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أعلن االحتاد االملاني لكرة القدم انسحاب مهاجم كولن لوكاس بودولسكي 36
من تشكيلة املنتخب االملاني املدعو الى مواجهة اذربيجان االربعاء املقبل 

ضمن تصفيات املجموعة الرابعة املؤهلة الى نهائيات مونديال
جن���وب افريقيا 2010. واوضح االحتاد االملاني ان بودولس���كي )64 
مب���اراة دولية و33 هدفا( افضل العب واع���د في مونديال املانيا 2006، 
يعاني من آالم في عضالت الفخذ، مضيفا ان مدرب املنتخب يواكيم لوف 

لن يستدعي اي العب لتعويض بودولسكي.

بودولسكي يغيب أمام أذربيجان

مدرب إجنلترا اإليطالي فابيو كابيللو يتابع مباراة وست هام اإلجنليزي ونابولي اإليطالي             )أ.پ(قائد إسبانيول الراحل داني جاركي             )رويترز(

 وأفلت ليون من اخلس���ارة امام 
مضيف���ه لومان وانتزع تعادال ثمينا 
بفضل مهاجم���ه اجلديد االرجنتيني 
ليساندرو لوبيز املنتقل الى صفوفه 
من بورتو البرتغالي لتعويض غياب 
املهاجم الدولي كرمي بنزمية املنتقل الى 

صفوف ريال مدريد االسباني.
 وخاض ليون املباراة بتش���كيلة 
جديدة ضمت العبيه اجلدد لوبيز وعلي 
سيس���وخو املنضم من بورتو ايضا 
والبرازيلي ميشال باستوس املنتقل 
اليه من ليل لتعويض رحيل مواطنه 
جونينيو الى الغرافة القطري، بيد ان 
ذلك لم يكن كافيا خلروجه فائزا في 
اول مباراة رسمية له هذا املوسم وهو 
الذي ميني النفس بالعودة الى سكة 
االلقاب بعدما خ���رج خالي الوفاض 
املوسم املاضي وحرمه بوردو من اللقب 

الثامن على التولي في الدوري.
وكان لومان البادىء بالتس���جيل 
بواسطة املالي موديبو مايغا في الدقيقة 
18، وجنح ليون ف���ي ادراك التعادل 
عبر ماتيو بودمر في الدقيقة 28 اثر 

متريرة من لوبيز.
ومن���ح مانيبو كوت���ادور التقدم 
للومان في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، 
قبل ان ينتزع لوبيز هدف الفوز في 
الدقيقة االخيرة، وأهدر باريس سان 
جرمان فوزا في املتناول على حساب 
مضيفه مونبلييه وارغم على التعادل 

.1-1
 واستغل باريس سان جرمان النقص 
العددي في صفوف اصحاب االرض اثر 
طرد سيريل جونشان في الدقيقة 33، 
وافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي 
السابق لودوفيك جيولي في الدقيقة 
71، بيد ان اصح���اب االرض جنحوا 
في انتزاع هدف التعادل في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع بواسطة 

البوسني امير سباهيتش.
وحقق موناك���و فوزا صعبا على 
ضيف���ه تولوز بهدف وحيد س���جله 
البرازيلي اندرسون نينيه في الدقيقة 

.44
 وانتزع نيس فوزا ثمينا من مضيفه 
سانت اتيان بهدفني نظيفني سجلهما 
املدافع املالي سامي تراوري )39( ولويك 

رميي )88(.
وحذا سوشو حذو نيس واقتنص 
بدوره 3 نقاط ثمينة من مضيفه سوشو 
بهدف وحيد سجله التشيكي فاسالف 

سفيركوس في الدقيقة 41.

مهاجمه الدولي السنغالي مامادو نيانغ 
في الدقيقة الثانية، قبل ان يعززه بينوا 
شيريو يهدف ثان في الدقيقة 81، وفي 
الثانية، اكرم رين وفادة بولوني بثالثية 
نظيفة تناوب على تس����جيلها الغيني 
اسماعيل بانغورا )5( والسنغالي قادر 

مانغان )45( وجيروم لوروا )90(.
وتصدر رين الترتيب بفارق االهداف 
امام نانس���ي الذي حول تخلفه امام 
مضيفه ڤالنسيان بهدف ملامادو ساماسا 
)6( مقابل ثالثة اهداف جلوليان فيريه 
)17( وجوناثان بريسون )60( وباكاي 

تراوريه )71 من ركلة جزاء(.

