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بايرن ميونيخ في خطر وريال مدريد وميالن على أعتاب التأهل

يواجه بايرن ميونيخ األملاني 
خطر اخلروج من مسابقة دوري 
أبطال اوروبا لك����رة القدم عندما 
يستضيف ماكابي حيفا اليوم في 

اجلولة اخلامسة قبل االخيرة.
ويحتاج الفريق الپاڤاري فوزا 
ضروريا على ضيفه ماكابي حيفا 
والى بعض احلظ كي يبقي على 
آمال����ه قائمة بالتأه����ل الى الدور 
الثاني. فبعد خسارته مرتني على 
التوالي أمام بوردو الفرنسي، انزلق 
فريق املدرب الهولندي لويس ڤان 
غال الى املركز الثالث في ترتيب 
املجموعة األولى برصيد أربع نقاط، 
بفارق 6 نقاط عن بوردو الذي حجز 
البطاقة االولى عن املجموعة وأربع 

نقاط عن يوڤنتوس االيطالي.
ويأمل بايرن حامل اللقب أربع 

نزيل الضغط عن����ا«. وفي اللقاء 
الثاني من املجموعة، يبحث بوردو 
املتأهل سابقا عن تعزيز صدارته 
وضمان املركز األول بحال فوزه على 
يوڤنتوس على ملعب »جاك شابان 
دملاس«، لكن فريق املدرب لوران 
بالن تعرض خلسارة غير متوقعة 
في الدوري الفرنسي أمام ضيفه 
ڤالنسيان )0 � 1( ما أفقده صدارة 

الترتيب ملصلحة أوكسير.

صراع ثالثي

وفي املجموع����ة الثالثة، يبدو 
الص����راع ناريا ب����ني ثالثة أندية 
هي ريال مدريد االسباني وميالن 
االيطالي بطال املس����ابقة 16 مرة، 

ومرسيليا الفرنسي.
ويتصدر ميالن الترتيب برصيد 

ما مثلنا. لن أحت����دث عن األمور 
التكتيكية لكنني أعرف كل شيء 

عن مرسيليا«.
وبغض النظر عن باقي النتائج، 
س����يتأهل ميالن الى الدور الثاني 
بحال تكراره الفوز على مرسيليا 
)2 � 1 ذهابا( عندما تألق مهاجمه 
املخضرم فيليبو اينزاغي بتسجيله 
ثنائية. ويغيب عن ال»روسونيري« 
مدافعه املخضرم أليساندرو نيستا 
والعب وسطه املشاكس جينارو 
غاتوزو. وتشكل املباراة مواجهة 
جديدة ب����ني املدرب����ني ليوناردو 
وديدييه ديشان، بعد مواجهتهما 
على أرض امللعب في نهائي مونديال 
1998 بني فرنس����ا والبرازيل )3 � 
0(. من جهته، دك مرسيليا شباك 
زيوريخ س����ت مرات في اجلولة 

مرات حتقيق الف����وز على ملعبه 
»أليانتس أرينا« وتعثر يوڤنتوس 
ليضمن بقاء حظوظه حتى اجلولة 
االخيرة عندم����ا يحل ضيفا على 
فريق »السيدة العجوز« في الثامن 

من ديسمبر املقبل.
ويحتل بايرن مركزا سابعا عاديا 
في الدوري االملاني »بوندسليغه«، 
اث����ر تعادله للم����رة الثالثة على 
التوالي أمام باير ليڤركوزن املتصدر 
1 � 1، ليرتفع الضغط على مدربه، 
النادي  خصوصا من قبل رئيس 
كارل هاينتس رومينيغه الذي هدد 

بتحقيق النتائج االيجابية.
وق����ال رومينيغ����ه: »نح����ن، 
اجلماهير، امل����درب والفريق غير 
س����عداء مبوقعنا ف����ي الترتيب. 
س����نكون بحاجة لفوز كبير كي 

7 نقاط ويتقدم بفارق املواجهات 
عل����ى ريال مدريد، في حني يحتل 
مرسيليا املركز الثالث برصيد 6 
نقاط حققها من فوزين متتاليني 

