
روني يقصد مركزًا متخصصًا إلعادة إنبات شعره من جديد
ذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن واين روني جنم نادي مان يونايتد ومنتخب إجنلترا 
يتلقى جلسات عالج سرية من أجل إعادة إنبات شعره. وأكدت الصحيفة أن روني )25 عاما( 
شوهد في األسبوع املاضي وهو يغادر مستشفى في »هارلي ستريت« بلندن، حيث يحصل 
العمالء املهمون على جلسات عالية اجلودة متتد لثمانية ساعات مقابل آالف اجلنيهات 
اإلسترلينية. 
إلى ذلك، قبضت الشرطة اإلجنليزية على جينفر طومسون التي كانت على عالقة عاطفية 
مع روني بعد ان وجدت بحوزتها مواد مخدرة بقيمة 400 ألف جنيه استرليني.
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الرياضية
فرنسا تفشل في الثأر من بيالروسيا في تصفيات كأس أوروبا

سويسرا جتبر إجنلترا على التعادل في »وميبلي«..
وأملانيا وإيطاليا في الطريق إلى »يورو 2012«

اجبر املنتخب السويسري 
مضيفه االجنليزي على االكتفاء 
بنقطة بعد تعادله معه 2-2 في 
مباراة تقدم خاللها االول بهدفني 
نظيفني امس على ملعب »وميبلي« 
في لندن ضمن املجموعة السابعة 
من التصفيات املؤهلة الى كأس 
اوروبا »يورو 2012«.وس���جل 
فران���ك المب���ارد )37 من ركلة 
جزاء( واشلي يونغ )51( هدفي 
اجنلترا، وتراكنيو بارنيتا )32 
و35( هدفي سويسرا. وأسدى 
املنتخ���ب السويس���ري خدمة 
لنظيره املونتينغري. وفش���ل 
املنتخ���ب االجنليزي في تكرار 
فوزه على ضيفه السويسري بعد 
ان تغلب عليه 3-1 في سبتمبر 
املاضي في بال وحتقيق فوزه 
اخلامس عش���ر عليه، فاكتفى 
بتعادل خامس معه مقابل ثالث 

هزائم.
وق���اد مهاج���م توتنه���ام 
االجنليزي رومان بافليوشنكو 
املنتخب الروس���ي للفوز على 
ضيفه االرميني 3-1 على ملعب 
»بتروفسكي ستاديوم« في سان 
بطرسبورغ في املجموعة الثانية 
للتصفيات.وسجل بافليوشنكو 
االه���داف الثالثة لفريق املدرب 
ادفوكات، رافعا  الهولندي ديك 
رصيد بالده ال���ى 13 نقطة في 
الصدارة مؤقتا بفارق 3 نقاط عن 
كل من ايرلندا وسلوڤاكيا اللتني 
تتواجهان الحق���ا مع مقدونيا 

واندورا على التوالي.
وتقدم املنتخب���ان األملاني 
واإليطال���ي خطوة كبيرة نحو 
التأهل ل���� »يورو 2012« بعدما 
حق���ق املنتخب األملان���ي فوزا 
صعب���ا خارج أرض���ه وتغلب 
على مضيفه النمساوي 2 - 1، 
كما تغلب الفريق اإليطالي على 
ضيفه االستوني بثالثية نظيفة. 
كذلك تغلب املنتخب الروماني 
على البوسنة والهرسك 3 - 0، 
كما فازت فنلندا على سان مارينو 
1 - 0 والسويد على مولدوڤا 4 - 
1 وكرواتيا على جورجيا 2 - 1 
وكازاخستان على اذربيجان 2 
- 1 وسلوڤينيا على جزر فارو 2 
- 0 وليشتنشتاين على ليتوانيا 
2 - 0، بينم���ا تعادلت بلجيكا 
مع تركيا 1 - 1 وبيالروسيا مع 

