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مازال روبرتو مانش����يني مدرب مانشستر سيتي االجنليزي لكرة القدم 50
غي����ر متأكد من املوعد املتوقع لعودة كارلوس تيڤيز الى النادي بعد أن عاد 
املهاجم االرجنتيني بشكل عاجل الى بالده االسبوع املاضي السباب عائلية. 
وقال املدرب االيطالي »ال أعرف أين يوجد تيڤيز. أعتقد انه في االرجنتني«، 
واضاف »انها مشكلة كبيرة بالنسبة لنا ألننا سنخوض اسبوعا مهما دون 
تيڤيز. هذا ليس باألمر اجليد بالنس����بة لي. قضى كارلوس ثمانية أيام في 

منزله وال أعرف ان كان قد تدرب اثناء وجوده في االرجنتني أو ال«.

قدم رجل األعمال اإلماراتي سليمان الفهيم، رئيس مجلس إدارة نادي بورتسموث 
اإلجنليزي، في دبي، اس����تقالته رس����ميا من رئاس����ة النادي اإلجنليزي. وقال الفهيم 
لوكالة األنباء األملانية سأرس����ل االس����تقالة للنادي اإلجنليزي، بعد أن اتخذت قراري 
عقب اجللسة التي جمعتني باحملامي روبرت هامل من مكتب احملاماة اإلجنليزي »ماير 
برون« وأيضا األملاني هوجلر هيمس املستش����ار املالي اخلاص بي في حضور عدد من 
املستشارين املاليني والقانونيني. وفجر الفهيم مفاجأة حيث أكد أنه سيهدي جماهير 

نادي بورتسموث نسبته في ملكية النادي والبالغة 10% على سبيل الهبة.

مانشيني ينتظر عودة تيڤيز استقالة الفهيم من بورتسموث

عالميةمتفرقات

قال خافيير أغيري املدير الفني للمنتخب املكسيكي 
لكرة القدم إنه يحب بالده، وأن فريقه س����يقدم عروضا 
جيدة في كأس العالم، وذلك خالل أول مؤمتر صحافي له 

قبل بدء مرحلة إعداد الفريق للبطولة.
ذهب لقب بطل دورة بوينس ايرس االرجنتينية الدولية 
للتنس لالس��باني خوان كارلوس فيريرو املصنف ثانيا بعد 
فوزه على مواطنه داڤيد فيرر املصنف اول 5-7 و6-4 و3-6 

في املباراة النهائية.
ش����قت املانيا طريقها الى املرك����ز الثاني في جدول 
امليداليات على حس����اب النروي����ج وذلك بحصولها على 
ذهبيتني في اليوم التاس����ع م����ن دورة االلعاب االوملبية 
الش����توية املقامة في مدينة فانكوفر الكندية والذي شهد 
توزيع 6 ذهبيات. وحافظت الواليات املتحدة على الصدارة 
بعدما اضافت ذهبية اخرى، رافعة رصيدها الى 7 ذهبيات 
و7 فضيات و10 برونزيات )24 ميدالية(، امام املانيا التي 
رفعت رصيدها الى 6 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات 

)18 ميدالية(.
حق��ق فيلي��ز سارس��فيلد املتصدر ف��وزا كبيرا على 
انديبيندينتي 3-صفر في املرحلة اخلامسة من بطولة االرجنتني 

لكرة القدم التي تختتم بلقاء استوديانتيس مع هوراكان.
احرز االميركي س����ام كيري املصنف 31 عامليا لقب 
بطل فئة الرجال في دورة ممفيس الدولية للتنس بفوزه 
على مواطنه جون ايسنر املصنف ثالثا 6-7 )3-7( و6-7 

)7-5( و3-6.
تلق��ى كليفالند كافالييرز هزميت��ه الثالثة على التوالي 
للمرة االولى منذ عامني بعد خس��ارته امام مضيفه اورالندو 
ماجيك 95-101 ضمن منافسات الدوري االميركي للمحترفني 
في كرة السلة. وفي املباريات االخرى، فاز ممفيس غريزليز 

على نيوجيرزي نتس 94-104.

