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 وسام الشرف لبولت 

»األولمبية« في األمم المتحدة

إقالة سانتانا وباريرا 
منح العداء اوساين بولت وسام يطلب العودة

الشرف اجلامايكي، ارفع وسام في 
بالده، بعد االجنازات التي حققها في 
بطولة العالم االخيرة اللعاب القوى 

في اغسطس املاضي في برلني.

 أعلنت اللجنة االوملبية الدولية 
حصولها على صفة مراقب من قبل 
األمم املتحدة.  وقال رئيس اللجنة 
االوملبية جاك روغ »ان القرار اعتراف 
كبير بان الرياضة تلعب دورا في في 

بناء عالم أفضل وأكثر سالما«.

اعلن االحتاد اجلنوب افريقي 
لك���رة الق���دم عن اقال���ة مدرب 
املنتخب الوطني، البرازيلي جويل 
سانتانا، بعد خسارة الفريق في 8 

من املباريات التسع االخيرة.
وتأتي اقالة سانتانا، التي اعلن 
عنها ناطق باس���م االحتاد، قبل 
اقل من 8 اش���هر على استضافة 
جنوب افريقيا ملونديال 2010 من 

11 يونيو الى 11 يوليو.
م���ن جهت���ه، أب���دى املدرب 
البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا 
»االستعداد لتقييم« فكرة العودة 

لتولي تدريب جنوب أفريقيا.

أعرب السويسري جوزيف بالتر عن رغبته في احلصول على 
فترة رابعة كرئيس لالحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

وقال بالتر في تصريحات نش���رتها صحيفة »ال غازيتا 
ديللو س���بورت« اإليطالية الصادرة امس: »مهمتي في كرة 

القدم لم تنته بعد«.
وأعرب بالتر عن أمله في أن يحصل مرة أخرى على الثقة 
خالل اجتماع الفيفا في عام 2011 مؤكدا: »كرة القدم هي حياتي«، 

يذكر أن بالتر )73 عاما( يترأس الفيفا منذ عام 1998.
م���ن جهة اخرى، أعلن االحتاد املكس���يكي لكرة القدم أن 
بالتر سيقدم يوم التاسع من نوفمبر املقبل القميص اجلديد 
للمنتخب املكس���يكي الذي س���يرتديه العبو الفريق خالل 
مباريات بطولة كأس العالم التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
العام املقبل. وسيكون رئيس الفيفا هو املسؤول عن تقدمي 
القميص اجلدي���د مبقر متح���ف األنثروبولوجيا والتاريخ 

بالعاصمة املكسيكية.

ذكر املوقع اإللكتروني لصحيفة »بيلد« أن أولي هونيس 
مدير نادي باي����رن ميونيخ اعتبر خوض املنتخب األملاني 
امللقب ب� »املانشافت« مباراتني وديتني دوليتني أمرا »عبثيا« 
أمام تشيلي وس����احل العاج بديال عن منتخب مصر الذي 
قد يلعب مباراة فاصلة مع منتخب اجلزائر في حال فوزه 
بف����ارق هدفني في املباراة األخيرة في التصفيات األفريقية 
املؤهلة ملونديال 2010. ونقلت الصحيفة عن هونيس انتقاده 
للمباراتني، بس����بب اس����تدعاء العبني من الدوري األملاني 

»بوندسليغا« خلوضهما.
وقال مدير الن����ادي الباڤاري »ال ميكن خوض مباراتني 
دوليتني بهذا القدر من العبث. البد من ترك البوندس����ليغا 

في سالم وإنهاء هذه النوعية من التجارب«.
وأضاف العب املنتخب األملاني الس����ابق »في االجتماع 
املقبل لرابطة الدوري األملاني سأطرح نقاشا موسعا لألمر. 

فهو يضر بالبطولة«.

