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نجم مان يونايتد وين روني مطالب 
بإعادة الهيبة والفوز على ويغان

اعلن الهولندي لويس ڤان غال مدرب فريق 
بايرن ميونيخ االملاني لكرة القدم عن عودة 
املهاجم الدولي االيطالي لوكا طوني الى املانيا 
بعد ان امضى عدة اسابيع في بالده ملعاجلة 
اصابة في وتر اخيل، واوضح ان طوني الفائز 
مبونديال 2006 مع منتخب بالده سيخضع 

لفحوصات طبية اضافية.

اعلن الويلزي مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي االجنليزي لكرة 
القدم ان املهاجم البارغوياني الدولي روكي سانتا كروز سيعود الى 
صفوف الفريق في 20 سبتمبر املقبل للمشاركة في مباراة الدربي ضد 
مان يونايتد.وكان كروز )27 عاما( خضع لعملية جراحية في ركبته 
في ابريل املاضي، ومن املقرر ان يبدأ التمارين مع زمالئه في القريب 
العاجل. وقال هيوز »كروز سعيد جدا لتحسن وضعه الصحي، وقد 

يكون من الصعب حتديد املباراة التي سيشارك فيها«.

طوني يعود إلى ألمانيا سانتا كروز يعود الشهر المقبل

انتصارات لهامبورغ وبريمن وبنفيكا وأياكس في »يوروبا ليغ«
الذهاب  شهدت منافس���ات جولة 
بالدور الفاصل املؤهل لدور املجموعات 
من بطولة الدوري األوروبي لكرة القدم 
»يوروبا ليغ« العديد من االنتصارات 

الكبيرة واملشاكل.
ففي العاصمة الرومانية بوخارست 
ألغيت مباراة دينامو بوخارست مع 
ضيفه التشيكي سلوفان ليبيريس ما 
تسبب في اندالع مشاكل جماهيرية 
بينما كان���ت النتيجة 0-2 ملصلحة 

الفريق الزائر.
وحقق ثالثة أبطال سابقني ألوروبا 
انتصارات كبيرة حيث سحق أياكس 
أمس���تردام الهولن���دي وهامب���ورغ 
البرتغالي  األملاني وبنفيكا لشبونة 

خصومهم.
وتغلب هامب���ورغ على مضيفه 
الفرنس���ي غانغان 5-1 وكان العبو 
هامبورغ هم من سجلوا جميع أهداف 

املباراة الست.
ولم تسنح لفريق الدرجة الثانية 
الفرنس���ي أي فرصة حقيقية حيث 
افتتح باولو غويريرو حفل األهداف 
في الدقيقة السابعة من املباراة وأضاف 
املهاجم مالدمي بيتريتش هدفني آخرين 
لهامبورغ قبل انتهاء ش���وط املباراة 

األول.
وسجل ماركوس بيرغ الهدف الرابع 
لهامبورغ بعد 5 دقائق فقط من بداية 
الشوط الثاني. وضمن بيتريتش بعدها 
الفوز للفريق األملاني بتسجيل هدفه 
الثالث باملباراة واخلامس للفريق قبل 
نهاية املباراة بأرب���ع دقائق قبل أن 
يضع حارس مرمى هامبورغ فولفغانغ 
هيزل، الذي كان يلعب بدال من احلارس 
األساسي املصاب فرانك روست، الكرة 

في مرماه ليغير النتيجة إلى 5-1.
وسجل مهاجم أوروغواي لويس 
سواريز أربعة أهداف ألياكس أمستردام 
ليقود الفريق الهولندي لقطع شوط 
كبير نحو التأهل إلى دور املجموعات 
بعد تغلب���ه على ضيفه التش���يكي 
سلوفان راتيس���الفا 5-0. وأضاف 
البديل ميتشيل دونالد هدفا خامسا 
للفريق الهولندي في الوقت احملتسب 

بدال من الضائع.
وفي لشبونة، واجه فريق بنفيكا 
البرتغالي العمالق صعوبات في شوط 
مباراته األول أمام فورسكال األوكراني 

قبل أن يفوز 0-4.
في مباريات أخرى، حقق فارس���ا 
الك���رة التركي���ة انتصارين جيدين 
حيث فاز فناربخش���ة على مضيفه 
السويسري سيون 2-0 بينما تغلب 

غلطة س���راي على تالينا ليفاديا ال 
سلوڤيني 0-5.

