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أملح العب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم السانا ديارا الى احتمال رحيله 42
عن ريال مدريد االسباني اذا لم يحصل على فرصة اكبر للمشاركة في املباريات. 
وقال ديارا للصحافيني في معسكر تدريب منتخب فرنسا الذي يستعد خلوض 
مباراتني ضد رومانيا ولوكسمبورغ في التصفيات املؤهلة لكأس أمم أوروبا 
2012 »العب مرة واحدة فقط في كل مباراتني، ارغب بالطبع في املش����اركة في 
املباريات بش����كل اكبر واذا لم يعجبني هذا الوضع فانني سأصل الى قرار«، 

واضاف »لم انضم الى ريال ملشاهدة املباريات، ارغب في اللعب«.

اعل����ن نادي باير ليڤركوزن األملاني أن العب خط وس����طه مايكل باالك، قائد 
املنتخ����ب األملاني، س����يغيب عن املالعب حتى نهاية الع����ام احلالي حيث أكدت 
الفحوص الطبية التي أجراها مؤخرا أن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية. 
أظهرت الفحوص الطبية اجلديدة التي خضع لها الالعب أنه يحتاج لوقت أطول 
للعالج حيث اصيب بكسر في عظمة الساق، أسفل الركبة، كما يعاني من متزق 
في أربطة الركبة اليسرى. ويضع باالك )34 عاما( جبيرة على موضع اإلصابة 

ملدة تتراوح بني 4 و6 أسابيع مقبلة ليساعد ذلك في حماية الركبة.

ديارا يلمح للرحيل عن ريال باالك يغيب عن المالعب لنهاية العام

إدارة ليڤربول توافق على بيع النادي لمجموعة أميركية
وافق مجلس ادارة ليڤربول االجنليزي لكرة 
القدم على بيع الن���ادي ملجموعة »نيو انغلند 
سبورتس فنتشرز« التي متلك فريق بوسطن 
ريد سوكس االميركي للبيسبول، بحسب بيان 
نشر امس على موقع النادي الرسمي. وجاء في 
بيان نشره النادي املثقل بالديون »يعلن ليڤربول 
ان مجل���س االدارة وافق على بيع النادي لنيو 
انغلند سبورتس فنتش���رز. متلك نيو انغلند 
سبورتس فنتشرز حاليا محفظة من الشركات 
تضم بوسطن ريد سوكس )بيسبول(، نيو انغلند 
سبورتس نتوورك، فنواي سبورتس وراوش 
فنواي للسباقات«. وقال رئيس ليڤربول مارتن 
بروتون »أنا سعيد لتمكننا من انهاء صفقة البيع 
الوافية واملستفيضة. قرر مجلس االدارة قبول 
العرض على أساس انه التقى مع أفضل املعايير 
احملددة أصال للمالك اجلديد. تتمحور فلس���فة 
املجموعة حول الفوز وهي برهنت ذلك مع ريد 
سوكس«. وأضاف بروتون »قابلناهم في بوسطن 
ولندن وليڤربول لعدة أسابيع، وأنا متأثر مبا 

حققوه وبرؤيتهم لنادي ليڤربول«.
وتاب���ع بروتون »من خالل ازالة عبء الديون، 
سيس���مح هذا العرض بالتركيز على االس���تثمار 
في الفريق. لقد خاب أملي ان مالكي النادي حاوال 

القيام بكل ش���يء ملنع امتام الصفقة واننا بحاجة 
للس���ير في اجراءات قانونية الس���تكمال البيع«. 
ويقود مجموعة »نيو انغلند سبورتس فنتشرز« 
وليام هنري الثاني وتوم وارنر.وكانت ادارة النادي 
كشفت انها »تلقت عرضني ماليني ممتازين لشراء 
النادي، لتغطية جميع ديونه الطويلة األمد. عقد 
اجتماع لدراسة العرضني واملصادقة على البيع«.