بالتر يتمنى االستمرار في رئاسة »فيفا« هونيس ينتقد »المانشافت«

عالمية متفرقات

ذكرت وس���ائل االعالم الروسية ان االحتاد احمللي 
أللعاب القوى أوقف 3 رياضيني ثبت تناولهم مواد منشطة 

دون ان يكشف طبيعة املواد احملظورة.
تأهل االرجنتيني خوان موناكو املصنف رابعا الى الدور 
الثاني من دورة س��توكهولم الدولي��ة للتنس اثر فوزه على 

التشيكي يان هنريتش 6-2 و5-7 و5-7.
ف���از فوالم على ضيفه هال س���يتي 2-0 في ختام 
املرحلة التاسعة من الدوري االجنليزي لكرة القدم. ورفع 

فوالم رصيده الى 10 نقاط مقابل 7 لهال سيتي.
اختيرت اللجنة األوملبية الدولية لعضوية اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة كعضو مراقب، ما سيسمح لها بحضور جميع 

اجتماعات اجلمعية وإبداء الرأي فيها.
استبعدت مارتينا هينغيس العبة التنس االولى على 
العالم سابقا السير على خطى كيم كليسترز وجوستني 

هينان في العودة الى بطوالت احملترفات.

ملحمة في »سانتياغو برنابيو«.. بين العمالقين ريال مدريد وميالن
البرازيلي كاكا صانع  يواجه 
ألعاب ريال مدريد األسباني فريقه 
السابق ميالن االيطالي ألول مرة 
عندما يلتقي الفريقان اليوم على 
ملعب »سانتياغو برنابيو« في 
العاصمة االسبانية، ضمن اجلولة 
الثالثة من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
أل����وان  وح�م�������ل ك���اك������ا 
ال� »روس����ونيري« 6 مواسم قاده 
خاللها الى احراز لقب دوري األبطال 
عام 2007 بف����وزه على ليڤربول 
االجنليزي في العاصمة اليونانية 

أثينا 1-2.
وانتقل كاكا الصيف املاضي 
الى النادي امللكي بصفقة هائلة 
بلغ���ت قيمتها 65 مليون يورو، 
وهو ما اعتبره النجم البرازيلي 
مساهمة منه حلل املشاكل املالية 
للنادي االيطالي العريق، كما كشف 
النجم األنيق انه لن يحتفل في 
حال تس���جيله في مرمى فريقه 

السابق.
ويتصدر ري���ال مدريد بطل 
املس���ابقة 9 مرات )رقم قياسي( 
املجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط 
من مباراتني، في حني يحتل ميالن 
بطل املسابقة 7 مرات املركز الثالث 
بعد خسارته املفاجئة أمام زيوريخ 

السويسري 1-0.
ويسعى العمالقان األوروبيان 
الى استعادة أمجادهما املفقودة في 
األعوام املاضية، ففي أوروبا عجز 
ريال عن تخطي ربع النهائي منذ 
عام 2004، وهي السنة األخيرة 
التي متكن فيها ميالن بدوره من 

احراز آخر ألقابه احمللية.
اللقاء حتت  ويخوض ميالن 
ضغط شديد جراء اخلسارة غير 
املتوقعة على أرضه أمام زيوريخ، 
في حني يسعى ريال الذي يغيب 
البرتغالي املصاب  عنه جنم���ه 
كريستيانو رونالدو، الى تعزيز 
صدارته واالقتراب باكرا من الدور 

الثاني.
ويغيب ع���ن ري���ال مدافعه 
االملاني كريس���توف ميتس���لدر 
الذي سيبتعد لعشرة أيام، والعب 
وسطه املخضرم غوتي )32 عاما( 

الصابته في كاحله.
وستشهد املباراة أيضا مواجهة 
بني العب وسط ميالن الهولندي 
املخضرم كالرنس سيدورف )33 
عاما( الذي احرز لقب املسابقة مع 

ريال عام 1998.
ولن تكون زي���ارة البرازيلي 
رونالدينيو هذه املرة الى ملعب 
»س���انتياغو برنابيو« مشابهة 
لزياراته املاضية عندما كان يتمتع 
مبستويات خارقة مع برشلونة 
ويؤدي دروسا في اللعبة خالل 
مباريات »الكالسيكو«، وهو يعاني 
طوال املوسم كي يدخل في تشكيلة 
املدرب البرازيلي ليوناردو، كما 
تراجع مستواه بشكل مخيف في 

