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43 قال نادي ميالنو االيطالي ان مدافعه اليساندرو نيستا 
خضع جلراحة لعالج كسر في الذراع ويتوقع تعافيه قبل 
مباراة الفريق االفتتاحية في الدوري على ارضه امام ليتشي 
في 29 اجلاري. وأضاف النادي مبوقعه على االنترنت »خضع 
نيستا جلراحة في ذراعه اليمنى بعد اصابته بكسر خالل 
مباراة ودية ضد يوڤنتوس. جنحت العملية متاما ويتوقع 

مشاركته في املباراة االفتتاحية بالدوري«.

خ���رج اإليطالي جيوفاني تراباتوني مدرب منتخب أيرلندا لكرة القدم من 
املستشفى في دبلن بعد إجرائه عملية جراحية بسيطة األسبوع املاضي لعالج 
مش���كلة في املعدة. وكان تراباتوني )71 عاما( قد نقل إلى املستش���فى خالل 
اإلع���داد ملباراة أيرلندا الدولية الودية أمام األرجنتني التي جرت يوم األربعاء 
املاضي. وغاب تراباتوني عن مباراة األرجنتني بعدما رأى جراحه مبستشفى 
»ماتر« بدبلن ضرورة إجراء عملية جراحية للتخلص من األلم الذي تس���ببه 

ندبة صغيرة في األنسجة نتيجة لعملية جراحية سابقة.

تراباتوني أجرى عملية جراحيةإصابة نيستا بكسر في الذراع

بكنباور: بايرن ميونيخ قادر
 على الفوز بالثالثية

سكرتل يمدد عقده عامين مع ليڤربول

أعرب أسطورة الكرة األملانية فرانتز بكنباور عن ثقته في 
قدرة نادي بايرن ميونيخ على الفوز ببطولتي الدوري والكأس 

وبطولة دوري أبطال أوروبا في املوسم الكروي اجلديد.
وقال بكنب���اور الرئيس الفخري للن���ادي الباڤاري حملطة 
»س���كاي« التلفزيونية إن بايرن س���يكرر اجناز العام املاضي 
وس���يفوز بالدوري والكأس ورمبا يفلح ه���ذه املرة في الفوز 
بدوري أبطال أوروبا الذي خس���ره ف���ي املباراة النهائية العام 

املاضي أمام انتر ميالن اإليطالي.
 وراهن بكنباور )64 عاما( على تطور أداء الن����ادي الباڤاري 
وتوق����ع أن يعود الدولي الفرنس���ي فرانك ريبيري إلس���عاد 
اجلمه���ور بلمحاته الفنية الرائع���ة وأوضح قائال: »لقد طرأت 
بعض األشياء على حياة ريبيري ولكننا شاهدنا أداءه الطموح 
أمام ريال مدريد وإذا اس���تمر في هذا الطريق ستزيد سعادتنا 

بقدراته«.
وأعرب بكنباور عن أمله في استمرار املدير الفني الهولندي 
لويس ڤان غال مع الفريق ولكنه أبدى تفهما لرغبة ڤان غال في 
التحول لتدريب أحد املنتخبات الكبيرة، وأشار إلى أن التدريب 

اليومي شاق للغاية على عكس تدريب املنتخبات.
وحول إصابة العب الفريق أريان روبن مع منتخب هولندا 
وغيابه عن مباريات بايرن ميونيخ، أكد بكنباور أن النادي له 
كل احلق أن يغضب بس���بب اضطرار الالعب خلوض مباريات 
املنتخب، على الرغم من عدم تعافيه بش���كل كامل من اصابته 

مما أدى إلى تفاقمها. 

مدد نادي ليڤربول االجنليزي عقد مدافعه الدولي السلوفاكي 
مارتن سكرتل ملدة عامني، حس���بما أورد النادي االجنليزي على 

موقعه االلكتروني.
وانتقل س���كرتل )25 عاما( الى ليڤرب���ول عام 2008 قادما من 
زينيت سان بطرس���برج الروسي مقابل  8.5 ماليني يورو. وبعد 
معاناته في األشهر األولى، أصبح نواة دفاع الفريق األحمر، فحمل 

ألوانه في 54 مباراة وسجل هدفا واحدا.
وقال سكرتل الذي كان عقده ميتد حتى عام 2014، ملوقع النادي: 
»عندما وصلت الى هنا،  قال كثيرون انني لس���ت أهال للعب في 
هذا الفريق، أنا س���عيد للغاية لتمديد عق���دي، أحب هذا النادي، 
وهذه املدينة، ليڤربول هو أحد أكبر األندية في العالم وأنا فخور 

باللعب معه«.
وشارك سكرتل مع منتخب بالده في مونديال 2010 وبلغ الدور 
الثاني حيث خسر أمام هولندا 1-2، ولعب مع سلوڤاكيا 42 مباراة 

سجل خاللها 5 أهداف.

