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تلقى ن���ادي بايرن ميونيخ االملاني 36
لكرة الق���دم ضربة موجعة متثلت في 
اصابة العبه الهولن���دي وقائدة مارك 
ڤان بومل التي س���تجبره عن االبتعاد 

عن املالعب ملدة شهر.
واعلن بايرن ميونيخ في موقعه على 
ش���بكة االنترنت ان ڤان بومل خضع 

لعملية في اصبع قدمه امس، علما انه 
تعرض لالصابة في املباراة ضد هوفنهامي 
في املرحلة االولى من الدوري االملاني.

وانضم ڤان بومل الى قائمة املصابني 
في بايرن ميونيخ والتي تضم االرجنتيني 
مارتني دمييكيلس وااليطالي لوكا طوني 

والفرنسي فرانك ريبيري.

ڤان بومل يغيب عن بايرن ميونيخ شهراً

العب بوردو مارك بالنوس يسقط فوق إدواردو دوس سانتوس من لنس          )رويترز(

مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون يوجه انتقاداته إلى احلكم كريس فوي بعد املباراة مع تشلسي              )رويترز(

فوز توتنهام
على أولمبياكوس

سرقسطة تعاقد
مع بابيتش

اختتم فريق توتنه���ام اإلجنليزي لكرة 
القدم اس���تعداداته للموسم اجلديد بالفوز 
عل���ى أوملبياكوس بطل اليون���ان 3 � 0 في 
املباراة الودية التي اقيمت على ملعب »وايت 

هارت الين«.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي، ثم 
أجرى املدير الفني لتوتنهام هاري ريدناب عددا 
من التغييرات في بداية الشوط الثاني كان 

لها دور في حسم اللقاء بثالثية نظيفة.
وسجل األهداف الثالثة لتوتنهام الروسي 
رومان بافليوتش���ينكو وفيدران كورلوكا 

وجيرمني ديفو.
وقبل إطالق احلكم صافرة بداية املباراة، 
جرى تقدمي الوجوه اجلديدة التي انضمت 
إل���ى صفوف الفريق أم���ام اجلماهير، وهم 
كايل ناوتون وبيتر كراوتش وسيباستيان 

باسونغ.
ويخوض توتنهام اختبارا صعبا في بداية 
مش���واره بالدوري احمللي امام ليڤربول في 

أولى مبارياته، السبت املقبل.

تعاقد نادي ريال سرقسطة الصاعد هذا 
املوسم لدوري الدرجة األولى االسباني، رسميا 
مع املدافع الكرواتي ماركو بابيتش في صفقة 

انتقال حر من صفوف هرتا برلني األملاني.
وانضم بابيتش )28 عاما( الى هرتا برلني 
قادما من ريال بيتيس االس���باني منتصف 
املوس���م املاضي، ولكنه فش���ل في أن يترك 
بصمته مع الفريق حيث لم يشارك اال في 8 

مباريات فقط.
وأكد مدرب هرتا برلني السويسري لوسني 
فافري أنه ال يحتاج بابيتش بني صفوفه ولم 
يعرض عليه النادي عقدا جديدا، لينتقل إلى 

سرقسطة بعقد لعامني.
وبات بابيتش سادس صفقات سرقسطة 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية.

فيرغسون ينتقد التحكيم في »الدرع الخيرية« وناني يغيب أمام برمنغهام
وجه املدير الفني لفريق مان يونايتد »السير« 
أليكس فيرغسون انتقادات حادة للحكم كريس 
فوي الذي أدار مباراة الدرع اخليرية التي خسرها 
فريقه أمام تشلسي 1-4 بركالت الترجيح على 

ملعب »وميبلي« اجلديد.
وكادت املباراة تنتهي بفوز تشلسي 2-1، لكن 
النجم واين رون���ي أدرك التعادل ملان يونايتد 
في الثواني األخيرة لتحس���م املباراة بركالت 

الترجيح.
لكن فيرغسون انتقد احتساب فوي الهدف 
الثاني لتشلسي موضحا أن األملاني مايكل باالك 
اعترض طريق الفرنسي باتريس إيفرا، مدافع مان 
يونايتد، في وسط امللعب وأسقطه على االرض، 
لكن احلكم أشار الستكمال اللعب لتصل الكرة 
إلى العاجي ديدييه دروغبا الذي مرر عرضية 
الى فرانك المبارد فسددها في الشباك مسجال 

