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هاوارد يسجل
في سلة كليبرز )رويترز(

احلسرة والغضب والصدمة على وجه مهاجم يوڤنتوس داڤيد تريزيغيه عقب اخلسارة املذلة من بايرن ميونيخ           )أ.پ(

اعلن االحتاد االجنليزي ان شبكة اي اس بي ان االميركية وقعت 
معه عقدا مدته 4 سنوات وبقيمة 35 مليون جنيه استرليني )نحو 38.7 
مليون دوالر( لنقل مباريات مسابقة الكأس احمللية، ويبدأ تنفيذ العقد 
قبل موسم 2010ـ  2011 موازاة مع العقد املوقع بني االحتاد االجنليزي 
وشبكة »اي تي في« لنقل مباريات الكأس ومنتخب اجنلترا، وكانت 
ــت في يونيو املاضي على حقوق  ــبكة »اي اس بي ان« قد حصل ش

نقل مباشر لـ 46 مباراة في الدوري املمتاز.

يسعى مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون 
الى ضم املدافع املخضرم سول كامبل الى صفوف 
ــياطني احلمر حلل مشاكل فريقه الدفاعية،  الش
بحسب ما ذكرت صحيفة »ذي صن« االجنليزية 
الصادرة امس. ويخضع كامبل )35 عاما( لتدريبات 
ــبتمبر  انفرادية منذ تركه نوتس كاونتي في س
املاضي، وذلك بعد أسابيع على توقيعه عقدا ملدة 

خمسة أعوام بلغت قيمته 10 ماليني جنيه إسترليني 
مع الفريق الذي يشارك في بطولة الدرجة الثالثة. 
ويسعى فيرغسون الى تعويض االزمة التي مير 
بها دفاعه املؤلف من الصربي نيمانيا فيديتش، 
وويس براون، وغاري نيفيل، وااليرلندي الشمالي 
جوني ايفانز وااليرلندي جون أوشي، وتراجع 

مستوى جنمه ريو فرديناند.

مان يونايتد يفكر في ضم المخضرم كامبلكأس إنجلترا مقابل 38.7 مليون يورو

عالمية متفرقات

اعلن نادي ري���ال مدريد ان مدافعه البرتغالي بيبي 
احتاج الى خمس غرز في الرأس بعد اصطدامه بالسنغالي 
مامادو نيانغ قائد مرسيليا. وكان الالعبان اصطدما في 
الشوط االول. وقدم بيبي ونيانغ عرضا جيدا في الشوط 
االول من هذا اللقاء وكل منهما يضع ضمادا على رأس���ه، 
وذلك قبل ان يتعرض الالعب الفرنسي الحقا الى اصابة في 
الكتف بعد احتكاكه مع حارس ريال الدولي االسباني ايكر 

كاسياس سيبتعد بسببها عن املالعب ملدة 6 اسابيع.
ــي مارتينوس فان  ــياحة اجلنوب افريق أكد وزير الس
شالفيك ان بالده متلك ما يكفي من غرف الفنادق الستضافة 
ــي يونيو املقبل  ــجع متوقع وصولهم ف نحو 450 ألف مش
ــف شالفيك  حلضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم.وكش
ــة اجرتها وزارته أظهرت »وجود أكثر من 202000  أن دراس
غرفة جاهزة في البالد، ما يعني أنها كافية الستضافة 450 

ألف زائر متوقع وصولهم«.
ذكر نادي لومان صاحب املركز التاس���ع عشر قبل 
األخير في الدوري الفرنس���ي لك���رة القدم على موقعه 
في ش���بكة االنترنت انه تعاقد مع العب الوسط الدولي 
السويسري علمان عبدي ملدة 6 أشهر مع إمكانية التمديد. 
وس���ينضم األلباني األصل عبدي )23 عاما( الى ناديه 
اجلديد بعد العطلة الشتوية. من جهة اخرى، أقال لومان 
مدربه البرتغالي باولو دوارتي من منصبه وعني مكانه 

