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 مواجهة ثقيلة بني البرازيلي روبينيو والبرتغالي كريستيانو رونالدو في «سان سيرو»  

 عندما يحل ريال مدريد ضيفا على ميالن اإليطالي 
اليوم ضمن منافسات اجلولة الرابعة من مباريات 
الدور األول (دور املجموعات) في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، لن يكون هدف الفريق االسباني حتقيق 
الفوز فقط، وإمنا يسعى جنوم الفريق إلى تسجيل 
هدف تاريخي لريال مدريد في البطولة. وخالل ٣٢٦ 
مباراة خاضها ريال مدريد على مدار ٤١ موسما شارك 

فيها بدوري األبطال، سجل الفريق ٦٩٩ هدفا ليصبح 
النادي امللكي على بعد هدف واحد من تسجيل ٧٠٠ 
هدف في البطولة حتى اآلن. يتنافس أكثر من العب 
فــــي صفوف ريال مدريد على تســــجيل هذا الهدف 
التاريخي ومن بني هؤالء الالعبني يبرز البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، واألرجنتينيان آنخيل دي ماريا 

وغونزالو هيغواين واألملاني مسعود أوزيل.

 صراع «ملكي» على الهدف رقم ٧٠٠
 يبدو ان جماهير الغولف األسترالية باتت 
هذا العام تفضل القيام بجوالت تنزهية عن 
اضاعة ساعات النهار في مشاهدة محاوالت 
النجم األميركـــي املتعثر تايغر وودز لرفع 
مستواه اســـتعدادا لرحلة الدفاع عن لقبه 
ببطولة أستراليا لألساتذة في سيدني األسبوع 

املقبل. 

 األستراليون يفضلون التنزه على وودز

 عالمية  متفرقات 

أكدت جلنة املسابقات في هيئة رابطة   
الدوري الفرنسي ان مدرجات اجلماهير الزائرة 
في مباراتي باريس سان جرمان ومرسيليا 
هذا املوســـم في الدوري الفرنسي ستكون 

مقفلة.
ــكوتلندي عقوبة  ــى نادي دندي االس تلق   
ــن رصيده في  ــية بعد خصم ٢٥ نقطة م قاس
ــابقة إثر وضعه حتت احلراسة القضائية  املس

للمرة الثانية في ٧ سنوات.
بعد أن فشـــل في االنضمام إلى أي ناد    
منذ رحيله عن بايرن ميونيخ األملاني عقب 
انتهاء عقده حصل احلارس األملاني مايكل 
رينســـينغ أخيرا على فرصة التدريب مع 

ليستر سيتي اإلجنليزي.
أكد املدافع العاجي كولو توريه أن التقارير    
التي تتحدث عن وجود خالفات داخل صفوف 
ــيتي بعيدة عن الواقع. وذكرت  ــتر س مانشس
صحيفة «ذا صن» أن الالعبني يرغبون في إقالة 
املدير الفني روبرتو مانشيني، ألنه ليس الرجل 

املناسب جللب النجاح للنادي.
ظل املهاجم الدولي انطونيو كاســـانو    
جنم سمبدوريا اإليطالي مستبعدا من صفوف 
الفريق رغم اعتذاره عن اإلهانات التي وجهها 
األســـبوع املاضي لرئيس النادي ريكاردو 

غاروني.
ــبيلية اإلسباني أن جنمه الدولي  أعلن إش   
خيسوس نافاس قد يخضع لعملية جراحية في 

الكاحل قد تبعده عن املالعب نحو ٦ أسابيع.
أعلن أرسنال اإلجنليزي عن توقيع عقد    
طويل األمد مع العب خط وسطه الشاب جاك 

ويلشاير.
ــدرب توتنهام  ــاب م ــاري ريدن أعرب ه   
االجنليزي عن شعوره بالغضب حيال التكهنات 
ــاب من قبل االحتاد  املثارة حول تعرضه للعق

اإلجنليزي.
عاد املدرب اإلســـباني رافاييل بنيتيز،    
املدير الفني إلنتر ميالن اإليطالي، للثأر من 
الســـابق  روي هودجســـون مدرب فريقه 
ليڤربول، بعد أن اتهمه األخير باســـتبعاد 

