورتينغ لشبونة البرتغالي صاحب 
البطاقــــة االولى (١٢ نقطــــة) امام مضيفه 
البلغاري بهدف وحيد  ليڤســــكي صوفيا 

حمل توقيع دانيال مالدينوف (٤٦).

  وفي املجموعة االولى التي حسم الصراع 
فيها مبكرا، حقق يوڤنتوس تعادله السادس 
على التوالي مع ضيفه مانشســــتر سيتي 
االجنليزي بهدف لنيكوال جانيتي (٤٣) مقابل 
هدف للبرازيلي جواو الفيش دي اســــيس 
املعروف بـ «جو» (٧٦) ليقف رصيده عند 
٦ نقاط مقابل ١١ لضيفه الذي بقي متقدما 
بفارق االهداف امام ليخ بوزنان الپولندي 
الفائز على مضيفه ســــالزبورغ النمسوي 

.١ - ٠

 اوقعت قرعة الدور الثاني من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 
القدم التي سحبت امس في نيون 
(سويســــرا) انتر ميالن االيطالي 
حامل اللقب في مواجهة وصيفه 
االملانــــي وجها  بايــــرن ميونيخ 
لوجــــه.وكان انتر ميــــالن تغلب 
على الفريق «الباڤــــاري» ٢ - ٠ 
في املبــــاراة النهائية التي اقيمت 
على ملعب «سانتياغو برنابيو» 
في العاصمة االســــبانية في مايو 
املاضي ليحقــــق ثالثية تاريخية 
بعد الدوري والكأس احملليني، كما 
باللقب االوروبي للمرة  انه توج 
الثالثة واالولى بعد صيام استمر 

٤٥ عاما.
  وعموما، تفوح فــــي اكثر من 
مواجهة في الــــدور الثاني رائحة 
الثأر، اذ اوقعت القرعة ارســــنال 
االجنليزي وبرشلونة االسباني، 
طرفا املباراة النهائية عام ٢٠٠٦، 
وجها لوجه للموسم الثاني على 

التوالي، واالمر ايضا ينطبق على 
الفرنســــي وريال  مواجهة ليون 
مدريد االســــباني.اما ريال مدريد 
املتجــــدد بقيادة مورينيو وحامل 
الرقم القياسي في هذه املسابقة (٩ 
القاب)، فيريد الثأر ايضا خلروجه 
علــــى يد ليون في الــــدور الثاني 
املوســــم املاضي. وقد تقدم ليون 
ذهابــــا ١ - ٠، ثم انتزع التعادل ١ 
-١ ايابا على ملعب «ســــانتياغو 

برنابيو».
  ويتوجه توتنهام االجنليزي 
الذي يشارك للمرة االولى في هذا 
املســــابقة وكان احد مفاجآتها في 
الــــى مدينة ميالنو  الدور االول، 
مجددا ليالقي الطرف اآلخر فيها 

ميالن حامل اللقب ٧ مرات.
  وتبدو مهمة تشلسي االجنليزي، 
الســــاعي الى احراز اللقب القاري 
للمرة االولى في تاريخه، ســــهلة 
اقلــــه على الورق ألنه ســــيواجه 
كوبنهاغن الدمناركي نظرا لفارق 

اخلبرة بني الفريقني، وألن الدوري 
في هذه الدولة االسكندنافية توقف 
الشهر املاضي ولن يعاود قبل مارس 
املقبل. واالمر ينطبق بنسبة اقل 
على مــــان يونايتد الــــذي يالقي 

مرسيليا الفرنسي.
  وتبدو مباراة ڤالنسيا االسباني 
وشالكه االملاني متكافئة، في حني 
ســــيكون روما االيطالي مرشحا 
لتخطــــي شــــاختار دانيتســــك 

االوكراني.

  ريدناب سعيد بمواجهة ميالن

  أعرب هاري ريدناب املدير الفني 
لتوتنهام اإلجنليزي عن سعادته 
مبالقاة ميالن اإليطالي، لكن ريدناب 
واثق من أن فريقه ال يخشى مواجهة 
ميالن على ملعب ســــان سيرو، 
بعد أن جنح أبنــــاؤه في حتويل 
تأخرهم أمــــام إنتر ميالن بأربعة 
أهداف نظيفة إلى اخلسارة بنتيجة 

٣ - ٤ في دور املجموعات.

