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عالمية متفرقات

مان يونايتد في اختبار فوالم..وباريس سان جرمان لتعميق جراح بوردو

»شفايني« يمنح بايرن ميونيخ فوزاً صعباً..ودورتموند يصطدم بليڤركوزن
بدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع 
عن لقبه بفوز صعب على ضيفه 
فولفس���بورغ، بطل املوسم قبل 
املاضي، 2-1 في افتتاح منافسات 
الدوري االملاني لكرة القدم ملوسم 
2010-2011.  على ملعب »اليانز 
ارينا« وامام 69 الف متفرج، افتتح 
الفريق الباڤاري التسجيل في وقت 
مبكر عبر الشاب توماس مولر )20 
عاما(، احد ابرز جنوم مونديال 
2010 في جن���وب افريقيا، الذي 
تلقى متريرة من طوني كروس 
داخل املنطقة تابعها بيسراه من 
مس���افة قريبة في اسفل الزاوية 
اليمنى ملرمى احلارس السويسري 

دييغو بيناليو )9(.
 ولم يستطع اي من الفريقني 
رغم احملاوالت اخلطرة واملتكررة 
تعديل النتيجة في الوقت املتبقي 

من الشوط االول.
 وفي الش���وط الثاني، ادرك 
ڤولفس���بورغ التعادل في وقت 
مماثل اي بعد مرور 9 دقائق واثر 
محاولة من البوس���ني زفيزدان 
ميسيموڤيتش حولها احلارس 
الدولي االملاني هانز يورغ بوت الى 
ركنية نفذها الالعب نفسه دومنا 
البوسني  ابطاء ووضع مواطنه 
االخر ادي���ن دزيكو رأس���ه في 
طريق الكرة وحولها الى الشباك 

.)54(
 وكم���ا ف���ي الش���وط االول، 
توال���ت ف���ي الثان���ي الهجمات 
املكثفة والفرص الضائعة فبقي 
التعادل سيد املوقف حتى الدقيقة 
الثانية م���ن الوقت بدل الضائع 
حني وجه النجم االخر باستيان 
شفاينشتايغر »شفايني« الضربة 
القاضية الى الضيوف اثر ركنية 
نفذها الفرنس���ي فرانك ريبيري 
وتابعها االول بيمناه من نحو 6 

امتار في قلب املرمى.

 وتختتم املرحلة االولى اليوم 
االحد مبباراتني، فيلتقي ماينتس 
مع شتوتغارت ويخوض بوروسيا 
دورمتوند مباراة قوية مع باير 
ليفركوزن العائد الى صفوفه جنمه 

السابق ميكايل باالك. 

انجلترا 

يتطل���ع م���ان يونايت���د الى 
مواصلة بدايته الرائعة في الدوري 
املمت���از عندما يحل  االجنليزي 
ضيفا على فوالم اليوم االحد في 

اجلولة الثانية.
 وكان م���ان يونايتد قد حقق 
ف���وزا متوقعا على نيوكاس���ل 
بثالثية نظيفة، في مباراة تابع 
فيها جنم���ه وهدافه واين روني 
عروضه الس���لبية وبدا واضحا 
انه ف���ي حاجة الى بعض الوقت 

الستعادة لياقته البدنية.
 ولم يس���جل روني اي هدف 
في مختلف املسابقات منذ ان هز 
شباك بايرن ميونيخ في الدور ربع 
النهائي من دوري ابطال اوروبا 

في 30 مارس املاضي.
 في املقابل، س���يحاول فوالم 
املتج���دد بقي���ادة مدربه اجلديد 
مارك هيوز الذي حل مكان روي 
هودجس���ون املنتقل بدوره الى 
ليڤربول، ان يلحق الهزمية الثالثة 
على التوالي ب� »الشياطني احلمر« 
كما فعل في املوس���مني املاضيني 

على ارضه.
 وسقط مان يونايتد املوسم 
املاضي على ملعب »كرافني كوتيج« 
بثالثية نظيفة لكنه خاض املباراة 

في غي���اب رباعي خ���ط دفاعه، 
اليكس  واضطر مدربه »السير« 
فيرغسون الى اشراك مايكل كاريك 
ودارين فليتشر في مركزي قلب 
الدفاع، وفي مباراة ثانية، يلتقي 

نيوكاسل مع استون ڤيال.

