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مان يونايتد بال رونالدو في مواجهة تشلسي على الدرع الخيرية

س���يكون مان يونايتد بطل 
الدوري االجنليزي محط األنظار 
اليوم عندما يواجه تشلس���ي 
حامل لق���ب كأس اجنلترا في 
مب���اراة ال���درع اخليرية التي 
تس���بق انطالق البطولة، بعد 
رحيل البرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو أفضل العب في العالم 
ع���ن صف���وف األول الى ريال 
مدريد االسباني، وكذلك انتقال 
االرجنتيني كارل���وس تيفيز 
»االباتشي« الى صفوف اجلار 

اللدود مانشستر سيتي.
في املقابل، سيخوض تشلسي 
الرسمية األولى حتت  املباراة 
إشراف مدربه اجلديد االيطالي 
كارلو انشيلوتي الذي كما مدرب 
اليكس  مان يونايتد »السير« 
فيرغس���ون لم تك���ن حركته 
ناشطة في س���وق االنتقاالت، 
حيث اكتفى بالتعاقد مع الشاب 
دانيال ستاريدغ من مانشستر 
سيتي والروسي جيركوف من 

سيسكا موسكو الروسي.
وكان االك���وادوري لويس 
انطونيو ڤالنسيا اغلى صفقة 
ق���ام بها يونايت���د )18 مليون 
جنيه استرليني( وكذلك فهو 

ضم الفرنسي غابرييل اوبرتان 
من بوردو، غير ان الصفقة التي 
أخذت الضج���ة الكبرى كانت 
التعاقد مع مايكل اوين في وقت 
كانت مسيرة الالعب تقرب من 

نهايتها.
واعتبر قلب دفاع مان يونايتد 
الدولي ريو فرديناند ان العديد 
من العبي يونايتد »موجود هنا 
منذ سنوات ورأى العديد )من 
الالعبني( يدخل���ون من الباب 
ويخرجون« مضيفا »هذا النادي 
يستمر بغض النظر عن األفراد 
الذين يدخلون ويخرجون وهذا 
األمر ينطبق اآلن ايضا. الفريق 
أهم من أي الع���ب. هذه كانت 

احلال دائما وستبقى كذلك«.
من جهته، قال انش���يلوتي 
»اعتقد اننا جاهزون لبدء املوسم 
ض���د مان يونايتد . س���تكون 
مباراة صعبة للغاية، ولكننا 
متحمسون وسعداء للغاية ألننا 

سنلعب في وميبلي.
ستكون هذه املرة األولى لي 
في وميبلي، وسنلعب ضد فريق 
كبير كان في نهائي دوري أبطال 
أوروبا في املوسم املاضي. نحترم 
هذا الفريق )مان يونايتد( ولكننا 

نريد الفوز وان يكون األداء جيدا 
ونريد ان نقدم مس���توى جيدا 

على ارض امللعب«.
وس���يفتقد تشلسي جهود 
جيركوف في حني يغيب املدافع 
الصربي نيمانيا فيديتش عن 
صفوف م���ان يونايتد بداعي 
اإلصابة، في حني سيالزم زمياله 
ويس براون وغاري نيفيل مقاعد 

البدالء للسبب عينه.

إيطاليا

احرز التس���يو بطل الكأس 
لقب كأس الس���وبر اإليطالية 
بفوزه على انت���ر ميالن بطل 
الدوري 2 - 1 في املباراة التي 
جمعتهم���ا عل���ى ملعب »عش 
الطائر« في العاصمة الصينية 

بكني امس.
وسجل البرازيلي فرانسيلينو 
دا س���يلڤا ماتوزالي���م )64( 
وتومازو روك���ي )67( هدفي 
التسيو، والكاميروني صامويل 

ايتو )78( هدف انتر ميالن.
وهي املرة الثالثة التي يحرز 
فيها التسيو لقب كأس السوبر 

بعد عامي 1998 و2000.
املباراة في الصني  واقيمت 

على ملعب »فولسفاغن ارينا« 
في املباراة االفتتاحية للمرحلة 

االولى من الدوري االملاني.
البوسني زفيزدان  وسجل 
ميسيموفيتش )70( والبرازيلي 
غرافيت���ي )81( هدفي املباراة. 
واكتسب فوز ڤولفسبورغ اهمية 
خاصة نظ���را ألنه حتقق على 
احد املنافسني احملتملني له على 
اللقب هذا املوسم، وألن مدربه 
اجلديد ارم���ني جنح في الفوز 

