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قائد ليڤربول ستيفن جيرار ومطالب باعادة الهيبة وحتقيق الفوز على ستوك سيتي جنم مان يونايتد وين روني طائرا في مباراة برمنغهام                )أ.پ(

جنم ميالن رونالدينيو يرنو بعينيه إلى كأس برلسكوني     )أ.پ(

برلسكوني يغلق باب االنتقاالت
قال سيلڤيو برلسكوني مالك نادي ميالن االيطالي لكرة القدم 
إن نادي���ه لن يضم املزيد من الالعب���ن اجلدد في فترة االنتقاالت 

اجلارية حاليا.
وجاءت تصريحات برلس���كوني بينما كان يشاهد فريقه وهو 
يضع حدا لسلسلة من الهزائم في مبارياته الودية استعدادا للموسم 
اجلديد بالفوز على يوڤنتوس 5 � 4 بركالت الترجيح، ونال جائزة 

حتمل اسم برلسكوني.
وقال برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا بعدما حقق ميالن فوزه 

الثاني في 11 مباراة ودية »سوق االنتقاالت انتهى«.

الدور  تس���تانف مباريات 
التمهيدي الثالث من مس���ابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
اليوم مبواجهتن قويتن االولى 
ب���ن باناثينايكوس اليوناني 
اتلتيك���و مدريد  مع ضيف���ه 
االسباني والثانية جتمع ليون 
اندرخلت  الفرنسي مع ضيفه 

البلجيكي.
اما املباريات االخرى، فتجمع 
ليفسكي صوفيا البلغاري مع 
ديبرنسيني املجري، وريد بول 
سالزبورغ النمسوي مع ماكابي 
حيفا، وتقام مباريات االياب في 

25 و26 اجلاري.

الجزائري بوعزة 
لسيفاس

الدولي  وقع اجلزائ���ري 
عام���ر بوعزة عق���دا ينضم 
مبوجبه لنادي س���يفاس، 
وصيف بطل الدوري التركي، 
ملدة عام���ن قادما من فوالم 

االجنليزي.
واجتاز بوعزة االختبار 
الطبي بنج���اح ليوقع على 

العقد مع ناديه اجلديد.

انفصال كان
عن زوجته

انفص���ل ح���ارس مرمى 
املنتخب األملاني السابق أوليڤر 
كان )40 عام���ا( عن زوجته 
زميونه متهيدا للطالق. وأعلن 
املستشار القانوني لكان في 
مدينة هامبورغ إن إجراءات 
الطالق ستتم بالتنسيق بن 

الطرفن.

عودة سيني
بات م���ن املقرر أن يعود 
روجيريو سيني قائد نادي 
س���او باولو وأكثر حارس 
العالم تس���جيال  مرمى في 
لألهداف الى اللعب في مباراة 
فريقه ضد فلومنينسي اليوم 
البرازيلي لكرة  الدوري  في 
القدم بعد غياب دام 4 أشهر 

بسبب االصابة.

شارابوڤا إلى الدور الثاني في »تنس تورونتو«
بلغت الروسية ماريا شارابوڤا 
الدور الثاني لدورة تورونتو الكندية 
الدولية لكرة التنس، بفوزها على 
مواطنتها ناديا بيتروفا املصنفة 
عاش���رة 6-3 و6-4. وحقق���ت 
ش���ارابوڤا املصنفة االولى عامليا 
سابقا فوزها الثالث على بيتروفا 
هذه الس���نة، لتواص���ل عودتها 
الناجحة الى املالعب بعد العملية 
الت���ي خضعت لها ف���ي اكتوبر، 
وباش���رت اللعب في مايو، علما 
انها حتتل املركز 49 عامليا حاليا. 
وستواجه شارابوڤا في الدور املقبل 
النمسوية سيبيل بامر الفائزة على 
الروسية انا ش���اكافيتادزه 6-3 
و6-4 و6-2. وحجزت الفرنسية 
ارافان رضائي مكانا لها في الدور 

الثان���ي بفوزها عل���ى مواطنتها 
اليز كورني���ه 6-4 و7-5، ولكن 
تنتظرها مهمة صعبة في مواجهة 
الروسية دينارا سافينا املصنفة 
أولى. وضربت األوكرانية كاترينا 
بوندارينكو موعدا مع االميركية 
فينوس ولسيامس الثالثة بعدما 
فازت على البلجيكية يانينا فيكماير 
7-6 )7-4( و6-2. من جهتها فازت 
االيطالية فرانشيسكا سكيافوني 
اميلي موريسمو  الفرنسية  على 
6-2 و3-6 و6-1، واالوكراني���ة 
الونا بوندارينكو على الفرنسية 
ماري���ون بارتول���ي 6-4 و3-6، 
الپولندية انييس���ا رادفانس���اكا 
على االس���بانية كارال س���واريز 
نافارو 6-3 و6-3، واالسترالية 