فرنسا بالنتيجة نفسها.
وأفل���ت املنتخ���ب األملاني 
من كمني مضيفه النمس���اوي 
ف���وزا ثمين���ا بفضل  وحقق 
هدفني للمهاجم اخلطير ماريو 
غوميز ليتقدم املنتخب األملاني 
خط���وة جديدة عل���ى طريق 
التأهل لنهائيات »يورو 2012«. 
املنتخب األملاني فوزه  وحقق 
الس���ادس على التوالي ليعزز 
موقعه في ص���دارة املجموعة 
األول���ى بالتصفيات ويصبح 
قاب قوسني أو أدنى من حجز 
املباشر  التأهل  إحدى بطاقات 
إلى النهائي���ات، ورفع الفريق 
رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة 
بفارق سبع نقاط أمام بلجيكا 
الثاني بينما  املرك���ز  صاحبة 
جتمد رصيد النمسا عند سبع 
نقاط ف���ي املركز الرابع بفارق 
ثالث نقاط خلف تركيا، وأنهى 
املنتخب األملاني الشوط األول 
لصاحله بهدف نظيف سجله 
غوميز في الدقيقة 44 ثم تعادل 
املنتخب النمساوي في الدقيقة 
50 بهدف أحرزه الالعب األملاني 
آرنه فريدريش عن طريق اخلطأ 
في مرمى فريقه، لكن غوميز 
أبى أن يخ���رج فريقه بنتيجة 
التعادل وسجل الهدف الثاني 
له وللفريق في الدقيقة األخيرة، 
وتعادل املنتخب البلجيكي مع 
ضيفه التركي 1 - 1 حيث افتتح 
مارفني أوجوجنيمي التسجيل 
لبلجي���كا بعد ثالث دقائق من 
بداية املباراة ث���م أدرك يلماز 
التركي في  التعادل للمنتخب 
الدقيقة 32. وفي املباراة األخرى 
باملجموعة األولى، حقق منتخب 
كازاخستان الفوز األول له في 
التصفيات وتغلب على ضيفه 
منتخب اذربيجان 2 - 1، وحصد 
منتخب كازاخستان أول ثالث 
نقاط له محتال املركز السادس 
ف���ي املجموعة بفارق  األخير 
األهداف فق���ط خلف منتخب 
اذربيج���ان، علم���ا أن املباراة 
هي السادس���ة لكازاخس���تان 
واخلامس���ة الذربيج���ان في 
املجموعة، وس���جل جريدين 
هدفي منتخب كازاخستان في 
الدقيقت���ني 58 و68 بينما جاء 

1 - 1 ف���ي املجموع���ة الرابعة، 
وحصد املنتخب الفرنسي نقطة 
واحدة بالتعادل ليرفع رصيده 
إلى 13 نقطة في صدارة املجموعة 
بفارق أرب���ع نقاط أمام نظيره 
البيالروسي صاحب املركز الثاني، 
وتقدم منتخب بيالروسيا بهدف 
في الدقيقة 20 سجله الفرنسي 
إريك أبي���دال عن طريق اخلطأ 
في مرمى منتخب بالده ثم أدرك 
املنتخب الفرنسي التعادل بعد 
دقيقة واحدة عن طريق فلوران 
مالودا، وحقق املنتخب الروماني 
فوزا ثمينا وتغلب على ضيفه 
منتخب البوسنة والهرسك 3 - 0 
ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط 
ويصعد إلى املركز الثالث بفارق 
األهداف فقط أمام ألبانيا بينما 
جتمد رصيد البوسنة عند سبع 
نقاط في املرك���ز اخلامس قبل 
األخير باملجموعة، وتقدم الفريق 
الروماني بهدفني في الشوط األول 
سجلهما أدريان موتو وسيبريان 
ماريكا ف���ي الدقيقتني 36 و40 
ثم أضاف ماريكا الهدف الثاني 
ل���ه والثالث ملنتخب بالده بعد 
تس���ع دقائق من بداية الشوط 

الثاني.

