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اعلنت صحيفة »بيلد« االملانية الرياضية الواسعة االنتشار ان 44
قائد منتخب املانيا الفائز بكأس العالم عام 1990 لوثار ماتيوس 
مرشح لتدريب فريق هرتا برلني الذي استغنى عن مدربه السويسري 
لوسيان فافر بعد النتائج املخيبة التي حققها هذا املوسم باشرافه. 
ومتت اقالة فافر اثر اخلسارة القاسية لفريقه امام هوفنهامي االحد 
1-5 والذي جعلته يقبع في اس���فل الترتيب، علما ان خسر على 

ارضه االسبوع قبل املاضي ايضا امام فرايبورغ 4-0.

اعتبر مدرب منتخب اجنلترا لكرة القدم، االيطالي فابيو كابيللو ان االرجنتيني 
ليونيل ميس����ي مهاجم برشلونة االس����باني هو افضل العب في العالم حاليا 
ورش����حه لكي يتوج افضل العب في العالم هذه السنة.وقال كابيللو »ميسي 
ليس وحده بالطبع، هناك كريستيانو رونالدو وكاكا وزالتان ابراهيموڤيتش 
وواين روني وستيڤن جيرارد، انها مجموعة رائعة من الالعبني، لكن بالنسبة 
الي شخصيا فان ميس����ي يتفوق عليهم«، وكشف »انه العب ال ميكن التكهن 

ماذا سيفعل عندما تكون الكرة في حوزته، لديه خيال كبير«.

ماتيوس مرشح لتدريب هرتا برلين كابيللو: ميسي أفضل العب في العالم

مواجهة مرتقبة بني النجمني الفرنسيني داڤيد تريزيغيه وفرانك ريبيري

رونالدو بانتظار رونالدينيو

عالمية متفرقات

انسحبت املكس���يك امس من السباق 
على استضافة مونديال 2018 أو 2022 بسبب 
األزمة املالية، وذلك حسب ما أعلن االحتاد 
احملل���ي لكرة القدم في موقعه على ش���بكة 

االنترنت.
تركت احلركة الرياضية في افغانس��تان 
املآسي واحلروب التي تعاني منها البالد منذ اعوام 
وانتخبت جلنة اوملبية ضمت في عضويتها خمس 

نساء وذلك للمرة االولى في تاريخها.
اعلن االحتاد الروس���ي اللعاب القوى 
ان العداءة يوليا بيتشونكينا، حاملة الرقم 
القياسي لس���باق 400 م حواجز 52.34 ث، 
قررت وضع حد ملس���يرتها بسبب مشاكل 

صحية متكررة.
مدد نادي أورالندو ماجيك وصيف بطل 
الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة، عقد 

مدربه ستان فان غاندي حتى عام 2011.
خرجت الروسية ايلينا دمينتييڤا حاملة 
ذهبية اوملبياد بكني 2008 من الدور الثاني 

لدورة طوكيو الدولية للتنس، بعد خسارتها 
أمام األوكرانية كاتارينا بوندارنكو 2-6 -و7-

6 )7-3( و6-1.
تأه��ل القبرص��ي مارك��وس بغدادي��س 
واالميرك��ي تايلور دنت الى ال��دور الثاني من 

دورة كواالملبور الدولية للتنس.
سيعلن بطل العالم السابق في فورموال 
واحد السائق االسباني فرناندو الونسو غدا 
اخلميس، موافقته على االنضمام الى فريق 
فيراري ملدة خمسة أعوام مقابل راتب سنوي 

قدره 25 مليون يورو.
يستعد بطل السباحة سيزار سيلو واملصنف 
األول الس��ابق للرابطة العاملي��ة لالعبي التنس 
احملترفني غوستافو كويرتن للسفر إلى كوبنهاغن 
ملساندة ملف ريو دي جانيرو في حملة استضافة 

دورة األلعاب األوملبية عام 2016.
اعلن االحتاد البلجيكي لكرة القدم ان الدولي 
السابق مارك فيلموتس عني مساعدا للهولندي 

ديك ادفوكات مدرب منتخب بلجيكا.

