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اكد االحتاد االميركي لكرة القدم إن املهاجم الندون 40
دونوڤان يخضع للعالج بعد اصابته بانفلونزا اخلنازير 
في الوقت الذي يخض���ع فيه بعض زمالئه إلجراءات 
وقائية خوفا م���ن انتقال العدوى، وم���ن جانبه قال 
دونوڤان قائد املنتخب األميركي إنه مصاب بڤيروس 
»إيه اتش.1.إن.1« املس���بب مل���رض أنفلونزا اخلنازير 

ويخضع للمالحظة الطبية. 

إصابة دونوڤان بإنفلونزا الخنازير
رحب الهولندي ويسلي سنايدر باالنتقال إلى نادي إنتر ميالن اإليطالي من 
فريقه احلالي ريال مدريد، وقال سنايدر في تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس« 
الرياضية »إذا قررت الرحيل عن الريال فسيكون إنتر هو البديل املناسب«. وأملح 
س����نايدر إلى أن دافعه لالنتقال إلى اإلنتر قد يكون احلصول على موقع ضمن 
تشكيلة منتخب بالده في بطولة كأس العالم عام 2010 وهو ما يتطلب مشاركته 
أساسيا في مباريات ناديه، وأوضح العب الوسط الهولندي أنه يحب اللعب في 

صفوف فريق يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لإلنتر.

سنايدر يرحب باالنتقال إلى إنتر ميالن

مان يونايتد يبدأ الدفاع عن لقبه أمام برمنغهام ومواجهة قوية بين توتنهام وليڤربول

يبدأ مان يونايتد رحلة الدفاع 
عن لقبه على ملعبه »اولدترافورد« 
ف���ي مواجه���ة س���هلة جتمعه 
ببرمنغهام سيتي الصاعد مجددا 
ال���ى دوري االضواء في اجلولة 
االولى من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم. ولم يذق برمنغهام طعم 
الفوز على »الشياطني احلمر« منذ 
11 نوفمبر 1978 عندما تغلب عليه 
5 - 1 في برمنغهام، بعد ان كان 
تغلب عليه في املوسم الذي سبقه 

في مان يونايتد 2 - 1.
ويبدو ان الص���راع الرباعي 
التقليدي سيتحول الى خماسي 
في موسم 2009 � 2010 من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم مع انضمام 
مانشستر سيتي الى جاره مان 
يونايت���د املت���وج باللق���ب في 
املواسم الثالثة االخيرة وليڤربول 
وتشلسي وارسنال في املنافسة 
على العرش بعدما كان اكثر الفرق 
نش���اطا على االطالق في سوق 
االنتقاالت. وستكون مهمة مان 
يونايتد في الظفر باللقب للمرة 
التوالي والتاسعة  الرابعة على 
عش���رة في تاريخ���ه )اجنازان 
قياسيان في حال حتققا( صعبة 
للغاي���ة بعد تخلي���ه عن جنمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الى ريال مدريد االسباني مقابل 
94 مليون يورو، ورحيل مهاجمه 
االرجنتين���ي كارل���وس تيڤيز 
النتهاء عقده وانتقاله الى اجلار 
مانشستر سيتي حيث سيشكل 

قوة هجومية ضاربة الى جانب 
اديبايور  التوغولي اميانوي���ل 
القادم من ارس���نال والبرازيلي 
روبيني���و والباراغوياني روكي 
سانتا كروز القادم من بالكبيرن 
روڤ���رز. ومن الصع���ب معرفة 
تأثير رحيل رونالدو وتيڤيز على 
اال بعد عدة  »الشياطني احلمر« 
مراحل على انطالق املوسم وقد 
حاول مدرب الفريق االسكوتلندي 
اليكس فيرغس���ون تعويضهما 
مباي���كل اوي���ن من نيوكاس���ل 
واالكوادوري انطونيو ڤالنسيا 

من ويغان اثلتيك.
الفريق  ويبقى مان يونايتد 
الذي يدخل دائما في حس���ابات 
االلقاب مهما كانت املسابقة التي 
يشارك بها، لكن تكرار اجنازات 
املوسم املاضي )الدوري وكأس 
الرابط���ة احملليان وكأس العالم 
لالندية ونهائي مس���ابقة دوري 
ابطال اوروبا( تبدو بعيدة نسبيا 
نظرا الى حجم املنافسة ان كان 
على الصعيد احمللي او القاري.

