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43 ذكرت وسائل االعالم ان املدرب االسباني 
خافيير كليمنتي وافق على تدريب املنتخب 

الكاميروني لكرة القدم ملدة عامني.
وس����يتولى كليمنتي )60 عاما( تدريب 
املنتخب الكاميروني خلفا للفرنس����ي بول 
لوغوين الذي عانى من 3 هزائم مؤملة خالل 
مونديال جنوب افريقيا، وسيقود املنتخب ملدة 

عامني وبالتحديد حتى كأس االمم االفريقية 
املقبلة عام 2012. وكتب كليمنتي اسمه بأحرف 
من ذهب مع فريق اتلتيك بلباو بعد ان قاده 
إلحراز لقب الدوري عامي 1983 و1984. وتولى 
تدريب املنتخب االس����باني بني عامي 1992 
و1998، بعد ذلك تولى عدة مناصب من بينها 

منصب املدير الفني ملنتخب صربيا.

كليمنتي يوافق على تدريب الكاميرون
أعلن االحتاد الصربي لكرة القدم أن رادومير أنتيتش سيظل 
في منصب املدير الفني للمنتخب،  ليضع نهاية للشائعات التي 

حتوم حول إمكانية إقالته من املنصب.
وصرح توميسالف كارادزيتش رئيس االحتاد لتلفزيون »ار.
تي.اس« الصربي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد قائال: 
رادومير أنتيتش سيظل املدير الفني ملنتخب صربيا وسنجد 

طريقة لبدء مفاوضات حول متديد العقد وإعادة صياغته.

أنتيتش باق في منصبه

قمة مبكرة بين ليڤربول وارسنال في »انفيلد«
باريس سان جرمان في مهمة صعبة أمام ليل وبوردو الستعادة التوازن مع تولوز

يشهد ملعب »انفيلد رود« قمة 
مبكرة بني ليڤربول وارسنال اليوم 
االحد في اجلولة االولى من الدوري 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدخل ارسنال موسمه السابع 
عل����ى التوالي وكله امل في وضع 
حد لصيامه ع����ن التتويج بلقب 
البرمير ليغ واملس����تمر منذ عام 
اللندني  النادي  2004، ولم يغير 
بدوره جلده كثيرا واكتفى باملهاجم 
الدولي املغربي مروان الشماخ من 
الفرنسي ومدافع لوريان  بوردو 

الفرنسي لوران كوسيلني.
وحاول مدربه الفرنسي ارسني 
فينغ����ر التعاقد م����ع قطبي دفاع 
لتعويض رحيل السويسري فيليب 
سنديروس الى فوالم وسول كامبل 
الى نيوكاس����ل والفرنسي وليام 
غاالس الذي رفض النادي التجديد 

له الكثر من موسمني.
ف����ي االحتفاظ  وجنح فينغر 
بقائ����ده وصانع العاب����ه الدولي 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
بعدما رفض عرضني من برشلونة 
االسباني، علما ان الالعب كان يرغب 
في العودة الى ناديه الكاتالوني، 
ويعقد ارس����نال اماال كبيرة على 
فابريغاس ويرغب في ان يساهم 
تتويج االخير بلقب كأس العالم مع 
منتخب بالده في تفجير موهبته 
املوسم احلالي وقيادة املدفعجية 
الى االلقاب الغائبة عن خزائنهم 
منذ عام 2005 عندما توجوا بلقب 

الكأس.
ولم تكن قرعة الدوري رحيمة 
بارسنال النها وضعته في مواجهة 
حامية الوطيس منذ املرحلة االولى 
امام مضيفه ليڤربول الساعي الى 
محو خيبة امل املوسم املاضي الذي 
انهاه في املركز السابع وخرج من 
خالله خال����ي الوفاض من جميع 
املس����ابقات مبا فيها دوري ابطال 
اوروبا والدوري االوروبي »يوروبا 

ليغ«.
ووضع ليڤربول حدا الرتباطه 
مع املدرب االسباني رافايل بنيتيز 
انتر ميالن االيطالي،  الى  املنتقل 
وتعاقد مع روي هودجسون الذي 
قاد فوالم الى افضل موس����م منذ 
تأسيس����ه حيث أهله الى املباراة 

النهائية ملسابقة »يوروبا ليغ«.
وعزز ليڤربول صفوفه بالعب 
وسط تشلس����ي الدولي جو كول 
الذي كان سببا كبيرا في بقاء القائد 
ستيفن جيرارد في صفوف احلمر 
الى جانب املهاجم الدولي االسباني 

فرناندو توريس.
الدولي  ان  واكد هودجس����ون 
االرجنتيني خافيير ماس����كيرانو 
باق في الفريق ولن يدعه ينتقل 

الى انتر ميالن او برشلونة.

