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واف����ق نادي برش����لونة بطل الدوري 40
االس����باني لكرة القدم في املوسم املاضي 
على طلب املهاج����م االرجنتيني ليونيل 
ميسي بالسماح له بعدم املشاركة في افتتاح 
البطولة اجلديدة. وكان ميسي طلب قبل 
اي����ام من ناديه املوافق����ة على غيابه لكي 
يتمكن من االستعداد جيدا للقاء املنتظر بني 

االرجنتني والبرازيل في 5 سبتمبر املقبل 
ضمن تصفيات اميركا اجلنوبية املؤهلة 
ال����ى نهائيات موندي����ال 2010 في جنوب 
افريقيا. واوضح مدرب برشلونة خوسيب 
غوارديوال »مباراة الكأس السوبر االوروبية 
)ضد ش����اختار دونيتسك االوكراني( في 
28اغسطس، واملباراة االولى في الدوري في 

31 منه، لذلك من العدل ان يصل في الوقت 
املناسب تلبية لدعوة منتخب بالده«.

وقال ميسي حني طلب الضوء االخضر 
من ناديه »اريد ان اشارك في جميع املباريات 
حتى اللقاء ضد شاختار في كأس السوبر 
االوروبية، لكن بعد ذلك اريد ان اخلد للراحة 

بانتظار املباراة ضد البرازيل«.

برشلونة يوافق على غياب ميسي عن المباراة االفتتاحية

العب ريال مدريد كرمي بنزمية يسجل في مرمى ريال سوسيداد                )أ.پ(

عالمية متفرقات

انتزع فريق ديار بكر صدارة الدوري التركي لكرة القدم 
بتغلبه على مضيفه طرابزون سبور 1-2 في املرحلة 
الثانية من املس���ابقة. وفي مباراة أخرى باملجموعة نفس���ها 

تعادل أنقرة جوجو مع ضيفه فيستيل مانيسا 1-1.

صدق أغلب الش��عب الدمناركي على ترش��يح ولي العهد 
األمير فريدريك لعضوي��ة اللجنة األوملبية الدولية، وفقا 
الستطالع للرأي وفي الوقت الذي أيد فيه 56%من املستطلعة آراؤهم 
ترش��يح األمير فريدريك لعضوية اللجنة األوملبية الدولية رفض 
24% هذه اخلطوة، حس��بما أكد االستطالع الذي أجرته صحيفة 

»برلينجسكي تيدندي«.

ارتفع عدد الالعبني املشتبه في إصابتهم بانفلونزا اخلنازير 
في أملانيا إلى أربعة العبني هم ستيفن شيروندولو )30 
عاما( وفينيكوز )29 عاما( ويلعبان لنادي هانوڤر باإلضافة 
إلى مايكل برادلي )22 عاما( العب نادي مونشنغالدباخ وأخيرا 
يان روزنتال )23 عام���ا( العب هانوڤر ايضا والذي أعلن عن 

احتمال إصابته بڤيروس )ايه1 إتش 1(.

ضمن البريطاني اندي موراي املصنف ثالثا الصعود الى 
املركز الثاني ف��ي التصنيف العاملي اجلديد لالعبي كرة 
التنس الذي س��يصدر اليوم االثنني ببلوغه املباراة النهائية من 
دورة مونتريال الكندية الدولية للماسترز بفوزه على الفرنسي 
جو ويلفريد تسونغا السابع 6-4 و7-6 )10-8( في نصف النهائي 
ويلتق��ي موراي في نهائ��ي مونتريال، احدى الدورات التس��ع 

الكب��رى التي متنح الفائز بلقبها 1000 نقط��ة والبالغة جوائزها 
ثالث��ة ماليني دوالر، م��ع االرجنتيني خ��وان مارتن دل بوترو 
املصنف سادس��ا والذي اقصى االميركي اندي روديك اخلامس 

4-6 و6-2 و5-7.