اما من ناحية ليڤربول الذي 
كان قريبا جدا املوس���م املاضي 
من الظفر بلقبه االول منذ 1990 
والتاسع عشر في تاريخه، فيبدو 
انه في وضع جيد الختبار حظوظه 
مرة جديدة هذا املوسم وهو يبدأ 
مشواره في اقوى مباريات املرحلة 
االفتتاحية، اذ سيحل ضيفا على 
توتنهام في اختبار فعلي حلجم 

استعدادته للموسم اجلديد.

ويدخل فريق املدرب االسباني 
رافاييل بينيتيز الى املوسم دون 
اثنني من جنومه هما االسبانيان 
اربيلو  الونسو والڤارو  تشابي 
اللذان انتقال ال���ى ريال مدريد، 
الفنلندي  ودون قل���ب دفاع���ه 
املخضرم سامي هيبيا وجناحه 
جيرماي���ن بينانت اللذين رحال 

عن »احلمر« ايضا.
وح���اول بينيتيز ان يعوض 
رحيلهم بالتعاقد مع املدافع الدولي 

غلني جونسون من بورتسموث 
واملدافع الفرنسي الشاب كريس 
مافينغا من باريس سان جرمان 
البرتو  والعب الوسط االيطالي 
اكويالني من روما، كما استعاد 
اندري  النجم االوكراني  خدمات 
الى هرتا  اعاره  ڤورونني بعدما 

برلني االملاني املوسم املاضي.
ويبقى تعويل بينيتيز على 
قائد »احلمر« س���تيڤن جيرارد 
الذي قد يغيب عن مباراة توتنهام 

بس���بب االصابة، وعلى مواطنه 
الهداف فرناندو توريس ليكونا 
القل���ب النابض للفري���ق، فيما 
س���يكون اكويالني حتت املجهر 
ملعرفة اذا كان سيتمكن من سد 

فراغ رحيل تشابي الونسو.

فرنسا

يس���عى مرس���يليا لتثبيت 
موقعه كأحد اقوى املرش���حني 
للفوز باللقب هذا املوسم عندما 

يستقبل ليل على »ارضه« مساء 
اليوم ضم���ن املرحل���ة الثانية 
من الدوري الفرنس���ي. وستقام 
املباراة في مونبلييه ألن ملعب 
»فيلودروم« اليزال مغلقا نتيجة 
ملقتل شخصني خالل مشاهدتهما 
حفلة للمغنية االميركية مادونا 
الشهر املاضي. وابدى العب وسط 
مرسيليا بينوا شيرو تفهمه لكون 
الفريق مضط���را خلوض اللقاء 
في مونبلييه وقال »انها مباراة 

مونشنغالدباخ مع هرتا برلني.

أسبانيا

يخوض برشلونة بطل الدوري 
والكأس مباراة ذهاب كأس السوبر 
االس���بانية اليوم أم���ام أتلتيك 
بلباو وصي���ف الكأس، دون أي 

من مهاجميه األساسيني.
ويعان����ي االرجنتيني ليونيل 
ميس����ي والفرنسي تييري هنري 
والسويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
من إصاب����ات طفيف����ة، لذلك من 
املرجح أال يجازف املدرب جوسيب 
غواردي����وال، بالدفع بأي منهم في 
اللقاء. وإضافة إلى أن صانع األلعاب 
أندريس إنييس����تا لم يلعب منذ 
مايو املاضي بسبب مشاكل اإلصابة 
العضلية التي يعاني منها ورمبا 
يبقيه غوارديوال على مقاعد البدالء. 
وكان برش����لونة قد حقق إجنازا 
تاريخيا في املوسم املاضي باحراز 
الدوري والكأس في اسبانيا ودوري 