فوز مانشستر سيتي على وست هام 

كاسياس: مرسيليا صعب 

فاز مانشستر سيتي على ضيفه وست هام 3-1 في ختام 
المرحلة الس���ابعة من الدوري االنجليزي لكرة القدم.وحقق 
مانشستر س���يتي فوزا منطقيا على منافسه ورفع رصيده 
الى 15 نقطة وعاد بين الكبار في المركز الخامس وله مباراة 
مؤجلة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدرين مان يونايتد حامل 
اللقب في المواسم الثالثة االخيرة وتشلسي، وبفارق االهداف 
خلف ليڤربول وتوتنهام، فيما وقف رصيد وس���ت هام عند 
4 نقاط في المركز الثامن عش���ر عل���ى الئحة الترتيب التي 
تضم 20 فريقا.وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في وقت 
مبكر بعدما عكس البلغاري مارتن بتروف عرضية استقبلها 
االرجنتيني كارلوس تيفيز وتابعها بيمناه من زاوية ضيقة 
في مرمى الحارس روبرت غرين )5(.وادرك وست هام التعادل 
ع���ن طريق كارلتون كول الذي تابع ك���رة وصلته من ركلة 
حرة نفذها بدقة التش���يكي رادوس���الف كوفاتش الى داخل 

المنطقة )24(.
ونج���ح بتروف في تنفيذ ركلة حرة وضع منها الكرة في 
اس���فل الزاوية اليسرى مس���جال الهدف الثاني فاعاد التقدم 

الصحاب االرض )31(.
وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي بالهدف الثالث 
من رأسية لتيفيز اثر متابعة لكرة عرضية ارسلها الويلزي 

كريغ بيالمي )61(.

قال ايكر كاس���ياس حارس مرمى ريال مدري���د ان مواجهة 
مرسيليا س���تكون اصعب اختبار للفريق في املوسم حتى االن 
مضيفا: سيسعى العبا ريال السابقني غابرييل هاينتزه وفرناندو 
موريانتيس لتقدمي مباراة رائعة وهذا امر مؤكد. وسيكون امرا 
مش���وقا لهما العودة الى ملعبنا بعد سنوات كثيرة معنا وهذا 
شيء يثير املش���اعر. امتنى لهما التوفيق النه كانت لنا اوقات 

جيدة معا.

ر« رونالدو  رونالدينيو »يدوِّ
صحيف���ة  كش���فت 
فولي���ا دي س���او باولو 
الواس���عة  البرازيلي���ة 
االنتشار ان العب وسط 
النجم  مي���الن االيطالي 
رونالدينيو،  البرازيلي 
في طريقه الى االنضمام 
لن���ادي كورينثيانز في 
الى  املقبل ليلعب  يناير 
جانب مواطن���ه وبطل 
العالم السابق رونالدو.

وأضاف���ت الصحيفة 
 29( رونالديني���و  ان 
عاما( صاحب املستويات 
العادي���ة حالي���ا، يريد 
استعادة قيمته السابقة، 
ك���ي يس���تدعيه مدرب 
البرازيل دونغا  منتخب 
مجددا الى السيليساو قبل 
نهائيات كأس العالم 2010 

في جنوب افريقيا.

ستكون مواجهة بايرن ميونيخ االملاني 
ويوڤنتوس االيطالي أقوى مواجهات اليوم، 
في اجلولة الثانية من الدور االول ملسابقة 
دوري ابط����ال اوروبا لكرة القدم، في حني 
يسعى ريال مدريد االسباني الى مواصلة 
بدايته الصاروخية عندما يستقبل مرسيليا 

الفرنسي.
ويتواجه عمالقان من القارة االوروبية 
على ملعب »أليانتيس أرينا« في ميونيخ، 
حيث يستقبل بايرن ميونيخ األملاني حامل 
اللقب 4 مرات مع يوڤنتوس االيطالي حامل 

اللقب مرتني في مباراة قمة.
الباڤاري ناجحة  الفريق  وكانت بداية 
بعد فوزه 3-0 على ماكابي حيفا افتتاحا، 
في حني تعثر يوڤنتوس على ارضه امام 

بوردو الفرنسي 1-1.
وس����تكون املواجهة االولى بني مدرب 
بايرن الهولن����دي لويس فان غال ومدرب 
يوڤنتوس تشيرو فيرارا، بعد نهائي 1996 
الذي خسره فان غال مدربا الياكس الهولندي 
انذاك بركالت الترجيح امام فيرارا مدافع 

يوڤنتوس.
ويغيب عن السيدة العجوز قلب دفاعه 
املخضرم فابيو كانافارو الذي تعرض الصابة 

خالل مباراة بوردو االخيرة.
وحدد جانلويجي بوفون حارس مرمى 
يوڤنتوس في مقابلة مع صحيفة »ال غازيتا 
ديللو سبورت«، املتخصصة أهداف فريقه 
وأهدافه الشخصية للفترة املقبلة: »أوال، 
دوري االبطال الذي لم أحرز لقبه سابقا، 
ثم كأس العالم مجددا. وأخيرا، من يعلم، 