فرنسا 

يأمل باريس سان جرمان الذي 
حقق انطالقة جيدة هذا املوسم 
في تعميق جراح بوردو بقيادة 
مدربه اجلديد ج���ان تيغانا في 

اجلولة الثالثة من بطولة فرنسا 
اليوم االحد.

 وخس���ر بوردو بطل املوسم 
قبل الفائت مباراتيه االوليني امام 
مونبلييه وتولوز، فبدأ الضغط 
كبيرا على عاتق تيغانا احد رباعي 
خط الوسط الشهير في صفوف 
الديوك في الثمانينيات الى جانب 
ميشال بالتيني ولويس فرنانديز 
وال���ن جيريس، وف���ي مباراتني 
اخريني، يلتقي مونبلييه مع كاين، 

وسوشو مع ليل.

مباريات اليوم األحد بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثانية(
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مان يونايتد يمدد عقد فيديتش
ذكر نادي مان يونايتد االجنلي���زي لكرة القدم، على موقعه في 
شبكة االنترنت انه مدد عقد مدافعه الدولي الصربي نيمانيا فيديتش 

حتى 2014.
وكان النادي االجنليزي قد اعلن الشهر املاضي ان فيديتش )28 
عام���ا( قبل االقتراح الذي قدمه له لتمديد عقده، وهو بتوقيعه على 

العقد اجلديد ينسف جميع الشائعات حول رحيله.
وقال االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد »نحن 
سعداء لتمديد عقده. هذا يقضي على جميع التكهنات التي تكاثرت 

في االشهر املاضية. 
لقد أصبح احد أفض���ل الالعبني في أوروبا في مركز قلب الدفاع 

ونحن سعداء لبقائه معنا في السنوات املقبلة«.

ديميكيليس يطالب باالنتقال من بايرن 
 رف���ض املدافع االرجنتيني مارتن دمييكيليس املش���اركة في 
مباراة فريقه بايرن ميونيخ وڤولفس���بورغ ضمن املرحلة االولى 
من بطولة املانيا، بعدما وضعه املدرب الهولندي لويس ڤان غال 

على الئحة البدالء، حسبما ذكر رئيس النادي الباڤاري.
كما طلب الالعب الذي يحمل ألوان بايرن منذ العام 2003 وضعه 
عل���ى الئحة االنتقاالت وقال لصحيفة »بيلد« االملانية: »انها فترة 
توشك على االنتهاء، من االفضل للجميع أن ميشي كل في طريقه، 
ال أعتقد ان األمور يجب ان تستمر على هذا النحو في وقت يدرك 

الكل ان االنشقاق قد حصل«.
كما أكد رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه أن الالعب رفض 
تسجيل اسمه على ورقة املباراة: »ال يعني هذا انه يريد ترك النادي، 

لكنه يشعر بخيبة األمل«.
وأضاف: »نحن بحاجة ألربعة العب���ني في مركز قلب الدفاع« 
مستبعدا التخلي عن الالعب في فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.  

أما ڤان غال، فقال: »اتخذت قراري وعلى الالعب تقبله.

