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21 أعلن نادي برشلونة االسباني 
إعارة  عبر موقع����ه االلكتروني 
مدافع منتخب أوراغواي مارتني 
كاسيريس لصفوف يوڤنتوس 
اإليطال����ي على س����بيل اإلعارة 
ملوسم واحد. وانضم كاسيريس 
لصف����وف برش����لونة املوس����م 

املاضي قادما من ڤياريال ولكنه 
إقناع املدرب جوسيب  فشل في 
غواردي����وال بإمكانياته حيث لم 
يشارك سوى في 13 مباراة فقط. 
وأصبحت الفرصة قائمة اآلن أمام 
كاسيريس الكتساب خبرات جديدة 

مع يوڤنتوس.

ذك����رت صحيف����ة »ذا تاميز« 
البريطانية أن ج����ون تيري مدد 
عقده مع تشلسي اإلجنليزي ملدة 
أربعة أعوام مقابل 151 ألف جنيه 
إس����ترليني في األسبوع. ورفض 
املدافع اإلجنليزي الدولي االنضمام 
إلى مانشستر سيتي الشهر املاضي 

مما قد يدفع امللياردير الروس����ي 
رومان ابراموڤيتش رئيس تشلسي 
لتقدير والء الالعب بعقد جديد ذي 

قيمة مالية أعلى.
وسيصبح تيري بجانب زميله 
فران����ك المبارد األعل����ى أجرا في 

تشلسي.

تيري يجدد 4 أعوام مع تشلسي  كاسيريس من برشلونة إلى يوڤنتوس

روزيسكي يغيب عن أرسنال بسبب اإلصابة

»عش الطائر« يستضيف موقعة إنتر ميالن والتسيو في كأس السوبر
يلتقي انتر ميالن بطل الدوري في 
االعوام االربعة االخيرة مع التسيو 
بطل الكأس اليوم على امللعب االوملبي 
»عش الطائر« في العاصمة الصينية 
بكني ضمن الكأس السوبر االيطالية 

لكرة القدم.
وهي املباراة الرسمية االولى في 
املوس���م االيطالي اجلديد وذلك قبل 
اسبوعني من انطالق الدوري، واختير 
موعد املب���اراة ليتزامن مع الذكرى 
السنوية االولى لاللعاب االوملبية التي 

احتضنتها بكني عام 2008.
وال حتظى الكأس السوبر االيطالية 
باهتمام كبير على غرار مسابقة الكاس 
احمللية حيث ينصب التركيز واالهتمام 
على منافسات الدوري، بيد ان مدربي 
انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو 
والتسيو دافيدي باالرديني شدد على 
اهمية املباراة النها س���تمكنهما من 
الوقوف على مدى استعدادات فريقيهما 

للموسم اجلديد.
املباراة  انت���ر مي���الن  ويدخ���ل 
بتعديالت كبيرة على تشكيلته بعد 
رحيل مهاجمه الدولي السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش الى برشلونة االسباني 
وتعاقده م���ع مهاجم االخير الدولي 
الكاميروني صامويل ايتو واالرجنتيني 

دييغو ميليتو والبرازيلي لوسيو.
الفريق  وقال مورينيو »سيكون 

مختلف����ا ه�ذا املوس���م، س���نلعب 
باسلوب مختلف ايضا، ما نحتاجه 
هو القليل من الوقت لنكون في قمة 

جهوزيتنا«.
الفريق  واكد مورينيو عل���ى ان 
احلالي اكثر توازنا وقوة من فريق 
املوسم املاضي، في املقابل، يخوض 
باالرديني مباراته الرس���مية االولى 
على رأس االدارة الفنية لالتسيو منذ 
خالفتها ديليو روسي نهاية املوسم 

املاضي.
يذكر ان الدوري االيطالي سينطلق 
في 23 اغسطس احلالي، حيث يلعب 
انتر ميالن م���ع ضيفه باري العائد 
حديثا الى دوري االضواء، فيما يلتقي 

التسيو مع اتاالنتا.