  وقال ريدناب لشبكة «سكاي 
سبورتس» الرياضية «إنها قرعة 
رائعة، أي فريق ستواجهه سيكون 
صعبا. إنها مباراة مثيرة، مباراة 
نتطلع اليها، ميــــالن فاز باللقب 

سبع أو ثماني مرات».

  االرتياح يسود إسبانيا

  ســــادت حالــــة مــــن االرتياح 
والقناعة في اسبانيا بعد القرعة 
بعدما جنبت برشلونة وريال مدريد 
انتر ميالن  االســــبانيني مواجهة 
اإليطالي. وفي اول رد فعل، أبدت 
إذاعة «ماركا» االسبانية ارتياحها 
لعدم وقوع أي من برشلونة، أو 
ريال في مواجهة انتر.وذكرت إذاعة 
ماركا ان «ريال مدريد لديه سجل 
سيئ في مواجهة ليون لكنه ميتلك 
اآلن الفرصــــة للثأر ويتعني عليه 
الثــــأر بالفعل».وذكر عنوان على 
املوقع الرسمي لصحيفة «ماركا» 
االسبانية الرياضية على االنترنت 

«ريال مدريد سيسعى للثأر أمام 
ليون».وكانت محطة «كادينا سير» 
االسبانية اإلذاعية أكثر تفاؤال، حيث 
علقت بقولها «ريال مدريد حتسن 
كثيرا عما كان عليه قبل عام. هذه 
املرة، يتعني أال يكون ليون مشكلة 

كبيرة لريال».
  من جهتها، أشارت محطة «راك ١» 
اإلذاعية إلى أن برشلونة تغلب على 
أرسنال ٣ ـ ٦ في مجموع مباراتي 
الذهــــاب واإلياب بــــدور الثمانية 
املوســــم املاضي، وذكرت «أصبح 
الفارق بني الفريقني أكبر في الوقت 
احلالي عما كان عليه في املوسم 
املاضي».وذكرت صحيفة «موندو 
ديبورتيڤو» االسبانية الرياضية 
في عنوان على موقعها باالنترنت 
«عودة سيســــك»، في إشارة إلى 
الالعب االسباني سيسك فابريغاس 
جنم خط وســــط أرسنال والذي 
يحاول برشــــلونة جاهدا التعاقد 

(أ.ف.پ) معه منذ عامني.   مواجهات الدور الثاني بعد سحب القرعة  

 برشلونة في «ديربي» كاتالونيا أمام إسبانيول.. وأرسنال يستضيف ستوك

 ميالن في «امتحان الكبرياء» بمواجهة روما
 يخوض ميالن املتصدر امتحانا 
صعبا على ملعبه «سان سيرو» 
اليوم عندما يستقبل روما السادس 
في املرحلة الســــابعة عشرة من 

الدوري االيطالي.
  ويتصدر ميالن الترتيب بفارق 
٦ نقــــاط عن كل مــــن يوڤنتوس 
ونابولي والتســــيو وعشر نقاط 
عن باليرمو وروما، وهو لم يعرف 

طعم اخلسارة منذ ٧ مباريات.
  لذلك، يأمل سرب املالحقني أن 
املفاجأة  العاصمــــة  يحقق فريق 
ويقتنص النقاط الثالث من الفريق 
اللقب  الباحث عن  «اللومبادري» 

منذ عام ٢٠٠٤.
  وكي ينجح «الذئاب» بهذه املهمة، 
عليهم ان يتخطوا املهاجم السويدي 
الذي مير  ابراهيموڤيتش  زالتان 
بفترة رائعة شــــهدت تسجيله ٩ 

