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بكنباور بالغضب بسبب البداية املتواضعة 
لنادي بايرن ميونيخ، الذي خسر امام ماينتس 
2 � 1 في اجلولة الثالثة للدوري األملاني لكرة 
القدم وبدأ يح����اول الضغط على الهولندي 
لويس ڤان غال املدير الفني للفريق على أمل 
تعديل األوضاع. وقال بكنباور في تصريحات 

نشرتها صحيفة »بيلد« األملانية امس »على 
ڤان غال أن يجد املعادلة الصحيحة في مباراة 
الس����بت املقبل أمام فولفسبورغ«. وأضاف 
القيصر أن النقطتني اليتيمتني اللتني حصدهما 
الفريق الباڤاري من ثالث مباريات تدفع املرء 
إلى »التفكي����ر جديا«، وذكر إمكانية إحداث 

تعديالت في الفريق.

بكنباور: على ڤان غال إيجاد المعادلة الصحيحة امام ڤولفسپورغ

كأس السوبر »باكورة« برشلونة

إياب »التمهيدي الثالث لألبطال« اليوم

باريكيللو بطل »فورموال ڤالنسيا«

البحرين مع كينيا وديًا

تنطلق مرحلة اإلياب من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري 
أبطال اوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء، فيلعب ليون أمام اندرخلت 
البلجيكي وسبق ان فاز عليه في الذهاب 5 � 1، ويعيش ليون فترة 
ناش���طة في الدوري احمللي حيث يحتل املركز الثاني خلف بوردو 

البطل برصيد 7 نقاط.
ويلعب اتلتيكو مدريد مع باناثينايكوس وزيوريخ مع فنتسبيلس 

وديبريشني مع صوفيا.

احرز البرازيلي روبنز باريكيللو سائق بروان بي جي � مرسيدس 
املركز االول في جائزة اوروبا الكبرى، املرحلة احلادية عش���رة 
من بطولة العالم لس���باقات فورموال واحد على حلبة ڤالنس���يا 

االسبانية.
وتقدم باريكيللو على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون 
س���ائق ماكالرين مرس���يدس، وس���ائق فيراري الفنلندي كيمي 

رايكونن.

المنامة ـ ناصر محمد
يخوض منتخب كينيا مباراة ودية مع البحرين مساء غد االربعاء 
بس���تاد البحرين الوطني في إطار اس���تعدادات املنتخب البحريني 
ملواجهة املنتخب الس���عودي في امللحق اآلس���يوي لتصفيات كأس 

العالم جنوب افريقيا.
ومن املنتظر ان يصل املنتخب الكيني للبحرين اليوم وسيتوجه 
ال���ى ايران ليلعب م���ع منتخبها يوم 26 أغس���طس، وكان منتخب 
البحرين الوطني قد اس���تأنف تدريباته اعتبارا من يوم االحد بعد 
عودته من معس���كره التدريبي الذي اقيم بالنمسا، واستمر ملدة 20 
يوما لعب خالله ثالث مباريات ودي���ة منها مباراة انترميالن التي 
شارك فيها بعض احملترفني لذا فإن ماتشاال سيسعى لالستفادة من 
آخر مباراتني أمام كينيا ثم ايران لالس���تقرار على التش���كيلة التي 
س���يخوض بها مباراة السعودية األولى التي ستقام بالبحرين يوم 
اخلامس من سبتمبر فيما س���تقام املباراة الثانية في الرياض يوم 

التاسع من سبتمبر.
وعلى ضوء نتيجة املباراتني س���يتحدد الفريق الذي س���يقابل 
نيوزيلندا للتأهل الى نهائي���ات كأس العالم بجنوب افريقيا. يذكر 
ان املنتخب السعودي سبق له التأهل الى نهائيات كأس العالم أربع 
مرات س���ابقة، فيما وصل منتخب البحري���ن الى امللحق ولعب مع 
ترينداد وتوباغو وخس���ر أمامها ف���ي البحرين وفقد فرصة التأهل 

ملونديال أملانيا 2006.
من جهة أخرى، تبدأ الفرق املشاركة في البطولة ال� 12 ملنتخبات 
الشباب لكرة الس���لة بدول مجلس التعاون في الوصول للبحرين 
خالل اليومني القادمني للمش���اركة في البطولة التي س���تنطلق في 
28 اجلاري حتت رعاية الش���يخ خال���د بن حمد آل خليفة جنل ملك 

البحرين رئيس احتاد الفروسية وسباقات القدرة.
وكانت اللجنة املنظمة العليا للبطولة قد عقدت اجتماعا لها أمس 
االثنني برئاسة رئيس احتاد السلة النائب عادل العسعوسي ملناقشة 

االستعدادات النهائية الستضافة البطولة.