س���امانثا ستوسور على الكندية 
هيدي الطباخ 7-6 )7-2( و6-7 
الروسية  )7-4( وهي س���تقابل 
سفيتالنا كوزنيتسوفا السادسة 
في الدور املقبل. وفي منافس���ات 
دورة سينسيناتي االميركية بلغ 
الفرنسيون بول هنري ماتيو وجيل 
سيمون وجيرميي شاردي الدور 
الثاني بف���وز األول على االملاني 
ميشا زفيريف 6-7 )4-7( و5-7 
و6-3، والثاني على االميركية اين 
اودينس���يك 6-3 و6-2 والثالث 
على االسباني تومي روبريدو 3-6 
و7-5. وبل���غ الدور الثاني ايضا 
االملاني بنجامن بيكير بفوزه على 
االرجنتيني مارتن فاسالو ارغويلو 

6-3 و3-6.

نيغريدو يوافق على االنتقال إلى سرقسطة

تأثير الرياضة كاإلدمانغياب باراخا بسبب التمزق العضلي

وافق املهاجم االس���باني الفارو نيغريدو على 
االنتقال الى مواطنه نادي ريال سرقس���طة لكرة 
القدم مبوجب عقد ميتد خلمس سنوات، على ان 
ميلك ناديه احلالي ري���ال مدريد احلق في إعادة 

شرائه بحسب ما ذكرت صحيفة »ماركا« احمللية 
امس. ولم تشر الصحيفة الى قيمة الصفقة، ولكنها 
ذكرت ان ريال مدريد سيكون باستطاعته شراء 

الالعب من جديد »دون مقابل«.

أعلن نادي ڤالنس���يا االسباني لكرة القدم ان 
العب الوسط روبن باراخا أصيب بتمزق عضلي 
في فخذه اليمنى اجلمعة املاضي وس���يغيب عن 

املالعب ملدة 4 الى 5 اسابيع.

وأوضح الن���ادي ان باراخا خضع للتصوير 
بالرنن املغناطيسي صباح امس »أظهرت نتيجته 
وجود متزق قدره س���نتيمترا واحدا في عضلة 

الفخذ اليمنى«.

غالبا ما يقول عش���اق ممارسة الرياضة إن شيئا مهما ينقصهم 
عندما يتوقفون عن الرياضة وهو أمر أرجعته دراسة حديثة إلى أن 
تأثير الرياضة على اجلسم يشبه تأثير املواد املخدرة وأن أعراض 

التوقف عنها تشبه أعراض التوقف عن املخدرات.
وخلصت الدراس���ة التي أجراها باحثون أميركيون ونش���رتها 
مجلة »فوكوس« األملانية في موقعها االلكتروني امس إلى أن نوعا 
من اإلدمان يتولد لدى األشخاص الذين ميارسون الرياضة بانتظام 

يشبه ادمان النيكوتن أو الكحول على سبيل املثال.

يحل مان يونايتد حامل اللقب 
ضيفا ثقيال على بارنلي اليوم 
في المرحلة الثانية من الدوري 
االنجليزي لكرة القدم، فيما يأمل 
ليڤربول وصيف البطل ان يضع 
خلفه خس���ارته امام توتنهام 
)1-2( عندما يس���تقبل بدوره 

ستوك سيتي.
وكان مان يونايتد الذي يدخل 
الى هذا الموس���م دون اثنين 
انتقال  الكبار بعد  من نجومه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الى ريال مدريد االسباني مقابل 
94 مليون يورو وانتهاء عقد 
االرجنتين���ي كارلوس تيفيز 
المنتقل الى الجار مانشس���تر 
سيتي، استهل حملة الدفاع عن 
لقبه بفوز صعب نسبيا على 
برمنغه���ام الصاعد مجددا الى 
دوري االض���واء بهدف وحيد 

سجله وين روني.
البطل السير  ويأمل مدرب 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
ان ينج���ح فريقه في حس���م 
مواجهته االولى م���ع بارنلي 
منذ 19 ابريل 1976 عندما التقى 
الفريقان الخر مرة في دوري 
الدرجة االولى حينها عندما فاز 
مان يونايتد بهدف وحيد، علما 
بان الطرفين التقيا بعدها في 
ثالث مناسبات في كأس الرابطة 
وخرج فريق »الشياطين الحمر« 
فائ���زا من المباري���ات الثالث 
)4-0 و3-0 عام 1984 و0-2 

عام 2002(.
ويعود اخر فوز لبارنلي على 
مان يونايتد الى 14 س���بتمبر 
1968 عندما تغلب على االخير 
1-0 في دوري الدرجة االولى.

