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  ١٩  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أكد املدير الفني لفريق ليڤربول اإلجنليزي روي هودجســــون أنه «راض متاما» عما أســــفرت عنه قرعة  56 
بطولة الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)، وأوقعت القرعة فريق ليڤربول في مواجهة سبارتا براغ التشيكي في 
دور الـ ٣٢ للبطولة األوروبية. ويحل ليڤربول ضيفا على منافسه التشيكي ذهابا في ١٧ فبراير املقبل قبل أن 
يلتقي به إيابا على ملعب أنفيلد في األسبوع التالي، واعترف هودجسون بأنه كان من املمكن أن تأتي القرعة 
أكثر صعوبة على فريقه. وقال هودجســــون في تصريحات لقناة نادي ليڤربول الفضائية «اعتقد أنها قرعة 
جيدة للغاية.. هناك العديد من الفرق اجليدة في البطولة، حتى الفرق غير املصنفة.. وبالطبع هناك العديد 

من هذه الفرق من أقصى القارة األوروبية وهو ما كان سيشكل صعوبة علينا في السفر. 

 تدرب البرازيلي كاكا مع ناديه ريال مدريد اإلسباني، للمرة 
األولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الركبة في ٥ أغسطس 
املاضي، لم يكن هناك امل في عودة كاكا إلى التدريبات حتى 
العام اجلديد، لكن حالة الالعب البرازيلي حتسنت بشكل كبير 
خــــالل املرحلة األخيرة من العالج، ومتكن أخيرا من العودة، 
كما عاد األرجنتيني فرناندو غاغو إلى التدريبات اجلماعية 

لريال مدريد بعد جتاوزه إصابة في الركبة. 

 كاكا يتدرب للمرة األولى بعد ٤ أشهر من اإلصابة هودجسون راض عن قرعة «يوروبا ليغ»

 الثلوج تؤجل «قمة» تشلسي ومان يونايتد.. وهامبورغ يعمق جراح مونشنغالدباخ وبايرن ميونيخ لإلجهاز على شتوتغارت

  ريال مدريد «المتحفز» يواجه إشبيلية «المتراجع».. وصراع بين مرسيليا وليون 

وبارما مع بولونيا، وسمبدوريا مع جنوى.
  ألمانيا

  عمق هامبورغ من جراح بوروســــيا مونشنغالدباخ صاحب املركز 
األخير بفوزه عليه ٢-١ في عــقر دار األخير في افتتاح املرحلة السابعة 
عشرة (األخيرة في دور الذهاب) من بطولة أملانيا أول من امس، وصعد 
هامبورغ الى املركز الثــــامن مـــــؤقتا برصـــيد ٢٤ نقطة، في حني بقي 
مونشنغالدباخ في ذيل الترتيب وله ١٠ نقاط فقــــط، وقـــد افتتح اجلناح 
الهولندي الييرو ايليا التسجيل للضيوف بعد ان توغل داخل املنطقة 
وأطلق الكرة داخل الشــــباك (٤٦)، لكــــن فريقه لم ينعم كثيرا بتقدمه 
الن مونشنــــغالدباخ رد مــــباشرة بكرة راسية لكامارغو (٤٨)، وكانت 
الكلمة األخيرة لهامبورغ عندما سدد صانع العابه بيوتر تروشوفسكي 
ركلة حرة من اجلهة اليسرى فسددها داخل املنطقة لتتابع طريقها نحو 

الشباك دون ان يلمسها احد (٧٢). 
  ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على جاره اجلنوبي شــــتوتغارت الذي 
يعاني ويحتل مركزا متأخرا في الترتيب ويتهدده شــــبح الهبوط الى 

الدرجة الثانية. كما يلتقي باير ليڤركوزن مع فرايبوغ.
  فرنسا

   يشــــهد ملعب «فيلودروم» في جنوب فرنســــا قمة املرحلة املرحلة 
الثامنة عشــــرة من الدوري الفرنسي «ليغ ١» عندما يستقبل مرسيليا 
حامــــل اللقب ليون بطل الدوري بني ٢٠٠٢ و٢٠٠٧ اليوم، ويحتل ليون 
املركز الثالث بفارق نقطتني عن ليل املتصدر (٣١ نقطة)، ومرسيليا املركز 
اخلامس بفارق ٤ نقاط ليل، ويستقبل ليل املتصدر نانسي الثالث عشر، 
ويســــتقبل باريس سان جرمان الوصيف (٣٠ نقطة)على ملعبه «بارك 

دي برانس» موناكو السابع عشر، كما يلتقي سوشو مع بوردو. 