فينغر يصف سكولز بـ »القذر«!
شن الفرنسي أرسني فينغر، املدير الفني الرسنال االجنليزي 
هجوما الذعا على النجم االجنليزي بول س����كولز واصفا اياه 
ب� »القذر« وحس����بما ذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية في 
عددها الصادر امس السبت فان املدرب قد ادعى في تصريحات 
صحافية ان العب وس����ط مان يونايت����د املخضرم ميتلك في 
حياته »جانب����ا مظلما«، مضيفا: »انا آس����ف فهو ليس العبا 

نظيفا بالنسبة لي«.
هذا وينتظر ان تتسبب تلك التعليقات في اثارة غضب املدير 
الفني ملان يونايتد السير اليكس فيرغسون السيما ان سكولز 
الذي يبلغ من العمر 35 عاما قد ظهر مبستوى رفيع في املباراة 
التي فاز فيها فريقه يوم االثنني املاضي على نيوكاسل بثالثة 

اهداف نظيفة ضمن الدوري االجنليزي.
وبسؤاله عن سكولز قال فينغر: من منا ال يريد العبا جيدا 
مثل بول س����كولز في فريقه؟ لكن اس����ألوني اذا ما كان العبا 
نظيفا ام ال، وحينها سأقول ال، انا اسف، فانا اعتبره العبا غير 
نظيف، وهناك قدرا ضئيال من اجلانب املظلم في شخصيته، 
وال احب بعض االش����ياء التي يفعلها وليس النك تقدمت في 

السن فجأة ان تكون قديسا.

مرسيليا يكتشف تشوهًا في قلب ريمي
أكد طبيب نادي مرس���يليا بطل الدور الفرنسي لكرة القدم ان 
الفحص بالرنني املغناطيسي الذي خضع له املهاجم الدولي لويك 

رميي املنتقل من نيس، كشف تشوها في قلب الالعب.
وأوضح الطبيب ان رميي سيخضع غدا االثنني لفحوص معمقة 
جل���الء األمر. وكان مرس���يليا قد أعلن انه توص���ل الى اتفاق مع 
نيس يقضي بضم مهاجم منتخب فرنسا لويك رميي الى صفوفه 
وسيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع على العقد رسميا 

ثم يقدم  امام الصحافة.
على صعيد آخر، أكد مرسيليا وتولوز انهما توصال الى اتفاق 
ح���ول انتقال املهاجم الدولي بي���ار اندريه جينياك من الثاني الى 

االول، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ڤيردر بريمن يضم البرازيلي ويسلي 
قال نادي ڤي���ردر برمين االملاني انه تلقى موافقة س���انتوس 

البرازيلي لضم العب وسط االخير ويسلي الى صفوفه.
وسيوقع ويسلي )23 عاما( على كشوفات برمين ملدة 4 أعوام، 
ول���م يتم االعالن عن قيمة الصفقة لك���ن تردد انها تقارب ال� 7.5 

ماليني يورو. 
وقال ويس���لي عل���ى املوقع الرس���مي لبرمي���ن: »كنت أحلم 
دوم���ا باالحتراف ف���ي بطولة كبرى وفي فريق كبير، أنا س���عيد 

للغاي��ة«.
وأشاد مدرب الفريق توماس شاف بقدوم ويسلي كما قال كالوس 
الوفس مدير عام برمين: »ويسلي العب متعدد األدوار، وسيشكل 

اضافة قوية لفريقنا. ميكنه شغل أي مركز في خط الوسط«.

 يتفاوض ناديا اشبيلية االسباني وأرسنال االجنليزي 
النتقال املدافع الفرنس���ي سيباستيان سكيالتشي الى 
الفريق اللندني، حسبما ذكر املدير الرياضي الشبيلية. 
وأكد الفرنس���ي ارس���ني فينغر مدرب ارسنال اهتمامه 
مبواطنه، لكن���ه رأى ان ضمه الى صف���وف فريقه من 

الصعب ان يتحقق.
 اس��تقال مدرب منتخ��ب أوكرانيا لك��رة القدم ميرون 
ماركيفيت��ش من منصبه بعد ق��رار االحتاد احمللي مبعاقبة 
فريقه ميتاليس��ت خاركيف بداعي التالعب في نتائج احدى 

املباريات.
 انتقل العب خط الوسط الهولندي إدغار ديڤيدز )37 
عاما( إلى فريق كريستال باالس املنافس في دوري الدرجة 
األولى اإلجنلي���زي لكرة القدم، بعدما توصل إلى اتفاق 