وكان بارنلي استهل عودته 
الى دوري الدرجة االولى للمرة 
االولى منذ 33 عاما بخسارته 
امام ستوك سيتي 0-2، وهو 
يأم���ل ان ينجح على االقل في 
الخروج بتع���ادل من مباراته 
م���ع البطل، وهذا م���ا ال يأمله 
الذي حث روني  فيرغس���ون 
على تجاوز حاجز العش���رين 

هدفا هذا الموسم.
وعلق فيرغسون على الهدف 
الذي سجله روني امام برمنغهام 
قائال »امل ان يضعه هذا الهدف 
على الطريق الصحيح، من المهم 
جدا ان يكون لديك مهاجمان او 
ثالثة بامكانهم تسجيل اكثر من 

20 هدفا خالل الموسم«.
ويأمل مان يونايتد الساعي 
الى الظفر باللقب للمرة الرابعة 
على التوالي والتاسعة عشرة 
ف���ي تاريخه، وهم���ا امران لم 
يحققهما اي فريق في السابق، 
ان يستعيد خدمات قلبي دفاعه 
ريو فرديناند والصربي نيمانيا 
فيديتش، اضافة الى غاري نيفيل 
والبرازيلي رافايل دا سيلڤا، قبل 
مواجهات »العيار الثقيل« التي 
ستبدأ في المرحلة الرابعة بلقاء 

ارسنال الذي تأجلت مباراته مع 
بولتون بسبب انشغاله بمباراته 
مع س���لتيك االسكوتلندي في 
ذهاب الدور التمهيدي الثالث من 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وم���ن ناحية ليڤربول، فقد 
تحدى المدرب االسباني رافايل 
بينيتيز العبيه لكي يثبتوا ان 
الخسارة التي تلقوها على ارض 
توتنهام لم تكن س���وى تعثر 
بس���يط، وبامكانهم تجاوزها 

بالفوز على ستوك سيتي.
وصب بينيتيز جام غضبه 
عل���ى الحكم في���ل داود الذي 
قاد مب���اراة فريق���ه، واتهمه 
بحرمان »الحم���ر« من ركلتي 
ج���زاء، االولى عندم���ا ارتكب 
المدافع الكاميروني-الفرنسي 
بينوا اسو-ايكوتو خطأ على 

االوكراني اندري فورونين داخل 
المنطقة، والثانية عندما لمس 
الالع���ب ذاته الك���رة بيده اثر 
عرضية من االسباني فرناندو 

توريس.
وقال بينيتيز »القرارات التي 
اتخذها )الحكم( كانت ضعيفة، 
كان بامكان الجميع ان يرى ركلة 
الجزاء االولى، كانت واضحة 
للغاية، اما الثانية فكانت بعد 
لمسة يد، كانت واضحة جدا، 
لم نصدق ما يحصل لكننا كنا 
نعلم انه لن يحتسب ركلة جزاء، 
كن���ا نعلم انه م���ع هذا الحكم 
س���يكون االمر )ركل���ة جزاء( 

مستحيال«.
ويعلم بينيتيز انه بعيدا عن 
ركلتي الجزاء، لم يقدم فريقه 
المس���توى المطلوب وان كان 

يريد المنافسة جديا على امكانية 
الظفر باللقب للمرة االولى منذ 
1990 فعليه ان يرتقي بمستواه 

قبل فوات االوان.
ويأمل بينيتيز ان ينس���ى 
العبوه مب���اراة »وايت هارت 
الي���ن« عندما يس���تضيفون 
ستوك س���يتي في »انفيلد«، 
كما ان عليهم تجنب سيناريو 
الموسم الماضي عندما سقطوا 
في فخ التعادل مع كل من ستوك 
سيتي وهال وفولهام في ملعبهم 
ما كلفه���م على االرجح فرصة 

الفوز باللقب.
وقال بينيتيز »من الواضح 
ان���ه علينا ان نتحس���ن اذا ما 
اردن���ا الفوز به���ذا النوع من 
المباريات.علينا ان نتحس���ن 
الملعب والمحافظة  في وسط 

