
ذكرى »باخراموف« في باكو تالحق »املانشافت«

أملانيا للتأهل.. والسويد ملالحقة هولندا في تصفيات »يورو 2012«
الفني ملنتخب  ڤوغتس املدي���ر 
اذربيجان لهجوم من قبل ثالثة 
أشخاص خالل مؤمتر صحافي 
متهي���دا ملواجهة أملاني���ا، وقال 
الس���ابق  الفني  املدير  ڤوغتس 
للمنتخب األملان���ي إنه تعرض 
لهجوم من قبل ثالثة صحافيني. 
ولم يرغب في اإلدالء باملزيد من 
التفاصيل لكنه قال إنه سيقود 
املنتخب على أرض امللعب اليوم 

أمام أملانيا.

املتصدرة )18 نقطة( عندما تستقبل 
جارتها فنلندا في سولنا، وبحال 
فوزها، ستقلص السويد الفارق الى 
3 نقاط مع الفريق البرتقالي وتشعل 
املنافسة على صدارة املجموعة. وفي 
املجموعة الرابعة، تبحث بيالروسيا 
)9 نقاط( عن تضييق الفارق مع 
فرنسا املتصدرة )13 نقطة( عندما 
تستقبل لوكس����مبورغ االخيرة 

)نقطة واحدة( في مينسك.
م���ن جهته تع���رض بيرتي 

نهائي مونديال 1966.
وعلى رغم افتقاده ثمانية العبني 
في رحلة باكو، اال ان مدرب املانيا 
يواكي����م لوف يب����دو مرتاحا من 

مشوار الفريق.
ويغي����ب ع����ن االمل����ان العبا 
الوسط سامي خضيرة وباستيان 
شڤاينشتايغر واملهاجم ميروسالف 
كل����وزه، فاس����تدعى لوف لويس 
هولتبي )20 عاما( العب وس����ط 
ماينت����س وسيباس����تيان رودي 
)هوڤنهامي( من منتخب حتت 21 
عاما لتعويض النقص، وقال لوف 
»الوضع احلالي ال يقلقني، نحن في 

موقع صلب في مجموعتنا«.
وال يتوقع ان يعرقل املنتخب 
االذري حتت اشراف املدرب االملاني 
الش����هير بيرت����ي ڤوغتس مدرب 
منتخب بالده سابقا بني 1990 و1998 
والذي مثل املانيا 96 مرة، ضيفه 
االملاني، اذ يحتل املركز اخلامس 
بثالث نق����اط من فوز وحيد على 

تركيا.
وفي املجموعة اخلامسة، تأمل 
السويد تشديد اخلناق على هولندا 

تأم����ل املاني����ا ان تضع قدمها 
ف����ي نهائي����ات كأس أوروبا لكرة 
القدم املقررة عام 2012 في پولندا 
واوكرانيا، عندما حتل على اذربيجان 
في باكو ضم����ن املجموعة االولى 
اليوم. وتتصدر املانيا الترتيب مع 
18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، 
مقاب����ل 11 لبلجيكا من 7 مباريات 
و10 نقاط لتركيا من 6 مباريات، 
لذا سيعزز »ناسيونال مانشافت« 
صدارته بفارق 10 نقاط في حال 
ف����وزه ويضمن منطقي����ا صدارة 
النهائيات  الى  املجموعة والتأهل 
القارية التي حمل لقبها س����ابقا 3 
مرات أع����وام 1972 و1980 و1996. 
ويبق����ى احتمال خس����ارة املانيا 
الصدارة ضئيال في حال فوزها، 
وذلك بح����ال فوز تركي����ا بأربع 
مباريات متتالية وعدم فوز املانيا 

في مبارياتها الثالث االخيرة.
املب����اراة عل����ى ملعب  وتقام 
»توفيق باخراموف« في باكو، وهو 
احلكم املساعد الذي احتسب هدف 
االجنليزي جيف هيرست املشكوك 
)أ.ف.پ(فيه ف����ي مرمى املانيا الغربية في  النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش يتدرب بعد شفائه  