على فريقه السابق.
الى  بادر أصح���اب األرض 
الهج���وم من���ذ الدقائق األولى 
معتمدين على الثالثي الهجومي 
غرافيت���ي هداف ال���دوري في 
املاض���ي )28 هدفا(  املوس���م 
وزميله البوسني ادين دزيكو 
)26 هدفا( ومن خلفهم صانع 

األلعاب ميسيموفيتش.
بيد ان أولى الفرص اخلطرة 
كانت لشتوتغارت، عندما لعب 
الدول���ي س���امي خضيرة كرة 
رأس���ية اثر ك���رة عرضية من 
زميله الروسي بافيل بوغربنياك 
املنتقل من مواطنه زينيت سان 
بطرسبرغ تصدى لها احلارس 
السويس���ري دييغ���و بناليو 

.)16(
ورد دزيكو بتسديدة قوية 
بعد ان تخطى املدافع الفرنسي 
ماثيو ديل بيير وزميله الدولي 
سيردار تاسش���ي تصدى لها 
احلارس الدولي الس���ابق ينز 

ليمان )19(.
وعاد بوغربني���اك ليختبر 
براعة حارس ڤولفسبورغ من 
كرة رأسية اثر كرة عرضية من 
تيمو غيبهارت استقرت بني يدي 

بوناليو )25(.
وأهدر غرافيتي فرصة ذهبية 
الفتتاح التسجيل لڤولفسبورغ 
عندما سدد الكرة بيسراه وهو 
في مواجهة املرمى لكن احلارس 
ليم���ان انقذه���ا )34(، قبل ان 
يفش���ل دزيكو في هز الشباك 
من تسديدة قوية بيسراه من 

داخل املنطقة )39(.
ومن هجمة مرتدة سريعة كاد 
التسجيل  غيبهارت ان يفتتح 
لشتوتغارت من تسديدة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء تألق 
بناليو ف���ي إبعادها الى ركنية 

.)62(
وجنح ميس����يموفيتش في 
التسجيل لڤولفسبورغ  افتتاح 

عندما اس����كن الكرة على ميني 
احل����ارس ليمان اثر تس����ديدة 
بيس����راه من مش����ارف منطقة 
اجلزاء )70(. وواصل بناليو تألقه 
وتصدى لتسديدة قوية للبرازيلي 
ايلسون حارما شتوتغارت من 

ادراك التعادل )74(.
وضرب غرافيتي بقوة بعدما 
توغ���ل داخل منطق���ة اجلزاء 
متج���اوزا تاسش���ي واس���كن 
الكرة على ميني ليمان ليضيف 
اله���دف الثاني حلام���ل اللقب 
)81(. وكاد دزيك���و ان يضيف 
هدفا ثالث���ا اثر متريرة املتألق 
ميسيموفيتش ولكنه فشل في 
التسجيل مبواجهة ليمان )85(. 
وتختتم املرحل���ة اليوم حيث 
يحل بوروسيا مونشنغالدباخ 
ضيفا على بوخوم، ويستقبل 

فرايبورغ هامبورغ.
وفاز بوروس���يا دورمتوند 
على كول���ن 1-0 وهرتا برلني 
على هانوڤر 1-0 وشالكه على 
مضيفه نورمبرغ 2-1 وسقط 
ڤي���ردر برمي���ن عل���ى أرضه 
ام���ام اينتراخ���ت فرانكفورت 
2-3. وتع���ادل ماينت���س مع 

بايرليڤركوزن 2-2.

مبناس���بة م���رور س���نة على 
اس���تضافتها ل���دورة االلعاب 

االوملبية.
ودفع مدرب االنتر البرتغالي 
جوزيه مورينو بتشكيلة قوية 
ضمت الوافدين االربعة اجلدد 
ال���ى الفريق هذا املوس���م منذ 
البداي���ة وهم البرازيلي ثياغو 
موتا واالرجنتيني دييغو ميليتو 
)من جنوى( والبرازيلي لوسيو 
)من باي���رن ميونيخ االملاني( 
وايتو )من برشلونة االسباني(، 
في حني كان روبرتو بارونيو 

العائد الى التس���يو بعد فترة 
اعارة مع بريشيا الوجه الوحيد 

اجلديد في تشكيلة التسيو.
اميدي���و  وألغ���ى احلك���م 
مورغانت���ي هدفا لالرجنتيني 
ميليتو العتباره ان ايتو شارك 
في اللعبة وهو في موقف تسلل 

.)86(

ألمانيا

أطلق ڤولفس���بورغ حملة 
الدفاع عن لقبه بفوز مستحق 
على ضيفه ش���توتغارت 0-2 

التسيو بطل كأس السوبر اإليطالية.. وڤولفسبورغ أطلق حملة الدفاع عن اللقب بفوز على شتوتغارت