معاونه احمللي ارنو كورميه. 
ــدو أن بطولة التنس في إنديانابوليس االميركية قد   يب

تدخل في غياهب النسيان خالل عام 2010. وفي انتظار حدوث 
معجزة مالية حيث توقفت البطولة بعد أن اخفق املسؤولون 
في العثور على راع جديد للبطولة في ظل األزمة املالية التي 
يعانيها االقتصاد األميركي. وبدأت بطولة إنديانابوليس التي 
ــكل  ــام على املالعب الصلبة في االختفاء عن األنظار بش تق
ــزة بإقامتها قبل  ــت تتمتع مبكانة متمي ــيء، بعد أن كان بط

أسبوعني من بطولة أميركا املفتوحة. 

»سوبرمان« هاوارد يتعملق ويقود ماجيك 
»  NBA   « للفوز على كليبرز في الـ

لم تكن 43 نقطة و13 متابعة حققها 
النجم ليبرون جيمس كافية ملنع ممفيس 
غريزليز من الفوز على ضيفه كليفالند 
كافالييرز بنتيج���ة 111 � 109 بعد متديد 
الوقت ضمن دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، ليحقق صاحب األرض فوزه 
الثالث على التوالي واألول على كليفالند 

منذ 2005.
على ملعب���ه »فيديكس فوروم« في 
ممفيس وأمام 16325 متفرجا، سجل مايك 
كونلي سلة الفوز ملمفيس عندما اخترق 
نحو السلة متخطيا العمالق شاكيل أونيل 
قبل 3 ثوان على نهاية الوقت االضافي، 
ولم يتمكن بعدها جيمس من زرع الثالثية 
األخيرة واحتفل العب فريق كل النجوم 
امللقب باسم »سوبرمان« دوايت هاوارد 
بعيد ميالده ال� 24 بتس���جيل 25 نقطة 
ليقود فريق اورالندو ماجيك للفوز على 
لوس اجنيليس كليبرز بنتيجة 97 � 86، 
واستحوذ هاوارد على 11 كرة مرتدة خالل 
اللقاء ومنع الفريق املنافس من التسجيل 
سبع مرات ليقود فريقه لتحسني سجله 
الى 17 فوزا مقابل أربع هزائم في أفضل 

بداية ملاجيك منذ موسم 1995 � 1996.
 وفي باقي املباريات، فاز تشارلوت 
بوبكاتس على دنفر ناغتس 107 � 95، ونيو 
اورليانز هورنتس على ساكرامنتو كينغز 
96 � 94 وتورونتو رابتورز على مينيسوتا 
متبروولفز 94 � 88 ونيوجيرزي نتس 

على شيكاغو بولز 103 � 101.

ريبيري: سئمت تكرار اإلصابة

ضربة قاسية لمرسيليا بإصابة نيانغ

»البوندسليغا« ينطلق في 20 أغسطس 2010

كشف العب وسط املنتخب الفرنسي وبايرن 
ميونيخ االملان���ي لكرة القدم فرانك ريبيري عن 
املرحلة الصعبة التي عاشها في الفترة املاضية 
بس���بب اصابة في ركبته حرمته من اللعب منذ 
3 أكتوبر املاضي. وق���ال ريبيري ملجلة »بيلد« 
االملانية االسبوعية »ذهنيا، مررت بفترة صعبة. 
كل شيء كان يغضبني. سئمت من تكرار االصابات 
وكنت اش���عر باأللم عند قيادة السيارة أو حتى 
خالل جلوسي«. وأعطى ريبيري تفاصيل اضافية 
عن سبب مشكلته في أوتار الركبة اليسرى التي 

تؤرقه منذ أشهر عدة، »وجدنا ان عضالت فخذي 
األيسر كانت أقصر بثالثة سنتيمترات من الفخذ 
األمين«. تعني علينا العمل على تلك العضالت من 
خالل االمواج الصوتية ومتارين محددة«. وعاود 
ريبيري )26 عاما( متارينه نهاية نوفمبر املاضي 
وهو يأمل مبش���اركة الفريق الباڤاري أمام هرتا 
برلني في اجلولة األخيرة من ذهاب بطولة املانيا 
في 19 احلالي. وقال ريبيري ان اولي هونيس مدير 
عام الفريق سابقا ورئيس هيئة الرقابة في النادي 

حاليا »عاملني كأحد ابنائه وشجعني كثيرا«.