 الصين ترعى المواجهة احتفااًل بالذكرى السنوية لأللعاب األولمبية
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قرعة دوري األبطال توقع أرسنال في مواجهة سلتيكروزيسكي يغيب ستة أسابيع لإلصابة
أسفرت قرعة الدور التمهيدي 
الثالث من مسابقة دوري أبطال 
القدم ملوس���م  أوروب���ا لك���رة 
2010/2009 الت���ي س���حبت في 
مدينة نيون السويسرية عن قمة 
بريطانية بني سلتيك االسكوتلندي 
وأرس���نال االجنليزي. ووزعت 
الفرق العشرين املتأهلة الى الدور 

باناثينايكوس اليوناني واتلتيكو 
مدريد االسباني شأنا عن املواجهات 
السابقة. وتقام مباريات الذهاب 
في 18 و19 اغسطس واالياب في 

25 و26 منه.
وهنا القرعة:

 � تيراس���بول  ش���ريف 
اوملبياكوس، سالزبورغ � ماكابي 

التمهيدي الثالث على مستويني، 
ضم األول الف���رق التي توجت 
باللق���ب احمللي في بالدها، فيما 
ضم الثاني الفرق غير املتوجة 
باللقب. وتبرز أيضا املواجهة بني 
البرتغالي  سبورتينغ لشبونة 

وفيورنتينا االيطالي.
ب���ني  املواجه���ة  وال تق���ل 

حيفا، فنتس���بيلس � اف س���ي 
زيوريخ، اف س���ي كوبنهاغن � 
ابويل نيقوسيا، ليفسكي صوفيا � 
دبريشن، ليون � اندرخلت، سلتيك 
� أرس���نال، اف سي تيميسورا � 
شتوتغارت، سبورتينغ لشبونة 
� فيورنتين���ا، باناثينايكوس � 

اتلتيكو مدريد

تعرض فريق أرسنال لصدمة 
قوية بعد اإلعالن عن إصابة العب 
خط الوس���ط التشيكي الدولي 
توماس روزيسكي وغيابه عن 
الفريق ف���ي املراحل األولى من 

الدوري االجنليزي املمتاز.
وذكرت صحيف���ة »ذا صن« 
البريطانية ان روزيسكي تعرض 
لكدمة في الركبة خالل تدريبات 

الفريق.
وكان روزيسكي عاد لصفوف 
أرسنال بعد 18 شهرا من الغياب 
وكان يأمل استعادة موقعه سريعا 
في صفوف الفريق. وستتسبب 
اصابة روزيسكي في ابتعاده عن 
املالعب حتى منتصف سبتمبر 
املقب���ل ليغي���ب ع���ن مباريات 
محورية في الدوري احمللي بجانب 
بداية مشوار أرسنال في دوري 

أبطال أوروبا.
وتصعبت األمور بالنس���بة 
للمدرب الفرنسي آرسني فينغر، 
حيث انه يفتق���د بالفعل جهود 
صانع ألعابه سمير نصري في 
أول شهرين من املوسم اجلديد.

قرعة سهلة للكبار في دوري أوروبا
كما س����حبت في قرعة الدور االول في 
مسابقة دوري اوروبا وهو املسمى اجلديد 
ملسابقة كأس االحتاد االوروبي لكرة القدم 

اعتبارا من املوسم احلالي.
واس����فرت القرعة عن مباريات سهلة 
للكبار في مقدمتهم روما االيطالي ومواطنه 
التس����يو وايندهوڤن الهولندي ومواطنه 
اياكس امس����تردام وفيردر برمين االملاني 
ومواطنه هامبورغ وايڤرتون االجنليزي 

ومواطنه استون فيال وڤالنسيا االسباني 
ومواطنه ڤياريال.

ويلعب روما مع كوسيتشي السلوڤاكي، 
التسيو مع الفسبورغ السويدي، وايندهوڤن 
مع اف سي تل ابيب االسرائيلي، واياكس 
امستردام مع سلوفان براتيسالفا السلوڤاكي، 
وڤيردر برمين مع اكتوبي الكازخستاني، 
وهامبورغ مع غانغان الفرنسي، وايفرتون 
مع سيغما اوملوك التشيكي، واستون ڤيال 

مع رابيد ڤيينا النمسوي، وڤياريال مع بريدا 
الهولندي، وڤالنسيا مع ستابايك النروجي. 
وتقام املباريات في 20 اغس����طس احلالي 
ذهابا، و27 منه ايابا باستثناء مباراة شاختار 
دونيتس����ك االوكراني بطل مسابقة كأس 
االحتاد االوروبي مع سيفاسبور التركي التي 
ستقام في 25 منه الرتباطه بخوض مباراة 
الكأس الس����وبر االوروبية امام برشلونة 

االسباني في 28 منه في موناكو.