»ثورة ملكية« لريال على ڤياريال.. وميالن أسقط باري 
واصل ريال مدريد وصيف بطل املوسم املاضي 
اخلناق على برش���لونة حامل اللق���ب بفوزه على 
ضيفه ڤياريال 6-2 على ستاد سانتياغو برنابيو 
في مدريد في املرحلة الثالثة والعشرين من الدوري 
االسباني. وهو الفوز اخلامس على التوالي لريال 
مدريد والثامن عشر هذا املوسم مقابل تعادلني و3 
هزائم فرفع رصيده الى 56 نقطة مقابل 58 لبرشلونة. 
ويدين ري���ال مدريد بفوزه الى جنم���ه البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو الذي منحه التقدم وصنع 4 
اهداف، والى البرازيلي ريكاردو كاكا واالرجنتيني 
غونزالو هيغواين صاحبي ثنائية لكل منهما. وعزز 
اتلتيك بلباو موقعه في املركز السابع بفوزه الساحق 
على ضيفه تينيريف���ي صاحب املركز قبل االخير 
4-1. ورف���ع اتلتيك بلباو رصي���ده الى 36 نقطة 
مقابل 20 لتينيريف���ي. وعزز ملقة اماله في البقاء 
بفوزه الصعب على ضيفه اسبانيول 2-1. وعمق 
سبورتينغ خيخون جراح مضيفه سرقسطة عندما 
انتزع منه فوزا ثمينا 3-1 انعش به اماله في البقاء 
ايضا. وس���قط اتلتيكو مدريد امام مضيفه امليريا 

0-1. وتعادل اوساسونا مع بلد الوليد 1-1.

 إيطاليا

على »ستاد يوس����ان نيكوال«، استعاد ميالن 
توازنه في املرحلة اخلامسة والعشرين من الدوري 
االيطالي. بعد خس����ارته امام ضيفه مان يونايتد 
االجنليزي )2-3( في ذهاب الدور ال� 16 من دوري 
ابط����ال اوروبا، وذلك بف����وزه على مضيفه باري 
2-0، ليبقى قريبا من ج����اره انتر ميالن بحيث 
انه يتخلف عنه بفارق 7 نقاط مع مباراة مؤجلة 

سيلعبها امام فيورنتينا.

 ألمانيا

اس���تعاد باير ليڤركوزن الصدارة بعد تعادله 

مع مضيفه ڤيردر برمين 2-2 على ملعب »فيسر 
شتاديون« في املرحلة الثالثة والعشرين من الدوري 
االملاني. وحافظ باير ليڤركوزن على سجله اخلالي 
من الهزائم هذا املوس���م، اي ف���ي 23 مباراة على 
التوالي ليحطم الرقم القياس���ي الذي كان بحوزة 
بايرن ميونيخ سجله خالل موسم 1988-1989 حني 
كان يشرف عليه حينها مدرب ليڤركوزن احلالي 

يوب هاينكيس.
وعلى ملعب »فولكس فاغن ارينا«، حقق مدرب 
شالكه الفذ فيليكس ماغاث عودة مخيبة الى ملعب 
فريقه الس���ابق ڤولفسبورغ الذي قاده املوسم الى 
الظفر باللقب للمرة االولى في تاريخه، وذلك بعدما 
خس���ر فريقه احلالي املواجهة 1-2. وجتمد رصيد 
ش���الكه عند 45 نقطة في املركز الثالث، فيما رفع 
ڤولفسبورغ رصيده الى 28 نقطة لكنه اليزال يقبع 

في املركز الثاني عشر.

