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النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش يداعب 
نجم برشلونة األول ليونيل ميسي )أ.ف.پ(

أعلن رجل االعمال االماراتي سليمان الفهيم في بيان انه امت شراء 
نادي بورتسموث االجنليزي لكرة القدم، وكان الفهيم قد أبرم في 
مايو املاضي عقدا لشراء بورتسموث من مالكه السابق الكسندر 
غايدماك، وأصبح األول رئيسه اعتبارا من يوليو بعد ان جنح في 
اختبار »الكفاءة واملالءمة« الذي يجريه االحتاد االجنليزي ملديري 
االندية. وامتدت املفاوضات حول البنود وطبيعة الشراء السابيع 
ما ادى الى شكوك حول امكانية انهيار الصفقة االمر الذي اثر على 

اداء الفريق الذي خسر مبارياته الثالث االولى في الدوري املمتاز. 
وجاء في بيان للفهيم ان شركته »الفهيم ايجا اسوشياتس ليميتد« 
باتت املالك الوحيد للنادي، واضاف البيان »رحب سليمان الفهيم 
بالصفقة ويتطلع الى مساعدة النادي للبناء على ماضيه احلافل 
وحتقيق جناحات جديدة في الدوري املمتاز، يبدي رئيس النادي 
شكره لالعبني واالداريني وجماهير بورتسموث الذين اظهروا درجة 

عالية من االلتزام والوالء لهذا النادي الكبير«.

الفهيم يشتري نادي بورتسموث

العداء »التاريخي« اجلامايكي اوساين بولت مستعد لقوى زيوريخ

مهاجم أرسنال أندريه أرشاڤني يسدد الكرة أمام غاري كالدويل                   )أ.پ(

بولت »ملح« الدوري الذهبي في زيوريخ

يعود اجلامايكي اوس���اين بولت الى مضامير 
العاب القوى بعد أقل من أسبوع على »استعراضه« 
ف���ي العاصمة برلني عندما ت���وج بطال للعالم في 
سباقات 100 و200م و4 مرات 100م تتابع مع رقمني 
قياسيني خرافيني، وذلك عندما يخوض اليوم اجلمعة 
لقاء زيوريخ، اجلولة اخلامس���ة قبل األخيرة من 

الدوري الذهبي.
وسيشارك بولت، الذي بات »ملح« البطوالت، 
صاحب الثالثية التاريخية بأرقامها القياسية العاملية 
في دورة األلعاب االوملبية في بكني الصيف املاضي 
)100م و200 م والتتابع 4 مرات 100م(، في سباق 
100م خالل لقاء زيوريخ حيث سيتواجه مجددا مع 
مواطنه اسافا باول الذي حل ثالثا في برلني، بينما 
يغيب االميركي تايسون غاي الذي اكتفى مبركز 
الوصيف في العاصمة االملانية بعد ان توج بطال 

في اوساكا 2007.
 وبعيدا عن »اضواء« بولت، س���تكون االنظار 
موجهة ايضا الى سباق 5 آالف م بسبب مشاركة 
االثيوبي كينينيسا بيكيلي الذي توج بطال للعالم 

في سباقي 5 آالف و10 آالف م.
 وأكد بيكيلي في برلني 2009 أنه ملك املسافات 
الطويلة وبات اول عداء يحقق الثنائية في السباقني 

في نسخة واحدة في تاريخ بطولة العالم.
وبدورها تسعى »بوبكا السيدات« الروسية يلينا 
ايسينباييفا الى ان تضع خلفها خيبة بطولة العالم 
من اجل البقاء في الس���باق على الظفر او تقاسم 
جائزة املليون دوالر مع بيكيلي واجلامايكية كيرون 
س���تيوارت )100م( واالميركية سانيا ريتشاردز 

)400م(.
 وتتوجه االنظار أيضا الى سباق 100م للسيدات 
حيث ستتواجه اجلامايكية شيلي-آن فريزر التي 
توجت بطلة للعالم في برلني، مجددا مع وصيفتها 
ومواطنتها كيرون ستيوارت واالميركية كارميليتا 
جيتر صاحب���ة املركز الثالث، واألمر ذاته ينطبق 
على سباق 400 م ألن املواجهة ستكون حامية بني 
سانيا ريتشاردز التي فكت النحس الذي الزمها في 
البطوالت الكب���رى وتوجت بذهبية برلني 2009، 
ووصيفتها اجلامايكية شيريكا وليامس والروسية 

انطونيا كريفوشابكا صاحبة املركز الثالث.
 كما تس���عى البحرينية مرمي جمال الى تأكيد 
جدارتها في االحتفاظ بلقبها بطلة للعالم في سباق 
1500 م عندما تتواجه مجددا مع البريطانية ليزا 
دوبريس���كي صاحبة الفضية واالميركية شانون 

روبوري التي نالت البرونزية.

