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كش����ف رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاني كارل هاينز رومينيغه 44
أن بطل الدوري والكأس حقق مبيعات قياسية في املوسم املاضي على 
الرغ����م من األزمة االقتصادية العاملية والتي اضرت بالكثير من األندية 
األوروبية على وج����ه اخلصوص. وقال رومينيغه للمجلة االقتصادية 
»فوكس موني«: »نحن ال نزال نعمل على أساس محدد ولكننا نعتقد أن 
املبيعات ستتجاوز ألول مرة حاجز ال� 30 مليون يورو ولكن إذا أضفنا 

مبيعات ملعب أليانز آرينا التي بلغت 35 مليون يورو«.

يبدو أن نادي ش����الكه األملاني لم يكتف بالتعاقد مع جنم ريال مدريد 
االسباني راؤول غونزاليس، حيث أشار موقع »توتو ميركاتو« اإليطالي 
نقال عن مصادر أملانية رغبته في التعاقد مع الثنائي، روبينيو من مانشستر 
س����يتي اإلجنليزي وكالس يان هونتالر من ميالن اإليطالي بهدف تكوين 

مثلث الرعب استعدادا لبطوالت املوسم القادم.
النجم البرازيلي لم يعد من املرغوب بهم داخل النادي اإلجنليزي خاصة 

بعد التعاقدات الكبيرة خالل الصيف احلالي.

رومينيغه: البايرن حقق مبيعات قياسية شالكه يطارد روبينيو وهونتالر

مارتن اونيل وضع استون ڤيال في مأزق 

)رويترز( مدرب فرنسا لوران بالن يراقب العبيه أثناء التدريبات اإلعدادية ملباراته األولى  )رويترز( هداف إسبانيا داڤيد ڤيا يوقع للمعجبني بعد وصول منتخبه إلى أحد فنادق املكسيك 

ألمانيا مع الدنمارك واألرجنتين أمام إيرلندا في أبرز المباريات الودية

فرنسا لنفض خيبة المونديال بمواجهة النرويج.. وإسبانيا تلتقي المكسيك

حالة مستقرة باملستشفى بعد 
معاناته من الغثي���ان منذ يوم 

األحد املاضي.
وعل���ى صعي���د مباري���ات 
املنتخب���ات العربي���ة، يخوض 
املنتخب اجلزائري مواجهة ودية 
املقررة  الغابوني  أمام نظي���ره 
مبلعب »اخلام���س من يوليو« 
باجلزائر. واعترف املدير الفني 
للمنتخب اجلزائري رابح سعدان 
بأن الكرة اجلزائرية تعيش أزمة 
حقيقية بس���بب غياب التكوين 
على مس���توى أندي���ة الدوري 
احمللي داعيا اجلماهير إلى البقاء 
وراء فريقه »ألن القادم سيكون 

أصعب«.
وقال س���عدان ف���ي مؤمتر 
صحافي إنه ال يجب االختفاء وراء 
النتائج التي يحققها املنتخب الن 
الواقع يؤكد أن الكرة اجلزائرية 

في أزمة حقيقية.

مب���اراة اوكراني���ا الودي���ة في 
دونيتسك. 

واس���تدعى فان مارفيك )58 
عاما( من التشكيلة التي خاضت 
املرمى  املونديال فقط ح���ارس 
ميشال فورم، وقال: »ال اريد ان 
استخدمهم )الالعبني( بشكل غير 
ضروري في هذه املرحلة.. خصمنا 
يعلم اننا سنلعب مبجموعة شابة، 
لكن بالنسبة لي هي فرصة ملراقبة 
الالعبني الشبان قبل التصفيات 

األوروبية«.
وتستهل هولندا حملتها في 
تصفيات كأس أوروبا 2012 أمام 
سان مارينو في 3 سبتمبر في 
مجموعة تضم السويد، فنلندا، 

املجر ومولدافيا.

غيابات كبيرة لألرجنتين

من جهة اخرى، قد يغيب كل 
من كارلوس تيڤيز وسيرجيو 

وتراجعت فرنس���ا 12 مركزا 
التصنيف الشهري الصادر  في 
عن االحتاد الدولي وأصبحت في 

املركز 21.
من جهتها، تستعد النرويج 
لتصفيات اوروب���ا 2012 حيث 
ستواجه ايسلندا الشهر املقبل.

