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الجميع جاهز لركل الكرة الجديدة المعتمدة في الدوري الفرنسي  )أ.ف.پ(

جدد مهاج����م بايرن ميونيخ األملاني الدول����ي توماس مولر عقده 
مع نادي����ه احلالي لعامني اضافيني حتى يوني����و عام 2015 كما أعلن 
النادي الباڤاري أم����س. وكان مولر )20 عاما( الذي تدرج في الفئات 
العمرية لبايرن ميونيخ حقق انطالقة قوية في البوندس����ليغا علما 
بانه كان يلعب في مصاف الدرجة الثالثة في مايو عام 2009. وأشارت 
الصحف احمللية الى ان مولر سيتقاضى مبلغا مقداره نحو 3 ماليني 

يورو سنويا.

أك���دت ادارة نادي مانشس���تر س���يتي 
اإلجنليزي أنه ال توجد هناك أي نية لبيع 
املهاجم التوغولي إميانويل أديبايور، ونفت 
جميع الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيل 
الالعب عن مدينة مانشستر. ونشرت صحيفة 
»التوتو سبورت« االيطالية املقربة من نادي 
يوڤنتوس اخبار تفيد بأن مهاجم ارسنال 

في طريقه لالنضمام ل� »السيدة العجوز«، 
ونشرت الصحيفة تصريحات منسوبة إلى 
أديبايور يقول فيها انه يرغب في االنضمام 
إلى يوڤنتوس. من جانب���ه، اكد أديبايور 
أنه مستمر مع مانشستر سيتي ونفى تلك 
الشائعات، وأضاف: »أريد البقاء هنا، وأظهر 

مبستوى أفضل من املوسم املاضي.

مولر يجدد مع بايرن ميونيخ لعامين إضافيين أديبايور ليس للبيع

برشلونة يقود حملة للياقة البدنية في بكين 
أعلنت وسائل اإلعالم الصينية أمس أن العمالق االسباني برشلونة 
سيش����ارك في مباراة اس����تعراضية على هامش حملة جديدة للياقة 
البدنية في العاصمة الصينية بكني التي يس����كنها 19 مليون شخص 

هذا األسبوع.
ويلتقي برشلونة مع فريق بكني جوان على ستاد عش الطائر غدا، 

ومن املتوقع مشاركة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي في املباراة.
ومن املقرر إقامة سلس����لة من األحداث الرياضية في جميع أنحاء 
بكني، التي حتتفل بالذكرى الثاني����ة الفتتاح دورة األلعاب األوملبية 

املاضية عام 2008.
ونقل عن ميس����ي قوله إنه يأمل أن يقدم أداء جيدا مرة أخرى في 
ستاد عش الطائر، بعد أن ساعد املنتخب األرجنتيني على الفوز بلقب 

امليدالية االوملبية في 2008.
وقال ميسي للصحافيني الصينيني إنه »شعور رائع أن أعود إلى عش 
الطائر، كالعب أريد أن استغل كل فرصة في املباراة وأحرز أهدافا«. 
وأكد ميس����ي أنه فوجئ برحيل األس����طورة دييغو مارادونا عن 

تدريب املنتخب األرجنتيني.
وأشار »بالتأكيد لم أكن أرغب في رحيل مارادونا، اعتقدت حينها 

أنه سيبقى، ولكن رمبا هذه هي كرة القدم«.
ويغيب ثمانية من العبي برشلونة عن اجلولة اآلسيوية، مبا في 
ذلك أندريس انييستا وتشابي هرنانديز وداڤيد ڤيا الذين شاركوا في 

تتويج اسبانيا بلقب مونديال جنوب أفريقيا.
وأكد منظمو املباراة أن مبيعات التذاكر تسير بشكل جيد للغاية، 

ولكن رمبا تأثرت بغياب النجوم.
ونقلت صحيفة »تشاينا دايلي« عن بينغ فولونغ مسؤول اللجنة 
املنظمة للمباراة »نعم هناك آثار سلبية على هامش استعداداتنا لهذه 

املباراة، ولكنها ضئيلة للغاية«.
وأضاف »الصني لديها عدد كبير من مش����جعي برشلونة، خاصة 

مليسي«. 
وحقق برش����لونة الفوز في املباريات االستعراضية األربعة التي 

خاضها في الصني بني عامي 2004 و2007.