وسجل الغواتيمالي كارلوس 
رويز الهدف في الدقيقة 90. وتقام 

مباراة االياب االسبوع املقبل.

ڤيينا النمسوي 1-0 في سالونيك 
في ذهاب امللحق املؤهل الى دور 

املجموعات.

في الدوري االوروبي )يوروبا 
لي���غ(، ف���از اريس س���الونيك 
اليوناني على ضيفه اوس���تريا 

)35( والبرتغال���ي ري���كاردو 
كواريسما )66( الهدفني. وتقام 

مباراتا االياب في 25 اجلاري.

التركي على ضيفه هلس���نكي 
الفنلندي 2-0 في اس���طنبول. 
وسجل االملاني روبرتو هيلبرت 

حق���ق أياك���س أمس���تردام 
الهولندي تعادال ثمينا مع مضيفه 
دينامو كييڤ األوكراني 1-1 في 
كييڤ في ذهاب امللحق املؤهل الى 
دور املجموعات في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وتقدم اياكس بواس���طة يان 
فرتونغن )54( قبل دقيقتني من 
طرد دينيس غارماش )56( العب 
دينامو كييڤ الذي استطاع ب� 10 
العبني ادراك التعادل عن طريق 

اوليغ غوسيف )66(.
وفاز يانغ بويز السويسري 
على ضيفه توتنهام االجنليزي 
3-2 في برن. وسجل البوسني 
سيناد لوليتش )4( والكاميروني 
هنري بيانفينو )13( وكزافييه 
هوشستراسر )29( اهداف يانغ 
بويز، والفرنس���ي سيباستيان 
باسونغ )42( والروسي رومان 
هدف���ي   )83( بافليوتش���نكو 

توتنهام.
 وخسر سبارتا براغ التشيكي 
امام ضيفه زيلينا الس���لوفاكي 
الغامبي  0-2 في براغ. وسجل 
مومودو سيزاي )51( وتوماس 

اورافيتش )73( الهدفني.
 وفاز روزنبورغ النرويجي 
على ضيفه كوبنهاغن الدمناركي 
2-1 ف���ي تروندهامي.وس���جل 
ستيفن ايفرسن )23( وماركوس 
هنريكسن )57( هدفي روزنبورغ، 
ويس���بر غرونكيار )84( هدف 

كوبنهاغن.
س���انت  زيني���ت  وف���از   
بطرسبورغ الروسي على ضيفه 
اوكسير الفرنسي 1-0 في سانت 
الكسندر  بطرسبورغ.وس���جل 
كيرياكوف اله���دف في الدقيقة 
الثالثة.فيما تغلب بش���يكتاش 

تعادل ثمين ألياكس مع دينامو كييڤ في »أبطال أوروبا«
خسارة توتنهام في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات 

)أ.پ( مدافع أياكس أمستردام يان فرتونغن يبعد الكرة من أمام مهاجم دينامو كييڤ أندريه شفتشنكو  

الفرنسي فرانك ريبيري يفكر في املوسم اجلديد

األملاني مسعود أوزيل استقر في ريال مدريد

هونيس: ننتظر من ريبيري موسمًا ممتازًا

فولر ينتقد نقل نهائي »األبطال« إلى السبت

ريال مدريد خطف أوزيل..   ومورينيو سعيد

اعتبر رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم اول���ي هونيس ان فريقه ينتظر من النجم 
الدولي الفرنسي فرانك ريبيري موسما ممتازا بعد 
األداء املتواضع في العام املاضي. وتابع هونيس 
في تصريح لوكالة »سيد« االملانية امس االربعاء: 

»فرانك ريبيري مدين لنا وهو يعرف ذلك«.
واجه ريبيري )27 عاما( سلسلة من االصابات 
في املوسم املاضي، كما ان النيابة العامة األملانية 
جتري حتقيقات معه بتهمة ممارسة اجلنس مع 
فتات هوى قاصرة، فضال عن انه تعرض بسبب 

اخلش���ونة لإليقاف عن املباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا التي خس���ر فيه���ا فريقه امام انتر 

ميالن االيطالي 0 � 2.
ولم يتحسن الوضع مع ريبيري اثناء مشاركته 
مع منتخب فرنسا في مونديال جنوب افريقيا 2010 
اذ خ���رج الديوك من الدور االول، وعوقب النجم 
الفرنسي باإليقاف 3 مباريات نتيجة امتناعه عن 
التدريب مع زمالئه اثناء املونديال احتجاجا على 
طرد املهاجم نيكوال انيل���كا من البعثة لتوجهه 

بكلمات نابية ضد املدرب رميون دومينيك.