الهدف الثاني.
وقال فيرغسون »تلك الواقعة كلفتنا املباراة، 
احلكم رأى اخلطأ، لقد وجه باالك ضربة واضحة 
له )إيفرا( في الوجه، إنني أشعر بخيبة أمل ألن 
احلكم أوقف اللعب مرتني قبلها بسبب أخطاء 

ملصلحة باالك«.
من ناحية أخرى، أبدى فيرغسون اقتناعه 
بش���كل عام بأداء فريقه في أول مباراة له بعد 
رحيل النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، 
واألرجنتين���ي كارل���وس تيڤي���ز عن صفوف 

الفريق.
وقال فيرغس���ون »كان يجب عدم احتساب 
الهدف الثاني ولكن عندما سجلوه اعتقدت أن 
املب���اراة أصبحت في أيديهم، انه ش���يء طيب 
أننا أدركن���ا التعادل )قبل اخلس���ارة بركالت 

الترجيح(«.
على صعيد آخر، يفتقد مان يونايتد جهود 
العب خط الوس���ط البرتغال���ي ناني في أولى 
مبارياته في املوسم اجلديد أمام برمنغهام بعدما 
تعرض الالعب خللع في الكتف خالل مشاركته 

في مباراة الدرع اخليرية.
وسقط ناني أرضا بعد التحام مع جون تيري، 
وقال فيرغسون إن الالعب سيغيب عن املالعب 
لفترة. وتعرض ناني لإلصابة في الدقيقة 60 
بعدما سجل الهدف األول ملان يونايتد  في الدقيقة 

العاشرة من املباراة.

انطالقة متعثرة لهامبورغ.. وقوية لبطل فرنسا
سجل هامبورغ انطالقة متعثرة في مستهل 
املوسم اجلديد بتعادله مع مضيفه فرايبورغ 
العائد الى دوري االضواء 1 - 1 في ختام املرحلة 

االولى من الدوري االملاني لكرة القدم.
وسجل البوركيني جوناثان بيترويبا )3( 
هدف هامبورغ، والدمناركي تومي بيكمان هدف 

التعادل لفرايبورغ )64(.
ويحاول هامبورغ بقي����ادة مدربه اجلديد 
برونو الباديا الذي خلف الهولندي مارتن يول 
املنتقل الى مواطنه اياكس امستردام احراز لقب 
»البوندسليغا« للمرة االولى منذ عام 1983، علما 
انه كان منافسا قويا في املوسمني االخيرين لوال 
التعثر في املراحل االخيرة، وهو سيشارك في 

بطولة »يوروبا ليغا« هذا املوسم.
وجنح هامبورغ في افتتاح التسجيل عبر 
بيترويبا من تسديدة بيسراه من داخل منطقة 

اجلزاء )3(.
والحت لفرايبورغ 3 فرص خطرة الحراز 
هدف التعادل في الش����وط االول لكن تسديدة 
بيمكان مرت بجوار القائم االيس����ر في االولى 
)13(، وذهبت تسديدة الكرواتي ايڤيكا بانوڤيتش 
القوية من مشارف منطقة اجلزاء بجوار القائم 
االمين في الثانية )22(، في حني تكفل يوهانس 
فلوم بارسال الكرة عالية عن املرمى في الثالثة 

.)40(
لكن بيكمان متكن من احراز هدف التعادل 
لفرايبورغ بتسديدة بيمناه في مواجهة احلارس 
فرانك روست اثر كرة عرضية من الكاميروني 

محمدو ادريسو )64(.
وابعد حارس فرايبورغ مانويل سالز كرة 
خطرة اث����ر ضربة حرة نفذها العب هامبورغ 

دينيس اوغو )80(.
والحت للكرواتي مالدين بتريتش فرصة 
تسجيل هدف التقدم لهامبورغ لكن كرته اخللفية 

مرت بجوار مرمى احلارس سالز )86(.
ورد املغربي ياسني عبدالصدقي بتسديدة 
قوية من مس����افة بعيدة م����رت بجوار املقص 