 خضيرة في قائمة منتخب ألمانيا 

ريال مدريد ال يحتاج إال لبيع العبين اثنين

توتنهام يضم باسونغ من نيوكاسل

استدعى يواخيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا 
لكرة القدم الالعب األملاني ذا األصل التونسي سامي 
خضيرة لالنضمام إلى قائمة املنتخب األملاني الذي 
يلتقي األربعاء املقبل منتخ����ب أذربيجان في إطار 
التصفيات األوروبي����ة املؤهلة لبطولة كأس العالم 
التي تستضيفها جنوب أفريقيا صيف العام املقبل. 
وذكرت مصادر احتاد الكرة األملاني أن خضيرة العب 
نادي ش����توتغارت هو الوج����ه اجلديد ضمن قائمة 
املنتخب التي ضمت حلراس����ة املرمى روبرت انكيه 
)هانوڤر( وتيم فيزيه )ڤيردر برمين( وللدفاع أرنيه 
فريدريش )هيرتا برلني( وفيليب الم )بايرن ميونيخ( 

وبير ميرتس����يكر )ڤيردر برمين( ومارسيل شيفر 
)ڤولفسبورغ( وسيردار تاسكي )شتوتغارت( وهايكو 
فيسترمان )شالكه(. واستدعى لوف خلط الوسط مايكل 
باالك )تشيلسي( وكريستيان جينتنر )ڤولفسبورغ( 
وتوماس هيتسلبرغر )شتوتغارت( ومارسيل يانسن 
)هامبورغ( وسامي خضيرة )شتوتغارت( وميسوت 
أوزيل )ڤيردر برمين( وباستيان شفاينشتيغر )بايرن 
ميونيخ( وبيوتر تروشوفسكي )هامبورغ(. وخلط 
الهجوم كاكاو )شتوتغارت( وماريو غوميز )بايرن 
ميونيخ( وميروسالف كلوزه )بايرن ميونيخ( ولوكاس 

بودولسكي)كولن(.

أوشكت »عملية املغادرة« التي يسعى نادي ريال 
مدريد االسباني لكرة القدم من خاللها للتخلص من 
الالعب����ني غير املرغوب فيه����م بصفوفه أخيرا على 

االنتهاء.
فبعد بيع مهاجمه الهولندي كالس يان هونتيالر 
لنادي ايه س����ي ميالن اإليطالي لم يعد ريال مدريد 

بحاجة لبيع أكثر من العبني اثنني فقط.
ويسمح لألندية بتسجيل 25 العبا بصفوفها في 
مسابقة دوري الدرجة األولى اإلسباني، ويضم ريال 

مدريد حاليا 27 العبا بقائمة فريقه األول.
وذكرت صحيفة »ماركا« الرياضية ان الهولندي 

رافاييل ف����ان دير فارت يأتي عل����ى رأس »القائمة 
السوداء« ملانويل بيليغريني املدرب اجلديد لريال 
مدري����د فيما يتعلق بالالعبني غي����ر املرغوب فيهم 
خاص����ة أن الالعب لم يتم اصطحابه مع الفريق في 
جولته الصيفية بكندا. وترددت أنباء عن رغبة العديد 
من أندية الدوري األملان����ي في ضم فان دير فارت، 
لصفوفها. وسيكون الالعب اآلخر الذي يغادر صفوف 
ريال مدريد هذا الصيف ه����و واحد من بني: ألفارو 
نيغريدو ومحمدو ديارا وإزيكيل غاراي ورويستون 
درينثي وويسلي شنايدر وآريني روبني ورود فان 

نيستلروي.

عزز فريق توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم خطوطه 
الدفاعية بضم املدافع سيباستيان باسونغ من نادي 
نيوكاسل. واجتاز العب قلب الدفاع الشاب 23 عاما 
الكشف الطبي في توتنهام بعدما اتفق الناديان على 
صفقة يعتقد أن تكون قيمتها في حدود ثمانية ماليني 
جنيه إسترليني. وسيمنح وجود باسونغ بصفوف 
توتنهام ملدرب الفريق هاري ريدناب خيارا إضافيا 

خاصة مع غياب الالعب مايكل داوسون عن صفوف 
الفريق في بداية املوسم إلى جانب تعرض الالعبني 

ليدلي كينغ وجوناثان وودغيت لإلصابة.
ويغيب باسونغ عن املباراتني األوليني باملوسم 
لإليقاف بعدما طرد في املباراة األخيرة لنيوكاسل 
في املوسم املاضي. وقال ريدناب: »إنني معجب به 

للغاية. فهو شاب وينتظره مستقبل جيد«.