انهت الروس���ية دينارا سافينا املصنفة اولى مغامرة 
االيطالية فالفيا بينيتا بفوزها عليها 6-2 و6-0 في 
نصف نهائي دورة سينسيناتي االميركية الدولية. وتلتقي 
س���افينا في املباراة النهائية مع الصربية يلينا يانكوڤيتش 
اخلامسة التي هزمت الروسية ايلينا دمينتييفا 6-7 )2-7( 

و0-6 و6-7 )6-8(.
في املباراة االولى، احتاجت سافينا )23 عاما( الى 56 دقيقة 
لتحقيق الفوز السابع على االيطالية في 7 مواجهات مباشرة، 
لكن عزاء االخيرة املصنفة في املركز الثاني عشر عامليا انها 
س���تكون اول ايطالية تدخل نادي الالعبات العشر االوليات 

اعتبارا من اليوم االثنني في التصنيف اجلديد.
وهي املرة الثامنة التي تبلغ فيها سافينا املباراة النهائية في 
14 دورة وبطولة شاركت فيها هذا العام منها بطولتا استراليا 
املفتوحة وروالن غاروس الفرنس���ية اول وثاني البطوالت 

االربع الكبرى.
وفي املباراة الثانية، عانت يانكوڤيتش األمّرين للتخلص من 
بطلة اوملبياد بكني 2008 واحتاجت الى س���اعتني و45 دقيقة 
حلرمان منافستها من حتقيق الفوز بعد ان تخلفت في الشوط 
الفاصل في املجموعة الثالثة احلاسمة 2-6 ثم جنحت في احراز 

6 نقاط متتالية إلنهائه 8-6 واملباراة في مصلحتها.

ال« على سوسيداد  مدريد »ريَّ
تغلب فري���ق ريال 
مدريد وصي���ف بطل 
االس���باني  ال���دوري 
لكرة الق���دم على ريال 
سوس���يداد 2-0 ف���ي 
املب���اراة الودي���ة التي 
الفريقني  ب���ني  جمعت 
ضمن االحتفال مبرور 
100 عام على تأسيس 

نادي ريال سوسيداد.
الش���وط  وانته���ى 
األول بالتعادل السلبي 
ثم افتتح كرمي بنزمية 
التسجيل لريال مدريد 
بعد ث���الث دقائق من 
بداية الشوط الثاني قبل 
أن يضيف زميله ويسلي 
الثاني  الهدف  شنايدر 
للفري���ق ف���ي الثواني 

األخيرة من اللقاء.
وتأتي املباراة الودية 
أيضا ضمن استعدادات 
ريال مدريد للموس���م 
اجلدي���د م���ن الدوري 
الذي ينطلق  األسباني 

في 30 اجلاري.

مان يونايتد يستهل حملته بفوز صعب على برمنغهام »الوافد الجديد«
ڤولفسپورغ يتخطى كولن.. وبوردو يحقق الفوز الثاني على التوالي أمام سوشو.. و»مدافع« أرسنال تدكّ شباك إيڤرتون برباعية

نظيفني لكيفن مونيه باكيه )14( 
وعبد الرزاق بخاري )60(، فيما 
فاز تولوز على سانت اتيان بثالثة 
اهداف للبرتغالي باولو ماشادو 
)10( واندريه بيار جينياك هداف 
املوس����م املاضي )66( وموسى 
سيس����وكو )81( مقاب����ل هدف 

الميانويل ريفيير )25(.
وتعادل لوريان مع مونبلييه 
بهدف����ني لكيفن غامي����رو )68( 
ولوران كوسيلني )90+2( مقابل 
هدفني اللبرتو كوستا )60( وامير 

سباهيك )67(.

هولندا

حق����ق الكمار بطل املوس����م 
املاضي فوزا كبيرا على مضيفه 
فالفييك العائد الى النحبة بعد 
غياب طويل قوامه 6-صفر 
في افتتاح املرحلة الثالثة 

من الدوري الهولندي.
وس����جل املغربي منير 
و67(   15( احلم����داوي 
والبلجيكي كوسى دميبيلي 
)52( ومارت����ن مارتن����ز )75 
و79( وجيرمياي����ن لنس )82( 

االهداف.
وفاز تونتي انشكيده وصيف 
البطل على مضيفه دن هاغ بهدف 
يتيم للسويس���ري بليز نكوفو 
)64(، سبارتا روتردام على فيللم 
تيلبورغ بهدفني لكيفن سترومتان 
)60( وريدل بوبون )65( مقابل 
ه���دف لب���ارت بيمان���ز )15(، 
ارنهم  وهيرينفني على فيتيس 

بهدف لهرمان لوزاال )13(.