تأهلت فرق ارس���نال االجنليزي وشتوتغارت 
االملاني واوملبياكوس اليونان���ي الى الدور االول 
)دور املجموعات( من مسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
على س���تاد االمارات في لندن، خاض ارسنال 
اللقاء مرتاحا دون ضغوط بعد تفوقه على ضيفه 
سلتيك االسكوتلندي 2 � 0 ذهابا االسبوع املاضي 
في غالس���كو، فكان الطرف االفضل وسيطر على 
املجريات بش���كل ش���به مطلق فحصل على ركلة 
جزاء ترجمها الكرواتي ادورادو دا سيلفا الى هدف 

اول )28(.
وبسط صاحب االرض س���يطرته في الشوط 
الثاني ايضا واضاف العاجي اميانويل ايبويه الهدف 
الثاني )53( والروسي اندري ارشاڤني الثالث )74( 
قبل ان يقلص االيطالي ماسيمو دوناتي الفارق مع 

صافرة النهاية )90(.
واكتفى شتوتغارت بالتعادل السلبي مع ضيفه 
تيميش���وارا الروماني، وبنتيجة الذهاب )2 � 0( 

حلجز مكانه بني الكبار.
وكما كان متوقعا، لم يخالف اوملبياكوس اليوناني 
التوقعات وتخطى ضيفه ش���يريف تيراس���بول 
املولداڤي بهدف متأخر ملهاجمه كوستاس ميتروغلو 

)82( اضافه الى ثنائية الذهاب خارج ارضه.

وصعد فيورنتينا االيطالي للعام الثاني على 
التوالي الى الدور االول والتحق بفرق املقدمة الثالثة 
انتر ميالن ويوڤنتوس وميالن، بعد تعادلني صبت 
نتيجة االول خارج ارضه )2 � 2( في مصلحته بعد 

ان استطاع ادراك التعادل 1 � 1 في االياب.
وتقدم سبورتينغ لشبونة وصيف بطل الدوري 
البرتغالي عبر هدافه جواو موتينيو )35(، لكن مدرب 
فيورنتينا مال الى املغامرة في الشوط الثاني ودفع 
باملهاجم املونتينيغري الشاب ستيفان يوفيتيتش 
)19 عاما( على حس���اب احد املدافعني فلم يغالط 
االحتياطي توقعات مدربه تشيزاري برانديللي وجاء 

له بالتعادل الذي امن له بطاقة التعادل )54(.
من جانبه، قلب ابويل نيقوسيا الطاولة في وجه 

ضيفه كوبنهاغن الدمناركي وهزمه 1-3.
وكان للدولي القبرصي كريسوستوموس مايكل 
فضل كبير في حتقيق الفوز بتسجيله الهدف الثالث 

لفريقه قبل نهاية الشوط االول )41(.
وتقدم ابويل بهدف مبكر عن طريق الپولندي 
كميل كوسوفسكي )2( وجاء الثاني من قدم مايكل 
)18 من ركلة جزاء( قبل ان يقلص كوبنهاغن الذي 
فاز ذهابا 1 � 0، الفارق عبر الس���نغالي دام ندويه 
ويس���تعيد بطاقة التأهل )22(، لكن مايكل خطف 

منه البطاقة باحرازه الهدف الثالث )41(.

تأهل  أرسنال وشتوتغارت وأولمبياكوس
إلى دور  المجموعات في أبطال أوروبا

سنايدر ينتقل إلى إنتر ميالن

روبن يقترب من بايرن ميونيخ

سينا يعود إلى تشكيلة إسبانيا

لوف يستبعد فرينغز 

اكد اجلناح الدولي الهولندي ويسلي سنايدر انتقاله من 
ريال مدريد وصيف بطل اسبانيا الى انتر ميالن بطل ايطاليا، 
وذلك في تصريح لصحيفة »ماركا« االس���بانية. »س���اذهب 
مرفوع الرأس«، هذا ما قاله س���نايدر الذي رفض في بادىء 
االمر ترك النادي امللكي قب���ل ان يرضخ في النهاية لعرض 
انتر ميالن بعدما وصلته الرسالة من اداريي ريال مدريد بانه 
ليس مرغوبا فيه، وفي معرض رده على سؤال حول اذا كان 
انتقاله الى انتر ميالن يعتبر امرا جيدا بالنس���بة له، اجاب 
سنايدر »نعم، انا ذاهب الى فريق كبير. ليس هناك ادنى شك 

حول هذا االمر«.