أهداف في الدوري حتى اآلن.
ابراهيموڤيتش «نريد    وقــــال 
الفوز بكل شيء. هذا أمر طبيعي. 
لدينا ثالثة أهداف: الدوري، دوري 
األبطــــال وكأس أيطاليا. يجب ان 
نركز ونلعب جيدا، واملكافأة تأتي 
الحقا». والى جانب «ايبرا» يبرز 
في صفوف «روسونيري» املهاجم 
البرازيلي روبينيو، وسيستفيد 
من عودة العب الوسط املشاكس 

جينارو غاتوزو من االصابة.
  ولــــدى روما الذي حل وصيفا 
٤ مــــرات في املواســــم اخلمســــة 
املهاجــــم ماركو  املاضيــــة، يبرز 
الذي باعه ميالن مطلع  بورييلو 
املوسم الفساح املجال امام مشاركة 

ابراهيموڤيتش.
اخــــرى، يلعب    وفي مبــــاراة 

تشيزينا مع كالياري.

  إنجلترا

الى خطف    يسعى ارســـنال 
النقاط الثالث عندما يستضيف 
ستوك سيتي الثاني عشر على 
ملعبه «االمارات» ضمن املرحلة 
الثامنة عشـــرة من الـ «برميير 
ليـــغ». وهي املـــرة االولى التي 
يواجه فيها مدافع ستوك راين 
شوكروس «املدفعجية» بعد أن 
كسر ســـاق العب االخير أرون 
رامســـي في فبراير املاضي، ما 
دفع ڤينغر الى وصف ســـتوك 

بأنه «فريق للرغبي».
  وفي باقـــي املباريات، يلعب 
سندرالند مع بولتون، وبرمنغهام 
مع نيوكاســـل، وبالكبيرن مع 
وست هام، وويغان مع استون 

ڤيال، وليڤربول مع فوالم.

  إسبانيا

  يريد برشلونة حامل اللقب انهاء 
العام ٢٠١٠ متصدرا عندما يحل على 
جاره اللدود اسبانيول في مواجهة 
قوية ضمن املرحلة السادسة عشرة 

من «الليغا» اليوم.
  ويتقدم برشلونة (٤٠ نقطة) 
بنقطتــــني على ريــــال مدريد بعد 
حتقيقه تســــعة انتصارات على 
التوالي، وبعشر نقاط عن ڤياريال 
الثالث، و١٢ نقطة عن اسبانيول 

الرابع.
  ويأمل ڤياريال الثالث تعويض 
خسارته املفاجئة أمام خيتافي في 
اجلولة املاضية عندما يســــتقبل 
مايــــوركا العاشــــر علــــى ملعبه 

«مارديغال». وفي باقي املباريات، 
يلعــــب ليڤانتــــي مــــع اتلتيــــك 
بلبــــاو، وديبورتيڤــــو الكورونا 
مع ســــبورتينغ خيخون، وريال 

سوسييداد مع ڤالنسيا.

  ألمانيا

  سيركز بوروسيا دورمتوند 

كل جهوده على الدوري احمللي 
الذي يتصـــدره بفارق  االملاني 
شاســـع عن اقرب منافسيه (١١ 
نقطة عن باير ليڤركوزن) وذلك 
بعد خروجه من مسابقة يوروبا 
ليغ بتعادله مع اشبيلية االسباني 
٢ - ٢، ليتأهل االخير على حسابه 
الى الدور الثاني. وكان دورمتوند 

خرج من مســـابقة كأس املانيا 
من الـــدور الثاني على يد فريق 
من الدرجـــة الثالثة، فلم يتبق 
البوندسليغا  له ســـوى دوري 
لينقذ موســـمه وهو في وضع 
اكثر من جيد الحراز لقبه الرابع 
في تاريخه.ويحقق دورمتوند 
موسما استثنائيا محليا بدليل 

