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لق���ي مان يونايتد ومنتخب اجنلترا لكرة القدم ضربة 42
موجعة بعد ان كشف مدرب االول اليكس اليكس فيرغسون 
بان املهاجم واين روني سيغيب عن املالعب من اسبوعني الى 
ثالثة بسبب اصابة في كاحله.وقال فيرغسون عشية لقاء 
فريقه مع ڤالنسيا االسباني في اجلولة الثانية من دوري 
ابطال اوروبا »لالسف سيغيب روني اسبوعني او ثالثة، 

لكن واين عودنا على العودة مبكرا كما في السابق«.

اك���د احتاد كرة القدم الغاني ان البرازيلي لويز فيليبي س���كوالري من بني ابرز 
املرش���حني لتدريب املنتخب خلفا للصربي ميلوفان راييفاتش الذي لم يجدد عقده 
املنتهي في اغسطس املاضي، وكان سكوالري قاد البرازيل الى احراز كأس العالم عام 
2002، وسبق له ان اشرف على منتخب البرتغال وفريق تشلسي االجنليزي، واكد 
االحتاد الغاني ان من بني املرشحني ايضا لتدريب النجوم السوداء االسباني خواندي 
راموس مدرب ريال مدريد السابق، والسويسري لوسيان فافر وااليطالي جانفرانكو 

زوال والبرتغالي هومبرتو كويلو والفرنسي مارسيل دوسايي الغاني االصل.

روني يغيب أسبوعين عن المالعب سكوالري أبرز المرشحين لتدريب غانا

عالمية متفرقات

يغيب قائد نادي ڤيردر برمين االملاني 
تورسنت فرينغز عن املالعب ملدة عشرة 
ايام الصابة في وركه ولم يش���ارك في 
مباراة فريقه ضد انترميالن االيطالي في 
دوري ابط���ال اوروبا.وغاب عن املباراة 
ايضا املهاجم البيروفي كالوديو بيتزارو 

واملدافع كليمنس فريتس.
أعلن نادي سبورتينغ لشبونة ان العب 
وس��طه الدولي بيدرو منديس سيغيب عن 
صفوفه 6 اسابيع على االقل بسبب اصابته 
في فخذه االمين وخضوعه لعملية جراحية. 
وكان منديس )29 عاما( اصيب في 29 يوليو 
املاضي خالل املباراة التي التقى فيها فريقه 
مع نوردسيالند الدمناركي، بقي بعيدا عن 

املالعب منذ ذلك احلني.
فازت البريطانية إميا بولي بسباق 
السيدات ضد عقارب الساعة في بطولة 
العالم لسباق الطريق للدراجات بأستراليا. 
تقدمت بولي )27 عام���ا( على األملانية 
يودي���ت أرندت )34 عام���ا( التي كانت 
املرشحة األولى للفوز بالسباق، ولكنها 

حلت في املركز الثاني.
انضمت النجمة البلجيكية كيم كليسترز، 
احلائزة على لقب بطول��ة أميركا املفتوحة 
للتنس ثالث مرات، إلى األميركية س��يرينا 
ويليامز في قائمة النجمات الغائبات عن بطولة 
الصني املفتوحة األسبوع املقبل وذلك بعد 

إصابتها بالتهاب في قدمها اليمنى.
البريطاني لويس  السائق  أعرب 
هاميلت���ون عن دهش���ته خالل زيارة 
قصيرة للعاصمة األملانية برلني وذلك 
ازاء استمراره في املركز الثالث بالترتيب 
العام لفئة الس���ائقني ببطولة العالم 
الكبرى( لسباقات سيارات  )اجلائزة 
فورموال 1 رغم فش���له في إنهاء ثالثة 
من آخ���ر أربعة س���باقات أقيمت في 

البطولة.

