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العب برشلونة البرازيلي دانيال 
الفيس حامال النجم االرجنتيني 

ليونيل ميسي احتفاال بأحد 
أهدافه )أ.ف.پ(

أكد االس���باني ميكل ارتيتا صانع ألعاب ايڤرت���ون االجنليزي، انه 
يفكر »جديا« باللعب مع منتخب اجنلترا لكرة القدم في حال أتيحت له 
الفرصة. ولم ينجح أرتيتا )28 عاما( في الوصول الى تشكيلة منتخب 

اسبانيا بطل العالم.
وحصل أرتيتا على اجلنس���ية االجنليزية بعد احترافه ملدة 5 أعوام 
مع ايڤرتون، وهناك الكثير من األصوات التي تطالب باستدعاء املدرب 

االيطالي فابيو كابيللو له الى تشكيلة منتخب »األسود الثالثة«.

وافق نادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم، على إعارة العبه اإليطالي الدولي البرتو 
اكويالني الى يوڤنتوس حتى نهاية املوس����م احلالي. وانضم اكويالني )26 عاما( الى 
ليڤربول قادما من روما اإليطالي منذ عام واحد مقابل نحو 17 مليون جنيه استرليني 
)نحو 26.43 ملي����ون دوالر( وأعلن ليڤربول مبوقعه على اإلنترنت أن امتام الصفقة 
يتوقف اآلن على اجتياز الالعب الكش����ف الطبي الي����وم االثنني. على صعيد متصل، 
ذكر املوقع اإللكتروني ليوڤنتوس أن النادي ضم العب خط الوسط الصربي ميلوس 

كراسيتش من سسكا موسكو الروسي مقابل 15 مليون يورو )19 مليون دوالر(.

يوڤنتوس يضم أكويالني وكراسيتشاإلسباني أرتيتا يفكر بتمثيل إنجلترا

)أ.ف.پ( الفارسة السعودية دملا محسن 

)أ.ف.پ( مهاجم هامبورغ الهولندي رود ڤان نيستلروي في صراع على الكرة مع مدافع شالكه كريستوف ميتسلدر  

ريال مدريد يحدد 250 مليون يورو 
 شرطًا جزائيًا في عقد أوزيل 

جدل في إنجلترا بعد حماية العبين 
من كشف فضائحهم الجنسية

الزمالك لمواصلة االنتصارات أمام إنبي

ڤان غال: بإمكان ديميكيليس الرحيل

دلما تشارك في الفروسية باألولمبياد

أك���د املوقع االلكتروني لصحيفة »آس« االس���بانية، أن ريال مدريد 
اإلسباني لكرة القدم وضع شرطا جزائيا خياليا في عقد جنمه األملاني 
اجلديد مس���عود أوزيل، بلغ 250 مليون يورو )318.40 مليون دوالر(. 
ووفقا لقانون العمل اإلسباني، فإن كل عقد يحتاج إلى شرط جزائي، وهو 
ما يتم استخدامه بالغالب من جانب األندية خلطف العبي الفرق املنافسة 
مبوافقة الالعب. ووفقا لوسائل اإلعالم اإلسبانية، فإن الشروط اجلزائية 
جرت العادة على أال يتم كشفها من جانب األندية، حيث ان البرازيلي كاكا 
والبرتغالي كريسيتانو رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية الذين تعاقدوا 
مع ريال مدريد مقابل مبالغ خيالية في 2009، هم فقط الذين ميتلكون 

شروطا جزائية تتخطى القيمة املوضوعة في عقد أوزيل.