وطرح ليڤربول للبيع في أبريل املاضي من قبل 
مالكيه االميركيني ت���وم هيكس وجورج جيليت 
مقابل 351.4 مليون جنيه استرليني )403.5 ماليني 
يورو(. ولدى مالكي الن���ادي، املكروهني من قبل 
جماهير »احلمر«، مهلة حت���ى 15 أكتوبر احلالي 
لتس���ديد القرض البالغة قيمته 282 مليون جينه 

للمصرف امللكي االسكتلندي »آر بي اس«.
ومير ليڤرب���ول بفترة مذري���ة، اذ خرج أمام 
نورثامبنت ت���اون من الدرج���ة الرابعة في كأس 
رابطة االندية االجنليزي���ة، ويحتل راهنا املركز 
الثامن عش���ر في الدوري املمتاز. وتراكمت ديون 
ليڤربول منذ وصول مالكيه االميركيني توم هيكس 
وجورج جيليت قبل ثالث سنوات. وقد اتخذ البنك 
البريطاني »آر بي اس«، الدائن الرئيس، زمام االمور 
في النادي منذ ابريل عندما قرر هيكس وجيليت 

أخيرا بيع النادي.

يلعب املنتخب االيراني مع نظي���ره البرازيلي اليوم في مباراة كرة 
القدم الدولية الودية التي تقام على س���تاد مدين���ة زايد الرياضية في 
ابوظبي ضمن استعدادات الطرفني لالستحقاقات املقبلة. وتستعد ايران 
لنهائيات كأس آسيا 2011 في قطر حيث أوقعتها القرعة ضمن املجموعة 
الرابعة التي تضم منتخبات االمارات والعراق وكوريا الشمالية، في حني 
تدخل املباراة ضمن التجارب الودية التي تخوضها البرازيل حتت قيادة 
مدربها اجلديد مانو مينيزيس الذي اعلن سابقا انه يبني فريقا يستطيع 
املش���اركة بقوة في اوملبياد لندن 2012 ومونديال 2014 الذي تستضيفه 
البرازيل. وس���تكون املباراة األولى من نوعها اليران والبرازيل اللذين 
لم يسبق ان التقيا معا طوال تاريخهما، علما ان منتخب »السيليساو« 
يخوض مواجهته الودية الثانية في ابوظبي بعدما لعب مع االمارات عام 
2005 في لقاء انتهى بفوزه بنتيج���ة كبيرة 8-0. وتلعب ايران مباراة 
البرازيل بعد مشاركتها في دورة غرب آسيا التي اختتمت االحد املاضي 
في األردن حيث احتلت املركز الثاني بخسارتها في النهائي امام الكويت 
1-2. واستدعى افشني قطبي 21 العبا خلوض املباراة وهم: حلراسة املرمى: 
س���يد رحمتي )سباهان اصفهان( وابراهيم ميرزا بور )بيكان(. للدفاع: 
سيد جالل حسيني )س���باهان اصفهان( وخسرو حيدري )االستقالل( 
وهادي عقيلي )سباهان( ومحمد نصرتي )تركتور سازي تبريز( ومحمد 
نوري )سابا باتري( وحنيف عمر زادة )االستقالل(. للوسط: سيد هادي 
)سباهان اصفهان( وكرمي انصاري )سايبا( واميان موب علي )االستقالل( 
وغالم عباس )مس كرمان( وجواد نيكونام ومسعود شجاعي )اوساسونا 
االس���باني( وبيجمان نوري)بيروزي( واندريك تيموريان )بارنس���لي 
االجنليزي(. للهجوم: احسان حاجي صافي )سباهان اصفهان( وميالد 
ميداوودي )االس���تقالل( ومهرداد اوالدي ومحمد غالم )ملوان( وميالد 
داينبور )ستيل ازين(. من جهتها، تلعب البرازيل مباراتها الودية الثالثة 
حتت قيادة مدربها مينيزيس الذي حل بديال لكارلوس دونغا بعد اخلروج 
من مونديال 2010 باخلس���ارة امام هولندا 1-2 في ربع النهائي. ولعبت 
البرازيل امام ضيفتها الواليات املتحدة وفازت عليها 2-0، قبل ان تفوز 