كيني داغليش.
ــتعداده  أعلن يوڤنتوس اإليطالي عن اس   
لتقدمي عرض بقيمة ٢٢ مليون يورو لبرشلونة 
ــباني مقابل احلصول على خدمات جنمه  اإلس

الشاب بويان كركيتش.
وافق اإليطالي روبرتو مانشيني، مدرب    
مانشستر سيتي اإلجنليزي، على بقاء مهاجمه 
كارلوس تيڤيز في بلـــده األرجنتني ٣ أيام 

أخرى، على األقل.
مبجرد تعافيه من اإلصابة في كاحله سيجد    
املهاجم الدولي واين روني نفسه أمام حتد من 
العيار الثقيل يتمثل في استعادة مكانته األساسية 
في تشكيلة مان يونايتد وصيف بطل الدوري 
االجنليزي على املهاجم املكسيكي الواعد خافيير 
هرنانديز الذي بات على وشك أن يصبح معبود 

الشياطني احلمر.

ل «الكالسيكو» السبت وليس االثنين  يفضِّ

 شاڤي: ميسي أفضل من مارادونا
 شدد النجم االسباني شاڤي، جنم برشلونة، على 
أن زميله األرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق بالفعل 
على األسطورة دييغو مارادونا، وأن الالعبني من 

نوعية ميسي يظهرون فقط كل ٥٠ عاما.
  وأكد شاڤي، الفائز مع املنتخب االسباني بلقب 
مونديال ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، في مقابلة مع موقع 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، «العب مثل ميسي 
يأتي مرة واحدة كل نحو ٥٠ عاما، السبب الوحيد 
في وجود أي فرصة لباقي الالعبني في الفوز بلقب 
أفضل العب في العالم هذا العام هو أن كأس العالم لم 
تصب بشكل جيد في مصلحة املنتخب األرجنتيني، 
ألنه لو حدث ذلك فإن جائزة أفضل العب في العالم 

لم تكن لتشهد منافسة».
  وأضاف «من وجهة نظري، ليو اآلن أفضل حتى 
من مارادونا، سيبقى في املستويات املرتفعة لعدة 

أعوام مقبلة، ال يوجد شخص مثله».
  ورفض شاڤي، املرشح جلائزة أفضل العب في 
العالم، احلديث عن املستوى الراهن لريال مدريد 
وعن سلوك املدرب البرتغالي للفريق امللكي جوزيه 
مورينيو، مكتفيا بالقول «دعني أوضح، لن ندخل 
في حرب كالمية، اننا نشعل صراعاتنا داخل مالعب 

كرة القدم (فقط)».
  وضم شاڤي صوته، لصوت املعارضني إلقامة 
مباراة الكالســــيكو (برشلونة وريال مدريد) يوم 
االثنني قائال «أفضل أن ألعب يوم الســــبت. ألنني 

أرى أن اللعب يوم االثنني غير انساني». 

 فيرغسون: «األبطال» أفضل من المونديال

  فوز بالكبول ومايوركا 

 جيرارد في عمل خيري

 أعرب الســــير أليكس فيرغسون، املدير الفني ملان يونايتد عن عدم 
رضاه عن النسخ األخيرة لبطوالت كأس العالم، وبات يعتقد ان دوري 
أبطال أوروبا هي أفضل بطولة موجودة على اإلطالق في الوقت الراهن، 
ويعتقــــد ان دوري األبطال لم يفقد ولو جزءا من ســــحره، على عكس 
مونديال ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، الذي وصفه بأنه «أقل امتاعا من البطوالت 
السابقة». وتابع: «هل رأيت آخر ست كؤوس عالم؟ من األفضل الذهاب 

الى طبيب األسنان على ما أعتقد (عن رؤيتها)». 

 حرم بالكبول ضيفه وست بروميتش البيون من االرتقاء الى املركز 
الرابــــع بعدما تغلب عليه ٢-١ في ختام املرحلة العاشــــرة من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم. وصعد مايوركا الى املركز السادس بفوزه على 
ضيفه ليڤانتي ٢-١ في ختام املرحلة التاســــعة من الدوري االسباني، 
وحول مايوركا تخلفه بهدف لالوروغوياني كريستيان ريكاردو ستوياني 
(٢٦) الى فوز بهدفــــني لالرجنتيني غييرمو بيريرا (٦٤) والكاميروني 

بيار ويبو (٨٤).
 