 فرنسا

بقي ليون ومرسيليا ضمن دائرة املنافسة على 
الص���دارة بفوز االول على مضيفه سوش���و 0-4 
والثاني على ضيفه نانسي 3-1 في املرحلة اخلامسة 
والعش���رين من الدوري الفرنسي. ورفع مرسيليا 
رصي���ده الى 45 نقطة في املركز اخلامس بفارق 6 

نقاط عن بوردو لكنه ميلك ايضا مباراة مؤجلة.

 البرتغال

اهدر سبورتينغ براغا فرصة استعادة الصدارة 
من بنفيكا عندما خس���ر امام مضيفه بورتو حامل 
اللقب 1-5 في املرحلة العشرين من بطولة البرتغال. 
وفاز ڤيتوريا غيمارايش على ليكسوش 2-0، وخسر 
ڤيتوريا شيتوبال امام نافال 0-1 وتعادل ماريتيمو 
فونشال مع ناسيونال مادير1-1، وسبورتينغ لشبونة 

مع اولهاننشي 0-0.

باير ليڤركوزن يسترد الصدارة بعد تعادل مثير مع بريمن

أكد جن���م كرة القدم الدول���ي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أنه »غير مصدق ومصدوم 
وحزين« بس���بب الدمار ال���ذي تعرضت له 
جزيرة ماديرا البرتغالية، وقال العب ريال 
مدريد االسباني في تصريحات نقلها موقع 
شركة »غيستيفوت« التي يديرها مدير أعماله 
جورجي منديس إنه يرغب في املس���اهمة 
في تعافي اجلزيرة ف���ي أعقاب الفيضانات 
الكبيرة واالنهي���ارات الطينية الناجتة عن 
العواصف الشديدة التي ضربت البالد، وأوضح 

رونالدو أنه يش���اطر »ألم مواطني ماديرا« 
بسبب »املأس���اة غير املسبوقة« التي قتلت 
42 ش���خصا على األق���ل، وأضاف »ال ميكن 
ألي ش���خص أال يكترث حيال هذه الكارثة 
الضخم���ة وأقلها هو أنني ولدت وترعرعت 

في ماديرا«.
وقال »لهذا السبب أريد أن أعرب عن رغبتي 
في مساعدة األجهزة والكيانات الرسمية بقدر 
اس���تطاعتي حتى ميكن التقليل أو التغلب 

على آثار هذا الدمار الكبير«.

لم مير اداء بانيغا املميز هذا املوس���م مع ڤالنسيا دون مراقبة 
النادي الثري مانشستر سيتي، والذي يبدو حسب رؤية صحيفة 
نيوز اوف ذا وورلد االجنليزية قد قرر وقف مالحقة مواطنه جاجو 

العب ريال مدريد حتى يرى نتائج محاوالت التعاقد مع بانيغا.
وكان بانيغا على مشارف االنتقال الى نادي ايفرتون على سبيل 
االعارة هذا الصيف، لكن ذو ال� 21 عاما قرر البقاء ليكس���ب مركزا 
اساسيا مع اخلفافيش وهو ما حققه بالفعل وحتول لالعب تبلغ 

قيمته 20 مليون جنيه استرليني او اكثر.

اكدت صحيفة »امليرور« أن مان يونايتد يتقدم الس���باق نحو 
الالعب املميز الشاب رحيم سترلينغ جنم نادي كوين بارك رينجرز 
)15 عاما( ويلعب املوهبة االجنليزية في مركز خط الوسط املهاجم 

وهو يلعب مع الفريق األول في فريقه رغم عمره الصغير.
وقالت »امليرور« ان املان يونايتد س���يهزم كال من مانشس���تر 

سيتي وارسنال وفوالم في هذا السباق.

