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يوروبا ليغ

ل����ح����ق ف�����ي�����اري�����ال االس�����ب�����ان�����ي وب�������اوك 
س��ال��ون��ي��ك��ي ال��ي��ون��ان��ي ب���رك���ب ال��ف��رق 
ال���� 32 م��ن مسابقة  ال���ى دور  امل��ت��أّه��ل��ة 
ال��دوري االوروب��ي )يوروبا ليغ( لكرة 
ف���وز االول ع��ل��ى مضيفه  ب��ع��د  ال���ق���دم، 
والثاني   ،1-2 البلجيكي  ب��روج  كلوب 
على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 
1-0، في الجولة السادسة االخيرة من 

منافسات املجموعة الرابعة. 
ف��ي امل���ب���اراة االول�����ى، س��ج��ل االي��ط��ال��ي 
ج��وس��ي��ب��ي روس������ي ه���دف���ي ف���ي���اري���ال، 
االول من ضربة رأسية )30( والثاني 
ت��ق��دم  ان  ب���ع���د   )34( ج������زاء  رك���ل���ة  م����ن 
صاحب االرض بواسطة الكاميروني 
تابع  ال��ذي  كويماها  دورج  روستاند 
برأسه ايضًا كرة في شباك الضيوف 

 .)28(
وف�����ي ال���ث���ان���ي���ة، س���ج���ل دي��م��ي��ت��ري��وس 
من  بقذيفة  الوحيد  ال��ه��دف  ب��االف��اس 

حافة منطقة الجزاء )59(. 
ورف���ع ف��ي��اري��ال رص��ي��ده ال��ى 12 نقطة 

مقابل 11 لباوك. 
وفي املجموعة الخامسة، حقق الكمار 
ال���ه���ول���ن���دي ف�����وزًا س���ه���ًا ع��ل��ى ضيفه 
ب���ات���ي ب���وري���س���وف ال���ب���ي���اروس���ي 0-3 
س��ج��ل��ه��ا ك���ول���ب���ن س���ي���غ���ث���ورس���ون )3 

و84( وآدم ماهر )86(. 
وف����ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة، ت���ع���ادل دي��ن��ام��و 
ك����ي����ي����ف االوك�����������ران�����������ي م�������ع ش����ي����ري����ف 

تيراسبول املولدافي 0-0. 
وكان دينامو كييف )11 نقطة( وباتي 
)10 نقاط( ضمنا تأهلما من الجوالت 

السابقة. 
وف�����ي امل���ج���م���وع���ة ال����س����ادس����ة، ت���ع���ادل 
س���ب���ارت���ا ب�����راغ ال��ت��ش��ي��ك��ي م���ع سسكا 
س��ج��ل��ه��م��ا   ،1-1 ال�����روس�����ي  م���وس���ك���و 
ل��س��ب��ارت��ا   )44( ك��ال��دي��ت��ش  ف���االك���اف 

وأالن جاغوييف )15( لسسكا. 
ن��ق��ط��ة(  وك������ان س��س��ك��ا م���وس���ك���و )16 
ن�����ق�����اط( ح���ج���زا  ب��������راغ )9  وس�����ب�����ارت�����ا 
ال����� 32 في  ب��ط��اق��ت��ي ال��ت��أه��ل ال����ى دور 

الجولة الخامسة. 
وف����ي م���ب���اراة ه��ام��ش��ي��ة، خ��س��ر ل����وزان 
ال���س���وي���س���ري ام������ام ض��ي��ف��ه ب��ال��ي��رم��و 
اي���زي���ك���ي���ي���ل  س���ج���ل���ه   ،1-0 االي����ط����ال����ي 

مونيوز )85(. 
وف�������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����ع�����اش�����رة، ح��س��م 
اش��ب��ي��ل��ي��ة االس���ب���ان���ي ب��ط��اق��ة ال��ت��أه��ل 
تعادل  بعدما   32 ال���  دور  ال��ى  الثانية 
م�����ع ض���ي���ف���ه ب����وروس����ي����ا دورت����م����ون����د 
م���واج���ه���ات  أق������وى  ف����ي  األمل����ان����ي 2-2، 

الجولة األخيرة. 
ول����م ي��ن��ت��ظ��ر دورت���م���ون���د س����وى أرب���ع 
دق���ائ���ق ح��ت��ى ي��ف��ت��ت��ح ال��ت��س��ج��ي��ل عبر 
من  ك��اغ��اوا  شينجي  الياباني  نجمه 

تسديدة من خارج منطقة الجزاء. 
لكن ه��ذا ال��ه��دف املبكر ل��م ي��ؤّث��ر على 
فانطلقوا  اشبيلية  العبي  معنويات 
ال���ى ال��ه��ج��وم والح����ت ام����ام اليكسس 
روانو فرصة لتعديل النتيجة عندما 
سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 

ف��اي��دن��ف��ي��ل��ي��ر  ال���ح���ارس روم�����ان  اال ان 
تمكن من التصدي لها )15(. 