 يعتزم ستيڤن جيرارد، قائد ليڤربول االجنليزي، حضور ودعم 
حدث يهدف الى املســـاعدة على متويل عمليـــة التوعية من مرض 

سرطان الثدي يقام في وقت الحق من الشهر اجلاري.
  يحضر جيرارد حفل عشاء راقص بنادي «فورمبي هول» للغولف 

برفقة جاك رودويل العب ايڤرتون مساء ١٢ اجلاري. 

 هونيس وبكنباور ينتقدان ڤان غال تشيك: البد من الفوز 

 بادشتوبر يغيب عن «الباڤاري»

 اإلصابة تبعد فابريغاس 

 والكوت سعيد لبقاء روني 

 رونالدينيو خائف من ميالن

 قال حارس مرمى تشلسي التشيكي بتر تشيك: 
«نريد الفوز على ســـبارتاك كي نتأهل الى الدور 

الثاني ونركز على الدوري االجنليزي».

 نتقد رئيس بايرن ميونيخ اولي 
هونيــــس في برنامــــج للتلفزيون 
األملانــــي املــــدرب الهولندي لويس 
ڤان غال، قائال انه ليس من السهل 
التحدث اليه. وقــــال هونيس «من 
الصعب التحدث إلى ڤان غال ألنه 
أراء األخريــــن. بدوره،  ال يتقبــــل 

ساند «القيصر» فرانتس بكنباور 
انتقاداتــــه لڤان غال.  هونيس في 
وصــــرح لصحيفة «بيلد» قائال إنه 
يعتقد أن االنتقادات كانت محاولة 
متعمدة من هونيس إلثارة املشاعر 
في النادي بعد بدايته املتواضعة في 

املوسم احلالي. 

 لم يضم نادي بايرن ميونيخ 
الدولي هولغر بادشتوبر  ظهيره 
الـــى بعثة الفريق التي ســـافرت 
الى رومانيا ملواجهة كلوج بسبب 

تعرضـــه لالصابـــة. وتعـــرض 
بادشتوبر لالصابة في ساقه خالل 
عملية التحمية أمام فرايبورغ في 

الدوري احمللي. 

 يغيب قائد ارسنال االجنليزي 
الدولي االسباني سيسك فابريغاس 
عــــن لقاء شــــاختار دانيتســــك 
االوكراني بسبب االصابة بحسب 
الفرنســــي ارسني  ما قال مدربه 

فينغر.
  لكن فينغر أشار الى ان قائده 
العائد من االصابة سيكون جاهزا 
ملواجهة نيوكاســــل يونايتد في 
الدوري االجنليزي االحد املقبل.

 اعــــرب ثيو والكــــوت، جنم أرســــنال واملنتخب 
اإلجنليزي، عن سعادته ببقاء مواطنه واين روني مهاجم 

املنتخب اإلجنليزي ضمن صفوف مان يونايتد.
  واشار والكوت في تصريحات نشرتها صحيفة «ذي 
صن» البريطانية إلى أن روني وديڤيد بيكام من بني 

أفضل الالعبني اإلجنليزيني الذين لعب بجوارهم.

 قام النجم البرازيلي رونالدينيو بتحليل هزمية 
ميالن أمام يوڤنتوس في الدوري اإليطالي وشدد 
على تخوفه من الطريقة الفنية لفريقه قبل املباراة 

املرتقبة أمام ريال مدريد االسباني.
  وقـــال رونالدينيـــو، ملوقـــع توتـــو ميركاتو 
اإللكتروني، «ال ميكننا أن ندع زالتان إبراهيموڤيتش 
يلعب مبفرده وسط أربعة من املدافعني..ال ميكننا 

اللعب بهذه الطريقة». 

