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واص���ل م���درب اجنلت���را 44
االيطال���ي فابي���و كابيلل���و 
استبعاده املهاجم مايكل اوين 
عن تشكيلة املنتخب االجنليزي 
خلوض املباراتني الودية امام 
سلوڤينيا السبت املقبل وامام 

كرواتيا.

أكد البرتغالي كريستيانو 
رونال���دو أفضل العب في 
انه  الع���ام املاضي  العالم 
س���يثبت جدارت���ه وان���ه 
يس���تحق مبلغ 94 مليون 
يورو الذي دفعه ريال مدريد 

للتعاقد معه.

نفى مدرب برشلونة بطل اوروبا واسبانيا 
في حديث لصحيفة »سبورت« احمللية ما تردد 
عن تقدمي ناديه عرضا لضم املهاجم البرازيلي 
روبينيو من مانشسترسيتي االجنليزي. وقال 
غواردي����وال »كان روبينيو ابرز النجوم الذين 
تعاقد معهم سيتي في املوسم املاضي، ومن غير 

املنطقي ان يرحل عن صفوفهم اآلن«.

رونالدو جدير باألغلىأوين خارج إنجلترا برشلونة: ال لروبينيو

فوز ثالث لمانشستر سيتي.. وهامبورغ يلحق بليڤركوزن إلى الصدارة.. وسقوط مدٍو ألتلتيكو مدريد أمام ملقة

دييغو يقود يوڤنتوس لذبح ذئاب روما في »األولمبيكو«

جنم يوڤنتوس دييغو يحرز الهدف األول لفريقه في مرمى حارس روما جوليو سيرجيو                                                                                                                                                                                              )رويترز(

اول من امس في ختام املرحلة الرابعة 
م����ن الدوري االملان����ي. وبكر هامبورغ 
بالتس����جيل في الدقيقة 19 عبر الدولي 
البيروڤي باولو غيريرو، وأضاف الالعب 
نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 66، بيد ان 
الضيوف جنحوا في تقليص الفارق عبر 
البديل املغربي عادل الشيحي بتسديدة 
قوية بيمناه من 25 مترا، قبل ان يطمئن 
بيوتر تروخوفس����كي اصحاب االرض 
بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86 من 
ركلة جزاء. ورفع هامبورغ رصيده الى 10 
نقاط بفارق األهداف امام باير ليڤركوزن 

الفائز على ضيفه بوخوم 1-2.
وفي مب����اراة ثانية، صع����د ڤيردر 
برمين الى املركز الثالث بفوزه الثمني 
على مضيف����ه هرتا برلني 3-2، وتقدم 
ڤيردر برمين بهدفني ملسعود اوزيل )57( 
وتيم بوروڤسكي )74(، وقلص اصحاب 
األرض الف����ارق عبر الپولندي لوكاس 
بيتشيك )77(، بيد ان البرازيلي نالدو 
اعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله 
الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 83، 
قبل ان ينجح باتريك ايبرت في تسجيل 
الهدف الثان����ي لهرتا برلني في الدقيقة 
االولى من الوقت ب����دل الضائع. وهو 
الفوز الثاني على التوالي لڤيردر برمين 
بعد االول على بوروسيا مونشنغالدباخ 
3-0 في املرحلة الثالثة فرفع رصيده 
الى 7 نقاط بفارق األهداف امام شالكه 
الذي كان خس����ر امام ضيفه فرايبورغ 
0-1، وبوروسيا مونشنغالدباخ الفائز 
على ضيفه ماينت����س 2-0 في افتتاح 

املرحلة.
اما هرتا برلني فمني بخسارته الثالثة 
هذا املوس����م مقابل تعادل واحد فتجمد 
رصي����ده عند نقطة واح����دة في املركز 

السادس عشر.