العامني املاضيني.
الهولندي  املهاجم  ويس���عى 
كالس يان هونتيالر الذي استغنى 
عنه مدرب ريال التشيلي مانويل 
الى  بيليغريني الصيف املاضي 
اثبات خطأ األخي���ر في التخلي 
عنه، اذا نال ثقة مدربه البرازيلي 

وحصل على فرصة اللعب.
ورغم ف���وز ري���ال على بلد 
الوليد 4-2 في الدوري االسباني 
وتس���جيله مع���دل 3 أهداف في 
املباراة الواحدة، اال ان اسئلة حتوم 
حول اداء خط دفاعه وهو ما ينفيه 
امل���درب بيليغريني: »ال أرى أي 
تقصير دفاع���ي. أحد أهداف بلد 
الوليد كان من ركلة حرة والثاني 
من متري���رة خلفية غير دقيقة. 
حصلوا على 12 ركنية ولم يسجلوا 
من أي واحدة، لذا ليس���ت لدينا 

مشاكل من هذه الناحية«.

ق���ال ليوناردو  من جهت���ه، 
بعد فوز فريق���ه على روما 1-2 
في الدوري »اذ متكنا من اظهار 
قدرتنا، بالطبع ميالن قادر على 
تقدمي األفضل. الثبات هو مفتاح 
املرحلة نظرا لوجود ومضات من 

االداء اجليد لدينا«.
وتلقى ليوناردو ضربة اضافية 
باصابة العب وس���طه جينارو 
غاتوزو في ركبته، وحارسه ماركو 
ستوراري الذي يتوقع ان يحل بدال 

منه البرازيلي املخضرم ديدا.
 وفي نفس املجموعة، يسعى 
زيوريخ الى اكمال مفاجآته عندما 
يستقبل مرسيليا الفرنسي األخير 
على ملعب »ليتزيغروند«، رغم 
معانات���ه ف���ي ال���دوري احمللي 
وتخلفه 16 نقط���ة عن املتصدر 

يونغ بويز.
ويقول مدرب زيوريخ برنار 
شاالند »كانت ثقتنا كبيرة بعد 
مباراة ريال )2-5(، اعتقدنا ان 
بامكاننا القيام بشيء في دوري 

األبطال«.

 عودة إلى موسكو 

الثاني���ة،  وف���ي املجموع���ة 
يعود م���ان يونايتد االجنليزي 
الروسية موسكو  العاصمة  الى 
حيث احرز لقب نسخة 2008 على 
حساب مواطنه تشلسي بركالت 
الترجيح، ليقابل سسكا موسكو 
على ملع���ب »لوجنيكي«، وهو 
يأمل بتحقيق فوزه الثالث على 
التوال���ي ليقترب من التأهل الى 

الدور الثاني.
وحقق »الش���ياطني احلمر« 
فوزي���ن على أرض بش���يكتاش 
التركي وعلى ڤولفسبورغ بطل 
أملانيا في »أول���د ترافورد« كما 
ان���ه صعد الى ص���دارة الدوري 
االجنليزي بف���وزه االخير على 

بولتون 1-2.
وللمفارقة، لم يفز مان يونايتد 
في أي مباراة في موس���كو )فاز 
على تشلسي بركالت الترجيح(، 
كما ان سسكا الذي يشرف عليه 
االسباني خواندي راموس مدرب 
ريال مدريد السابق، خرج فائزا في 

آخر 6 مباريات على أرضه.
ويغي���ب عن املضي���ف الذي 
تعادل 1-1 مع نالشيك في الدوري 
احمللي، العب الوس���ط التشيلي 
م���ارك غونزاليز ال���ذي تعرض 
الصابة في مباراة بالده االخيرة 
في تصفيات مونديال 2010، كما 
يحوم الشك حول مشاركة املهاجم 