 رونالدو مصدوم من مأساة ماديرا 

مانشستر سيتي يطارد بانيغا

مان يونايتد يطلب رحيم

العب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو كاشفا عن قيمصه لتوضيح عبارة »ماديرا« تضامنا معها بسبب الفيضانات    )أ.پ(

مواجهة »مرسيدس بنز« النارية بين شتوتغارت وبرشلونة

امل��درب  يدخل 
ال��س��وي��س��ري 
ت  ر تغا لشتو
األمل�������ان�������ي 
ك��ري��س��ت��ي��ان 
اليوم مع  الى مواجهة  غروس 
برشلونة اإلسباني حامل اللقب 
ال� 16 ملسابقة  الدور  في ذهاب 
دوري أبطال اوروب��ا وكابوس 
املوسم املاضي يقض مضجعه.

الكاتالون����ي  الن����ادي  وكان 
احلق بفريق غروس السابق بال 
السويسري هزمية مذلة عندما 
سحقه بخماسية نظيفة في عقر 
داره حني تواجه الفريقان املوسم 

املاضي في هذه املسابقة.
وترك غ����روس بصمته في 
شتوتغارت منذ ان تسلم اإلشراف 
علي����ه بدال من مارك����وس بابل، 
واملفارقة ان مباراته االولى مع 

الفريق األملاني كانت في اجلولة 
االخيرة من منافسات الدور األول 
لدوري األبطال، وقد خرج فائزا 
من اختباره األول أمام يونيريا 
اورزيتشيني الروماني 3 � 1 ليحمل 

فريقه اجلديد الى الدور 16.
وحتسن أداء شتوتغارت كثيرا 
منذ ان تس����لم غروس اإلشراف 
عليه إذ لم ي����ذق طعم الهزمية 
سوى في مناسبة واحدة خالل 
9 مباريات، بينها فوزه في 6 من 
أصل املباريات ال� 7 االخيرة له في 
الدوري احمللي، لكن االختبار الذي 
ينتظره على ملعب »مرسيدس 
بن����ز ارينا« ه����و األصعب على 
اإلطالق دون أدنى شك ألنه يواجه 
فريقا يعتبر األفضل حاليا على 
الصعيد األوروبي والعاملي »نريد 
ان نحقق املفاجأة«، هذا ما قاله 
هداف شتوتغارت البرازيلي كاكاو 

عن مباراة اليوم بعد س����اعات 
معدودة على تعملقه في الدوري 
احمللي امام كولن )5 � 1( بتسجيله 
رباعية. ويعي برشلونة الذي لم 
يذق طعم الهزمية في املباريات 
ال� 9 االخيرة التي خاضها خارج 
قواعده في املسابقة األوروبية األم، 
ان املرحلة التي مير بها مضيفه 
األملاني قد تصعب من مهمته في 
الذهاب خصوصا، وهو  مباراة 
األمر ال����ذي أكده قائده كارليس 
ان األمور  بويول بقوله: »نعلم 
لن تكون س����هلة، اذا لم نكن في 
كامل تركيزنا فاألمور قد تذهب 
في طريق سيء. في هذه املرحلة، 
األخطاء قد تكون مكلفة للغاية«. 
وتاب����ع بويول »لك����ن اعتقد ان 
الفريق يلعب بطريقة جيدة ونحن 
نتطل����ع بفارغ الصبر للعب في 

دوري األبطال«.

وسيسافر برشلونة الى أملانيا 
حيث لم يخسر في مبارياته ال� 6 
االخيرة، مبعنويات جيدة بعدما 
نفض عنه غبار خسارته االولى 
في الدوري احمللي وذلك بفوزه 
الكبير على راسينغ سانتاندر )4 
� 0( على ملعب »كامب نو« في 

املرحلة ال� 23.
الكاتالون����ي  الن����ادي  وكان 
مني في املرحلة ال� 22 بهزميته 

االولى هذا املوسم وجاءت على 
يد مضيف����ه اتلتيكو مدريد )1 � 
2(، إال ان رجال املدرب جوسيب 
انتفضوا س����ريعا  غواردي����وال 
ووضعوا خلفهم هذه االنتكاسة 
ليحافظ����وا على فارق النقطتني 
الذي يفصلهم عن الغرمي التقليدي 
ريال مدريد. وسيستعيد فريق 
غوارديوال خدمات الثالثي تشافي 
هرناندي����ز والس����ويدي زالتان 

