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مدرب انتر ميالن 
االسباني رافاييل بنيتيز 

مطالب باعادة االستقرار

لم يستبعد هداف أملانيا، ميروسالف 
كل���وزه، الرحيل عن نادي���ه بايرن 

ميونيخ.
وقال كلوزه )32 عاما( لصحيفة 
»بيل���د آم زونتاغ« الصادرة امس إن 
الفرصة متاح���ة للتجديد لناديه أو 
االنتقال ألي ناد آخر بعد نهاية املوسم 

احلالي.
وترك كل���وزه الباب مفتوحا أمام 
االنتقال ألحد األندية داخل أو خارج 
أملانيا، واشترط كلوزه أن يلعب النادي 
اجلديد في البطوالت األوروبية، نظرا 
لرغبته في احلفاظ على فرص املشاركة 

في بطولة األمم األوروبية 2012.

كلوزه ال يستبعد ترك بايرن ميونيخ

ر واستياء من طريقة بنيتيز تذمُّ
في قيادة إنتر ميالن 

مونتاري وتشيڤو ومايكون انتقدوا أسلوب المدرب اإلسباني 

)أ.پ( النجم األملاني مسعود أوزيل يتلقى التهنئة من توماس مولر في املباراة امام تركيا

 أوكرانيا تتلهف لمواجهة
البرازيل الودية اليوم 

 لورنزو بطاًل للعالم لـ »موتو جي بي«

متثل مواجهة اليوم الودية التي جتمع اوكرانيا والبرازيل الكثير 
لالعبي اوكرانيا الذين يعتب����رون هذا اللقاء فرصة فريدة. وذلك في 
الساعة 9:45 مس����اء بتوقيت الكويت. وقال أرتيم ميليفسكي مهاجم 
دينامو كييڤ »املرء ال يواجه البرازيل كل يوم«. وأضاف »لدينا فرصة 
لتجربة أنفسنا ضد فريق غاية في القوة، لذا فنحن مستعدون ذهنيا«. 
وتنظم أوكرانيا بطولة كأس األمم األوروبية عام 2012 باالشتراك مع 
پولندا، وهو ما يعني أن فريقها متأهل للبطولة دون لعب ويحتاج إلى 
االستعداد لها عبر مباريات ودية. لكن مباراة البرازيل التي تقام اليوم 
مبدينة ديربي اإلجنليزية أثارت اهتماما غير مس����بوق بني اجلماهير 
األوكراني����ة. ويرى يوري كاليتفينتس����يف املباراة فرصة من جميع 
اجلوانب. فاملدرب الذي عني بشكل مؤقت عقب التعادل مع پولندا، قد 
يتولى املنصب بشكل كامل في البطولة األوروبية إذا ما حقق نتيجة 

جيدة أمام راقصي السامبا.
وعانى املنتخب األوكراني ليفوز على تشيلي 1-2 في مباراة ودية 
في سبتمبر املقبل، كما لم يتمكن من حتقيق ما هو أكثر من التعادل 

يوم اجلمعة املاضي أمام كندا 2-2.
وقال البرازيلي إيدمار العب وسط ميتاليست خاركيف األوكراني في 
مقابلة مع صحيفة »سيهودنيا«: »ال يجب عليكم التفكير في أن جميع 

البرازيليني يلعبون مثل بيليه«، مضيفا »ال جتعلوا منا خارقني«.
وميثل العب الوسط الالتيني أحد الالعبني األجانب األكثر شعبية، 
حيث عقد قرانا حظي بتغطية إعالمية واس����عة مؤخرا على س����يدة 
أوكرانية. ولم يسبق ملنتخبي البرازيل وأوكرانيا أن تقابال من قبل، 
لذا فإن األمر يتعلق بحدث شديد اخلصوصية للجمهورية السوفيتية 

السابقة التي تتمتع بتاريخ كروي مستقل حديث للغاية.