اختبار صعب لليڤربول وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في »يوروبا ليغ«

صراع أوروبي بين مانشستر سيتي ويوڤنتوس

موقف ضيفه اش���بيلية االسباني 
الذي اق���ال االثنني مدربه انطونيو 
املتواضعة  النتائج  الفاريز بسبب 
في االونة االخيرة وعني غريغوريو 

مانزانو خلفا له.
وكان بوروسيا تغلب على مضيفه 
كارباتي لفيف االوكراني 4-3، في 
حني خسر اشبيلية على ارضه امام 
الفرنسي1-0  باريس سان جرمان 

في اجلوزلة االولى.
ويبقى بورتو البرتغالي مرشحا 
الجتياز عقبة مضيفه سسكا صوفيا 
البلغاري في املجموعة الثانية عشرة 
بعد فوزه الصريح في اجلولة االولى 

على رابيد ڤيينا النمسوي 0-3.

برباعي���ة نظيفة.وف���ي املجموعة 
التاسعة، يتعني على ايندهوفن وهو 
احد االسماء الكبيرة على الصعيد 
االوروبي وال���ذي اكتفى بالتعادل 
على ارضه مع سمبدوريا االيطالي 
)1-1(، ان يحذر مضيفه ميتاليست 
خاركيف االوكراني الذي خرج من 
اجلولة االول���ى فائزا خارج ارضه 
بخماس���ية نظيفة على ديبريشن 
املجري، وهو دائما صاحب مفاجآت 
خصوص���ا ف���ي دور املجموعات.

وفي املجموعة العاشرة، سيحاول 
بوروس���يا دورمتوند املنتشي في 
البطولة االملانية حيث يحتل املركز 
الثاني برصيد 15 نقطة، استغالل 

حيث يحتل املركز اخلامس برصيد 
10 نقاط بفارق 3 نقاط عن املتصدر 
ڤالنس���يا، مقنعا في مستهل حملة 
الدفاع عن لقبه وسقط على ارض 
اليونان���ي 0-1 في اجلولة  اريس 
االولى، لكن منافس���ه م���ن العيار 
الثقيل هذه املرة هو باير ليفركوزن 

االملاني.
ويحتل باي���ر ليفركوزن املركز 
اخلامس في دوري بالده برصيد 11 
نقطة بف���ارق 7 نقاط عن ماينتس 
املتصدر، وهو سيحاول اقامة توازن 
في املسابقتني احمللية واالوروبية 
متاما كما منافسه االسباني خصوصا 
بعد ان سحق روزنبورغ النرويجي 

مواصل���ة بدايته القوي���ة في هذا 
الدور بعدما تغلب على ليخ بوزنان 
الپولندي 2-0 في اجلولة االولى، 
بينما سيسعى يوڤنتوس الى جتنب 
اخلسارة وتعويض ان امكن تعادله 

مع سالزبورغ النمسوي 3-3.
وال يختلف االمر كثيرا بالنسبة 
الى ليڤربول الذي يحل ضيفا على 
الهولندي في املجموعة  اوتريخت 
احلادية عشرة رغم ان املقارنة بينهما 
قد تبدو نظري���ا مجافية للمنطق، 
لكن الفرق الهولندية غالبا ما تشكل 

عائقا امام زائريها.
من جانبه، لم يكن اتلتيكو مدريد 
الذي يقارع على الصدارة في بالده 

داره، ومستوانا يتطور باستمرار.
ويأمل مدرب مانشستر سيتي، 
االيطالي روبرتو مانشيني باال تفوت 
رجاله فرصة الفوز على يوڤنتوس 
في مواجهة يعتبرها مهمة مع مدرب 
االخير مواطنه لويجي دل نيري.
الطرف االخر، يعتبر فريق  وعلى 
»الس���يدة العج���وز«، صاحب 27 
لقبا محليا، من الفرق اخلبيرة في 
املسابقات االوروبية، ويقر مانشيني 
بذلك »تقليديا، يوڤنتوس هو احد 
اقوى الفرق في اوروبا، وهو مرشح 
قوي الح���راز لقب املس���ابقة هذا 