تشاڤي: ميسي أفضل العب في التاريخ
أكد االسباني تشاڤي هرنانديز صانع ألعاب برشلونة أنه ال يجد الكلمات املناسبة 
للتعبير عن مكانة وإمكانيات زميله األرجنتيني ليونيل ميسي. وقال تشاڤي، في 
مقابلة نشرتها صحيفة »سبورت« االسبانية الرياضية، »ال أجد الكلمات. ميسي 
مازال أفضل من لعب الكرة. ميسي، بالنسبة لي، هو أفضل العب في التاريخ«.
وأضاف تشافي )31 عاما( »يتعني عليك دائما أن تنتبه لهذا الصبي. إنه يقيم ويلعب 
في برشلونة بسعادة. ومع وجوده هنا، ميكن لبرشلونة أن يفوز بالعديد من 
األلقاب«.
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يسعى املنتخب البرازيلي »السامبا« إلى اختبار 
قواه الهجومية عندما يلتقي نظيره الروماني وديا 
قبل ثالثة أسابيع من بدء رحلة الدفاع عن لقبه في 
بطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا(. وتأتي 
املباراة أمام رومانيا مبدينة ساو باولو كفرصة جيدة 
أمام راقصي السامبا الختبار هجومهم بقيادة الشاب 
املتألق نيمار الذي هدد مرمى هولندا أكثر من مرة في 

مدينة غويانيا ولكنه فشل في هز الشباك.
ومتث����ل املواجهة أيضا مباراة ال����وداع للمهاجم 
البرازيلي الش����هير رونالدو ال����ذي أعلن في فبراير 

املاضي اعتزاله اللعب رسميا.
الى ذلك، يلتقي منتخبا ايرلندا وإيطاليا اليوم في 
مباراة ودية مبدينة لييج البلجيكية. وسحق املنتخب 
اإليطالي )اآلزوري( منتخب استونيا املتواضع بثالثة 
أهداف نظيفة ليقطع الفري����ق بقيادة مديره الفني 
تشيزاري برانديللي شوطا كبيرا على طريق التأهل 
ل� »يورو 2012« بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في 
صدارة املجموعة الثالثة بف����ارق خمس نقاط أمام 
نظيره السلوڤيني صاحب املركز الثاني والذي تتبقى 

له ثالث مباريات مقابل أربع مباريات لآلزوري.
وقال برانديللي »موقف الفريق في التصفيات لم 
يحسم بعد«، لكنه هنأ العبيه وأشاد بهم بعد احلفاظ 

على تركيزهم على مدار املباراة أمام استونيا.
وينتظ����ر أن يدفع برانديلل����ي بالالعبني ألبرتو 
جيالردينو وأليساندرو ماتري في هجوم الفريق خالل 
املباراة بعدما منحهما الراحة في لقاء استونيا الذي 
حسمه جوزيبي روسي وأنطونيو كاسانو بالهدفني 
األول والثان����ي قبل أن يضي����ف جانباولو باتزيني 

الهدف الثالث في الشوط الثاني.

ويقود تراباتون����ي املنتخب االيرلندي منذ مايو 
2008 ويعاونه في املسؤولية املدرب اإليطالي اآلخر 
ماركو تارديللي الذي كان أحد جنوم املنتخب اإليطالي 

الفائز بلقب كأس العالم 1982.
بدوره، يأم����ل املنتخب االس����باني في مواصلة 
انتصاراته الودية في نهاية املوس����م الكروي وقبل 
دخ����ول العبيه في فترة البيات الصيفي حيث يحل 
الفريق ضيفا على نظيره الڤنزويلي بعدما اكتسح 

املنتخب األميركي برباعية نظيفة في عقر داره.
وقال ڤيسنتي دل بوسكي املدير الفني للمنتخب 
االس����باني بعد العرض الرائع ام����ام اميركا »لعبنا 
جيدا من����ذ الدقيقة األولى في مباراتنا أمام املنتخب 
األميركي حيث شاركنا بتشكيل جيد وأفكار رائعة 
وهدفنا اآلن هو إنهاء اجلولة بشكل مناسب من خالل 

عرض جيد آخر اليوم«.
وسيحصل االحتاد االسباني على خمسة ماليني 
ي����ورو )7.32 ماليني دوالر( نظي����ر خوض الفريق 

لهاتني املباراتني.

خسارة األرجنتين

فازت پولندا على االرجنتني 2 - 1 في وارسو في 
مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعدادات 
االولى لنهائيات كأس اوروبا التي تس����تضيفها مع 
اوكرانيا عام 2012. وس����جل ادريان مييرزييفسكي 
)26( وباڤل بروزيك )67( هدفي پولندا، وماركوس 

روبن )47( هدف االرجنتني.
وهي اخلس����ارة الثانية على التوالي لالرجنتني 
بعد االولى القاس����ية امام نيجيري����ا 1 - 4 االربعاء 

املاضي في ابوجا.