إسكوتلندا

اللقب  افتتح رينجرز حامل 
وسلتيك الوصيف املوسم اجلديد 
بفوزين كبيرين االول على ضيفه 
فولكي����رك 4-1 والثان����ي على 
مضيفه ابردين 3-1 في افتتاح 
الدوري  املرحل����ة االولى م����ن 

االسكوتلندي.
في املباراة االولى، سجل لي 
ماكولوش )14( وكيني ميلر )34 
و72( وستيفن نايسميث )83( 
اهداف رينجرز، وكارل فينيغان 

)24( هدف فولكيرك.
وف����ي الثانية، س����جل ايدن 
ماكجيدي )29 و42( وس����كوت 
ماكدونالد )44( اهداف سلتيك، 
والنيجيري االصل سون الوكو 

)61( هدف ابردين.
وحقق كيلمارنوك انتصارا 
كبيرا ايضا على ضيفه هاميلتون 
بثالثية نظيفة س����جلها كيفن 
كي����ل )34 و52( وجيمي هاميل 
)68(، فيما فاز هيبرنيان على 
ضيفه سانت ميرين الذي تأثر 
بطرد العبه ستيفن طومسون 
املبك����ر )17(، بهدف����ني لديڤيد 
ووذرسبون )39( واملغربي عبد 
السالم بنجلون )83( مقابل هدف 

لستيفن ماكجني )38(.
وتعادل س����انت جونستون 
العائد الى ال����دوري املمتاز مع 
ضيف����ه مذرويل بهدفني ملوراي 
ديڤيدس����ون )34( وغراه����ام 
غارتالن����د )61( مقاب����ل هدفني 
لشون هاتشنسون )56( وروس 

فوربيس )66(.
وتختتم املرحلة اليوم االثنني 
بلقاء قمة بني دن����دي يونايتد 
وهارتس راب����ع وثالث ترتيب 

املوسم املاضي على التوالي.

)69(، فيما فاز س���توك سيتي 
على ضيفه بارنلي الوافد اجلديد 
بهدفني ايضا لراين شوكروس 
)19( وستيفن جوردان )33 خطأ 

في مرمى فريقه(.

ألمانيا

حقق ڤولفسپورغ حامل اللقب 
فوزا مستحقا على مضيفه كولن 
3-1. واه���دى الكاميروني بيار 
ووم���ي النقاط الث���الث للبطل 
بتس���جيله الهدف الثاني خطأ 
في مرم���ى فريق���ه )74( بعد 
دقيقة واحدة من ادراكه التعادل 
ادين  البوسني  بواسطة هدافه 

بوروسيا مونشنغالدباخ 2-1 
في املرحلة الثانية.

فرنسا

حق���ق بوردو حام���ل اللقب 
ف���وزه الثاني على التوالي على 
حساب مضيفه سوشو 3-2 في 
افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 

الفرنسي.
ولم يكن فوز ب���وردو الذي 
اكتس���ح ضيفه لن���س 4-1 في 
املرة  اجلولة االولى، سهال هذه 
ويعود الفضل في���ه الى جنمه 
املغرب���ي مروان الش���ماخ الذي 
التسجيل )31( واختتمه  افتتح 

واختتم الكرواتي ادواردو دا 
سيلفا الذي نزل احتياطيا قبل 
دقائق من نهاية اللقاء مهرجان 
االهداف بالسادس بعدما تبادل 
الكرة مع الروسي اندري ارشافني 
الذي سددها فاصاب اسفل القائم 
االيسر لترتد الى االول فزرعها 
داخل الشباك بيمناه بعيدا عن 