املوسم«.
الفريق اإلجنليزي   وسيحاول 

يواجه ممثال اجنلترا مانشستر 
س���يتي وليڤربول وبطل املوس���م 
اتلتيكو مدريد االس���باني  املاضي 
اختبارات صعبة في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات ضمن الدوري 
اليوم.في  االوروبي )يوروبا ليغ( 
املجموعة االولى، تنتظر مانشستر 
سيتي رابع ترتيب الدوري اإلجنليزي 
حاليا وأحد الفرق املرشحة للمنافسة 
على اللقب هذا املوسم، مهمة صعبة 
جدا امام ضيفه يوڤنتوس االيطالي 
النتائ���ج املتواضعة لالخير  رغم 
على الصعيدين احمللي واالوروبي. 
ويطمح امللياردير االماراتي الشيخ 
منصور الذي انفق نحو 117 مليون 
يورو لتدعي���م الفريق بالعبني من 
الطراز الدولي، الى ان يحذو حذو 
الروس���ي رومان ابراموفيتش بعد 
شرائه لتشلسي وانفاق املاليني على 
اس���تقدام الالعبني من اجل احراز 
االلقاب. وكان مانشس���تر س���يتي 
)11 نقطة وخسارة واحدة( الفريق 
الوحيد الذي أحلق الهزمية االولى 
بتشلس���ي املتصدر وحامل اللقب 
بعد 5 انتص���ارات متتالية، اضافة 
الى ليڤربول وغيره من الفرق في 
البطولة احمللية ليبقى على بعد نقطة 
واحدة من جاره مانشستر يونايتد 

صاحب املركز الثاني.
وقال العب الوسط الدولي العاجي 
يايا توريه املنتقل الى مانشس���تر 
س���يتي من برش���لونة االسباني 
لقاء 24 ملي���ون يورو »لقد هزمنا 
ليڤربول وبعده تشلس���ي في عقر 

العبو مانشستر سيتي يستعدون بجدية ملواجهة يوڤنتوس

كالرنس سيدورف والسويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش حيث مرر 
االول كرة الى الثاني عند حافة 
املنطقة فهيأها لنفسه على صدره 
وتوغل داخلها قبل ان يتابعها 
على يسار احلارس )37(. وأهدر 
روبينيو فرصة س���هلة عندما 
تلقى كرة من سيدورف فكسر 
مصيدة التسلل وانفرد باحلارس 
لكنه سدد بجوار القائم. وأنقذ 
حارس اياكس مرماه من هدف 
محقق عندما ابعد كرة الغاني 
برينس بواتنغ، بديل الفرنسي 
ماتيو فالميني، من باب املرمى 

في الشوط الثاني. 
وفي املجموعة اخلامس���ة، 
انت���زع باي���رن ميونيخ فوزا 
غاليا وبش���ق النفس من بازل 
2-1، وهو الثاني له بعد االول 
على روما. ووجد بايرن ميونيخ 
نفسه متخلفا بهدف منذ الدقيقة 
18 سجله الكسندر فراي، لكن 
الفريق الباڤاري رد في الشوط 
الثاني م���دركا التعادل عندما 
حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة 
توماس مولر داخل املنطقة من 
قبل بنجامني هوغل فانبرى لها 
باستيان شڤاينشتايغر بنجاح، 
ثم خطف األخير هدف الفوز في 

الدقيقة 89.
وفي املجموعة ذاتها، استعاد 
روما توازنه بفوزه على كلوب 
الروماني 2-1. وانتظر  كلوج 
روم���ا الدقيق���ة 69 الفتت���اح 
التسجيل عبر مدافعه الفرنسي 
فيليب ميكسيس اثر ركلة ركنية 
نفذها التشيلي داڤيد بيتزارو. 
واضاف ماركو بوريلو الهدف 
الثاني بعد دقيقتني من تسديدة 
عل���ى الطائر اث���ر متريرة من 

دانييلي دي روسي )71(.