ثم أعاد االيفواري روماريك األمور الى 
املالي  تمريرة  تلّقى  عندما  نصابها 
أن  بعد  العرضية  كانوتيه  فريديريك 
أخطأ املدافع البولوني لوكاس بيزيك 
ب��س��ه��ول��ة في  ف��ي تشتيتها وت��اب��ع��ه��ا 

الشباك )31(. 
وس���ري���ع���ًا أض�������اف ك���ان���وت���ي���ه ال���ه���دف 
ال����ث����ان����ي م�����ن ت����س����دي����دة رأس�����ي�����ة ب��ع��د 
بيروتي  دييغو  األرجنتيني  عرضية 

 .)34(
سوبوتيتش  نيفن  ال��ص��رب��ي  وأدرك 
ال���ت���ع���ادل ل��ل��ض��ي��وف م���ن رأس���ي���ة بعد 
كافيًا  يكن  ل��م  لكنه   )49( ركنية  رك��ل��ة 
ك��ان بحاجة  ان دورتموند  اذ  للتأهل 
ال������ى ال�����ف�����وز ل���ل���ح���اق ب����ب����اري����س س���ان 

جيرمان الفرنسي الى دور ال� 32 
وت����ع����ادل ب���اري���س س����ان ج���ي���رم���ان مع 
م��ض��ي��ف��ه ك���ارب���ات���ي ل��ف��ي��ف األوك����ران����ي 
لسان   )39( ل��وي��ن��دوال  سجلهما   ،1-1
جيرمان وفيديتسكي )45( لكارباتي. 
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة، بلغ 
ب��ع��د   32 ال������  دور  االي���ط���ال���ي  ن���اب���ول���ي 
فوزه على ضيفه شتيوا بوخاريست 

الروماني 1-0، سجله كافاني )90(. 
املتأّهل  االنكليزي  ليفربول  وت��ع��ادل 
ض��ي��ف��ه  م������ع  امل����ج����م����وع����ة  ع������ن  األول 

اوتريخت الهولندي 0-0. 
تغلب  عشرة،  الثانية  املجموعة  وف��ي 
ب�����ورت�����و ال���ب���رت���غ���ال���ي امل����ت����ص����در ع��ل��ى 
 ،1-3 البلغاري  ضيفه سسكا صوفيا 
سجلها اوتامندي )23( وميكايل )55( 
ل��ب��ورت��و ودي��ل��ي��ف  ورودري���غ���ي���ز )90( 

)48( لسسكا. 
املتأهل  ال��ت��رك��ي  بشيكطاش  ف��از  كما 
ال���ث���ان���ي ع����ن امل���ج���م���وع���ة ع���ل���ى ض��ي��ف��ه 
رابيد فيينا النمسوي 2-0، سجلهما 
واالملاني   )32( كواريسما  البرتغالي 

فابيان إرنيست )45(. 
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استبعد املالكون الجدد 
لبالكبيرن روفرز اإلنكليزي 

تعيني »األسطورة«، 
ألرجنتيني دييغو مارادونا 
مدربًا جديدًا للفريق، وذلك 
بعد األنباء التي تحدثت 

عن خطوة من هذا القبيل 
إثر إقالة سام أالردايس من 

منصبه؟ وقال أنورادها جيه 
ديساي رئيس املجموعة 

الهندية التي اشترت 
بالكبيرن: »أؤكد أن مارادونا 
ليس في قائمة املرشحني 

إطالقًا. لم نفكر فيه 
قّط«. وأضاف ديساي أن 

النادي يحتاج إلى مدرب له 
خبرة في الدوري اإلنكليزي، 
مضيفًا: »نحن نبحث عن 
مدرٍب كبير يتمتع بخبرة 
في الدوري هنا. نبحث عن 

شخص لعب في الدوري 
املمتاز أو دّرب فرقًا في 
البطولة«. وختم: »هناك 

الكثير من املدربني الذين 
يمكن التعاقد معهم حاليًا 

وندرس األمر. ال نريد أن 
نتخذ قرارًا على عجل ألننا 
عندما نتعاقد مع مدرٍب 
سيتعنّي عليه أن يستمر 

معنا لفترة طويلة ويقوم 
بعمٍل جيد«. 