وتعادل روما اإليطالي مع مضيفه 
السلوڤاكي كوسيك 3-3 بفضل قائده 
النجم فرانشيسكو توتي الذي سجل 
هدفني. بينم���ا تغلب جن���وى على 
أودينسي الدمناركي3-1 وتغلب التسيو 

على إلفسبورغ السويدي 0-3.
وتباينت نتائج الفرق اإلجنليزية 
حيث تعرض أستون  ڤيال لهزمية غير 
متوقعة أمام مضيفه النمساوي رابيد 
ڤيينا بهدف نظيف س���جله نيكيسا 
ييالفيت���ش في الدقيق���ة األولى من 
املباراة. بينما تغلب فوالم على أكمار 
3-1 وإيفرتون على سيغما أولوموس 

التشيكي 0-4.
وفاز شاختار دونيتسك األوكراني، 
الذي فاز بآخ���ر كأس لبطولة كأس 
االحتاد األوروبي قبل حتولها إلى دوري 
أوروبا هذا املوسم، على سيفاس سبور 

التركي 0-3.
وتغلب ڤي���ردر برمي���ن األملاني 

بطل كأس أملانيا على فريق أكتوبي 
الكازاخستاني 6 -3 في مباراة مفتوحة 

بأملانيا.
وسجل الفريق األملاني خمسة من 
أهدافه الست من ضربات ثابتة، وافتتح 
التسجيل في  سيباستيان بوينيش 
الدقيقة 17 قبل أن يتعادل س���يرجي 
أربع  الزائر بعد  ستروكوف للفريق 

دقائق فقط.
وسجل مسعود أوزيل أول هدفيه 
للفريق األملاني في الدقيقة 28 ولكن 
س���تروكوف تعادل مجددا ألكتوبي 
بعدها بقليل.وتقدم املدافع البرازيلي 
نالدو 2-3 لبرمين في الدقيقة 36 من 
الشوط األول. وأضاف برمين بعدها 
ثالثة أهداف في 7 دقائق قبل الوصول 
إلى نصف الشوط الثاني حيث أضاف 
أوزيل ونالدو هدفيهما الثانيني لبرمين 
وسجل املهاجم البرتغالي هوغو أمليدا 

الهدف السادس األخير للفريق.
وحافظ س���امات س���ماكوف قائد 
أكتوبي على آم���ال الفريق في بلوغ 

دور املجموعات بإضافة الهدف الثالث 
انتهاء  الكازاخس���تاني قبل  للفريق 

املباراة بثالث دقائق.
وأكد توماس شاف مدرب برمين 
أنه أصيب بخيبة األمل بسبب تعدد 
األخطاء التي وقع فيها العبو فريقه 
وق���ال: »أعتق���د أننا س���يطرنا على 
الكثير  املباراة، ولكننا أيضا أضعنا 

من األهداف«.
وأضاف: »هذه النتيجة تعني أنه 
مازال أمامنا بعض العمل في مباراة 

العودة خارج أرضنا«.
وكان هرت���ا برلني أقل جناحا من 
منافسه بالدوري األملاني برمين حيث 
خس���ر 1-2 من مضيف���ه الدمناركي 

بروندبي.
ويتأهل الفري���ق الفائز مبجموع 
مباراتي الذهاب والعودة بالدور الفاصل 
إلى دور املجموعات من بطولة الدوري 
األوروبي اجلدي���دة التي حلت محل 
بطولة كأس االحتاد األوروبي اعتبارا 

من هذا املوسم.