االيسر ملرمى روست )88(.
وفي مباراة ثانية، متكن بوخوم من خطف 
التعادل ضد ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
3 - 3 بعدما كان متأخرا بثالثة اهداف نظيفة 

في الشوط االول.
ارانغو  الڤنزويلي خ����وان فرناندو  وبادر 
الفتتاح التسجيل للفريق الضيف من تسديدة 
بيس����راه في مواجهة املرمى اث����ر متريرة من 
االرجنتيني روبرت����و كوالوتي )19(، واضاف 
االخير الهدف الثاني من كرة رأسية )26( قبل 
ان ينجح الهولندي رويل برويرز باضافة الهدف 

الثالث )42(.
وشهدت انطالقة الش����وط الثاني تسجيل 
ميم����ون ازواغ هدفني متتاليني )50 و52( قبل 
ان يطرد احلكم مدافع بوروسيا مونشنغالدباخ 
بوفيم دانتي )60(، وهو ما استفاد منه بوخوم 
وجنح في تسجيل هدف التعادل عبر السلوڤاكي 

ستنيسالف سيستاك )63(.

فرنسا

حقق بوردو بداي����ة قوية في حملة الدفاع 
عن لقبه بفوز كاسح على لنس 4 - 1 في ختام 

مباريات املرحلة االولى من الدوري الفرنسي.
وس����جل البرازيلي جيرال����دو ويندل )13( 
ويوهان غوركوف )46 و93( واملغربي مروان 
الشماخ )91( بوردو، والتونسي عصام جمعة 

)39( هدف لنس.
وحاول بوردو فرض ايقاعه منذ البداية وعمد 
العبوه الى تبادل التمريرات القصيرة وبادروا 
الى بعض احملاوالت اخلجول����ة الى ان متكن 
البرازيلي جيرالدو ويندل من افتتاح التسجيل 
بعدما توغل من منتصف امللعب وعندما وصل 
الى مشارف منطقة اجلزاء استدار حول نفسه 
واسكن الكرة في املقص االمين ملرمى حارس 

لنس فيدران رونيه )13(.
وباستثناء الهدف الوحيد، لم يشهد الشوط 
االول أي فرص تذكر وانحصر اللعب في منتصف 
امللعب مع تكتل لنس في منطقته معتمدا على 
بعض الهجمات املرتدة التي تكفل مدافعو بوردو 
بالتعامل معها، الى ان متكن املهاجم التونسي 
عصام جمعة من تسجيل هدف التعادل بكرة 
رأسية رائعة بعدما ارمتى لكرة يوهان دميون 
العرضية من الناحية اليمنى، عجز حارس بوردو 

سيدريك كاراسو عن التصدي لها )39(.
واندفع بوردو الى الهجوم في الشوط الثاني 
ووصلت الكرة ال����ى الدولي يوهان غوركوف 
اثر تسديدة ويندل فسددها االول لكن املدافع 
التونسي عالء الدين يحيى ابعدها الى ركنية 
)46(، لكن غوركوف جنح في محاولته الثانية 
بعدما استلم الكرة على مشارف منطقة اجلزاء 
فسدد بقوة بيسراه وحتولت الكرة الى الشباك 

بعدما ارتطمت برأس دميون )54(.
وكاد البرازيل����ي وين����دل ان يضيف هدفا 
ثالثا عندما نفذ ركلة حرة مباشرة على يسار 
منطق����ة اجلزاء لكن الكرة م����رت فوق املرمى 

بقليل )56(.
ورد لنس بهدف لعبد الرزاق بوكاري لكن 

احلكم الغاه بداعي التسلل )57(.
وقاد غوركوف هجمة مرتدة لبوردو وارسل 
كرة طويلة الى يوهان غوفران اس����تلم الكرة 
وس����دد بيس����راه من داخل املنطقة لكن الكرة 

ذهبت بجوار القائم االيسر )75(.
واطلق دميون تس����ديدة قوية من مسافة 
بعيدة مرت بجوار القائم االيسر ملرمى بوردو 

.)89(
وجنح الشماخ في اطالق رصاصة الرحمة 
على لنس عندما س����جل هدفا ثالثا مس����تفيدا 
من كرة عرضية لغوف����ران فأطلق زاحفة في 
الزاوي����ة اليمنى ملرمى رونيي����ه )91(، قبل ان 
يختم غوركوف مهرجان االهداف باضافته الهدف 
الثاني الشخصي له في املباراة والرابع لفريقه 
بعدما ارتدت تس����ديدته من احلارس رونييه 

فأودعها برأسه الى الشابك )93(.
وفي مباراة ثانية، فاز لوريان على مضيفه 
ليل 2 - 1، وسجل له كيڤن غامييرو )33( وماراما 
فاهيروا )52( الهدفني، في حني سجل اوليفييه 

مونتروبيو )62( هدف ليل الوحيد.

