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قال تكس����يكي بغرستني مدير الكرة بنادي برشلونة اإلسباني إن 34
النادي يجري مفاوضات لتجديد عقود العبيه ليونيل ميسي واندريس 
انييس����تا وكارليس بويول ورفائيل ماركيز. وتوصل برشلونة بطل 
اوروبا واسبانيا بالفعل التفاقات لتجديد عقود العبني أساسيني آخرين 
بينهم احلارس ڤيكتور ڤالديس والعبا خط الوسط تشابي ويايا توري 
وقال بغرستني إنه من املهم »اإلبقاء على الوحدة الرئيسية التي شارك 
بها الفريق في املوس����م املاضي«. وقال بغرس����تني عن ميسي مهاجم 

منتخب األرجنتني خالل اجتماع للجمعية العامة للنادي »إنه أفضل 
العب في العالم«، مضيفا ان برش����لونة سيحاول رفع راتب انييستا 

العب وسط منتخب اسبانيا »ليتناسب مع الواقع احلالي«. 
واضاف إن محاوالت برشلونة في سوق االنتقاالت هذا الصيف لم 
تكن س����هلة ووصف املوقف بأنه »مجنون« في ظل »األسعار املخزية 
والفلكية« التي تدفع لالعبني. من جهة أخرى، قال برشلونة انه مدد 

عقده مع مهاجمه بيدور خلمس سنوات أمس.

برشلونة يتطلع إلى تجديد عقدي ميسي وأنييستا

مهاجم برشلونة زالتان ابراهيموڤيتش يحّول كرة برأسه فوق ريتشارد دان                            )ا.پ(جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يحاول املرور من باتريك اومويال                                            )ا.پ(

العب اتلتيكو مدريد دييغو فورالن يحلق »طائرا« بالكرة فوق كوستاس كاتسورانيس                                                  )ا.پ(

)أ.پ(العب مان يونايتد جي سونغ بارك طائرا مع العب بيرنلي أندريه بيكيه

خماسية لليون وأتلتيكو مدريد تخطى باناثينايكوس

تأهل وليامز وكليسترز وشارابوڤا في تورونتو

حقق ليون الفرنس����ي فوزا كبي����را على ضيفه 
اندرل�خت البلجيكي 5-1، وعاد اتلتيكو مدريد بفوز 
مهم م����ن اثينا بفوزه على مضيف����ه باناثينايكوس 
اليوناني 3-2 ف����ي ذهاب ال����دور التمهيدي الثالث 
املؤهل الى دور املجموعات من مسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. في املباراة االولى، سجل البوسني 
ميراليم بيانيتش )9( واالرجنتيني ليساندرو لوبيز 
)15 من ركلة جزاء( والبرازيلي ميش����ال باس����توس 
)40( وبافيتيمبي غوميس )42 و63( اهداف ليون، 
واالرجنتيني ماتياس سواريز )58( هدف اندرخلت. 
ويدين لي����ون الذي تنازل عن احد أوراقه الهجومية 
املهم����ة املتمثلة ببيع هدافه ك����رمي بنزمية الى ريال 
مدريد االس����باني، بهذا الفوز الكبير للوافدين اجلدد 
لوبيز )من بورتو البرتغالي( وباستوس )من مواطنه 
ليل( وغوميس )من مواطنه سانت اتيان(، بينما كان 
صاحب الهدف بيانيتش انتقل اليه من لوهافر في بداية 

املوسم املاضي. وسجل دمييتريوس سالبيغيديس 
)47( واالرجنتيني سيباس����تيان ليتو )74( هدفي 
باناثينايك����وس، واالوروغويانيان مكس����يميليانو 
رودريغيز )36( ودييغو فورالن )63( واالرجنتيني 
سيرجيو اغويرو)70( اهداف اتلتيكو مدريد. يذكر 