رقصة ثالثية بني العبي برمين تورسنت فرينغز وكليمنس فريتز والعب اكتوبي مارتا كايرولني                  )رويترز(

بايرن ميونيخ يبحث عن فوزه األول أمام ماينتس ومواجهة مرتقبة بين مرسيليا ورين

مان يونايتد الستعادة توازنه أمام ويغان وأرسنال »المنتشي« يلتقي بورتسموث
يسعى مان يونايتد حامل اللقب 
الى استعادة توازنه عندما يحل اليوم 
ضيفا على ويغان في املرحلة الثالثة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم.

وكان مان يونايتد تلقى هزمية 
مفاجئة في املرحلة الس���ابقة على 
يد بارنلي )0-1( العائد الى دوري 
األضواء للمرة األولى منذ 33 عاما، 
وهي كانت األولى له أمام األخير 

منذ عام 1968.
وتوقع مدرب »الش����ياطني 
احلمر« االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون ان يضع فريقه 
التي  خلفه هذه اخلسارة 
تعتبر »األكثر إحراجا« في 
تاريخ البط����ل وذلك عندما 
يواجه ويغان، خصوصا ان 
االخير لم ي����ذق طعم الفوز 
على مان يونايتد خالل تسع 
مواجه����ات بينهما، احداها في 
مسابقة كأس الرابطة احمللية.

وخرج مان يونايتد فائزا من 
جميع املباريات التي خاضها مع 
ويغان منذ عام 2005، وهو كان 
تغلب على االخير 1-0 و1-2 

املوسم املاضي.
اما بالنس����بة الرس����نال 
»املنتش����ي« ال����ذي كان مح����ط 
االنتقادات الكثيرة قبل انطالق املوسم 
بسبب عجزه عن التعاقد مع العبني 
من الطراز الرفي����ع رغم تخليه عن 
التوغولي اميانويل اديبايور والعاجي 
كولو توري ملانشس����تر سيتي، فهو 
سيستقبل بورتس����موث على ستاد 
االم����ارات مبعنوي����ات مرتفعة جدا 
ايفرتون في املرحلة  بعدما سحق 
االفتتاحية 6-1، ثم عودته من ملعب 
»باركهيد«بفوز ثمني على مضيفه 
سلتيك االسكوتلندي 0-2 في ذهاب 
الدور التمهيدي الثالث من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
مانشس����تر س����يتي الذي غاب 
عن املرحلة املاضية النش����غاله 

مبباراته الودية مع برشلونة االسباني 
)1-0(، مع وولڤرهامبتون، وبرمنغهام 
مع ستوك س����يتي، وهال سيتي مع 

بولتون، وسندرالند مع بالكبيرن.

ألمانيا

سيبحث بايرن ميونيخ عن حتقيق 
فوزه األول هذا املوسم بعدما اكتفى 
بالتعادل في املباراتني األوليني عندما 
يحل ضيفا على ماينتس العائد هذا 
املوس����م الى مصاف البوندس����ليغا 
في إطار املرحلة الثالثة من الدوري 

األملاني.
ويعيش املدرب الهولندي لويس 
فان غال حتت ضغوط شديدة بعد 
التعادل 2-2 خ���ارج أرضه ضد 
هوفنهامي في املرحلة االولى و1-1 
ضد ڤيردر برمين في »اليانتس 
ارينا« الثانية، ويرى كثيرون انه 
لم يقدم جديدا للفريق منذ تسلمه 
املهمة خلفا للمدرب يوب هاينكس 
الذي درب الفريق قسرا عقب إقالة 
يورغن كلينسمان في ابريل املاضي 

بعد 10 أشهر مخيبة لآلمال.
ويدرك فان غال ان صبر االدارة 
واجلماهي���ر قد ينفد بس���رعة في 
حال لم تتغير االمور بسرعة نحو 
األفضل، وقال فان غال »لست سعيدا 
كما هي حال اجلماهير، وكنت أفضل 
ان يكون رصيدنا اكثر من نقطتني، 
ولكنني املدرب وعلي ان احلل اداء 