تلقى كرة على طبق من ذهب 
من كالرنس سيدورف فتوغل 
داخل املنطقة وسددها زاحفة 
ارتدت من احلارس ستيكنلبورغ 
قبل ان يشتتها الدفاع )14(. ورد 
الدولي املغربي منير احلمداوي 
بتس���ديدة قوية مرت بجوار 
القائ���م االمي���ن البياتي )15(. 
وجنح احلمداوي في منح التقدم 
الياكس اث���ر تلقيه كرة داخل 
املنطقة من س���واريز فاستدار 
حول نفس���ه وس���ددها قوية 
بيمناه من مسافة قريبة على 
يسار ابياتي )23(.وادرك ميالن 
التعادل اثر لعبة مشتركة بني 
العبي اياكس السابقني الهولندي 

الوحيد. استحواذ ريال مدريد 
على الكرة مقابل تكتل دفاعي 
الوكسير واعتماد على الهجمات 
املرتدة وجاء الفوز عن طريق 
دي ماريا بالذات عندما استغل 
كرة س���اقطة م���ن وراء دفاع 
اوكسير ليطلقها بيسراه داخل 
الش���باك )81(. وفي املجموعة 
ذاتها، انتهت القمة الساخنة بني 
اياكس وميالن بالتعادل 1-1. 
وجرب االوروغوياني لويس 
س���واريز حظه م���ن 30 مترا 
بتسديدة قوية مرت فوق مرمى 
احلارس كريستيان ابياتي )12(. 
وأهدر البرازيلي روبينيو فرصة 
ذهبية الفتتاح التسجيل عندما 

بهدف ثالث في الدقيقة االولى 
من الوقت بدل الضائع من ركلة 

جزاء.

البديل الناجح

الس���ابعة   وفي املجموعة 
وعلى ملعب ابي ديشان، حقق 
ريال مدريد ف���وزه الثاني في 
املس���ابقة اثر تغلبه بصعوبة 
على اوكس���ير بهدف جلناحه 
انخ���ل دي ماريا  االرجنتيني 
بعد دقائق من نزوله احتياطيا. 
وعلى الرغم من سيطرة ريال 
مدريد على معظم فترات املباراة، 
فانه انتظر قبل نهاية املباراة ب� 
9 دقائق ليسجل هدف املباراة 

)71(، قب����ل ان يضيف املدافع 
سكيالتشي الهدف الثالث اثر 
ركلة ركنية انبرى لها مواطنه 
)82(. وفي املجموعة ذاتها، فاجأ 
شاختار دانيتس����ك اصحاب 
األرض بهدف مطلع الش����وط 
الثاني عندم����ا مرر البرازيلي 
دوغالس كوس����تا كرة بينية 
داخل املنطقة تابعها مواطنه 
ادريانو لويز بيمناه من مسافة 
قريبة داخل املرمى )56(. وعزز 
لويز تقدم شاختار بهدف ثان 
بالطريقة ذاتها التي سجل منها 
الهدف االول اثر تلقيه كرة من 
دوغالس داخل املنطقة )72(، 
قبل ان يختم دوغالس املهرجان 

االجنليزية ارسنال فوزا ثمينا 
على مضيفه بارتيزان بلغراد 
هو الثاني له بعد سداس����يته 
في مرمى س����بورتينغ براغا 
ضمن املجموعة الثامنة. وجنح 
ارسنال في افتتاح التسجيل اثر 
لعبة مشتركة بني جاك ويلشير 
والروسي ارشافني انهاها االخير 
بتس����ديدة قوية )15(. وادرك 
كليو التعادل لبارتيزان بلغراد 
من ركلة جزاء )33(. وحصل 
ارس����نال على فرصة للتقدم 
مجددا عندما احتسب له احلكم 
ركلة جزاء، بيد ان ارشافني اهدر 
الركلة. وجنح الشماخ في منح 
التقدم ألرسنال بضربة رأسية 

حسم نتيجة املباراة في شوطها 
االول، ومنح القائد جون تيري 
التقدم لتشلسي بضربة رأسية 
اث����ر ركلة ركني����ة انبرى لها 