ان مباريات االياب ستقام في 25 احلالي.
وخس����ر ليفس����كي صوفيا البلغاري امام ضيفه 
ديبريشني بهدف للفرنسي س����يدريك باردون )51( 
مقابل هدفني لالزلو بودنار )12( وبيتر تشفيتكوفيتش 
)76(، وريد بول سالزبورغ النمسوي امام ماكابي حيفا 
االسرائيلي بالنتيجة ذاتها. سجل للخاسر الكسندر 
تس����يكلر )57(، وللفائز محمد غدير )22( وشلومي 
اربايتم����ان )84(. ومني فنتس����بيلس الالتفي بأكبر 
هزمية عل����ى يد ضيفه زيوريخ السويس����ري 3-0 
سجلها يوهان فونالتن )12( وسيلفان اجيرتر )55( 

والصربي دوشان ديوريتش )75(.

تأهلت االميركية س����يرينا وليامز املصنفة ثانية 
والروسية ماريا شارابوڤا والبلجيكية كيم كليسترز الى 
الدور الثالث من دورة تورونتو الدولية لكرة التنس، 
فيما اطاحت الفرنسية ارافان رضائي بالروسية دينارا 

سافينا االولى بالفوز عليها 3 � 6 و6 � 2 و6 � 4. 
ومن جهة اخرى، بلغ السويسري روجيه فيدرر 
املصنف اوال في العالم والبريطاني اندي موراي الثاني 
واالسباني رافاييل نادال الثالث الدور الثالث من دورة 

سينسيناتي االميركية الدولية، فيما توقف مشوار 
االميركي اندي روديك اخلام����س عند الدور الثاني. 
وفاز فيدرر على االرجنتيني خوسيه اكاسوسو 6 � 
3 و7 � 5، ويلتقي فيدرر الذي خاض مباراته االولى 
في الدورة على غرار الثمانية االوائل الذين اعفوا من 
الدور االول، في املباراة املقبلة مع االس����باني داڤيد 
فيرر الذي تأهل امس بف����وزه على الكرواتي مارين 

سيليتش 7 � 6 )7 � 4( و6 � 3.

 في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد »ملك الـ 100عام« في دورتموند

فجر بيرنل����ي الوافد اجلديد الى 
الدرجة املمتاز مفاج����أة من العيار 
الثقيل بفوزه على ضيفه مان يونايتد 
حامل اللقب 1-0 على ملعب »تيرف 
مور« ضمن املرحلة الثانية من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم. سجل روبي 
بالي����ك )19( هدف املب����اراة الوحيد 
فأهدى فريقه الفوز االول على مان 

يونايتد منذ عام 1968.
وق����دم مان يونايتد احد أس����وأ 
عروض����ه عل����ى االط����الق وكانت 
خطورته معدومة على مرمى صاحب 
االرض الذي جنح العبوه في افشال 
احللول الهجومية للشياطني احلمر 
وكان املبادر الفتتاح التسجيل عبر 
باليك بعدما شتت املدافع الفرنسي 
باتريس ايفرا الكرة برأسه فتهيأت 
امامه وسددها بقوة من داخل املنطقة 
لتستقر داخل شباك احلارس بنجامني 
فوستر )19(. وحاول مان يونايتد 
تدارك املوقف وس����نحت له فرصة 
جيدة لتحقيق ذلك من كرة رأسية 
ملايكل اوين ذهبت بجوار القائم االمين 
ملرمى احلارس براين ينسن )36(، ثم 
الحت للضيوف فرصة ذهبية إلدراك 
التعادل عندما احتس����ب لهم احلكم 
ركلة جزاء اث����ر اعاقة باليك اليفرا 
داخل املنطقة انبرى لها مايكل كاريك 
لكن ينس����ن متكن من التصدي لها 
)44(. ونفذ باليك ركلة حرة مباشرة 
من مش����ارف املنطقة ذهبت بجوار 
القائم االيس����ر ملرمى فوستر )51(، 
وحاول البلغاري دمييتار برباتوف 
بديل اوين ان يسكن الكرة في املقص 
االيسر ملرمى ينسن لكنها مرت بجوار 
القائم )66(، وع����اد زميله الكوري 
اجلنوبي بارك جي س����ونغ وسدد 
ارضية زاحفة من مشارف املنطقة 