أحرز برشلونة بطل ثالثية الدوري والكأس احملليني ومسابقة 
دوري أبطال اوروبا في املوسم املاضي، أول ألقاب املوسم اجلديد 
بف���وزه على ضيفه اتلتيك بلباو 3 � 0 في إياب مس���ابقة الكأس 

السوبر االسبانية لكرة القدم.
وس���جل األرجنتيني ليونيل ميسي )50 و68 من ركلة جزاء( 

وبويان كركيتش )72( األهداف.
وكان برشلونة فاز ذهابا 2 � 1 فكانت املرة الثامنة التي يتوج 
فيها بطال لهذه املس���ابقة معادال بذلك رقم غرميه التقليدي ريال 

مدريد.
ولم يس���تطع برشلونة تس���جيل اي هدف في الشوط األول 
رغم الفرص الكثيرة منها رأس���ية الفرنسي تييري هنري )24( 
وتسديدة ميسي )25( وقذيفة تشافي هرنانديز )26( ومحاولة 

بيكيه )36(.
وفي الش���وط الثاني، ترجم الفريق الكاتالوني سيطرته على 
ملعبه نوكامب الى 3 اهداف بدأها ميسي بعد 5 دقائق اثر متريرة 
من املهاجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش املنتقل من انتر ميالن 

بطل ايطاليا )50(.
وحصل أصحاب األرض على ركلة جزاء ترجمها ميس���ي الى 
هدف ثان )72( قبل ان يكمل بويان بعد قليل من نزوله احتياطيا 
الثالثية للمضيف )72( ملحقا بوصيفه في مسابقة الكأس هزمية 

قاسية.

العب األهلي حسني ياسر يتخطى العبني في حرس احلدود

مهاجم هامبورغ جوزيه غيريرو ينجح بالتسديد بني 3 العبني من ڤولفسپورغ                                                                                                                                                                      )أ.پ(

قائد برشلونة رافعا كأس السوبر                                                    )رويترز(

إنتر ميالن يتعادل مع باري ويوڤنتوس يتخطى كييڤو وجنوى يسقط روما

توتنهام في الصدارة.. وهامبورغ »يقّطع أوصال« ڤولفسپورغ

في الزاوية اليسرى )38(.
واهدر التركي االصل مسعود 
اوزيل ركلة جزاء لڤيردر برمين 
)56( قب����ل ان يختت����م املداف����ع 
البرازيلي نالدو املهرجان بالهدف 
الثال����ث بعد متريرة رأس����ية من 

البرتغالي هوغو امليدا )88(.
الثالثة، س����جل  املباراة  وفي 
اجلزائري العب بوخوم عنتر يحيى 
الهدف الوحيد في مستهل الشوط 
الثاني )47( مانح����ا الفوز االول 
لفريقه بعد تعادل وهزمية، في حني 
لقي هرتا برلني � احد فرق املقدمة 
في املوسم املاضي � هزميته الثانية 

بعد فوز في املرحلة االولى.

فرنسا

رفع بوردو بطل املوسم املاضي 
عدد انتصارات����ه املتتالية الى 14 
فوزا بعدما هزم ضيفه نيس 4 - 
0 في املرحلة الثالثة من الدوري 
الفرنسي، واسقط لنس مضيفه 
غرونوبل واحلق به الهزمية الثالثة 
على التوالي 2 - 1. وتعادل ليل 

مع ضيفه تولوز 1 - 1.

