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اعلن مدرب ارس���نال االجنليزي الفرنسي ارسني 42
ڤينغر عن تعاقده مع الفرنسي سيباستيان سكيالتشي 

من اشبيلية االسباني ملدة ثالث سنوات.
وقال ڤينغر »كنا بحاجة الى مدافع جيد لديه خبرة 
وبسعر مناسب، وسكيالتشي لديه كل هذه املواصفات، 
انه مدافع حقيقي، جيد ف���ي املواجهات الثنائية وفي 

الكرات العالية، وسيعتاد على الكرة االجنليزية«.

ن���ادي ليڤرب���ول  اك���د 
االجنليزي في موقعه الرسمي 
على ش���بكة االنترنت بأنه 
توصل الى اتفاق مع برشلونة 
للتخلي له عن العب وسطه 
الدولي خافيير  االرجنتيني 

ماسكيرانو.

اعلن نادي شالكه األملاني انه ضم 
الغاني هانز ساربي من جاره باير 
ليڤركوزن بهدف تعزيز خط دفاعه. 
كما يسعى شالكه للحصول على 
خدمات الدولي الهولندي رافايل ڤان 
در ڤارت العب وسط ريال مدريد 

االسباني.

أرسنال تعاقد مع سكيالتشي ماسكيرانو لبرشلونة شالكه ضم ساربي

جنم مان يونايتد املكسيكي خافيير هرنانديز على موعد مع التألق

)أ.پ( العبو إنتر ميالن أصحاب اجلوائز مايكون ودييغو ميليتو ورئيس النادي ماسيمو موراتي وجوليو سيزار وويسلي سنايدر  )أ.پ( سفير »يويفا« اإلجنليزي غاري لينيكر خالل سحب القرعة 

مجموعة أرسنال سهلة.. وبايرن ميونيخ بمواجهة روما في دوري المجموعات بأبطال أوروبا

ميالن وريال مدريد في المجموعة الحديدية.. وعادية لمان يونايتد

أسفرت قرعة دور املجموعات من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم 
التي سحبت في موناكو على هامش مباراة الكأس السوبر األوروبية 
عن وقوع ميالن االيطالي وريال مدريد اإلسباني واياكس أمستردام 
الهولندي وأوكسير الفرنسي في مجموعة »حديدية« هي السابعة.

وتكمن قوة هذه املجموعة رغم تفاوت املس���تويات وتذبذبها في 
الس���نوات االخيرة، في انها تضم الفرق األكثر تتويجا باللقب )20 
م���رة( حيث يأتي ريال مدريد في الطليعة ب� 9 ألقاب )56 و57 و58 
و59 و60 و66 و98 و2000 و2002( امام ميالن )7 مرات اعوام 63 و69 
و89 و90 و94 و2003 و2007(، ويحتل اياكس املركز الرابع ب� 4 ألقاب 

)71 و72 و73 و95( بفارق لقب واحد خلف ليڤربول االجنليزي.

في املقابل، تعتبر املجموعة الثامنة هي األس���هل وتضم أرسنال 
االجنليزي وشاختار دانيتسك االوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي 
وبارتيزان بلغراد الصربي، لكن ايا من الفرق ال� 4 ال يستطيع االدعاء 
بانه حجز إحدى بطاقتي التأهل سلفا رغم األفضلية النسبية للفريق 

االجنليزي فيها.
ويواجه انتر ميالن، رأس املجموعة االولى حتديا كبيرا في الدفاع 
عن لقبه االول بعد 55 عاما والثالث في مسيرته بعد 1964 و1965 حيث 
أوقعته القرعة مع فرق طامحة وان كانت دونه مستوى مثل فيردر 

برمين األملاني وتوتنهام االجنليزي وتونتي انشكيده الهولندي.
في املقابل، ضمت املجموعة الثانية 3 فرق متقاربة املستوى هي 