فرنسا

يطمح باريس سان جرمان الى 
تأكيد انطالقته القوية عندما يحل 
ضيفا على ليل في ختام املرحلة 

الثانية من الدوري الفرنسي.
وتنتظر باريس سان جرمان 
مهمة صعبة في مباراة يسعى من 
خاللها الى تأكيد انطالقته القوية 
الكبير على ضيفه سانت  بفوزه 

اتيان 3 � 1 في املرحلة االولى.
وضرب باريس س����ان جرمان 
بقوة وظهر مبس����توى جيد لكن 
ليل لن يكون لقمة س����ائغة امامه 
خصوصا وان االخير يلعب على 
ارضه وامام جماهيره كما انه يقدم 
بدوره مستويات جيدة في االعوام 

الثالثة االخيرة.
من جهته، يسعى بوردو بطل 
املوسم قبل املاضي الى استعادة 
التوازن عندما يستضيف تولوز 
الذي ضرب بقوة في املرحلة االولى 
بفوزه على بريست الصاعد حديثا 

الى دوري االضواء 2 � 0.
وشدد مدرب بوردو اجلديد جان 
تيغانا خليفة لوران بالن املنتقل 
الى تدريب املنتخب الفرنسي، على 
ضرورة كسب النقاط الثالث امام 
تولوز النها مفتاح االنطالقة هذا 

املوسم.
وق����ال تيغانا »قدمن����ا مباراة 
جيدة امام مونبلييه لكننا خسرنا 
بهدف وحيد، نحن مضطرون للفوز 
على تولوز، وكسب النقاط الثالث 
سيكون مبثابة مفتاح انطالقتنا 

بقوة هذا املوسم«.
ويحل ليون ضيفا على كاين 
مفاجأة املرحلة االولى في اختبار 

اإلسباني فرانسيسك فاير يغاس يقود ارسنال في مواجهة ليڤربولال يخلو من صعوبة.

ڤينغر يمدد عقده 3 سنوات

تأهل صعب لكايزرسالوترن في الكأس 

مدد الفرنسي أرس����ني ڤينغر، مدرب فريق أرسنال االجنليزي لكرة 
القدم عقده الذي ينتهي في نهاية املوس����م احلالي في 30 يونيو 2011، 3 
سنوات جديدة، وكان مستقبل ڤينغر )60 عاما( الذي بدأ االشراف على 
ارس����نال عام 1996، مفتوحا عل����ى التكهنات ألنه لم ميدد بعد عقده مع 
ناديه قبل 10 اشهر من نهايته. لكن على ما يبدو ان كل االمور ستسوى 
بسرعة حسب ڤينغر الذي اكد »يجب ان اظهر ارتباطي بهذا النادي وكم 
أنا مقتنع بهذا الفريق. وضعي سيسوى في احلال، واملسألة اآلن مسألة 

وقت ليس اال، اما التفاصيل الصغيرة االخرى فستكون سهلة احلل«.
وأضاف »مستقبلي ليس مرتبطا مبا حققناه خالل املوسم املاضي. 
واذا لم اكن جيدا وشعر النادي بأنه غير سعيد معي فانا سأفهم الرسالة 
وسأرحل، لكن اعتقد اننا سنقدم موسما رائعا«. ولم يحرز ارسنال اللقب 
منذ عام 2004، لكن املدرب الفرنسي مقتنع بأنه سيحقق هذا املوسم ما 
عجز عنه في السنوات السابقة. وختم قائال »هدفنا هو ان نقوم بعمل 
أفضل من املوس����م الفائت وبالتالي إحراز اللقب. فريقي شاب وتطوره 

طبيعي. اننا متعطشون لالنتصارات«.