على الفريق الرديف في برشلونة االسباني 0-3. 
كما اس���تمر مينيزيس في جتاهل العب ميالن االيطالي رونالدينيو 
الذي صرح برغبته في العودة الى املنتخب، وكذلك االمر بالنس���بة الى 
مهاجم اشبيلية االسباني لويس فابيانو ومدافعي انتر ميالن االيطالي 
لوس���يو ومايكون. والعب���و البرازيل في املباراة هم: حلراس���ة املرمى: 
جيفرسون )بوتافاغو( وفيكتور )غرمييو( ونيتو )اتلتيكو باراناينسي(. 
للدفاع: دانيال الفيش وادريانو كوريا )برش���لونة االسباني( وماريانو 
)فلوميننسي( واندري س���انتوس )فنربغشه( وتياغو سيلفا )ميالن( 
وداڤيد لويز )بنفيكا البرتغالي( واليكس )تشلس���ي( وريفير )اتلتيكو 
منيرو(. للوسط: لوكاس ليفا )ليڤربول( وراميريس )تشلسي( وساندرو 
)توتنهام( وويسلي )ڤيردر برمين( والياس منديز )كورينثيانز( وفيليب 
كوتيني���و )انتر ميالن( وكارل���وس ادواردو )روبني كازان( وجوليانو 
)انترناسيونال(. للهجوم: الكس���ندر باتو وروبينيو )ميالن( ونيلمار 

)ڤياريال( واندريه )دينامو كييڤ(.

أكد رئيس احتاد كرة القدم في اوكرانيا هريرهوري سوركيس 
أن الشغب اجلماهيري قد يكون مشكلة محتملة في بالده خالل 
نهائي���ات كأس األمم األوروبي���ة لكرة القدم )ي���ورو 2012(، إال 
 في حال تعزيز تطبي���ق القانون في اجلمهورية الس���وفييتية

السابقة.
وقال سوركيس »على الناس )املشجعني املشاغبني( أن يدركوا 
أنهم سيعاقبون على أفعالهم، مبا في ذلك تعرضهم للسجن«، جاء 
ذلك خالل مؤمتر صحافي عقده املسؤول الرياضي االوكراني في 
كييڤ، نقله موقعه ديناموانيا االلكتروني. وقد تصاعد الشغب 
في عالم كرة القدم في أوكرانيا بش���كل ش���ائك خالل األس���ابيع 
املاضية، حيث دخلت جماهير فريق كارباني لفيف األوكراني في 
معركة مع جماهير بوروسيا دورمتوند األملاني عقب مباراة في 
 الدوري األوروبي، وقام مجموعة من املشجعني الغاضبني بإلقاء

احلجارة على حافلة لفريق ش���اختار دونيتسك عقب مباراة في 
كاركيف.

وأوضحت تقارير صحافية أن تعامل الشرطة في احلالتني اتسم 
بالبطء، وأوضح س���وركيس في معرض رده على سؤال ملراسل 
صحافي حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على اس���تضافة يورو 
2012 مع توفير األمان للجماهير الزائرة واملنتخبات، في الوقت 
الذي تواجه فيه السلطات القائمة على انفاذ القانون في أوكرانيا 
صعوبات في حماية اجلماهير والالعبني احملليني:«نتخذ خطوات 

حتى ميرر البرملان القوانني الضرورية )في هذا الشأن(«.

سيغيب الروسي رومان باڤليوتشنكو مهاجم توتنهام اإلجنليزي 
ع���ن مباراتي بالده املقبلتني ضمن تصفيات كأس أوروبا 2012 أمام 
ايرلن���دا غدا اجلمعة ومقدونيا الثالث���اء املقبل، الصابته في كاحله 

بحسب ما ذكر مدرب املنتخب الهولندي ديك ادفوكات.
وأضافت الصحف الروسية ان أدفوكات مدرب املنتخب الروسي 
استدعى مهاجم زينيت سان بطرسبرغ ألكسندر بوخاروف للحلول 
بدال من باڤليوتش���نكو. ويحوم الش���ك حول مشاركة جنم زينيت 
ألكسندر كيرياكوف وسيخضع لفحوص طبية لتحديد مدى اصابته. 
وقال أدفوكات للصحافيني: »سيغيب باڤليوتشنكو الصابته في كاحله 
في حني ان كيرياكوف يعاني من بعض املشاكل في فخذه وسيخضع 
لفحوص طبية«. وحتتل روسيا املركز الثالث في املجموعة الثانية 
برصيد 3 نقاط من مباراتني خلف ايرلندا )6 نقاط( وسلوڤاكيا )6 

نقاط(.

