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 كشف رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) السويسري 
جوزيف بالتر في السودان ان 
مقاعد كل قارة فـــي مونديال 
البرازيل ســـتتحدد  ٢٠١٤ في 
نهاية االســـبوع. وقال بالتر 
في مؤمتر صحافي مشترك مع 
رئيس االحتاد االفريقي للعبة 
الكاميرونـــي عيســـى حياتو 
على هامش نهائي بطولة امم 
 ٢٠١١ افريقيا لالعبني احملليني 
بني تونس وانغوال، «سيجتمع 
فيفا االربعاء واخلميس املقبلني 
وسيتخذ القرار املتعلق مبنح 

املقاعد في مونديال ٢٠١٤». واوضح «لدينا مقعد 
واحد مقرر مســـبقا هو مقعـــد البرازيل الدولة 
املضيفة، وسيتخذ الفيفا االجراءات الالزمة بشأن 

توزيع املقاعد الـ ٣١ االخرى».
  يذكر ان ١٣ منتخبا مثلت اوروبا في مونديال 
جنوب افريقيا الصيف املاضي احتلت ٣ منها املراكز 

الثالثة االولى فتوجت اسبانيا 
بطلة على حساب هولندا وحلت 
املانيا ثالثـــة، فيما ارتفع عدد 
مقاعـــد افريقيا مـــن ٥ الى ٦ 
باعتبار ان الدولة املضيفة كانت 
من القارة الســـمراء، ووحدها 
غانا بلغت ثمن النهائي. ومثلت 
اميركا اجلنوبية بخمسة مقاعد 
بعـــد ان تأهلـــت ٤ منتخبات 
مباشرة، وفازت االوروغواي 
اخلامسة على كوستاريكا من 
احتاد الكونـــكاكاف الذي مثل 
بثالثة منتخبـــات، وجميعها 
بلغت ربع النهائي باســـتثناء 
تشـــيلي التي خســـرت امام البرازيل في الدور 
الثاني ٠ - ٣، ووحدها االوروغواي بلغت نصف 
النهائي وحلت رابعة في نهاية املطاف. ومثلت 
آسيا بأربعة منتخبات وفشلت البحرين بامللحق 
في حجز البطاقة اخلامسة التي كانت من نصيب 

نيوزيلندا بطلة قارة اوقيانيا.

 اكد النجم االرجنتيني الســـابق دييغو مارادونا رغبته في 
مواصلة جتربته كمدرب، معتبرا انه «من املمكن ان يكون ذلك في 
اسبانيا». وقال مارادونا (٥٠ عاما) في مقابلة نشرتها صحيفة 
«ماركا» االســـبانية «رغبتي في مواصلة التدريب كما هي لم 
تتبدل، واعتقد انني اســـتطيع القيام بهذا العمل في اسبانيا، 
لكنني لن اتولى تدريب فريق حتت اشراف مدير فني ولن اكون 
مدربا من دون صالحيات». واضاف «بعد مونديال ٢٠١٠، تلقيت 

عرضني او ثالثة عروض مهمة، لكنها لم تكن مناسبة بالنسبة 
الي. لقد شكرت االندية وقلت للمسؤولني عنها ان الوقت لم يحن 
بعد. اآلن وبعد ان مر الصيف، ارى االمور مبنظار آخر». يذكر 
ان مارادونا ارغم على االستقالة من تدريب منتخب االرجنتني 
بعد اخلسارة الثقيلة امام املانيا ٠ - ٤ في ربع نهائي مونديال 
٢٠١٠ في جنوب افريقيا، وقد اشـــار مطلع يناير الى انه تلقى 

عرضا لتدريب ناد إجنليزي قد يكون فوالم.

 مارادونا يرغب في مواصلة التدريب

 إنتر ميالن لمداواة جراحه أمام سمبدوريا.. ومانشستر سيتي يواجه فوالم
 فوز ڤولفسبورغ على مونشنغالدباخ.. ومواجهة قوية بين ليل وليون

 بالتر: مقاعد مونديال ٢٠١٤ ستتحدد الخميس كاسانو يؤكد: ال يوجد أفضل من باتو إال ميسي

 نصري يوافق على تمديد عقده مع أرسنال

 سندرالند يجدد عقد بروس حتى ٢٠١٤ مورينيو يشكك بجدول «الليغا»