 تأهل كايزرسالوترن العائد الى الدوري االملاني في كرة القدم ألندية 
الدرجة االولى بعد 4 مواسم في الثانية، بصعوبة الى الدور الثاني من 
مسابقة كأس املانيا اثر فوزه على مضيفه اوسنابروك )ثانية( 3-2 بعد 
التمديد )الوقت األصلي 1-1(. وتقدم أصحاب األرض بهدف مبكر عن طريق 
الپولندي سيباستيان تيراال )20( وبقي متقدما حتى الدقيقة 90 حيث 
استطاع الكرواتي سرديان الكيتش ادراك التعادل فلعب الفريقان وقتا 
اضافيا أنهاه الضيف في مصلحته بعد ان اضاف االسترالي ايروين هوفر 
هدفني )106 و111( ثم قلص ليندميان الفارق )115(. يذكر ان اوسنابروك 
كان قد اخرج العام املاضي من هذه املسابقة فريقني من العيار الثقيل في 
الدوري االملاني هما هامبورغ وبوروسيا دورمتوند.  وفي ابرز املنافسات، 
تغلب اينتراخت فرانكفورت على مضيفه فيلهلمشافن )درجة رابعة( 
برباعية نظيفة. ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة 

مضيفه فريق جرمانيا فينديك )هواة( غدا االثنني.

إنتر ميالن يحرز كأس »تيم« الثالثيةريال مدريد توج بكأس بكنباور

بالوتيلي ينضم إلى مانشستر سيتيإصابة غاراي ومارسيلو
تعرض االرجنتيني ايزيكييل غاراي مدافع ريال 
مدريد الصابة قوية في ركبته اليسرى خالل مباراة 
فريقه الودية امام بايرن ميونيخ، حس����ب ما ذكر 

موقع النادي االسباني.
وبعد تعرض غاراي )23 عاما( لالصابة، استبدله 
امل����درب البرتغالي جوزيه موينيو براوول ألبيول، 
حيث سيخضع لصورة بالرنني املغناطيسي لتحديد 

مدى االصابة.
كما تعرض العب خط ظهر الفريق الدولي البرازيلي 
مارس����يلو إلصابة في فخذه اليسرى خالل املباراة 
ذاتها. وتأتي اصابة غاراي بعد ايام قليلة من اصابة 
قل����ب دفاع ريال الدولي البرتغالي بيبي بتمزق في 
عضلة س����اقه اليسرى ما سيبعده عن املالعب ملدة 

3 أسابيع.

وّقع مهاجم انتر ميالن، بطل الدوري االيطالي لكرة 
القدم وبطل دوري ابطال اوروبا، ماريو بالوتيلي كما 
هو متوقع على عقد ارتبط مبوجبه مع مانشس����تر 

سيتي االجنليزي ملدة 5 سنوات.
وانهى بالوتيلي الذي امت ال�20 من عمره اخلميس 
املاضي، صفقة انتقاله الى مانشستر سيتي بعد اسابيع 
عدة من املفاوضات، وسيلعب حتت اشراف مواطنه 
روبرتو مانشيني الذي اطلق مسيرته االحترافية مع 

انتر ميالن. وتصل قيمة صفقة انتقال بالوتيلي الى 
28 مليون ي����ورو وهي االعلى في تاريخ كرة القدم 
بالنسبة لالعب صغير في السن. وقال مانشيني »انه 
احد افضل اترابه في العالم. انا س����عيد جدا بالعمل 
معه من جديد. اسلوب لعبه رائع ومناسب للدوري 
االجنليزي وهو ميلك فرص����ة كبيرة جدا لتطوير 
نفسه. سيعشق انصار النادي اداء هذا الالعب النه 

شاب ومتحمس وموهوب«.

توج ريال مدريد األس����باني 
بكأس فرانت����ز بكنباور املنظمة 
تكرميا ألسطورة الكرة االملانية، 
بتغلبه على مضيفه بايرن ميونيخ 
االملاني 4 � 2 ب����ركالت الترجيح 
بعد تعادلهم����ا صفر-صفر في 
الوقت االصلي على ملعب »اليانز 

ارينا«.
وأقيم اللق����اء في ذكرى ترك 
»القيصر« بكنب����اور )64 عاما( 
لباي����رن ورحيل����ه ع����ام 1977 
لالحتراف مع نيويورك كوزموس 

األميركي.
وخاض مدرب بايرن الهولندي 
لويس فان غال املباراة بتشكيلته 
الكاملة قبل أسبوع على انطالق 
الدوري االملاني باستثناء الظهير 
فيلي����ب الم، وظهر م����ع الفريق 