الزمالك يتألق بثالثية أمام إنبي.. وتفوق شيكاباال
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حقق الزمالك أول فوز بالدوري 
املصري هذا املوسم وتغلب بثالثة 
أه����داف مقابل هدف اول من امس 
مبلع����ب املقاولون الع����رب على 
مضيفه إنبي في منافسات املرحلة 
األولى للبطولة. وتصدر الزمالك 
مبك����را مناصفة م����ع بتروجيت 
الذي فاز على االحتاد السكندري 
بالنتيجة نفسها.قدم الزمالك أداء 
جيدا مبشاركة 3 العبني جدد، حيث 
ظهر محمد عبدالشافي القادم من 
غ����زل احمللة في الدفاع وحس����ن 
مصطف����ى القادم م����ن األهلي في 
الوس����ط وأحمد جعفر القادم من 
املصرية لالتصاالت، في التشكيلة 

األساسية للفريق األبيض.
شهد اللقاء تألق عدد من العبي 
الزمالك، خاصة حازم إمام، وإن هبط 
أداؤه في نهاية اللقاء، وشيكاباال 
النجم األبرز الذي حصل على لقب 
أفضل العب باللقاء، كما ظهر عمرو 
زكي بش����كل جيد في أول لقاء له 
بعد عودته من االحتراف في ويغان 

االجنليزي. 
تقدم الزمالك عن طريق محمود 
فت����ح اهلل في الدقيق����ة 34 وعزز 
الدقيقة 67، وقلص  شيكاباال في 
أحمد احملمدي )87( بقذيفة بعيدة 
املدى، لكن البديل أحمد امليرغني 
س����جل هدفا رائعا في الوقت بدل 

الضائع للقاء.

بداية سريعة

بدأ الشوط األول بداية سريعة 
من الزمالك وحصل بسام أبوحديد 
على بطاقة صفراء مبكرا وبعد 5 
دقائق حصل حازم إمام على بطاقة 

صفراء للتدخل العنيف.
ويسيطر الزمالك على منطقة 
وسط امللعب ويشن هجمات متتالية 
ضيع أخطرها شيكاباال )18( عندما 
تلقى متري����رة حريرية من عمرو 
زكي ينفرد ويسدد لكن يخرجها 
املهدي سليمان بأعجوبة الى ركنية. 
ويحصل عبداهلل رجب ظهير أيسر 
إنبي على االنذار الثالث في اللقاء 
العتراضه حازم إمام املتقدم )26(، 
ويتأل����ق حازم إمام ويتفوق على 

رج����ب ويحصل على ضربة حرة 
من مراوغة مجدية )30( يسددها 

شيكاباال وينقذها سليمان.
ويسفر الضغط األبيض عن تقدم 
الزمالك )34( بهدف برأس محمود 
فتح اهلل الذي تلقى كرة طولية في 
غياب رقابة إنبي يودعها على يسار 

احلارس املهدي سليمان.
وف����ي الش����وط الثاني يجري 
ديكستال املدير الفني للزمالك أول 
تغيير بخروج احلارس عبدالواحد 
السيد ونزول محمد عبداملنصف. 
ويواصل الزمالك س����يطرته على 
مجريات اللقاء وتتوالى الهجمات 
البيضاء ويحتاج إنبي إلى 11 دقيقة 
ليصوب عبداهلل رجب كرة خطيرة 

ينقذها عبداملنصف بثبات.
ويجري أنور س����المة تغييرا 
هجوميا بخ����روج ديفونيه )57( 
ونزول مصطف����ى جعفر مهاجم 
الزمالك الس����ابق، وينق����ذ القائم 
هدفا للزمالك من تسديدة مفاجئة 
لشيكاباال )58( لكن الالعب املتألق 
يعود ويسجل هدف الزمالك الثاني 
في الدقيقة 67 م����ن ضربة حرة 
مباش����رة فش����ل حارس إنبي في 
الزمالك  له����ا. ويواصل  التصدي 
أداؤوه اجليد ويخرج عمرو زكي 
مصابا )84( ويحل محله س����يد 
مسعد، وبعد دقيقتني من التغيير 
يفاجئ احملمدي اجلميع ويسجل 
هدف إنبي األول من تسديدة بعيدة 
املدى على مي����ني احلارس البديل 