المجموعة الخامسة

وحقق املنتخب السويدي 
فوزا كبيرا خارج أرضه وتغلب 
على مضيفه منتخب مولدوڤا 
4 - 1 في املجموعة اخلامسة، 
ورفع املنتخب السويدي رصيده 
إلى 12 نقطة في املركز الثاني، 
بينما جتمد رصيد مولدوڤا عند 
ست نقاط في املركز اخلامس 
قبل األخي���ر.، وتقدم املنتخب 
السويدي بثالثة أهداف سجلها 
أوال تويفونني ويوهان إيلماندر 
)هدفان( في الدقائق 11 و30 و58، 
ثم رد منتخب مولدوڤا بهدف 
لالع���ب ايغ���ور بوغاييف في 
الدقيقة 61 قبل أن يختتم جيرنت 
التسجيل بالهدف الرابع للسويد 
في الدقيقة 88، وحقق املنتخب 
الفنلندي فوزا متواضعا على 
مضيفه منتخب س���ان مارينو 
وتغلب عليه 1 - 0 في مباراة 
أخرى باملجموعة اخلامس���ة، 
ورف���ع منتخب فنلندا رصيده 
إلى ست نقاط في املركز الرابع 
بينما ظل منتخب سان مارينو 
بدون رصيد من النقاط في املركز 
الس���ادس األخير، وجاء هدف 
املباراة الوحيد قبل أربع دقائق 
من نهاية الشوط األول وكان من 

نصيب ميكايل فورسيل.

المجموعة السادسة

الكرواتي  املنتخ���ب  تصدر 
املجموعة السادسة بعد ان حول 
تخلفه امام ضيفه اجلورجي الى 
فوز 2 - 1 في سبليت، وسجل 
ماريو ماجنوكيتش )76( ونيكوال 
كالنيتيش )78( هدفي كرواتيا، 
وجابا كانكافا )17( هدف جورجيا 
التي كانت فازت على مضيفتها 
)1 - 0( في اجلولة الس���ابقة،، 
ورفع املنتخب الكرواتي الطامح 
لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة 
في تاريخه بعد اعوام 1996 )ربع 
النهائي( و2004 )الدور االول( 
و2008 )ربع النهائي(، رصيده 
الى 13 نقطة في الصدارة بفارق 

نقطتني عن اليونان.

منتخب جزر فارو 2 - 0 ضمن 
املجموعة الثالثة، ورفع املنتخب 
السلوڤيني رصيده إلى 11 نقطة 
في املركز الثاني باملجموعة بينما 
جتمد رصيد جزر فارو عند نقطة 
واحدة في املركز السادس األخير، 
وافتتح تيم ماتافز التس���جيل 
للمنتخب السلوڤيني في الدقيقة 
29 ثم أضاف روجفي بالدفينسون 
الثاني  الهدف  العب جزر فارو 
لسلوڤينيا )عن طريق اخلطأ في 
مرمى منتخب بالده( في الدقيقة 
47، وحقق املنتخب السلوڤيني 
الفوز رغم النقص العددي في 
صفوفه بعد طرد العبه ماركو 

سولر في الدقيقة 25.

المجموعة الرابعة

الفرنس���ي  وأهدر املنتخب 
نقطتني ف���ي التصفيات بعدما 
تعادل مع مضيفه البيالروسي 

هدف اذربيجان في الدقيقة 63 
وكان من نصيب ناديروف.

المجموعة الثالثة

تقدم املنتخب اإليطالي خطوة 
كبيرة نحو التأهل بعدما تغلب 
على ضيفه االستوني3-0 ضمن 
منافسات املجموعة الثالثة. ورفع 
املنتخ���ب اإليطالي رصيده في 
صدارة املجموعة إلى 16 نقطة 
بينم���ا جتمد رصي���د منتخب 
استونيا عند س���بع نقاط في 
الرابع،، وتقدم املنتخب  املركز 
اإليطال���ي بهدفني في الش���وط 
األول سجلهما جوزيبي روسي 
وأنطونيو كاسانو في الدقيقتني 
21 و39 ثم أض���اف جيامباولو 
الثالث للفريق  الهدف  باتزيني 
في الدقيقة 68، وتغلب املنتخب 
السلوڤيني على النقص العددي 
في صفوفه وفاز على مضيفه 