الباڤاري للمرة االولى هذا املوسم 
الفرنسي فرانك  الوس����ط  العب 
ريبيري الذي لعب 60 دقيقة وشكل 
ازعاجا للدفاع االسباني خصوصا 

في الشوط االول.
وسنحت فرصة ذهبية لبايرن 
كي يفتتح التس����جيل، لكن قائد 
منتخب اسبانيا ايكر كاسياس صد 
ركلة جزاء سددها املدافع هولغر 
بادشتوبر اثر خطأ ارتكبه املدافع 
الدولي س����يرخيو راموس داخل 

منطقة اجلزاء )8(.
من جهته، اعتمد مدرب ريال 
البرتغالي جوزيه مورينيو على 
االرجنتين����ي غونزالو هيغواين 
في خط املقدم����ة أمام البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، كما شارك 
الوس����ط االملاني س����امي  العب 

انتقاله مؤخرا من  خضيرة بعد 
شتوتغارت األملاني.

وعلى الطريقة االملانية، لم يهدر 
العبو ريال أي ركلة ترجيحية، 
لكن كاسياس تألق مجددا وصد 
ركلتي الترك����ي حميد ألتينتوب 

والهولندي أدسون برافهيد.
وحمل بكنب����اور ألوان بايرن 
بني عامي 1964 و1977 وأحرز لقب 
الدوري 4 م����رات، ولقب الكأس 
احمللية 4 مرات ولقب كأس أوروبا 
لألندية البطلة 3 مرات قبل احترافه 
في الواليات املتحدة بني عامي 1977 

و1980 ثم عام 1983.
وترك بكنب����اور منصبه عام 
2009 كرئي����س ملجل����س الرقابة 
في بايرن وس����مي رئيسا فخريا 

للنادي.

انتر ميالن االيطالي   أحرز 
بطل ايطاليا وأوروبا كأس »تيم« 
الثالثية التحضيرية للموسم 
املقب���ل، متفوق���ا عل���ى ميالن 
ويوڤنتوس ف���ي مدينة باري 

االيطالية.
 ولعب كل فريق شوطا مدته 
45 دقيقة أمام الفريقني اآلخرين، 
ففاز انتر على يوڤنتوس 0-1 
الترجيح  وعلى ميالن بركالت 
بعد تعادلهما 0-0، كما فاز ميالن 
الذي حقق املرك���ز الثاني على 
يوڤنتوس بركالت الترجيح بعد 

تعادلهما 1-1.
 وأم���ام يوڤنتوس، س���جل 
انتر هدف���ه الوحيد عبر العب 

وس���طه الهولن���دي ويس���لي 
س���نايدر بتس���ديدة رائعة من 
خارج املنطقة س���كنت املقص 
األيسر ملرمى حارس »السيدة 
أليكس  النمس���اوي  العجوز« 
مانينغر وصفق له املتفرجون 

طويال. 
 وف���ي مباراة ثاني���ة، أنقذ 
حارس ميالن اجلدي���د ماركو 
أميلي���ا فريقه من اخلس���ارة 
اذ قام بصدات  أمام يوڤنوتس 
حاسمة وحرم البرازيلي دييغو 

هز الشباك.
 ومنح البرازيلي رونالدينيو 
التقدم مليالن بعد تسلمه متريرة 
من النيجيري نامدي أودوامادي 

املعروف باسم »أودو«، فهيأ الكرة 
وسجل في مرمى احلارس ماركو 

ستوراري.
 لك���ن دييغو أع���اد األمور 
الى نصابها عندما سجل هدف 
التعادل، بيد ان ركالت الترجيح 
ابتسمت ل�»روسونيري«، اذ صد 
أميليا ركلتي س���يموني بيبي 

وأماوري.
املواجهة األخيرة بني   وفي 
اجلارين أنت���ر وميالن، انتهى 
الشوط بتعادل سلبي، لكن هذه 
املرة لم يصد حارسا املرمى أي 
ركلة، وكان رونالدينيو اخر من 
يهدر ليف���وز انتر 3-2 ويحرز 

اللقب.