حالة من اجلدل احملتدم شهدها عدد من املواقع الرياضية اإلجنليزية 
على ش����بكة اإلنترنت، بعدما حصل العب إجنليزي ش����هير على أمر 
قضائي يلزم جميع وسائل اإلعالم بعدم التعرض لواقعة تورطه في 
عالقة جنسية مع إحدى السيدات.  ورغم عدم الكشف عن هوية الالعب، 
مبوج����ب هذا األمر القضائي، إال أن أعدادا كبيرة من اجلماهير بادرت 
بتخمني اس����م الالعب، وزعم بعضهم أنهم يعرفون ذلك الشخص، ما 
شكل استهزاء بذلك األمر الذي ألزم الصحف بعدم الكشف عن هوية 
الالعب. وأفادت في هذا الس����ياق صحيفة »الدايلي ميل« البريطانية 
بأن محامي هذا النجم، الذي س����بق له اللعب للعديد من أبرز األندية 
ويتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بحوالي 100 ألف جنيه إسترليني، قد 
جنحوا يوم اخلميس املاضي في إقناع القاضي بأن يصدر أمرا بضرورة 
أن تظل تفاصيل اللقاء الذي جمع بني الالعب وإحدى الس����يدات طي 
الكتمان. وأكدت الصحيفة في اإلطار عينه على أن هذا األمر القضائي، 
وهو الثاني الذي يتم منحه ألحد العبي املنتخب اإلجنليزي في غضون 

أسبوع واحد، قد تسبب في إثارة حالة من الغضب.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تقام اليوم في العاشرة والنصف مساء بتوقيت الكويت 4 مواجهات 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة من بطولة الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم، إذ يحل إنبي »الطموح« ضيفا على الزمالك »املنتشي«، ويستضيف 
حرس احلدود »الباحث عن ذاته« املقاولون العرب »اجلريح«، ويلتقي 
بتروجيت »املهزوم« مع سموحة حديث العهد باالضواء، واالسماعيلي 
»الكاسح« مع اجلونة »املترنح«. فعلى ستاد عثمان احمد عثمان باجلبل 
االخضر، يستضيف انبي فريق الزمالك الذي اصبح ال يعترف هذه األيام 
سوى باالنتصارات، ويس���عى اليوم جاهدا ملواصلة املسيرة وحتقيق 
الفوز الثاني له على التوالي، ومنذ انتهاء مباراته األخيرة مع بتروجيت 
باجلولة الثانية والتي انتهت ملصلحة االبيض بثنائية نظيفة والفريق 
في معسكرات مستمرة سواء مفتوحة أو مغلقة، حيث يعمل لهذه املباراة 
ألف حساب، ألن مباراة الزمالك مع انبي يطلق عليها لقاء املتعة الكروية. 
ويحتل انبي املركز الس���ابع برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد على 
اجلونة بهدف نظيف في اجلولة االولى باملسابقة، بينما خسر في جولته 
الثانية امام االسماعيلي 1 - 2. ويدخل اإلسماعيلي مباراته مع اجلونة 
بروح معنوية مرتفعة بعد فوزهم على فريق هارتالند بطل نيجيريا في 
البطولة اإلفريقية التي أبقت على آمالهم في املنافس���ة. من جهة اخرى، 
جدد العب وس���ط نادي الزمالك الدولي محمود عبدالرازق »شيكاباال« 

تعاقده مع الفريق االبيض ملدة أربع سنوات.

رأى الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ االملاني ان 
مداف���ع الفريق االرجنتيني مارتن دمييكيليس ميكنه الرحيل عن 

النادي اذا أراد ذلك.
وكان دمييكيليس قد رفض املشاركة في مباراة فريقه وڤولفسبورغ 
ضم���ن املرحلة االولى من بطولة املانيا لكرة القدم، بعدما وضعه 
ڤان غال على الئحة البدالء، فطلب الالعب الذي يحمل ألوان بايرن 

منذ العام 2003 وضعه على الئحة االنتقاالت.
وقال ڤان غال »ميكنه الرحيل اذا أراد ذلك، ال مش���كلة لدي. ال 

نزال منلك ماكسيميليان هاس )قائد الفريق الرديف(«.
ومترن دمييكيليس مع الفريق السبت املاضي، وقال لصحيفة 
»بيل���د« الصادرة امس األحد ان »األمور قد س���ويت، أنا واملدرب 
خضنا حديثا جيدا«، لكنه صرح من جهة أخرى لصحيفة »أولي« 
االرجنتينية الرياضية ان���ه »في صدد التفاوض مع فريق آخر«، 
وقد يرحل عن النادي الباڤ���اري قبل اقفال باب االنتقاالت في 31 

اجلاري.