الساعة االخير بواسطة الكرواتي 
مالدن بترتيش بعد مساندة من 
دينيس آغو اير ركلة حرة )75(، 
والهولندي روميو كاستيلن الذي 
استفاد من مساعدة الغاني االصل 
االملاني اجلنسية جيروم بواتينغ 
في الوقت بدل الضائع )90(. وصار 
هامبورغ ثاني����ا برصيد 7 نقاط 
بفارق االهداف خلف باير ليڤركوزن 
وبفارق االهداف امام شالكه، فيما 
بقي ڤولفسپورغ على نقاطه الست 

وتراجع الى املركز الرابع.
الثاني����ة، كان  املب����اراة  وفي 
للبيروفي كالوديو بيتزارو حصة 
االسد في فوز ڤيردر برمين الساعي 
الى تلمي����ع صورته بعد ان انهى 
املوسم املاضي في املركز العاشر 
الذي ال يليق به، بتسجله الهدفني 
االولني. وافتتح بيتزارو التسجيل 
في الدقيقة 21 بعد مجهود فردي 
اث����ره املنطقة واطلق  دخل على 
الكرة بيمن����اه في اقصى الزاوية 
اليمنى، وعزز تقدم فريقه بالهدف 
الثاني بعدما تلقى كرة عرضية من 
كليمنس فريتس عاجلها بيمناه 

من التشيكي داڤيد ياروليم وسددها 
بقوة حاول حارس ڤولفسپورغ 
� السويسري اجلنسية  االيطالي 
دييغو بناليو التصدي لها فادخلها 
في شباكه )3(، واضاف الهولندي 
ايليارو ايليا الهدف الثاني بتسديدة 
ميينية من داخل املنطقة لم يستطع 

بناليو الوقوف في وجهها )7(.
واستعاد ڤولفسپورغ صحوته 
تدريجيا دون ان يتمكن من ادراك 
الفارق في  او تقلي����ص  التعادل 
الشوط االول لكنه حقق ذلك بعدما 
جنح في هز شباك ضيفه مرتني 
متتاليتني عن طريق البوس����ني 
زڤي����زدان ميس����يموڤيتش الذي 
تابع من زاوية ضيقة عرضية من 
مارسيل شايفر )52(، والنيجيري 
اوبافيم����ي مارتين����ز املنتقل من 
نيوكاسل االجنليزي بعد هبوط 
الدرج����ة االولى، من  الى  االخير 
ضربة رأس محكمة بعد عرضية 

من ميسيموڤيتش )56(.
ولم تعجب النتيجة الضيوف، 
فانتفض����وا من جدي����د واعادوا 
النتيج����ة ملصلحته����م ف����ي ربع 

كالياري 0 - 0.
وخس����ر كاتانيا ام����ام ضيفه 
سمبدوريا بهدف للياباني تاكايوكي 
مورميوت����و )38( مقاب����ل هدفني 
جلانباولو باتزيني )9( ودانييلي 

غاستالديللو )90(.

ألمانيا

مضيف����ه  هامب����ورغ  لق����ن 
ڤولفسپورغ درسا ال ينساه بفوزه 
عليه في عقر داره 4 - 2، وحقق 
ڤيردر برمين فوزا كبيرا على ضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ 3 - 0، 
وقاد اجلزائري عنتر يحيى فريقه 
بوخوم الى الفوز على ضيفه هرتا 
برلني في ختام املرحلة الثالثة من 

الدوري االملاني.
ف����ي املباراة االول����ى، لم يدع 
هامبورغ خامس ترتيب املوسم 
الكافي لصاحب  الوق����ت  املاضي 
االرض وحامل اللقب للدخول في 
اللقاء ودك شباكه بهدفني  اجواء 
مبكرين في الدقائق السبع االولى، 
االول بعدم����ا اس����تغل البيروفي 
خوس����يه باولو غيريرو متريرة 

العاصم����ة اآلخر  مباراة قط����ب 
روما م����ع مضيفه جنوى خامس 
املوس����م املاض����ي تقلب����ات بعد 
شوط اول س����لبي نتيجة واداء. 
وفي الش����وط الثاني انعكس����ت 
االمور واجتهد الفريقان، فافتتح 
اصحاب االرض التسجيل بواسطة 
دومينيكو كريستش����يتو )50(، 
ورد روما مرت����ني عبر رودريغو 
تاديي )54( وفرانشيسكو توتي 
)64(، لكن االسباني البرتو زاباتر 
)69( وجوزيبي بيافا )83( اعادا 
النقاط  التقدم للمضيف ومنحاه 