توج االس���باني خورخي لورنزو )هوندا( بطال للعالم للموتو 
جي بي بحلوله ثالثا في سباق جائزة ماليزيا الكبرى على حلبة 

سيبانغ ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.
وفاز االيطالي فالنتينو روسي )ياماها( باملركز االول للسباق 

أمام سائقي هوندا مواطنه اندريا دوفيتسيوزو ولورنزو.
انهى روسي السباق في 41.03.448 دقيقة، بفارق 0.224 ث امام 
دوفيتسيوزو 6.035 ث أمام لورنزو. ورفع لورنزو رصيده الى 313 
نقطة، بفارق كبير أمام االس���باني اآلخر وزميله في الفريق داني 
ب���دروزا الذي ميلك 228 نقطة، في حني ارتقى روس���ي الى املركز 
الثالث وله 181 نقطة.وتوج االس���باني طوني الياس )مورياكي( 
بطال لفئة موتو 2 )600 س���م مكعب( بحلوله رابعا في الس���باق 

الذي أحرزه االيطالي رولفو روبرتو )سوتر(.
انهى روبرتو السباق بزمن قدره 41.09.412 دقيقة، متقدما على 
اليكس دي اجنليس من سان مارينو بفارق 0.040 ث، وااليطالي 

اندريا ايانوني بفارق 5.915 ث.

لقب تنس طوكيو
في قبضة نادال 

تعادل أميركا مع پولندا

أحرز االس����باني رافايل نادال 
املصن����ف أول لقب بط����ل دورة 
طوكيو الدولية للتنس بفوزه على 
الفرنسي غايل مونفيس اخلامس 
6-1 و7-5 ف����ي املباراة النهائية. 
اللق����ب هو الس����ابع لن����ادال هذا 
املوسم )بينها ثالثة على التوالي 
الغراند سالم االربع  في بطوالت 
الكبرى، روالن غاروس الفرنسية 
ووميبلدون االجنليزية وفالشينغ 
مي����دوز االميركي����ة(، والثال����ث 
واألربع����ون في مس����يرته. وهي 
التي يشارك فيها  الثانية  الدورة 
نادال بعد إحرازه بطولة فالشينغ 
ميدوز للمرة االولى، اذ كان سقط 
االسبوع املاضي في نصف نهائي 
دورة بانكوك امام مواطنه غييرمو 
غارسيا � لوبيز. لم يواجه االسباني 
املباراة  صعوبة كبيرة في حسم 
فكسر إرسال مونفيس مرتني في 
املجموعة االولى وأنهاها 6-1 قبل 
ان يرفع االخير االيقاع في الثانية 
فاستمر التعادل حتى 5-5 قبل ان 
يكس����ر نادال اإلرسال في الوقت 
املناسب في الشوط احلادي عشر 
منهيا املجموعة 7-5 واملباراة في 

ساعة و16 دقيقة.

تعادل����ت الواليات املتحدة مع 
ضيفتها پولن����دا 2-2 في مباراة 
دولية ودية لكرة القدم أقيمت بينهما 
في شيكاغو. سجل جوزي التيدور 
)13( واغوشي اونييو )52( هدفي 
الواليات املتحدة، وادم ماتوشيك 
)30( وجاكوب بالشيكوفسكي )73( 
هدفي پولندا. كم����ا فاز املنتخب 
االسترالي على ضيفه البارغوياني 
1-0 في سيدني في مباراة دولية 
ودية تدخل ضمن استعدادات االول 
لنهائيات كأس آسيا 2011. وسجل 
ديڤيد كارتي هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 53.

لوف: أوزيل قويٌّ ذهنياً وننتظره أمام كازاخستان 
لم تكن املباراة التي فاز فيها املنتخب 
األملاني على نظي���ره التركي 3 � 0 كأي 
مباراة أخرى بالنسبة لالعب خط الوسط 

األملاني الشاب مسعود أوزيل.
فاملباراة لم تكن مجرد املباراة الدولية 
األول���ى ألوزيل )21 عاما( منذ انضمامه 
إلى صفوف ريال مدريد االسباني، ولكنها 
مباراة خاضها الالعب أمام منتخب بلد 

أسالفه.
وظهر أوزيل مبستوى جيد وسجل 
الهدف الثاني للمنتخب االس���باني في 

شباك نظيره التركي.
ولكن بعدما تعرض إلصابة في الكاحل 
األيسر لم يتمكن أوزيل من املشاركة في 
التدريبات ورمبا ال يكون جاهزا للمشاركة 
في املباراة املقررة أمام منتخب كازاخستان 

غدا ضمن منافسات املجموعة األولى.
ويخضع أوزيل للعالج في العاصمة 
األملاني���ة برلني من قبل أطباء املنتخب، 
ولك���ن لم يتض���ح م���ا إذا كان الالعب 
سيستعيد لياقته للمشاركة في املباراة 

املقبلة.
وق���ال يواكي���م لوف املدي���ر الفني 
للمنتخب األملاني إنه سيتخذ قراره عقب 