)أ.ف.پ( تسديدة السويسري تراكنيو بارنيتا في طريقها لهز شباك حارس اجنلترا جوهارت  

القبض على 100 مشجع أملاني في ڤيينا

.. وإصابة 30 شخصًا بعد مباراة بلجيكا وتركيا

الم يعترف بغياب »املانشافت« عن مستواه

هارنيك يشعر بخيبة أمل للهزمية بعد العمل اجلاد

اليونان تعلق أنشطة الكرة مؤقتًا ملكافحة العنف

القت الشرطة النمساوية القبض على أكثر من 
مائة مشجع أملاني في ڤيينا قبل ساعات قليلة 

من مباراة املنتخبني األملاني ومضيفه النمساوي، 
وأثارت مجموعات من املشجعني املتعصبني 
)هوليغانز( أعمال عنف في عدد من احلانات 

واملتاجر في وسط املدينة، حسبما قاله رومان 
هاسلينغر املتحدث باسم الشرطة، وأضاف 

هاسلينغر انه ليس لديه معلومات عن وقوع 
إصابات. وكانت الشرطة ألقت القبض على 

اثنني من املشجعني األملان بعدما بدآ مع نحو 
150 مشجعا آخر مشاجرات مع مجموعة من 

املشجعني النمساويني، وقال هاسلينغر إن أحداث 
العنف بني املشجعني التي وقعت مؤخرا بالنمسا 

رمبا تكون قد جذبت الهوليغانز للمباراة.

أصيب 30 شخصا بينهم ثالثة شرطيني 
بجروح طفيفة بعد مناوشات بني مشجعي 

منتخبي بلجيكا وتركيا، خالل وبعد بث مباراة 
املنتخبني على شاشة عمالقة في غاند في 

بلجيكا بحسب ما ذكر عمدة املدينة،، وأصيبت 
شرطية برأسها بعد رمي عبوة باجتاهها، خالل 

جتمع نحو 7 آالف مشجع بلجيكي وتركي 
ملتابعة اللقاء على شاشة عمالقة.

اعترف فيليب الم قائد املنتخب األملاني أن 
الفريق لم يظهر مبستواه في املباراة التي 

فاز فيها على مضيفه النمساوي 2 - 1 ضمن 
منافسات املجموعة األولى بتصفيات »يورو 
2012«. وقال الم إن املنتخب األملاني لم يقدم 
مستوى جيدا، وأضاف »ارتكبنا أخطاء، لكن 

غالبا ما يتعثر الفريق األفضل«، وأوضح 

»في النهاية حققنا الفوز حتى لو حالفنا 
احلظ شيئا ما في ذلك، فمن املفترض أيضا 
أن تنتفع باحلظ مع العمل اجلاد. واملهم أننا 
جنحنا في حتقيق الفوز واالقتراب خطوة 

جديدة من النهائيات«، وأضاف »اآلن ميكننا 
خوض املباراة املقبلة أمام اذربيجان، بثقة 

كبيرة«.

أبدى العب املنتخب النمساوي مارتن هارنيك 
خيبة أمله لهزمية الفريق على أرضه أمام نظيره 

األملاني. وجاءت الهزمية لتقلص فرصة الفريق 
النمساوي في التأهل إلى النهائيات، وقد أبدى 
هارنيك حزنه للهزمية بعد العمل اجلاد للفريق 

في الفترة املاضية. وقال هارنيك »لعبنا بشكل 
سيء حقا في املباراتني السابقتني، لكننا قدمنا 

أداء جيدا في هذه املباراة. واآلن يجب أن نحافظ 
على املستوى الذي قدمناه ونؤدي به في مبارياتنا 

املقبلة، ونحدد ألنفسنا أهدافا جديدة«.