واوساسونا مع سرقسطة، وملقة مع أتلتيكو مدريد.
  إيطاليا

  يحل يوڤنتوس الوصيف على كييڤو الثاني عشر اليوم في املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االيطالي «سيري أ»، ويستقبل التسيو الرابع 
اودينيزي التاســــع في مباراة قوية، ونابولي املتأهل الى دور الـ ١٦ في 
مسابقة «يوروبا ليغ» ليتشــــي الثامن عشر، ويتصدر ميالن الترتيب 
بفارق ٦ نقاط عن كل من يوڤنتوس ونابولي والتسيو وعشر نقاط عن 

باليرمو وروما، وهو لم يعرف طعم اخلسارة منذ ٧ مباريات.
   وفي باقي املباريات، يلعب باري مع باليرمو، وكاتانيا مع بريشيا، 

 تأجلت مباراة القمة بني تشلســــي ومان يونايتد املقررة اليوم على 
ملعب ستانفورد بريدج في لندن بسبب تساقط الثلوج، كما أعلن النادي 
اللندني أمس، كما تأجلت للســــبب عينه ٤ مباريات كانت مقررة امس 
وهي: ارســــنال ـ ستوك سيتي، ويغان ـ استون ڤيال، ليڤربول ـ فوالم، 

برمنغهام ـ نيوكاسل.
  ويلتقــــي اليوم في املرحلة ١٨ وســــت بروميتش مع ولفرهامبتون، 

وبالكبول مع توتنهام.
  إسبانيا

   يسعى ريال مدريد الى االستفادة من احلالة الكارثية الشبيلية التي 
شهدت الفريق االندلسي يسقط في آخر ٤ مباريات ويتراجع الى املركز 
احلادي عشــــر، عندما يستقبله على ملعب «سانتياغو برنابيو» اليوم 
ضمن املرحلة السادسة عشرة من «الليغا»، ويتقدم برشلونة (٤٠ نقطة) 
بنقطتني على ريال مدريد بعد حتقيقه تســــعة انتصارات على التوالي، 
وبعشر نقاط عن ڤياريال الثالث، و١٢ نقطة عن اسبانيول الرابع. واستعاد 
ريال طريق الفوز بعد اخلسارة املذلة أمام برشلونة، وحقق الفوز مرتني، 
ويأمل في الوقت ذاته أن يلحق اسبانيول اخلسارة بجاره.لكن املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو يعاني من اصابات وايقافات عدة لفريقه، وهو 
حث الفريق على حتقيق فوز اضافي للبقاء على مقربة من برشلونة في 
الصدارة: «ال منلك تشابي (ألونسو)، مارسيلو أو سيرخيو (راموس)، 
كما يغيب الالعبون الذين تعرضوا لالصابة منذ فترة مثل كاكا وغاغو 
(فرناندو)»، وتابع مورينيو: «هدفنا االول هو الفوز على فريق اشبيلية 
الكبير، كي نبلغ فترة عيد امليالد ونحن في حالة جيدة للمنافسة على 
اللقب في العام اجلديد»، وقال مدرب اشبيلية غريغوريو مانزانو الذي 
حــــل بدال من املدرب املقال أنطوني ألفاريز «أصارع مع مجموعة تعاني 
من معنويات منخفضة»، وفي باقي املباريات، يلعب امليريا مع خيتافي، 

 الثلوج تغطي ستاد «االمارات» وتسببت في تأجيل مباراة ارسنال وستوك سيتي وقمة تشلسي ومان يونايتد  العب هامبورغ توماس رينكون في صراع فضائي مع العب مونشنغالدباخ جون ارانغو (رويترز) 