على زيوريخ السويسري.
وبحال ف����وز ريال مدريد على 
زيوريخ على ملعبه »سانتياغو 
برنابيو« وميالن على مرس����يليا 
على ملعبه »سان سيرو«، سيصعد 
الفريق����ان معا الى ال����دور الثاني 
ويلتحق الفريق الفرنسي مبسابقة 

»يوروبا ليغ«.
البرازيل����ي ليوناردو  وق����ال 
مدرب ميالن االيطالي الذي عانى 
خسارة مفاجئة في اجلولة الثانية 
عل����ى أرضه أم����ام زيوريخ 0 � 1: 
»ستكون مباراة مرسيليا صعبة 
للغاية، وأمام فريق يلعب إلى حد 

املاضية، كما س����جل 5 أهداف في 
مرمى ليون في الدوري الفرنسي 
)5 � 5( قبل أن يفوز على باريس 
سان جيرمان )1 � 0( يوم اجلمعة 

املاضي في مباراة مؤجلة.
ويحلم ريال الذي يحقق أفضل 
بداية له ف����ي الدوري احمللي منذ 
موس����م 1992/1991، الوصول الى 
نهائي املسابقة الذي سيقام على 
أرضه في مايو املقبل وحتقيق لقبه 

العاشر.
وكان ريال انتزع صدارة بطولة 
اسبانيا نهاية االسبوع املاضي من 
غرميه برش����لونة قبل أيام قليلة 
على لقائهما في »كالسيكو« الكرة 
االس����بانية، في حني يبدو الفارق 
إنتر  ب����ني ميالن وج����اره  كبيرا 
متصدر بطولة ايطاليا )7 نقاط( 
رغم حتقيقه نتائج طيبة في اآلونة 
األخيرة وحلوله ثالثا في ترتيب 

»الكالشيو«.
وقال مدافع ريال ألفارو أربيلوا 
القادم الصيف املاضي من ليڤربول 
االجنليزي: »حديث الصحف منصب 
على مواجهة برشلونة، لكن مباراة 

زيوريخ هامة«.
ويحوم الشك حول إشراك املدرب 
التشيلي مانويل بيلليغريني جنمه 
البرتغالي كريس����تيانو رونالدو 
الذي تعافى من إصابته، ألنه رمبا 
سيدخر جهوده الى مباراة برشلونة 

املنتظرة في الدوري احمللي.

مان يونايتد يواجه بشيكتاش

ويس����تقبل م����ان يونايت����د 
االجنلي����زي وصي����ف املس����ابقة 
ومتصدر املجموع����ة الثانية )10 
نقاط( بطل تركيا بشيكتاش متذيل 
الترتيب على ملعبه »أولد ترافورد«، 
بعد ضمانه التأهل اثر تعادله املثير 
3 � 3 مع سسكا موسكو الروسي 

في اجلولة املاضية.
لكن املباراة الثانية في املجموعة 
بني سسكا موسكو وڤولفسبورغ 
بط����ل أملانيا في افتت����اح اجلولة 
ستكون األهم، إذ يحتل ڤولفسبورغ 
املركز الثاني برصيد 7 نقاط، مقابل 
4 نقاط لسسكا الذي خسر ذهابا 1 

� 3 في أملانيا.
ويحتاج ڤولفسبورغ في رحلته 
الروس����ية الى نقطة التعادل كي 
يتأهل، في حني ال بديل عن الفوز 

لسسكا كي يحافظ على آماله.
وتبدو املنافس����ة معدومة في 
مباري����ات املجموعة الرابعة، بعد 
ضمان تشلسي االجنليزي وبورتو 
البرتغالي تأهلهما الى الدور الثاني، 
وستكون مواجهتهما على ملعب 
»دارغ����او« على ضف����اف احمليط 
األطلس����ي مؤث����رة ملعرفة هوية 
املتص����در، علما ان لق����اء الذهاب 
في لندن انتهى ملصلحة تشلسي 
بهدف وحيد سجله الفرنسي نيكوال 

أنيلكا.
وفي مباراة ثانية يسعى أتلتيكو 
مدريد االس����باني الى الفوز على 
مضيفه أبويل القبرصي كي يضمن 
املركز الثالث وخوض املس����ابقة 

األوروبية الرديفة.