لكن ينسن ابعدها )68(.
وعل����ى ملع����ب »كينغس����تون 
كوميونيكايشن«، تلقى هال سيتي 
خس����ارة مذلة أمام ضيفه توتنهام 
اللندني )1-5( الذي حقق فوزه الثاني 
على التوالي بعد االول على ليڤربول 
وصيف البطل 2-1 في املرحلة االولى، 
في حني تلقى هال خسارته الثانية 
على التوالي بعد االولى امام تشلسي 
1-2. وافتتح الدولي جيرمان ديفو 

التس����جيل لتوتنهام من تس����ديدة 
بيسراه من الناحية اليسرى ملنطقة 
اجلزاء اثر متريرة من توم هادلستون 
)10(، واضاف زميله الهندوراس����ي 
الثاني  الهدف  ويلسون باالسيوس 
بتسديدة يسارية من داخل املنطقة اثر 
متريرة من االيرلندي روبي كني )14(. 
ومتكن االيرلندي الدولي ستيفن هانت 
الفارق بتسجيله هدفا  من تقليص 
لهال سيتي من ركلة حرة مباشرة 
من مس����افة بعيدة خدعت احلارس 
االيطالي كارلو كوديتشيني بعد ان 
ارتطمت باالرض ودخلت الش����باك 
)25(. واضاف ديفو جنم اللقاء هدفا 
ثالثا لفريقه بتس����ديدة ميينية من 
اثر متريرة رأس����ية  داخل املنطقة 

من كني )45( قبل ان ينجح االخير 
بتسجيل الهدف الرابع لتوتنهام عندما 
قابل متريرة ارون لينون العرضية 
برأس����ه الى داخ����ل مرمى احلارس 
االميركي ب����واز مايهيل )78(. وأبى 
املتألق ديفو إال أن يوقع على الهدف 
اخلامس لفريقه والثالث له في املباراة 
عندما سدد كرة قوية بيمناه من خارج 
املنطقة اثر متريرة من لينون )90(. 

وعلى ملعب »انفيلد«، أكرم ليڤربول 
وفادة ضيفه ستوك سيتي بأربعة 
أهداف نظيفة. وبكر أصحاب االرض 
في افتتاح التسجيل عبر االسباني 
فرناندو توريس الذي س����دد بقوة 
من داخل منطقة اجلزاء اثر متريرة 
من س����تيفان جيرارد )4(، وأضاف 
غلني جونسون هدفا ثانيا بعدما نفذ 
جيرارد ركلة ركنية حولها الهولندي 

ديريك كوييت برأس����ه فارتدت من 
احلارس لتتهيأ امام جونسون الذي 
سددها طائرة من امام املرمى )45(. 
وتوغل جيرارد داخل املنطقة وارسل 
كرة أرضية قابلها الهولندي كوييت 
بقدمه الى داخل املرمى )78(، قبل ان 
يختتم الفرنسي دافيد نغوغ التسجيل 

لليڤربول )94(.
اندروز«  وعلى ملعب »س����انت 
جنح برمنغهام في الفوز على ضيفه 
بورتس����موث بهدف سجله جيمس 

ماكفايدن )90 من ركلة جزاء(.

ألمانيا

يحل شالكه ضيفا على هوفنهامي 
القوي على ملعبه »رين نيكار ارينا« 

في افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري 
االملاني لكرة القدم.