فرنسا

القمة بني مرس����يليا  انتهت مباراة 
وصيف بطل املوس����م املاضي وضيفه 
بوردو حامل اللقب بالتعادل السلبي على 
ستاد فيلودروم في مرسيليا في ختام 

املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.
وحلق باريس سان جرمان بفريق 
ليون الى الص����دارة مؤقتا بفوزه على 
ضيفه ليل 3-0 على س����تاد »بارك دي 
برانس« في باريس. وانتظر باريس سان 
جرمان الدقيقة 27 الفتتاح التس����جيل 
بواسطة جيرميي كليمون، قبل ان يضيف 
بيغي ليوندوال الهدف الثاني في الدقيقة 
78، في حني اختتم كريس����توف جاليه 
املهرجان بهدف ثالث في الدقيقة االولى 
م����ن الوقت بدل الضائع. ورفع باريس 
سان جرمان رصيده الى 10 نقاط بفارق 
األهداف امام ليون الذي كان تصدر مؤقتا 
بتغلبه على ضيفه نانسي 3-1 في افتتاح 

املرحلة.
وف����ي مب����اراة ثانية عل����ى ملعب 
»استاديوم« وامام 15029 متفرجا، انتزع 
ڤالنسيان فوزا ثمينا من مضيفه تولوز 
بهدف وحيد سجله مامادو ساماسا في 

الدقيقة 87.

ارضه مع اوساسونا 1-1. وافتتح العب 
الوسط الدولي سانتي كازورال التسجيل 
للضيوف )34(، لك����ن االوروغوياني 
والتر باندياني متكن من ادراك التعادل 

.)37(
وعلى ملعبه »سان ماميس«، جنح 
اتلتي����ك بلباو في الف����وز على ضيفه 
اس����بانيول بهدف وحيد سجله غايزكا 
توكويرو )78(. ولم تكن بداية خيريز 
الذي ينافس ف����ي الدرجة االولى ألول 
مرة في تاريخه جيدة حيث خسر امام 
ادوريز  اريتز  مايوركا 0-2. وس����جل 
)57( وتوني )60( هدفي مايوركا، كما 
شهدت املباراة طرد العبني من خيريز 
هما لياندرو غيودا وكارلوس كالفو في 

الدقيقتني 40 و90 على التوالي.

ألمانيا

حلق هامبورغ بباير ليڤركوزن الى 
الصدارة بفوزه على ضيفه كولن 1-3 

ومانويل توريس كاتورال )62( وخافي 
توريس )89(.

ودخل اتلتيكو مدريد املنتشي بتأهله 
إلى الدور االول )دور املجموعات( من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا وهو ميني 
النفس بأن يستهل مشواره في الدوري 
احمللي بأفضل طريقة، لكن الرياح جرت 
عكس ما اش����تهت س����فن املدرب ابيل 
ريسينو لترس����م اول عالمة استفهام 

حول مستوى الفريق الدائم التذبذب.
تأل����ق مهاجم ريال مدريد الس����ابق 
روبرتو سولدادو وسجل ثالثية لفريقه 
خيتافي في الدقائق 28 و33 و56 بعدما 
كان زميله رافا لوبيز افتتح التسجيل 
)12(، في حني سجل مهدي راسني )42( 

هدف راسينغ سانتاندر الوحيد.
من جهته، استهل ڤياريال املنافس 
على احد املراكز املؤهلة الى مسابقة دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل شأنه شأن 
اتلتيكو مدريد، مشواره بتعادل خارج 

املرحلة ضد اشبيلية 2 - 0 ضمن املرحلة 
االولى من الدوري االسباني. ففي املباراة 
التي اقيمت على ملعب »مس����تايا« في 
ڤالنسيا، استفاد صاحب االرض من طرد 
مهاجم اشبيلية املالي فريديريك كانوتيه 
في الدقيقة 40، واستغل تفوقه العددي 
احسن استغالل في الشوط الثاني عندما 
احرز له خوان مات����ا وبابلو هرنانديز 
هدفي الفوز في الدقيقتني 47 و80 على 
التوالي. وتعادل امليريا مع بلد الوليد 
0 - 0، علم����ا ان االخير لعب بعش����رة 
العبني منذ الدقيقة 13 بعد طرد مدافعه 

