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عالمية متفرقات

)أ.ف.پ( العب باير ليڤركوزن ميكايل باالك يحتفل بهدفه 

جماهير ستيل تطالب بعودة كريمي 
بعد االستغناء عنه لعدم التزامه بالصوم 

غاالس في طريقه
إلى توتنهام

أبدى مشجعو فريق س���تيل أزين طهران 
اإليران���ي لكرة القدم مس���اندتهم للنجم علي 
كرميي، الذي استغنى النادي عن خدماته قبل 
أيام لعدم التزامه بفريضة صوم رمضان، حسبما 

ذكرته وكالة أنباء العمال اإليرانية »إيلنا«.
وكان كرمي���ي قد ش���رب ماء خ���ال احد 

التدريبات، في فترة الصيام.
وهتف املشجعون خال آخر مباراة للفريق، 

قائلني »ال نريد ستيل أزين بدون كرميي«.
وكان النادي قد ذكر في بيان سابقا أن كرميي 
لم يحترم فريضة الصوم في شهر رمضان خال 

التدريب، وبالتالي جرى االستغناء عنه.
وبعد االحتجاجات الهائلة التي ش���هدتها 
األوس���اط الكروية في الباد، اضطرت إدارة 
نادي ستيل أزين لعقد اجتماع طارئ ملناقشة 
األمر مجددا. ولكن لم يجر التوصل إلى قرار 

نهائي حتى اآلن.
وانتشر بشكل كبير في الصفحات األولى 
بالصحف اإليرانية خبر االستغناء عن خدمات 
كرميي الذي قضى موس���مني بني عامي 2005 
و2007 في الدوري األملاني ضمن صفوف بايرن 
ميوني���خ، وكان يوصف بأنه مارادونا القارة 

اآلسيوية.
ومتتع كرميي مبس���اندة كبيرة كما دعمه 
عدة جنوم سابقني من بينهم الاعبان السابقان 

علي دائي ومهدي مهداوي.
وقاال إن اداء فريض���ة الصيام قرار فردي 
يخص كل مسلم وإن عدم االلتزام به ال يجب 
أن يستخدم لفرض عقوبات، خاصة بالنسبة 

لاعب معروف على الساحة الدولية.
واجلدير بالذكر أن كرميي )31 عاما( واحد 

من أكثر الاعبني املثيرين للجدل في إيران.
وفي العام املاضي وضع كرميي علي ذراعه 
شارة خضراء خال مباراة حاسمة في بتصفيات 
كأس العالم في يونيو 2009 في سيول، كإشارة 

لتأييده جبهة املعارضة اإليرانية.
وفي عام 2008 استبعد كرميي من املنتخب 
بعد انتقاداته احلادة لاحتاد اإليراني، ووصف 
مجل���س االدارة بأنه األضعف طوال 10 أعوام 
قضاها في املنتخب وأنه أرجع الكرة اإليرانية 

إلى الوراء بدال من دفعها لألمام.
كذلك وجه كرميي انتقادات إلى إدارة األندية، 
قائا إن األندية في أيدي مسؤولني ال يفقهون 

شيئا في كرة القدم.

أجمعت الصحف االجنليزية 
على ان مدافع منتخب فرنس���ا 
وارسنال س���ابقا وليام غاالس 

سينضم الى توتنهام رسميا.
وكش���فت الصح���ف عن أن 
غ���االس )33 عام���ا( وافق على 
عرض توتنهام غرمي ارس���نال 
التقليدي على ان يخضع لفحص 
طبي روتيني قبل التوقيع على 

العقد.
وكان آخر الع���ب انتقل بني 
صفوف الفريقني هو املدافع اآلخر 
سول كامبل عام 1999، وقد تلقى 
األخير تهديدات بالقتل وشتائم 
من انص���ار توتنهام واتهم بأنه 

خائن.
ويعيش غاالس الذي كان احد 
العبي املنتخب الفرنس���ي الذي 
خرج بخفي حنني من الدور األول 
لكأس العالم، في لندن وهو تدرب 
مبفرده طوال الصيف بعد ان فشل 
في التوصل الى اتفاق مع مدرب 
ارسنال الفرنسي ارسني فينغر 
في جتديد عقده الذي انتهى في 

30 يونيو املاضي.