ويحاول املدرب فيليكس ماغات 
قيادة شالكه لتحقيق لقب البوندسليغا 
الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 
1958، وقال مدافع الفريق البرازيلي 
مارسيلو غوردون »نستمتع كثيرا 
في التمارين، ويدرك جميع الالعبني 
ان لديهم فرصة للعب، اجلميع يسير 

نحو هدف مشترك«.
من جهته، سيحاول البطل احملافظة 
على سجله املمتاز في البطولة رغم 
ان املباراة ض����د هامبورغ صاحب 
املركز الثالث هي ضد »فريق ميكنه 
ان ينافس على الصدارة« بحس����ب 

مدرب االول ارمني فيه.

حقق ريال مدريد االسباني 
فوزا س����احقا على بوروس����يا 
دورمتوند األملاني وتغلب عليه 
5-0 في مب����اراة ودية جمعت 
بينهم����ا على ملعب دورمتوند 

»سيغنال ايدونا بارك«.
املب����اراة ضم����ن  وتأت����ي 
استعدادات ريال مدريد للموسم 
الك����روي اجلديد وكذلك ضمن 
احتفاالت بوروسيا دورمتوند 
مبرور 100 عام على تأسيسه.

وافتتح ريال مدريد التسجيل 
بع����د دقيقتني فق����ط من بداية 
املباراة بهدف أحرزه استيبان 

غرانييرو مولينا.
وجاءت األه����داف األربعة 
األخ����رى لري����ال مدري����د في 
الثاني وسجلها آريني  الشوط 
روبن وغونزالو هيغوين وكاكا 

وراوول غونزاليس، وجاء هدف 
كاكا من ضربة جزاء.

وفي مباراة اخرى، خسر بطل 
أوروبا برشلونة االسباني على 
ملعبه 0 - 1 أمام مانشس����تر 
س����يتي اإلجنليزي في مباراة 
ودية شهدت مشاركة السويدي 

زالتان إبراهيموڤيتش.
املهاجم السويدي،  وشارك 
الذي لم يتمكن من اللعب منذ 
انضمامه إلى برشلونة قادما من 
إنتر ميالن اإليطالي في يوليو 
املاضي بسبب إصابته بكسر في 
يده اليسرى، في شوط املباراة 
الثاني وأجبر حارس مانشستر 
سيتي ش����اي غيفن على إنقاذ 

تسديدتني خطيرتني منه.
وفاز مانشس����تر س����يتي 
بفضل الهدف الذي سجله العبه 

مارين بيتروف واألداء الدفاعي 
الصلب.

وسجل بيتروف هدف فريقه 
اإلجنليزي في الدقيقة 28 عندم���ا 
خطف ستيفن أيرالند الكرة في 
وسط امللعب ومررها لبيتروف 
الذي أودعها املرمى بتس����ديدة 

قوية من قدمه اليسرى.
ومنذ تس����جيل هذا الهدف 
تراجع الفريق اإلجنليزي بقيادة 
مدربه م����ارك هيوز إلى نصف 
ف����ي امتصاص  ملعبه وجنح 

ضغط برشلونة.
وبدأ جوس����يب غوارديوال 
مدرب برشلونة املباراة بفريق 
من االحتياطيني ولكنه بدأ بعدها 
الدف����ع تدريجيا بأبرز جنومه 
إبراهيموڤيتش وليونيل  مثل 

ميسي.

وس����دد جوناث����ان دوس 
س����انتوس تس����ديدة قوي����ة 
لبرشلونة اصطدمت بعارضة 
مرمى غيفن في الدقيقة 70 من 
املباراة بينما سدد ميسي كرة 
أخرى في قائم مانشستر سيتي 
في الوقت احملتس����ب بدال من 

الضائع.
وكان برش����لونة ق����د عقد 
جمعيته العمومية الس����نوية 
حيث مت التصديق على مشروع 
امليزانية املقدم من رئيس النادي 

خوان البورتا.
كما متت املوافقة على متديد 
الفترة الرئاس���ية بالنادي من 
إلى ست س���نوات، وإن  أربع 
كان هذا األمر ل���ن يؤثر على 
الرئاسية احلالية  الفترة  مدة 
لالبورتا نفس���ه الذي سيترك 