هولندا

اكتفى ايندهوڤ����ن بالتعادل مع مضيفه 
تونتي انش����كيده 1 - 1 في املرحلة الثانية 

من الدوري الهولندي.
منح املداف����ع البرازيلي دوغالس التقدم 
الصحاب االرض )20(، ومتكن العب وسط 
ايندهوڤن املجري باال دشودشاك من ادراك 

التعادل )25(.
وفي مباراة ثانية، انضم اوتريخت الى 
اياكس امستردام لكونهما الفريقني الوحيدين 
اللذين فازا ف����ي اول مرحلتني من البطولة 
بعدم����ا تغلب على ضيف����ه فيليم تيلبورغ 
1 - 0 س����جله املدافع الدمناركي فرانسيس 

ديكوه )40(.
وانتهت مباراة فيتيس ارنهم مع فيينورد 
روتردام، وبري����دا مع هيراكليس بالنتيجة 
ذاتها وهي التعادل الس����لبي، في حني كان 
التعادل 2 - 2 نتيجة اللقاء بني فنلو وادو 

الهاي.
وجنح ادو الهاي في افتتاح التسجيل عبر 
مهاجمه الشاب ويسلي فيرهوك )7( واضاف 
ريكي ڤان دنبرغ الهدف الثاني )30 من ركلة 
جزاء(، ومتكن الياباني كيسكوكي هوندا من 
تقليص الفرق لفنلو )37(، قبل ان يضيف 
نفس الالعب هدفا ثانيا )75( محرزا هدفه 

الثالث هذا املوسم.
وش����هدت املباراة طرد العبي ادو الهاي 

كرمي سلطاني وڤان دنبرغ.
ترتيب فرق الص����دارة: اياكس 6 نقاط، 
اوتريخت 6، تويني انش����كيده 4، فيينورد 

4، هيراكليس 4.

البرتغال

احتفظ بورتو بلقب بطل كأس السوبر 
البرتغالية بفوزه على باكوش فيريرا 2 - 0 
في املباراة التي اقيمت على امللعب البلدي 

في افييرو.
ارنيستو انطونيو  وسجل االرجنتيني 
الفي����ش )89(  فاري����اس )59( وبرون����و 

الهدفني.
وهو اللقب ال� 16 لبورتو في هذه املسابقة، 
قبل اسبوع واحد على انطالق الدوري احمللي 

التي يحمل لقبها.

تركيا

استهل غلطة سراي مشواره في املوسم 
اجلديد لل����دوري التركي بالفوز على غازي 

عنتاب سبور 3 - 2 في املرحلة األولى.
وافتتح غلطة س����راي التسجيل بعد 7 
دقائق من بداية املباراة بهدف ألردا توران، 
ثم أضاف مصطفى شارب الهدف الثاني في 
الدقيقة 21، قبل أن يرد غازي عنتاب بهدف 

أحرزه خوليو سيزار في الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، أضاف الكونغولي 
شعباني نوندا الهدف الثالث لغلطة سراي 
في الدقيقة 85 قبل أن يختتم رودريغو تاباتا 
التسجيل بالهدف الثاني لغازي عنتاب من 

ضربة جزاء في الدقيقة 89.
وتغلب بورصة سبور على قاسم باشا 
2 - 1، وتعادل غنتشليربيرليجي مع قيصري 
سبور 0 - 0، وفيستيل مانيسا مع أسكيشيهر 

سبور بالنتيجة ذاتها ايضا.

إيندهوڤن يكتفي بالتعادل مع أنشكيده.. وبورتو يحتفظ بكأس السوبر البرتغالية