 أكد أنطونيو كاســـانو مهاجم نادي أيه سي ميالن 
اإليطالي لكرة القدم امس أنه ال يوجد العب في العالم 
أفضل من زميله البرازيلي في الفريق ألكســـندر باتو 
باستثناء جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي. وأكد 
كاسانو لصحيفة «كوريير ديللو سبورت» اإليطالية أن 
«باتـــو أقوى من جميع الالعبني اآلخرين، وقد أخبرته 
بذلك». وأضاف «الالعـــب الوحيد الذي أراه أفضل من 
باتو هو ميســـي، ولكن كالهما يكمل اآلخر وســـيكون 

أمرا مذهال أن نراهما في فريق واحد». وبســـؤاله عن 
الالعب األفضل من بني مهاجم ميالن السويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش وإديسون كاڤاني مهاجم فريق نابولي 
الذي ســـيلتقي به ميالن في مباراته هذا األسبوع من 
الدوري اإليطالي رد كاسانو مستنكرا «أيهما أفضل بني 
إبراهيموڤيتش وكاڤاني؟ دعونا ال منزح. أي نوع من 
األسئلة هذا؟ إن كاڤاني العب جيد ولكن إبراهيموڤيتش 

من مستوى مختلف متاما».

 يأمل مانشســـتر ســـيتي في 
احملافظة علـــى بصيص امل في 
احراز اللقب عندما يستقبل فوالم 
اليوم في املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم، 
في حني يسعى ليڤربول الى الفوز 
في لندن بنقاط املباراة الثالث ضد 
وست هام لتعزيز آماله في احتالل 
مركز مؤهل الى احدى املسابقات 

االوروبية املوسم املقبل.
  ولن يلعب ارسنال مباراته هذا 
االسبوع كونه سيخوض نهائي 
كأس رابطـــة االندية االجنليزية 
احملترفة ضد برمنغهام، وكذلك 
تشلسي الذي كان مدعوا ملواجهة 

برمنغهام بالذات ايضا.
  إيطاليا

  يسعى إنتر ميالن حامل اللقب 
في املواسم اخلمسة املاضية البقاء 
علـــى مقربة من فـــرق الصدارة 
واستغالل لقاء القمة غدا بني ميالن 
ونابولي، خصوصا في حال انتهائه 
بالتعادل او فـــوز نابولي وذلك 
عندما يسافر الى جنوى للحلول 
ضيفا على فريق املدينة سمبدوريا 
السابعة والعشرين  في املرحلة 
من الـــدوري االيطالي. ولم تكن 
مباراة انتر ميالن بطل دوري ابطال 
اوروبا املوسم املاضي ناجحة في 
مواجهة بايـــرن ميونيخ االملاني 
الذي عاد من ســـان سيرو بفوز 
ثمني حتقق في الدقيقة االخيرة اثر 
خطأ من حارس االول البرازيلي 
جوليو سيزار. وقد عاقب سيزار 
نفسه بالعودة ماشيا الى منزله 
بعد انتهاء املباراة تاركا سيارته 

في ارجاء ملعب سان سيرو.
  وفي املباريات االخرى يتقابل 
كاتانيا مـــع جنوى، بـــاري مع 
فيورنتينا، بريشيا مع ليتشي، 
كالياري مع التســـيو، تشيزينا 
مع كييڤو، باليرمو مع اودينيزي 

وروما مع بارما.
  إسبانيا

  يواجه ڤالنسيا مضيفه اتلتيك 
بلباو اخلامس في مباراة صعبة 
على ملعب «ســـان ماميس» في 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
بطولة اسبانيا، واستغل ڤالنسيا 
تراجع ڤياريال وعدم حتقيقه الفوز 
في آخر ٣ مباريات، ليصعد الى 
املركز الثالث، بيد انه اليزال بعيدا 
١٧ نقطة عن برشلونة. من جهته، 
يبدو ڤياريال منشغال في مسابقة 
«يوروبا ليغ» حيث تأهل الى الدور 
الـ ١٦ بتخطيه نابولي االيطالي، 
وهو يحل على راسينغ سانتاندر 
الثاني عشر، وفي باقي املباريات 
يلعـــب هيركوليس اليكانتي مع 
خيتافي وليڤانتي مع اوساسونا 