متناول هاوارد )89(.
وسجل الفرنسي لويس ساها 
هدف الشرف الصحاب االرض 
بعد م���رور دقيقتني من الوقت 
بدل الضائع مستغال كرة ارتدت 
من قدم املونيا تابعها بسهولة 

داخل املرمى )2+90(.
واسقط مانشس���تر سيتي 
احد الطامحني للمنافس���ة على 
اللقب مضيفه بالكبيرن روفرز 
بهدفني نظيفني احدهما مبكر عبر 
التوغول���ي اميانويل اديبايور 
املنتقل من ارسنال )3(، والثاني 
متأخر بواسطة االيرلندي ستيفن 
ايرالند ال���ذي تالعب باكثر من 
مدافع بعدما تلقى متريرة خلف 
الدفاع ثم اسقط احلارس ووضع 
الكرة من زاوية ضيقة في اقصى 

)80(، فيما سجل البرازيلي ويندل 
الثالث )42( وشارلي ديفيس )61 

و90+2( هدفي سوشو.
وتنازل بوردو عن الصدارة 
وبفارق االهداف ملصلحة نانسي 
الذي سحق ضيفه موناكو برباعية 
نظيفة تعاقب على تس����جيلها 
ايسيار ديا )30( واندريه لويز 
سيلفا )42 من ركلة جزاء( وبول 

الو ايفولو )50 و80(.
وفاز باريس سان جرمان على 
ضيفه لومان بثالثة اهداف للتركي 
مولود اردينغ )33( وفريديريك 
توم����اس )60 خطأ ف����ي مرمى 
فريقه( ولودوفيك جيولي )81( 
مقابل هدف للنرويجي تورشتاين 

هلشتاد )21(.
وارتضى ليون ثالث ترتيب 
الى  املوس����م املاضي والساعي 
الذي فقده بعد  اللقب  استعادة 
ان حافظ عليه 7 مواسم متتالية، 
بفوز هزيل على ضيفه ڤالنسيان 
بهدف يتيم حمل توقيع بافيتيمبي 

غوميس )37(.
وعوض لنس خسارته االولى 
بفوز على ضيفه اوكسير بهدفني 

الزاوية اليسرى )1+90(.
وسقط استون فيال خامس 
ترتيب املوسم املاضي في عقر 
داره امام ويغان بهدفني نظيفني 
الكولومب���ي هوغو  س���جلهما 
روداليغا )31( وجايسون كوماس 
)56(، ولم يكن بولتون افضل 
امام  حاال وخس���ر على ارضه 
س���ندرالند بهدف وحيد سجله 

دارين بنت )5(.
وخس���ر بورتس���موث امام 
فوالم بهدف لبوبي زامورا )14(، 
وولفرهامبتون العائد الى املمتاز 
امام ضيفه وس���ت هام بهدفني 
ملارك نوبل )22( وماتيو ابسون 

دزيكو ثاني هدافي البطولة في 
املوسم املاضي برصيد 26 هدفا، 
وعزز النيجيري اوبافيمي مارتنز 
هذا الفوز بالهدف الثالث )87( 
ليكون الفريق الوحيد الذي حقق 
فوزين متتاليني في بداية البطولة 
وجم���ع 6 نقاط من 6 محتملة.

وكان كولن افتتح التسجيل عبر 
العبه النشيط الفرنسي فابريس 
ايهرت في مستهل الشوط الثاني 
)49(، وظل متقدما حتى الدقيقة 

.73
وكان هرت���ا برلني الذي كان 
من ابرز املنافس���ني على اللقب 
املوسم املاضي سقط امام مضيفه 

استهل مان يونايتد حملته 
نحو الفوز باللقب للمرة الرابعة 
على التوالي والتاسعة عشرة في 
تاريخه، وهما امران لم يحققهما 
اي فريق في السابق، بفوز صعب 
على ضيفه برمنغهام الصاعد 
مجددا إلى األضواء 1-0 امس على 
ملعب »اولدترافورد« امام 75062 
متفرجا في املرحلة االولى من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم.