كاكا يبتعد عن »الريال« من ثالثة
 إلى أربعة أشهر

بريمن أمام سامبدوريا في ملحق 
التأهل لدوري األبطال

ليڤربول ويوڤنتوس إلى »مجموعات يوروبا ليغ«

بلغ كل من ليڤربول االجنليزي ويوڤنتوس 
االيطالي دور املجموعات من مسابقة الدوري 
األوروبي لكرة القدم »يوروبا ليغ« بفوزهما 
على رابوتينك سكوبي املقدوني 2-0 وشامروك 
روف����رز االيرلن����دي 1-0 في اي����اب الدوري 
التمهي����دي الثالث. وكان الفريقان فازا ايضا 
ذهابا بنتيج����ة واحدة 2-0 خارج قواعدهما 

االسبوع املاضي.

وفشل الفريقان في التأهل ملسابقة دوري 
ابطال أوروبا هذا املوسم بعد ان انهيا املوسم 
الفائت في املركز السابع في بطولتي اجنلترا 

وايطاليا.
في املباراة األولى على ملعب انفيلد، جدد 
ليڤربول فوزه على رابوتينك بنفس النتيجة 
التي آلت اليها مباراة الذهاب بهدفني نظيفني 
تناوب على تسجيلهما الفرنسي داڤيد نغوغ 

)22( والقائد س����تيڤن جيرارد )40 من ركلة 
جزاء(. أما يوڤنتوس فاحتاج الى هدف سجله 
مهاجمه املخضرم اليساندرو دل بييرو )74( 

ليخرج فائزا على شامروك روفرز.
وف����ي اب����رز النتائج التي س����جلت، بلغ 
شتوتغارت األملاني دور املجموعات بتعادله 
على أرضه مع مولده النروجي 2-2 بعد ان 

فاز ذهابا على منافسه 2-3.

روبرتو كارلوس: سأستمر
 في اللعب ألربع سنوات مقبلة

 خضع العب وسط ريال مدريد االسباني الدولي البرازيلي كاكا 
الى عملية جراحية في ركبته أمس االول ستبعده عن املالعب لفترة 
تتراوح بني ثالثة واربعة اش���هر كما اعلن النادي امللكي في موقعه 

على شبكة االنترنت.
 وكان كاكا )28 عاما( ترك مركز تدريب الفريق في لوس اجنيليس 
في الواليات املتحدة االربعاء املاضي للخضوع لفحوصات طبية تبني 
على اثرها انه يحتاج ال���ى عملية جراحية اجراها على يد الدكتور 

البلجيكي الشهير مارك مارتنس.
 وأوضح النادي في بيان رس���مي: »خضع كاكا لعملية جراحية 
في ركبته اليسرى حتت اشراف الطبيب اجلراح مارك مارتنس في 
مستش���فى اي زد مونيكا في انتورب بع���د ان اظهرت الفحوصات 

اصابته بتمزق في الغضروف«.