ذكرت وسائل االعالم االس���بانية امس ان اجلناح الهولندي 
اريني روبن سينتقل من ريال مدريد وصيف بطل الدوري احمللي 
الى بايرن ميونيخ االملاني في صفقة تتراوح قيمتها بني 25 و30 

مليون يورو.
وذكرت وس���ائل االعالم االس���بانية واالملانية ايضا ان ريال 
مدريد وبايرن ميونيخ توصال الى اتفاق بش���أن روبن ولم يبق 

هناك اال توقيع الالعب من اجل امتام الصفقة رسميا.

عاد العب وسط ڤياريال ماركوس سينا الى املنتخب االسباني 
بعدما ابعدته االصابة عن بطل كأس اوروبا 2008 لفترة طويلة، 
وذلك عندما استدعاه املدرب ڤيسنتي دل بوسكي الى التشكيلة 
التي ستواجه بلجيكا واستونيا في اخلامس والتاسع من الشهر 
املقبل على التوالي ضمن التصفيات االوروبية املؤهلة الى مونديال 

جنوب افريقيا 2010.
كما ضمت تشكيلة دل بوسكي وللمرة الثانية مدافع اوساسونا 
اينياسيو »ناتشو« مونريال بعد ان لعب في السادس من الشهر 
اجلاري مباراته الدولية االولى وكان���ت ودية امام مقدونيا )3 
- 2(، فيما غاب جنم برش���لونة اندريس انييس���تا بسبب عدم 

شفائه من االصابة.

استبعد املدرب يواكيم لوف العب وسط ڤيردر برمين تورسنت 
فرينغز مجددا عن تشكيلة املنتخب االملاني الذي سيواجه جنوب 
افريقيا وديا واذربيجان ضمن التصفيات املؤهلة الى مونديال 
جنوب افريقيا 2010 في اخلامس والتاس���ع من سبتمبر املقبل 

على التوالي.
واستعان لوف بغالبية التشكيلة التي تغلبت على اذربيجان 
2-صفر في املاضي على ارض االخيرة، فيما كان العب وس���ط 

برمين ماركو مارين الوافد اجلديد الى »مانشافت«.
وعاد الى التشكيلة احلارسان رينيه ادلر )ليڤركوزن( ومانويل 
نيوير )شالكه(، كما ابقى لوف على احلارس االخر روبرت انكه 

)هانوڤر( فيما استبعد تيم فيزه )برمين(.

يسعى برش����لونة االسباني بطل 
دوري االبطال الى الظفر بلقب مسابقة 
كأس السوبر االوروبية التي تقام اليوم 
الثاني«  اجلمعة على ملعب »لويس 
في موناكو للمرة الثالثة في تاريخه 
وذلك عندما يواجه شاختار دانييتسك 

االوكراني بطل كأس االحتاد.
ويطمح برشلونة، الذي اصبح 
املوسم املاضي اول فريق 
يتوج  اسباني 

بثالثي����ة الدوري وال����كأس احملليني 
ومس����ابقة دوري ابطال اوروبا، الى 
افتتاح موسمه االوروبي بلقب جديد 
يضيفه الى خزائنه، بعد ان اس����تهل 
موسمه احمللي بتتويجه بطال لكأس 

السوبر على حساب اتلتيك بلباو.
وميكن القول ان سجل برشلونة 
ف����ي كأس الس����وبر االوروبية ليس 
مش����جعا كثيرا ألنه خرج خاسرا في 
اربع مناسبات من اصل ست حتى اآلن، 
آخرها ف����ي 2006 عندما تلقى هزمية 
ثقيلة على يد مواطنه اشبيلية قوامها 
ثالثية نظيفة، فيما توج بطال 
ال����كأس عامي  لهذه 
عل����ى   1992
ب  حس����ا
ڤي���ردر 

برمين االملاني 3 - 2 )1 - 1 ذهابا و2 
- 1 ايابا( و1997 على حساب بوروسيا 
دورمتوند األملاني 3 - 1 )2 - 0 ذهابا 

و1 - 1 ايابا(.
وكان برش����لونة الذي توج بطال 
لدوري االبطال على حساب مان يونايتد 
االجنليزي، تواجه املوسم املاضي ألول 
مرة مع شاختار دانييتسك خالل الدور 
االول من املسابقة االوروبية االم ففاز 
في اوكرانيا 2 - 1 بفضل هدف سجله 
في الدقائق االخيرة االرجنتيني ليونيل 
ميسي، وخسر في »نوكامب« 2 - 3 في 
مباراة اشرك خاللها املدرب جوسيب 
غوارديوال تشكيلة رديفة بعد ان ضمن 
النادي الكاتالون����ي تأهله الى الدور 