البرازيلي غييرمي.
من جهت���ه، ارتأى مدرب مان 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
إبقاء املهاجم واين روني واجلناح 

الويلزي راين غيغز املصابني في 
مانشستر الراحتهما قبل مواجهة 
ليڤربول املنتظرة في الدوري االحد 

املقبل.
ويغيب ع���ن م���ان يونايتد 
الكوري اجلنوبي  العب الوسط 
بارك جي-سونغ وقائد منتخب 
اسكوتلندا دارين فليتشر والظهير 
الفرنس���ي الدولي باتريس إيفرا 

بسبب االصابة.
ويعود املدافع الصربي نيمانيا 
فيديتش الى صفوف مان يونايتد، 
علما بانه احترف سابقا مع خصم 
سسكا اللدود سبارتاك موسكو، 
ومن احملتمل ان يقود خط الدفاع 
الش���مالي  الى جانب االيرلندي 
جون���ي ايفان���ز )21 عاما( على 

حساب الدولي ريو فرديناند.
وكانت االنتقادات زادت حول 
اداء فرديناند املخيب س���واء من 
جانب االيطال���ي فابيو كابيللو 

م���درب املنتخ���ب االجنليزي أو 
الذي رأى ان مدافعه  فيرغسون 

العمالق ليس في مستواه.
وارغمت االصابات فيرغسون 
ايفانز )19  على استدعاء كوري 
عاما( شقيق جوني بعد تألقه مع 

فريق الشباب.
وفي نفس املجموعة، يستقبل 
ڤولفس���بورغ الثاني بشيكتاش 
األخي���ر على ملعب���ه »فولكس 
واجن أرينا« وهو يأمل بتعويض 
خس���ارته األخيرة أمام يونايتد 

.2-1

أمنية أنشيلوتي 

ويتمن���ى االيطال���ي كارل���و 
أنش���يلوتي م���درب تشلس���ي 
االجنليزي تألق مهاجمه الفرنسي 
نيكوال انيل���كا مجددا في دوري 
آث���ار هزميته  االبط���ال ليمحو 
االخي���رة في الدوري االجنليزي 

أمام أستون ڤيال 1-2 والتي انزلته 
عن عرش الصدارة، عندما يستقبل 
أتلتيكو مدريد االس���باني على 
ملعبه »س���تامفورد بريدج« في 

لندن ضمن املجموعة الرابعة.
ويتصدر تشلس���ي الترتيب 
من فوزين على بورتو البرتغالي 
القبرصي، في  وأبويل نيقوسيا 
أتلتيك���و املتواضع  حني يحتل 
محليا ايضا هذا املوس���م املركز 

األخير بنقطة واحدة.
ولعب أنيلكا دورا رئيسا في 
انتصارات تشلس���ي األوروبية، 
وأثب���ت ان���ه قادر عل���ى حتمل 
املس���ؤولية بعد حلوله بدال من 
العاجي ديدييه دروغبا خالل فترة 

ايقاف االخير.
وفي نفس املجموعة، يستقبل 
بورتو الثان���ي )3 نقاط( أبويل 
نيقوسيا األخير )نقطة واحدة( 
عل���ى ملعب���ه »دراغ���او« ف���ي 

بورتو.
في املجموعة األولى، يخوض 
بوردو بطل فرنسا مباراة حساسة 
للغاية على ملعبه »شابان دملاس« 
عندما يس���تقبل بايرن ميونيخ 

األملاني.
ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 
4 نقاط بفارق األهداف عن الفريق 
الذي تعرض خلسارة  الفرنسي 
مفاجئة في الدوري احمللي السبت 

املاضي أمام أوكسير 1-0.
ويعان���ي بوردو م���ن إصابة 
جنمه األول وصانع ألعابه يوان 
غوركوف وم���ن ابتعاد مهاجمه 
املغربي مروان الشماخ عن مستواه 

