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عالمية متفرقات

  اقترب املهاجم الهولندي كالس يان هانتيالر من 
التعاقد مع ش����الكه األملاني قادما من ميالن اإليطالي، 
حس����ب ما ذكرته تقارير إخباري����ة. وذكرت صحيفة 
»دي تلغراف« الهولندية أن هانتيالر )27 عاما( ميكنه 
الرحيل عن ميالن مقابل 13 مليون يورو )16.5 مليون 
دوالر( ولكنه اليزال بحاجة إل����ى االتفاق على بنود 

التعاقد مع شالكه.
 احرز العداء الكيني سيروسي جنوي املركز االول في 
ماراثون س��ابورو الياباني الدولي الذي اقيم بعد ان قطع 

مسافة 42.195 كلم في 2.11.22 ساعة.
 يبحث االس����باني رافايل نادال املصنف االول في 
العالم عن اللقب الكبير الوحيد الذي ينقص س����جله 
في حني يحن اليه السويسري روجيه فيدرر الثاني 
عندما يخوضان بدءا م����ن اليوم االثنني غمار بطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة للتنس على مالعب فالشينغ 

ميدوز في نيويورك.
 ستحظى مدينة س��او باولو البرازيلية مبلعب جديد 
يتسع ل� 65 ألف متفرج الستضافة بعض مباريات كأس 

العالم لكرة القدم املقررة في البرازيل عام 2014.
 يغيب اجلزائري كمال فتحي جيالس عن صفوف 
فريق أرليس الفرنسي ملدة أسبوعني بسبب اإلصابة، 
وقال ميشال ستيفان املدير الفني ألرليس إن جيالس 
يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن املالعب لفترة 

ال تقل عن أسبوعني.
 أفاد ش��الكه االملاني بأنه تعاق��د مع الروماني الدولي 
سيبريان دياك ملدة 3 مواسم قادما من كلوج، ليبقى الالعب 

مع الفريق حتى 2013.
 ذكر نادي إشبيلية اإلسباني أنه فسخ العقد »باالتفاق 
املشترك« مع العب خط الوسط األرجنتيني ألدو داتشر، 

الذي ينتظر أن ينضم إلى صفوف إسبانيول.
 أعلن عن وفاة الهولندي أنتون جيس��ينك أول العب 
غرب��ي يحرز لقب بطولة العالم للج��ودو وعضو اللجنة 

األوملبية الدولية، عن عمر يناهز 76 عاما.
 أعلن نادي بارتيزان بلغراد الصربي مبوقعه على 
اإلنترنت عن ضمه ح����ارس مرمى املنتخب الصربي 
فالدميير س����تويكوفيتش من س����بورتنج لشبونة 
البرتغالي ملدة عام واحد على سبيل اإلعارة مع سعي 
النادي الصربي لتدعيم صفوفه اس����تعدادا ملشواره 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 ش��ككت مجلة املانية للمرة الثانية في تنظيم اجلائزة 
الكبرى في كوريا اجلنوبية ضمن بطولة العالم لسباقات 
س��يارات فورموال واحد الذي ينطلق في غضون أقل من 

شهرين.

اللبناني فادي اخلطيب يتابع كرته في »سلة« كندا مبراقبة أولو فاموتيمي  )أ.پ(

حارس مرمى ماينتس كريستيان ويتكلو يحتضن الكرة حتت غرافيتي  )أ.ف.پ(جنم مان يونايتد واين روني حامال جائزة أفضل العب في فريقه  )أ.پ(

كشف املدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ بطل 
املانيا ان جنم الفريق الهولن���دي اريني روبن الغائب 
بسبب اصابة في الفخذ قد يبتعد طوال مرحلة ذهاب 
الدور االملاني.وقال كريتس���يان نرلينغر في تصريح 
نش���رته صحيفة »بيلد« احمللية »ليس اكيدا ان اريني 
روبن سيتمكن من اللعب في مرحلة الذهاب، فتعافيه 

ال يتم كما كنا نتمنى«.