)أ.ف.پ( حارس مرمى إسبانيا إيكر كاسياس مير وسط احلشود في مطار ڤنزويال  

)أ.ف.پ( »الظاهرة« رونالدو على دكة اجلهاز الفني يتابع تدريب »السامبا«  

إيطاليا تتربص بإيرلندا وإسبانيا القتناص ڤنزويال

 »السامبا« يودع رونالدو أمام رومانيا

نا لي إلى املركز الرابع

ل ماربيا تيڤيز مستاء من مانشستر التعيسة ويفضِّ

نادال لتحطيم رقم فيدرر

سمير »يغازل« مان يونايتد

وفاة إسبيخو في حادث سيارة

مانشستر وأفصح عن سعادته 
لوجوده في وطنه، وقال »ليس 
لدي أصدقاء جدد، فأنا دائما مع 
عائلت���ي وأصدقائي القدامى. ال 
أخرج حتى م���ن البيت. أنا من 
النوع الذي يحب البقاء في البيت. 
عندما يزورني والدي وأصدقائي 
فإنني احتفل بحضورهم«، يذكر 
ان تيڤيز على عالقة مع املمثلة 

األرجنتينية بريندا ميندوزا.

حول ما إذا كان الطقس قد جعل 
املدينة تعيس���ة، قال لسوزانا 
التي  � األرجنتينية  جيميني���ز 
تقدم برامج حوارية ناجحة مثل 
األميركية أوبرا وينفري، وحتظى 
باالهتمام العاملي � »الطقس كل 

شيء، ليس لديها أي شيء«.
وتابع »على سبيل املثال، في 
ماربيا ميكنك ش���راء منزل على 
الشاطئ واالسترخاء هناك. وفي 
إليه  الذهاب  وقت الحق ميكنك 
خالل العطل. لكن في مانشستر 
املنزل يكلف س���تة أو س���بعة 
ماليني اس���ترلينية، فأنا أفضل 

أن استأجر«.
ووصف تيڤي���ز وحدته في 

إيالف: ينش���دون باس���مه.. 
يهتفون ألهدافه.. ويدفعون له 
أجرا أسبوعيا ضخما يصل إلى 
أكثر من 286 ألف جنيه استرليني، 
وبالتالي فإن ملشجعي األرجنتيني 
كارلوس تيڤيز أن يتوقعوا منه 
أن يك���ون مق���را باجلميل عن 
كل ما يحص���ل عليه في مدينة 
مانشستر. وقال تيڤيز ان مالك 
النادي االماراتي الشيخ منصور 
بن زايد ق���ام بتضحيات كبيرة 
البقائي وإذا ما بقيت فسيكون 

ألجله.
لكن العب مانشستر سيتي 
املثير للجدل شن هجوما مذهال 
على املدينة � حيث يكن له حتى 
أنصار م���ان يونايتد كل احملبة 
واالحترام � بقوله إنها ليس لديها 
ما تعرضه، وانه إذا تركها فلن 

يعود إليها أبدا.
وأضاف املهاجم األرجنتيني 
)27 عاما(، الذي يعتقد أنه يحصل 
على أعلى أجر في تاريخ كرة القدم 
اإلجنليزية، أنه يفضل أن يكون 
في ماربيا، مؤكدا أنه يعيش في 
منزل اس���تأجره ألنه ال يرى أن 
هناك ضرورة لشراء مسكن في 

مانشستر.
جاءت تصريحاته هذه خالل 
مقابل���ة تلفزيوني���ة بثت أثناء 
وجوده في بلده، وردا على سؤال 

أعرب العب التنس األميرك����ي جيم كوريير عن 
اعتقاده أن الالعب االس����باني رافاييل نادال املصنف 
األول على العالم حاليا ميكنه إحراز عدد من األلقاب في 
بطوالت »غراند سالم« يفوق الرقم القياسي للسويسري 
روجيه فيدرر والبالغ 16 لقب����ا حتى اآلن. وأوضح 
كوريي����ر أن نادال لديه من اإلمكانيات ما يس����اعده 
على ذلك وتبدو الظروف مهيأة أمامه أيضا من أجل 
حتطيم الرقم القياسي لفيدرر. بدوره، أكد السويسري 
روجيه في����درر املصنف الثالث عامليا أنه أغلق ملف 
بطولة فرنس����ا املفتوحة وبدأ التفكير مباش����رة في 
بطولة إجنلترا املفتوحة )وميبلدون( التي تنطلق بعد 
أسبوعني والتي أصبحت الهدف اجلديد له. من جهة 
اخرى، اقترب الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش من اعتالء 
صدارة التصنيف العاملي اجلديد لالعبي التنس رغم 

خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا. 
وقل����ص ديوكوڤيتش الفارق الى 45 نقطة مع نادال 
الذي احتفظ بلقبه في روالن غاروس رافعا رصيده 
ال����ى 6 القاب في البطولة الفرنس����ية و10 القاب في 
الغراند س����الم، كما عزز كل من السويسري روجيه 
فيدرر والبريطاني اندي موراي موقعه في املركزين 
الثالث والرابع على التوالي. ولدى السيدات ارتقت 
الصينية نا لي الى املركز الرابع على الئحة تصنيف 
رابطة الالعبات احملترفات، بعد فوزها بلقب بطولة 

فرنسا املفتوحة، الكبرى، على مالعب روالن.
وارتقت لي من املركز السابع الى الرابع بعدما رفعت 
رصيدها الى 6475 نقطة، في حني بقي ثالثي الصدارة في 
موقعه، مع الدمناركية كارولني فوزنياكي والبلجيكية 

كيم كاليسترز والروسية ڤيرا زڤوناريڤا.

ذكرت صحيف����ة »صن« البريطانية أن نادي مان 
يونايتد اإلجنليزي قد يضطر لدفع )32.8 مليون دوالر( 
لضم العب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش من 
ناديه اإلجنليزي توتنهام. وأشارت الصحيفة إلى أن 
سير أليكس فيرغسون املدرب الفني ملان يونايتد يعتبر 
من أكبر معجبي مودريتش )25 عاما( ويرى أنه سيكون 

اخلليفة املثالي للنجم املعتزل بول سكولز.

من جهة اخرى، فتح العب خط الوسط الفرنسي 
س���مير نصري الباب أمام مان يونايتد لضمه من 
خصمه اللدود ارسنال خالل هذا الصيف. وذكرت 
صحيفة »صن« البريطانية أن الالعب الفرنس���ي 
يريد أن يعرف ما إذا كان موجودا بالفعل في قائمة 
مش���تريات مان يونايتد اخلاصة بسوق انتقاالت 

الالعبني احلالية.

خيم احلزن على مشجعي كرة القدم في بيرو بشكل 
عام وأنصار فريق سبورتنغ كريستال بشكل خاص 
اثر وفاة العب الفريق الشاب جانفرانكو إسبيخو في 

حادث مروع وأليم.
ولقي إسبيخو )23 عاما( حتفه في حادث سيارة 

لتزدحم شبكات التواصل االجتماعي بعبارات احلزن 
واملواساة بني عشاق كرة القدم في بيرو. وتصادمت 
السيارة التي كان يستقلها إسبيخو وصديقته بحافلة 
كبيرة مما أسفر عن مقتل الالعب وصديقته وسائق 

احلافلة.

كارلوس تيڤيز مع صديقته بريندا ميندوزا

 فيغو: زيدان لم يطلبني للملكي

كلوزه يترك »الباڤاري«

أك����د البرتغالي لويس فيغو � الذي يش����غل حاليا 
منصب مستشار رئيس إنتر ميالن االيطالي � أن زين 
الدين زيدان لم يطلب منه العودة لالنضمام إلى الطاقم 
الفني الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو. وذكرت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية الرياضية أن فيغو ترك في 
الوقت نفس����ه الباب مفتوحا امام عودته لريال مدريد، 
حيث صرح عقب لقاء ودي اقيم على ملعب »سانتياغو 
برنابي����و« بني الريال وبايرن ميونيخ »ال ميكن أبدا أن 
نعرف ما ميك����ن أن يحدث«. ويأتي نفي فيغو لوجود 
اي اتصال بينه وبني زيدان بعد تردد اشاعات الحتمال 

انضمامه الى الطاقم الفني للفريق امللكي.