وفي مب���اراة اخرى، تلعب 
اليوم،  أملانيا م���ع الدمن���ارك 
وكشف مدرب املنتخب األملاني 
يواكيم لوف عشية هذه املباراة، 
انه سيختار اسم قائد الفريق 
في سبتمبر املقبل لدى انطالق 
التصفي���ات املؤهلة الى كأس 

اوروبا 2012.
ويطالب كل م���ن فيليب الم 
وميكايل باالك بنيل شرف حمل 
شارة القائد، علما ان األول ناب 
عن الثاني خالل مونديال جنوب 

افريقيا بسبب إصابة األخير.
ولن يشارك الالعبان في مباراة 

أغوي���رو عن مب���اراة املنتخب 
األرجنتيني الودية امام أيرلندا 
في دبلن، ف���ي أول لقاء يتولى 
مسؤوليته املدرب املؤقت سرخيو 
باتيس���تا الذي جاء بعد رحيل 

دييغو مارادونا.
التهاب  ويعاني تيڤيز م���ن 
في اللوزتني وحمى وقرر البقاء 
في إجنلترا، حيث يلعب لنادي 
مانشستر سيتي، وقد يتمكن من 
السفر إلى ايرلندا إال أن غيابه عن 

املباراة يبقى االحتمال األقرب.
ول���م يتمك���ن أغوي���رو من 
مرافقة الفريق بس���بب مشكلة 
املباراة  تتعلق بالتأشيرة عقب 
الودية التي خاضها األحد املاضي 
مع ناديه أتلتيك���و مدريد أمام 

إسبانيول. 
وفي سياق متصل، قال االحتاد 
االيرلندي إن االيطالي جيوفاني 
تراباتوني م���درب املنتخب في 

اليوم ضد الدمنارك. 

 أبطال العالم يواجهون 
المكسيك 

وتخوض إس���بانيا مباراتها 
االول���ى بصفتها بطل���ة العالم 
عندما ستحل على املكسيك وديا 
عل���ى ملعب »أزتيكا« الش���هير 
الثانية  املئوية  ضمن احتفاالت 

باالستقالل عن اسبانيا.
التشكيلة االسبانية  وتضم 
18 العبا من الفريق الذي خاض 
غمار املونديال الش���هر املاضي، 
وسيغيب عنها بطل هدف املباراة 
النهائية العب الوسط اندريس 
اينييستا الذي سيريحه املدرب 

فيسنتي دل بوسكي.
وفي مواجهة اخرى، سيعتمد 
برت فان مارفيك مدرب منتخب 
هولندا وصيفة بطل العالم لكرة 
القدم، تش���كيلة رديفة خلوض 

 بعد 7 أس���ابيع من خيبته 
املخزي���ة في موندي���ال جنوب 
افريقي���ا 2010، يبحث منتخب 
فرنس���ا عن مرحلة من التجدد 
حتت قيادة املدرب اجلديد لوران 
بالن الذي سيشرف على الديوك 
ألول مرة عندما سيحل ضيفا على 

النرويج اليوم في أوسلو. 
وكانت فرنسا خسرت مباراتني 
وتعادلت مرة في الدور االول من 
املونديال الذي شهد حالة عصيان 
لالعبيه بعد طرد زميلهم نيكوال 
السابق  انيلكا لش���تمه املدرب 
رميون دوميني���ك داخل غرفة 

املالبس خالل املباراة الثانية.
وبع���د رحي���ل »الكابوس« 
دومينيك عن املنتخب واخليبات 
املتالحقة التي أغرق فيها الفريق 
األزرق، لم يستدع بالن أي العب 
من تشكيلة ال� 23 التي عانت في 

كأس العالم.

الفيلوني.. طائر فرنسي يتحدى االرتفاعات
ينظر الفرنس���ي رين���و الفيلوني الى جتاوز 
اثنني في منافسات القفز بالزانة، هما االسترالي 
ستيفن هوكر البطل االوملبي والعاملي الذي بلغ 
ارتفاع 6.06 م في مطلع العام املاضي، واالوكراني 
االسطورة س���يرغي بوبكا حامل الرقم القياسي 
العاملي في الهواء الطلق )6.14 م( وضمن القاعة 