فريقي ال ان حتركني آمالي«.
ولع���ل اكثر م���ا تتعطش له 
جماهير النادي البافاري الى جانب 
الفوز هو رؤي���ة صانع األلعاب 
الفرنس���ي فرانك ريبيري يعود 
الى التش���كيلة األساسية، ولكن 
يبدو فان غال غير مقتنع بقدرة 
ريبيري على خوض مباراة كاملة 
ألنه لم يتعاف بش���كل كامل من 
اإلصابة التي أبعدته أربعة أسابيع 
عن حتضيرات الفريق للموس���م 
اجلديد، وق���د انتقد املدرب العب 
مرسيليا السابق عقب املباراة ضد 

برمين األسبوع املاضي معتبرا انه 
»خسر الكثير من الكرات«.

وفي بقية املباريات، يلعب بروسيا 
الذي لقي خسارة قاسية  دورمتوند 
من ري����ال مدريد 0-5 ف����ي املباراة 
الودي����ة التي جمعتهم����ا في الذكرى 
املائة لتأس����يس النادي األملاني ضد 
شتوتغارت، وكولن ضد فرانكفورت 
وفرايبوغ ضد ليفركوزن ونورمبورغ 

ضد هانوڤر.
وفي فرنسا ستكون مواجهة 
مرسيليا الثالث مع مضيفه رين 

الرابع في واجهة مباريات املرحلة 
الثالثة من الدوري الفرنسي فيما 
يسعى نانسي الى مواصلة مفاجآته 
واحملافظة عل���ى الصدارة عندما 

يحل ضيفا على لومان.
في املباراة األولى التي يحتضنها 
ملعب »روت دو لوريان«، يسعى 
مرس���يليا الى مواصل���ة بدايته 
اجلي���دة بقيادة جنمه الس���ابق 
ديدييه ديشان الذي حل بدال من 
البلجيكي ايريك غيريتس، وذلك 
الكاملة من  العالمة  بعدما حصد 

مباراتيه األوليني لكن مهمته لن 
تكون سهلة في مواجهة مضيفه 
رين الذي استهل مشواره بالفوز 
على بولون���ي الوافد اجلديد الى 
دوري األضواء 3-0 قبل ان يكتفي 

بالتعادل مع مضيفه نيس 1-1.
اما بالنس���بة للمباراة الثانية 
التي س���يحتضنها ملعب »ليون 
بولي«، فيأمل نانسي الذي يشرف 
عليه املدرب االوروغوياني بابلو 
كوريا، ان يحتفظ بالصدارة عندما 

يحل ضيفا على لومان.
وسيدخل ليون الذي تنازل عن 
عرشه املوسم املاضي بعد ان احتكر 
اللقب لسبعة مواسم على التوالي، 
الى مباراته مع مضيفه اوكس���ير 
مبعنويات مرتفعة جدا بعدما اكتسح 
اندرخلت البلجيكي 5-1 في ذهاب 
الدور التمهيدي الثالث من مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وال يبدو ليون الذي تعادل في 
املرحل���ة االولى امام لومان قبل ان 
يفوز على ڤالنسيان بهدف للوافد 
اجلديد باتيفيمبي غوميس، متأثرا 
كثيرا برحي���ل هدافه كرمي بنزمية 
وصانع ألعابه البرازيلي جونينيو 
الى ريال مدريد االسباني والغرافة 
القطري على التوالي، اذ عوضهما 
باالرجنتين���ي ليس���اندرو لوبيز 
والبرازيلي اآلخر ميشال باستوس 
اللذين وجدا طريقهما الى الشباك 

الول مرة امام اندرخلت.
وعلق املدرب كلود بوييل على 
مشوار فريقه حتى اآلن قائال »بدأنا 
حتقيق االنسجام وهناك الكثير من 