الثالث.
وف����از باليرمو عل����ى نابولي 
بهدفني لالوروغوياني اديس����ون 
كافاني )45( وفابريتسيو ميكولي 
)75 من ركلة جزاء(، مقابل هدف 
للس����لوڤاكي ماري����ك هامس����يك 

.)73(
وتع����ادل اودينيزي مع بارما 
بهدفني النطونيو دي ناتالي )45 
من ركلة جزاء و89( مقابل هدفني 
اللبرتو بالوسكي )42( واليساندرو 
لوكاتيلل����ي )49(، وليڤورنو مع 

أه����دى ارون لين����ون فريقه 
توتنهام فوزا مهما على مضيفه 
وست هام 2 - 1 في املرحلة الثالثة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم 
محققا فوزه الثالث على التوالي 
ورفع رصيده الى 9 نقاط فاستعاد 
الصدارة، وتقدم اصحاب االرض 
عن طريق كارلتون كول مستثمرا 
متريرة رأسية من التشيلي لويس 
خيمينيز تابعها بيسراه من داخل 

املنطقة )49(.
ولم يطل زمن ال����رد من قبل 
الضي����وف اكثر من 5 دقائق حني 
سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة 
قوي����ة ارتدت الى جيرماين ديڤو 
تابعها بيمن����اه من داخل املنطقة 

في املرمى )54(.
ووصلت الكرة الى لينون داخل 
املنطقة لم يتردد في ايداعها الشباك 
اليسرى )79(  مبتابعة من قدمه 
ملحقا بوست هام الهزمية االولى، 
وحقق تشلسي فوزه الثالث على 
العاجي  التوالي بفضل مهاجميه 
ديدييه دروغبا والفرنسي نيكوال 

انيلكا.
وانتظر تشلسي حتى الدقيقة 
39 الفتتاح التسجيل عبر دروغبا 
ب����دأه فرانك  بعد حترك خ����ادع 
المبارد في الوسط وأعطى الكرة 
الى انيلكا فأرسلها األخير خلف 
املدافع النرويجي بريده هانغالند 
وتلقفها العاجي وهرب من احلارس 
الدولي االسترالي مارك شفارتسر 
ووضعها في الشباك )39(. ولم يكن 
احراز الهدف الثاني سهال بالنسبة 
الى تشلسي، فاستغرق وقتا مماثال 
تقريبا في الشوط الثاني لتأكيد 
فوزه بع����د لعبة مش����تركة بني 
دروغبا وانيلكا انهاها االخير في 
الشباك بعيدا عن متناول شفارتسر 

.)76(
وفي مباراة ثالثة، تابع بيرنلي 
� الوافد اجلديد الذي اس����قط مان 
يونايت����د بطل املواس����م الثالثة 
االخيرة 1 - 0 في املرحلة السابقة 
� هوايته في احلاق الهزمية بالكبار 
وكان الضحي����ة اجلديدة مضيفه 
ايڤرتون خامس املوس����م املاضي 
وبنتيجة مماثلة 1 - 0 سجله وايد 

ايليوت )34(.

إيطاليا

بدأ انتر مي����الن حملة الدفاع 
عن لقبه بالتعادل مع ضيفه باري 
العائ����د بعد غياب ال����ى الدرجة 
االولى 1 - 1 ف����ي املرحلة االولى 
من ال����دوري االيطالي. وس����جل 
انتر اله����دف في الدقيقة 56 ومن 
ركلة جزاء احتسبت بعد تعرض 
االرجنتيني دييغو ميليتو للعرقلة 
نفذها بنجاح الكاميروني صامويل 
ايتو. وسجل لباري البيالروسي 

فيتالي كوتوزوف )74(.
واكتف����ى يوڤنتوس وصيف 
البطل بف����وز هزيل على ضييفه 
كييڤو بهدف يتيم لفينتش����نزو 