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني أن مهاجم املنتخب 
األملاني ميروسالف كلوزه سيرحل عنه بعدما أمضى أربعة 
أعوام بني صفوفه حيث فشل الطرفان في االتفاق على 
جتديد العقد املبرم بينهما. وقال كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس إدارة بايرن:»مع األسف لم تصل املفاوضات 
مع ميروسالف كلوزه إلى نتيجة إيجابية. كنا نود متديد 

عقده لكننا لم نتفق حول مدة العقد اجلديد«.

متفرقات عاملية
٭ ذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية امس 
أن مارتن أونيل املدرب الس���ابق لنادي أستون 
ڤيال اإلجنليزي قد يعود إلى املالعب عن طريق 

تولي تدريب فوالم.
٭ أعرب مدافع غالسكو رينجرز بطل الدوري 

االسكوتلندي الدولي اجلزائري مجيد بوقرة عن 
رغبته في ترك فريقه والعودة الى اللعب مرة ثانية 

في الدوري االجنليزي املمتاز.
وأصر بوقرة )28 عاما( على انه لن يترك رينجرز 
اال في حال حصوله على دعم من املدرب اجلديد 

للفريق الي ماكويست.
٭ عني االملاني فالكو غويتز مدربا ملنتخب ڤيتنام 
ملدة عامني. وستكون اولوية غويتز )49 عاما( 
قيادة املنتخب الڤيتنامي في التصفيات املؤهلة 
الى مونديال 2014 في البرازيل، واملنتخب االوملبي 
في تصفيات اوملبياد لندن 2012، كما سيشرف 
على منتخب دون 23 عاما في بطولة جنوب شرق 

آسيا املقررة في نوفمبر املقبل في اندونيسيا.
٭ ضم شالكه األملاني قائد املنتخب النمساوي 
كريستيان فوتشس من منافسه احمللي ماينز. 

وأعلن شالكه أنه سيوقع عقدا مدته أربعة أعوام 
مع فوتشس ميتد لعام 2015، بينما تقدر قيمة 

صفقة ضم الالعب )25 عاما( بنحو خمسة ماليني 
يورو )7.3 ماليني دوالر(.

٭ أكد مهاجم ارسنال االجنليزي الدولي الدمناركي 
نيكالس بندتنر نيت���ه الصريحة بترك النادي 
اللندني لعدم ايجاد مكان اساسي له في تشكيلة 

املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر.
وقال بندتنر ملوقع »سبورتن« الدمناركي »أعدكم 
ان املوسم املاضي لن يتكرر. قررت 100% ان أترك 
ارس���نال. فكرت في هذا األم���ر طويال واتخذت 
القرار بوضوح تام. انا واثق انني س���أتأقلم مع 

فريق جديد«.
٭ تعاقد الفرنسي جان فرنانديز مدرب اوكسير 
السابق مع نادي نانسي ليخلف بابلو كوريا الذي 
قاد الفريق في املواسم التسع االخيرة في الدوري 

الفرنسي لكرة القدم، بحسبما اعلن نانسي على 
موقعه االلكتروني.

٭ اكتسحت املكس���يك حاملة اللقب السلڤادور 
بخماسية نظيفة في اجلولة االولى من منافسات 
املجموعة االولى لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم 
املقامة في الواليات املتحدة االميركية لغاية 25 
اجلاري. وضمن منافسات املجموعة االولى أيضا، 

اكتسحت كوستاريكا كوبا بالنتيجة ذاتها.
٭ ذكرت صحيفة »إل كورييري ديللو 

سبورت« اإليطالية أن نابولي اإليطالي يريد 
ضم املهاجم السنغالي موسى سو من نادي ليل 
الفرنسي واألميركي مايكل برادلي من بوروسيا 

مونشنغالدباخ األملاني.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
8أذربيجان � املانيا

اجلزيرة الرياضية +9:308جزر فارو � إستونيا
اجلزيرة الرياضية +84بيالروسيا � لوكسمبورغ

اجلزيرة الرياضية +9:156البوسنة � البانيا
اجلزيرة الرياضية +92السويد � فنلندا

9:30سان مارينو � املجر
ودية

12:30 ظهراأستراليا � صربيا
اجلزيرة الرياضية +1:305 ظهرااليابان � التشيك

اجلزيرة الرياضية +8:3010روسيا � الكاميرون
اجلزيرة الرياضية +9:451إيطاليا � أيرلندا

12ڤنزويال � إسبانيا