إيقاف كيروش 30 يومًا وتغريمه 

أوليتش يغيب عن بايرن ميونيخ

قرر االحتاد البرتغالي لكرة الق���دم إيقاف املدرب كارلوس 
كيروش املدير الفني للمنتخب البرتغالي عن ممارس���ة عمله 
ملدة 30 يوما بس���بب إهانته املسؤولني عن اختبارات الكشف 

عن املنشطات.
وبذلك، لن يتمكن كيروش )57 عاما( من قيادة منتخبه في 
مباراتيه أمام منتخبي قبرص والنرويج يومي 3 و7 سبتمبر املقبل 
في بداية مسيرة املنتخب في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األوروبية املقبلة )يورو 2012(، وسيقوده من املدرجات.

كما فرض االحتاد غرامة مالية على كيروش قدرها ألف يورو 
)1280 دوالرا( بسبب هذه احلادثة قبيل املشاركة في كأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا.

أعلن مدرب نادي بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال ان 
مهاجم الفريق الكرواتي ايڤيتش���ا اوليتش س���يغيب عن املاعب 

لفترة غير محددة إلصابة في ركبته.
وقال ڤان غال »من الصعب حتدي���د طبيعة اإلصابة، لقد قرر 
اجله���از الطبي عدم إجراء عملية جراحي���ة لكن معاجلة اإلصابة 

تتطلب وقتا«.
وكان أوليتش تألق املوس���م املاضي وس���جل 19 هدفا لبايرن 
ميونيخ في مختلف املس���ابقات،  وق���د أصيب في مباراة منتخب 

باده الودية ضد سلوڤاكيا األسبوع املاضي.

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االس����باني في 
التعاقد مع قلب هجوم على الرغم من ان املدير العام األرجنتيني خورخي 
فالدان����و أكد يوم األربعاء املاض����ي ان صفقة التعاقد مع صانع األلعاب 

األملاني مسعود اوزيل هي األخيرة للفريق امللكي هذا املوسم.
ومن األسماء املطروحة لانضمام الى الفريق امللكي، األملاني ماريو 
غوميز من بايرن ميونيخ، والعاجي ديدييه دروغبا من تشلسي االجنليزي 

واالسباني فرناندو يورينتي من اتلتيك بلباو االسباني.

 اعلن املدير الرياضي لفريق فولڤس����بورغ االملاني لكرة القدم، 
ديتر هوني����س ان النادي تراجع عن ضم البرازيلي دييغو ريباس 
العب وسط يوڤنتوس االيطالي.  واكد هونيس: »الوضع الذي منر به 
حاليا يقضي باقفال البحث بهذا االمر، والوضع ال يتحمل مسؤوليته 
دييغو او نحن، اننا متفقون مع هذا الاعب«.  وقال هونيس: »في 
بادئ االمر عرضوا علينا دييغو ثم قيل لنا بعد ذلك انه ليس للبيع، 
نحن نريد وضع حد لهذا االمر الذي كان يبدو انه ليس له نهاية«.