)6.15 م(.
طبعا الطموح كبير واحللم متقد، لكن الفيلوني 
الذي كان مغمورا قبل اقل من موس���مني، يستند 
الى معطيات ميدانية في س���ياق تأكيد جدارته 
املعززة باالجتهاد واالعداد، ذلك ألنه األفضل حاليا 
في ضوء نتائج���ه وانتصاراته، وآخرها احرازه 
امليدالية الذهبية )5.85م( في بطولة اوروبا التي 

اجريت في مدينة برشلونة االسبانية.
وقتذاك، اعتبر الفيلوني مفاجأة، وكان الرهان 
على مدى صموده واس���تمراره، خصوصا بعدما 
حطم الرقم القياسي الفرنسي مسجال 6.01 م في 
بطولة اوروبا للفرق التي اجريت العام املاضي في 
مدينة لييرا البرتغالية. لكنه اثبت جدارته تباعا، 
فقبل اح���رازه اللقب االوروبي في الهواء الطلق، 
حصد الفيلوني اللقب القاري ضمن القاعات في 
تورين���و، وامليدالية البرونزية في بطولة العالم 

املاضي في برلني.
ويعول الفيلوني )يبلغ سن ال� 24 في 18 سبتمبر 
املقبل( كثيرا على اجناز موسم خال من الهزائم، 
يؤهله للفوز بجائزة القفز بالزانة ضمن الدوري 

املاسي، وهو حتد شخصي بالدرجة األولى.
في برشلونة كان الفيلوني سعيدا ومرتاحا، 
فقد القى عن كاهله ثقال بعدما بات اول فرنس���ي 
يحقق لقبا أوروبيا في القفز بالزانة، خصوصا ان 

برونزية »مونديال برلني« لم تشبع نهمه.
ويكشف الفيلوني ان افضليته الظاهرة على 

منافسيه جتعله متحفزا لكن اكثر قلقا، السيما ان 
تصنيفه الرقم واحد عامليا حاليا لم يأت من فراغ، 
ويؤكد انه قام بأفضل قفزاته هذا املوس���م، وهذا 
ثمرة اجلهد الدؤوب الذي يبذله مع مدربه داميان 
انيسنس���يو، والذي تفرغ له منذ ان شق طريقه 
وحطم الرقم القياسي الفرنسي )هو الالعب ال� 14 
في العالم الذي جتاوز ارتفاع 6 أمتار(. ويعتبر 
ه���ذا الثنائي ان غلة االنتصارات التي »تتكدس« 
مفيدة على طريق بطولة العالم السنة املقبلة في 
مدينة دايجو الكورية اجلنوبية، والدورة االوملبية 

عام 2012 في لندن.
حقق الفيلوني عش���رة انتص���ارات متتالية، 
وتخطى حاجز ال� 5.80م س���بع مرات، ويتمنى 
ان يس���تعيد هوكر مستواه املعهود سريعا، ألن 
»وجوده ضروري في عالم القفز بالزانة، واملنافسة 
بينن���ا جتعل كال منا ينجح في جتاوز ارتفاعات 

فوق ال� 6 امتار«.
والى الضرورة الفنية، فان هوكر صديق للشاب 
الفرنسي الواعد ويقدر موهبته ويسديه نصائح. 
ويلف���ت اليكس بارنوف، م���درب هوكرن الى ان 

الفيلوني قادر على حتطيم رقم بوبكا.
ويعقب البطل الفرنسي على هذا االحتمال بقوله: 
»املواجه���ة مع هوكر تزيد من فرص جتاوزي ال� 
6.14م، لكن ليس في املدى املنظور، علي انتظار 

سنتني على االقل، ال ازال صغير السن«. 
وفي ضوء بنيته اجلسدية )69 كلغ، هوكر اثقل 
وزنا ب� 10 كلغ( وقامته املتوسطة عموما )1.77م(، 
يحتاج الفيلوني الى زانات تس���اعده اكثر على 
االندفاع فوق العارضة، فمثال كان مؤشر الزانة 
التي قفز بها حني حطم الرقم القياسي الفرنسي 
14.6. وفي محاوالته هذا املوس���م لتجاوز ارتفاع 

6 أمتار، يستخدم زانة مؤشرها 14.3.