محمد عبداملنصف.
وخس����ر حرس احلدود بطل 
كأس السوبر املصري أول نقطتني 
بالتعادل اإليجابي 1 - 1 أمام ضيفه 
احتاد الشرطة، تقدم احلرس عن 
طريق أحم����د عبدالغني )39( من 
ضربة جزاء وتعادل أحمد دويدار 
في الدقيقة 52 من تسديدة قوية 
على ميني احل����ارس الكاميروني 

كاميني مارتيني.
وفي مباراة أخرى في املرحلة 
نفسها، فاز اإلنتاج احلربي الصاعد 
هذا املوس����م للدوري املمتاز على 
ضيفه املص����ري بهدفني نظيفني 
ليحصد الفريق العسكري اول 3 
نقاط في املسابقة. ويقود اإلنتاج 

احلربي املدرب طارق يحيى بينما 
ستزيد هزمية املصري من املشاكل 
اإلدارية التي يعاني منها الفريق.

وافتتح بتروجيت مش����واره 
بالفوز على االحتاد الس����كندري 
3 - 1 وتعادل بترول أسيوط مع 

اجلونة 1 - 1.

استقالة رئيس المصري

من جانب آخر، استقال علي فرج 
اهلل من منصب رئيس نادي املصري 
البورسعيدي عقب هزمية فريقه 

امام االنتاج احلربي 0 - 2.
وقدم فرج اهلل استقالته ملديرية 
الشباب والرياضة في بورسعيد 
فور انتهاء املباراة االولى للفريق في 
املوسم اجلديد من الدوري املصري 
امام االنتاج احلربي الصاعد حديثا 

للدوري املمتاز.
وبعيدا عن الدوري، كان اول من 
امس يوما عصيبا على بعض االندية 
املصرية وفي مقدمتها اندية االحتاد 
السكندري والترسانة والشمس، 
حيث شهدت جنبات االندية الثالثة 
مع����ارك انتخابية طاحنة، جاءت 
نتائج بعضها حسبما هو متوقع 
لها بينما جاءت نتائج البعض اآلخر 

مبنزلة مفاجآت مدوية.
ففي انتخابات االحتاد السكندري، 
جنح محمد مصيلحي في احلفاظ 
على رئاسته بعد اكتساحه ملنافسه 
على املنصب نفسه عفت السادات، 
كما جنح����ت قائمة مصيلحي في 
الف����وز بجميع مقاع����د عضوية 
مجلس اإلدارة وقد أسفرت النتائج 
النهائية لالنتخابات بعد فرز جميع 
الصناديق عن حصول مصيلحي 
عل����ى 6998 مقاب����ل 2400 صوت 
حصل عليهم عفت السادات املرشح 

املنافس على الرئاسة.
وفي الترسانة جنح حسن فريد 
رئيس النادي ف����ي احلفاظ على 
منصبه بع����د حصوله على 5691 
صوتا مقابل 2584 ألحمد الشبيني 

منافسه على املنصب نفسه.
وفي الشمس، فاز اللواء نبيل 
ثروت مبقعد الرئاسة بفارق 350 
صوتا عن أقرب منافس����يه وهو 

د.محمد شتلة.

في ختام األسبوع األول من الدوري المصري

قائد التسيو تومازو روكي يرفع كأس السوبر اإليطالية وسط فرحة الالعبني                                                                                                               )رويترز(

مهاجم الزمالك املتألق شيكاباال يسدد الكرة مبواجهة العب إنبي العاجي ديفونيه

مهاجم ڤولفسبورغ البرازيلي غرافيتي يراوغ مدافع شتوتغارت تاسشي                                                                                                                         )أ.پ(

عالمية متفرقات

قرر مدافع مانشستر س����يتي واملنتخب االجنليزي 
السابق داني ميلز اعتزاله كرة القدم، بعدما اقر بفشله في 

التعافي من اصابة في ركبته.
وكان ميلز )32 عاما( قد واجه املش����كلة اثناء محاولته 
التعافي من االصابة وابلغه اطباؤه انه لن يتعافى بش����كل 
كامل ليعود ملزاولة كرة القدم. وسبق مليلز ان لعب الندية 
نورويتش وتشارلتون وليدز وشارك مع منتخب بالده في 
19 مباراة من ضمنها خوض نهائيات كأس العالم 2002 التي 

أقيمت في كوريا اجلنوبية واليابان.
ض��م نادي انتر ميالن بطل الدوري االيطالي لكرة القدم  

املهاجم النمساوي ماركو ارنوتوفيتش باالعارة من نادي تفينتي 
انش��كيدة الهولندي. وذكر بيان مبوق��ع النادي على االنترنت 
»يعلن انتر ان املهاجم النمس��اوي انضم الى الفريق في عرض 