منصبه في 2010 عندما تنتهي 
فترته الرئاسية الثانية املمتدة 

ألربعة أعوام.
وعلى صعيد آخر ذكر املوقعان 
اإللكترونيان لصحيفت���ي »آس« 
و»ماركا« األسبانيتني أن ألفارو 
أقترب من االنتقال  نيغري��دو 
من نادي ريال مدريد االسباني 

إلى اشبيلية.
الصحيفت����ان  وزعم����ت 
الرياضيت����ان الصادرتان في 
مدريد أن اش����بيلية وافق على 
دفع 14 مليون ي����ورو )19.76 
مليون دوالر( للحصول على 
املهاجم االسباني )24  خدمات 
عاما( الذي ترك انطباعا قويا في 
أمليريا املتواضع عندما لعب له 
على سبيل اإلعارة في املوسمني 

املاضيني.

سقوط برشلونة أمام مانشستر سيتي وديًا

ليلة »باليك« على مان يونايتد في بيرنلي
خسارة مذلة لهال أمام توتنهام وليڤربول »صعق« ستوك برباعية.. ومواجهة صعبة لهوفنهايم أمام شالكه

بنيتيز باٍق

استقالة هيكينغ

ليسكوت خارج حسابات إيڤرتون
ــي لفريـــق إيڤرتون  ــد مويز املدير الفن أكد ديڤي
ــن  ــكوت لـــ ــون ليس ــع جولي ــزي أن املداف اإلجنلي
يشــارك في املباراة مع سيجما أولوموس في الدوري 

األوروبــي.
ــم يكن مالئما في  ــلوك جوليون ل وقال مويس »س
ــام املاضية، لقد خيب أملي فيه وخيب أمل زمالئه،  األي

إنه ليس في اإلطار العقلي املالئم«.

قدم ديتر هيكينغ استقالته من تدريب نادي هانوڤر 
االملاني لكرة القدم. ولم تكن انطالقة هانوڤر مقنعة هذا 
ــم حيث اكتفى باحراز نقطة واحدة من مباراتني،  املوس
علما ان وضع هيكينغ )44 عاما( لم يكن ثابتا منذ نهاية 
ــم في املركز  ــم املاضي بعدما انهى الفريق املوس املوس
ــابقة كأس أملانيا على يد  احلادي عشر وخرج من مس

فريق تريفيز احد فرق الدرجة الثالثة.
وبات هيكينغ ثاني مدرب تتم اقالته هذا الشهر بعد 
ــابق الذي  ــن مدرب ماينز الس النرويجي يورن اندرس
ــى االملانية يقال من  ــدرب في الدرجة االول كان اول م

منصبه قبل انطالق املوسم.
وبرز اسم هيكينغ الذي كان العبا في الدرجة الثانية 
قبل ان يصبح مدربا عندما جنح في قيادة اخن للترقي 

الى الدرجة االولى عام 2006.
ــبتمبر 2006، وانهى  ــى تدريب هانوڤر في س وتول

الفريق موسم 2007 ـ 2008 في املركز الثامن.

ــتيان بيرسلو  أكد املدير االداري لنادي ليڤربول كريس
ــرب اقالة مدرب  ــة للتقارير التي حتدثت عن ق ان ال صح

الفريق االسباني رافاييل بنيتيز. 
ــلو  ــة »ذي صن« البريطانية عن بيرس ونقلت صحيف
ـــ 1000%«، من  ــا )التقارير( عارية عن الصحة ب ــه »انه قول
ــز انه باق مع الفريق وقال »ال ازال ملتزما  جهته اكد بنيتي

100% مع النادي واجلماهير والالعبني«.
من جهة أخرى، توصل ليڤربول الى اتفاق مع ايك اثينا 
ــوتريس كيرياكوس  اليوناني حول انتقال مدافع األخير س
ــي قبل نهاية  ــع لفحص طب ــه، على ان يخض ــى صفوف ال

االسبوع اجلاري.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الثالثة(
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