تش���ارك الفارسة السعودية الناشئة دملا محسن )16 عاما( في 
منافسات الفردي ضمن مسابقة قفز احلواجز اليوم االثنني وغدا 
الثالثاء في اوملبياد الشباب االول في سنغافورة، وباتت دملا اول 

رياضية سعودية تشارك في دورات االلعاب االوملبية.
وتستضيف سنغافورة دورة االلعاب االوملبية االولى للشباب 
)من 14 حتى 18 عاما( ويشارك فيها نحو 3500 رياضي ورياضية 

من 205 دول.

شاف: أشعر
بخيبة أمل كبيرة 

اللبناني يوسف محمد 
صاحب أسرع طرد

في تاريخ الـ »بوندسليغا«

قال المدير الفني لفيردر 
بريمن توماس شاف بعد 
إمام هوفنهايم  الخس���ارة 
»نشعر بخيبة أمل كبيرة. 
كانت مباراة سيئة بالنسبة 
لنا رغم أننا كنا في وضع 

جيد بعد التقدم«.
وأض���اف »ال يفترض 
أن ت���دع مثل هذه المباراة 
تضيع من بين يديك ولكن 
هذا هو م���ا فعلناه. يجب 
أن نستجوب أنفسنا حول 
هذا األداء«. اما المدير الفني 
لهوفنهايم رالف رانغنيك، 
فقال إن العبيه ردوا بشكل 
جيد بعد تلقي الفريق هدفا 
من ضربة ج���زاء مبكرة.
وأض���اف »التقدم 4-1 في 
الش���وط األول يعد رائعا 
بالطبع. وفي الشوط الثاني 
حاولنا ضمان عدم تشكيل 

خطورة على تقدمنا«.

ب���ات املداف���ع اللبناني 
يوس���ف محم���د صاحب 
اسرع حالة طرد في الدوري 
االملاني »البوندسليغا« منذ 
انطالقته عام 1963 عندما 
رفع ل���ه احلك���م البطاقة 
احلمراء بعد مرور 87 ثانية 
فقط على مباراة فريقه ضد 
كايزرس���لوترن الصاع���د 
الدرجة االولى  الى  حديثا 

في املرحلة االولى.
وفوج���ئ محم���د بأحد 
مهاجمي كايزرس���لوترن 
وهو ينسل من ورائه فحاول 
االمس���اك به بيده، وكونه 
كان املدافع االخير، فلم يكن 
امام احلكم سوى تطبيق 

القانون وطرده.
اما اسرع حالة طرد سابقة 
في الدوري االملاني، فكانت 
مس���جلة باسم النمساوي 
ايفانش���يتس  اندري���اس 
العب وسط ماينتس عندما 
طرد من مباراة فريقه ضد 
نورمبرغ في 3 ابريل املاضي 

بعد مرور 188 ثانية.

خسارة مذلة لبريمن وڤان نيستلروي يهزم شالكه

ڤالنسيا يعير دل هورنو إلى ليڤانتي
أعلن نادي ڤالنسيا االسباني 
لكرة القدم أنه أعار العبيه آسيير 
دل هورنو وناتشو غونزاليس 
إلى جاره ليڤانتي ملدة موس����م 

واحد.

الظهي����ر األيس����ر دل  وكان 
هورن����و )29 عام����ا( ق����د عانى 
كثيرا من اإلصابات منذ انضمامه 
إلى ڤالنس����يا قادما من تشلسي 
اإلجنليزي عام 2006، وفي املوسم 

املاضي أعير إلى بلد الوليد.
كذلك أخفق العب خط الوسط 
األوروغويان����ي غونزاليس )27 
عاما( في أن يحوز إعجاب اوناي 

إميري املدير الفني لڤالنسيا.