فولڤسبورغ يتراجع عن ضم دييغومورينيو للتعاقد مع مهاجم

مرسيليا وليون يبحثان عن فوز أول بمواجهة لوريان وبرست

تشلسي لمتابعة االنطالقة القوية أمام ويغان.. وقمة بين شالكه وهامبورغ 
في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بـ »يوربا ليغ«

فوز يوڤنتوس وليڤربول ومانشستر سيتي

برشلونة لتبديد الشكوك مع أشبيلية

إنتر ميالن وروما يتصارعان على »السوبر«

قطع يوڤنتوس االيطالي العريق نصف الطريق 
نحو بلوغ دور املجموعات من »يوروبا ليغ« لكرة 
القدم بفوزه الثمني شتورم غراتس النمسوي خارج 
ارض����ه 2 � 1  في مباراة الذهاب من دور امللحق، في 
املقابل حقق ليڤرب����ول االجنليزي فوزا هزيا على 

طرابزون سبور التركي بهدف وحيد.
في املباراة االولى، تقدم فريق »السيدة العجوز« 
بهدف لبونوتشي )16(، قبل ان يدرك الفريق النمسوي 
التعادل عبر شيلديفيلد )82(، لكن الكلمة االخيرة كانت 
ملهاجم يوڤنتوس البرازيلي االصل االيطالي اجلنسية 
اماوري الذي وج����ه ضربة قاضية للفريق املنافس 

بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وفي املباراة الثانية، اراح مدرب ليڤربول روي 
هودجسون 4 العبني اساسيني هم ستيفن جيرارد 
واالس����باني فرنان����دو توري����س والصربي ميان 
يوفانوفيتش واالرجنتيني خافيير ماسكيرانو قبل 
لقاء القمة املرتقب ضد مانشستر سيتي في الدوري 
احمللي االثنني املقبل. وقدم الفريق الشمالي عرضا 
هزيا في الشوط االول لكنه جنح في وقته الضائع 
في ان يسجل هدف املباراة الوحيد بواسطة جناحه 

الهولندي راين بابل.
وفي الش����وط الثاني ش����ارك توريس وسنحت 

لليڤربول فرص عدة للتسجيل لم يستغلها كما يجب. 
وحقق سيبير الروس����ي مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزه على ايندهوفن الهولندي بطل اوروبا عام 1988 
بهدف مقابل ال ش����يء. وخطت فرق باير ليڤركوزن 
االملاني وسسكا موسكو الروسي وشتوتغارت االملاني 
خطوة كبيرة نحو بل����وغ دور املجموعات بفوزها 
على سيمفيروبول االوكراني )3 � 0( وانورثوزيس 
القبرصي )4 � 0( وسلوفان براتيسافا السلوفاكي 
)1 � 0( عل����ى التوالي. وأحرز النجم األملاني الدولي 
املخض����رم مايكل باالك هدفا لباي����ر ليڤركوزن في 
الدقيق����ة األخيرة من املباراة من ضربة جزاء، وقال 
باالك »أش����عر بالسعادة لعودتي إلى املاعب، إنني 
بصحة جيدة وأشعر بالسعادة ألنني خضت مباراتي 
األولى بعد التعافي من اإلصابة«.  وحقق مانشستر 
سيتي االجنليزي املدجج بالنجوم فوزا خارج ارضه 

على تيمشوارا الروماني بهدف يتيم.
وافتتح املهاجم االيطالي اجلديد ماريو بالوتيللي 
في صفوف سيتي رصيده التهديفي منذ انتقاله اليه 
االسبوع املاضي بتس����جيله هدف املباراة الوحيد 
بعد نزوله احتياطيا منتصف الش����وط الثاني، بيد 
ان فرحة بالوتيلل����ي لم تدم طويا النه اصيب في 

اواخر املباراة وخرج على حمالة.

يس���تضيف برشلونة بطل 
الكأس  الدوري أشبيلية حامل 
في مباراة اإلياب في كأس السوبر 

االسبانية.
وخسر برشلونة أمام أشبيلية 
1 - 3 في مب���اراة الذهاب التي 
أقيمت السبت املاضي على ملعب 

أشبيلية.
وكان من بني أسباب الهزمية 
أن جوس���يب غوارديوال املدير 
الفن���ي لبرش���لونة ل���م يدفع 
بالاعبني ال� 8 الذين ش���اركوا 
مع املنتخب االسباني في مباراة 
ودية امام املكسيك وعادوا إلى 
أسبانيا قبل يوم واحد من إقامة 