دوري االضواء 2-0، والثاني على ضيفه 
بولوني الضي����ف اجلديد على النخبة 
3-0، في حني افلت ليون من اخلسارة 
امام مضيفه لومان وانتزع تعادال ثمينا 

.2-2
 في املباراة االولى، كشف مرسيليا 
بقيادة مدربه اجلديد العب وسطه الدولي 
السابق ديدييه ديش����ان عن نيته في 
تعويض اهداره املوسم املاضي لفرصة 
احراز اللقب االول من����ذ عام 1992 في 
املراحل االخيرة، بفوزه املستحق على 

مضيفه غرونوبل بهدفني نظيفني.
 وبكر مرس����يليا بالتس����جيل عبر 

ايندهوڤن ، سيطرته على مجريات املباراة 
وترجمها الى هدفني عبر البلجيكي موسى 
دميبيلي )6( واملغربي منير احلمداوي 

هداف املوسم املاضي )64(.
ترتيب فرق الصدارة:

اياكس 6 نقاط، هيرينفني 4، الكمار 
3، غرونيغن 3، فيليم تيلبورغ 3.

 فرنسا

ضرب مرسيليا وصيف بطل املوسم 
املاضي ورين بقوة في املرحلة االولى 
من الدوري الفرنسي، بفوز االول على 
مضيفه غرونوب����ل الصاعد حديثا الى 

و90( اهداف اياكس، وبنيامني دي كويلر 
)31( هدف فالفيك، وكان اياكس امستردام 
الباحث عن لقب����ه االول منذ 2004، قد 
تغلب بقيادة مدربه اجلديد مارتن يول 
الذي حل بدال من ماركو فان باسنت، على 
مضيف����ه غرونينغن 2-0.  في املقابل، 
استعاد الكمار حامل اللقب توازنه بعد 
خسارته امام مضيفه هيراكليس امليلو 
2-3 في املرحل����ة االولى، وتغلب على 
س����بارتا روتردام 2-0، وفرض فريق 
املدرب رونالد كومان الباحث عن لقبه 
الرابع كمدرب بعد ان توج عامي 2002 
و2004 مع اياكس امستردام و2007 مع 

لوكاس بودولسكي، ويلعب نورمبرغ 
مع هوفنهامي وبوخوم مع شالكه، وتقام 
املباريات في 22 و23 سبتمبر املقبل، على 
ان تقام املباراة النهائية في 15 مايو املقبل 

على امللعب االوملبي في برلني.

 هولندا

 تابع اياكس امستردام انطالقته القوية 
وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما 
س����حق ضيفه فالفيك 4-1 في املرحلة 
الهولندي، وسجل  الدوري  الثانية من 
غريغوري فان در فيل )11( واالوروغوياني 
لويس سواريز )71 من ركلة جزاء و82 

 سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 
االيجابي امام مضيفه هوفنهامي 1-1 في 
املرحلة االولى من الدوري االملاني لكرة 
القدم، في اول مباراة للفريق »الباڤاري« 
بقيادة مدربه اجلديد الهولندي لويس فان 
غال وفي غياب الثالثي الهجومي الضارب 
ميروس����الف كلوزه والفرنسي فرانك 
ريبيري وااليطالي لوكا طوني بسبب 
االصابة. وكان هوفنهامي صاحب االفضلية 
منذ البداية وسنحت ملهاجميه اكثر من 
التس����جيل وهو جنح  فرصة الفتتاح 
في هز شباك احلارس مايكل رينسينغ 
بضربة رأسية ملدافعه الكرواتي جوزيب 
سيمونيتش بعدما اجتازت الكرة خط 
املرمى دون ان ينتبه لذلك حكم الساحة 
واحلكم املساعد. لكن الفريق الباڤاري 
استغل اول هجمة له في املباراة وجنح 
في افتتاح التسجيل عندما مرر التركي 
حميد التينتوب كرة بينية الى املدافع 
الكروات����ي دانيال برانييتش في اجلهة 
اليس����رى فمررها عرضية الى مواطنه 
ايفيكا اوليتش الذي تابعها بسهولة داخل 

املرمى من مسافة قريبة )25(.
وهو الهدف االول الوليتش مع بايرن 
ميونيخ منذ انتقال����ه الى صفوفه هذا 
الصيف قادما من هامبورغ، وكاد املهاجم 
اجلديد في صفوف الفريق الباڤاري الدولي 
ماريو غوميز املنضم من ش����توتغارت 
يضيف اله����دف الثاني مبجهود فردي 
رائع انهاه بتس����ديدة قوية من خارج 
املنطقة ابعدها املدافع سيمونيتش في 