البرازيلي نيفالدو سانتانا.
وسقط اتلتيكو مدريد سقوطا مدويا 
أمام ضيفه ملقة 0-3، وحقق خيتافي 
فوزا عريضا على راس����ينغ سانتاندر 
4-1 قدم ملقة عرضا كرويا جميال على 
ملعب »ال روزاليدا« توجه بثالثة أهداف 
في مرمى ضيفه اتلتيكو مدريد، تناوب 
على تسجيلها املغربي نبيل باها )34( 

)مان يونايتد(.
وفي املباراة الثانية، لم يواجه استون 
ڤيال اية صعوبة لتخطي عقبة مضيفه 
فوالم بفضل هدفني للغاني جون بانتسيل 
)3 باخلطأ في مرمى فريقه(، وغابرييل 

اغبونالهور )59(.
وفي مباراة ثالثة، فاز ايڤرتون على 
ضيفه ويغان 2-1. حيث بادر الضيوف 
الفتتاح التسجيل عبر بول شارنر الذي 
حول كرة الفرنس����ي تش����الز نزوغبيا 
العرضية برأس����ه الى شباك احلارس 
االميركي تيم هاورد )57(، لكن الفرنسي 
لويس س����اها متكن من ادراك التعادل 
من كرة رأسية اثر ضربة ركنية نفذها 
ليتون باينز )62(، قبل أن ينجح باينز 
نفسه بتسجيل هدف الفوز )90+2 من 

ركلة جزاء(.

إسبانيا

خرج ڤالنسيا فائزا من قمة مباريات 

املمتازة وحقق فوزه الثالث على التوالي 
في ثالث مباريات خاضها على حساب 
مضيفه بورتسموث 1-0، في وقت جنح 
اس����تون ڤيال في جت����اوز عقبة فوالم 
بسهولة 2-0 اول من امس ضمن املرحلة 

الرابعة من الدوري االجنليزي.
ف����ي املباراة االولى ق����اد التوغولي 
اديبايور مانشس����تر سيتي  اميانويل 
ملواصلة حص����د النقاط الكاملة في كل 
مب����اراة خاضها منذ انطالق املوس����م 
بتس����جيله هدف املباراة الوحيد بكرة 
رأس����ية اثر ركلة ركنية نفذها غاريث 
ب����اري )31( رافعا رصيده الى 3 اهداف 
مع فريق����ه اجلديد املنضم الى صفوفه 
قادما من ارس����نال وصع����د الى املركز 
الثاني عل����ى الئحة الهدافني الى جانب 
االسباني فرناندو توريس)ليڤربول( 
والعاجي ديدييه دروغبا )تشلس����ي( 
وبفارق ه����دف واحد خلف املتصدرين 
جيرماين ديفو )توتنهام( وواين روني 

قاد صانع االلعاب البرازيلي دييغو 
ريباس فريقه يوڤنتوس الى الفوز على 
مضيفه روم����ا 3-1 اول من امس على 
امللع����ب االوملبي في العاصمة روما في 
املرحلة الثانية من الدوري االيطالي لكرة 
القدم. ومنح دييغو املنتقل الى صفوف 
السيدة العجوز مطلع الصيف احلالي 
قادما من ڤيردر برمين التقدم ليوڤنتوس 
في الدقيقة 25 عندما استغل كرة خاطئة 
من املدافع ماركو كاسيتي فتخلص من 
املدافع النرويجي يون ارنه ريزه وسددها 
بقوة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس 
البرازيلي جوليو سيرجيو. وجنح روما 
في ادراك التعادل بسرعة وبعد 10 دقائق 
من تسديدة قوية لدانييلي دي روسي 
اثر ركلة حرة حركها له التيشلي دافيد 

بيتزارو )35(.
وكان يوڤنتوس صاحب االفضلية 
وحالف احلظ مهاجمه البرازيلي اماوري 
في اكثر من مرة لهز الشباك خصوصا 

في الدقائق 43 و55 و67.
وضرب دييغو مجددا عندما سجل 
الهدف الثاني ليوڤنتوس اثر تلقيه كرة 
من فيتشنزو ياكوينتا فسددها بقوة. 
وختم البرازيلي االخ����ر فيليبي ميلو 
املهرجان بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة 
من الوقت ب����دل الضائع. وكان دييغو 
ساهم في الفوز الذي حققه يوڤنتوس 
على كييڤو في املرحلة االولى عندما صنع 
الهدف الوحيد الذي س����جله فيتشنزو 
ياكوينتا، وهو الفوز الثاني على التوالي 
ليوڤنتوس فانت����زع الصدارة برصيد 