أبطال أوروبا.
اما اتلتيك بلباو فيخوض اللقاء 
بعدم���ا وصل إلى نهائي الكأس، 
للمرة األولى منذ عام 1985، املوسم 

املاضي وخسر 4-1.
وقال مدرب بلب���او خواكني 
كاباروس تعليقا على لقاء السوبر: 
»إننا نتطلع قدما ملواجهتهم من 
جديد«. وأض���اف: »أحلقوا بنا 
هزمي���ة كبيرة في نهائي الكأس 
ولكنني أشعر بأن املباراة ستكون 

مختلفة«.

مميزة، كنا نفضل ان نخوضها 
ام���ام جماهيرنا  في فيلودروم 
ومحيطنا. نعرف االسباب الكامنة 
وراء هذا النقل )ملباريات الفريق( 
وليس لدينا خيار اخر«. ومتكن 
فريق املدرب ديدييه ديشان من 
الف���وز في املب���اراة االولى على 
غرونوبل، في وقت خس���ر ليل 

امام لوريان.
واعتب���ر ديش���ان ان النقاط 
االيجابية كانت اكثر من السلبية 
في املباراة االولى وانه سيعتمد 
عل���ى العبي���ه للمحافظة على 
االنطباع اجليد ضد ليل، اما حامت 
بن عرفة فقال »هناك العديد من 
الالعبني اجلدد )10 العبني( وهذا 
االمر غير امورا كثيرة باملقارنة 
مع املوسم املاضي. علينا منحهم 
بعض الوقت للتأقلم. هناك مناخ 
جيد وشعرنا بذلك في غرونوبل«. 
وف���ي املباريات االخ���رى، يحل 
بولوني ضيف���ا على غرونوبل، 

ونيس على رين.

ألمانيا

يأمل شالكه ان يواصل بدايته 
اجليدة مع ماغاث بعدما فاز في 
املرحلة االولى عل���ى نورنبرغ 
العائد مجددا الى دوري االضواء 
2 - 1 بفض���ل هدف���ني من كيڤن 
كورانيي، وذلك عندما يستضيف 
اليوم بوخوم في ختام مباريات 
الدوري  الثانية م���ن  املرحل���ة 
االملاني كما يلتقي اليوم بوروسيا 

برشلونة يخوض مباراة السوبر اإلسبانية أمام بلباو دون مهاجمين ومرسيليا يسعى لمواصلة انطالقته الجيدة أمام ليل في الدوري الفرنسي

مهاجم مان يونايتد روني يسعى لقيادة »الشياطني« للفوز على برمنغهام

الهدف الثاني ملهاجم تشلسي العاجي ديدييه دروغبا في طريقه الى شباك حارس مرمى هال جواز مايهيل                                                                             )رويترز(