انتقد املدير الرياض����ي لباير ليڤركوزن األملاني 
رودي فولر قرار رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم، 
الفرنسي ميشال بالتيني، بنقل املباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا من األربعاء الى السبت.
وقال فولر الفائز مع منتخب أملانيا بكأس العالم 
عام 1990 في حديث الى صحيفة »كولنر اكسبرس« 
نش����رته امس االربعاء »انها جرمية ضد البطوالت 
الوطنية، فجميع الفرق س����تهدر وقتها س����دى ملدة 
اسبوعني بسبب فريقني سيخوضان املباراة النهائية 
ل����دوري األبطال«. وتابع »ان إقامة املباراة النهائية 
يوم الس����بت بدال من االربعاء كما حصل في نسخة 

عام 2010 يتسم بالسخف«، مضيفا »انه اكبر خطأ 
ميكن ان نسببه للبطوالت احمللية«.

واتخذ بالتيني قرار نق����ل النهائي من االربعاء 
الى السبت »ملنح الفرصة ألكبر عدد من املشاهدين 

الشباب ملتابعة املباراة«.
أقيمت املباراة النهائية األخيرة السبت 22 مايو 
2010 وف����از فيها انتر مي����الن االيطالي على بايرن 
ميونيخ األملاني 2 � 0 على ستاد »سانتياغو برنابيو« 

في مدريد.
وسيقام نهائي النسخة املقبلة السبت 28 مايو 

2011، أي بعد اسبوعني من انتهاء الدوري األملاني.

قال نادي ڤيردر برمين األملاني، ان صانع ألعابه 
الدولي مسعود اوزيل الذي يدافع عن ألوان الفريق 

منذ 2008 سينتقل الى ريال مدريد االسباني.
وكان اوزيل )21 عاما( محط أنظار املسؤولني في 
ريال مدريد منذ تولى البرتغالي جوزيه مورينيو 
مهمة االشراف على تدريب الفريق الصيف احلالي. 
وقال املدير الرياضي لڤيردر برمين كالوس الوفس 
»نحن نحترم رغبة مس����عود ال����ذي أراد من خالل 
احترافه اضافة خطوة جديدة الى مسيرته الرياضية«. 
ولم يكش����ف النادي عن مدة االنتقال وال عن قيمة 
الصفقة. وكان اوزيل التركي األصل بدأ مس����يرته 
كالعب وسط مع شالكه قبل االنضمام الى صفوف 
ڤيردر برمين في يناير عام 2008 مقابل 4.5 ماليني 
ي����ورو. وينتهي عقد اوزيل ال����ذي برز مع منتخب 
أملانيا في مونديال جنوب افريقيا 2010، مع ڤيردر 
برمين في يونيو املقبل. وحصل ڤيردر برمين حسب 
الصحف األملانية على 20 مليون يورو لقاء التنازل 
عن اوزيل الذي تلقى عروضا كثيرة أبرزها من مان 

يونايتد االجنليزي وبرشلونة االسباني.
وأبدى مورينيو سعادته بالتعاقد مع أوزيل، وقال 
مورينيو: »كان الالعب س����ينهي عقده مع ناديه في 

2011، ولكننا جنحنا في التعاقد معه بسعر يقل كثيرا 
عن قيمته احلقيقية في سوق الالعبني«.

وأضاف مورينيو: »ال ميكننا حقا أن ندع العبا 
بكفاءته يفلت من أيدينا، في هذه الظروف«.

وأصبح أوزيل س����ادس صفقة لريال مدريد هذا 
الصيف بعد التعاقد مع س����امي خضيرة وريكاردو 
كارفاليو وبيدرو ليون وسيرخيو كاناليس وأنخيل 
دي ماريا، لتصل قيمة صفقات النادي امللكي إلى 80 
مليون يورو وهي أعلى قيمة بني األندية االسبانية. 
وأصب����ح أوزيل ثامن العب أملاني يتعاقد معه ريال 
مدريد، وقدم رسميا أمام وسائل اإلعالم امس األربعاء. 
وكشف استطالع رأي أجرته صحيفة »ماركا« األسبانية 
على اإلنترنت شمل 10 آالف و239 قارئا، أن %63.7 
من القراء يؤيدون الصفقة. وذكرت أن ريال مدريد 
رمبا يستغني عن الهولندي رافائيل ڤان در فارت بعد 
انضمام أوزيل. على صعيد آخر، تعادل ريال مدريد 
مع مضيفه ستاندار لياج البلجيكي 1-1 في لياج في 

اطار استعدادات الطرفني للموسم اجلديد.
وتقدم ريال مدريد مبكرا عبر الهولندي رافائيل 
ڤان در فارت )12(، وأدرك س����تاندار لياج التعادل 

بواسطة كريستيان بانتيك )76(.