فاز على يوڤنتوس وميالنبتغلبه على بايرن ميونيخ

)أ.پ( العبو ريال مدريد في صورة تذكارية مع الكأس  
)أ.پ( الهولندي ويسلي سنايدر يحتفل بهدفه مع زمالئه  

كرواتش يتوسل إلى خطيبته للصفح عنه

ايليا باق مع هامبورغ

تشلسي يرغب في التعاقد مع راميريش

أفادت تقارير صحافية بريطانية بأن النجم اإلجنليزي بيتر كراوتش 
يبذل قصارى جهده حاليا لعقد الصلح مع خطيبته، آبي كالنس���ي، 
عبر الرسائل النصية واالتصاالت الهاتفية، متوسال إليها أال تتركه 
بعد كشف الصحافة البريطانية مطلع األسبوع عن فضيحة تورطه 

في عالقة جنسية مع مراهقة إسبانية منتصف الشهر املاضي.
وكش���فت صحيفة »ذا صن« البريطانية عن أن مهاجم توتنهام 
عرض عليها أيضا حتمل تكلفة إرسال طائرة خاصة لها بقيمة 8200 
جنيه إسترليني لتقلها من جزيرة مايوركا اإلسبانية حيث تتواجد 

حاليا وتعيدها إلى بريطانيا مرة أخرى. 
وكانت آبي )24 عاما( قد غادرت إلى اجلزيرة اإلس���بانية لتكون 
بجوار والدتها، كارين، بعد أن مت الكشف عن خيانة كراوتش لها مع 
عاهرة تبلغ من العمر 19 عاما. لكن أصدقاء يتوقعون أن تعود آبي، 
التي تعمل كعارضة ومذيعة تلفزيونية، إلى بريطانيا لتصوير حلقة 

جديدة من حلقات أحد البرامج التلفزيونية اخلاصة بها. 
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن صديق مقرب من كراوتش 
وآبي، قوله: »يقوم بيتر على مدار األس���بوع بإرسال رسائل نصية 
إلى آبي، ويتصل بها كذل���ك عن طريق الهاتف، طالبا منها أال تنهي 
العالقة بينهما، وأن تعود مرة أخرى إلى بريطانيا. كما أخبرها أنه 
مازال يحبها، وأن املستقبل ينتظرهما معا«. لكن آبي مازالت محطمة 
وكانت بحاجة إلى راحة كي تعيد تقومي مشاعرها. وقد فضلت البقاء 
ف���ي مايوركا مدة أطول، لكنها مضطرة للعودة إلى لندن كي تنتهي 

من تصوير التزاماتها.

اكد مدرب نادي هامبورغ االملاني لكرة القدم ارمني فيه ان الدولي 
الهولندي ايلييرو ايليا املطلوب من عدة اندية اوروبية بينها يوڤنتوس 

االيطالي سيبقى هذا املوسم مع فريقه.
وقال فيه »سيبقى معنا هذا املوسم. لن ادعه يرحل«، مشيرا الى 
انه عقد جلس���ة محادثات مع العب الوسط الدولي الهولندي الذي 

اكد له رغبته في البقاء مع النادي االملاني.
وكان ايليا )23 عاما( قد ش���ارك م���ع منتخب بالده في مونديال 
2010 في جنوب افريقيا وحل وصيفا لبطل العالم املنتخب االسباني، 
وق���د مثل هامبورغ بعد التحاقه به عام 2009 في 24 مباراة س���جل 

خاللها 5 اهداف.

اعرب االيطالي كارلو انش���يلوتي الذي قاد تشلسي في موسمه 
االول ال���ى احراز لقب بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم، عن امله 
في انهاء اجراءات التعاقد س���ريعا مع الدولي البرازيلي راميريش 

العب وسط بنفيكا بطل البرتغال.
واضاف انشيلوتي في مؤمتر صحافي »نأمل في ان يوقع راميريش 
قريبا جدا على عقد انضمامه الى صفوف الفريق. انه العب رائع وهو 
مستقبل منتخب البرازيل وآمل ان يكون مستقبل فريق تشلسي«.

بعد كشف فضيحة تورطه في عالقة جنسية

مباريات اليوم األحد بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة األولى(

أبوظبي الرياضية 6hd3ليڤربول � أرسنال

فرنسا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +64بوردو � تولوز
اجلزيرة الرياضية +62كاين � ليون

اجلزيرة الرياضية +104ليل � باريس سان جرمان