ليون الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وشالكه األملاني اضافة الى هبوعيل 
تل أبيب وكل منها يطمح ال���ى بلوغ ادوار متقدمة واحلصول على 

أكبر مبلغ مالي ممكن خالل هذه املشاركة.
ووقفت القرعة ال���ى جانب مان يونايتد االجنليزي فأوقعته في 
املجموعة الثالثة مع ڤالنس���يا اإلس���باني ورينجرز االسكوتلندي 
وبورصة سبور التركي، ويستطيع وصيف بطل اجنلترا بالتالي ان 
ينافس بارتياح على إحدى بطاقتي املجموعة، لكنها أعادت سيناريو 
املوسم املاضي بالنسبة الى برشلونة االسباني فوقع في املجموعة 
الرابع���ة مع باناثينايكوس اليوناني وكوبنهاغن الدمناركي وروبن 

كازان الروسي.

وال تختلف املجموعة اخلامس���ة التي تض���م بايرن ميونيخ 
االملاني وصيف البطل وروما االيطالي وبال السويسري وكلوج 
الروماني، والسادسة املؤلفة من تشلسي االجنليزي ومرسيليا 
الفرنسي وسبارتاك موسكو الروس���ي وزيلينا السلوڤاكي عن 
س���ابقتهما من الناحية النظرية خصوصا على صعيد مستوى 

الفرق فيهما.
وحصد انتر ميالن بطل املوسم املاضي جميع اجلوائز التي أعلنت 
خالل سحب القرعة فاختير البرازيلي جوليو سيزار أفضل حارس، 
والبرازيلي مايكون أفضل مدافع، والهولندي ويسلي سنايدر أفضل 

العب وسط، واألرجنتيني دييغو ميليتو أفضل مهاجم.

مان يونايتد لتخطي وست هام وتشلسي لعدم التوقف.. وكولن باختبار بريمن وهانوڤر أمام شالكه 

»الكالتشيو« و»الليغا« ينطلقان بال مواجهات كبرى 
يريد تشلسي مواصلة انطالقته 
القوية عندما يستضيف ستوك سيتي 
اليوم السبت على ملعب ستامفورد 
بريدج في املرحلة الثالثة من بطولة 

اجنلترا لكرة القدم.
وكان تشلسي حقق فوزين ساحقني 
على وست بروميتش البيون وويغان 
الفريق  بنتيجة واح����دة 6-0 وهو 
الوحيد الذي فاز في مباراتيه االولني 

حتى اآلن.
الفرنسي  وأكد جناح تشلس����ي 
فلوران مال����ودا ان معنويات فريقه 
في القمة وقال »تشلسي أقوى فريق 
في أوروبا حاليا وهدفنا إحراز دوري 

أبطال أوروبا«.
وأض����اف »كان الف����وز بالدوري 
االجنليزي جتربة رائعة املوسم املاضي 
ونريد االحتفاظ ب����ه، الكأس ثقيلة 

لكننا كنا سعداء برفعها«.
وسيحاول مان يونايتد استعادة 
نغمة الف����وز بعد س����قوطه في فخ 

التعادل مع مضيفه فوالم 2-2.
ويبدو مان يونايتد مرشحا حلصد 
النقاط الثالث ضد وس����ت هام الذي 
خسر مباراتيه حتى اآلن ودخل مرماه 

ستة أهداف.
أما ارسنال الذي حقق انطالقة جيدة 
بتعادله مع ليڤربول خارج ملعبه 1-1 
وفوزه العريض على بالكبول 0-6، 

فيحل ضيفا على بالكبيرن.
وقال مهاجم ارسنال الروسي اندريه 

ارشافني »يتعني علينا الفوز بنقاط 
املباراة الث����الث لكي نذهب خلوض 
املباريات الدولية من دون قلق. الفوز 
سيرفع من معنوياتنا بال شك، ولم 
ننس خسارتنا امام بالكبيرن أواخر 
العام املاضي، لذا نريد رد التحية«.