بالكبيرن ال يريد 
مارادونا 

روماريك محتفاًل بهدفه في مرمى دورتموند )مارسيلو دل بوزو ــ رويترز( 

تأّهلت أندية فياريال 
وباوك سالونيكي ونابولي 

واشبيلية الى دور الـ 32 من 
مسابقة »يوروبا ليغ« في 
الجولة السادسة األخيرة 

من دور املجموعات 

إسبانيا أولى تصنيف »الفيفا« 
في 2010 

أنهت إسبانيا سنة 2010 في صدارة 
التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر 
عن االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«. 

وجاء الترتيب النهائي ألول ثالثة منتخبات 
على صورة منصة التتويج في كأس 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث 
أحرزت إسبانيا اللقب للمرة األولى في 
تاريخها بفوزها على هولندا 1ـــــ0 بعد 

التمديد، وحلول أملانيا ثالثة بفوزها على 
األوروغواي، علمًا بأن »املانشافت« تخطى 

نظيره البرازيلي هذا الشهر فتراجع األخير 
الى املركز الرابع. 

توتنهام لن يبيع بايل 

د رئيس توتنهام هوتسبر اإلنكليزي 
ّ
أك

دانيال ليفي أن إدارة النادي لن تبيع نجم 
الفريق الويلزي غاريث بايل في فترة 
االنتقاالت الشتوية املقبلة. وقال ليفي 

خالل اجتماع اإلدارة السنوي: »لم يسبق 
لنا كفريق بيع العبينا، هذا إذا نظرتم 

الى الصفقات الكبرى التي حصلت منذ 
مت رئاسة النادي«.  وتابع ليفي: »كان 

ّ
تسل

لبرباتوف )ديميتار( ومايكل كاريك عامان 
على انتهاء عقديهما، وكالهما أراد الرحيل 

ولهذا السبب جرى بيعهما. لكن في حالة 
 وأؤكد لكم 

ً
غاريث فهو يملك عقدًا طويال

أننا لن نبيعه«. وقال مدرب الفريق هاري 
ريدناب سابقًا عن بايل الذي انضم الى 

توتنهام عام 2007 قادمًا من ساوثمبتون: 
»ال ظهير أيسر في العالم أفضل منه«. 

فولسبورغ سيعرض 
شراء فان بومل 

كشف فولسبورغ األملاني عن رغبته في 
التعاقد مع العب وسط مواطنه بايرن 

ميونيخ الهولندي الدولي مارك فان بومل 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية. ولم 

يتوصل قائد الفريق البافاري، الذي ينتهي 
عقده مع فريقه في حزيران املقبل، الى 

اتفاق لتجديده، وبالتالي ينوي فولسبورغ 
الحصول على خدماته في أسرع وقت 

ممكن بحسب ما أوردت صحيفة »بيلد« 
األملانية. وتشير بعض التقارير الى اهتمام 

فولسبورغ أيضًا بخدمات العب آخر 
في بايرن ميونيخ هو األوكراني أناتولي 

تيموتشوك، لكن األولوية تبقى في التعاقد 
مع فان بومل.

أصداء عالمية

ترتيب املنتخبات العربية: 

9ـــــ مصر 1078 نقطة 
35ـــــ الجزائر 687 
45ـــــ تونس 576 
72ـــــ ليبيا 451 

79ـــــ املغرب 437 
81ـــــ السعودية 427 
92ـــــ السودان 366 
93ـــــ البحرين 351 

99ـــــ عمان 329 
101ـــــ العراق 323 

102ـــــ الكويت 317 
104ـــــ األردن 305 

105ـــــ اإلمارات 301 
107ـــــ سوريا 296 

114ـــــ قطر 260 
126ـــــ اليمن 212 

154ـــــ لبنان 92 
177ـــــ فلسطني 40 

180ـــــ موريتانيا 38 
182ـــــ الصومال 32

ترتيب املنتخبات ال�20 األوائل: 

1ـــــ إسبانيا 1887 نقطة 
2ـــــ هولندا 1723 
3ـــــ أملانيا 1485 

4ـــــ البرازيل 1446 
5ـــــ األرجنتني 1338 

6ـــــ إنكلترا 1195 
7ـــــ األوروغواي 1152 

8ـــــ البرتغال 1090 
9ـــــ مصر 1078 

10ـــــ كرواتيا 1075 
11ـــــ اليونان 1016 
12ـــــ النرويج 995 
13ـــــ روسيا 982 
14ـــــ إيطاليا 965 
15ـــــ تشيلي 950 

16ـــــ غانا 908 
17ـــــ سلوفينيا 897 

18ـــــ الواليات املتحدة 867 
19ـــــ فرنسا 867 

20ـــــ سلوفاكيا 854 