اليوم.
  ألمانيا

  فاز ڤولفسبورغ على ضيفه 
بوروسيا بوروسيا مونشنغالدباخ 
٢ - ١ اول من امـــس في افتتاح 
املرحلة الرابعة والعشـــرين من 
الـــدوري االملانـــي، فعلى ملعب 
ارينـــا»، اغتنم  «ڤولكســـفاغن 
اللعب على  ڤولفسبورغ فرصة 
ارضـــه وبني جمهـــوره وحصد 
النقاط الثالث بعدما قاده جنمه 

البرازيلي دييغو الى فوز صعب 
على مونشنغالدباخ بعد ان اهدر 
لفريقه ركلة جزاء احتسبت بعد 
عرقلة زميله املدافع ساشا رايثر 
داخـــل املنطقة احملرمـــة (٣٠)، 
وعوض دييغـــو بهدف اول بعد 
متريرة متقنة مـــن رايثر داخل 
البرازيلي بيمناه  اكملها  املنطقة 
من مسافة قريبة في شباك احلارس 

لوغان بايلي (٣٦).
  وعـــزز دييغو بالهدف الثاني 
بعدما حصل زميله التشيكي يان 
بوالك على ركلة حرة مباشـــرة 
نفذها االول بيمناه ايضا واسكنها 
اسفل الزاوية اليسرى ملرمى بايلي 
الثاني،  الشـــوط  (٤٥+١). وفي 
حصل الضيـــف على ركلة جزاء 
تســـبب بها بوالك وطرد وقلص 
منها فيليب دامس الفارق (٧٤). 
الى  وارتفع رصيد ڤولفسبورغ 
٢٦ نقطة نقلته الى املركز الثاني 
عشـــر مؤقتا وهو مركز ال يليق 
ببطل املوســـم قبل املاضي، فيما 
وقف رصيد مونشنغالدباخ عند 
١٩ نقطة في املركز الثامن عشـــر 

االخير.
  وتختتم املرحلة اليوم، حيث 
يأمل باير ليڤركوزن الثاني اضافة 
ثالث نقاط جديـــدة الى رصيده 
عندمـــا يحل ضيفـــا على ڤيردر 
برمين الرابع عشـــر على ملعب 
«فيسر شتاديون». ولم يذق برمين 
طعم الفـــوز في آخر ٥ مباريات، 
في حني فاز ليڤركوزن اربع مرات 
في مبارياته اخلمس االخيرة. كما 

يتقابل اينتراخت فرانكفورت مع 
شتوتغارت.

  فرنسا

  ستكون مواجهة ليل املتصدر مع 
ضيفه ليون الرابع أبرز مواجهات 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري الفرنسي «ليغ ١» اليوم. 
ويتصـــدر ليل الترتيـــب بفارق 
نقطتني عن رين وثالث نقاط عن 
مرســـيليا واربع نقاط عن ليون 
وباريس سان جرمان في موسم 
محتدم للغاية.ويحـــارب ليون 
كالعادة على جبهتني، االولى محلية 
والثانية اوروبيـــة حيث تعادل 
على أرضه مع ريال مدريد ١ - ١ 
في ذهاب الدور الثاني من دوري 
األبطال، لكن عينه التزال على لقب 
الدوري الـــذي تلذذ بحصده بني 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٨. من جهته، بدأت 
مالمح التعب تظهر على ليل الذي 
لم يخسر على أرضه امام ليون في 
آخر ٣ مواجهات، اذ فاز مرة واحدة 
في آخر ٣ مباريات، كما انه ودع 
مسابقة الدوري االوروبي بخسارته 
أمـــام ايندهوڤن الهولندي ١ - ٣ 
ليتأهل االخيـــر ٥ - ٣ مبجموع 

املباراتني.
اللقب    ويحل مرسيليا حامل 
ضيفا على نانسي اخلامس عشر 
منتشيا من التعادل السلبي الذي 
حققه على أرضه ضد مان يونايتد 
االجنليزي في املسابقة القارية، في 
حني يستقبل باريس سان جرمان 

في العاصمة تولوز العاشر. 

 ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن الالعب الفرنسي 
ســـمير نصري وافق على متديد عقده مع نادي ارسنال 
اإلجنليزي لكرة القدم ملدة خمســـة أعوام مبقابل مادي 
كبير ال يقل عن ٢٦ مليون جنيه إسترليني (٤٢ مليون 

دوالر تقريبا).

   وأشـــارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد نصري 
اجلديد مع ارســـنال ينـــص على حصولـــه على راتب 
أسبوعي يزيد على ١٠٠ ألف جنيه إسترليني، وأنه جاء 
نتيجة لعروض الالعـــب الرائعة مع النادي اإلجنليزي 

هذا املوسم. 