املعهود.
م���ن جهته، س���يفتقد مدرب 
بايرن الهولندي لويس فان غال 
الى خدمات مواطنه أريني روبن 
بعد تعرض���ه الصابة في ركبته 
خالل مواجهة يوڤنتوس االيطالي 
)0-0( في االول من أكتوبراحلالي، 
ويتوقع ان يغيب ملدة شهر، كما 
س���يفتقد النجم الفرنسي فرانك 

ريبيري الصابته.
وفاز بايرن على فرايبورغ 1-2 
في الدوري احمللي السبت املاضي، 
وب���ات يحتل املركز اخلامس في 

البوندسليغه.
وشبه مدير عام بايرن أولي 
هونيس قائد ب���وردو ألو ديارا 
ب� »عجيبة الدنيا السابعة« بعد 
فشله في جتربتي بايرن وليڤربول 

االجنليزي.
وقال هونيس لصحيفة بيلد 
»لو راهن أحد معي منذ 5 أعوام 
عل���ى ما وصل اليه االن وحققه، 
لكنت خس���رت ثروة. ان يكون 
قائدا لفريقه وفي املنتخب الوطني 
هو مبثابة عجيبة الدنيا السابعة 
بالنسبة الي«. ويأمل يوڤنتوس 
االيطالي حتقيق فوزه األول بعد 
تعادلني عندما يس���تقبل ماكابي 
حيف���ا االس���رائيلي على ملعبه 

األوملبي في تورينو.

مان يونايتد بذكريات »لوجنيكي« يلتقي سسكا موسكو وتشلسي القتناص أتلتيكو مدريد ومواجهة عاصفة بين بايرن ميونيخ وبوردو في أبطال أوروبا

مواجهة مرتقبة بني جنم ريال مدريد كاكا والعب ميالن رونالدينيو في حوار برازيلي � برازيلي في اسبانيا

إيفانز: سأعبر عن نفسي

أربيلوا وراوول مستعدان للمباراة

بايرن لن يتخلى عن مهاجميه

ڤينغر: ڤان بيرسي يشبه ڤان باستن

قال مدافع مان يونايتد الش���اب جوني ايڤانز »مبا ان 
املوسم املاضي كان األول لي، فقد ركزت فقط على النواحي 
الدفاعية، وكان قرارا واعيا مني زال أخاطر وأعرض الفريق 
ألهداف عدة، أردت التركيز فقط على الدفاع، لكن هذه السنة 

يجب ان أبحث أكثر عن الكرة وأعبر عن نفسي«.

قال ألفارو أربيلوا مدافع ريال مدريد: »الشك في أن مباراة 
ري����ال مدريد مع ميالن هي واحدة من أفضل املواجهات في 
أوروبا، وال نكاد نطيق االنتظار على استضافتها، إنه اختبار 
جيد بالنسبة لنا وفرصة جيدة لكي نثبت أننا قادرون على 
حتقيق النجاح ف����ي أوروبا«. ذكر جنم ريال مدريد راوول 
ملوقع »امللكي« على اإلنترنت: »هناك مشروع حتت التنفيذ 
اآلن يتضمن العبني ج����ددا وأفكارا ومفاهيم جديدة أيضا، 
ولك����ن الصبر مطلوب هنا، إننا نعمل باجتهاد وأعتقد أننا 
اقتربنا من املكان الذي نود التواجد فيه، لم نخس����ر سوى 
مباراة واحدة ومازال الطريق أمامنا طويال«. بدوره، يقول 
مدافع ريال الدولي سيرجيو راموس: »حان الوقت لرؤية 
أل����وان ريال احلقيقية أمام خصم أحرز ألقابا أوروبية عدة 
ويحظى باحترامنا«. من جانبه، قال سيدورف بطل املسابقة 
مع اياكس الهولندي ومي����الن أيضا: »ريال مدريد؟ ال أحد 

يخيفني، ال منلك الوقت أصال كي نخاف«.

