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إنتر ميالن »على المحك« في تترستان و»مواجهة العمر« لدينامو كييڤ أمام برشلونة
انتر ميالن االيطالي  س���تكون مباراة 
وضيفه روبن كازان الروسي محطة مفصلية 
في مسيرة مدرب األول البرتغالي جوزيه 
مورينيو مع ناديه الساعي الى إحراز لقب 
املس���ابقة ألول مرة منذ 1965، وذلك لدى 
مواجهة الفريقني اليوم ضمن اجلولة السادسة األخيرة 
من الدور األول ملسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وتشهد املجموعة السادسة صراعا قويا خلطف بطاقتي 
التأهل بني أربعة أندية، اذ يتصدرها برشلونة اإلسباني 
حامل اللقب الذي يحل ضيفا على دينامو كييڤ األوكراني 
مع 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لكل من انتر وروبن كازان و5 

نقاط لكييڤ.
وبحسب املعلومات الصحافية، فانه في حال عدم تأهل 
انتر الى الدور الثاني من املس���ابقة، فلن ينال مورينيو 
فرصة إكمال املش���وار مع بط���ل ايطاليا في األعوام ال� 4 
األخيرة. وس���يبحث الفريقان عن الفوز بعد تعادلهما 1 � 
1 في تترس���تان في سبتمبر املاضي، ألن تعادلهما وفوز 
دينامو كييڤ مثال على برش���لونة سيخرجهما معا من 
املسابقة، لذلك سيضمن الفائز منهما التأهل بغض النظر 

عن نتيجة املباراة الثانية.
وفي حال فوز برشلونة، فإن التعادل 2 � 2 أو أكثر يؤهل 
روبن كازان، في حني يصب التعادل السلبي في مصلحة 
انتر ميالن كما التعادل 1 � 1، ألن الفريق االيطالي س���جل 
أكثر من الفريق الروسي وألن فارق األهداف هو نفسه لدى 
الفريقني. واعتبر املهاجم األس���طوري لدى انتر ساندرو 
ماتزوال ان الفوز وحده سيحافظ على رأس مورينيو: »اذا 
خرج انتر بعد مباراة روبن كازان، سيرحل مورينيو في 
نهاية املوس���م. اذا لم يحرز انتر اللقب، سيرحل املدرب 

من تلقاء نفسه«.
من جهته، متك���ن روبن كازان ورغم طراوة عوده في 
املس���ابقة من التغلب على برش���لونة في ملعب األخير 
2 � 1، م���ن خالل خطة امل���درب التركماني قربان بردييف 
الذي يستعد لصنع خلطة جديدة رمبا تعكر موسم انتر 

ومورينيو معا.
وفي املباراة الثانية، يخوض برشلونة رحلة محفوفة 
باملخاطر الى كييڤ ليقابل دينامو الذي يبحث عن الفوز 
بفارق 3 أهداف أو بنتيجة 2 � 0 كي يتأهل الى الدور الثاني، 

علما أن مباراة الذهاب انتهت ملصلحة برشلونة 2 � 0.
وقال مدرب دينامو الروسي فاليري غاتزاييف: »مباراة 
برشلونة ستكون مباراة السنة بالنسبة لنا. سنقدم األفضل 
كي نفوز ونستمر في املسابقة«. ورأى جنم الفريق أندريه 
شڤتشينكو: »نحن جاهزون للمباراة وسنخوضها كأنها 

املباراة األخيرة في املسابقة«.
وقال مدرب برشلونة جوس���يب غوارديوال بعد فوز 
فريقه على ديبورتيڤو الكورونا  3 � 1 في الدوري: »حتى 
اآلن أنها أهم مباراة لنا هذا املوسم، ألنها ستقرر مصيرنا. 
أنا واثق من التأدية اجليدة، ال ميكن أن نخرج من أوروبا 

ويجب أن نتصدر مجموعتنا«.