االمكانيات في الفريق«.
وال تبدو مهمة رجال بوييل صعبة 
أمام اوكسير بطل 1996 خصوصا بعد 
خسارة األخير في مباراتيه األوليني 

هذا املوسم.
وفي املباري���ات االخرى، يلعب 
مونبلييه مع سوشو، وموناكو مع 
لوريان، وڤالنسيان مع باريس سان 
جرمان، وسانت اتيان مع بولوني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثالثة(

شو سبورت 51ارسنال – بورتسموث
شو كوميدي اكسترا5برمنغهام – ستوك سيتي

شو مسلسالت 5هال سيتي – بولتون
اكسترا 1

اكسترمي سبورت5مانشستر سيتي – وولڤر هامبتون
شو شاشة5سندرالند – بالكبيرن
شو سبورت 54ويغان – مان يونايتد

المانيا )المرحلة الثالثة(
دبي الرياضية 4:301دورمتوند – شتوتغارت

4:30كولن – فرانكفورت
4:30فرايبورغ – ليڤركوزن

دبي الرياضية4:30ماينتس – بايرن ميونيخ 
4:30نورمبورغ – هانوڤر

فرنسا )المرحلة الثالثة(
ART  سبورت 82لومان – نانسي

ART سبورت 84مونبيلييه – سوشو
ART سبورت 83موناكو – لوريان
ART سبورت 81اوكسير – ليون

ART سبورت 86ڤالنسيان – سان جرمان
ART سبورت 85سانت اتيان – بولوني

اجلزيرة الرياضية 101رين – مرسيليا

عالميةمتفرقات

أكد نادي فوالم اإلجنلي���زي لكرة القدم ابتعاد مهاجمه 
أندرو جونس���ون عن املالعب لنحو ثمانية أس���ابيع بعد 
إصابته بخلع في عظمة الترقوة خالل مباراة فريقه ببطولة 
ال���دوري األوروبي والتي تغلب فيها على فريق أمكار بيرم 

الروسي.

أعلن االس��كوتلندي اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد 
بطل ال��دوري االنظجليزي لكرة الق��دم ان مدافع الفريق ريو 
فرديناند س��يغيب عن املالعب ملدة ش��هر عوض��ا عن 15 يوما 

بسبب إصابة في فخذه.

عاد ادريانو، مهاجم انتر ميالن االيطالي سابقا وفالمنغو 
حاليا، الى تشكيلة املنتخب البرازيلي بعدما استدعاه املدرب 
كارلوس دونغا ملباراتي األرجنتني وتش���يلي في اخلامس 
والتاسع من سبتمبر املقبل ضمن تصفيات اميركا اجلنوبية 

املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010.

أكد ريال مدريد األسباني انتقال مهاجمه ألفارو نيغريدو إلى 
إشبيلية. وذكر النادي امللكي في بيان رسمي إنه يحتفظ »باحلق 

في استعادة الالعب خالل أحد املوسمني املقبلني«.

أكد مصدر قريب من املهاجم البرازيلي الشهير رونالدو 
لوكاالت األنباء احمللية أن هداف فرق برشلونة وريال مدريد 

وإنتر وميالن السابق ينتظر حاليا مولوده الثالث.

تأهل كل من سيينسيانو بطل بيرو وسيرو بورتينيو بطل 
باراغواي إلى الدور الثاني لبطولة كأس أندية أميركا اجلنوبية )سود 
أميريكانا( بعد فوزهما على ليڤربول بطل أوروغواي والباز بطل 

بوليڤيا على الترتيب في جولة اإلياب للدور األول للبطولة.

قالت الش���رطة إن اكيب طالب مداف���ع فريق تامبا باي 
بوكانيرز الذي يلعب في دوري كرة القدم األميركية اعتقل 

التهامه بلكم سائق سيارة أجرة.