قرر االحتاد اليوناني لكرة القدم تعليق جميع 
أنشطة اللعبة وعدم إقامة أي مباريات بصفة 
مؤقتة احتجاجا على أعمال العنف واملخالفات 
التي شهدتها الفترة املاضية. وقرر االحتاد أن 
يبدأ تنفيذ القرار بداية من يوم غد وذلك بعد 

مباراة املنتخب اليوناني مع ضيفه منتخب مالطا 
امس في املجموعة السادسة بتصفيات »يورو 

2012«. وقال سوفوكليس بيالفيوس رئيس 
االحتاد، في تصريحات لإلذاعة اليونانية، إن 

القرار اتخذ بعد التهديدات العديدة التي شهدتها 
الفترة املاضية والتي وجهت إليه أيضا. وأشار 
إلى أن القرار مؤقت ويقتصر على العشرة أيام 
أو األسبوعني املقبلني من أجل حماية اللعبة من 

أعمال العنف.

البرتغال���ي جوزيه  عب���ر 
مورينيو م���درب ريال مدريد 
االس���باني ع���ن رغبته بضم 
الدولي فابيو  الظهير  مواطنه 
كوينتراو من بنفيكا البرتغالي 
الى صفوف الفريق امللكي في 
املوسم املقبل. وكان كوينتراو 
)23 عاما(، القادر على اللعب في 
مركزي الظهير واجلناح االيسر، 
قد أقر سابقا انه سيترك بنفيكا 
فقط للرحيل الى مدريد. وقال 
مورينيو الذاعة »كادينا سير« 
االس���بانية »هو الع���ب رائع. 
تعجبني قدرته على شغل عدة 
مراكز. العب���ون مثله مرحب 
بهم دوما، خصوصا في فريق 

متطلب مثل مدريد«.

يبدو ان الدعابة التي حاول أن 
ينفذها العب الوسط البرازيلي 
لياندرو كاستان دا سيلڤا كادت 
أن حتول حياته جحيما عندما 

تورط في حادث خطير.
فق���د تس���بب الع���ب نادي 
كورينثيانز البرازيلي في إصابة 
صديق له في بيت األخير عندما 
كان يج���رب بندقية اش���تراها 
صديقه فحاول ممازحته قبل ان 
يفاجأ بانط���الق عيار ناري في 

صدره.
جتدر اإلشارة الى ان صديق 
جنم كورينثيانز اليزال متأثرا 
بجروحه بعد تلك اإلصابة ويعاني 
من مضاعفات خطيرة، حيث مت 

نقله الى املستشفى.

قال النجم االسباني ديڤيد ڤيا 
إن ما حققه مع برشلونة االسباني 
لكرة القدم في أول مواسمه ضمن 
صفوف الفريق ال ميكن تصديقه، 
وأضاف ڤي���ا »أعتقد ان رصيد 
البطوالت هذا املوسم شيء مذهل 
بصرف النظ���ر عن الهزمية في 
نهائي كأس اس���بانيا، ما يجب 
النظ���ر إليه ه���و الطريقة التي 
نافس بها برشلونة على األلقاب 
واملجهود الذي لم يدخره في أي 

بطولة«.

دافع املدرب فيسنتي دل بوسكي 
املدير الفني للمنتخب االس����باني 
لكرة القدم عن أسلوب لعب فريقه 
الت����ي حققها، مؤكدا  واإلجنازات 
أن التتوي����ج بلق����ب بطولة كأس 
العالم 2010 بجن����وب أفريقيا لم 
يأت باملصادفة أو من فراغ، وجاء 
ذلك في مؤمت����ر صحافي حضره 
دل بوس����كي وآنخ����ل ماريا فيار 
رئيس االحتاد االس����باني للعبة 
وفيرناندو هييرو مدير املنتخب 
بجامعة »هارفارد« في كامبريدج، 
وشرح دل بوسكي خالل املؤمتر 
األسباب والعوامل التي أدت لهذا 
التألق امللحوظ للفريق في السنوات 
القليلة املاضية وفوزه بلقبي أوروبا 

والعالم.