ابراهيموڤيت����ش والبرازيل����ي 
امام  الفيش بعد غيابهم  دانيال 

سانتاندر.
ويأم����ل الن����ادي الكاتالوني 
ان يك����رر س����يناريو مواجهته 
الس����ابقة مع شتوتغارت عندما 
تغل����ب علي����ه 2 � 0 ف����ي أملانيا 
بهدفني لبوي����ول واألرجنتيني 
ليونيل ميسي في زيارته السابقة 
الوحيدة مللعب منافس����ه خالل 
الدور األول من املس����ابقة ذاتها 
في موسم 2008/2007، علما ان 
الفريق االسباني فاز إيابا ايضا 
3 � 1. وال ميلك شتوتغارت سجال 
مميزا أمام الفرق اإلسبانية إذ فاز 
مرة واحدة فقط خالل 11 مباراة 
س����ابقة وكانت على أرضه ضد 
ريال سوسييداد )1 � 0( في ذهاب 
الدور ربع النهائي من مس����ابقة 
كأس االحتاد األوروبي موس����م 

1989/1988، لكن����ه يأمل ان يفك 
عقدته االسبانية هذه املرة لكي 
يحافظ على آماله في التأهل الى 
الدور ربع النهائي ألول مرة في 
مشاركاته األوروبية منذ 1998.
اما بالنس����بة لبرشلونة فتعود 
مواجهت����ه األملانية االخيرة الى 
املوسم املاضي عندما تعادل مع 
بايرن ميونيخ 1 � 1 في ذهاب ربع 
النهائي بعد ان فاز على النادي 

الباڤاري 4 � 0 ذهابا.

بوردو ـ أولمبياكوس

الثاني����ة،  وف����ي املواجه����ة 
سيخوض بوردو الفرنسي الذي 
كان صاحب أفضل سجل في دور 
املجموعات، اختبارا صعبا أمام 
مضيفه أوملبياكوس اليوناني الذي 
يخوض غمار األدوار اإلقصائية 

للمرة الثالثة في تاريخه فقط.

اليوناني  الفريق  ويس����عى 
للع����ودة بالتاريخ الى موس����م 
1999/1998 عندما بلغ الدور ربع 
النهائي للمرة االولى والوحيدة 
قبل ان يخرج على يد يوڤنتوس 
االيطالي، لكن مهمته لن تكون 
سهلة على اإلطالق في مواجهة 
رجال املدرب لوران بالن الذين لم 
يهدروا سوى نقطتني فقط خالل 
دور املجموعات. ويأمل بطل فرنسا 
ان يعود من األراضي اليونانية 
ايجابي����ة لكي يواصل  بنتيجة 
أمل يعادل أفضل  مشواره على 
نتيجة له في املسابقة األوروبية 
األم التي كانت وصوله الى دور 
ال� 4 خالل موس����م 1985/1984. 
وتقام مباراتا اإلياب في 17 الشهر 
املقبل. وفي مسابقة »يوروباليغ« 
يتقابل بنفيكا البرتغالي مع هرتا 

برلني اليوم.

بوردو في اختبار أولمبياكوس في دور الـ 16 بأبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبطال أوروبا

اجلزيرة الرياضية +10:455شتوتغارت - برشلونة
اجلزيرة الرياضية +10:454اوملبياكوس – بوردو 

يوروبا ليغ
اجلزيرة الرياضية +81بنفيكا – هرتا برلني

مهاجم شتوتغارت كاكاو مطالب بالتسجيل في شباك برشلونة وجنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي جاهز ملواجهة شتوتغارت