الثاني.
وسيكون برش����لونة امام اختبار 
ليس سهال على االطالق ألنه سيواجه 
فريقا طامح����ا حلصد لقبه االوروبي 
الثاني بعد ان تذوق املوس����م املاضي 
الول مرة طعم التتويج القاري بفوزه 
على ڤيردر برمين 2 - 1 بعد التمديد 
)الوقت االصلي 1 - 1( في نهائي كأس 
االحتاد االوروبي، واضعا اوكرانيا 

على خارطة االلقاب.
وحصل شاختار على 
ش����رف آخر من يحمل 
كأس االحتاد االوروبي 

ألنه سيطلق عليها اسم دوري اوروبا 
»يوروب����ا ليغ« اعتبارا من املوس����م 

احلالي.
ويشارك الفريق االوكراني في دوري 
اوروبا هذا املوسم وهو تأهل الى دور 
املجموعات بعد فوزه على س����يفاس 
سبور التركي بهدفني نظيفني سجلهما 
البرازيليان لويز ادريانو وجادسون، 
صاحب����ا هدفي نهائ����ي كأس االحتاد 
االوروبي. وكان ش����اختار فاز ذهابا 

على ارض الفريق التركي 3 - 0.
وس����يمنح فوز الفريق االوكراني 
دفعا معنويا مهما قبل مواجهة »لويس 
الثاني«، وهو ما اكده مدربه الروماني 
ميرس����يا لوشيس����كو، الفائز بكأس 
الس����وبر عام 2000 مع غلطة سراي 
التركي، مضيفا »جميع العبي فريقي 
يحلمون بخوض مباراة كأس السوبر 
ام����ام فريق قوي من هذا النوع. انهم 
متحفزون متاما لتقدمي افضل ما لديهم 

ولست مجبرا على تشجيعهم«.
املباراة مناسبة مميزة  وستكون 
ملدافع شاختار دميترو شيغرينسكي 
ألنها قد تكون االخيرة له مع الفريق 
كون برشلونة يسعى جاهدا للتعاقد 

معه.
وذكرت وسائل االعالم االسبانية انه 
سيتم االعالن عن الصفقة غدا السبت، 

مشيرة الى ان النادي الكاتالوني مستعد 
لدفع 25 مليون يورو من اجل احلصول 

على خدماته.

المانيا

تفتتح املرحلة الرابعة من الدوري 
االملاني لكرة القدم اليوم اجلمعة مبباراة 
بوروسيا مونشنغالدباخ وماينتس.

إسكوتلندا

اعلن السير ديڤيد موراي احد اكثر 
الشخصيات املؤثرة في تاريخ نادي 
غالسكو رينجرز االسكوتلندي لكرة 
القدم انه سيتنحى عن رئاسة النادي 
بعد ان امضى اكثر من عقدين من الزمن 
في هذا املنصب. وسيخلف موراي في 

منصبه، اليستير جونستون )61 
عاما( احد اداريي مجموعة 

الرياضي »اي  التسويق 
ام جي« ومدير النادي 

في السنوات اخلمس 
االخيرة.

ل  وق���������ا
م��وراي »لقد 

كنت معنيا 
بالنادي 
بش����كل 
يوم����ي 

تقريبا طوال الس����نوات العش����رين 
االخيرة، واعتق����د اال اآلن هو الوقت 
املناسب الرجع خطوة الى الوراء. لقد 
رددت دائما ان منصب رئيس رينجرز 
يجب ان ال يشغله شخص ما الى االبد 
وانا لدي امور شخصية واعمال خارج 
النادي اود ان اتابعها. وكما هي احلال 
اآلن، ال أزال صاحب احلصص االكبر 
في النادي وسأس����عى دائما لتحقيق 

االفضل لرينجرز«.
املقعد  امللياردير  وجمع م����وراي 
ثروته من صناعة املعادن، واشترى 
احلصة االكبر من رينجرز في نوفمبر 
عام 1988 وقاده ال����ى اجنح الفترات 

في تاريخه.

»عنفوان« برشلونة يصطدم بطموح شاختار في كأس السوبر األوروبية
بطل أوروبا يسعى إلى افتتاح موسمه بلقب جديد

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس السوبر األوروبية

اجلزيرة الرياضية + 9:453برشلونة � شاختار

ألمانيا )المرحلة الرابعة(
دبي الرياضية 9:301مونشنغالدباخ � ماينتس