أعرب جون تيري قائد فريق 
تشلسي اإلجنليزي عن رغبته 
الهولن���دي غوس  في ع���ودة 
هيدينك لتولي تدريب فريقه. 
وينتظر أن ينهي هيدينك عمله 
مع املنتخب التركي للعودة إلى 
»س���تامفورد بريدج« وتولي 
تدريب تشلسي خلفا لإليطالي 
كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من 
تدريب الفريق في وقت سابق هذا 
الصيف. ونقلت صحيفة »صن« 
البريطاني���ة ام���س عن مدافع 
تشلسي واملنتخب اإلجنليزي 
قوله »أود عودته إلينا، إنه رجل 
رائع وقد ظللت على اتصال به 
منذ رحيله عن تدريب تشلسي 
في املرة السابقة«. وأكد تيري أن 
هيدينك يعرف جميع نقاط القوة 
والضعف في صفوف تشلسي 
وأنه جنح في جلب االستقرار 

والعمل بحزم مع الفريق.

مورينيو راغب 
بضم كوينتراو

العب يطلق النار 
على صديقه!

ڤيا يصف موسمه 
األول بـ »املمتاز«

دل بوسكي:  
لم نتوج باملصادفة

تيري: هيدينك 
األنسب لتشلسي

نهائي »روالن غاروس« اليوم.. 
ونا لي تتوج بلقب السيدات

املكسيك مع السلڤادور بالكأس الذهبية

قدامى ريال مدريد مع بايرن ميونيخ 

جردت الصينية نا لي املصنفة سادسة االيطالية فرانشيسكا 
سكيافوني اخلامسة من لقب بطلة روالن غاروس الفرنسية، ثاني 
البطوالت األربع الكبرى، بفوزها عليها 6-4 و7-6 )7-0( في 
املباراة النهائية امس.ودخلت نا لي )29 عاما( التاريخ من أوسع 
أبوابه بعد ان أصبحت اول صينية حترز اللقب في احدى بطوالت 
الغراند س����الم األربع الكبرى مع شيك بقيمة مليون و200 الف 
يورو، واول صينية بني اخلمس األوليات في التصنيف العاملي 
لالعبات احملترفات حيث ستحتل اعتبارا من غدا االثنني املركز 
الرابع، وأحرزت نا لي اللقب اخلامس في مسيرتها االحترافية 

التي بدأت قبل نحو 12 عاما في 1999.
ويلتقي اليوم االس����باني رافايل نادال املصنف اول وحامل 
اللقب والسويس����ري روجيه فيدرر الثالث في املباراة النهائية 
لفئ����ة فردي الرجال. وبلغ فيدرر الذي آزره القس����م االكبر من 
اجلمهور، النهائي في روالن غاروس للمرة اخلامس����ة، ولقاؤه 
اليوم مع نادال هو الرابع وسيكون ثأريا خلسارته في الثالثة 
السابقة على رمال امللعب الرئيسي »فيليب شاترييه«، علما ان 
الكفة في املواجهات املباش����رة البالغة 24 مباراة متيل لصالح 

االسباني الذي فاز في 16 منها

يبحث منتخب املكسيك حامل اللقب عن التتويج للمرة 
السادسة في تاريخه، عندما يخوض بطولة الكأس الذهبية 
لكرة القدم التي جتمع منتخبات منطقة الكونكاكاف )أميركا 
الشمالية والوس���طى والكاريبي(، والتي تنطلق اليوم في 
داالس )تكساس( حتى 25 اجلاري في باسادينا )كاليفورنيا( 
في الواليات املتحدة االميركية. وستكون املكسيك مرشحة 
للحفاظ على لقبها، في ظل منافس���ة شرس���ة من الواليات 
املتحدة، بعد تأهلهما الى ال���دور ثمن النهائي من مونديال 
جنوب افريقيا 2010. وتلعب املكسيك في املجموعة االولى 
مع كوستاريكا وكوبا والس���لڤادور، والواليات املتحدة في 
الثالثة مع كندا وبنما وغودالوب، وتضم الثانية هندوراس 
وجامايكا وغرانادا وغواتيماال. هذا ويتأهل بطل الدورة الى 

مسابقة كأس القارات 2013 في البرازيل.