س���تكون مباراة فيردر برمين االملاني وسامبدوريا االيطالي 
االبرز في مباريات امللحق املؤهل الى دور املجموعات من مسابقة 
دوري ابطال اوروبا ملوسم 2010-2011 مبوجب القرعة التي سحبت 

أمس في مقر االحتاد االوروبي في نيون )سويسرا(.
ويقود برمين صانع العابه مس���عود اوزيل الذي تألق بشكل 
الفت في نهائيات مونديال جنوب افريقيا، في حني سيعول الفريق 
االيطالي على هدافه املشاكس انطونيو كاسانو حلجز مقعد له في 
الدور االول بعد ان حقق فريق مدينة جنوى نتائج الفتة املوسم 

املاضي واحتل املركز الرابع في الدوري احمللي.
وس���تكون مواجهة براغا مفاجأة املوسم املاضي في البرتغال 
واش���بيلية االس���باني ثأرية كون املنتخب االسباني ازاح جاره 

البرتغالي من الدور الثاني ملونديال جنوب افريقيا. 
ويقود اشبيلية مهاجم املنتخب البرازيلي لويس فابيانو الذي 

يلعب الى جانبه املالي فريديريك كانوتي.
في املقابل تبدو مهمة توتنهام االجنليزي س���هلة في مواجهة 
يان���غ بويز الذي كان قد حقق مفاجأة في الدور الثالث باقصائه 

فنربغشه التركي القوي.
وجاءت بقية املباريات التي افرزتها القرعة كالتالي: سالزبورغ 
)النمس���ا( � هابويل تل ابيب )اسرائيل(، روزنبورغ )النرويج( 
� كوبنهاغن )الدمنارك(، بال )سويس���را( � ش���يريف تيراسبول 
)مولدافيا(، سبارتا براغ )تشيكيا( � زيلينا )سلوڤاكيا(، بارتيزان 
بلغراد )صربيا( � اندرخلت )بلجيكا(، يانغ بويز )سويس���را( � 
توتنهام )اجنلترا(، براغا )البرتغال( � اشبيلية)اسبانيا(، فيردر 
برمين )املانيا( � س���امبدوريا )ايطاليا(، زينيت سان بطرسبرغ 
)روسيا( � اوكسير )فرنس���ا(، دينامو كييڤ )اوكرانيا( اياكس 

امستردام )هولندا(.
وتق���ام مباريات الذهاب في 17 و18 اجل���اري، واالياب في 24 

و25 منه.

أكد الظهير األيس���ر البرازيلي املخض���رم روبرتو كارلوس عدم 
توقف���ه عن لعب الكرة من اآلن وملدة أربعة س���نوات مقبلة لرغبته 
في الفوز باملزيد من األلقاب على الصعيد احمللي حيث يلعب لنادي 

كورنثيانز البرازيلي منذ عام ونصف العام تقريبا. 
وقال كارلوس: »س���ألعب ملدة أربعة س���نوات قادمة فحتى هذه 
اللحظة ال أش���عر بأنني انهيت ما لدي.. اليزال هناك املزيد لم أقدمه 

لكرة القدم وأريد الفوز مبزيد من البطوالت«.

العبو نادي يوڤنتوس صاحب األمجاد فرحني بطريقة مجنونة ملجرد تسجيل دل بييرو هدفا في مرمى شامروك  )رويترز(

موراتي يرفض عرضًا جديدًا 
من الريال قيمته 26 مليون يورو

بتروڤيتش مرشح لتدريب الكاميرون

دعت صحيفة ال جازيتا ديلو سبورت االيطالية أن رئيس اإلنتر 
ماسيمو موراتي رفض عرضا جديدا من ريال مدريد بلغ 26 مليون 
يورو مقابل التخلي عن الظهير األمين دوغالس مايكون، بعدما كان 
عرضهم السابق 24 مليون يورو. وقد أوضحت الصحيفة الصادرة 
من مدينة ميالنو أن موراتي اليزال متمسكا باحلصول على ما يقل 
عن 30 مليون يورو، وهو ما يعقد األمور بالنسبة للعمالق االسباني 
بعدما بدا أن اجلزء األصعب في االنتقال هو االتفاق مع الالعب على 

الراتب السنوي الذي سيتقاضاه في سانتياغو بيرنابيو.
وقال أنتوني���و كالييندو وكيل أعم���ال النجم البرازيلي 
أنه ل���ن تكون هناك مش���اكل ف���ي التوصل إل���ى اتفاق مع 
الري���ال بش���أن عق���د موكل���ه معه���م، وذلك ف���ور وصول 
 الناديني إلى اتفاق مرض لكال الطرفني على س���عر الصفقة.