جمعه ٤٣ نقطة فـــي ١٦ مباراة 
وهو رقم قياسي من خالل فوزه 
في ١٤ مباراة وتعادله في واحدة 
وخسارته واحدة ايضا، كما جنح 
في الفوز في ثماني مباريات خارج 
ملعبه على التوالي ايضا وهو رقم 
قياسي اخر.ويستطيع دورمتوند 
ان يجمع فـــي مباراته االخيرة 
رقما قياسيا هو ٤٤ نقطة بحوزة 
بايرن ميونيخ في موسم ٢٠٠٥-
٢٠٠٦ اذا خـــرج بنقاط مباراته 
الثالث ضد اينتراخت فرانكفورت 
خارج ملعبـــه. ويعترف مدرب 
دورمتوند الشاب يورغن كلوب 
بشأن فشل فريقه في بلوغ الدور 
الثاني ملسابقة يوروبا ليغ بقوله 
«هذا اخلروج لديه طعم العلقم، لم 
نبلغ قمة مستوانا بعد ونستطيع 
ان نقدم مستويات افضل».وفي 
املباريات االخرى، يلتقي شالكه 
مع كولن، وڤيـــردر برمين مع 
كايزرسلوترن، وڤولفسبورغ مع 
هوڤنهامي، ونورمبرغ مع هانوڤر، 

وسانت باولي مع ماينتس.

  فرنسا

  يستقبل باريس سان جرمان 
الوصيف (٣٠ نقطة) على ملعبه 
«بارك دي برانس» موناكو السابع 
عشر قمة املرحلة الثامنة عشرة 

من الدوري الفرنسي.
  وفي باقـــي املباريات، يلعب 
لنس مـــع كاين، ومونبلييه مع 
اوكســـير، ونيس مع بريست، 
ورين مع ڤالنســـيان، وسانت 
اتيان مع ارل افينيون، وتولوز 

مع لوريان.

 مواجهة نارية بني رونالدينيو وجنوم روما 

 قرعة دور الـ ٣٢  
 نابولي  ـ  ڤياريال  
 رينجرز  ـ  لشبونة  

 سبارتا براغ  ـ  ليڤربول  
 أندرخلت  ـ  أياكس  

 ليخ بوزنان  ـ  سبورتنغ براغا  
 بشكتاش  ـ  دينامو كييڤ  
 بازل  ـ  سبارتاك موسكو  

 يانغ بويز  ـ  زينيت سان بطرسبرغ 
 ريس سالونيكي  ـ  مانشستر سيتي  
 باوك اليوناني  ـ  سيسكا موسكو  

 إشبيلية ـ  بورتو  
 روبن كازان  ـ  تونتي أنشكيده  

 ليل الفرنسي  ـ أيندهوڤن  
 بنفيكا  ـ  شتوتغارت  

 باتي بوريسوف  ـ سان جرمان  
 ميتاليست  ـ  باير ليڤركوزن  

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الثامنة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٣:٤٥  سندرالند ـ بولتون 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  أرسنال ـ ستوك سيتي 
 أبوظبي الرياضية HD٤  ٦  برمنغهام ـ نيوكاسل 
 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  بالكبيرن ـ وست هام 
 أبوظبي الرياضية HD٢  ٦  ويغان ـ أستون ڤيال 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ٨:٣٠  ليڤربول ـ فوالم 
 إسبانيا (المرحلة السادسة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٨  ڤياريال ـ مايوركا 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  ليڤانتي ـ بلباو 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٨  ديبورتيڤو ـ خيخون 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  إسبانيول ـ برشلونة 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  سوسييداد ـ ڤالنسيا 

 إيطاليا (المرحلة السابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  تشيزينا ـ كالياري 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن ـ روما 

 المانيا (المرحلة السابعة عشرة) 
 ٥:٣٠  شالكه ـ كولن 

 ٥:٣٠  برمين ـ كايزرسلوترن 
 ٥:٣٠  ڤولفسبورغ ـ هوفنهامي 
 دبي الرياضية  ٥:٣٠  فرانكفورت ـ دورمتوند 

 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ هانوڤر 
 ٨:٣٠  سانت باولي ـ ماينتس 

 فرنسا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 ٩  لنس ـ كاين 

 ٩  مونبلييه ـ أوكسير 
 ٩  نيس ـ بريست 
 ٩  رين ـ ڤالنسيان 

 ٩  سانت إتيان ـ أفينيون 
 ٩  تولوز ـ لوريان 

 ١١  سان جرمان ـ موناكو 

 العب إيندهوڤن مارسيلو يحاول إبعاد تايسون عن الكرة  (أ.پ) 