رمبا الكرة الذهبية«.
وعن مباراة بايرن، قال احلارس العمالق: 
»ستكون أصعب من مباراتنا االولى امام 
بوردو. ندرك ان فريق لوران بالن )بوردو( 

منظ����م، لكن بايرن ميلك فريقا أفضل. في 
دوري االبط����ال، يجب ان تغامر وتخاطر. 
حتى االن، بني الفرق االيطالية، كان ميالن 

االكثر مخاطرة في طريقة لعبه«.
من جهته قال ڤان غال اخلائب خلسارة 
فريقه امام هامبورغ 0-1 في الدوري احمللي 
يوم السبت املاضي: »يوڤنتوس فريق جيد 
رغم تعادله في اخر مبارياته في الدوري«، 
وهو أفصح عن شفاء االرجنيتيني مارتن 
دمييكيلي����س ومش����اركته الول مرة في 
التمارين، وعن عودة الهولندي مارك فان 
بومل االس����بوع املقبل الى التمارين، وفي 
نفس املجموعة يستقبل بوردو الفرنسي 
على ملعبه جاك ش����ابان دمل����اس ماكابي 

حيفا.

 مان يونايتد للفوز الثامن 

وفي املجموعة الثانية، يأمل مان يونايتد 
االجنليزي حتقيق فوزه الثامن على التوالي 
عندما يستقبل بطل املانيا فولفسبورغ على 

ملعبه اولد ترافورد.
وخرج مان يونايتد فائزا في املواجهة 
االولى مع بش����يكتاش الترك����ي 1-0، كما 
تغلب فولفس����بورغ على سسكا موسكو 

الروسي 1-3.
ويقول جون أوشي أحد املسجلني خالل 
فوز مان يونايتد على ستوك سيتي يوم 
السبت املاضي في الدوري احمللي: »عرفنا 
انه يجب حتقيق االنتصارات بعد خسارتنا 
املفاجئة امام بيرنلي، ولطاملا ردننا بالطريقة 

املناسبة بعد تعرضنا الي خسارة«.
ويس����عى حارس الشياطني احلمر بن 
فوس����تر الى تعويض هفوات����ه االخيرة، 
خصوصا في مباراة مانشس����تر س����يتي 

)4-3( في الدوري.

وعن هذا املوضوع، يقول املدافع الصربي 
نيمانيا ڤيديتش: »أشعر باألمان عندما يكون 

بن خلفي، واني ملىء الثقة فيه«.
وسيواجه فريق املدرب السير اليكس 
فيرغسون، الثنائي الهجومي املرعب املؤلف 
من البرازيلي غرافيتي والبوس����ني أدين 
دزيكو، اللذين س����جال 54 هدف����ا للنادي 
االخضر املوسم املاضي في البوندسليغه 

)28 لغرافيت و26 لدزيكو(.
ورأى غرافيت����ي ان: »هدفنا هو تقدمي 
مباراة جيدة واحلصول على النقاط الثالث«، 
م����ع العلم ان مان يونايتد لم يخس����ر في 
املسابقة على ارضه منذ فبراير 2005 امام 

ميالن االيطالي 1-0.
أما دزيكو، ف����رأى انها: »فرصة رائعة 
ملواجهة أفضل املدافعني في العالم، وأريد 
اثب����ات قدرتي على اللعب في املس����توى 

االول«.
وفي نفس املجموعة، يستقبل سسكا 
موسكو الروس����ي على ملعبه لوجنيكي 
في موسكو بشيكتاش التركي في مباراة 
مبكرة، بحيث يسعى الفريقان الى حتقيق 

أولى نقاطهما في املسابقة.

 استضافة »الملكي«

الثالثة، يستقبل ريال  وفي املجموعة 
مدريد متصدر الدوري االسباني مرسيليا 
الفرنسي على ملعبه سانتياغو برنابيو، 
منتش����يا من فوزه االول عل����ى زيوريخ 

السويسري 2-5.
وقال العب ريال شابي الونسو املنتقل من 
ليڤربول االجنليزي الصيف املنصرم: »اذا 
فزنا على مرسيليا سنخلق فارقا جيدا في 
املجموعة، رغم ان الوضع معرض للتعقيد 

في املستقبل«.