مباراة الذهاب.
وبدال من هؤالء النجوم، دفع 

غوارديوال بعدد من العبي فريق 
الشباب، لكنه مني بهزمية أثارت 

الشكوك حول الفريق.
وبعدها، أثار غوارديوال الشكوك 
بشكل أكبر بالتأكيد على أنه ال يريد 
من نادي����ه إبرام أي تعاقدات هذا 
الصيف، ألنه يفضل االعتماد على 

الاعبني الشبان.
واستعد الاعبون الدوليون ال� 
8 الذين غابوا عن مباراة الذهاب 
وأصبحوا جاهزين للمشاركة في 

مباراة اليوم.
وق����ال ڤيكتور ڤالديز حارس 
مرمى برشلونة »سيكون رائعا أن 
نلعب مجددا في ستاد كامب نو. 
أعتقد أننا نستطيع تعويض فارق 
الهدف����ني وحتقيق الفوز باللقب. 

لكن ذلك لن يكون سها«.
وينتظر أن يشارك في املباراة 
ديڤيد ڤيا وأدريانو اللذان أصبحا 
الصفقتني الوحيدتني لبرشلونة 
هذا املوس����م لتكون املباراة هي 
األولى لهم����ا مع فريقهما اجلديد 

على ستاد »كامب نو«.
املقابل، يخوض أشبيلية  في 
املب����اراة مبعنويات س����يئة بعد 
هزميته أمام مضيفه س����بورتنغ 
براغا البرتغالي 0 - 1 في الدور 

التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.
وقال دييغو كابل بعد املباراة 
»يتعني علينا نسيان كل ما يتعلق 
باملباراة. يجب أن نركز اآلن في 
زيارتنا إلى برشلونة وليس في 

أي شيء آخر«.

بعد فوزه بالثاثية التاريخية 
انتر  في املوسم املاضي، يسعى 
ميان إلى التغلب على روما اليوم 
السبت ليضيف لقب كأس السوبر 

اإليطالية.
وأنهى روما املوسم املاضي في 
املركز الثاني الدوري خلف انتر 
الذي توج باللقب كما خسر روما 
أم����ام انتر 0 - 1 في نهائي كأس 
إيطالي����ا في مطلع مايو املاضي، 
فيما توج انتر بألقاب دوري وكأس 

إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.
ويفتت����ح الفريقان املوس����م 
اجلدي����د باملواجهة على س����تاد 
»جيوس����يبي ميازا« في مدينة 

ميانو في لقاء صعب.
وستكون هذه املباراة هي األولى 
للمدرب االسباني رافاييل بنيتيز 

مع فريقه اجلديد انتر ميان حيث 
حل مكان املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي انتقل لتدريب ريال 

مدريد االسباني.
كما تشهد املباراة عودة املهاجم 
البرازيلي أدريانو إلى امللعب الذي 
تألق عليه في املاضي مع انتر بني 
عامي 2001 و2009 رغم ابتعاده 
لبعض الفترات عن صفوف الفريق 
في املاضي بسبب اإلعارة أو تناول 

الكحوليات.
املهاجم  وتعاق����د روما م����ع 
البرازيلي هذا الصيف بعد موسم 
قضاه الاعب في صفوف فامنغو 
امل����درب اإليطالي كاوديو  لكن 
الفني للفريق  املدي����ر  رانييري 
يفضل االعتماد على فرانشيسكو 
توت����ي واملونتينيغ����ري ميركو 

ڤوسينيتش لقيادة الهجوم.
ويأمل رانييري في أن يتعافى 
كل من العب خط الوسط التشيلي 
ديڤيد بيت����زارو وحارس املرمى 
البرازيلي جوليو سيرجيو الذي 
سيحل مكانه الروماني بوجدان 

لوبون إذا لم يستطع اللعب.
ويعتمد انتر في هجومه على 
األرجنتيني املتألق دييغو ميليتو 
الذي سجل هدف الفوز على روما 
في نهائي كأس إيطاليا كما أحرز 
22 هدف����ا في ال����دوري اإليطالي 

املوسم املاضي.
ومازال ميليت����و هو املصدر 
الرئيسي ألهداف انتر، ويعاونه 
في خط الهجوم كل من الكاميروني 
صامويل إيتو والهولندي ويسلي 

سنايدر.