عودة توريس

وفي املجموعة اخلامس���ة، يح���ل ڤيورنتينا االيطالي 
املتصدر والذي ضمن بطاقة التأهل على ليڤربول االجنليزي 
اثر اخلروج الصاعق لألخير واكتفائه مبتابعة املش���وار 

في مسابقة »يوروبا ليغ«.
وستكون مباراة ڤيورنتينا مناسبة للمدرب اإلسباني 
رافايل بنيتيز ليزج مبواطنه فرناندو توريس العائد من 

اإلصابة بعد فترة غياب عن احلمر.
ويشهد ملعب »في أف بي أرينا« في شتوتغارت منازلة 
حامية بني ش���توتغارت األملاني وأونيريا اورزيتش���ني 
الروماني، حيث يكفي األخير التعادل كي يتأهل الى الدور 

الثاني من أول مشاركة له في املسابقة.
ويتصدر أشبيلية االسباني الذي ضمن تأهله ترتيب 
املجموعة برصيد عش���ر نقاط وهو يس���تقبل رينجرز 
االس���كوتلندي االخير، في حني يبل���غ رصيد أونيريا 8 
نقاط مقابل 6 نقاط لشتوتغارت. وسيخوض شتوتغارت 
املباراة من دون مدربه ماركوس باب الذي أقيل من منصبه 
بعد تعادل الفريق على أرضه مع بوخوم 1 � 1 وس���يحل 
بدال منه السويس���ري كريستيان غروس. وقال غروس: 
»أنا هنا إلنقاذ ما ميكن إنقاذه. أريد قيادة الفريق مجددا 
الى طريق النجاح«. وفي املجموعة األخيرة، يحل أرسنال 
االجنليزي الذي ضمن صدارة املجموعة على أوملبياكوس 
اليوناني الوصيف برصيد 7 نقاط، والذي يحتاج لنقطة 
التعادل كي يضمن البطاقة الثانية. وفي املباراة الثانية 
يأمل ستاندار الياج البلجيكي )4 نقاط( حتقيق الفوز على 
ضيفه ألكمار الهولندي، وفوز أرسنال على أوملبياكوس 

كي يبلغ الدور الثاني.

شتوتغارت »المترنِّح« في امتحان أورزيتشني في الجولة األخيرة من دوري أبطال أوروبا

مواجهة عنيفة بني برشلونة وليونيل ميسي أمام دينامو كييڤ

يغي����ب املدرب البرتغالي جوزي����ه مورينيو عن مقاعد احتياط 
فريقه انتر ميالن في لقاء االخير مع اتاالنتا االحد املقبل في الدوري 
االيطالي النه عوقب بااليقاف ملباراة واحدة بعد طرده امام يوڤنتوس 
)1-2(.  كما غرمت فرق روما والتس����يو ويوڤنتوس ماليا بسبب 
تصرفات جماهيرها، وسيدفع كل من فريقي العاصمة مبلغ 40 الف 
يورو بسبب املشاغبات التي اخرت انطالق مواجهة الدربي بينهما 
فيما غرم يوڤنتوس مببلغ 25 الف يورو بسبب الهتافات العنصرية 

التي صدرت عن جمهوره خالل مباراته مع انتر ميالن.

اعلن االحت����اد الدولي لكرة القدم »فيف����ا« عن الالئحة 
النهائية للمرشحني اخلمسة للفوز بجائزة افضل العب في 
العالم لعام 2009 وقد ضمت ثالثي برشلونة، بطل الدوري 
االسباني ومسابقة دوري ابطال اوروبا، االرجنتني ليونيل 
ميس����ي وتش����افي هرنانديز واندريس انييسا.واملرشحان 
االخران يلعبان في الدوري االسباني ايضا لكن مع الغرمي 
التقليدي ريال مدريد وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ال����ذي فاز باللقب العام املاضي، والبرازيلي كاكا الذي نالها 

عام 2007.
وقد انحصرت املنافسة بني هذا اخلماسي بناء على استفتاء 
شارك فيه مدربو وقادة املنتخبات الوطنية من حول العالم 
وهم اختاروا هذا اخلماسي من بني الئحة حضرها خبراء من 
جلنة الكرة في االحتاد الدولي.وسيقام احلفل في 21 احلالي 
في مقر الفيفا في زيوريخ.اما عند الس����يدات، فانحصرت 
املنافسة بني البرازيليتني كريستيان ومارتا واالملانيتني اينكا 

غرينغز وبيرغيت برينتز واالجنليزية كيلي سميث.