 مورينيو يعود إلى ميالن وتشلسي وأرسنال للتأهل

 يعـــــــود 
البرتغالــــي 
جوزيـــــــــه 
مورينيــــــو 
مـــدرب ريال 
مدريــــــــــد 
االسباني الى 
ملعب «ســـان سيرو» ليواجه 
ميـــالن االيطالي فـــي اجلولة 
الرابعة من الدور االول ملسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

اليوم. 
  وكان مورينيو أحد أفضل 
انتر  العالـــم، قاد  املدربني في 
ميـــالن الذي يتقاســـم ملعب 
سان ســـيرو مع جاره ميالن، 
الى حتقيق ثالثيـــة تاريخية 
املوسم املاضي، وهو يأمل في 
قيادة فريق العاصمة االسبانية 
الى الدور الثاني من املسابقة، 
اذ يحتـــل املركـــز االول فـــي 
املجموعة الســـابعة برصيد ٩ 
نقاط من ٣ مباريات، مقابل ٤ 

نقاط مليالن. 
  وانتهت املواجهة السابقة بني 
الفريقني بفوز ريال ٢-صفر منذ 
أسبوعني على ارضه بهدفني من 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 

واالملاني مسعود أوزيل. 
  ولم يتمكن ريال حتى االن من 
الفوز على ملعب سان سيرو، اذ 
خسر في ١٠ مباريات وتعادل ٣ 
مرات أمام فريقي املدينة، لكن 
أياكس  بحال جناحه وفشـــل 
الفوز  الهولندي في  أمستردام 
على مضيفه أوكسير الفرنسي، 
سيضمن الفريق امللكي صدارة 
املجموعة قبـــل مرحلتني على 

خصمه الذي سقط أمامه ١-٥ 
منذ أســـبوعني فـــي العاصمة 
لندن.  ويتألق أرسنال بشكل 
الفت هذا املوسم في املسابقة، 
بعدما سحق سبورتينغ براغا 
البرتغالي ٦-صفر في اجلولة 
االولـــى، وفاز علـــى بارتيزان 
بلغـــراد الصربـــي ٣-١ خارج 
أرضه ثم سحقه شاختار ٥-١، 
ليتربـــع على صـــدارة الفرق 
األقوى هجوميا حتى االن مع 
١٤ هدفا.  واستعد ارسنال للقاء 
شاختار بفوزه على وست هام 
في الدوري احمللي بهدف متأخر 
من الكاميروني ألكسندر سونغ 
الثاني  املركز  ١-صفر، ليحتل 
بفارق ٥ نقاط خلف تشلســـي 
املتصدر. ومير ســـونغ بفترة 
جيدة بعد تسجيله للمرة الثالثة 
على التوالي في شباك شاختار، 
مانشستر سيتي ووست هام. 
وفي املجموعة ذاتها، يستضيف 
بارتيزان بلغراد الصربي متذيل 
املجموعة ســـبورتينغ براغا 

البرتغالي الثالث (٣ نقاط).

  بايرن في رومانيا

  وفي املجموعة اخلامسة يسافر 
بايرن ميونيخ االملاني املتصدر 
الى رومانيا ليواجه كلوج بعد 
أن تغلب عليه ٣-٢ على ملعب 
«أليانتس ارينا». ويكفي بايرن 
وصيف النسخة املاضية التعادل 
أمام كلوج شـــرط عـــدم انتهاء 
املواجهة الثانية في املجموعة بني 
بال السويسري (٣ نقاط) وروما 
االيطالي (٣ نقاط) بالتعادل، كي 
يضمن تأهله الى الدور الثاني.  

في صفوف الفريق األبيض، اذ 
سجل ٦ أهداف في اخر مباراتني 
و١٢ هدفا خالل تسع مباريات 
هذا املوسم ثالثة منها في دوري 

األبطال. 

  تشلسي للصدارة

  وسيضمن تشلسي االجنليزي 
(٩ نقاط) صـــدارة املجموعة 
السادســـة بحال تكرار فوزه 
على مضيفه سبارتاك موسكو 
الروسي (٦ نقاط) على ملعب 
«ستامفورد بريدج».  وانتهت 
الطرفني  املواجهة االخيرة بني 
بفـــوز «الـــزرق» ٢-صفر في 
الروسي  موســـكو بهدفني من 
يوري جيركوف والفرنســـي 
نيكوال أنيلكا. ويأمل مرسيليا 
تعثر سبارتاك موسكو وحتقيق 
الفوز في الوقت عينه على زيلينا 
السلوفاكي ليرفع رصيده الى 
٦ نقاط وينافس على البطاقة 
الثانية.  واليزال العب الوسط 
فرانـــك المبـــارد غائبـــا عن 
تشكيلة املدرب االيطالي كارلو 
التي تقدم موسما  أنشيلوتي، 
رائعا على الصعيد احمللي بنيلها 
٢٥ نقطة من أصل ١٠ مباريات 

حتى االن. 