مباريات اليوم السبت بالتوقيت المحلي
 انجلترا )المرحلة الثانية(

أبوظبي الرياضية 5HD5ارسنال � باكبول 

أبوظبي الرياضية 5HD6برمنغهام � باكبيرن 

أبوظبي الرياضية 5HD4ايفرتون � ولفرهامبتون 

أبوظبي الرياضية 5HD3ستوك سيتي � توتنهام 

أبوظبي الرياضية 5HD7بروميتش � سندرالند 

أبوظبي الرياضية 5HD8وست هام � بولتون 
أبوظبي الرياضية 7:15HD3ويغان � تشلسي 

المانيا )المرحلة األولى(
4:30هوفنهامي � فيردر برمين 

4:30مونشنغادباخ � نورمبرغ 

4:30كولن � كايزرساوترن 
4:30فرايبورغ � سانت باولي 

4:30هانوفر � فرانكفورت 

دبي الرياضية 7:301هامبورغ � شالكه 

فرنسا )المرحلة الثالثة(
8لنس � موناكو 
اجلزيرة الرياضية +810ليون � برست 

اجلزيرة الرياضية +84مرسيليا � لوريان 
8نيس � نانسي 

8رين � سانت اتيان 
8تولوز � ارل افينيون 
اجلزيرة الرياضية +104اوكسير � فالنسيان 

إسبانيا )إياب كأس السوبر(
اجلزيرة الرياضية +9:302برشلونة � أشبيلية 

إيطاليا )كأس السوبر(

أبوظبي الرياضية 9:451انترميان � روما

 أعلن املهاجم البرازيلي الشاب نيمار رسميا رفضه 
للع���رض الذي تقدم به تشلس���ي اإلجنليزي لضمه، 
ووعد بالبقاء مع ناديه احلالي س���انتوس على األقل 

حتى منتصف عام 2011.
  اشاد وفد مفتشي االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
مبلف روس��يا الس��تضافة نهائيات كأس العالم، وابدى 
اعجاب��ه بالتزام الرجل القوي في روس��يا رئيس الوزراء 

فالدميير بوتني باالستضافة.
ويأت��ي اعالن املفتش��ني بعد زيارة اس��تمرت 4 ايام الى 
روس��يا، احملطة اخلامسة له للدول التي اعلنت ترشيحها 

الستضافة مونديالي 1918 و2022.
  اعل���ن ن���ادي سلت���يك االسك����وتلندي لك���رة 
القدم في موقع���ه على شب��كة االن���ترنت ان الظهير 
االمي������ن االمل���اني الدولي الس���ابق اندرياس هينكل 
تع���رض الصابة بالغة في الرب���اط الصليبي للركبة 
خال التمارين س���يغيب على اثرها عن املاعب حتى 

نهاية املوسم.
 اكد نادي سسكا موسكو الروسي على موقعه الرسمي 
على ش��بكة االنترن��ت توصله الى اتف��اق مع يوڤنتوس 
االيطالي بش��أن انتق��ال جن��اح االول الصربي ميلوش 

كراسيتش الى الثاني.
  قال نادي اشبيلية االسباني لكرة القدم انه مدد عقد 
مدافع الوسط الفرنسي جوليان ايسكوديه موسمني 

حتى عام 2013.