تع���رض ن���ادي مرس���يليا 
الفرنسي لضربة قاسية بإصابة 
قائده الس���نغالي مامادو نيانغ 
املباراة  في كتفه األمين خ���الل 
مع ريال مدريد، بحسب ما ذكر 
مدرب الفريق ديدييه ديشان. وقال 
ديشان بعد املباراة »لقد خسرت 

مامادو ألس���ابيع طويل���ة، انها 
عظمة الكتف أو الترقوة سيكون 
االبتعاد طويال«. وسقط نيانغ 
على أرض امللعب بعد تدخل عنيف 
ايكر كاسياس  من حارس ريال 
داخل منطقة اجلزاء، ليتعرض 
اللتواء في عظمة الترقوة، حيث 

يتوقع ان يغيب عن املالعب بني 
4 و6 أسابيع. وما زاد الطني بلة 
ان االرجنتيني لوتشو غونزاليز 
لم يتمكن من ترجمة ركلة اجلزاء 
احملتسبة جراء خطأ كاسياس، اذ 
سددها في العارضة في الدقيقة 

69 من اللقاء.

اعلن����ت الرابطة االملانية لكرة القدم ان بطولة 
املانيا »البوندسليغا« ملوسم 2010 � 2011 ستنطلق في 
20 اغسطس بعد شهرين ونصف من التوقف، وذلك 
بسبب مونديال 2010 في جنوب افريقيا املقرر من 
11 يونيو الى 11 يوليو، واكدت الرابطة ان الروزنامة 
الدولية التي حددها االحتادان الدولي واالوروبي 

للعبة جعلت االمور صعبة بسبب نهائيات كأس 
العالم التي تنتهي في شهر يوليو، ويبدأ الدوري 
االملاني عادة في االسبوع االول او الثاني من شهر 
اغسطس وقد بدأ هذا املوسم في 7 اغسطس، ومن 
املقرر ان ينتهي في 8 مايو املقبل لتسهيل مشاركة 

الالعبني الدوليني باملونديال املقبل.

بايرن ميونيخ يكشر عن أنيابه ويفترس »السيدة العجوز« برباعية
بلغ����ت أندية ريال 
مدريد االسباني وميالن 
وسس����كا  االيطال����ي 
موسكو الروسي وبايرن 
ميونيخ االملاني اول من 
الثاني من  الدور  امس 
مس����ابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عقب 
اجلولة السادسة االخيرة من منافسات املجموعات 
1 و2 و3 و4 ضمن الدور االول. وحجز ريال مدريد 
بطاقته بفوزه الكبير على مضيفه مرسيليا 1-3، 
وأس����دى خدمة مليالن الذي استفاد من سقوط 
الفريق الفرنسي ونال البطاقة الثانية للمجموعة 
الثالثة بتعادله مع مضيفه اف س����ي زيوريخ 
السويسري 1-1، وحذا حذوه سسكا موسكو الفائز 
على مضيفه بش����يكتاش التركي 2-1 مستفيدا 
من خدمة مان يونايتد االجنليزي وصيف بطل 
النسخة االخيرة الذي سحق مضيفه ڤولفسبورغ 
االملاني بهاتريك ملايكل اوين مقابل هدف للبوسني 
ادين دزيكو في املجموع����ة الثانية، أما بايرن 
ميونيخ فقلب الطاولة على يوڤنتوس وأحلق به 
خسارة تاريخية على ملعبه االوملبي في تورينو 
عندما سحقه 4-1 وخطف منه البطاقة الثانية 
في املجموعة االول����ى. وحلقت االندية األربعة 
بفرق بوردو الفرنسي )املجموعة االولى( ومان 
يونايتد )الثانية( وتشلسي االجنليزي وبورتو 
البرتغالي )الرابعة( وليون الفرنسي وفيورنتينا 
االيطالي واشبيلية االسباني )السابعة( وأرسنال 