يقضي بحصوله على راتب طوال فترة املشاركة.
 اقترب نادي نابولي اإليطالي لكرة القدم من ضم اجلزائري 
الدولي حسان يبدة العب خط وسط بنفيكا البرتغالي، بعقد 
إعارة حتى نهاية املوسم. وذكرت صحيفة »كورييري ديللو 
س��بورت« اإليطالية في موقعها عل��ى االنترنت أن نابولي 
ميكن��ه التعاقد نهائيا مع يبدة في نهاية املوس��م مببلغ 4.5 

ماليني يورو.
 حقق املهاجم الكرواتي الدولي ايفيكا كالس���نيتش 
أولى خطوات النجاح في القضية املدنية التي أقامها ضد 

أطباء فريقه السابق ڤيردر برمين األملاني.
وقام كالسنيتش العب بولتون اإلجنليزي حاليا مبقاضاة 

أطباء ڤيردر برمين بعد إجرائه عملية زراعة كلى.
ويقول كالسنيتش إن األطباء لم يكتشفوا طبيعة املرض 

الذي كان يعاني منه.
وأوضحت محكم���ة في برمين أن هناك خطأ في العالج 

وأن األطباء يتحملون بعض املسؤولية عنه.
 أعلن نادي أوملبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم 
أن املهاجم الصربي الدولي ماركو بانتيليتش انضم الى صفوفه 
ملدة عامني، كما تعاقد مع العب وسط ڤياريال االسباني دافيد 

فوستر )28 عاما( ملدة 3 أعوام مقابل 1.5 مليون يورو.
 ضم نادي وست بورميتش البيون االجنليزي لكرة 
القدم، النيجيري بيتر ادميوجني والكاميروني س���ومن 
تشوي مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي والعب وسط 
ريد بول سالزبورغ النمساوي على التوالي ملدة عامني.

 جرى اعتقال العب كرة السلة الصربي نيناد كراستيتش 
لفت��رة قصيرة، بعدما قذف كرس��يا عل��ى العبي املنتخب 
املنافس خالل مشاجرة في مباراة ودية مع اليونان حتولت 
الى اش��تباك باأليدي. ومن احملتمل ان يكون لالشتباك بني 
الالعبني عشية بطولة العالم، تأثير كبير على وضع املنتخبني 
اللذين يتنافس��ان من اجل احلصول على مركز متقدم في 

البطولة املقبلة التي ستقام في تركيا.
 أكد املدير التنفيذي للجنة األوملبية الدولية جيلبرت 
فيلي أن 17 أو 18 بلدا أبدوا رغباتهم في استضافة دورات 

ألعاب أوملبية للشباب في املستقبل.
وكان من بني الدول املتقدمة الستضافة أوملبياد الشباب 
دولة أفريقية وأخرى من أميركا الالتينية إلى جانب عدد 
من املدن في الواليات املتحدة. وقال فيلي: »توجد رغبة 
الس���تضافة األوملبياد في العديد من األماكن املختلفة«، 

مشيرا إلى أنه لن يذكر أسماء هذه الدول أو املدن.
 رفضت احلكومة األملاني��ة تقدمي املزيد من الدعم املالي 
مللف مدينة ميونيخ لطلب استضافة دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية عام 2018. وصرح وزير الداخلية توماس دي ميزير 
لوكال��ة األنباء األملانية بأن احلكوم��ة ال تعتزم دعم ميزانية 

ملف طلب استضافة األوملبياد.
وكان الرئي��س التنفيذي للجنة املس��ؤولة فيلي بوغنر عن 
امللف، قد طالب بتمويالت تساعد على الوفاء بامليزانية التي 

ارتفعت إلى 33 مليون يورو )41.8 مليون دوالر(.