إلى تأكيد  يسعى تشلس���ي 
انطاقت���ه القوية ف���ي الدوري 
االجنليزي املمت���از لكرة القدم، 
عندما يح���ل ضيفا على ويغان 
الي���وم الس���بت ف���ي اجلول���ة 

الثانية.
ق���د نفض  وكان تشلس���ي 
املباريات  الهزائم في  عنه غبار 
التجريبية ثم في درع املجتمع 
ضد مان يونايتد، ليحقق فوزا 
الفتا على وست بروميتش البيون 
الصاعد حديثا الى دوري النخبة 
بستة أهداف نظيفة منها ثاثية 
ملهاجمه العاجي ديدييه دروغبا 

هداف الدوري املوسم الفائت.
وقد مينح مدرب تشلس���ي 
االيطالي كارلو انشيلوتي العب 
وسطه البرازيلي راميريس املنتقل 
الي���ه حديثا من بنفي���كا مركزا 
اساسيا على حساب النيجيري 

جون اوبي ميكل.
وكان الفريق اللندني قد حصل 
على خدمات راميريس لرحيل 3 
العبني في خط الوسط هم االملاني 
ميكايل باالك والبرتغالي ديكو 

واحمللي جو كول.
املقابل، اس���تهل ويغان  في 
مش���واره في املوس���م اجلديد 
باس���وأ طريقة ممكنة بسقوطه 
املذل على أرض���ه أمام باكبول 
الصاعد حديثا الى دوري االضواء 

برباعية نظيفة.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
ارسنال مع باكبول، وبرمنغهام 
م���ع باكبي���رن، وايفرتون مع 
ولفرهامبتون، وستوك سيتي 
مع توتنهام، ووست بروميتش 
البيون مع س���ندرالند، ووست 

هام مع بولتون.

المانيا

يخوض شالكه أقوى مباريات 
املرحلة الثانية من الدوري االملاني 
»بوندسليغا« اليوم السبت عندما 

يحل ضيفا على هامبورغ.
وعزز شالكه وصيف املوسم 
املاضي هجومه باسطورة ريال 
مدري���د االس���باني املخض���رم 
راوول غونزاليز مقابل 8 مايني 

يورو.
املدرب  وس���يحارب فري���ق 
فيليكس ماغات على جبهة دوري 
أبطال  أوروبا  أيضا، وهو ضم 
املدافع الدولي السابق كريستوف 
ميتس���لدر بعقد حر بعد انتهاء 
عقده مع ريال مدريد االسباني 
اليوناني كيرياكوس  واملداف���ع 
بابدوبولوس، لكنه خسر هدافه 
في املوسم املاضي كيفن كوراني 
الى دينامو موس���كو  املنتق���ل 

الروسي.
وبعد بداية موسم قوية، تراجع 
هامبورغ الى املركز السابع، لكنه 
يعتمد حتت اشراف مدربه اجلديد 
أرمني فيه عل���ى الدولي بيوتر 
تروخوفسكي، الهداف الهولندي 
املخضرم رود فان نيس���تلروي 
والقائد اجلديد هايكو فيسترمان 
القادم من شالكه مقابل 7.5 مايني 

يورو.
كم���ا تعاق���د هامب���ورغ مع 
العب الوس���ط الصربي غويكو 
كاتسار من هرتا برلني مقابل 5.5 
مايني يورو، مقابل تخليه عن 
ظهيره الدول���ي جيروم بواتنغ 
الى مانشستر سيتي االجنليزي 

مقابل 12.5 مليون يورو.
ويلتق���ي فيردر برمين ثالث 
املوس���م املاضي مع هوفنهامي، 
وال شك ان انتقال صانع االلعاب 
الدولي مسعود أوزيل الى ريال 
مدريد االسباني مقابل 18 مليون 
يورو سيضعف ترسانة فيردر 
برمين، اال ان تألق العب الوسط 
الدولي املوه���وب ماركو مارين 
والقائد املخضرم تورسنت فرينغز 
واملهاج���م البيروف���ي كاوديو 
بيتزارو سيبقي الفريق االخضر 
ضمن دائرة املنافسة، وهو أكد 
ذلك من خال فوزه القوي على 
سمبدوريا االيطالي 3-1 في ذهاب 
امللحق املؤهل الى دور املجموعات 