االجنليزي )الثامنة(.
في املباراة االولى على ملعب »فيلودروم« 
في مرسيليا جدد ريال مدريد فوزه على الفريق 
الفرنسي بعدما كان سحقه بثالثية نظيفة ذهابا، 
وضمن ص����دارة املجموعة.وبك����ر ريال مدريد 
بالتس����جيل عبر جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونال����دو من ركلة حرة مباش����رة من 30 مترا 
في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس س����تيف 

مانداندا )5(.
لكن رد اصحاب االرض لم يتأخر وجاء في 
الدقيقة 11 عبر االرجنتيني لوتش����و غونزاليز 
عندما استغل كرة مرتدة من املدافع راوول البيول 
بعد رأسية للبرازيلي برانداو فتابعها بيمناه من 
مسافة قريبة على ميني ايكر كاسياس )11(وهو 
الهدف الثالث لغونزاليز في املسابقة هذا املوسم. 
وعوض راوول البيول خطأه في إبعاد الكرة التي 
سجل منها التعادل، ومنح التقدم لريال مدريد 
مستغال كرة ابعدها مدافع النادي امللكي السابق 
الدولي االرجنتيني غابريال هاينتسه برأسه، 
فس����ددها من نقطة اجلزاء على يسار مانداندا 
)60(. ووجه رونالدو الضربة القاضية ملرسيليا 
عندما سجل الهدف الثالث اثر تلقيه متريرة من 
السانا ديارا فاستغل خروجا خاطئا للحارس 
مانداندا وتابعها من خارج املنطقة داخل املرمى 
اخلالي )80(. وهو الهدف السادس لرونالدو في 
املسابقة وهو يتصدر الئحة هدافيها حتى االن.

ويبقى عزاء مرسيليا هو مواصلة مشواره في 
مس����ابقة يوروبا ليغ التي تنضم اليها االندية 

صاحبة املركز الثالث في املجموعات الثماني.
وف����ي الثانية، واصل مي����الن معاناته امام 
زيوريخ السويسري وكان في طريقه الى التعرض 
للخسارة الثانية أمامه بعد االولى في سان سيرو 
ذهابا 0-1، حيث تخلف بهدف للصربي ميالن 
غاييتش )29(. وانتظر ميالن الدقيقة 65 الدراك 
التعادل عبر مهاجمه البرازيلي رونالدينيو من 
ركلة جزاء وأنهى ميالن الدور االول في املركز 

الثاني برصيد 9 نقاط مقابل 13 لريال مدريد.
وعلى امللعب االوملبي في تورينو، قلب بايرن 
ميونيخ بطل املسابقة 4 مرات اعوام 1974و1975 
و1976 و2001، الطاولة عل����ى يوڤنتوس بطل 
عامي 1985 و1996، واحلق به خسارة تاريخية 

وكانت قاسية 1-4.
وحق����ق بايرن ميونيخ الذي خس����ر نهائي 
املسابقة 3 مرات اعوام 1982 و1987 و1999، االهم 

بتغلبه على يوڤنتوس ألنه كان بحاجة الى الفوز 
خلطف بطاق����ة املجموعة، فيما كان يوڤنتوس 
بحاجة الى التعادل فقط ليضمن تخطيه الدور 
االول بيد انه فشل في استغالل ذلك باالضافة الى 
عاملي االرض واجلمهور ونال مصير ليڤربول 
االجنليزي الذي كان ضحية املجموعة اخلامسة. 
وهي املرة االولى التي يخرج فيها يوڤنتوس من 