ويتوقع أن يقوم كاليين���دو بالضغط على موراتي من أجل 
تخفيض مطالبه املالية.

تصدر املدرب الصربي ليوبكو بتروڤيتش قائمة املرش���حني 
لتولي منصب املدير الفن���ي للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، 

حسب ما ذكرته صحف أمس االول.
وذكرت تقارير صحافية أن وفدا من الكاميرون التقى املدرب 
الصربي في العاصمة الفرنس���ية باريس قبل أيام ملعرفة مدى 
رغبت���ه في تولي املنصب خلفا للفرنس���ي بول لوغوين، الذي 

استقال عقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

أعلن فيسينتي دل بوسكي مدرب املنتخب 
االس��باني لكرة القدم عن قائمة الفريق التي 
ستخوض املباراة الودية الدولية السبانيا أمام 
املكس��يك يوم االربعاء املقبل، ولم تتضمن 
القائمة سوى وجه جديد واحد هو العب خط 
الوس��ط املدافع برونو سوريانو العب فريق 

ڤياريال.
ورشح برونو )26 عاما( لالنضمام إلى فريق 
برش��لونة في حالة فشل العمالق الكاتالوني 
في مس��اعيه لضم النجم سيسك فابريغاس 

من آرسنال اإلجنليزي هذا الصيف.
وواجه دل بوسكي ضغوطا شديدة لعدم 
اس��تدعاء عدد كبير من العبي برشلونة ألن 
بطل اسبانيا يس��تعد حاليا ملواجهة اشبيلية 
في مباراة ذهاب كأس السوبر االسبانية في 

15 اجلاري.
ومع ذلك فقد رفض دل بوسكي اإلذعان 
لهذه الضغوط مس��تدعيا س��بعة العبني من 
برش��لونة، وكان الالعب الدولي الوحيد في 
برش��لونة الذي غاب عن قائمة اس��بانيا هو 
محرز هدف نهائي املونديال النجم أندرياس 
إنييس��تا الذي يعاني من مشاكل عضلية في 

ساقه اليمنى.
كم��ا يغيب عن قائمة املنتخب االس��باني 
لإلصابة املهاج��م فيرناندو توريس وحارس 
املرم��ى خوس��يه ريين��ا واملداف��ع راؤول 

ألبيول. 
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

في حراس��ة املرمى: إيكر كاسياس )ريال 
مدريد( وفيكتور فالديز )برشلونة(.

وفي الدفاع: ألفارو أربيلوا )ريال مدريد( 
وس��يرخيو راموس )ريال مدريد( وكارليس 
بويول )برشلونة( وجيرارد بيكيه )برشلونة( 
وكارلوس مارتشينا )ڤياريال( وخوان كابديفيال 

)ڤياريال( وإغناسيو مونريال )أوساسونا(.
وفي خط الوس��ط: تشابي ألونسو )ريال 
مدريد( وس��يرخيو بوس��كيتس )برشلونة( 
وتش��افي )برش��لونة( وبيدرو )برش��لونة( 
وخيس��وس نافاس )اش��بيلية( وخوان ماتا 
)بلنس��ية( وديڤيد سيلفا )مانشستر سيتي( 
وسانتي كازورال )ڤياريال( وسيسك فابريغاس 

)آرسنال( وبرونو )ڤياريال(.
وفي الهجوم: داڤيد ڤيا )برشلونة( وفيرناندو 

لورينتي )أتلتيك بلباو(.