إسرائيل تمنع العبي فلسطين
من السفر إلى موريتانيا

يواجه املنتخب الفلس���طيني لكرة القدم صعوبة في جتميع 
العبيه خلوض مباراة ودية مع املنتخب املوريتاني اليوم، وفق 

ما أعلن رئيس االحتاد جبريل الرجوب.
وق���ال الرجوب ان االحتاد س���يقيم اعتبارا م���ن اليوم خيم 
اعتصام رياضية في مختلف املدن الفلس���طينية احتجاجا على 
عدم توفير حرية التنقل للرياضيني الفلسطينيني من قبل السلطات 

اإلسرائيلية.
 ولم يحصل االحتاد الفلس���طيني لكرة القدم على التصاريح 
الالزمة من قبل السل��طات االس������رائيلية، اللتح���اق 6 العبني 
غزيني يقيمون في الضفة الغربية باملنتخب الوط��ني الفلسطيني 
ال���ذي من املفت���رض ان يلعب مباراة ودي���ة دولية مع املنتخب 

املوريتاني. 

غوارديوال ال يريد روبينيو 

أوزيل: ال أدري شيئًا عن انتقالي لبرشلونة 
نفى ڤيردر برمين األملاني 
توصله الى اتفاق مع برشلونة 
االسباني للتخلي له عن صانع 
ألعابه مسعود اوزيل كما أشارت 
الصحف االسبانية امس. وقال 
املدي���ر الرياضي ف���ي النادي 
النجم السابق كالوس الوفس 
»املعلومات املتعلقة بش���أن 
التوصل الى اتفاق مع برشلونة 
خاطئة وفي الواقع لم نحصل 
على اي عرض«. واضاف »قد 

نشهد حركة في اجتاه امكانية 
الى احد األندية  انتقل اوزيل 
لكنني ال أع���دو باجتاه جهاز 
الفاكس كل دقيقة ملعرفة ما اذا 
كان احد األندية تقدم بعرض 
ام ال«. اما الالعب نفسه فقال 
بعد احلصة التدريبية لبرمين 
امس »ال ادري اي ش���يء عن 
املوضوع، لم أتكلم مع احد بهذا 

اخلصوص«.
يذكر ان برش���لونة يريد 

تعويض تأجيل ضم سيسك 
فابريغ���اس م���ن ارس���نال 

االجنليزي بأوزيل.
الى ذلك، أش���ارت تقارير 
صحافية إسبانية صادرة أمس 
إلى أن جوس��يب غوارديوال 
الفن���ي لبرش���لونة  املدي���ر 
رفض التعاق���د مع البرازيلي 
روبيني���و ال���ذي يفترض أن 
خدماته قد عرضت على النادي 

الكاتالوني. 

العبو أستون ڤيال مبتهجون لرحيل أونيل

التدريب  ف���ي  الالعب���ني  من 
انه ال يحب وجودهم  مؤخرا 

في الفريق.
وبرز اس���م املدي���ر الفني 
للمنتخ���ب األميرك���ي بوب 
برادلي كمرشحا قويا لتولي 
املس���ؤولية بع���د اونيل، مع 
يورغن كلينس���مان قبل أيام 

من انطالق املوسم اجلديد.

على ما يب���دو قد عب���روا عن 
استيائهم بش�����أن تكتيكات 
التدريب في  اونيل وأساليب 
اآلون�����ة األخ���ي���رة واحلزم 
الش���ديد للمدرب، وتفضيله 
ملجموع���ة لالعبني في اللعب 

دائما.
التقرير  ف���إن  وبالف���عل، 
يدعي أن أون��يل قال ملجموعة 

الفن���ي  املدي���ر  اس���تقال 
االيرلندي الشمالي مارتن اونيل 
من منصبه مدربا الستون ڤيال 
سادس الدوري االجنليزي لكرة 
القدم بأثر فوري بعد 4 مواسم 

مع الفريق.
وأكد نادي استون ڤيال في 
بيان له على موقعه في شبكة 
االنترنت االستقالة التي كانت 

متوقعة بحسبه.
وقال املدي���ر العام للنادي 
البيان »يود  بول فولكنر في 
النادي ان يش���كر مارتن على 
العمل الكبير الذي قام به في 
استون ڤيال في املواسم االربعة 
االخيرة. لقد وضع النادي في 
قمة الدوري املمتاز وقادنا الى 
وميبلي وأهلن���ا الى الدوري 
االوروب���ي ونتمن���ى له حظا 