توقيت مناسب الى ركنية.
ون����زل هوفنهامي ب����كل ثقله بهدف 
احراز التعادل وجنح في مس����عاه من 
هجمة منسقة قادها توبياس فيس من 
اجله����ة اليمنى حيث مرر كرة عرضية 
الى البوسني وداد ايبيسيفيتش داخل 
املنطقة فهيأها على طبق من ذهب الى 
النيجيري تشينيدو اوباسي عند حافة 
املنطقة فاطلقها بيس����راه زاحفة قوية 

على يسار رينسينغ )41(.
 من جانب اخر، أسفرت قرعة الدور 
الثاني م����ن كأس املانيا، عن اختبارين 
سهلني لبايرن ميونيخ وفيردر برمين 
حامل اللقب، ويلتقي بايرن ميونيخ الذي 
عانى االمرين في الدور االول للفوز على 
نيكاريلز من الدرجة السادسة )هواة( 
3-1، مع اوبرهاوزن من الدرجة الثانية، 
وفي����ردر برمين مع س����انت باولي من 

الدرجة الثانية ايضا.
 ولن تكون مهمة فولفسبورغ بطل 
الدوري سهلة امام كولن وجنمه العائد 

بداية مخيبة لڤان غال مع بايرن ميونيخ 
أياكس يواصل انطالقته القوية والكمار يستعيد توازنه ومرسيليا ورين يضربان بقوة وليون يفلت من الخسارة

كابيللو تجاهل أوين أمام هولنداوفاة جاركي قائد إسبانيول بأزمة قلبية

أعلن���ت وس���ائل االعالم 
االس���بانية ان قائ���د فري���ق 
اس���بانيول برش���لونة داني 
جارك���ي توفي بأزم���ة قلبية 
خالل المعسكر التدريبي لفريقه 
في ايطاليا استعدادا للدوري 

االسباني لكرة القدم.
واوضحت المصادر ذاتها ان 
جاركي )26 عاما( وجده زمالؤه 
ميتا في غرفته في فندق بالقرب 

من كوفياتشيانا.
وأكد اسبانيول في بيان له 
نبأ وفاة جاركي بأزمة قلبية 
عندما كان يتحدث مع صديقته 

في الهاتف، مضيفا ان طبيب 
الفريق حاول اسعافه لكن دون 

جدوى.
وتابع: »ان جاركي ش���عر 
بألم خالل حديثه مع صديقته 
واخبره���ا بذل���ك، فاتصلت 
صديقته بالفندق لتطمئن على 
حالته بعدما توقف عن الكالم 

معها، لكن فات االوان«.
الى  واضاف »نقل جاركي 
مستشفى فلورنسا حيث تم 
حقنه باالدرينالين واالتروبين 
لمدة س���اعة بي���د ان قلبه لم 

يتجاوب«.

إلغاء  وق����رر اس���بانيول 
ام���ام  الودي����ة  مبارات���ه 
بولونيا ام���س والع��ودة الى 

برشلونة.
ويلعب جاركي مع اسبانيول 
منذ موسم 2003/2002، وخاض 
الموسم  36 مباراة مع فريقه 

الماضي وسجل هدفين.
وأحرز جاركي مع اسبانيول 
كأس اس���بانيا ع���ام 2006 
وبلغ معه المب���اراة النهائية 
لكأس االتح���اد االوروبي عام 
امام مواطنه  2007 خس���رها 

اشبيلية.

واصل مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو 
استبعاده املهاجم مايكل اوين عن تشكيلة املنتخب 
االجنلي���زي، حيث لم تتضمن اس���مه املجموعة 
املدعوة الى خوض املب���اراة الدولية الودية امام 

هولندا االربعاء املقبل في امستردام.
وتابع كابيللو املهاجم اوين في مباراته الودية مع 
فريقه اجلديد مان يونايتد بطل الدوري امام ڤالنسيا 
االس���باني االربعاء املاضي، ويبدو انه لم يقتنع 

بادائه خصوصا انه اهدر 4 فرص للتسجيل.
يذكر ان اوين )29 عاما( لم يلعب مع منتخب 
بالده منذ اخلس���ارة امام فرنسا 0 - 1 وديا قبل 

18 شهرا.
 وفيما يلي اسماء الالعبني:

للمرمى: بول روبنسون )بالكبيرن( وبن فوستر 

)مان يونايتد( وروبرت غرين )وست هام(.
للدفاع: واين بريدج )مانشستر سيتي( وآشلي 
كول وجون تيري )تشلسي( وريو فرديناند )مان 
يونايتد( وغلني جونسون )ليڤربول( وجوليون 

ليسكوت )ايڤرتون( وماتيو ابسون.
للوس���ط: غاريث باري وشون رايت فيليبس 
)مانشستر سيتي( وآشلي يونغ )استون ڤيال( 
وفرانك المبارد )تشلسي( وديڤيد بيكام )لوس 
اجنيليس غاالكس���ي( وثيو والكوت )ارسنال( 
ومايكل كاريك )مان يونايتد( وس���تيفن جيرارد 

)ليڤربول( وجيمس ميلنر )استون ڤيال(.
للهجوم: واين روني )مان يونايتد( وجيرماين 
ديڤو )توتنهام( واميل هيس���كي )استون ڤيال( 

وكارلتون كول )وست هام(.