الدور االول منذ موسم 2001-2000.
وعلى غرار مرسيليا وليڤربول يبقى عزاء 
يوڤنتوس املشاركة في مسابقة يوروبا ليغ. وقدم 
بايرن ميونيخ احد افضل مبارياته هذا املوسم 
حيث فرض افضليته طيل����ة مجريات املباراة 
بقيادة باستيان شفانستايغر مستغال املستوى 
املتواضع الذي ظهر به فريق الس����يدة العجوز 
ال����ذي عانى من غياب املالي محمد سيس����وكو 
واملداف����ع العمالق جورجيو كييليني بس����بب 

االصابة. وتف����ادى بايرن ميونيخ اخلروج من 
الدور االول حيث لم يلق هذا املصير منذ موسم 
2002-2003 عندما حل رابعا في املجموعة، علما 
بانه لم ينجح في تخطي الدور ربع النهائي منذ 
تتويج����ه باللقب ع����ام 2001. وكان يوڤنتوس 
البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الفرنسي 
السابق دافيد تريزيغيه في الدقيقة 19، بيد ان 
الفريق الباڤاري حصل على ركلة جزاء انبرى 
لها حارس مرم����اه هانز يورغ بوت بنجاح في 
الدقيقة 30. وتابع بايرن ميونيخ افضليته وجنح 
في تسجيل الهدف الثاني عبر الكرواتي ايفيكا 
اوليتش الذي اس����تغل كرة مرتدة من احلارس 
جانلويجي بوفون وتابعها بيسراه من مسافة 
قريبة على يسار بوفون )52(، ثم اضاف ماريو 
غوميز الثالث عندما استغل كرة مرتدة من بوفون 
)83( قبل ان يخت����م البديل االوكراني اناتولي 

تيموششوك املهرجان بهدف رابع من تسديدة 
قوية من خارج املنطقة )90(.

وف����ي املجموعة ذاتها، تابع بوردو عروضه 
اجليدة في املسابقة بتغلبه على مضيفه ماكابي 
حيفا االسرائيلي بهدف وحيد سجله البرازيلي 

فيريرا فييرا جوسي في الدقيقة13.
وفي املجموعة الثانية، حجز سسكا موسكو 
الروس����ي بطاقته الى الدور الثاني بفوزه على 
مضيفه بشيكتاش التركي 2-1، وسقوط منافسه 
الوحيد على البطاقة ڤولفس����بورغ امام ضيفه 
م����ان يونايتد 0-3. وس����جل الصربي ميلوس 
كراسيتش )41( ويفغيني الدونني )90( هدفي 
سسكا موسكو، والبرازيلي ديفسون روجيرو 

بوبو )86( هدف بشيكتاش.
وكان ڤولفس����بورغ بحاجة الى الفوز بأي 
نتيجة لضمان التأه����ل كونه كان يتفوق على 

املواجهات  سسكا موسكو بفارق 
املباش����رة، بيد ان����ه خيب اآلمال 
وخسر امام مان يونايتد بثالثية 

ملايكل اوين )44 و83 و90+1( مقابل 
هدف لدزيكو )56).

وفي املجموع����ة الرابعة، تعادل 
تشلس����ي االجنلي����زي م����ع ابويل 

القبرصي بهدف����ني للغاني مايكل 
ايس����يان )19( والعاجي ديدييه 
دروغبا )26( مقابل هدفني للپولندي 

مارس����ني زيالكوف )6( والصربي 
نيناد ميروسافليفيتش )87(، وخسر 
اتلتيكو مدريد االسباني أمام بورتو 
البرتغالي بثالثة اهداف لبرونو الفيش 

)2( والكولومبي رادميل فالكاو غارسيا 
)14( والبرازيلي هالك )76(.