6 نقاط.
وفاز جنوى وسمبدوريا والتسيو على 
التوالي ايضا بفوز االول على مضيفه 
اتاالنتا بهدف وحيد س����جله اميليانو 
موريت����ي في الدقيقة 45، والثاني على 
ضيفه اودينيزي بثالثة اهداف جلامباولو 
باتزين����ي )11( ودانييلي مانيني )45( 
وانطونيو كاس����انو )83( مقابل هدف 
النطونيو دي ناتالي )56(، والثالث على 
مضيفه كييڤو بهدفني لالرجنتيني خوليو 
كروز )41 م����ن ركلة جزاء و53( مقابل 

هدف لسيرجيو بيليسييه )16(.
وحقق فيورنتين����ا فوزه االول هذا 
املوسم عندما تغلب على ضيفه باليرمو 
بهدف وحيد سجله املونتينيغري ستيفان 

يوڤيتيتش في الدقيقة 29.
واستعاد سيينا توازنه بالفوز على 
مضيفه كالياري بثالثة اهداف الميانويلي 
كاالي����و )52 و71( والبرازيلي رينالدو 
)89( مقابل هدف للبرازيلي جيدا )76 

من ركلة جزاء(.
وفاز بارم����ا على كاتاني����ا بهدفني 
لدانييلي غالوبا )13( والبرتو بالوشي 
)47( مقاب����ل هدف ملارك����و بياغيانتي 
)15(، ونابولي عل����ى ليفورنو بثالثة 
اهداف لفابي����و كواغلياريال )10 و83( 
والسلوڤاكي ماريك هامسيك )36( مقابل 

هدف لكريستيانو لوكارلي )48(.

انجلترا

حافظ مانشستر سيتي على انطالقته 

أحد الفرق املشاركة

حامد العمران
فوجئ احتاد كرة اليد بوصول كتاب رس���مي من نظيره االحتاد 
االماراتي يعتذر فيه عن اخلطأ غير املقصود في كتاب سابق بترشيح 
خيطان للمشاركة في بطولة املرحوم الشيخ زايد آل نهيان التي تنطلق 
في 3 اكتوبر املقبل وتستمر ملدة اسبوع وينظمها نادي العني، وطلب 
االحتاد االماراتي في كتابه املوافقة على ترش���يح الصليبخات بطل 
الدوري بدال من خيطان ليلعب في البطولة املذكورة، وقام بدوره احتاد 
اليد بإرسال كتاب االعتذار الى نادي خيطان الذي أعد العدة للمشاركة 
في البطولة فيما أرسل امني سر االحتاد بدر الذياب كتابا رسميا الى 

نادي الصليبخات يبلغه خالله بطلب االحتاد اإلماراتي.
وعلمت »األنباء« ان مس���ؤولي اللعبة في ن���ادي خيطان أبدوا 
اس���تياءهم مما حصل، فيما وافق نادي الصليبخات على املشاركة 
في البطولة التي ينظمها نادي العني مبش���اركة فرق السد القطري 
وباربار البحريني واألهلي السعودي الى جانب بعض الفرق املميزة 

في اخلليج والدول العربية.
وأكد مصدر مس���ؤول ل� »األنباء« في االحتاد اإلماراتي ان اخلطأ 
الذي حدث في الكتاب املرسل الى االحتاد الكويتي غير مقصود وان 
البطولة تضم أبطال الدوري في بالدهم والتبس اسم بطل الدوري 
لدى االحتاد االماراتي ومت تدارك األمر قبل ارس���ال االحتاد الكويتي 
ونادي خيطان للموافقة الرسمية على املشاركة في البطولة، مشيرا 
الى انه من الطبيعي ان يش���ارك الصليبخات على اعتبار انه بطل 
الدوري فيما لن يستطيع نادي خيطان مجاراة الفرق املشاركة في 
البطولة على اعتبار انها الفرق احلائزة بطوالت الدوري فيما احتل 
خيطان املركز الس���ابع في الدوري، متمنيا ان يراعي نادي خيطان 
املوقف احملرج الذي ارتكبه االحتاد االماراتي، مؤكدا ان االحتاد يكن 