كّرم رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس 
ثاباتيرو منتخب بالده الذي توج بطال لكأس 

ديڤيز للتنس للمرة الثانية على التوالي.
وأشاد ثاباتيرو خالل حفل االستقبال الذي 
اقيم في مقر اقامته الرسمي في مدريد، بالعبي 
املنتخب الذي تك����ون من رافايل نادال ودافيد 
فيرر وفرناندو فرداسكو وفيليسيانو لوبيز، 
معتبرا انهم جنحوا في ان يجعلوا كرة املضرب 
االس����بانية االفضل في العالم دون ادنى شك. 
وأشار ثاباتيرو الى ان املنتخب االسباني لكرة 
القدم لعب كمنتخب كرة القدم الذي توج بطال 

لكأس اوروبا 2008 النه متيز بالروح اجلماعية. 
أما قائد املنتخب البرت كوستا الذي احرز اللقب 
كالعب عام 2000 عندما فازت اسبانيا في النهائي 
على اس����تراليا على امللعب ذاته )باالو سانت 
جوردي في برش����لونة(، فقال »بالنسبة الينا 
كان الفوز باللقب لعامني على التوالي مبثابة 
احللم«. وحافظت اسبانيا على سجلها املميز 
على أراضيها، حيث لم تخسر منذ 10 اعوام )18 
مباراة(، وأحرزت اللقب الرابع في تاريخها بعد 
اع����وام 2000 و2004 و2008، لتصبح اول من 

يحتفظ باللقب منذ السويد عام 1998.

 قالوا من قبل إنه ال يستطيع التسديد 
ثم قال آخرون إنه ال يس����تطيع حتى أن 
يلعب، ولكن في األس����بوع املاضي سجل 
دارون غيبسون 3 أهداف ليثبت أنه األبرز 
في مجموعة الالعبني الواعدين بنادي مان 
يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم. وس����جل 
العب خط الوس����ط األيرلندي هدفني في 
مباراة دور الثمانية ببطولة كأس رابطة 
احملترفني اإلجنليزية أمام توتنهام، ثم سجل 
هدفا ثالثا له خالل أسبوع واحد عندما فاز 
مان يونايتد 0/4 على وست هام بالدوري 

اإلجنليزي. وبالنسبة ألي العب آخر، الشك 
في أن تسجيل 3 أهداف في أسبوع واحد 
ه����و إجناز الفت. ولكن هذا اإلجناز تزداد 
قيمته كثيرا بالنسبة لغيبسون على وجه 
التحديد خاصة بعد االنتقادات الشديدة التي 
تلقاها الالعبون الشباب في مان يونايتد 
عقب هزمي����ة الفريق أمام خصمه التركي 
بشيكتاش في دوري أبطال أوروبا.  ويقول 
أليكس فيرغسون املدير الفني ملان يونايتد: 
»إن دارون غيبسون يتمتع باملوهبة والقدرة 

على التسديد من خارج منطقة اجلزاء«.

»فيفا« يعلن 5 مرشحين ألفضل العب في العالم إيقاف مورينيو وتغريم روما والتسيو ويوڤنتوس

م أبطال كأس ديڤيز فيرغسون يشيد بموهبة غيبسون ثاباتيرو كرَّ

كش���ف الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش، مهاجم برشلونة االس���باني، انه لم يعد 
»متحفزا« للعب مع منتخب بالده الذي فش���ل في التأهل الى نهائيات مونديال جنوب 

افريقيا 2010.
وقال إبراهيموڤيتش في مؤمتر صحافي عقده قرب برش���لونة »لس���ت متحفزا. انه 
ش���رف كبير ان تلعب مع املنتخب الوطني، لننتظر وس���نرى ما سيحصل. في الوقت 
احلالي هناك الكثير من األمور التي تشغل بالي«، ملمحا الى انه لن يشارك في املباريات 

املقبلة ملنتخب بالده.

أعطى االحت����اد البليجيكي لكرة القدم مدرب 
منتخبه الوطني الهولندي ديك ادڤوكات الضوء 
األخضر لألشراف على فريق الكمار بطل الدوري 

الهولندي ل� »عدة أشهر«. وسيحل ادڤوكات بدال 
من رونالد كومان بعد اقل من س����تة اشهر على 

توليه منصبه وذلك بسبب النتائج املخيبة.

يغيب مهاجم منتخب البرازيل ونادي اشبيلية 
االسباني لويس فابيانو ملدة 3 أسابيع عن املالعب 
لتعرضه اللتواء في كاحله. ولن يشارك فابيانو في 

مباريات أشبيلية املتبقية هذه السنة بعد تعرضه 
اللتواء من الدرجة الثانية في كاحله خالل مواجهة 

بلد الوليد األخيرة في الدوري السبت املاضي.

إبراهيموڤيتش لن يلعب مع السويد

أدڤوكات مدربًا أللكمار ألشهر

فابيانو يغيب 3 أسابيع

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
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