الفرنسي غايل كاكوتا )7(.
وحصل تشلسي على ركلة 
الكاميروني  جزاء عندما ملس 
س����تيفان مبيا الكرة بيده اثر 
متريرة عرضية للغاني مايكل 
الفرنسي  ايسيان فانبرى لها 
نيكوال انيلكا مس����جال الهدف 
الثان����ي )28(. وفي املجموعة 
ذاتها، عزز سبارتاك موسكو 
حظوظه في التأهل الى الدور 
الثاني بتغلبه على زيلينا )3- 
0(، وحقق املمثل الثاني للعاصمة 

تابع����ت أندي����ة تشلس����ي 
وأرسنال االجنليزيان وريال 
مدريد االسباني وبايرن ميونيخ 
األملاني انطالقتها اجليدة في 
مس����ابقة دوري أبطال اوروبا 
بتحقيق كل منها الفوز الثاني 
على التوالي، األول على ضيفه 
مرسيليا الفرنسي 2-0، والثاني 
على مضيفه بارتيزان بلغراد 
الصرب����ي 3-1، والثالث على 
مضيفه اوكس����ير الفرنس����ي 
1-0، والراب����ع عل����ى مضيفه 
ب����ازل السويس����ري 2-1 اول 
من امس ف����ي اجلولة الثانية. 
وحذا سبارتاك موسكو الروسي 
وشاختار دانيتسك االوكراني 
حذو تشلسي وارسنال وريال 
مدريد وبايرن ميونيخ وحقق 
الثاني على  كل منهما ف����وزه 
التوالي، في حني انتهت مباراة 
اياكس امس����تردام  القمة بني 
الهولندي ومي����الن االيطالي 

بالتعادل 1-1.
ف����ي املب����اراة األولى على 
ملعب س����تامفورد بريدج في 
لن����دن، ل����م تكن ع����ودة قائد 
املنتخب الفرنسي السابق مدرب 
مرسيليا حاليا ديديه ديشان، 
موفقة ال����ى عاصمة الضباب 
ومن����ي وفريق����ه باخلس����ارة 
الثانية على التوالي أمام فريقه 
السابق بهدفني نظيفني ضمن 
املجموعة السادس����ة. وخاض 
تشلس����ي املباراة في غياب 4 
العبني أساس����يني ه����م فرانك 
المبارد والعاجي سالومون كالو 
ويوسي بنعيون بسبب اإلصابة 
والعاجي ديدييه دروغبا بسبب 
االيقاف، وعلى الرغم من ذلك 
لم يتأثر رجال املدرب االيطالي 
كارلو انشيلوتي وجنحوا في 

يول: النتيجة مخيبة لآلمال
وإبراهيموڤيتش أفضل هداف في العالم

مورينيو: الفوز بعيداً عن برنابيو نتيجة إيجابية

أكد املدير الفني لنادي أياكس الهولندي مارتن 
يول أن���ه كان باإلمكان أفضل مما كان بالنس���بة 
ألياك���س في املباراة التي اس���تضاف فيها ميالن 
بأمس���تردام. قال مارتن يول بع���د املباراة: »كان 
ميكن أن نزيد من ضغطنا على فريق امليالن وأن 
نبحث أكثر ع���ن إحراز األهداف لكننا لم نفعل«. 
وأضاف: »كنا متعبني بعض الشيء، لقد خرجنا 

بنتيج���ة مخيبة لآلمال ألننا كان علينا أن نخرج 
بانتصار من ملعبنا، لكن ما ميكنني أن أقوله ان 
إبراهيموڤيتش هو أفضل هداف في العالم اآلن«. 
وع���ن موقفه املعقد باملجموع���ة قال: »في الوقت 
احلالي فإن امليالن والريال في وضعية أفضل، لكننا 
سنواصل املنافسة وسنبذل املجهود حتى النهاية، 

مباراة أوكسير القادمة ستكون مهمة للغاية«.