روبن قد يغيب عن ذهاب »البوندسليغا«

ماينتس يفاجئ ڤولفسبورغ بفوز دراماتيكي وفوز هامبورغ وبريمن.. وغوركوف خسر أمام والده

انتصار ثالث لتشلسي.. وروما يتعادل أمام تشيزينا.. وڤالنسيا »يضرب« ملقة
 الفوز الثالث لرينجرز

حقق رينجرز فوزه الثالث 
على التوالي هذا املوس���م اثر 
تغلبه على سانت جونستون 

2-1 في املرحلة الثالثة.
وسجل باباتش )33( وميلر 
)79( هدفي رينجرز، وغرينغر 

.)25(
وفي مباراة ثانية، خس���ر 
امام  ابردي���ن عل���ى ارض���ه 
كيلمارن���وك بهدف لالش���يء 
س���جله هاميل )90( وتنازل 

عن املركز االول.
اينفرنيس  وخس���ر ايضا 
امام هاميلتون بهدف س���جله 

اميري )1(.

حقق تشلس���ي حامل اللقب 
املوسم املاضي فوزه الثالث على 
التوالي على ضيفه ستوك سيتي 
2 - 0 في املرحل���ة الثالثة من 
ال���دوري االجنليزي لكرة القدم 
التي شهدت تألق احلارس العماني 
الدولي علي احلبسي ومساهمته 
بشكل كبير في فوز فريقه ويغان 
على توتنهام 1 - 0 في عقر دار 
االخير. وحقق ارسنال فوزا صعبا 
على مضيفه بالكبيرن 2 - 1 على 
ملعب ايوود بارك، فعلى ملعب 
اولدترافورد، اكرم مان يونايتد 
وفادة وست هام وزار شباكه ثالث 
مرات. وعلى ملعب »وايت هارت 
الين«، حتول���ت فرحة توتنهام 
بالتأهل الى مسابقة دوري ابطال 
اوروبا للمرة االولى منذ 48 عاما 
منتصف االس���بوع الى كابوس 
امام ضيفه ويغان 0  بخسارته 
- 1، علما ان االخير دخل املباراة 
بعد ان تلقت ش���باكه 10 اهداف 
في مباراتي���ه االوليني. وتعادل 
ولڤرهامبتون مع نيوكاسل 1 - 1. 
وتعادل ايضا بالكبول مع فوالم 

.2 - 2

إسبانيا

الدولي فرناندو  املهاجم  قاد 
يورنتي فريقه اتلتيك بلباو الى 
الفوز على هيركوليس  حتقيق 
اليكانتي الصاعد هذا املوس���م 
الدرجة االولى بتس���جيله  الى 
هدف املباراة الوحيد في املباراة 
االفتتاحية للدوري االس���باني. 
من جهته، حقق ڤالنسيا انطالقة 
جيدة عندم���ا تغلب على ملق�ة 
3 - 1. وفي مباراة ثالثة، اكتسح 
اشبيلية مضيفه ليڤانتي بأربعة 
اه���داف للفرنس���ي كونكو )12 
و62( ونيغري���دو )28 من ركلة 
ج���زاء( ورينات���و )88(، مقابل 
ه���دف لس���واريز )10 من ركلة 
ج���زاء(. وتختتم املرحلة اليوم 
االثنني بلقاء اتلتيكو مدريد مع 

سبورتينغ خيخون.

إيطاليا

س���قط روما وصيف بطولة 
ايطاليا وكأسها املوسم املاضي في 
فخ التعادل السلبي على ارضه مع 
تشيزينا املغمور الصاعد حديثا 
الى الدرجة االول���ى في افتتاح 
املرحلة االولى على امللعب االوملبي 
ف���ي العاصم���ة االيطالية. وفي 
مباراة ثانية سقط اودينيزي على 
ملعبه امام جنوى بهدف ملستو 

توتنهام مع أرسنال
في »الرابطة«

ستكون مباراة الغرميني 
ف����ي ش����مال  التقليدي��������ن 
لن����دن توتنه���ام وارس����نال 
ف����ي واجهة مباري����ات الدور 
الثالث م���ن مسابق���ة كأس 
رابط���ة األندي����ة االجنليزي��ة 

احملترف��ة.
والود مفقود بني االثنني، 
وال شك ان الكراهية اشتدت 
بانتقال املدافع الفرنسي وليام 
غاالس من ارسنال الى توتنهام 

قبل 10 ايام.
وعموما، يخوض ارسنال 
هذه املسابقة بالفريق الرديف، 
وبالتالي فإن توتنهام يدخل 
املباراة مرشحا للفوز منطقيا 
خصوص����ا انه يس����تضيف 
املب����اراة على ملعب����ه وايت 

هارت الين.
الذي  اما م����ان يونايت����د 
يخوضه����ا ايضا بتش����كيلة 
شابة، فقد أوقعته القرعة مع 
فريق سكانث��ورب يونايتد 
الثاني��ة خ��ارج  الدرجة  من 

ملعب��ه.
وتوج مان يونايتد باللقب 
بفوزه على استون فيال 1-2 
في املباراة النهائية في فبراير 
املاضي، ويلتقي تشلسي على 
أرضه مع نيوكاسل في ابرز 

املباريات االخرى.
وتبدأ املباريات في 21 و22 

سبتمبر املقبل.