 الغاني اساموا جيان يواصل تألقه مع نادي سندرالند االجنليزي 

 فيرغسون سعيد بلقاء مرسيليا في دوري األبطال كاسياس: ال نشعر بروح الثأر تجاه ليون
 أكد حارس مرمى ريال مدريد واملنتخب االسباني 
إيكر كاسياس ان ليون منافس قوي ومن واجبنا أن 
نحترمه، خاصة بعد ما حدث العام املاضي حني ظن 
اجلميع أن ريال مدريد سيصعد إلى دور الثمانية، 
وهو ما لم يحدث، لقد اســــتفدنا من جتربة املاضي 
ولو كانت سيئة.. وعلينا اآلن أن نكون حذرين وأن 

نحترم ليون».
  وأضاف: «نتطلع بلهفة ملواجهة ليون ألنه أخرجنا 
من البطولة العام املاضي، لكننا ال نشعر بروح الثأر 
وكأن األمر مســــألة حياة أو موت.. ستكون مباراة 

مهمة بالنسبة لنا، ويجب أن نحترم منافسنا الذي 
أخرجنا من البطولة العــــام املاضي ولو بدا وكأنه 
الفريق الضعيف»، وأوضح في تصريحات نشرها 
ريال مدريد مبوقعه على اإلنترنت «هناك أشخاص 
يسعون الى خلق اخلالفات واألجواء السيئة داخل 
الفريق، علما أن الواقع هو النقيض متاما.. كريستيانو 
رونالدو وأنا منســــجمان للغاية.. نحن قادمان من 
مكانني مختلفني، لكن هذا ال يعني أننا متباعدان أو 
أننا نتحدى بعضنا البعض. العكس متاما يحدث.. 

اجلو رائع هنا.. لدينا مجموعة شابة ومنسجمة.

 لم يندهش السير أليكس فيرغسون املدير الفني 
لفريق مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم عندما 
أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا فريقه 
في مواجهة مرسيليا بطل فرنسا في دور الستة 
عشــــر بالبطولة األوروبية، وحتدث فيرغسون 
عن «جو رائع» و»مساندة مذهلة» يتوقعها في 
املباراة أمام مرســــيليا بستاد فيلودروم. وأشار 
فيرغسون إلى أن مرسيليا ليس بالفريق الغريب 
بالنسبة له وأنه يعلم الكثير عن أبطال فرنسا، 
وكان فيرغسون قاد مان يونايتد أمام مرسيليا في 

دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا في موسم 
١٩٩٩/٢٠٠٠ وحقق مــــان يونايتد الفوز حينذاك 
على أرضه بنتيجة٢-١ لكنه خســــر في فرنسا 
١-٠، وقال فيرغسون (٦٨ عاما) في تصريحات 
نشرها يويفا مبوقعه على اإلنترنت «مرسيليا 
يبدو مذهال على أرضه، فاجلو الرائع واملساندة 
الهائلــــة تضمن له ذلك.. تغيــــرت حظوظه إلى 
األفضل في العامني أو الثالثة أعوام املاضية بعد 
فترة من اإلخفاق، وأعتقد أن املباراة ستشــــكل 

مواجهة صعبة.

 ڤينغر: أحتاج إلى ٣ حراس 
  

  أكد الفرنسي آرسني ڤينغر املدير الفني لفريق أرسنال اإلجنليزي 
أن ناديا بحجم أرسنال يحتاج الى ثالثة حراس مرمى من الطراز 
العاملي، وكان احلارس الپولندي الشـــاب شـــيزني حصل على 
فرصة املشاركة األولى في الدوري اإلجنليزي املمتاز في املباراة 
أمام مان يونايتد يوم االثنني املاضي بعدما تسببت اإلصابة في 
غياب احلارسني لوكاس فابيانسكي ومانويل أملونيا.ويأتي ذلك 
ليعزز وجهة نظر ڤينغر في ضرورة تدعيم صفوف فريق أرسنال، 
وقال ڤينغر في تصريحات نشرها أرسنال مبوقعه على اإلنترنت 
«نريد ثالثة حراس من الطراز األول. دفعنا بشيزني الذي شارك 
للمرة األولى في الدوري اإلجنليزي في مباراة يوم االثنني وكان 

فابيانسكي على مقعد البدالء.