باڤليوتشنكو يغيب عن مباراتي 
إيرلندا ومقدونيا

رئيس االتحاد األوكراني: الشغب 
الجماهيري مشكلة في »يورو 2012«

إيران والبرازيل اليوم في أبوظبي

في صفقة تصل الى 351.4 مليون جنيه إسترليني يدفعها مالك نادي بوسطن ريد سوكس للبيسبول

)رويترز( جماهير ليڤربول عانت من سوء النتائج والديون املتراكمة وحتلم بتصحيح األوضاع   مالكا نادي ليڤربول األميركيان توم هيكس وجورج جيليت وافقا على البيع وفي اإلطار جماهير ليڤربول ال ترحب بهما  )أ.ف.پ(

)أ.ف.پ( استقبال ياباني حافل مليسي في مطار ناريتا بطوكيو  

استقبال حافل لميسي في اليابان

لقي جنم كرة القدم األرجنتينية ليونيل 
ميسي استقباال حافال في العاصمة اليابانية 
طوكي���و لدى وصول���ه امس اس���تعدادا 
ملباراة األرجنت���ني الودية أمام اليابان غدا 

اجلمعة.
وأعطى جنم نادي برشلونة االسباني 
ومنتخ���ب األرجنتني )23 عاما( توقيعاته 
للجماهير التي كانت في انتظاره بعد رحلة 

طويلة إلى مطار ناريتا بطوكيو.
وأشارت التقارير اإلخبارية إلى تعافي 
ميسي من إصابته في الكاحل التي تعرض لها 
منتصف الشهر املاضي مبا يسمح له بالسفر 
إلى شرق آسيا واملشاركة في مباراة اجلمعة 
في س���ايتاما، بالقرب من طوكيو. غير أن 
مشاركة ميسي في املباراة التزال موضع شك 

رغم شغف احتاد الكرة الياباني واجلماهير 
اليابانية ملشاهدته وهو يلعب حيث بيعت 
جمي���ع تذاكر املباراة، التي وصلت الى 60 
ألف تذكرة، في يوم واحد.وذكرت وسائل 
اإلعالم أن احتاد الكرة األرجنتيني سيحصل 
على مكافأة قدرها 200 ألف دوالر، في حال 
مشاركة ميسي. فقد صرح رئيس احتاد الكرة 
الياباني، جوجني أوجورا، للصحافيني مطلع 
سبتمبر املاضي بأنه: »إذا لم يلعب ميسي، 
سنخصم 200 ألف دوالر من املبلغ املدفوع 
لالحتاد األرجنتيني«. وأضاف أوجورا أن 
االحتادين الياباني واألرجنتيني للعبة اتفقا 
عل���ى تفاصيل عقد املباراة التي س���تكون 
األولى بالنسبة لإليطالي ألبرتو زاكيروني 
في منصبه كمدرب جديد للمنتخب الياباني. 

وكانت وسائل االعالم اليابانية استبعدت 
سفر ميسي الى اليابان بعد االصابة التي 
تعرض لها في كاحله خالل مباراة برشلونة 
مع اتلتيكو مدريد )2-1( في الدوري احمللي 
في 19 الشهر املاضي، لكن افضل العب في 
العالم لعام 2009 تعافى بسرعة من االصابة 
وعاد الى النادي الكاتالوني وكان صاحب 
الهدف الوحيد ام���ام مايوركا )1-1( االحد 
املاضي. وستكون مباراة اجلمعة في سايتاما 
االولى لليابان بقيادة املدرب االيطالي البرتو 
زاكيروني الذي وقع عقده مع االحتاد الياباني 
في اغسطس دون ان يتمكن من االشراف على 
املنتخب في مباراتيه الوديتني ضد البارغواي 
وغواتيماال في اوائل الشهر املاضي النه لم 

يكن ميلك حينها تأشيرة عمل.