بوردو في موقعة نارية أمام يوڤنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

النجم اإليطالي فيليبو إينزاغي مصدر اخلطورة مليالن أمام مرسيليا

)أ.ف.پ( كريستيانو رونالدو مع العبي ريال مدريد في حصة تدريبية في زيوريخ 

غيغز أشاد بقدراته مع مان يونايتد

إيڤانز: يجب أال ُتْغضب فيرغسون

غاغو ونيستلروي قد يتركان »الملكي«

قال العب مان يونايتد جون إيڤانز البالغ من العمر 21 
عاما: »لعبت أكثر من 30 مباراة في املوسم املاضي وهو 
ما فاق توقعات����ي بكثير«. وأضاف: »من الرائع أن تضع 
ه����ذه املباريات في رصيدك ولكنن����ي أعرف أنني مازلت 
بحاجة لتحسني مستوى أدائي ألن الفريق يضم العديد 
من الالعبني الرائع����ني اآلخرين«. وملع جنم إيڤانز العب 
منتخب أيرلندا الش����مالية عندم����ا لعب مدتني متفرقتني 
بنادي س����ندرالند اإلجنليزي على سبيل اإلعارة ولكنه 
فضل العودة إلى مان يونايتد والدخول في صراع من أجل 
الفوز مبكان في التشكيل األساسي للفريق. ومن الواضح 
أن اللعب حتت قيادة سير أليكس فيرغسون، املدير الفني 
ملان يونايتد، هو أحد أسباب رغبة إيڤانز في اللعب مع 
بطل إجنلترا. وصرح إيڤان����ز لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( في أيرلندا الشمالية قائال: »من النادر جدا 
أن جتده )فيرغسون( يقول شيئا سيئا عن العبيه. دائما 
م����ا يدعم العبيه متاما، ومن الرائع أن جتد هذا األمر من 
مدربك«. وأضاف: »يجب أن تكون دائما على أهبة استعدادك 
كما أنك ال يجب أن تغضبه، فقد عرفت من قبل ما يفعله 
عندما يرفع الالعب عينه من فوق الكرة، إنه يتخلص منه 
متاما«. وأكد إيڤانز أن فيرغسون يعامل جميع الالعبني 
كرجال وقال: »يجب على اجلميع أن يتعاملوا مع مواقف 
معينة ولكنك عندما حتتاج إليه دائما ما يكون موجودا 
من أجلك«. وأبدى زمالء إيڤانز دهشتهم لنضوجه املبكر 
وتنبأ املخضرم ريان غيغز مبستقبل كبير لالعب املنتخب 
األيرلندي الش����مالي. وقال غيغز: »بالنظر إلى العروض 
التي قدمها إيڤان����ز فهو يبدو لي وكأنه قد لعب هنا ملدة 
عشرة أعوام، فقد جاء إلى فريق يلعب بقلب دفاعه ريو 

فيرديناند ونيمانيا فيديتش«.

ذكرت وسائل اإلعالم األسبانية امس أن األرجنتيني 
فيرناندو غاغو والهولندي رود ڤان نيستلروي يفكران 
في ترك نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم في يناير 
املقبل. وأش����ارت صحيفة »آس« الرياضية إلى أن العب 
الوس����ط غاغو »اقترح« على ريال مدريد إعارته لناديه 
السابق بوكا جونيورز األرجنتيني بداية من يناير املقبل. 
أما صحيفة »سبورت« الكاتالونية فذكرت أن نيستلروي 
»يس����عى جاهدا« لالنتقال من ريال مدريد والعودة إلى 

إجنلترا، رمبا لالنضمام لليڤربول.

أقال س���يينا االيطالي لكرة الق���دم مدربه ماركو باروني 
بعد أقل من ش���هر من توليه منصبه وعني بدال منه البرتو 
ماليساني، وكان باروني مدرب فريق الشباب تولى تدريب 
سيينا بدال من ماركو جيامباولو الذي أقيل يوم 29 اكتوبر 
املاضي لكن النتائج لم تتحس���ن مما أثار حنق املشجعني، 
وقال بيان »يعلن س���يينا انه توص���ل الى اتفاق مع البرتو 

ماليساني لتولى تدريب الفريق االول«.