اك����د رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاني كارل هاينتس 
رومينيغه ان الن����ادي لن يتخلى عن اي من مهاجميه، في 
وقت تسري ش����ائعات حول احتمال رحيل املهاجم الدولي 
االيطالي لوكا طوني الذي لم يعد اساس����يا في تش����كيلة 
الفريق الباڤاري. وقال رومينيغه »لن نتنازل في اي حال 
من االحوال عن اي من مهاجمينا. فيما يخص )لوكا( طوني، 
قلنا في الس����ابق اننا سنبيعه، لكننا لم ننكب على دراسة 
هذا االمر«. واضاف »نحن بحاجة الى مهارات طوني، وقد 
تكلمنا بهذا اخلصوص مع املدرب الهولندي لويس ڤان غال 
انه مسرور جدا منه«. من جهة اخرى، اعرب رومينيغه عن 
اسفه حلال الدولي االملاني ماريو غوميز الذي اصبح الصيف 
املاضي اغلى العب في تاري����خ الدوري االملاني، وقال »انه 
مير بفترة سيئة«. واضاف »علينا ان نصبر. لقد اثبت مع 
)فريقه السابق( شتوتغارت ومع املنتخب انه العب جيد. 

سيبرهن على ذلك بالتأكيد مع بايرن ايضا«.

امتدح الفرنسي أرسني ڤينغر مدرب أرسنال االجنليزي 
مهاجم فريقه الدولي الهولندي روبن ڤان بيرسي للمستوى 
الرائع الذي يقدمه راهنا وشبهه باملهاجم الهولندي السابق 

ماركو ڤان باسنت.
وقال ڤينغر »أحبه ألنه ميلك العقل. يتبادل اللعب مع 
غيره وبإمكانه التسجيل. أعتقد بأنه من طراز ماركو ڤينغر 
باسنت«. وتابع فينغر »انه مهاجم تكتيكي، وأصبح أقوى 
بدنيا االن. ميلك ملسة أولى أنيقة وحتركا سريعا. اعتقدت 
دائما بأنه مهاجم اساسي عوضا عن ان يكون مهاجما ثانيا. 
حتركاته وذكاؤه حول املنطقة يلعبان دورا رئيس����يا في 

تسجيلنا االهداف«.

دافع مدرب برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة القدم في 
املوسم املاضي ومتصدر الترتيب احلالي خوسيب غوارديوال عن 
العب الوسط الدولي االرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتعرض 
النتقادات حاليا جراء ادائه املتراجع مع منتخب بالده، واعتبر انه 
شاهد العبني قالئل بشخصيته خالل مسيرته. وقال غوارديوال 
في مؤمتر صحافي »ميسي هو األفضل هنا، وستبقى اجلماهير 
الى جانبه لوقت طويل. الواضح انه لدى وقوع أي ش���ك حول 

مستوى العب معني فهو يتعرض للمعاناة، لكنه )ميسي( يبدو 
جيدا وسيعود الى افضل مستوياته«. وتابع غوارديوال »ال أفهم 
أبدا ان ترتكز اللعبة على العب واحد، انها قضية جماعية. بامكان 
ميسي اللعب بشكل سيئ ملرات عادة، وسيبقى الشخص ذاته 
س���واء أكان هنا أم في روزاريو« في االرجنتني. وختم املدرب 
الشاب »أؤكد لكم انه سيحرز الكرة الذهبية وسيبقى األفضل. 

رأيت العبني قالئل بهذه الشخصية«.

غوارديوال يدافع عن ميسي ويرشحه لنيل الكرة الذهبية

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:451بورتو � أبويل نيقوسيا

اجلزيرة الرياضية +9:452زيوريخ � مرسيليا

اجلزيرة الرياضية +7:303سسكا موسكو � مان يونايتد

اجلزيرة الرياضية +9:454تشلسي � أتلتيكو مدريد 

اجلزيرة الرياضية +9:455ريال مدريد � ميالن

اجلزيرة الرياضية +9:456بوردو �� بايرن ميونيخ

اجلزيرة الرياضية +9:457ڤولفسبورغ � بشيكتاش 

اجلزيرة الرياضية +9:458يوڤنتوس � ماكابي حيفا