ويدي���ن فريق »الش���ياطني 
احلمر« الذي يدخل الى هذا املوسم 
دون اثنني من جنومه الكبار بعد 
انتقال البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو الى ريال مدريد االسباني 
مقابل 94 مليون يورو وانتهاء 
عقد االرجنتيني كارلوس تيفيز 
املنتق���ل الى اجلار مانشس���تر 
س���يتي، بفوزه االفتتاحي الى 
وين روني الذي س���جل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 34. 
وحاف���ظ مان يونايت���د بقيادة 
مدربه الفذ السير االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون على سجله 
»االفتتاحي« املميز، اذ لم يخسر 
»الش���ياطني احلمر« أي مباراة 
افتتاحي���ة على »اولدترافورد« 
منذ انطالق الدوري اإلجنليزي 
املمت���از، ففاز ف���ي 10 مباريات 
وتعادل في ارب���ع من اصل 14 
مباراة. وأكد رجال فيرغسون 
تفوق فريقه���م على برمنغهام 
الذي لم ي���ذق طعم الفوز على 
»الشياطني احلمر« منذ 11 نوفمبر 
1978 عندما تغلب عليه 5-1 في 
برمنغهام، بع���د ان كان تغلب 
عليه في املوسم الذي سبقه في 

مانشستر 1-2.
ودخل مان يونايتد الى املباراة 
وهو يعاني من غيابات باجلملة 
في خط الدفاع بعد اصابة ريو 
فرديناند خالل التمارين لينضم 
ال���ى الصربي نيمانيا فيديتش 
وغاري نيفيل والبرازيلي رافايل 
دا س���يلفا، ما دفع فيرغوسون 
الى ان يولي مهمة القائد وقلب 
الدف���اع الى االيرلن���دي جون 
اوشي والى جانبه جون ايفانز، 
فيما تولى مهام الظهير االيسر 
التوأم لرافايل، فابيو  الشقيق 

دا سيلفا.
وأتخ���م ارس���نال امللقب ب� 
»املدفعجي���ة« ش���باك مضيفه 
ايڤرتون بكم كبير من االهداف 
وصلت في النهاية الى 4 افتتحها 
البرازيلي بهدف رائع من نحو 25 
مترا بعد متريرة من االسباني 
فرانسيس���ك فابريغاس )26(، 
الهولن���دي توماس  واض���اف 
فيرمال���ني املنتقل م���ن اياكس 
الهدف الثاني بعد رأس���ية من 
مواطن���ه روبن فان بيرس���ي 
)37(، والفرنسي وليام غاالس 
الثالث اثر متريرة من فابريغاس 

.)41(
الثاني، رفع  الش���وط  وفي 
ارسنال غلته الى 6 اهداف عن 
طريق بطل اللقاء فابريغاس الذي 
سجل هدفني مستفيدا في املرة 
االولى من مؤازرة فان بيرسي له 
)48( وفي الثانية مبجهود فردي 
بعدما تسلم الكرة من احلارس 
مواطن���ه مانويل املونيا وقطع 
امللعب حتى آخره مارا من اجلميع 
ووضع الكرة على ميني حارس 
ايڤرتون االميركي تيم هاوارد 

.)70(

النيغ يغيب عن شتوتغارت حتى العام المقبل 
يغيب العب خط الوسط مارتني النيغ عن 
صفوف فريق شتوتغارت األملاني لكرة القدم 
حتى العام املقبل بعدما تعرض لتمزق في 

الرباط الصليبي للركبة خالل املباراة التي فاز 
فيها على فرايبورغ 2-4 في املرحلة الثانية 
من الدوري األملاني. وخرج النيغ )25 عاما( 

من املباراة بسبب اإلصابة وأوضحت األشعة 
أنه يعان���ي من متزق في الرباط الصليبي، 

حسب ما أعلنه متحدث باسم النادي.

جنم مان يونايتد وين روني يتعرض لعرقلة من العب برمنغهام جورجي ڤيغتال                   )أ.ف.پ(