وصول الفريق إلى كازاخستان.
واضطر أوزيل بس���بب اإلصابة إلى 
مغادرة الس���تاد األوملبي في برلني من 
الباب اخللفي، كي يعفي نفسه من األسئلة 
الصعبة التي كانت رمبا توجه له بشأن 

املباراة.
وحضر املباراة نحو 34 ألف مشجع 
تركي ولم يكن مفاجئا أن يواجه أوزيل 
عبارات استهجان من قبل مجموعات كبيرة 
من اجلماهير، ولكنه رد بأفضل ش���كل 

عندما سجل هدفا للمنتخب األملاني.
ورمب���ا يخفق العديد م���ن الالعبني 
في التعامل بشكل مناسب مع مثل هذه 

املواقف، لكن أوزيل جنح في ذلك.
وقال لوف »مسعود )أوزيل( العب 
ميكنه التركيز على األشياء املهمة، إنه 
قوي من الناحية الذهنية، وال يدع نفسه 
ينزعج من هذه األش���ياء« وأضاف إنه 

شعر بسعادة خاصة عندما سجل أوزيل 
للمنتخب.

وأشاد العبو املنتخب االملاني أيضا 
بزميلهم أوزيل قائلني »لقد أدى بشكل 
احترافي للغاية، إنه تعامل مع املوقف 

بشكل رائع«.
وقال خليل ألتينت���وب الذي يحمل 
اجلنسيتني األملانية والتركية أيضا ولكنه 
اختار متثيل املنتخ���ب التركي، وأهدر 
فرصة تهديفية في الشوط الثاني، إنه 
كان من الطبيعي أن يواجه أوزيل عبارات 

االستهجان.
اينتراخت  ألتينتوب مهاج���م  وقال 
فرانكفورت األملاني »هذا ال يحمل شيئا 
من نوع خاص، من الواضح أن كثيرين 
يشعرون بخيبة أمل ألن مثل هذا الالعب 

لم يفضل اللعب للمنتخب التركي«.

فرنسا نجحت

وفي تصفيات املجموعة الرابعة، ضربت 
فرنسا عصفورين بحجر واحد بفوزها على 
رومانيا 2-صفر ف����ي املباراة التي اقيمت 
بينهما في باري����س وتصدرها املجموعة. 
وسجل لويك رميي )83( ويوان غوركوف 
)93( الهدفني، ورفع املنتخب الفرنسي رصيده 
في صدارة املجموعة الى 6 نقاط من ثالث 
مباريات متقدما على البانيا وبيالروس����يا 
بفارق نقطة واحدة، وكانت البانيا تعادلت 
مع البوسنة 1 � 1، في حني سقطت بيالروسيا 
في فخ التعادل الس����لبي مع لوكسمبورغ 
املغمورة، وكان منتخب الديوك استهل مشوار 
التصفيات بأسوا طريقة ممكنة اثر سقوطه 

على ارضه امام بيالروسيا 0 � 1، لكنه عاد 
وفاز على البوسنة بهدفني نظيفني، ثم كرر 
النتيجة ذاتها على رومانيا.وقدم املنتخب 
الفرنس����ي احد افضل عروضه في االونة 
االخيرة وسيطر على مجريات اللعب طوال 
الدقائق التس����عني وجنح التبديالن اللذان 
اجراهما املدرب لوران بالن في ترجيح كفة 
الفريق عندما سجل لويك رميي الهدف االول 
اثر تلقيه كرة امامية طويلة من الو ديارا 
فس����ار بها بضع خطوات قبل ان يسدد في 
الزاوية البعيدة للحارس الروماني )83(، قبل 
ان يضيف غوركوف الهدف الثاني واملباراة 
تلفظ انفاس����ها االخيرة بعد مجهود فردي 
رائع لالحتياط����ي الثالث دمييتري باييه، 
والفوز هو االول لفرنسا على ملعبها منذ 

اكتوبر املاضي ضد النمسا 3 � 1.

بعد فوز انتر ميالن بثالثيته التاريخية في املوس���م املاضي بإحراز ألقاب دوري وكأس 
إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، جاء توقف مسابقات األندية في أوروبا هذا األسبوع بسبب 
جولتي املباريات الدولية ليمنح الفريق فرصة جيدة إلعادة ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه 

من أجل استعادة نغمة االنتصارات.
وخرج انتر ميالن بنقطة واحدة وبال أهداف في آخر مباراتني خاضهما بالدوري اإليطالي 
هذا املوسم بعد أن مني الفريق بالهزمية 0 -1، أمام روما كما سقط في فخ التعادل السلبي 

مع يوڤنتوس.
وبلغ رصيد انتر 11 نقطة فقط من املباريات الست التي خاضها في املسابقة هذا املوسم 
ليحتل الفريق املركز الثاني بفارق األهداف فقط أمام نابولي وميالن وبفارق نقطتني خلف 
التسيو املتصدر بينما يبلغ رصيد يوڤنتوس ثماني نقاط مقابل خمس نقاط فقط لروما.