 رومينيغه يخشى مواجهة إنتر
  وڤان غال راض عن القرعة

  
  اعترف نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني كارل هاينز رومينيغه 
بصعوبــــة مواجهة إنتر ميالن اإليطالي ببطولــــة دوري أبطال أوروبا. 
وكان إنتر ميالن تغلب على بايرن ميونيخ في نهائي البطولة في مايو 
املاضي بالعاصمة االســــبانية مدريد ليتــــوج بأول لقب أوروبي له منذ 
عــــام ١٩٦٥، وقال رومينيغه «مواجهة إنتــــر ميالن تعد صعبة للغاية، 
رمبا تكون اصعب مواجهة في القرعة.. ولكنها منافسة مثيرة بالنسبة 
لنا.. فبعد هزميتنا في مايو لدينا اآلن الفرصة للثأر»، ومن جانبه أبدى 
املدير الفني لفريق بايرن ميونيخ لويس ڤان غال رضاه عما أســــفرت 
عنه قرعة بطولة دوري أبطل أوروبا وقال ڤان غال: «ال أعتقد أنها قرعة 
ســــيئة. وأضاف: «لم تعد هناك مباريات سهلة». من جانب آخر جرى 

بيع جميع تذاكر مباراة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميالن.

 الغاني جيان العب العام  بحسب «بي. بي. سي»

 اختير العب وســـط منتخب غانا ونادي سندرالند االجنليزي 
اســـاموا جيان العب العام في افريقيا بحســـب اســـتفتاء اذاعة 
«بي. بي. ســـي» البريطانية، وتقدم جيان الذي انتقل الى الفريق 
االجنليزي مطلع هذا الصيف قادما من رين الفرنسي على مواطنه 
اندري ايو (مرسيليا) والعاجيني ديدييه دروغبا (تشلسي) ويايا 
توريه (مانشستر سيتي) باالضافة الى الكاميروني صامويل ايتو 
(انترميالن)، وكان جيان سجل اربعة اهداف في بطولة كاس االمم 

االفريقية التي استضافتها انغوال مطلع العام احلالي وقاد منتخب 
بالده الى املباراة النهائية قبل ان يخسر امام مصر ٠-١. كما تألق 
في نهائيات كاس العالم في جنوب افريقيا حيث ساهم في قيادة 
منتخب بالده الى الدور ربع النهائي قبل خسارته بركالت الترجيح 
امام نظيره االوروغوياني، وينافس جيان ايضا على لقب افضل 
العب افريقي الذي مينحه االحتاد القاري للعبة والذي من املنتظر 

ان يوزع غدا في القاهرة.

 عالمية  متفرقات 

  تأجلت مباراة سلتيك مع هاميلتون التي كانت مقررة 
امس ضمن الدوري االســـكوتلندي بسبب تراكم اجلليد 
علـــى ملعب نيو دوغالس بارك. وهي املباراة الرابعة في 
الدوري االسكوتلندي التي تقع ضحية الطقس السيئ في 

اجلزيرة البريطانية.
   أعلن حارس املرمى السابق للمنتخب األميركي لكرة القدم 
كيسي كيلر أنه سيعتزل اللعب نهاية موسم ٢٠١١ املقبل، كان 
كيلر (٤١ عاما) مدد عقده مع فريقه األميركي سياتل ساوندرز 
ــم واحد، ولكنه أكد أنه سينهي مشواره الذي امتد  ملدة موس

إلى ٢٠ عاما في املالعب مبجرد انتهاء ذلك العام.
   سيغيب العب وســـط مان يونايتد املخضرم بول 
ســـكولز عن املالعب حتى مطلع العام املقبل الصابة في 
احملالب كما اعلن ناديه، وأصيب ســـكولز (٣٦ عاما) في 
مبـــاراة فريقه ضد رينجرز في ٢٤ نوفمبر املاضي ضمن 

مسابقة دوري ابطال أوروبا.
   تعاقد نادي نابولي االيطالي مع املدافع األرجنتيني الشاب 
فيديريكو فرنانديس وسينضم الى صفوفه في يونيو املقبل، 
ــب ما ذكرت الصحف االيطالية. وأحرز فرنانديس (٢١  بحس
عاما، و١٫٨٩م) لقب الدوري االفتتاحي مع استوديانتس ال بالتا 
ــام قليلة، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس  منذ اي

عام ٢٠٠٩.
   انتخبت اجلمعية العمومية لالحتاد الفرنسي لكرة 
القدم فرنان دوشوسوا رئيســـا لالحتاد بأكثرية ٧٩٫٤٪ 
من األصوات امس، ويشـــغل دوشوشوا منصب الرئيس 
بالوكالة منذ ٢٣ يوليو املاضي خلفا للرئيس املســـتقيل 