أكد فريقا فالمنغو وكورينثيانز، أكثر ناديني جماهيرية في 
البرازيل، إلغاء »املباراة من أجل الس��الم« الودية، التي كان من 
املقرر أن جتمعهما في 15 سبتمبر املقبل في األراضي الفلسطينية 

لدفع عملية السالم في الشرق األوسط.

أكد ليڤربول اإلجنلي���زي أن مدافعه الدمناركي الدولي 
دانيال آغر سيجري عملية جراحية في ظهره وسيغيب عن 

املالعب نحو ستة أسابيع.

رد األرجنتين��ي غابرييل هاينتزه مدافع أوملبيك مرس��يليا 
الفرنسي على اجلدل الذي أثير مؤخرا حول تأثيره في اختيارات 
املدير الفني ملنتخب التانغو دييغو مارادونا، حيث أكد أنه ال يحدد 

الالعبني الذين ينضمون إلى صفوف االرجنتني.

س���جل البرازيلي روبنز باريكيللو أسرع زمن للفة في 
التجربة احلرة األولى لس���باق اجلائ���زة الكبرى األوروبي 
لس���يارات فورموال �1 في ڤالنسيا في الوقت الذي حل فيه 
الس���ائق اإليطالي البديل بفريق في���راري لوكا بادوير في 

املركز األخير بالتجربة.

اعلن مدرب البوسنة ميروسالڤ بالزڤيتش امس تشكيلته 
والتي تضم 23 العبا استعدادا ملباراتني في تصفيات كأس العالم 
امام ارمينيا في يريڤان في اخلامس من س��بتمبر املقبل وامام 

تركيا في زنيتشكا بعد ذلك باربعة ايام.

تأهل سيرينا وديمنتييڤا 
لربع نهائي تورونتو

ديكو لنسيان أسوأ موسم

نيانغ يمدد مع مرسيليا

تأهل���ت األميركية س���يرينا 
وليامز والروسية ايلينا دمينتييڤا 
املصنفتان ثاني���ة ورابعة على 
التوالي الى ال���دور ربع النهائي 
م���ن دورة تورونت���و الدولي���ة 
لكرة التن���س. في الدور الثالث، 
تغلبت سيرينا على االوكرانية 
الونا بوندارنكو وثأرت بالتالي 
لشقيقتها الكبرى فينوس املصنفة 
ثالثة والتي خرج���ت من الدور 
الثاني على يد كاترينا بوندارنكو 
ش���قيقة الونا. وتلتقي سيرينا 
في الدور املقبل مع التش���يكية 
التي تغلبت  لوسي س���افاروفا 
على الصينية جي زهينغ 7 � 6 
)7 � 3( و6 � 4. من جانبها، فازت 
دمينتييڤا بطلة اوملبياد بكني 2008 
على ش���اهار بير 6 � 1 و1 � 6 و6 
� 4، وس���تقابل في ربع النهائي 
االسترالية س���امنتا ستوسور 
التي هزمت الفرنسية فيرجيني 
رازانو 6 � 3 و6 � 1. وبلغ املصنفون 
األربع���ة األوائل السويس���ري 
روجيه فيدرر واالسباني رافايل 
نادال والبريطاني اندري موراي 
والصربي نوف���اك ديوكوفيتش 
الدور رب���ع النهائ���ي من دورة 

سينسيناتي االميركية.

اعلن الدولي البرتغالي ديكو 
العب وسط تشلسي االجنليزي 
لكرة القدم انه يحاول نس���يان 
املوسم املاضي الذي كان كابوسا 
بالنسبة اليه، وقال ديكو »املوسم 
املاضي كان االسوأ في مسيرتي 
الني لم اش���هد من قبل اصابات 
مماثل���ة، وامل ان يك���ون االمر 
مختلفا هذا املوسم، وضعي االن 

جيد وامتتع بلياقة جيدة«.

مدد املهاجم الدولي السنغالي 
مامادو نيانغ عقده مع مرسيليا 
وصيف بطل الدوري الفرنسي 
لكرة القدم في املوسم املاضي، 

عامني إضافيني حتى 2014.