ومازال انتر هو املرشح بقوة للفوز بلقب الدوري اإليطالي هذا املوسم ولكن التغييرات 
التي أجراها مديره الفني اجلديد االسباني رافاييل بنيتيز تبدو وكأنها أضعفت قوة الفريق 

التي ظهرت بقيادة املدير الفني السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.
واس���تفاد املهاجم الكاميروني بالتأكيد من وج���ود بنيتيز الذي منحه الفرصة للتعبير 
بش���كل تام عن إمكانياته الهجومية والتي وضحت من تسجيله 11 هدفا في عشر مباريات 

خاضها مع الفريق هذا املوسم.
وفي املقابل، لم يظهر زميله املهاجم األرجنتيني دييغو ميليتو بالش���كل املطلوب حيث 

سجل هدفني فقط للفريق في املوسم احلالي.
وقال بنيتيز بعد التعادل مع يوڤنتوس إنه يش���عر بالسعادة »ألن الفريق أدى واجبه 
أمام فريق قوي«. وأضاف »كان بإمكاننا حتقيق الفوز«. ولم يعلن ماسيمو موراتي رئيس 
النادي عن شكوى كبيرة من تراجع مستوى أداء ونتائج الفريق رغم أنه كان يتوقع الفوز 
على روما الذي يعاني من س���وء النتائج في املوسم احلالي، وكان يود أيضا حصد النقاط 

الثالث للمباراة أمام يوڤنتوس في ميالنو.
وق���ال موراتي »كل من املباراتني كانت مثيرة.. األمر يتعلق فقط بالقدرة على تس���جيل 
األهداف«، كما أصبحت اإلصابات مش���كلة جديدة عانى منه���ا بنيتيز مؤخرا حيث يتطلع 
املدرب االسباني الستعادة جهود جنمه خافيير زانيتي قائد الفريق ومدافعه والتر صامويل 

والعب خط الوسط تياغو موتا واملهاجم غران بانديف.

هجوم وانتقاد 

واألكثر خطرا وتأثيرا في صفوف الفريق كان افتقاد بعض الالعبني للنظام وااللتزام في 
امللعب حيث انتقدوا وهاجموا االختيارات اخلططية والفنية للمدرب بنيتيز.

وكان آخ���ر منتقديه هو العب خط الوس���ط الغاني علي س���والي مونتاري الذي غادر 
الس���تاد بعدما عل��م بع��دم مشاركت��ه ف��ي تش���كي��ل الفري��ق أم��ام يوڤنتوس. وبعدها، 
صرح الالعب إلى وسائل اإلعالم بأنه كان على استعداد ملغادرة الستاد في حالة عدم الدفع 

به في املباراة.
وقبل ذلك، هدد املدافع الروماني كريس���تيان تش���يڤو مدربه بنيتيز بترك امللعب خالل 
لقاء روما مع انتر حيث أعلن الالعب عن ش���كواه من اخلطط التي يتبعها املدرب االسباني 
في دفاع الفريق، كما أعرب املدافع البرازيلي دوغالس مايكون عن انتقاده لبنيتيز بس���بب 

استبداله أمام يوڤنتوس.
وأشار مصدر بالنادي، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن السبب وراء ترنح انتر في املوسم 
احلالي هو أن بنيتيز ال ميلك القدرة على السيطرة على جنوم الفريق بعكس ما كان عليه 
احلال حتت قيادة »مروض األس���ود« مورينيو إضافة إلى أن تعطش الفريق لالنتصارات 

واأللقاب ليس كما كان عليه في املوسم املاضي.
وجاءت بارقة األمل للفريق من هولندا بعدما أعلن جنم خط وس���طه الهولندي ويسلي 
شنايدر أنه سيجدد عقده مع الفريق حتى 2015 ونفى ما تردد في اآلونة االخيرة عن إمكانية 

رحيله عن صفوف الفريق وعودته إلى ريال مدريد االسباني.

فرنسا عادت لالنتصارات في باريس بعد عام بفوز على رومانيا بتصفيات كأس أوروبا 2012