املباريات االخ����رى، يلتقي  وفي 
بالكبول مع فوالم، وتوتنهام مع ويغان، 

ولفرهامبتون مع نيوكاسل.

إسبانيا

ينطل����ق اليوم الس����بت الدوري 
االس����باني في مرحلته االولى حيث 
يلعب ملقة مع ڤالنس����يا وليفانتي 
مع اش����بيلية واليكانتي مع اتلتيك 
بلباو. وكان ڤالنسيا خسر ابرز العبيه، 
فباالضاف����ة الى رحيل دافيد فيا الى 
برشلونة، انضم دافيد سيلفا ايضا 

الى مانشستر سيتي االجنليزي.

إيطاليا

ينطل����ق اليوم الس����بت الدوري 
االيطال����ي مببارات����ني فيلعب روما 
مع س����يينا واودينيزي مع جنوى 
ف����ي املرحلة االولى. وكان روما ضم 
املهاجم البرازيلي ادريانو ومن املتوقع 
ان يكون ابرز املنافس����ني على اللقب 

مرة جديدة.

 ألمانيا

تستكمل املرحلة الثانية من الدوري 

االملاني فيلتقي هانوڤر مع ش����الكه، 
وكولن مع فيردر برمين، وڤولفسبورغ 
م����ع ماينت����س، وفرانكف����ورت مع 
هامبورغ، ونورمبرغ مع فرايبورغ، 

وسانت بولي مع هوفنهامي.
ويبحث كل من ش����الكه وفيردر 
برمين عن التعويض بعد سقوطهما 
في املرحلة االولى امام هامبورغ 2-1 
وهوفنهامي 1-4 على التوالي، إذ يلتقي 
االول مع هانوڤر والثاني مع كولن.

 فرنسا

يعتمد ليون في اجلولة الرابعة 
من بطولة فرنسا على العبه املتميز 
يوان غوركوف املنتقل من بوردو 
وسيخوض اول مباراة مع فريقه 
اجلديد ضد لوريان الذي يشرف على 
تدريبه والده كريستيان غوركوف 
وقال »أنا متحمس للدفاع عن الوان 
أتأقلم بس���رعة  ان  ليون، وآم���ل 
الفريق ومع زمالئي  مع اس���لوب 

اجلدد«.
وتابع »أريد ان أطور مس����تواي 
ولطاملا أردت االنضمام الى ناد طموح 
وال شك ان ليون الذي يلعب االدوار 
االولى في السنوات االخيرة يجسد 

طموحي متاما«.
وفي املباريات االخرى، يلتقي ارل 
افينيون مع رين، ونانسي مع تولوز، 
وسانت اتيان مع لنس، وڤالنسيان مع 

مونبلييه، وكاين مع برست.

مباريات اليوم السبت بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثة(

أبوظبي الرياضية 2.45HD3بالكبيرن � أرسنال
أبوظبي الرياضية 5HD6بالكبول � فوالم

أبوظبي الرياضية 5HD5تشلسي � ستوك سيتي
أبوظبي الرياضية 5HD3توتنهام � ويغان

أبوظبي الرياضية 5HD4ولڤرهامبتون � نيوكاسل
أبوظبي الرياضية 7.30HD3مان يونايتد � وست هام

إسبانيا )المرحلة األولى(
اجلزيرة الرياضية +76اليكانتي � اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +92ملقة � ڤالنسيا
اجلزيرة الرياضية +112ليڤانتي � اشبيلية

إيطاليا )المرحلة األولى(
اجلزيرة الرياضية +71أودينيزي � جنوى

اجلزيرة الرياضية +9.451روما � سيينا

ألمانيا )المرحلة الثانية(
دبي الرياضية4.30هانوڤر � شالكه

دبي الرياضية 4.301كولن � ڤيردر برمين
دبي الرياضية 4.302ڤولفسبورغ � ماينتس
4.30فرانكفورت � هامبورغ
4.30نورمبرغ � فرايبورغ