كل احترام خليطان واعضاء مجلس ادارته.
ومن جانبه، اعتبر امل���درب الوطني للصليبخات خالد غلوم ان 
املشاركة في البطولة فرصة حقيقية إلعداد الفريق للبطولة اآلسيوية 
لألندي���ة أبطال الدوري التي يس���تضيفها األردن في نوفمبر املقبل 
وإعداد جدي لبطولة الدوري احمللي، مشيرا الى ان النادي سيخاطب 
االحتاد رسميا لطلب تأجيل املباراة األولى للفريق في بطولة الدوري 
حتى يتسنى للفريق املشاركة في البطولة والظهور مبستوى يشرف 

كرة اليد الكويتية.

شهدت بطولة الشهداء السادسة عشرة لكرة القدم التي تنظمها 
جمعية الرميثية التعاونية صعود أول الفرق الى دور الثمانية، حيث 
تغلب فريق الشهيد عادل بهمن على فريق الشهيد يوسف الصالح 
بهدف نظيف مقابل ال شيء، وفاز فريق األسير فوزي القالف على فريق 
الشهيد علي فؤاد نعمه بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفني بضربات 
اجلزاء، وذلك للس���ن العام، اما السن )فوق 40 سنة( فقد فاز فريق 
الش���هيد ابراهيم صفر على فريق الشهيد احمد عبدالرحمن الغايب 
بنتيجة هدف مقابل ال شيء، كما فاز فريق الشهيد فاضل ميرزا على 
فريق الشهيد حسني القالف بنتيجة هدفني مقابل ال شيء بضربات 

اجلزاء بعد ان انتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
ودعا فاضل الصفار أمني السر ورئيس اللجنة االجتماعية للجماهير 
الى متابعة األدوار التي تشهدها البطولة حيث يتوقع ارتفاع مستوى 
االث���ارة والندية في البطولة، كما وعد الصفار بتوزيع جوائز قيمة 
للحضور. وتشهد البطولة اليوم الثالثاء 4 لقاءات ففي السن العام 
يلتقي فريق الشهيد حمزة محمد علي مع فريق الشهيد عماد حسني 
الصايغ، وفريق الشهيد بسام يوسف العزران مع فريق الشهيد فؤاد 
نعمه البدر، و)فوق 40 سنة( سيلتقي فريق الشهيد حسني الدريع 
مع فريق الشهيد عبداحلسني البوغبيش، وفريق الشهيد حسن غلوم 

سكني مع فريق الشهيد ابراهيم عبدالرزاق اخلضير.

االتحاد اإلماراتي أخطأ بدعوة خيطان

الصليبخات يشارك في بطولة زايد لليد
صعود بهمن والقالف لـ »ثمانية الرميثية« »الكويت« في اختبار رسمي 

أمام العروبة العماني
كميل في » الحكم اآلسيوي«التضامن يتعادل مع خيطان

فوز كبير لسلة شباب األزرق

الزمالك يخسر زكي وفتح اهلل

مبارك الخالدي
يخوض فريق نادي الكويت اول 
اختبار رسمي له قبل بداية املوسم 
اجلديد عندما يلتقي العروبة العماني 
التي  الودي���ة  ال���دورة  في انطالق 
يستضيفها نادي اجلزيرة اإلماراتي 
وذلك في ال� 10:30 مساء على امللعب 

الفرعي لستاد مدينة زايد.
وبالفعل تعتبر الدورة االختبار 
اجلدي للجهاز الفني اجلديد للفريق 
بقيادة األرجنتيني اورتيغا ومساعده 
السويسري كاليسر فاملباراة ستكشف 
التكتيك���ي للمدرب  النه���ج  مالمح 