اعارة من تفينتي انشكيدة«.
أعلن وزير الرياضة البرازيلي أورالندو سيلڤا جونيور 
أن بالده وافقت على التنازل لتش����يلي عن حق استضافة 

بطولة كوبا أميركا 2015.
وأوضح خالل لقاء مع الرئيس البرازيلي لويز إناسيو 
لوال دا سيلفا في العاصمة البرازيلية أن رئيس االحتاد 
البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكس���يرا قد وافق على 
فكرة تأجيل اس���تضافة بالده لبطولة كوبا أميركا إلى 

نسخة عام 2019.
أعل��ن الش��قيقان خافيير ولوي��س مينغ��ارو، املالكان 
اجلديدان لنادي ريال مايوركا االسباني لكرة القدم، ان النادي 

بدأ عهدا جديدا »من األمل«.
وظهر مينغارو في مؤمتر صحافي عقده في ملعب »أونو«، 
معقل الن��ادي، وإلى ج��واره ماتيو أليماني الذي كان يش��غل 
منصب مالك ورئيس مايوركا، ليؤكد عملية الش��راء، رغم عدم 

تطرق أي من الطرفني إلى قيمتها.
أظهر اس����تطالع للرأي أن ثلث األملان املنحدرين من 
أصول أجنبية يشجعون منتخب أملانيا لكرة القدم إذا لعب 

ضد منتخبات البالد التي ينحدرون منها.
وفي املقابل أوضح االستطالع أن ثلث األملان املنحدرين 
من أصول أجنبية يشجعون منتخبات البالد التي ينحدرون 

منها إذا لعبت أمام املنتخب األملاني.
وأعرب الثلث الباقي عن حيرته في التشجيع إذا التقى 
منتخب بالده السابقة مع منتخب أملانيا، فيما أعربت نسبة 
16% من األجانب غير احلاصلني على اجلنسية األملانية عن 
تشجيعها ملنتخب أملانيا إذا لعب أمام منتخبات بالدها مقابل 

نسبة 50% أكدت تشجيعها ملنتخبات بالدها.
ف��رض االحتاد البرازيلي أللع��اب القوى عقوبة اإليقاف 

ملدة عامني على 3 العبني بسبب املنشطات.
وتلقى العداءان جورج س��يليو دا روش��ا سينا وبرونو لينس 
تينوريودي باروس في س��باقي 200 مت��ر و4×100 متر على 
التوالي، والعبة الس��باعي لوسيمارا سيلفستر دا سيلڤا احلد 
األدنى من عقوبة اإليقاف بعدما تغاضوا عن املطالبة بحقهم في 

حتليل العينة الثانية واعترفوا بتعاطي مادة محظورة.
يعود بن واالس، افضل العب دفاعي في املوسم 
4 م���رات الى فريق ديت���رويت في عقد ميتد لس���نة 
واحدة لقاء 1.3 ملي���ون دوالر، حسبما ذكرت صحيفة 

»ديترويت نيوز«.

إعالن تشكيلة مصر لمباراة غينيا
أعل����ن اجلهاز الفني ملنتخب مص����ر لكرة القدم 
تشكيلة مؤلفة من 23 العبا استعدادا ملواجهة غينيا 

في مباراة ودية يوم االربعاء املقبل.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي: حراسة املرمى: 
عصام احلضري )االس����ماعيلي( عبدالواحد السيد 

)الزمالك( الهاني سليمان )االحتاد السكندري(.
املدافعون: وائل جمعة وأحمد فتحي وسيد معوض 
)األهلي( هاني سعيد ومحمود فتح اهلل وحازم إمام 
)الزمالك( أحمد احملمدي )إنبي( أحمد س����عيد اوكا 

)حرس احلدود(.
العبو الوسط: عبدالعزيز توفيق )إنبي( محمد أبو 
تريكة وأحمد حسن )األهلي( حسني عبد ربه )األهلي 
االماراتي( محمد شوقي )ميدلزبره االجنليزي( أحمد 
عيد عبدامللك وأحمد كمال )حرس احلدود( محمود 

عبد الرازق »شيكاباال« )الزمالك(.
املهاجمون: محمد زيدان )بوروس����يا دورمتوند 
االملاني( الس����يد حمدي )بتروجيت( أحمد رؤوف 

)إنبي( إيهاب املصري )املقاولون العرب(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

انجلترا )الدرع الخيرية(

اجلزيرة الرياضية +51مان يونايتد �� تشلسي

ألمانيا )المرحلة األولى(
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