سيينا يقيل مدربه ويعين ماليساني
تولى دليو روسي مدرب التسيو السابق مهمة تدريب باليرمو االيطالي 

لكرة القدم بعد إقالة والتر زينغا حارس ايطاليا السابق من منصبه.
وقال باليرمو في بيان مبوقعه على االنترنت »يعلن باليرمو تعيني 
دليو روس���ي لتدريب الفريق األول لقد وقع عقدا حتى 30 يونيو 2011 

مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد التعاقد ملوسم اخر«.
وقاد روسي فريق التسيو املتعثر ماديا في 2005 الحتالل املركز الثالث 

عام 2007 والتأهل لدوري أبطال اوروبا في املوسم التالي.

روسي مدربا لباليرمو  بدال من زينغا

عالميةمتفرقات

ارتقى فيليز سارس����فيلد الى املركز اخلامس بفوزه 
على ضيفه راسينغ كلوب 4-2 في ختام املرحلة اخلامسة 
عش����رة من الدوري االرجنتيني لكرة القدم. وفي مباراة 
ثانية، تعادل ارجنتينوس جونيورز مع ارس����نال بهدف 
لهوتش����ه )21( مقابل هدف لسيلفا )82(. ولعب ارسنال 
بعش����رة العبني منذ الدقيقة 65 اثر طرد مهاجمه فرانكو 

غارا.
دشن مشجعو كرة قدم روس التماسا لالحتفاظ بالهولندي 
غوس هيدينك مدربا للمنتخب الروسي لكرة القدم رغم فشل 
الفري��ق في التأه��ل لنهائيات كأس العال��م 2010 في جنوب 

افريقيا.
أوقف س����ان انطونيو سبيرز سلس����لة انتصارات 
ميلووكي باكس وفاز عليه 112-98 في الدوري األميركي 
للمحترفني لكرة الس����لة. وعلى ملعبه »ستيبلز سنتر«، 
فاز لوس اجنيليس كليبرز على مينيس����وتا متبروولفز 
91-87 محققا فوزه السادس، في حني تعرض مينيسوتا 

خلسارته الثالثة عشرة.
ب��دأ الصربي نوفاك ديوكوڤيتش حملة الدفاع عن لقبه 
في بطولة املاس��ترز للتنس التي تس��تضيفها لندن بتجديد 
فوزه على الروسي نيكوالي دافيدنكو 3-6 و6-4 و7-5 ضمن 
منافسات املجموعة الثانية.كما حقق السويدي روبن سودرلينغ 
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على االس��باني رافايل نادال 

املصنف ثانيا 6-4 و4-6.
قلل ديڤيد جيمس حارس مرمى بورتسموث االجنليزي 
من خطورة االصابة التي تعرض لها اثناء عملية االحماء 
قبل مباراة مضيفه س����توك سيتي يوم االحد املاضي في 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم. وقال جيمس )39 
عاما( حارس منتخب اجنلترا حملطة توكسبورت االذاعية 
»خضعت لفحوصات واالصابة مجرد متزق طفيف لذلك 
انا س����عيد من بعض النواحي. اعتقدنا ان االمر رمبا كان 

اسوأ من ذلك«.
 ستمنح نيوزيلندا آالف االباء واالمهات برامج تدريبية 
مجانية لتش��جيع املزيد من االطفال على ممارسة كرة القدم 
بعد تأهل منتخب البالد لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب 
افريقيا. وقال االحتاد النيوزيلندي لكرة القدم امس إنه يعتزم 
اعادة استثمار شريحة ضخمة من مبلغ عشرة ماليني دوالر 
نيوزيلندي )7.27 ماليني دوالر( يتوقع ان يحصل عليه بعد 
صع��وده للنهائيات ف��ي االنفاق على برام��ج تدريبية لالباء 

واالمهات من أجل ان يصبحوا مدربني البنائهم.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +10:454بوردو � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +10:458بايرن ميونيخ � ماكابي حيفا

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +8:302سسكا موسكو � ڤولفسبورغ

اجلزيرة الرياضية +10:453مان يونايتد � بشيكتاش

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +10:456ريال مدريد � زيوريخ

اجلزيرة الرياضية +10:455ميالن � مرسيليا

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +10:457بورتو � تشلسي
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