7.30سانت بولي � هوفنهامي

فرنسا )المرحلة الرابعة(
8ارل افينيون � رين

اجلزيرة الرياضية +810لوريون � ليون
8نانسي � تولوز

8سانت اتيان � لنس
8ڤالنسيان � مونبلييه

10كاين � برست

قرعة دور المجموعات
املجموعة األولى

انتر ميالن ـ ڤيردر برمين ـ توتنهام ـ تونتي انشكيده
املجموعة الثانية

ليون ـ بنفيكا ـ شالكه ـ هبوعيل تل أبيب
املجموعة الثالثة

مان يونايتد ـ ڤالنسيا ـ رينجرز ـ بورصة سبور
املجموعة الرابعة

برشلونة ـ باناثينايكوس ـ كوبنهاغن ـ روبن كازان
املجموعة اخلامسة

بايرن ميونيخ ـ روما ـ بال ـ كلوج
املجموعة السادسة

تشلسي ـ مرسيليا ـ سبارتاك موسكو ـ زيلينا
املجموعة السابعة

ميالن ـ ريال مدريد ـ أياكس أمستردام ـ أكسير
املجموعة الثامنة

أرسنال ـ شاختار ـ سبورتينغ براغا ـ بارتيزان

»فيفا«: ملف إنجلترا 
للمونديال جيد

أشاد وفد مفتشي االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بترشيح اجنلترا 
الستضافة مونديال 2018 او 2022 
في ختام جولة استمرت 4 ايام تفقد 

خاللها املواقع الرياضية.
وقال رئيس الوفد املؤلف من 6 
مفتشني ورئيس االحتاد التشيلي 
للعبة هارولد ماين نيكولز »جميع 
متطلبات وأهداف زيارتنا حتققت 
ونح����ن متأكدون من اس����تضافة 
مونديال 2018 او 2022 س����تكون 
جتربة رائعة مع مساهمة طويلة 
األمد بالنسبة الى البلد والسكان 

وكذلك لكرة القدم في العالم«.
وقام الوفد خالل هذه الزيارة 
بج����والت ميدانية عل����ى مالعب 
مانشستر وسندرالند ونيوكاسل 
لتكوين فك����رة كاملة حول ملف 
ترش����يح اجنلت����را الس����تضافة 
املونديال الول مرة منذ عام 1966 
التي احرزت  الوحيدة  املرة  وهي 

فيها اللقب العاملي.

تأهلت معظم الفرق الكبيرة الى دور املجموعات 
من مس���ابقة يوروبا ليغ لكرة القدم على ضوء 
نتائجه���ا في اياب امللحق. ف���ي طرابزون، حقق 
ليڤرب���ول االجنليزي فوزا صعب���ا على ضيفه 
طرابزون سبور 2 � 1. وجدد يوڤنتوس االيطالي 
فوزه على ضيفه شتورم غراتس النمسوي بهدف 
وحيد لقائده اليساندرو دل بييرو 53. واكتسح 
ايندهوفن الهولندي ضيفه س���يبير الروس���ي 
بخماس���ية نظيفة. وعبر باريس س���ان جرمان 
الفرنسي الذي فاز ذهابا 2 � 0 ، بصعوبة الى الدور 
التالي بعد خسارته امام ماكابي تل ابيب 3 � 4.

وجدد باير ليفركوزن فوزه على مضيفه تيفريا 
سيمفيروبول 3 � 1. ولم يستطع شتوتغارت االفالت 
من شرك ضيفه سلوفان براتيسالفا السلوفاكي 

وتفادي اخلروج بتعادله 2 � 2.
واقصى اوتريخت الهولندي ضيفه س���لتيك 
االسكوتلندي، من املنافسة بفوزه عليه برباعية 
نظيفة. وفاز مانشستر سيتي االجنليزي على 

تيميشوارا الروماني 2 � 0.
وكان استون فيال االجنليزي الذي اكتفى ذهابا 
بالتعادل 1 � 1، اكبر اخلاسرين فخرج بعد هزميته 

على ارضه امام رابيد ڤيينا 2 � 3.