مني ڤيردر برمين بخس���ارة مذلة أمام مضيفه 
هوفنهامي 1-4 في املرحلة االولى من بطولة أملانيا 
لكرة القدم، التي انطلقت بلقاء قمة بني بايرن ميونيخ 
حامل اللقب وڤولفسبورغ انتهى بفوز صعب لألول 

.1-2
ودخل برمين الذي خس���ر جهود صانع ألعابه 
مسعود اوزيل ملصلحة ريال مدريد االسباني منتصف 
االسبوع اجلاري مباراته ضد هوفنهامي مبعنويات 
عالية خصوصا بعد ان تغلب على سمبدوريا االيطالي 
3-1 في ذهاب امللح���ق املؤهل الى دور املجموعات 
في ابطال اوروبا، وس���رعان م���ا تقدم بهدف مبكر 
من إمضاء قائده والعب وسطه املخضرم تورسنت 

فرينغز بعد مرور 3 دقائق فقط.
لكن هوفنهامي ضرب بقوة وجنح في تسجيل 4 
اهداف على مدى 23 دقيقة في الشوط االول ليحقق 

فوزا عريضا.
وادرك له الفرنس���ي دميبا با التعادل )20(، ثم 
اضاف التوغولي بينيل كوبو مالبا )37( والبوسني 
وداد ايبيسيڤيتش )41( ومواطنه سياد صاليهوڤيتش 

)43( األهداف الثالثة األخرى.
وخسر كولن امام ضيفه كايزرسلوترن الصاعد 

هذا املوسم الى الدرجة االولى 3-1. 
وتغلب هانوڤر على اينتراخت فرانكفورت 1-2. 
وقلب سانت باولي تخلفه امام فرايبورغ 0-1 الى 
فوز مثير 3-1 في الدقائق السبع االخيرة، وتعادل 

بوروسيا مونشنغالدباخ مع نورمبرغ 1-1. 
 وتغلب هامبورغ على ش���الكه 2-1 في مباراة 
قوية، كان جنمها الهداف املخضرم الهولندي رود 

ڤان نيستلروي الذي سجل هدفي فريقه.
وخاض املهاجم االسباني راوول اول مباراة رسمية 
له في صفوف شالكه بعد انتقاله اليه من صفوف 
ريال مدريد لكنه ق���دم اداء مخيبا لآلمال فأخرجه 

املدرب فيليكس ماغاث بعد مرور ساعة.
وجاءت األهداف الثالثة في الشوط الثاني وافتتحها 
ڤان نيستلروي في الدقيقة 46، وحاول شالكه ادراك 
التعادل لكن مهمته تعق���دت عندما طرد له احلكم 
العب���ه هوفيديس في الدقيق���ة 60 حلصوله على 
البطاقة الصفراء الثانية في املباراة، بيد ان شالكه 
جنح برغم النقص العددي في التعادل بواس���طة 
البيروڤي جيفرسون فارفان )80(، ثم كانت الكلمة 
االخيرة لڤان نيستلروي مجددا قبل نهاية املباراة 

ب� 7 دقائق.

ميسي وإيتو »سوبر« إسبانيا وإيطاليا
عاد النجم االرجنتيني ليونيل ميسي للتألق، 
حيث قاد فريقه برشلونة الى احراز لقب كأس 
السوبر االسبانية لكرة القدم بفوزه على اشبيلية 
4 � 0 ف����ي مباراة االياب التي اقيمت بينهما على 

ملعب »كامب نو« امام نحو 80 الف متفرج.
وس����جل ميس����ي ثالثية نجح بها فريقه في 
قلب تخلفه ذهاب����ا 3 � 1 الى فوز عريض منحه 

اول القاب الموسم.
وخالفا لعروضه المخيبة في صفوف منتخب 
بالده في مونديال جنوب افريقيا حيث لم يسجل 
اي هدف، ضرب ميس����ي بقوة ف����ي اول مباراة 
رسمية يخوضها اساس����يا في صفوف الفريق 

الكاتالوني.
وارتأى مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال 
عدم اش����راك المهاجم الجديد داڤي����د فيا القادم 
من ڤالنسيا، اساسيا وكذلك االمر بالنسبة الى 
اندريس انييستا والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
والقائد كارليس بويول قبل ان ينزل فيا وانييستا 

احتياطيين في منتصف الشوط الثاني.
في المقابل، خاض اشبيلية المباراة في غياب 
البرازيلي لويس فابيانو  مهاجميه االساسيين 
والمالي فريديريك كانوتي����ه، اذ فضل المدرب 
اراحتهما للمباراة المهمة ضد سبورتينغ براغا 
البرتغالي في اياب دور الملحق المؤهل الى دور 
المجموع����ات في دوري ابط����ال اوروبا علما ان 