تشيلي والمكسيك تتنافسان
على تنظيم »كوبا ـ أميركا«

اإلصابة تهدد مشاركة
جواردادو أمام أميركا

فتح انسحاب البرازيل من سباق الترشح لتنظيم بطولة كوبا � 
أمي���ركا 2015 الطريق أمام املزيد من الصراع الداخلي في قلب احتاد 
أميركا اجلنوبية لكرة القدم في ظل تنافس تش���يلي واملكسيك على 

نيل شرف التنظيم.
وفي ظل اهتمام كبير من رئيس���ة تشيلي ميشيل باشليه، متكن 
مس���ؤولو كرة القدم في البالد من دفع الرئي���س البرازيلي لويس 
إناس���يو لوال دا سيلڤا إلقناع مس���ؤولي الرياضة والكرة في بالده 

بالتراجع عن خوض سباق الفوز بتنظيم البطولة.
ولن يضر ه���ذا القرار بالبرازيل على أي حال، فالبالد س���تقوم 
بتنظي���م بطولة كأس القارات عام 2013 وكأس العالم 2014، وهو ما 

أقر به الرئيس »نحن كدولة لدينا حدثان مهمان متتاليان«.
وأمام ذلك، بدأ رئيس االحتاد التش���يلي لكرة القدم هارولد ماين 
نيكولز في التنسيق مع نظرائه في احتاد أميركا اجلنوبية لتجنب 
وقوع مفاجآت، والتأكيد على اس���تضافة تش���يلي ل� »كوبا � أميركا 
2015«. لكن املكس���يك دخلت السباق دون س���ابق إنذار، وهي اآلن 
بانتظار »بادرات« من احت���اد أميركا اجلنوبية إلعادة العالقات بني 
اجلانبني إلى متانتها والعودة إلى منافسات البطوالت التي ينظمها 
احتاد القارة اجلنوبية، بعد أن كانت قد أعلنت امتناعها عن املشاركة 
فيها إث���ر حظر »الكومنيبول« إقامة املباريات على أراضيها مع بدء 

انتشار ڤيروس »إتش1 إن1« املعروف باسم انفلونزا اخلنازير.

خضع جنم الوسط املكسيكي أندريس جواردادو لفحص طبي امس 
ملعرفة مدى خطورة اإلصابة التي يعاني منها في ركبته اليس���رى، 
وفرصة اللحاق مبباراة األربعاء املقبل أمام الواليات املتحدة في تصفيات 

احتاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(.
ووصل اجلناح املكس���يكي الذي يلعب في الدوري األسباني إلى 

بالده لالنضمام إلى معسكر املنتخب الوطني.
وأصيب جواردادو اجلمعة املاضي في الركبة اليمنى خالل املباراة 
الودية التي خسرها فريقه ديبورتيفو الكورونا أمام ڤيتوريا غيماريش 

البرتغالي 2-0.
كما وصل إلى العاصمة املكس���يكية احملترفان أيضا في أوروبا 

كارلوس فيال وريكاردو أوسوريو.
وقال فيال العب أرس���نال اإلجنليزي »مب���اراة الواليات املتحدة 
س���تكون مهمة بالنسبة للمكسيك، وبالتأكيد اجلميع يسعى للفوز 

في ظل املنافسة القوية بني الفريقني«.
أما أوسوريو مدافع شتوتغارت األملاني فقال »املهم هو األداء، أي 

اللعب جيدا وإثبات أن املكسيك جاهزة للبطوالت الكبرى«.
واستدعى خافيير أغيري 20 العبا ملواجهة املنتخب األميركي، في 
الوق���ت الذي ال يغيب فيه أي من جنوم الفريق الكبار، عدا رافاييل 
ماركيز مدافع برش���لونة االس���باني الذي أصيب في ساقه اليسرى 

وسيغيب عن املالعب ملدة أسبوعني على األقل.

العب بايرن ميونيخ هولغر بادستوبر يبعد الكرة
عن البرازيلي كارلوس أدواردو من هوفنهايم )أ.پ(