وأسلوب املرحلة املقبلة للفريق.
وكان األبي���ض اث���ر عودته من 
معسكره في سويسرا قد التقى فريق 
النصر وفاز بهدفني مقابل هدف كما 
فاز على العربي بهدف دون رد وتعتبر 
املباراة اليوم محكا حقيقيا للفريق 
الذي يستعد للقاء اربيل العراقي في 

ال� 15 و30 من الشهر اجلاري.
الفريق  ومن املتوق���ع ان يلعب 
بتشكيل مكون من مصعب الكندري 
حلراسة املرمى وفهد عوض وعبداهلل 
الطاهر وحسني  املرزوقي ويعقوب 
حاكم خلط الدفاع ووليد علي وجراح 
العتيقي وماكينغا وروجيريو خلط 
الوس���ط وخالد عجب واس���ماعيل 

العجمي في املقدمة.
وكان���ت البعثة ق���د وصلت الى 
اإلمارات مساء امس االول وقد أجرى 
األبيض مرانا مس���ائيا على امللعب 
الثاني لستاد مدينة زايد متهيدا للقاء 

الليلة.

يحيى حميدان
تع���ادل التضامن مع خيطان 1 � 1 
في املباراة الودية التي جمعتهما امس 
االول في اطار اس���تعدادات الفريقني 
ملنافسات املوسم اجلديد. وسجل هدف 
التضامن ناصر العدواني فيما سجل 
هدف خيطان العبه فايز نصار، هذا 
وسيخوض التضامن عدة لقاءات ودية 
في الفترة املقبلة، حيث سيالقي كاظمة 
غدا االربعاء، ثم يالق���ي العربي في 
7 س���بتمبر اجلاري واخيرا سيالقي 
املنتخ���ب االوملب���ي ف���ي 15 اجلاري 

ايضا.
 وستكون املباراة املقبلة امام كاظمة 
فرصة مناسبة للوقوف على مستوى 
الالعب العاجي ديارا وحتديد امكانية 
التعاقد معه بعد ان ظهر مبستوى عادي 

خالل مباراة الفريق امام خيطان.

دعا احت���اد الك���رة االماراتي للحكم 
الدولي السابق ومراقب احلكام باالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم سعد كميل حلضور 
احلفل التكرميي ل�»احلكم اآلسيوي« الذي 
سيقام حتت رعاية نائب رئيس االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم يوسف السركال 
ورئي���س احتاد الك���رة االماراتي محمد 

الرميثي اليوم الثالثاء باالمارات.
كما دعي الى املناس���بة ذاتها فاروق 
بوظو عضو جلنة احل���كام في »فيفا« 
واالحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، واحمد 
جاسم واحملاضران الدوليان السعودي 

علي الطريفي والقطري هاني بالند.

الوطن���ي لكرة  املنتخب  حق���ق 
الس���لة للش���باب فوزا كبيرا على 
نظيره القطري 79 � 36 في املباراة 
التي اقيم���ت أم���س األول )األحد( 
ضمن بطول���ة اخلليج ال� 12 املقامة 
في البحرين. ورفع أزرق الش���باب 
رصيده الى 4 نقاط في الصدارة من 
مباراتني بعد فوزه في املباراة األولى 
على عمان 99 � 56، فيما بقي رصيد 

قطر نقطتني.
ويخوض املنتخب الوطني مباراته 
الثالث���ة مع نظيره الس���عودي غدا 

االربعاء.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تاب���ع املدرب الفرن���س���ي ه��نري 
ميش���يل مباراة الزمال��ك الودية أمام 
انته������ت بالتعادل  التي  الترس���انة 
اإليجابي على ملعب الشواكيش مبيت 

عقبة.
من ناحية أخرى غادر الدولي والعب 
الزمالك عمرو زكي معس���كر املنتخب 
املصري وخرج من حس���ابات اجلهاز 
الفني للمنتخ���ب وبالتالي لن يلحق 
الزمالك بلقاء رواندا بس���بب  مهاجم 
اإلصابة التي اتضح انها بحاجة لوقت 

أطول. 
وكان اجلهاز الفني يأمل في حلاق 
زكي باملباراة لكنه أصبح الالعب الثاني 
الذي يغادر املعسكر بعد املدافع محمود 

فتح اهلل الذي أصيب في الكتف.