ياكوينتا برأسه )11(.
وتغلب التس����يو على ضيفه 
اتاالنتا بنتيج����ة مماثلة بفضل 
توم����ازو روكي )22(، وش����هدت 

عودة نور لتشكيلة »األخضر«

3 مواجهات بالدوري السعودي
الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم اجلولة الثانية من الدوري السعودي ب� 3 مباريات 
وتش���هد هذه اجلولة اليوم الثالثاء الظهور االول للنصر بعد ان 
تأجل لقاؤه امام احلزم في اجلولة االولى بسبب اصابة عدد من 

العبي احلزم مبرض انفلونزا اخلنازير.
ويحل النصر ضي��فا على االتفاق في ذكرى لقائهما املوس���م 
املاضي الذي شه���د احداثا ج���ماهيرية اتخ���ذت حياله�ا قرارات 
جت���اه الناديني وكان االتفاق قد تع���ادل في اجل��ولة االولى امام 
الوح������دة عل���ى مل��عب الثان���ي 2 � 2 ويأمل الي���وم تعويض 
خس�����ارته للنقطتني في�����ما سيحاول النصر تسج��يل بداي��ة 
ج��يدة خ����اصة انه سيدخل اختب��ارا صع��با امام فريق مدعوم 

باالرض واجلمهور.
ويستضيف الش���باب متصدر اجلولة االولى الوحدة بعد ان 
قدم الش���باب في اول لق����اءاته ام���ام جنران اداء رائعا خاصة 
في الشوط الثاني الذي برز فيه مهاجمه االنغولي فالفيو وسجل 

هدفني.
وهو ما سيضعه اليوم امام رقابة صارمة من مدافعي الوحدة 
اال ان وجود ناصر الش���مراني والسعران وكماتشو سيزيد من 
صعوبة املراقبة لدى العبي الوحدة وهو ما يرجح كفة الش���باب 

كثيرا للخروج بالنقاط الثالث.
ام���ا الوحدة فظهر في اول لقاءاته انه يحتاج الى الكثير على 

الرغم من اجتهادات العبيه الفردية.
وفي الرس يحل االهلي ضيفا على احلزم الذي سيلعب لقاءه 
االول ويأمل فيه تكرار ما حدث له املوس���م املاضي عندما كسب 

االهلي في اول لقاءاته وعلى ملعبه.
من جهة اخ���رى يدخل املنتخب الس���عودي اخلميس املقبل 
معسكره االعدادي استعدادا ملالقاة منتخب البحرين 15 سبتمبر 
املقبل ذهابا في املنامة و19 منه ايابا في الرياض في لقاءي امللحق 

اآلسيوي املؤهل لنهائيات كأس العالم 2010.
واعلن مدرب االخضر جوزيه بيسير عن عودة الالعب محمد 

نور للتشكيلة.

تعادل مخيب لألهلي وسقوط المصري والسكندري
سقط االهلي حامل اللقب في املواسم اخلمسة االخيرة في فخ 
التعادل مع ضيفه حرس احلدود 1 � 1 في افتتاح املرحلة الثالثة من 
الدوري املصري لكرة القدم، وتقدم الضيف بواسطة احمد سالمة 
)70(، وادرك املضيف التعادل عن طريق قائده احمد حسن )78(، 
ورفع االهلي رصيده الى 7 نقاط تصدر بها الترتيب مؤقتا مقابل 
5 حلرس احلدود في املركز الرابع. وتعرض املصري البورسعيدي 
لهزمية كبيرة على ارضه امام احتاد الش���رطة بهدف الحمد شديد 

قناوي )35 من ركلة جزاء( مقابل ثالثة لرضا العزب )23( والغاني 
صامويل كيرا )25 من ركلة جزاء و55(. ولقي االحتاد السكندري 
هزمية مماثلة في عقر داره وسقط امام طالئع اجليش بهدف حملمد 
جابر )83 من ركلة جزاء( مقابل ثالثة للغاني ارنست بابا اركو )5 
و35( وصالح امني )52(، وتع���ادل املنصورة مع االنتاج احلربي 
بهدف لهاني ابو الفضل )45( مقابل هدف لعلي عيد )76(، وبترول 

اسيوط مع غزل احمللة 0 � 0.
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