  أرسنال مرشح للفوز

  وسيكون ارسنال االجنليزي 
مرشـــحا خلطف بطاقة التأهل 
عندمـــا يحـــل على شـــاختار 
دانيتسك االوكراني على ملعب 
«دونباس أرينـــا»، اذ يتصدر 
املجموعـــة الثامـــة برصيد ٩ 
نقـــاط، وبفـــارق ٣ نقاط عن 

انتقادات  الذي يعاني موجـــة 
حادة، تعـــرض ميالن لهزمية 
قاسية معنويا على ملعبه أمام 
يوڤنتـــوس ٢-١ فـــي الدروي 
االيطالي ويتألق رونالدو حاليا 

  وفي حني استعد ريال جيدا 
للقاء بفـــوزه على هركوليس 
اليكانتـــي ٣-١ فـــي الـــدوري 
احمللي حيـــث تألق البرتغالي 
رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية 

انتقد  اليغري  ماســـيميليانو 
العبيه مبقاربة املباراة السابقة 
بطريقة وديـــة وأصر على ان 
فريقـــه لم يقدم مســـتواه في 

مدريد. 

خسر في ٥ مباريات على أرض 
ميالن قبل أن ينجح بالتعادل 
معه ١-١ املوسم املاضي في الدور 

االول أيضا. 
ميـــالن  مـــدرب    وكان 

نهاية الدور االول. 
  وحتى بحال تعادله مع ميالن 
وفشـــل اياكس في الفوز على 
أوكسير سيضمن ريال تأهله 
الى الدور الثاني. وكان ريال قد 

 بايرن ميونيخ لقطف الفوز من كلوج في دوري أبطال أوروبا

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 المجموعة الخامسة 

 اجلزيرة الرياضية + ٩  ١٠:٤٥  بال ـ روما  

 اجلزيرة الرياضية + ٨  ١٠:٤٥  كلوج ـ بايرن ميونيخ 

 المجموعة السادسة 

 اجلزيرة الرياضية + ٥  ١٠:٤٥  تشلسي ـ سبارتاك موسكو 

 اجلزيرة الرياضية + ٢  ١٠:٤٥  زيلينا ـ مرسيليا 

 المجموعة السابعة 

 اجلزيرة الرياضية + ٦  ١٠:٤٥  أوكسير ـ اياكس امستردام 

 اجلزيرة الرياضية + ١  ١٠:٤٥  ميالن ـ ريال مدريد 

 المجموعة الثامنة 

 اجلزيرة الرياضية + ٧  ١٠:٤٥  بارتيزان ـ سبورتينغ براغا 

 اجلزيرة الرياضية + ٤  ١٠:٤٥  شاختار ـ أرسنال 

 مورينيو يستبعد السانا

 خضيرة وكارڤاليو 
مستعدان

البرتغالي   استبعد املدرب 
جوزيه مورينيو املدير الفني 
لفريق ريـــال مدريـــد العبه 
الفرنســـي الســـانا ديارا امام 

ميالن.

 يعتقد العب وســـط ريال 
مدريد االملاني سامي خضيرة 
أن الدفـــاع الصلب ســـيكون 
مفتاح النجاح لريال: «كي حترز 
الى دفاع  االلقاب انت بحاجة 
جيد، واذا حافظنا على نظافة 
شـــباكنا في ميالن ســـنحقق 
الفوز. معظم الفرق التي أحرزت 
املسابقة كانت األقوى دفاعيا 
نهدف الى جلب النقاط الثالث 
من سان ســـيرو والتأهل الى 
الدور الثاني». وقال مدافع ريال 
البرتغالي ريكاردو كارڤاليو: 
«في ملعب برنابيو كنا أفضل 
منهم، لذلك يريدون الرد واحلاق 

الهزمية بنا». 