على الكرة، يجب ان نتفهم )هذه 
المباريات( بطريقة افضل، لكن 
الوقت اليزال مبك���را وامامنا 

مباراة اليوم«.
 ويلع���ب هال س���يتي مع 
توتنه���ام، وبرمنغه���ام م���ع 
بورتس���موث، فيم���ا تأجلت 
مباريات فوالم مع بالكبيرن، 
ووس���ت هام مع استون ڤيال، 
ومانشستر سيتي مع ايفرتون، 
النشغال فوالم واستون ڤيال 
بمسابقة دوري اوروبا »يوروبا 
لي���غ«، ومانشس���تر س���يتي 
الودية مع برشلونة  بمباراته 

االسباني.
وف���ي مواجهة ودية يلتقي 
ريال مدريد مع األلماني بوروسيا 
دور تموند في الذكرى المئوية 

لتأسيس النادي األلماني.

مان يونايتد ضيف ثقيل على بارنلي وليڤربول مطالب بالفوز على ستوك
»الشياطين الحمر« لتكرار فوز عام 1976 و»الحمر« لنسيان هزيمتهم أمام توتنهام

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
ذهاب »التمهيدي الثالث« لدوري األبطال
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ق���ال البلجيكي جاك روغ رئيس اللجنة األوملبية الدولية إن 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ورئيسه السويسري جوزيف 
بالتر يجب أن يستقرا في نهاية املطاف على رأي وهوية الشكل 
املستقبلي ملنافسات كرة القدم األوملبية. وقال روغ في مقابلة مع 
وكال���ة األنباء األملانية إن رؤية »فيفا« وبالتر تغيرت في مرات 
عديدة وأن الوقت ميضي سريعا ويجب إيجاد حل لدورة األلعاب 
األوملبية القادمة )لندن 2012( وما بعدها. وأضاف روغ »املوقف 

يتغير طبقا لألسبوع. ولذلك قلنا لفيفا بوضوح: من فضلكم يا 
سادة، استقروا على رأي«. ولكنه أكد أيضا أنه ال يعتزم توجيه أي 
نوع من اإلنذارات وأن اللجنة األوملبية الدولية و»فيفا« يسعيان 
حل���ل هذه القضية قبل نهاية العام. وأكد روغ مجددا أن اللجنة 
األوملبية الدولية ترغب حاليا في اإلبقاء على الشكل احلالي وال 
تريد تغييره إلى فرق الشباب )حتت 21 عاما( أو العودة ملا كان 

عليه الوضع في أوملبيادي 1984 و1988.

روغ يطالب بـ »هوية« لكرة القدم األولمبية

باناثينايكوس يلتقي أتلتيكو 
مدريد في »تمهيدي األبطال«

كروية متفرقات

يعتزم حارس مرمى املنتخب األملاني الس���ابق ينز 
ليمان االعتزال وإنهاء مسيرته بنهاية املوسم احلالي.

يستعد نادي ڤيردر برمين األملاني للترحيب مبهاجم بيرو 
كالوديو بيتزارو عندما ينضم الالعب لصفوف فريقه السابق 

بصفقة انتقال دائم من ناديه احلالي تشلسي اإلجنليزي.
تعاقد نادي بيرنلي االجنلي���زي مع املدافع الدولي 
الكاميروني اندري بايكي من نادي ريدينغ دون الكشف 

عن التفاصيل املالية للصفقة.
وقع الالعب الدولي االيرلندي داميان داف عقدا ميتد لـ 
3 سنوات ينتقل مبوجبه من نادي نيوكاسل االجنليزي الذي 

هبط املوسم املاضي الى الدرجة االولى الى مواطنه فوالم.
أكد ن���ادي بولتون اإلجنليزي أنه مدد عقد مهاجمه 
كيڤن ديڤيز عاما واحدا. وبذلك سيبقى املهاجم املخضرم 

)32 عاما( بصفوف بولتون لعام 2012.
ــطة اإلسباني مع املدافع الدولي الكرواتي  تعاقد سرقس

ماركو بابيتش.
أبدى نادي اشبيلية اإلسباني رغبته في ضم قائد املنتخب 

اجلزائري يزيد منصوري العب نادي لوريان الفرنسي.
تعاقد تشلسي االجنليزي مع العب الوسط الدولي الصربي 
الشاب نيمانيا ماتيتش من كوزيتسي السلوڤاكي ملدة اربعة 

مواسم مقابل مليوني يورو.