صرح مدرب برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة القدم في املوسمني االخيرين 
خوس���يب غوارديوال بانه يريد ضم العب واحد فق���ط لتعزيز صفوف فريقه الذي 
يض���م حاليا 19 العبا.  وقال غوارديوال ف���ي مؤمتر صحافي »بامكان العب واحد ان 
يأتي، واذا لم يتحقق هذا االمر فنحن 19 العبا في الفريق االول اضافة الى االستعانة 
مبا بني 3 و8 العبني في الفريق الثاني«.  ولم يضم برشلونة سوى العبني في سوق 
االنتقاالت الصيفية هما االس���باني داڤيد ڤيا من جاره ڤالنسيا، والبرازيلي ادريانو 

من جاره االخر اشبيلية. 

يغيب مهاجم باير ليڤركوزن الدولي األملاني باتريك هيلمز ملدة 3 أسابيع عن 
املالعب إلصابته في ربلة ساقه، لتتقلص آماله باللعب مع منتخب بالده في افتتاح 

تصفيات كأس أوروبا 2012 الشهر املقبل أمام بلجيكا وآذربيجان.
وأكد مدرب ليڤركوزن يوب هاينك���س ان الالعب تعرض لالصابة خالل فوز 
فريقه على تافريا س���يمفيروبول األوكراني 3-0 في الدوري االوروبي األسبوع 
اجل���اري. وكان هيلمز )26 عاما( قد عانى من اصابة في أربطة ركبته أبعدته عن 

مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

غوارديوال يريد ضم العب واحدهيلمز يغيب 3 أسابيع لإلصابة

محمد طلعت في صراع على الكرة مع العب طالئع اجليش

البوسني زفيزدان ميسيموڤيتش العب ڤولفسبورغ يقطع الكرة أمام جنم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر  )أ.پ(

أميركا الجنوبية تأمل المشاركة
بـ 6 منتخبات في مونديال 2014

قذيفة »عاشور« تهدي األهلي أول فوز في الدوري
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حقق األهلي أول انتصاراته في املوس���م 
اجلديد من الدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
وتغل���ب على طالئع اجليش 1-0 في املرحلة 

الثانية من املسابقة.
وس���جل هدف األهلي حس���ام عاشور في 

الدقيقة األولى من املباراة.
ورفع األهلي رصيده بذلك إلى أربع نقاط 
حيث كان افتتح مشواره في املوسم بتعادل 

سلبي مع احتاد الشرطة.
وقال املدير الفني لألهلي حس���ام البدري 
إن شكل الدوري تغير بسبب قوة الفرق التي 
تشارك حاليا، مشيرا إلى أن تلك الفرق دائما 
ما تؤدي بشكل قوي أمام فرق القمة وبخاصة 
األهلي. وهنأ البدري فريق طالئع اجليش على 
األداء الذي ظهر به أمام األهلي، مشيرا إلى انه 
بالفعل فريق قوي ومحترم ولعب بشكل منظم 
وأدى مباراة دفاعية جيدة. وعن سير املباراة 
قال البدري ان دفاع الطالئع صعب املباراة إلى 
حد ما بسبب اعتماده على اللعب على الهجوم 
املضاد، وان كان األهلي قد أتيح له عدة فرص 

كانت كفيلة بقتل املباراة بحسب قوله.
من ناحيته، برر املدير الفني لطالئع اجليش 
فاروق جعفر خسارة فريقه أمام األهلي بإرهاق 
الالعبني األمر الذي أدى إلى فقدانهم التركيز 
خاصة مع ترتيب مباريات الدوري الذي بدأ 

بلقاءات صعبة للطالئع.

 اكد الپاراغوياني نيك���والس ليوز رئيس احتاد أميركا 
اجلنوبية لكرة القدم )كومنيبول( أن االحتاد يأمل في مشاركة 

6 منتخبات في مونديال 2014 الذي تستضيفه البرازيل.
وقال لي���وز في تصريحات نش���رتها صحيفة برازيلية 
»عندما ذهبت البطولة إلى أوروبا، ظل عدد املقاعد األوروبية 
كما هو. وكذلك عندما انتقلت إلى أفريقيا. إننا نريد اإلبقاء 
عل���ى النظام املعم���ول به حاليا. ذلك هو املوقف الرس���مي 