 وجه مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو 
انتقادا إلى االحتاد االســـباني لكـــرة القدم ألنه يفضل 
برشـــلونة على فريقه في توزيع جدول املباريات في 
«الليغا» مشككا مبباريات برشلونة قبل الريال دائما.

  وأوضح أن كل ما يفعله هو الشـــكوى والكالم دون 
أن تكون له أي ســـلطة أو القدرة على التغيير، ملمحا 

الى أن بعض الفرق تستطيع اختيار أوقات لعبها وهو 
امتياز ال ميلكه النادي امللكي.

  وأكد مورينيو أن برشـــلونة ال مير مبرحلة هبوط 
بعد هزميته أمام ارسنال االجنليزي في دوري األبطال 
معتبرا أن ما يحدث أمر طبيعي فمن املؤكد أن يخســـر 

فريق بعد أن يكون قد فاز ١٦ مباراة على التوالي.

 اعلن نادي سندرالند االجنليزي انه جدد عقد مدربه 
ســــتيف بروس حتى عام ٢٠١٤. وكان بروس تسلم 
تدريب فريق سندرالند عام ٢٠٠٩ وهو يحتل حاليا 
املركز السابع ويسعى الى ان يكون بني الفرق العشرة 
االوائل في نهاية املوسم للمرة االولى منذ ١٠ سنوات. 

وقال بروس وهو قائد سابق لنادي مان يونايتد «انا 
مغتبط لكوني جددت عقدي مع سندرالند، لدينا فريق 
واعد جدا للمستقبل. كان التحدي كبيرا بالنسبة الي 
عندما تسلمت الفريق وانا اتطلع قدما لالستمرار على 

رأس اجلهاز الفني لسنوات عدة».  

 أرسنال إلنهاء صيام ٦ سنوات أمام برمنغهام في نهائي كأس الرابطة
وانـــه ال يلجأ الـــى تطعيم 
الشـــابة بعناصر  تشكيلته 
العامليني. خبرة من النجوم 
وال تعتبر مســـابقة رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة 
الى ڤينغر  اولوية بالنسبة 
وغالبا ما خاضها بالتشكيلة 
الرديفة، لكـــن الفوز بها قد 
يكون نقطة حتول وجرعة 
معنويـــة هائلة ألشـــباله. 
وســـينوب الهولندي روبن 
ڤان بيرســـي عن فابريغاس 
في حمل شارة القائد في حني 
سيتولى العب الوسط سمير 

نصري صناعة اللعب.
  في املقابل، اعترف مدرب 
برمنغهـــام اليكس ماكليش 
الذي لم يفز ناديه بأي لقب 
منذ ان تـــوج بهذه البطولة 
بـــأن فريقه ال  عـــام ١٩٦٣، 
يستطيع منافســـة ارسنال 
الفردية،  املواهب  من ناحية 
وقال في هذا الصدد «لســـنا 
جيدين مثل ارســـنال عندما 
يتعلق االمر بتمرير الكرات 
في مســـاحات ضيقة، لكننا 
سنلعب باسلوبنا وسنحاول 

خلق املتاعب ألرسنال».

احمللي وكأس إجنلترا ودوري 
ابطال اوروبا. ولطاملا انتقد 
ڤينغـــر علـــى طريقته في 
االعتماد دائمـــا على العبني 
الفريق  ناشئني في صفوف 

باالصابات». واعتبر ڤينغر ان 
«احراز اللقب سيعطينا دفعا 
معنويـــا هائال للمضي قدما 
في املنافســـة على اجلبهات 
الثالث االخرى» وهي الدوري 

ڤينغر من غياب فابريغاس 
ووالكـــوت، وقـــال «منلـــك 
احتياطيا جيـــدا وقد اثبتنا 
ذلك في الشهرين االخيرين 
عندما كانت صفوفنا مدججة 