عالميةتعادل مع ستاندار لياج وديًا متفرقات

 أعلنت مجموعة »كينغ باور غروب«، كبرى شركات 
األسواق احلرة في تايلند، عن شراء نادي الدرجة األولى 
اإلجنليزي لكرة القدم ليستر سيتي، دون اإلفصاح عن 

قيمة الصفقة.
وأوضح فيتشاي راكسريياكسورن رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير التنفيذي ملجموعة »كينغ باور«، التي حتتكر 
عمليات السوق احلرة في مطاري سوفارنابومي ودون 
مويانغ في بانكوك منذ عقود، أن املجموعة وقعت عقدا 

لشراء نسبة 100% من النادي في 12 اجلاري.
 حذر مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم مانو مينيزيس، 
املهاجم الدولي الش��اب نيمار من االنضمام الى تشلس��ي 
االجنليزي واعتبر ان عليه متابعة تقدمه مع نادي سانتوس 

البرازيلي.
وقال مينيزيس: »الكل يفهم قضية نيمار وما يدور في رأسه. 
لكن من مصلحة الكرة البرازيلية أن يبقى مع س��انتوس. 
الفري��ق في القمة، ومن اجليد أن يبق��ى نيمار معه لفترة 

أطول«.
وتردد ان تشلس��ي دفع 24 مليون جنيه استرليني مقابل 

احلصول على خدمات نيمار )18 عاما(.
 وافق املهاجم الويل���زي الدولي كريغ بيالمي على 
االنتقال من مانشس���تر سيتي اإلجنليزي إلى كارديف 
س���يتي بعد وضعه على القائمة الس���وداء في النادي 
بس���بب خالفه مع اإليطالي روبرتو مانشيني، املدير 

الفني للفريق.
ورف���ض بيالمي )31 عاما( عروضا من أندية أخرى في 
الدرجة املمتازة في الدوري اإلجنليزي مفضال االنتقال 

للعب في مدينة كارديف مسقط رأسه.
 اتفق نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي على ضم العب 
خط وسط منتخب إجنلترا جيمس ملنر من نادي أستون فيال 
مقابل نحو 26 مليون جنيه إسترليني )40 مليون دوالر(.

وبدأت املفاوضات بني الطرفني على الصفقة، فيما سينضم 
العب سيتي ستيفن أيرالند إلى أستون فيال في املقابل.

 أعلن وزير الرياضة الكاميروني ميشال زواه في بيان 
ان مدرب منتخب اس���بانيا السابق لكرة القدم خافيير 

كليمنتي عني مدربا جديدا ملنتخب الكاميرون.
وأكد البيان الذي أش���ار الى ان كليمنتي س���يصل الى 
الكامي���رون في 28 اجلاري للتوقي���ع على العقد، »لقد 
مت اختيار كليمنتي لإلش���راف على املنتخب الوطني، 
وسيعاونه الالعبان الدوليان السابقان فرانسوا اومام 
بييك وجاك سونغوو الذي سيشرف على تدريب حراس 

املرمى«.
 تعاقد االحتاد الهندوراسي لكرة القدم مع املدرب املكسيكي 
خوان دي ديوس كاستيو ليقود منتخب الهندوراس االول 
خلفا للكولومبي رينالدو روي��دا الذي قاد البالد لنهائيات 
مونديال 2010 وانتقل لتدري��ب منتخب االكوادور. وذكر 
االحتاد الهندوراس��ي ان عقد كاستيو )59 عاما( ميتد حتى 

31 ديسمبر 2011.
 أعلن نادي بوروسيا دورمتوند االملاني، ان مهاجمه 
الدولي البارغوياني نيلس���ون فالديز سيترك النادي 
لينضم الى صفوف اليكانتي االسباني العائد الى الدرجة 

االولى مقابل 4 ماليني دوالر.
وقال فالديز الذي بلغ مع منتخب بالده الدور ربع النهائي 
من مونديال جنوب أفريقيا 2010، »لقد توصل الناديان 
الى اتفاق حول عملية االنتقال وسأتوجه الى اليكانتي 

القدم رسميا« امام الصحافة وجمهور النادي.
 اختتم��ت املرحلة الثانية من الدوري الفرنس��ي لكرة 
القدم في املوس��م اجلديد، بتعادل موناكو سلبيا مع ضيفه 

مونبلييه.
ورف��ع موناكو رصيده إلى نقطتني ف��ي املركز ال� 14، بعد 
ان حق��ق التعادل الثاني، فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 4 

نقاط في املركز السابع.