تأهل ليڤربول والسيدة العجوز لـ »مجموعات يوروبا ليغ« عالمية متفرقات

 أكد خوان سباستيان فيرون العب وسط استوديانتيس 
دي البالتا أنه يش���عر بأن رحلته مع املنتخب األرجنتيني 

»انتهت«، بعد مونديال جنوب أفريقيا.
 جتمع نحو 30 مندوبا عن روابط مش��جعي فريق فالمنغو 
البرازيلي أمام إحدى محاك��م مدينة ريو دي جانيرو، لإلعراب 
عن مس��اندتهم حل��ارس املرم��ى برونو فرنانديس، املش��تبه 

بضلوعه في جرمية اختطاف وقتل صديقته السابقة.
 توصل احتاد أوروغواي إلى اتفاق مبدئي مع املدير الفني 

للمنتخب أوسكار تاباريز كي يستمر في قيادة الفريق.
 اعت��رف احلكم الدولي هوارد وي��ب أنه كان يتعني عليه ان 
يش��هر البطاقة احلمراء مباش��رة لالعب خط الوسط الهولندي 
نايغل دي يونغ ويطرده بس��بب اخلش��ونة مع تشابي ألونسو 
خالل املباراة النهائية لبطولة كأس العالم والتي خسرها الفريق 

أمام نظيره االسباني في 11 يوليو املاضي.
 أعلن سرقس���طة االسباني عن ضمه املدافع املجري آدم 
بينتر من ن���ادي إم تي كيه بودابس���ت دون اإلفصاح عن 

قيمة الصفقة.
 ابلغ حارس ولڤرهامبتون ومنتخب ش��باب اجنلترا سابقا 
مات موراي )29 عاما( املس��ؤولني في النادي انه سيعتزل لعدم 

شفائه من اصابة خطرة في الركبة.
 أعلن ڤولفسبورغ األملاني امس اجلمعة عن تعاقده رسميا 
مع العب خط الوسط البرازيلي دييغو من صفوف يوڤنتوس 

اإليطالي مقابل 15 مليون يورو )19 مليون دوالر(. 

يوڤنتوس ومانشستر سيتي في المجموعة األولى
سحبت في موناكو قرعة دور املجموعات 
من مسابقة يوروبا ليغ في كرة القدم ملوسم 

2010 � 2011 وجاءت كالتالي:
املجموعة االولى: يوڤنتوس ومانشستر سيتي 

وسالزبورغ وليش بوزنان.
املجموعة الثانية: اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن 

وروزنبورغ واريس سالونيكي.
املجموعة الثالثة: س���بورتينغ لشبونة وليل 

ليفسكي صوفيا وغنت.
املجموعة الرابعة: ڤياريال وكلوب بروج ودينامو 

زغرب وباوك.
املجموعة اخلامسة: الكمار ودينامو كييڤ باتي 

بوريسوف وشيريف.
املجموعة السادسة: سسكا موسكو وباليرمو 

وسبارتا براغ ولوزان.
املجموعة السـابعة: زينيت س���ان بطرسبرغ 

واندرخلت وايك اثينا وهايدوك سبليت.
املجموعـة الثامنـة: ش���توتغارت وخيتافي 

واودنسي ويونغ بويز.
املجموعة التاسـعة: ايندهوفن وس���مبدوريا 

ميتاليست خاركيف وديبريشن.
املجموعة العاشـرة: اش���بيلية وباريس سان 
جرم���ان وبوروس���يا دورمتون���د وكارباتي 

لفوف.
املجموعة احلادية عشـرة: ليڤربول وس���تيوا 

بوخارست ونابولي واوتريخت.
املجموعة الثانية عشرة: بورتو وبشيكتاش سسكا 

صوفيا ورابيد ڤيينا.