كاپيللو يفتح الباب 
لعودة بيكام

أملح املدي���ر الفني للمنتخب 
اإلجنليزي لكرة القدم االيطالي 
فابيو كاپيللو عن حاجته لالعب 
صاحب خبرة كبيرة في املرحلة 
القادم���ة رغم ما قاله في الفترة 
األخيرة بأنه يريد االس���تعانة 
بالشباب من أجل مستقبل أفضل 
للمنتخب اإلجنليزي، وأكد في 
نفس الوقت تخليه عن خدمات 

ديڤيد بيكام.
امل���درب اإليطالي  ويبدو أن 
مضطر الس���تدعاء بي���كام كي 
يخوض معه املباراتني القادمتني 
للمنتخب ضد بلغاريا وسويسرا 
في افتتاح تصفيات كأس األمم 
االوروبية 2012، بعد فشله في 
إقناع بول سكولز من العدول عن 
قرار اعتزاله وخضوع العب وسط 
تشلسي فرانك المبارد لعملية 
جراحية ق���د تؤدي لغيابه أكثر 

من شهر عن املالعب.

بولحروز »يضرب« مذيعة
أث���ار الالعب الهولندي خالد 
بوحل���روز صاح���ب األص���ول 
املغربية موقف���ا مثيرا للضحك 
قبل بداية مباراة فريقه في الدوري 

األملاني.
وذك���رت صحيف���ة »ماركا« 
اإلس���بانية أن بوحلروز العب 
شتوتغارت قام بضرب مذيعة 
على رأسها أثناء عملية اإلحماء 
قبل مباراة ناديه أمام ماينتس 

بعد ركله الكرة من بعيد.
التي تدعى  وكانت املذيع���ة 
جيسيكا كاستروب وتعمل في 
شبكة »SKY SPORT« تقدم املباراة 
قبل أن تصطدم الكرة برأس���ها 
بقوة شديدة األمر الذي أدى إلى 

طيران شعرها إلى األمام.
يذكر أن ش���توتغارت خسر 
مباراته أم���ام ماينز 0-2 ضمن 

منافسات البوندسليغا.

ڤان بيرسي يبتعد لإلصابة
اكد مدرب نادي ارسنال االجنليزي الفرنسي ارسني ڤينغر ان مهاجمه 
الهولندي روبن ڤان بيرسي سيغيب عن املالعب من 8 الى 10 ايام اثر 

اصابته بالتواء في كاحله خالل مباراة فريقه ضد بالكبيرن.
وقال ڤينغر بعد املباراة »لقد اصيب ڤان بيرسي في كاحله وسيغيب 

عن املالعب ملدة اقصاها 10 ايام بحسب تقدير اجلهاز الطبي«.

ليڤربول يتعاقد مع ميريليش
اعلن ليڤربول االجنليزي عن تعاقده مع العب وسط بورتو البرتغالي 
راوول ميريلي����ش لتعويض تخليه عن االرجنتين����ي الدولي خافيير 
ماسكيرانو وااليطالي البرتو اكويالني. وجاء في بيان لليڤربول ان صفقة 
ضم ميريليش بلغت 14 مليون يورو الربعة اعوام. ونقلت صحيفة »ذي 
صنداي اكسبرس« اإلجنليزية عن ميريليش قوله »ان روي هودجسون 

)مدرب ليڤربول( لعب الدور االبرز في انضمامي الى الفريق«.

في الدقيق���ة 81. وتختتم اليوم 
االثنني املرحلة حيث يستضيف 

بولونيا انتر ميالن.