صراع على الكرة بني حارس ليڤربول بيبي رينا وزميله اغر مع العب توتنهام وودغيت

العب مرسيليا حامت بن عرفة يقود فريقه أمام ليل

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة األولى(

شو سبورت 3:301مان يونايتد � برمنغهام
شو سبورت 61توتنهام � ليڤربول

المانيا )المرحلة الثانية(
دبي الرياضية 4:301مونشنغالدباخ � هرتابرلني

دبي الرياضية 6:301شالكه � بوخوم

فرنسا )المرحلة الثانية(
ART سبورت 62نيس � رين

ART سبورت 61بولوني � غرونوبل

ART سبورت 3 10مرسيليا � ليل
اجلزيرة الرياضية +1

إسبانيا )ذهاب كأس السوبر(
أبو ظبي الرياضية 111أتلتك بلباو - برشلونة

دروغبا أنقذ تشلسي وتعثر آخر لبايرن ميونيخ ورباعية لهامبورغ
العاجي ديدييه  املهاجم  اهدى 
النقاط  دروغبا فريقه تشلس����ي 
الثالث االولى بتس����جيله هدفني 
في املباراة التي فاز فيها على هال 
سيتي 2-1 امس في افتتاح املرحلة 
االولى من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم. وسجل دروغبا )37 و92( 
هدفي تشلس����ي، في حني س����جل 
االيرلندي ستيفن هانت )28( هدف 
هال س����يتي. وبادر تشلسي الى 
الهجوم منذ صافرة البداية وفرض 
سيطرته على مجريات اللعب كما 
هو متوقع، في حني قام هال ببعض 
الهجمات من وقت الى آخر لم تخل 
من اخلطورة الى ان متكن هانت من 
افتتاح التسجيل، لكن رد تشلسي 

جاء سريعا عبر دروغبا.
وكان تشلسي البادئ بتشكيل 
اخلطورة حيث توغل الغاني مايكل 
ايسيان من الناحية اليمنى وارسل 
كرة عرضية قابلها دروغبا بيمناه 
ذهبت بجوار القائم االمين ملرمى 
احلارس االميركي ب����واز مايهيل 
)2(. ورد هال بتسديدة الهولندي 
جورج بواتينغ من خارج املنطقة 
مرت بدورها بجانب مرمى احلارس 
التشيكي بيتر تشيك )10(، وأبعد 
ايسيان الكرة من على خط مرمى 
فريقه اثر تس����ديدة لبواتينغ من 
خارج املنطق����ة بعدما ارتدت من 

الدفاع )16(.
وفاجأ هانت تشلسي بتسجيله 
هدف التقدم بعدما تابع كرة مرتدة 
من النيجيري جون اوبي ميكل اثر 
تسديدة قوية لبواتينغ تهيأت امام 
املرمى اخلالي  هانت فسددها في 

من داخل املنطقة )28(.

ورد دروغبا بسرعة ومن ركلة 
حرة مباش����رة من 25 مترا اسكن 

الكرة على يسار مايهيل )37(.
واستهل تشلسي الشوط الثاني 
مهاجم����ا، وتوغ����ل دروغبا داخل 
املنطقة ومرر الكرة الى الفرنسي 
نيكوال انيل����كا هداف الدوري في 
املوسم املاضي فسددها االخير من 
نقطة اجلزاء تقريبا لكن مايهيل 

متكن من التصدي لها )46(.
واستبسل مدافعو هال في الذود 
ع����ن مرماهم اوال عب����ر التصدي 
لتسديدة انيلكا اثر دربكة ابعدها 
الدفاع لتعود وتصل الى دروغبا 
الذي سدد بقوة من داخل املنطقة 
لكن مايهيل ابعدها ومن بعده حولها 

اندي داوسون الى ركنية )56(.
وكاد ه����ال يخط����ف هدفا في 
النادرة في  واحدة من هجمات����ه 
الش����وط الثاني بعدما مرر كالب 
فوالن الكرة برأس����ه الى بواتينغ 
امام املرمى فروضها وس����دد لكن 
املدافع البرتغالي ريكاردو كارفاليو 

ابعدها بشق االنفس )66(.
الذي اجتهد  ايس����يان  واطلق 
كثيرا في خط الوس����ط، تسديدة 
قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار 
القائم االمين ملرمى مايهيل )73(، 
اتبعها البرتغالي جوزيه بوسينغوا 
بتس����ديدة مماثلة تدخل مايهيل 

وحولها الى ركنية )75(.
وتألق تشيك في التصدي لكرة 
عرضية لعبها الظهير الفرنس����ي 
ستيفن مويوكولو بعد ان حولت 
مس����ارها من قدم كارفاليو )88(، 
ولعب دروغبا دور املنقذ وانتزع 
النق����اط الثالث للن����ادي اللندني 

بعدما تسلم كرة من ديكو وارسلها 
عرضية المست يد مايهيل واصابت 
القائم االيسر وحتولت الى املرمى 