يلتقي جنوم ريال مدريد وبايرن ميونيخ القدامى اليوم 
على ملعب »س���نتياغو برنابيو« بالعاصمة اإلسبانية في 
مباراة ودية يخصص عائدها لتطوير املدارس االجتماعية � 
الرياضية في أفريقيا.وقد أكد عدد من جنوم الفريقني مشاركتهم 
فيها، م���ن بينهم إمييليو بوتراغيني���و وزين الدين زيدان 
وبيديا مياتوفيتش وفرناندو ريدوندو وكارلوس سانتيانا 
وأندري���اس برميه وبول برايتن���ر وكارل هاينز رومينيغه 
وكالوس أوجينتالر وروي ماكاي. وكانت املؤسس���ة التي 
حتمل اسم ريال مدريد، بدعم من اللجنة األوليمبية اإلسبانية 
وعمودية مدريد، هي املسؤولة للعام الثاني على التوالي عن 
تنظيم هذه املباراة. وواجه ريال مدريد العام املاضي قدامى 
ميالن اإليطالي، وإزاء جناح املبادرة قرر تكرارها هذا العام 

أمام جنوم النادي البافاري املعتزلني.

)أ.ف.پ( العبة التنس الصينية نا لي حتمل كأس روالن غاروس  

متفرقات عاملية
٭ أعلن لويس غارسيا رحيله عن تدريب نادي ليڤانتي 

االسباني استعدادا لتولي منصب املدير الفني لفريق خيتافي. 
ويعد غارسيا )38 عاما( واحدا من أبرز املدربني الواعدين في 
اسبانيا، وقاد ليڤانتي إلى الصعود لدوري الدرجة األولى في 
2010 ثم قاده إلى البقاء بعدما أحرز معه املركز 14 في الدوري 

باملوسم املنقضي.
٭ ذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن نادي كوينز 
بارك رينجرز املتأهل حديثا للدوري اإلجنليزي املمتاز تلقى 
عرضا بضم الالعبني األستراليني املخضرمني هاري كيويل 

ولوكاس نيل.
٭ تعادل منتخب التشيك مع نظيره البيروڤي 0 - 0 في 

ماتسوموتو في اجلولة الثانية من دورة كأس كيرين الدولية 
الثالثية لكرة القدم.

٭ دافع مالك احلقوق التجارية لبطولة العالم للفورموال واحد 
البريطاني برني ايكليستون عن قرار عودة جائزة البحرين 
الكبرى الى روزنامة بطولة العالم 2011. وكان املجلس العاملي 
لرياضة احملركات وافق خالل اجتماعه في برش����لونة على 

اعادة جائزة البحرين الكبرى الى روزنامة 2011.
٭ حطم الكيني موزيس موسوب الرقم القياسي العاملي في 

سباق 30 الف متر، في لقاء بريفونتني كالسيكس في الواليات 
املتحدة االميركية. وبلغ توقيت موسوب )25 عاما( ساعة و26 

دقيقة و47.4 ثانية، محطما الرقم السابق الذي كان بحوزة 
الياباني توشيهيكو سيكو في كريستشورش في 22 مارس 

.1981
٭ بعد خمس سنوات من فضيحة »الكالشيو بولي«، هزت كرة 
القدم االيطالية مؤخرا فضيحة جديدة بعدما اعتقلت الشرطة 16 
شخصا كجزء من عملية التحقيقات التي جتريها مع مجموعات 

في مزاعم املراهنات والتالعب بنتائج املباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +1:019 فجراكوستاريكا � كوبا

اجلزيرة الرياضية +39 فجرااملكسيك � السلڤادور

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +112ريال مدريد � بايرن ميونخ

رومانيا تكتسح 
البوسنة.. والسويد 

تقهر مولدوڤا