ألمانيا

تق���دم ڤولفس���بورغ بثالثة 
اهداف على ضيفه ماينتس قبل 
ان يخسر امامه بطريقة مثي�رة 3 
- 4 مهدرا فوزا كان في متناوله في 
اجلولة الثانية من بطولة املانيا 
التي ش���هدت تصدر هوفنهامي 
بفارق االهداف عن كايزرسلوترن 
وهامبورغ بفوزه على س���انت 
باولي بهدف نظيف سجله الغاني 
اسحاق فورسا قبل نهاية املباراة 

بثالث دقائق.
وال تعتبر بداية شالكه مثالية 
ايضا بسقوطه للمرة الثانية على 

التوالي وهذه املرة على ارضه امام 
هانوڤر 1 - 2. وحلق هامبورغ 
بفرق الص���دارة بتحقيقه الفوز 
الثاني عل���ى التوالي وكان على 
اينتراخت فرانكفورت في عقر 
دار االخير 3 - 1. وتغلب ڤيردر 
برمين على كولن 4 - 2. وخسر 
ايضا نورمبرغ على ارضه امام 

فرايبورغ 1 - 2. 

فرنسا

خسر صانع العاب ليون يوان 
غوركوف املنتقل اليه منتصف 
االسبوع قادما من بوردو مقابل 22 
مليون يورو امام لوريان الفريق 
الذي يشرف على تدريبه والده 
كريس���تيان 0 - 2 في املرحلة 
الرابعة من بطولة فرنس���ا. في 

املقابل، تابع تول���وز انطالقته 
القوية وحقق فوزه الرابع في اربع 
مباريات وكان خارج ارضه على 
نانسي بهدفني سجلهما كابوي 
)68( وتابانو )90(. وتغلب سانت 

اتيان على لنس 3 - 1.
وخس���ر ارل افينيون الوافد 
حديثا ال���ى الدرجة االولى امام 
رين بهدف سجله مونتانو )28(، 

وڤالنسيان امام مونبلييه بهدف 
ايضا سجله جيرو في الدقيقة 29. 
وخسر كاين امام برست 0 - 2. 
وتلقى كاين ضربة قوية بطرد 
العبه س���اتاباري بعد مرور 12 
النقص  دقيقة، فاستغل برست 
العددي ليسجل هدفيه في مدى 
ثالث دقائق عبر رو )75( وريكا 

)78 من ركلة جزاء(.

لبنان يُسقط كندا وفرنسا تفاجئ إسبانيا في »سلة العالم«
جدد منتخب لبنان لكرة السلة تألقه على الساحة 
العاملية وتفوق على نظيره الكندي بفارق مريح 81 - 71 
في اليوم االول من بطولة العالم املقامة حاليا في تركيا 
)املجموعة الرابعة(. في املقابل، اهدر املنتخب االردني 
فوزا كان في متناوله عندما تقدم على استراليا القوية 
حتى ما قبل نهاية املباراة بثوان قليلة قبل ان يسقط 
في الوق���ت القاتل )75 - 76( ضمن املجموعة االولى. 

وخس���رت تونس ممثلة العرب الثالثة امام سلوڤينيا 
56 - 80 في اسطنبول )املجموعة الثانية(.

وحققت فرنسا التي يغيب عنها ابرز جنومها وعلى 
راسهم توني باركر جنم سان انطونيو سبيرز في الدوري 
االميركي للمحترفني، مفاجأة كبيرة يفوزه على اسبانيا 

حاملة اللقب في النسحة االخيرة 72 - 66.
في املقابل، حقق املنتخ���ب االميركي فوزا صريحا 

على كرواتيا 106 - 78 بفضل تألق العبيه في الرميات 
الثالثية وفاعلية كيڤن دورانت.

وفي ابرز املباريات االخرى، فازت صربيا على انغوال 
94 - 44، وروسيا على بورتوريكو 75 - 66، واليونان 
على الصني 89 - 81 وتركيا على س���احل العاج 86 - 
47، واالرجنت���ني على املانيا 78 - 74، والبرازيل على 

ايران 81 - 65.

بن عرفة إلى نيوكاسل
أك���د نيوكاس���ل يونايت���د 
االجنليزي على موقعه الرسمي 
بانه حصل على خدمات مهاجم 
منتخب فرنس���ا حامت بن عرفة 
من مرسيليا على سبيل االعارة 
ملدة عام مع امكانية شرائه في 

نهاية املوسم.

ابراهيموڤيتش
ينضم الى ميالن

ذكر موقع ميالن الرسمي على 
شبكة االنترنت ان املهاجم السويدي 
الدولي زالتان ابراهيموڤيتش انتقل 
الى صفوفه قادما من برشلونة ملدة 

اربع سنوات.

مباراتا اليوم االثنين بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة األولى(

اجلزيرة الرياضية +112اتلتيكو مدريد � خيخون
إيطاليا )المرحلة األولى(
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