سعيدا في املستقبل«.
الرئيسية بني  واملش���كلة 
اوني���ل وليرنر هي عدم قدرة 
االول على التعاقد مع الالعبني 
الذي���ن كان يرغب في ضمهم 
الى صفوف النادي وخصوصا 
االحتفاظ بأفضل العبي الفريق 
وحتديدا العب الوسط الدولي 
الذي سينضم  جيمس ميلنر 
في األي���ام القليلة املقبلة الى 
صفوف مانشستر سيتي بعد 
عام من انتق���ال غاريث باري 
من استون ڤيال الى مانشستر 

سيتي ايضا.
وتعتب���ر اس���تقالة اونيل 
ضربة موجعة الس���تون ڤيال 
قبل 5 ايام من انطالق الدوري 
ومواجهته لضيفه وست هام 

في املرحلة االولى.
وعني مدرب الفريق الرديف 
كيفن ماكدونال���د مديرا فنيا 
مؤقتا الى ح���ني تعيني بديل 

الونيل.
ووفقا لتقرير من صحيفة 
»دايلي ميل«، فإن العبي أستون 
ڤيال قد عبروا عن س���عادتهم 
وفرحتهم بعدما علموا بخبر 
استقالة اونيل، وأرسل العبو 
الفريق الرسائل النصية عبر 
النقال���ة لبعضهم  الهوات���ف 
البع���ض مبتهج���ني برحيل 

املدرب.
وكان بعض العبي الفريق 

عالمية متفرقات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
البحرين الرياضية3الصني � البحرين

اجلزيرة الرياضية +92أوكرانيا � هولندا

اجلزيرة الرياضية +96السعودية � توغو

9:45اجلزائر � الغابون

اجلزيرة الرياضية +9:307الدمنارك � أملانيا

اجلزيرة الرياضية +9:451ايرلندا � األرجنتني

اجلزيرة الرياضية +105اجنلترا � املجر

اجلزيرة الرياضية +10:154النرويج � فرنسا

اجلزيرة الرياضية +112املكسيك � إسبانيا

 فضل مهاجم نادي كاين الفرنسي يوسف العربي صاحب 
هدف الفوز لفريقه في مرمى مرسيليا في املرحلة االولى من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، متثيل منتخب املغرب بدال من 

فرنسا، في مقابلة مع صحيفة »ليكيب« الفرنسية أمس.
 يبدو صانع االلعاب البرازيلي دييغو في طريقه الى االنتقال 
من يوڤنتوس االيطالي الى فولفسبورغ االملاني بعد ان توصل 

الفريقان الى اتفاق مقابل 16 مليون يورو.
 ق���دم نادي فلومينينزي العبه اجلديد ديكو، البرازيلي 
األصل والبرتغالي اجلنسية، مراهنا على قدرة العب الوسط 
املخضرم الذي قضى 13 عاما في أوروبا وشارك مع منتخب 
البرتغال في بطولتني لكأس العالم على مس���اعدة الفريق 
على البقاء فوق قمة بطولة الدوري البرازيلي التي يحتلها 

حاليا.
وفي أول مقابلة له بعد توقيع عقد ملدة عامني مع فلومينينزي، 
أوضح ديكو هدفه مع نادي���ه اجلديد: »أود الفوز بالدوري 

البرازيلي«.
 أعلن ن��ادي ريال مدريد وصيف بطل الدوري االس��باني 
لك��رة القدم ان قلب دفاعه الدولي البرتغالي بيبي س��يغيب عن 
املالعب ملدة 3 اسابيع بس��بب اصابته بتمزق في عضلة ساقه 

اليسرى.
 أقال ن���ادي دينامو زغرب بط���ل دوري الدرجة االولى 
الكرواتي لكرة القدم مدربه فليمير زايتش بعد ثالثة أشهر 

فقط من توليه املنصب.
 مدد نادي انتر مي��الن االيطالي بطل اوروبا عقدي العبيه 

االرجنتينيني خافيير زانيتي ودييغو ميليتو.
 اكد حارس مرمى مانشستر سيتي االجنليزي ومنتخب 
جمهورية ايرلندا ش���اي غيفن انه س���يطالب بالرحيل من 
صفوف فريقه في حال عدم اختياره اساسيا في التشكيلة 

في املوسم اجلديد.
 انس��حب العداء اجلامايكي اوس��اين بولت بطل العالم في 
اوملبياد بكني وحامل الرقم القياس��ي العاملي في س��باق 100م، 

حتى نهاية املوسم بسبب االصابة في ظهره.