دل بوسكي يستدعي 7 من برشلونة 
في قائمة »الماتادور« رغم الضغوط

خالل إعالنه عن تشكيلة إسبانيا لمواجهة المكسيك
»المانشافت« بال نجومه 

ضد الدنمارك
قرر مدرب منتخب أملانيا يواكيم 
لوف متديد فترة اراحة معظم جنوم 
املنتخ����ب األملاني الذي بلغ الدور 
نصف النهائي من مونديال جنوب 
افريقي����ا 2010 للمب����اراة الدولية 
الودية املقررة ضد الدمنارك االربعاء 

املقبل.
وهنا الئحة الالعبني ال� 18:

حلراس����ة املرم����ى: مانويل 
نيوير )ش����الكه( وتيم فيسه 
)ڤيردر برمين(. للدفاع: اندرياس 
بي����ك )هوفنه����امي( وجيروم 
بواتنغ )مانشس����تر سيتي(، 
وساشا ريثر ومارسيل شايفر 
)ڤولفس����بورغ( وكريستيان 
ش����ولتس )هانوڤر( وسيردار 

تاشي )شتوتغارت(.
للوسط: كريستيان غيرتنر 
)ش���توتغ����ارت( وتوم���اس 
هيتس���يلبيرغر )وس���ت هام( 
وارون هانت )برمين( وتوني 
كروس )بايرن ميونيخ( وماركو 
مارين )برمين( وماركو روس 
)مونشنغالدباخ( وكريستيان 
تراش )ش���توتغارت( وبيوتر 

تروشوفسكي )هامبورغ(.
للهجوم: ماريو غوميز )بايرن 
ميونيخ( وباتريس هيلميس )باير 

ليڤركوزن(.

قمة مبكرة تجمع ليون وموناكو في انطالق الدوري الفرنسي اليوم

إزاحة مرسيليا عن العرش »هدف الكل« في فرنسا
 يس����عى كل من ليون حامل اللقب سبع مرات في السنوات التسع االخيرة 
وبوردو بطل املوس����م قبل املاضي الى ازاحة مرسيليا الذي توج بطال للدوري 
الفرنس����ي للمرة االولى بعد مرور 18 عاما، وذلك لدى انطالق املوس����م اجلديد 

اليوم.
وكان مرسيليا فاجأ اجلميع املوسم املاضي عندما حسم البطولة في االمتار 
االخيرة بعد ان تصدر بوردو لفترات طويلة الترتيب العام قبل ان تخور قواه 

في اواخر البطولة ويحتل املركز السادس.
ويدرك مرسيليا بقيادة مدربه القدير ديدييه ديشان )قاده الى ان يصبح اول 
فريق فرنسي - والوحيد حتى اآلن - يحرز لقب دوري ابطال اوروبا عندما كان 

العبا في صفوفه عام 1993( ان الوصول الى القمة اسهل من البقاء فيها.
والواقع ان مرس����يليا يواجه مشكلة قد تؤثر على توازن الفريق في مطلع 
املوسم احلالي وهي رغبة هداف الدوري املوسم املاضي مامادو نيانغ باالنتقال 
الى فنربخشه التركي اثر تلقيه عرضا مغريا في ظل رفض كلي من ادارة النادي 

ورئيسه جان كلود داسييه وديشان بالذات.
ويعتقد رئيس النادي واملدرب بان نيانغ مرتبط مع مرسيليا بعقد ينتهي عام 
2014 ويتعني عليه بالتالي احترامه، في حني اعتبر نيانغ ان قراره باالنتقال الى 
فنربخشه ال رجعة فيه، مؤكدا انه قدم تضحيات كبيرة لفريقه املوسم املاضي 
حتى عندما كان مصابا حيث حتامل على االوجاع في بعض االحيان ولعب 90 

دقيقة.كما ان نيانغ اش����ار الى ان 
مسؤولي النادي كانوا قد وعدوه 
مطلع املوسم املاضي باطالق سراحه 