من منصبه جان بيار اسكاليت.
   وّقع «امللك» ليبرون جيمس ثالثيته املزدوجة الرقم ٣٠ 
في مسيرته، وقاد ميامي هيت الى الفوز على نيويورك نيكس 
١١٣-٩١ ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، وحقق 
لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوسمني األخيرين فوزه 
العشرين على حساب مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ٩٣-٨١ 

على ملعب «ولس فارغو سنتر» أمام ٢٠٫٣٦٦ متفرجا. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثامنة عشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٣  وست بروميتش ـ ولڤرهامبتون 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٤:٣٠  بالكبول ـ توتنهام 

 إسبانيا (المرحلة السادسة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  امليريا ـ خيتافي 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  اوساسونا ـ سرقسطة 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  ملقة ـ أتلتيكو مدريد 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ريال مدريد ـ إشبيلية 

 إيطاليا (المرحلة السابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  التسيو ـ اودينيزي 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٥  باري ـ باليرمو 
 ٥  كاتانيا ـ بريشيا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  كييفو ـ يوڤنتوس 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  نابولي ـ ليتشي 
 ٥  بارما ـ بولونيا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  سمبدوريا ـ جنوى 

 ألمانيا (المرحلة السابعة عشرة) 
 ٥:٣٠  باير ليڤركوزن ـ فرايبورغ 
 دبي الرياضية ٢  ٧:٣٠  شتوتغارت ـ بايرن ميونيخ 

 فرنسا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 ٧  ليل ـ نانسي 

 ٧  سوشو ـ بوردو 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  مرسيليا ـ ليون 

 تشارلتون يسلم بيكام
  جائزة «اإلنجاز مدى الحياة»

  
  يتسلم جنم كرة القدم اإلجنليزي املخضرم ديڤيد بيكام اليوم جائزة 
«اإلجنــــاز مدى احلياة» التي تقدمها إليه هيئــــة اإلذاعـة البريطانـــية 
«بي.بي.سي» في حفل «شخصية العام الرياضية» الذي يقام اليوم في 
برمنغهام. أصبح بيكام بذلك أصغر فائز بهذه اجلائزة، التي سيتسلمها 
من مواطنه «ســــير» بوبي تشــــارلتون (٧٣ عاما)، والذي فاز بها قبل 
عامــــني.  يحتفل بيكام بهذه املناســــبة مع جميع أفــــراد عائلته حيث 
سيرافقونه إلى احلفل، وسيكون في مقدمتهم زوجته فيكتوريا آدمز، 
مطربة «البوب» الشهيرة الســــابقة وأبناؤه الثالثة بروكلني وروميو 
وكروث ووالده تيد ووالدته ساندرا وشقيقته جوان، باإلضافة لوالدي 
فيكتوريا توني وجاكي وشــــقيقها كريستيان وشقيقتها لويز. ذكرت 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فــــي موقعها على االنترنت امس أن 
والد بيكام سيمحو بحضوره في حفل اليوم ما تردد في اآلونة األخيرة 

عن مشاكله مع النجم الشهير. 

 العبو دورتموند يهنئون زيدان بـ «آدم»
  

  رزق املصري الدولي محمد زيدان، مهاجم بوروسيا دورمتوند 
األملاني، مبولوده األول من صديقته «ستينا»، حسبما أفاد املوقع 

الرسمي للنادي على االنترنت.
ــهير وهو يحمل  ــر املوقع الرسمي صورة لالعب الش   ونش

مولوده األول الذي بلغ وزنه ٣٫١٥٠ كيلوغراما.
  نقل املوقع عن الالعب قوله «األم والطفل بحالة جيدة، ونشعر 

بسعادة بالغة.. حضرت والدة الطفل.. كانت حلظة رائعة».
  أطلق زيدان  (٢٩ عاما) على مولوده األول اسم آدم.

ــفى من أجل    وقال زيدان الذي ترك األم والطفل في املستش
املشاركة في تدريبات فريقه، إن جميع زمالئه بالفريق حرصوا 

على تهنئته «بحرارة شديدة». 