وسقط مرس����يليا يوم السبت املاضي 
2-3 امام ڤالنسيان في الدوري احمللي، وهو 
كان خسر ايضا مباراته االولى في دوري 

االبطال امام ميالن االيطالي 2-1.
ويقول ديدييه ديش����ان الفائز باللقب 
كالعب عام 1993 مع الفريق الفرنسي: »ميلك 
ريال املوهبة في جميع املراكز، وهم قادرون 

على صنع الفارق في اي حلظة«.
ورغم فوز الفريق امللكي على تينيريفي 
3-0 ف����ي الليغا، اال ان جنم����ه البرتغالي 
كريس����تيانو رونالدو خرج غاضبا بعدما 
اس����تبدله مدربه مانوي����ل بيليغريني في 
الدقيقة 77، وهو ما رأى فيه املدرب التشيلي: 
»انه امر عادي. أي العب ال يحب ان يترك 
امللعب، لكنني أق����وم مبا هو االفضل لكل 
الفريق«.  وتتجه االنظار الى االستقبال الذي 
سيلقاه مهاجم مرسيليا املخضرم االسباني 
فرناندو موريانتيس )33 عاما( الذي أمضى 
سنوات ذهبية في ملعب سانتياغو برنابيو 
حيث أحرز 3 مرات لقب دوري االبطال و6 
مرات لقب الدوري احمللي. كذلك يعود املدافع 
االرجنتيني غابرييل هاينتزه والذي تخلى 

عنه بيليغيرين مطلع املوسم.
وف����ي نفس املجموع����ة، يواجه ميالن 
االيطالي مش����كلة نادرة تتمثل في عقمه 
بتسجيل األهداف قبل استضافته زيوريخ 

السويسري على ملعب سان سيرو.
ورغم فوزه على مرسيليا الفرنسي 1-2 
في اجلولة االولى بهدفي املخضرم فيليبو 
انزاغي، اال ان الفريق اللومباردي يعاني 
ملعرفة طريق الشباك في الدوري احمللي. 
فقد س����جل ميالن ثالثة أهداف فقط في 6 
مباريات الدوري، ولم يتفوق بذلك سوى 
على فريقي املؤخرة. وهذه البداية التهديفية 
األسوأ مليالن منذ موسم 1981-1982 عندما 

كانت املرة االخيرة التي يس����قط فيها الى 
الدرجة الثانية.

ويعتم����د مي����الن على تش����كيلة من 
املخضرم����ني، الذين يبتع����دون يوما بعد 
يوم عن مس����توياتهم الرائعة في املاضي، 
أمثال أندري����ا بيرلو، جين����ارو غاتوزو، 
امبروزيني والهولندي كالرنس  ماسيمو 

سيدورف.
وفي خط الدفاع ظهر خط الفريق الذي 
احرز لقب املسابقة س����بع مرات، مهزوزا 
مع اليساندرو نيس����تا واجلورجي كاخا 
كاالدزي، في حني يفتقد خط الوسط الى 
ملس����ات البرازيلي رونالدينيو الذي يبدو 
شبحا حقيقيا للنجم الذي ملع مع برشلونة 

االسباني سابقا.

 تشلسي بدون دروغبا 

وفي املجموعة الرابعة، ينتقل تشلسي 
االجنليزي الى اجلزيرة القبرصية ملواجهة 
أبويل نيقوسيا في املجموعة الرابعة على 
ملعب »جي سي بي« في العاصمة نيقوسيا. 
وحصل أبوي����ل، الفريق القبرصي الثاني 
الذي يشارك في املسابقة بعد انورثوسيس 
العام املاضي، على نقطة ثمينة بتعادله مع 
أتلتيك����و مدريد في اجلولة االولى )0-0( 
خارج أرضه، في وقت فاز تشلس����ي على 

بورتو البرتغالي 1-صفر.
 ويغيب املهاجم العاجي ديدييه دروغبا 
واملداف����ع البرتغالي جوزيه بوس����ينغوا 
اليقافهما، واالملاني ميكايل باالك والنيجيري 
جون اوبي ميكيل الصابتهما، في حني حتوم 
الشكوك حول مشاركة الظهير االيسر أشلي 
كول.  وفي نفس املجموعة يتسقبل بورتو 
البرتغالي أتلتيكو مدريد االس����باني على 

استاديو دو دراغاو في بورتو.

بايرن ميونيخ ويوڤنتوس
في »قمة البحث عن الذات«

مان يونايتد في اختبار أمام دزيكو وغرافيتي وريال مدريد يواجه مرسيليا وميالن الستعادة هيبته أمام زيوريخ في أبطال أوروبا 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +9:456بايرين ميونيخ � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +9:458بوردو – ماكابي حيفا

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +9:453مان يونايتد � ڤولفسبورغ

اجلزيرة الرياضية +7:308سسكا موسكو � بشكتاش

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +9:452ميالن � زيوريخ

اجلزيرة الرياضية +9:455ريال مدريد � مرسيليا

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +9:457ابويل - تشلسي

اجلزيرة الرياضية +9:451بورتو � اتلتيكو مدريد