في حال تلقيه عرضا سخيا.
العب آخر مرشح لترك مرسيليا 
هو املوهوب حامت بن عرفة الذي 
يرغب ب����دوره ف����ي االنتقال الى 
نيوكاسل االجنليزي، علما ان اندية 
عدة اعربت عن رغبتها في احلصول 
على خدماته بينها ميالن االيطالي 
وڤولفسبورغ االملاني وعلى الرغم 
من ان االخيرين تقدما بعرض افضل 
من نيوكاسل )دفع االخير 8 ماليني 
يورو(، فإن بن عرفة يريد االنتقال 
الى الدوري االجنليزي املمتاز ألنه 
يعتقد انه يناس����ب اسلوبه اكثر 

ويستطيع ان يلفت االنظار.
وش����أنه في ذلك شان معظم 

االندية الفرنسية، لم يلجأ مرسيليا الى تعزيز صفوفه باستثناء ضمه الظهير 
الواعد االس����باني سيزار ازبيليكويتا، في حني سيحتفظ بابرز عناصره الذين 
توجوا باللقب املوس����م املاضي وعلى رأسهم احلارس ستيف مانداندا والعب 

الوسط الدولي مارك فالبوينا.
في املقابل، يبدو ليون املرش����ح االبرز ملقارعة مرسيليا على اللقب بقيادة 
مدربه اخلبير كلود بويل.وكان ليون بدأ املوسم املاضي بطريقة سيئة قبل ان 
يتحس����ن تدريجيا في االمتار االخيرة ليخطف مركزا متقدما اهله املشاركة في 
دوري ابطال اوروبا للمرة احلادية عشرة على التوالي، علما انه بلغ الدور نصف 

النهائي من املسابقة قبل ان يخسر امام بايرن ميونيخ في ابريل املاضي.
ويعتمد ليون عل���ى العبني اثبتوا قدراتهم محلي���ا واوروبيا ابرزهم 
احلارس املتألق هوغو لوريس والظهير االيسر البرازيلي ميشال باستوس 
ومواطنه في مركز قلب الدفاع كريس باالضافة الى السويدي كيم كالشتروم 
واملهاجم االرجنتيني ليس���اندرو لوبيز الذي سيغيب عن املباراة االولى 
بداعي االصابة.وعزز ليون صفوفه هذا املوسم بالتعاقد مع املهاجم الدولي 
جيمي بريان.اما بوردو فأجرى تعديالت كبيرة في صفوفه ابرزها على جهازه 
الفني الذي سيتولى االشراف عليه املدرب العائد بعد فترة غياب والعب وسط 
منتخب فرنس����ا الس����ابق جان تيغانا ليحل مكان لوران بالن املنتقل لتدريب 
منتخب فرنس����ا. وكون الفريق لن يشارك اوروبيا، يستطيع بالتالي التركيز 
على الدوري احمللي. وتيغانا هو 
ابن النادي حيث لعب في صفوف 
معظم فترات حياته ويعرف كل 

شاردة وواردة فيه.
وس����يحاول فري����ق العاصمة 
باريس س����ان جرمان ان ينافس 
على املراكز االولى ايضا الستعادة 

امجاده الغابرة في الثمانينيات.
وفي املرحل���ة االولى يلعب 
اوكسير مع لوريان، ولنس مع 
نانس���ي، وليون م���ع موناكو، 
ومرس���يليا مع كاي���ن، ونيس 
مع ڤالنس���يان، ورين مع ليل، 
افينيون،  ارل  وسوش���و م���ع 
وتولوز مع برس���ت وباريس 
س���ان جرمان مع سانت اتيان 
اليوم، فيما يتواجه مونبلييه 

مع بوردو غدا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

الدوري الفرنسي )المرحلة األولى(
10أوكسير � لوريان

10لنس � نانسي
اجلزيرة الرياضية +102ليون � موناكو
10مرسيليا � كاين
10نيس � فالنسيان

10رين � ليل
10سوشو � ارل افينيون

10تولوز � برست
اجلزيرة الرياضية +104باريس سان جرمان � سانت اتيان