 تبدو الفرصة سانحة امام 
ارسنال لوضع حد لصيام عن 
االلقاب دام ست سنوات عندما 
يواجه برمنغهام في نهائي 
كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفـــة اليوم على ملعب 
وميبلي الشـــهير في لندن. 
وكان اللقب االخير الذي رفعه 
الفريق اللندني للمرة االخيرة 
في كأس اجنلترا عام ٢٠٠٥ 
عندما تغلب على مان يونايتد 
الترجيح. ويعيش  بركالت 
ارسنال اياما جيدة بعد فوزه 
على برشلونة ٢ - ١ في ذهاب 
الدور الثاني من دوري ابطال 
اوروبا، واقترابه بفارق نقطة 
واحدة من مان يونايتد بعد 
فوزه على ســـتوك ســـيتي 
١ - ٠ منتصـــف االســـبوع، 
علما انه لعـــب مباراة اكثر، 
بيد ان مباراة ستوك كلفته 
خسارة جهود قائده االسباني 
سيسك فابريغاس الذي اصيب 
بتمزق عضلي بسيط، في حني 
سيغيب زميله اجلناح السريع 
ثيو والكوت ملدة ثالثة اسابيع 

اللتواء في كاحله.
  وقلل مدرب ارسنال ارسني 

 جوزيف بالتر

 مدافع أرسنال سيباستياك سكوسي يحتفل بهدفه مع فابريغاس ودجوري أمام ستوك سيتي  (أ.ف.پ)

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الخامسة والعشرون) 

 ٧  هيركوليس ـ خيتافي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٧  ليڤانتي ـ أوساسونا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  راسينغ سانتاندر ـ ڤياريال 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  أتلتيك بلباو ـ ڤالنسيا 

 إيطاليا (المرحلة السابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  كاتانيا ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٥  باري ـ فيورنتينا 
 ٥  بريشيا ـ ليتشي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٥  كالياري ـ التسيو 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  تشيزينا ـ كييڤو 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  باليرمو ـ أودينيزي 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  روما ـ بارما 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  سمبدوريا ـ إنتر ميالن 
 إنجلترا (المرحلة الثامنة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٤:٣٠  وست هام ـ ليڤربول 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  مانشستر سيتي ـ فوالم 

 كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية (النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٧  أرسنال ـ برمنغهام 

 المانيا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  إينتراخت فرانكفورت ـ شتوتغارت 
 دبي الرياضية ٢  ٧:٣٠  ڤيردر برمين ـ باير ليڤركوزن 

 فرنسا (المرحلة الرابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  نانسي ـ مرسيليا 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٧  باريس سان جرمان ـ تولوز 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  ليل ـ ليون 

 العبو إنتر ميالن إستيبان كامبياسو 
وتياغو موتا وديان ستانكوڤيتش 
يحتفلون بعد فوزهم في مباراة سابقة 

  صعد جنم التنس السويسري روجيه فيدرر 
إلى الدور النهائي ببطولة دبي للتنس البالغ 
مجموع جوائزها ١٫٦ مليون دوالر بعدما تغلب 
على الفرنسي ريشار جاسكيه. ويلتقي فيدرر 
مع الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش. وفي بطولة 
الدوحة للتنس تأهلت الروسية زڤوناريڤا إلى 
الدور النهائي بعدما تغلبت على الصربية إيلينا 
يانكوڤيتش في الدور قبــــل النهائي وتلتقي 
زڤوناريڤا في النهائي مع الدمناركية كارولني 

فوزنياكي.
   قال إيغور سوركيس مالك نادي دينامو كييڤ 
األوكراني لكرة القدم إن الفريق يلعب بشكل جيد 
في املنافسات األوروبية، ألنه توقف عن تخصيص 
ــني على حتقيق االنتصارات.  مكافآت مالية لالعب
ــوركيس فـ «إننا نلعب من دون مكافآت  وقال س
على االنتصارات. نلعب باملجان، من أجل اجلماهير 

التي تأتي ملساندتنا».
  ذكر السير أليكس فيرغسون مدرب مان 
يونايتد أن لقب الدوري اإلجنليزي هو بني 
فريقه وفريق االرسنال، مستبعدا في الوقت 
ذاته كال من تشلسي ومانشستر سيتي من 
املنافسة على اللقب. وقال فيرغسون: «ليس 
من السهل أبدا لتشلسي ومانشستر سيتي 
أن يعودا للمنافسة.. اللقب إما سيكون لنا أو 
لهم (أرسنال).. لننتظر حتى نهاية املوسم 

ونرى». 
ــدورى االيطالى،  ــعى إنتر ميالن، بطل ال    يس
ــي جناح مان  ــي لويس نان ــع البرتغال للتعاقد م
يونايتد االجنليزى، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة. 

  عالمية متفرقات 