أكد العبا نادي ارس���نال االجنليزي ولشير 
ودينلسون ان الالعبني بعد مباراتهم أمام بارتيزان 
اضطروا إلى استخدام هواتفهم النقالة إلضاءة 
غرف تغيير املالبس بسبب انقطاع الكهرباء. وقال 
ولشير لقناة »سكاي سبورتس« االجنليزية: »لم 
نتمكن من السير خطوة واحدة داخل الغرف، 

واجلميع أضاء طريقه بالهواتف النقالة، وسألنا 
منظم���و البطولة إن كنا نري���د تأجيل املباراة 
بسبب انقطاع الكهرباء عن احدى زوايا امللعب، 
لكن مدربنا الفرنس���ي ارسني فينغر أصر على 
أن نخ���وض املباراة لكيال نضطر إلى الس���فر 

مرة أخرى«.

حتدث املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
عن الفوز الذي حققه ريال مدريد على 

أوكسير حيث أشار بشكل واضح 
إلى أن هذه النتيجة تعتبر إيجابية 

جدا. وقال مورينيو لوس���ائل 
اإلعالم اإلس���بانية: »أوكسير 
لعب أول مباراة على ميدانه 
وشكل خطرا علينا في بعض 
الوقت ولكن فريقي سيطر 
عل���ى املباراة عل���ى الرغم 
التي  الهجمات املضادة  من 
كانت خطيرة، الفوز بعيدا 
عن برنابيو نتيجة إيجابية، 
لقد أجرينا التغييرات للبحث 
عن الفوز وأردنا الفوز ولكن 

احلصول على 6 نقاط في هذه 
املرحلة أمر صعب جدا في هذه 

املسابقة«. وفيما يتعلق بصعوبة 
املباراة والنتيجة واضاف: »اخلصم 

كان منظما تنظيما جيدا جدا حيث ضيق 

املساحات بشكل كبير وكان خطيرا للغاية 
في الهجوم املضاد، املباراة لم تكن سهلة 
ولكن رد الفعل دائما ما يكون معقدا 
للغاية، كانت لدينا فرص كثيرة 
الثاني بحثت عن  وفي الشوط 
حلول أخرى والتغييرات لعبت 
دورا فعاال، في بعض املباريات 
كان���ت لدين���ا )15( فرصة 
واجلمي���ع يقول���ون اننا ال 
نستحق الفوز وهم كانوا على 
حق ولكن أمس كنا نستحق 
ألننا لعبنا بواقعية«. وردا 
على سؤال حول تصدر ريال 
مدريد للمجموعة السابعة بعد 
سقوط ميالن في فخ التعادل 
اإليجابي ض���د أياكس اضاف: 
»هذا أم���ر جيد، مع هذا التعادل 
ميكننا الفوز ف���ي املباراة املقبلة 
ضد ميالن والتأهل إلى الدور التالي 

بعد احلصول على 9 نقاط«.

العبو أرسنال يضيئون غرف تغيير المالبس بهواتفهم

فوز بـ »طلعة الروح«
لريال مدريد وبايرن ميونيخ

تشلسي وأرسنال
على الطريق الصحيح

في دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +89زينيت- ايك اثينا

اجلزيرة الرياضية +81سمبدوريا - ديبريشن
اجلزيرة الرياضية +88ميتاليست - ايندهوفن
اجلزيرة الرياضية +85دورمتوند - اشبيلية
اجلزيرة الرياضية +83اوتريخت - ليڤربول

اجلزيرة الرياضية +810رابيد ڤيينا - بشيكتاش
اجلزيرة الرياضية +10:054مانشستر سيتي – يوڤنتوس
اجلزيرة الرياضية+10:052اتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن
اجلزيرة الرياضية+10:059سبورتينغ لشبونة- ليفسكي

اجلزيرة الرياضية+10:0510باوك - دينامو زغرب
اجلزيرة الرياضية+10:055ڤياريال - كلوب بروج

اجلزيرة الرياضية+10:058شيريف - دينامو كييڤ

انخيل دي ماريا يحتفل 
بهدف الفوز لريال مدريد 

أمام أوكسير )أ. پ(

باستيان شڤاينشتايغر خطف هدف الفوز 
لبايرن ميونيخ في الوقت القاتل )أ.ف.پ(