للكومنيبول«.
ومنذ أن أصبحت بطولة كأس العالم تقام مبش���اركة 32 
منتخب���ا ولدى أميركا اجلنوبية منه���ا 4 مقاعد، فضال عن 
خ���وض املنتخب الذي يحتل املركز اخلامس في التصفيات 

مواجهة »دور فاصل« أمام منتخب من قارة أخرى.
وكبلد مضيف، ضمنت البرازيل املش���اركة في املونديال 
ويخش���ى »الكومنيبول« أن يسحب االحتاد الدولي »فيفا« 

من القارة أحد مقاعدها.
ووفقا للسكرتير العام ل� »فيفا« جيروم فالكه، فإن القرار 
املتعلق بتقسيم مقاعد مونديال البرازيل على قارات العالم 

سيتم إعالنه العام املقبل.
من جانب آخر، كشف ليوز أن »الكومنيبول« لن يعارض 
البرازيل إذا ما قررت التنازل لتشيلي عن حقها في استضافة 
بطول���ة كوبا أمي���ركا عام 2015، التي يفت���رض أن تنظمها 
البرازي���ل بعد عام من احتضانها بطولة كأس العالم، وقبل 
عام من اس���تضافة مدينة ري���و دي جانيرو لدورة األلعاب 

األوملبية الصيفية 2016.

»بول« يدعم إنجلترا 
الستضافة المونديال

أفادت اللجنة القائمة على 
ملف اجنلترا الستضافة كأس 
العالم لكرة الق���دم 2018 بأن 
االخطبوط الشهير »بول« انضم 
إلى العديد من النجوم اإلجنليز 
اآلخرين ملس���اندة بالدهم في 

استضافة كأس العالم.
واكتسب االخطبوط »بول« 
شهرة واسعة في جميع أنحاء 
العالم، بعد أن صحت تنبؤاته 
في جمي���ع املباريات الثمانية 
الت���ي توق���ع نتيجتها خالل 

مونديال جنوب أفريقيا.
ويعي���ش االخطبوط في 
حديقة لألحي���اء البحرية في 
مدينة اوبره���اوزن األملانية ، 
ولكنه ولد في ومياوث بإجنلترا 
عام 2008. وق���د اعتزل بول 
التنبؤ بنتائج املباريات ولكنه 
يحتفظ بكامل نشاطه. وقال 
املتح���دث باس���م االخطبوط 
كريس ديفي���ز ان »بول« لن 
يصدر أي تنب���ؤات بعد اآلن، 
فهو مشغول للغاية في تأليف 
كتاب، ويشارك في العديد من 

األنشطة األخرى.

ريال مدريد يقترب
من بيع درينثي

ذكرت وس���ائل اإلعالم احمللية 
أن ن���ادي ريال مدريد اإلس���باني 
لكرة القدم، اقترب من بيع العبه 
الهولندي رويستون درينثي إلى 
نادي بنفيكا بطل الدوري البرتغالي. 
وبعدما أنفق 80 مليون يورو )101.9 
مليون دوالر( على شراء العبني جدد 
هذا املوسم، في أعلى معدل إنفاق 
بإس���بانيا من جديد، وضع ريال 
مدريد اسم درينثي )22 عاما( بني 

الالعبني الذين يريد بيعهم.
اإلع���الم  وس���ائل  وذك���رت 
البرتغالي���ة أن بنفيكا ال يريد أن 
يدفع أكثر من 4 ماليني يورو لشراء 
درينثي. وتضم قائمة الالعبني الذين 
يريد ريال مدري���د بيعهم كال من 
الهولندي رافايي���ل ڤان در ڤارت 
واملالي محمدو ديارا واالرجنتيني 

فرناندو غاغو.
وزعم���ت صحيف���ة »م���اركا« 
اإلس���بانية أن البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب ريال مدريد، يريد 
ضم مهاجم ڤولفسبورغ األملاني 
البوس���ني إدين دزيكو، وأن ڤان 
در ڤارت رمبا يصب���ح جزءا من 

الصفقة.