في دوري أبطال  أوروبا .
وتعاقد برمي���ن مع اجلناح 
مارك���و  الش���اب  النمس���وي 
أرنوتوفيتش )21 عاما( من انتر 
ميان االيطالي مقابل 6.5 مايني 

يورو.
وفي باق���ي املباريات، يلعب 
مونش���نغادباخ  بوروس���يا 
م���ع نورمب���رغ، وكول���ن مع 
الصاع���د،  كايزرس���اوترن 
وفرايب���ورغ مع س���انت باولي 
الصاعد، وهانوڤر مع اينتراخت 

فرانكفورت.

فرنسا

يبحث مرسيليا حامل اللقب 
املوسم املاضي عن اول فوز على 
حس���اب ضيفه لوري���ان اليوم 
الس���بت في اجلولة الثالثة من 
بطولة فرنسا، بعد سقوطه في 
مباراتيه االوليني بشكل مفاجئ 
أمام كاين على أرضه 1-2، وأمام 

ڤالنسيان 3-2.
وكان مرسيليا قد توج بطا 
املوسم املاضي بعد غياب دام 18 
عاما، كما احرز ايضا كأس رابطة 
االندية الفرنسية، لكنه عانى في 
مطلع هذا املوس���م لعدة اسباب 
ابرزها امل���د واجلزر الذي رافق 
الدوري  انتقال مهاجمه وهداف 
املوسم املاضي مامادو نيانغ الى 

فنربغشه التركي، واملشكلة التي 
يواجهها مجلس االدارة واجلهاز 
الفني مع املهاجم املشاكس حامت 
بن عرفة الذي يريد ترك النادي 

بأي ثمن.
وازاء الوض���ع احلرج الذي 
مير به الفري���ق اجلنوبي الذي 
يتمتع بشعبية كبيرة، سارع الى 
التعاقد مع مهاجم نيس الدولي 
ريك رميي الذي يتوقع له النقاد 
مس���تقبا كبيرا، في حني اعرب 
املدرب ديدييه ديشان عن رغبته 
في احلصول على خدمات مهاجم 
منتخب فرنسا اآلخر اندريه بيار 

جينياك من تولوز.
ويعاني مرس���يليا أيضا من 
اصابة قلبي الدفاع سليمان ديوارا 
وستيفان مبيا، وال ميلك الفريق 
البديل لهما خصوصا انه مدعو 
هذا املوسم خلوض دوري أبطال  

أوروبا .
وتبدو الفرصة سانحة أيضا 
أمام ليون ليسجل اول انتصار 
له هذا املوسم عندما يستضيف 

برست املتواضع.
وكان ليون قد سقط في فخ 
التعادل السلبي على ارضه مع 
موناك���و، قبل ان يس���قط أمام 
كاين 2-3 الصاع���د حديثا هذا 

املوسم.
ويحوم الشك حول مشاركة 
املدافع���ني كريس قائ���د الفريق 
والظهير االيسر الدولي ميشال 

باستوس بداعي االصابة.
وق���ال حارس مرم���ى ليون 
واملنتخب الفرنسي هوغو لوريس 
»لسنا معتادين على هذا النوع من 
االنطاقة السيئة، يتعني علينا ان 
نتعلم من درس املباراتني االوليني 
حيث تبني بوضوح عدم التوزان 

بني خطي الدفاع والهجوم«.
وف���ي املباري���ات االخ���رى، 
يلتقي لنس مع موناكو، وليون 
مع برس���ت، ونيس مع نانسي، 
ورين مع سانت اتيان، وتولوز 
افينيون، واوكسير مع  ارل  مع 

ڤالنسيان.