األرجنتين تحصد 200 ألف دوالر إضافية في حالة مشاركة »ساحر التانغو«

عالميةمتفرقات

 يواجه العب فرنس����ي لك����رة القدم داخل 
الصاالت عقوبة االيقاف 91 عاما من قبل االحتاد 
الفرنسي لكرة القدم، للعب بترخيصني مختلفني، 
تلقى الالعب، من أصل مغربي علي بدر الدين، 
من فريق شان سورنام الفرنسي لكرة الصاالت 
عقوبة االيقاف بعد ان اكتشف انه يلعب لفريقني 
بترخيصني االول تابع لالحتاد الفرنسي والثاني 
الفرنس����ي الندية الصاالت.  الوطني  لالحتاد 
وصفت صحيفة »سوير« الفرنسية عقوبة بدر 

الدين بأنها »ال تصدق ولكنها حقيقية«.
 أوقفت جلنة االنضباط ف��ي االحتاد االملاني 
لك��رة الق��دم قائ��د ن��ادي ش��توتغارت املدافع 
الفرنس��ي ماتيو دلبيير ملدة ث��اث مباريات في 
الدوري احمللي، بعد طرده في مباراة فرانكفورت 

)1 � 2( االحد املاضي.
 اكد العب وسط تشلسي االجنليزي الدولي 
الغاني مايكل ايسيان نيته العودة للدفاع عن 
الوان منتخب بالده غانا بعدما حرمته االصابة 
من فرصة املش����اركة مبوندي����ال 2010، وقال 
ايس����يان )27 عاما( في موقع نادي تشلس����ي 
على شبكة االنترنت: »لقد منحني املدرب فترة 
راحة الس����تعادة لياقتي، لكن مع االسف رحل 
ونحن ال نزال ننتظر من س����يخلفه، وعودتي 

الى املنتخب البد منها«.
 س��يغيب البطل األوملبي ماي��كل فيلبس عن 

منتخب الواليات املتحدة االميركية املش��ارك في 
مونديال دبي للسباحة داخل حوض صغير، املقرر 
من 15 الى 19 ديسمبر املقبل، والذي سيضم عدة 
أبطال اوملبيني أمثال راين لوشتي، ناتالي كافلني، 
أرون بيرسول وريبيكا سوني، وسيضم املنتخب 
االميركي 37 س��باحا وس��باحة لكن دون فيلبس 
احلائ��ز 8 ميداليات ذهبية في أوملبياد بكني 2008 

و14 ذهبية اوملبية.
 سقط الدراج االسباني البرتو كونتادور، 
الفائز بلقب سباق »تور دو فرانس« ثالث مرات 
في اختبار جديد، مما يعني أنه خضع لنقل دم 
لتعزيز قدرته على التحمل، وفقا لتقرير نشرته 

صحيفة نيويورك تاميز.
 ع��ني مدرب ريال مدريد االس��باني ومنتخب 
البرازيل لكرة القدم سابقا واندرلي لوكسمبورغو 
مدرب��ا جديدا لفامينغو بعد 10 ايام من اقالته من 
منصبه مدربا التلتيكو مينيرو، ويأتي التعاقد مع 
لوكس��مبورغو )59 عاما( بعد غي��اب 15 عاما عن 
فامينغو وحتديدا منذ عام 1995 حيث س��بق ان 
درب الفريق في املرة االولى موسم 1991 � 1992.

 خاض العمالق الصيني ياو مينغ مباراته 
االولى منذ اصابته بكسر في ساقه اليسرى في 
يوليو املاضي، عندما ش���ارك ملدة 12 دقيقة في 
مباراة ودية في كرة السلة خسرها فريقه هيوسنت 

روكتس أمام أورالندو ماجيك 88 � 97.