الفريق االسباني خسر ذهابا 0 � 1.
وبدا واضحا من بداية المباراة، تصميم الفريق 
الكاتالوني على قلب تخلفه ذهابا فهاجم مرمى 
منافسه بضراوة، وتمكن من افتتاح التسجيل 
عندما قام بدرو بمجهود فردي رائع تخطى فيه 
3 مدافعين ومرر كرة امام باب المرمى فأودعها 

مدافع اشبيلية كونكو خطأ داخل مرماه )14(.
وسرعان ما اضاف برشلونة الهدف الثاني اثر 
تمريرة بينية رائعة من تش����افي باتجاه ميسي 
الذي انفرد بالحارس بالوب وس����دد زاحفة في 

شباكه )25(.
وفي اجمل لعبة في المباراة تالعب البرازيلي 
داني الفيش بدفاع فريقه اش����بيلية، ومرر كرة 
ماكرة باتجاه ميسي داخل المنطقة فاطلقها في 
سقف الش����بكة، لحظة خروج الحارس مسجال 

هدف فريقه الثالث )44(.

وه����دأ االيقاع في الش����وط الثان����ي، قبل ان 
يطمئن برشلونة الى النتيجة نهائيا، بتسجيل 
ميس����ي لثالثيته بعد لعبة مشتركة رائعة بين 
فيا وانييستا، ومن االخير الى ميسي ليودعها 

الشباك بسهولة )90(.

إيطاليا

قاد المهاجم الكاميروني صامويل ايتو فريقه 
انترمي����الن الى احراز كأس الس����وبر االيطالية 

بفوزه على روما 3 � 1.
وكان انترميالن قد ت����وج بثالثية تاريخية 
الموسم الماضي بفوزه بالثنائية المحلية حيث 
حل روما وصيفا له في المسابقتين، قبل ان يضيف 
اليهما دوري ابطال اوروب����ا بفوزه على بايرن 

ميونيخ االلماني 2 � 0 في المباراة النهائية.
وطرأ تعديل على الجهاز الفني برحيل المدرب 
البرتغالي القدير جوزيه مورينيو لالشراف على 
ريال مدريد االسباني، واالستعانة بخدمات االسباني 

رافائيل بنيتيز من ليڤربول االنجليزي.
وتقدم فريق العاصمة في المباراة بواسطة 
هدف لمدافعه النرويجي جون ارني ريزه )21(،  
لكن انترميالن رد عبر مهاجمه المقدوني غوران 
بانديف قب����ل نهاية الش����وط االول ب�3  دقائق 

مدركا التعادل.
وفي الشوط الثاني س����جل ايتو هدفين في 
الدقيقتين 70 و80 ليحس����م االمور في مصلحة 

فريقه.

إنجلترا

اعاد ارسنال ضيفه بالكبول الى ارض الواقع 
بعد ان ألحق به هزيمة ساحقة 6 � 0 على ملعب 
االمارات في المرحلة الثانية من بطولة انجلترا 
التي ش����هدت فوزا ساحقا جديدا لتشلسي على 

ويغان بسداسية نظيفة ايضا.
وكان بالكبول الصاع����د حديثا الى الدرجة 

الممتازة، قد استهل مشواره هذا الموسم بفوز 
كبير خارج ارضه على ويغان 4 � 0 في الجولة 

االولى.
وفرض مهاجم منتخب انجلترا ثيو والكوت 

نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثالثية رائعة.
وقام التشيكي توماس روزيكي بلعبة مشتركة 
مع الروسي اندريه ارشافين ومرر االخير باتجاه 

والكوت الذي تابعها في الزاوية البعيدة )13(.
واضاف الثاني عندم����ا تلقى تمريرة ماكرة 
من جاك ويش����لير فراوغ مدافعا وس����دد داخل 

الشباك )39(.
ثم س����جل هدفه الش����خصي الثالث مستغال 
تمريرة من ابو ديابي ليسددها بيسراه في الزاوية 