.)92(
من جانب آخ���ر انتهت قمة 
املرحلة الثانية من الدوري االملاني 
لكرة الق���دم بني بايرن ميونيخ 
وضيف���ه فيردر برمي���ن امس 
بالتعادل 1-1، وضرب هامبورغ 
وشتوتغارت بقوة ففاز االول على 
ضيفه بوروسيا دورمتوند 1-4، 
والثان���ي على ضيفه فرايبورغ 
4-2، في املباراة االولى، حاول كل 
من بايرن ميونيخ وصيف البطل 
وضيفه افتتاح التسجيل في وقت 
مبكر واخذ املبادرة، بيد ان ذلك 
تأخر حتى الدقيقة 39 حني متكن 
التركي األصل مسعود اوزيل من 
وضع الفريق الزائر صاحب املركز 
العاشر في املوسم املاضي، في 
املقدمة بعدما سدد كرة بيسراه 
اثر متريرة داخل املنطقة من آرون 
هونت فأس���كنها أسفل الزاوية 
اليمنى )39(، وفي الشوط الثاني، 
أنقذ املهاجم الدولي األملاني ماريو 
غوميز املنتقل من شتوتغارت، 
فريق���ه اجلديد من اخلس���ارة 
بتسجيله هدف التعادل بعد ان 
استثمر عرضية أرسلها فيليب 
الم من اجله���ة اليمنى وتابعها 
بيمن���اه من زاوي���ة ضيقة في 
وسط املرمى )72(.  وفي املباراة 
الثانية، تقدم هامبورغ بواسطة 
مدافع ضيف����ه باتريك اووموييال 
الذي حاول ابعاد كرة العاجي غي 
دميل فتحولت الى ش����باك فريقه 
)3(، لكن رد الضيوف كان سريعا 

عبر الپارغوياني نيلسون هايدو 
فالديز برأسية من داخل املنطقة اثر 
متريرة رأسية ايضا من الپولندي 
ياكوب بالشتشيكوفسكي )4(.ولم 
يتأثر اصح����اب االرض بهذا الرد 
وسجلوا هدفني متتاليني االول عبر 
البرازيلي زي روبرتو بتس����ديدة 
يس����ارية من مسافة قريبة اسكن 
اليمنى  الزاوية  الكرة اسفل  منها 
)10(، والثاني عن طريق البيروڤي 
خوسيه باولو غيريرو الذي تلقى 
متريرة من الهولندي ايلييرو ايليا 
)12(، وفي الشوط الثاني، اضاف 
الرابع  اله����دف  ماركوس بي����رغ 
لصاحب االرض بتسديدة يسارية 
من زاوية ضيقة استقرت منها الكرة 
اليسرى ملرمى  الزاوية  في اسفل 
الضيوف )72(.  وفي اللقاء الثالث، 
وبعد شوط اول سلبي شهد الثاني 
تسجيل 6 أهداف افتتحها ألصحاب 
األرض الروسي بافل بوغربنياك 
بتسديدة ميينية من داخل املنطقة 
اثر متريرة م����ن ارثر بوكا )53(، 
وعزز البرازيلي ايلسون بالثاني 
من ركلة جزاء تسبب فيها مانويل 
سالتس )65(، وقلص الكاميروني 
محمدو ادريسو الفارق للعائد بعد 
غياب س����نوات ع����دة )70(، لكن 
ايلس����ون اعاد الفارق الى هدفني 
)76( قبل ان يقلصه ادريسو مجددا 
)85(، ثم قال جوليان شايبر الكلمة 
االخيرة بتس����جيله الهدف الرابع 

لشتوتغارت )89(.
 وف����از باير ليڤرك����وزن على 
هوفنه����امي 1-0، فيم����ا تع����ادل 
هانوڤر مع ماينتس1-1، وتعادل 
ايض����ا اينتراخت فرانكفورت مع 

نورمبرغ1-1.