األهلي يقطع مرمى الغزل بهدفين واإلسماعيلي يتعادل مع المنصورة

مهاجم األهلي اجلديد فرانسيس تألق في أول مباراة رسمية وسجل هدفاً في احمللة

احمللة. وبهذه النتيجة يكون 
األهلي قد حصد أول 3 نقاط 
في طريق����ه للدفاع عن لقبه، 

فيما يخسر احمللة أول مباراة. 
من جانبه، اكد محمد يوسف 
املدرب املس����اعد باألهلي ان 

طريقة 4-4-2 اجلديدة التي 
لع����ب بها الفري����ق أمام غزل 
احمللة حققت طفرة هجومية 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حقق األهلي أول فوز له في 
الدوري للموسم اجلديد بعد 
تغلبه على غزل احمللة بهدفني 
نظيفني، أحرزهما أحمد حسن 
في الدقيقة 39 من تس����ديدة 
قوية والليبيري فرانسيس 
في الدقيقة 67 من عمر املباراة، 
وهو الهدف األول له مع األهلي. 
ب����دأت املباراة حماس����ية من 
جان����ب األهلي أمال في إحراز 
هدف مبكر إلراحة األعصاب، 
خاصة أنها أول اختبار حقيقي 
الدوري لطريقة 2-4-4  في 
التي بدأ حس����ام البدري في 
تطبيقها، وسيطر العبو األهلي 
امللعب واعتمدوا  على وسط 
على التسديد من خارج منطقة 
اجل����زاء، وحتديدا من جانب 
أحمد فتحي ومحمد أبوتريكة 
وأحمد حسن، وجنح األخير في 
إحراز هدف التقدم من إحدى 
التسديدات القوية من خارج 
إبراهيم  منطقة اجلزاء فشل 
فرج حارس مرمى احمللة في 
التعامل معها، لتدخل شباكه 
معلنة عن الهدف األول لألهلي، 
وفى الدقيقة 67 جنح الليبيري 
فرانس����يس احملترف اجلديد 
في صفوف األهلي في كتابة 
التهديفية من  شهادة ميالده 
خالل إح����رازه للهدف الثاني 
من كرة مرتدة رائعة تعامل 
معها مبه����ارة ليودعها على 
مي����ني إبراهيم ف����رج حارس 

واضح����ة للفريق، مش����يرا 
الى ان اجله����از الفني بقيادة 
البدري سيستمر في  حسام 
اللعب بنفس اخلطة بعد ان 
أثبت����ت جناحه����ا وظهر ذلك 
واضحا ف����ي األداء الهجومي 
للفريق خالل اللقاء. وأضاف 
يوسف ان الالعبني بدأوا في 
التأقلم على الطريقة اجلديدة، 
وسنستمر في حتفيظهم لها 
خالل التدريبات املقبلة، فمن 
غير املعقول ان تطور فرق في 
مصر طريقة أدائها باللعب ب� 
4-4-2 ونحن ال نفعل ذلك. 
وفي اطار منافسات نفس 
االسبوع تعادل فريقا املنصورة 
واإلسماعيلي 2-2 في املباراة 
التي جمعت بينهما بس����تاد 
املنصورة. أحرز محمد الساعي 
ووالي موافي للمنصورة في 
الدقيقتني 5 و40 من الشوط 
االول، بينم����ا أح����رز هدفي 
اإلس����ماعيلي معتصم سالم 
وأحمد سمير فرج في الدقيقتني 

70 و73 من املباراة.
واس����تهل فريقا املقاولون 
الع����رب وطالئ����ع اجلي����ش 
مش����وارهما في املباراة التي 
أقيمت بينهما مبلعب االول، 
املقاولون بهدف لرامي  تقدم 
ربيع ف����ي الدقيقة 5 من عمر 
املباراة وتعادل لطالئع اجليش 
الغاني بابا اركو هداف الدوري 
املوسم املاضي في الدقيقة 92 

من ضربة جزاء.

في األسبوع األول من الدوري المصري