بايرن يعاني األمرين في »موسم المفاجآت« بالبوندسليغا

)أ.ف.پ( عامات احلزن وخيبة األمل على وجوه فيليب الم وأوليتش ومولر بسبب نتائج بايرن ميونيخ املتواضعة 

خمس نقاط أمام هانوڤر صاحب 
املركز الثالث.ويبدو وضع جدول 
البوندس���ليغا غير مألوف في 
الوقت احلالي حيث يحتل بايرن 
املركز الثاني عشر بينما يقبع 
فريقا شالكه وشتوتغارت في 
املؤخرة رغم كونهما من الفرق 
التي تتمتع بطموحات املنافسة 

على اللقب.
ومع توقف مسابقات األندية 
ف���ي أوروبا خالل ه���ذه األيام 
بسبب جولتي املباريات الدولية 
املقررت���ني في األي���ام القليلة 
املقبلة، س���يكون على بايرن 
االنتظار ملدة نحو أس���بوعني 
قبل إصالح وتعديل أوضاعه 

من خالل لقائه ضد هانوڤر.
وقال أس���طورة كرة القدم 
األملان���ي، فرانت���س بكنباور، 
الرئيس الفخري لنادي بايرن 
إنه كان م���ن الصعب أن يرى 
بايرن بهذا الشكل حيث يحتاج 
الفريق للفوز في عدة مباريات 
من أجل تقليص الفجوة التي 
تفصل���ه عن ص���دارة جدول 

املسابقة. 

في املقابل رف���ع ماينتس، الذي 
تغلب على بايرن في األس���بوع 
املاضي، مسلسل انتصاراته إلى 
سبع مباريات ليعادل بذلك الرقم 
القياس���ي في عدد م���رات الفوز 
املتتالي���ة التي يحققها أي فريق 
في بداية مسيرته باملسابقة على 

مدار تاريخها.
بينما أفاق بوروسيا دورمتوند 

من هزميته في املب���اراة األولى 
له بالبطولة هذا املوسم وحقق 
ستة انتصارات متتالية.وتفوق 
ماينتس ودورمتوند، بفضل هذه 
االنتصارات، على باقي منافسيهم 
بفارق ملحوظ في جدول املسابقة 
حيث يحتل دورمتوند املركز الثاني 
في جدول البوندس���ليغا بفارق 
ثالث نقاط خلف ماينتس وبفارق 

على اإلطالق«. في املقابل، أثارت 
الهزمية أمام بوروسيا دورمتوند 
غض���ب أولي هوني���س، رئيس 
النادي، كما أسفرت عن توقعات 
بتأنيب شديد لالعبني من جانب 

اإلدارة الفنية للفريق.
وق���ال هونيس: »إنه أس���وأ 
س���يناريو ممكن. ح���ان الوقت 
بالنسبة لنا حتى ال نخدع أنفسنا«. 

أك���د فريقا باي���رن ميونيخ 
وماينت���س أن املوس���م احلالي 
الدوري  املفاجآت في  هو موسم 
األملاني )بوندسليغا( حيث تراجع 
بايرن، حامل اللقب، إلى النصف 
الثاني من جدول البطولة بينما 
يتصدر ماينت���س، البعيد متاما 
عن الترشيحات، جدول املسابقة 

بجدارة.
ومني بايرن بالهزمية الثالثة 
في سبع مباريات خاضها باملسابقة 
حتى اآلن حيث سقط أمام بوروسيا 
دورمتوند مطلع األسبوع ليصل 
الفارق الذي يفصله عن ماينتس 
املتصدر إلى 13 نقطة بعد سبع 
مراحل فقط من املوسم احلالي. 
ويثير مستوى ونتائج بايرن في 
املوس���م احلالي دهشة متابعيه 
خاصة بعدما قدم الفريق ش���كال 
مغايرا متاما في املوسم املاضي 
وتوج بلقبي دوري وكأس أملانيا 
ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقال نائ���ب رئيس النادي كارل 
هاينز رومينيغه »نشعر بالقلق 
بال شك ألننا نتأخر عن املتصدر 
بفارق 13 نقطة. لسنا سعداء بذلك 
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