البعيدة )58(.
وسجل ارشافين هدفا اثر اعاقة المغربي مروان 
الشماخ من قبل مدافع بالكبول ايان ايفات فلم 
يتردد الحكم في احتس����اب ركل����ة جزاء وطرد 
الالعب المخالف )32(، واضاف ابو ديابي هدفا 
في مطلع الشوط الثاني )49(، ثم افتتح المهاجم 
الشماخ رصيده مع ارسنال في مسابقة رسمية 

باختتامه مهرجان االهداف )82(.
وعلى ملعب »جاي جاي بي«، تابع تشلسي 
عروضه الهجومية الرائعة، فبعد فوزه الساحق 
على وس����ت بروميتش البيون 6 � 0 االس����بوع 
الماضي، حقق انتصارا عريضا ايضا على مضيفه 
ويغان بنتيجة مماثلة بفض����ل ثنائية لكل من 
الفرنسي نيكوال انيلكا والعاجي سالومون كالو. 
وصمد ويغان الذي مني بخس����ارة ساحقة في 
المرحلة االولى امام بالكبول، سقط مجددا سقوطا 
كبيرا امام فريق العاصمة بطل الثنائية الموسم 
الماضي، حتى الدقيقة 34 عندما افتتح الفرنسي 
فلوران مالودا التسجيل لتشلسي اثر كرة مرتدة 

من الحارس كريس كيركالند.
وفي الشوط الثاني امطر تشلسي شباك مضيفه 
فس����جل انيلكا هدفين متتاليين في الدقيقتين 

48 و52، قبل ان يس����جل كالو هدفين في اواخر 
المب����اراة )78 و90( بعد نزول����ه احتياطيا، ثم 
اختتم يوس����ي بن عي����ون مهرجان االهداف في 

الوقت بدل الضائع.
وتصدر تشلس����ي الترتيب برصيد 6 نقاط 

بفارق نقطتين عن ارسنال.
ومني وست هام بخسارته الثانية على التوالي 
بس����قوطه على ارضه امام بولتون 1 � 3، وعاد 
توتنهام بفوز على س����توك سيتي 2 � 1، وسقط 
ايفرتون في فخ التعادل مع ضيفه ولفرهامبتون 
1 � 1، وتغل����ب برمينغهام عل����ى بالكبيرن 2 � 1، 
ووست بروميتش البيون على سندرالند بهدف 

وحيد.
وتختتم المرحلة اليوم االثنين بلقاء قمة بين 

مانشستر سيتي وليڤربول.

فرنسا

استعاد كل من مرسيليا حامل اللقب وليون 
بطل الدوري 7 مرات في المواسم التسعة االخيرة، 
توازنهما وحققا فوزهما االول هذا الموسم اثر 
تغلب االول على لوريان 2 � 0، والثاني على برست 

1 � 0 في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا.
على ملعب »فيلودروم«، صالح مرس����يليا 
جمهوره العريض بتحقيقه اول فوز هذا الموس��م 
بع��د خسارتيه المباراتين االوليين امام كاي��ن 

1 � 2 وامام ڤالنسيان 2 � 3.
وتقدم مرسيليا بهدف لمدافعه االرجنتيني 
غابريال هاينتس����ه بعد مرور 6 دقائق بعد ان 
ارتقى برأسه لكرة اتته من اندريه ايو نجل النجم 

الغاني السابق ابيدي بيليه.
وسجل تايو هدف االطمئنان بتسديدة قوية 

من خارج المنطقة )72(.
في المقابل، عانى ليون للتغلب على برست 
المتواضع واكتفى بتسجيل هدف واحد بواسطة 

العب وسطه الكاميروني جان ماكون )19(.
وحقق تولوز فوزه الثالث على التوالي منذ 
مطلع الموسم الحالي وكان على ارل ايفينيون 

2 � 1 وبقي متصدرا الترتيب.
وتعادل لنس مع موناكو 2 � 2، ورين مع سانت 
اتيان س����لبا، ونيس مع نانسي 1 � 1، واوكسير 

مع ڤالنسيان 1 � 1.

سداسيتان ألرسنال وتشلسي.. وفوز أول لمرسيليا وليون

مباراة اليوم االثنين بالتوقيت المحلي
إنجلترا )الجولة الثانية(
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