ريال مدريد وميالن وسسكا موسكو إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا.. و»هاتريك« ألوين في ڤولفسبورغ

رونالدو: سعيد
لتسجيلي هدفين

فيرغسون: أوين من أفضل
المهاجمين في العالم

رومنيغيه: بايرن استحق التأهل
ورئيس يوفنتوس محبط

ــتيانو  أعرب مهاجم ريال مدريد كريس
ــعادته الكبيرة للفوز الذي  رونالدو عن س
ــيليا وقال  حققه فريقه على أوملبيك مارس
لصحيفة اس اإلسبانية: »كنا في غاية الهدوء 

ــعيد ألني  ــاء هذه املباراة وأنا س أثن
سجلت هدفني وسعيد ملساعدتي 

الفريق في التغلب على فريق 
مرسيليا الفرنسي وتصدر 
املجموعة«. وعن غيابه عن 
مباراة فريقه ضد ڤالنسيا 
قال: »أنا حزين جدا ألني 
ــيا  ــن ألعب أمام ڤالنس ل
ــبب البطاقة احلمراء  بس

أمام  ــت عليها  التي حصل
أمليريا، هذا األمر كان خطأ وأنا 
اعتذر عن هذا ألنني إنسان«.

أشاد مدرب مان يونايتد السير االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون مبا قدمه أوين ضد ڤولفسبورغ 
ــكيلة املنتخب  ــكان في تش ــدا أحقيته مب مؤك
ــوب أفريقيا في  ــافرة إلى جن اإلجنليزي املس
ــه عقب املباراة التي انتهت بفوز مان  تصريحات
ــه كأول للمجموعة الثانية  يونايتد 3 ـ 1 وتأهل
برصيد 13 نقطة. وقال فيرغسون: »أوين أثبت 
في مواقف كثيرة أنه واحد من أفضل املهاجمني 
ــدوق العمليات في العالم«. وأضاف:  داخل صن
»أوين لم يبدأ سوى 8 مباريات هذا املوسم ولكنه 
ــرص القليلة،  ــا رائعة في هذه الف قدم عروض
ــا فعله ليلة أمس يوضح قدرته على صناعة  وم
الفارق عندما يبدأ املباراة من بدايتها حتى الدقيقة 
األخيرة«. وأنهى: »عروض أوين حتسنت بشكل 
ملحوظ في التدريبات ومن ثم في املباريات، وأنا 

مسرور ملا قدمه ضد ڤولفسبورغ«.

بدا مدي���ر نادي باي���رن ميوني���خ كارل هاينز 
رومنيغيه س���عيدا للغاية بانتصار فريقه الساحق 
على يوڤنتوس 4-1، مؤكدا أن الفريق الباڤاري استحق 
ذلك الفوز والتأهل. وقال رومنيغيه لقناة س���كاي 
س���بورت االيطالية: »كنا رائع���ني ولعبنا كرة قدم 
ممتازة واستحققنا الفوز باملباراة، كانت مباراة صعبة 
بالنسبة لنا وبعيدا عن ملعبنا، ولكننا كنا نعلم أننا 
يجب أن ننتصر، وبالفعل لعبنا مباراة عظيمة وفي 
النهاية استحققنا الفوز بها والتأهل للدور التالي«. 
وعلى اجلانب اآلخر أبدى الفرنسي جان كلود بالن 
رئيس يوڤنتوس خيبة أمله الكبيرة بعد اخلسارة.. 
وق���ال بالن أنا محبط لكن علينا املضي قدما، بايرن 
لعب مباراة كبيرة بينما نحن لعبنا بشكل سيئ«. 
واضاف: »لقد أهدرنا طاقاتنا في املباراة السابقة أمام 
انتر، ولهذا لم نكن جاهزين من اجلانب البدني، وبايرن 

كذلك كان رائعا وهذا ما صنع الفارق«.

نجم ريال مدريد رونالدو ثأر
من اإلصابة أمام مرسيليا
في مباراة الذهاب وسجل 
هدفين في العودة )أ.پ(


