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انتقل االرجنتيني الدولي خوسيه غوستافو 
س���اند مهاجم النوس الى ن���ادي العني االماراتي 

مقابل 10 ماليني دوالر.
وقال س���اند املولود ف���ي 17 يوليو عام 1980 
للصحافيني احملليني »لم يتبق س���وى تفاصيل 
بسيطة لكن خياري هو االنتقال الى العني االماراتي. 
لق���د مت االتفاق بني الناديني، كنت عصبيا بعض 

الشيء قبل ان تنجلي االمور متاما«.
واوضح »انها فرصة جيدة بالنسبة الي وامل ان 
احقق جناحات مع العني كما فعلت مع النوس«.

ويض���م العني الذي انهى ال���دوري في املركز 

السادس املوسم املاضي العبني من اميركا اجلنوبية 
هما املهاجم البرازيلي اندريه دياس والعب الوسط 

التشيلي خورخي فالديفيا.
وكان ساند قد توج هدافا لدور االياب في الدوري 
االرجنتيني برصيد 19 هدفا وقد ضمه املدرب دييغو 

مارادونا الى صفوف املنتخب اخيرا.
وبدأ ساند مسيرته في صفوف ريفر باليت عام 
1998، قبل ان ينتقل الى كولون ملوسمي 1999 و2000 
ومنه ال���ى ڤيتوريا البرازيلي، وعاد الى الدوري 
االرجنتيني ليلعب في صفوف ديفنسور ثم انتقل 

الى فريقه السابق ريفر باليت )2004-2002(.

تأهل اندرخلت البلجيكي إلى 
الدور الثالث في التصفيات املؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
رغم خسارته امام سيفاس سبور 
التركي 1-3 في الدور الثاني من 
التصفي���ات. وكان اندرخلت قد 
فاز 5-0 ذهابا. وانتزع ريد بول 
النمس���اوي بطاقة  سالزبورغ 
التأهل في كرواتيا حيث تغلب 
على مضيفه دينامو زغرب 1-2 
إيابا بعد تعادلهم���ا 1-1 ذهابا. 
وحلق س���بورتينغ لش���بونة 
البرتغال���ي برك���ب املتأهل���ني، 
بعدما تعادل مع مضيفه تفينتي 
أنشكيده الهولندي 1-1، وكانت 
مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 
السلبي. وتغلب باناثينايكوس 
اليوناني على ضيفه س���بارتا 
براغ التشيكي 3-0 إيابا، وكان 
س���بارتا براغ قد فاز 3-1 ذهابا 

على أرضه.

فاز أم ص���الل القطري لكرة 
القدم على لومان السويسري 0-3 
في مباراة ودية أقيمت بينهما في 

مدينة جنيڤ السويسرية.
وأحرز البرازيلي دافي هدفني 
في الدقيقتني 12 و45 ومواطنه 
فابيو س���يزار هدفا في الدقيقة 

.17
وهذه املباراة هي األولى لدافي 
مع أم صالل منذ انضمامه للفريق 
قادما م���ن ناغوي���ا غرامبوس 

الياباني.
الفرنس���ي جيرار  وأج���رى 
جيلي مدرب ام صالل تغييرات 
مح���دودة في تش���كيلة الفريق 
من أجل احلفاظ على التجانس 
بني الالعبني. ويستعد أم صالل 
النطالق الدوري القطري الشهر 
املقب���ل، وملباراته مع س���يئول 
الكوري اجلنوبي في الدور ربع 
أبطال آسيا في  النهائي لدوري 

الشهر نفسه.

اعلن نادي هايدوك سبليت 
الكرواتي لكرة القدم ان مهاجمه 
نيك���وال كالينيت���ش انتقل الى 

بالكبيرن روفرز االجنليزي.
وقال هاي���دوك مبوقعه على 
االنترنت ان كالينيتش مهاجم 
منتخب كرواتيا وقع عقدا ملدة 4 
سنوات مع بالكبيرن وهو االن 
في انتظار احلصول على تصريح 

للعمل في بريطانيا.
ولعب كالينيتش )21 عاما( 
مباراتني مع منتخ���ب كرواتيا 
وأحرز 32 هدف���ا في 59 مباراة 

مع هايدوك.

يقام غداً سباق السرعة الثالث املرحلة الرابعة من 
بطولة سورية 2009 وذلك في حلبة النادي السوري 
مبنطقة معرة صيدنايا قرب دمشق بتنظيم من نادي 

السيارات السوري ورعاية وزارة السياحة.
ووصف محمد تيناوي مدير الس���باق املسار 
اجلدي���د بالصع���ب جدا حيث يوج���د في بعض 
مقاطعه أكثر من طريق مفتوح ويحتاج السائق 
للتركيز بش���كل كبير حت���ى ال يقع فيما يوصف 

بخطأ املسار.
وتضم القائمة النهائية لالنطالق أكثر من 30 
سائقا يتنافسون على لقبي فئة اإلنتاج الرياضي 

اخلاص وفئة اإلنتاج التجاري.
وسيكون احلذر العنوان األبرز للسباق بالنسبة 
للمتنافسني األربعة على لقب اإلنتاج اخلاص ألن 
اخلطأ غير مس���موح وخروج أي متسابق منهم 
قد يطيح بآماله في املنافس���ة على اللقب نوعا ما 
في بطولة باتت على مش���ارف احلس���م وإن كان 
احلسم فيها قد ميتد للسباق األخير كما جرى في 

السنوات السابقة.
ويتصدر الالئحة املؤقتة للترتيب العام لإلنتاج 
الرياضي اخلاص انس ق���وادري بفارق 18 نقطة 
غير مريحة عن وصيفه ش���ادي كزبري س���ائق 

فريق س���وريانا بلدنا للراليات الفائز باملرحلتني 
السابقتني من س���باقات السرعة فيما يحتل علي 
ساعود املركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الوصيف 
بينما يحتل حسام زبداني املركز الرابع بعد أن خسر 
وصافة الترتيب اثر تعثره في املرحلة الس���ابقة 
وحلوله سادس���ا فيها نتيجة أعطال ميكانيكية 

في سيارته.
وفي فئة اإلنتاج التج���اري يبدو زياد قالوي 
أكثر اطمئنانا على صدارته لالئحة املؤقتة لترتيب 
الفئ���ة حيث تأتيه الضغوطات من س���ائق واحد 
هو حسني شهاب »الوصيف« فيما املنافسة على 
املركز الثالث س���تكون في ذروتها بني السائقني 
نعيم باكير واياد أفغان���ي اللذين ميتلكان نفس 

الرصيد من النقاط.
وتأتي هذه املرحلة قبل فترة التوقف عن النشاط 
في نادي السيارات السوري بسبب شهر رمضان 
املبارك حيث تستكمل البطولة بسباقني للسرعة 
بعد عيد الفطر مباشرة ورمبا تصل لسباق ثالث 
كبديل عن سباق مرتفعات تل الرمان األردني الذي 
خرج من بطولة الشرق األوسط لتسلق الهضاب 
والتي تدخل نتائجها ضمن بطولة سورية لسباقات 

السرعة وتسلق الهضبة.

ساند إلى العين مقابل 10 ماليين دوالر أندرلخت لثالث 
تصفيات أبطال أوروبا

فوز أم صالل على لومان

كالينيتش ينتقل
إلى بالكبيرن

سباق السرعة السوري الثالث ينطلق غداً

املدافع األملاني أرني فريدريتش.. لم يأخذ حقه إعالميا

إحدى السيارات املشاركة في السباق

جنم األهلي أحمد فتحي في مباراة سابقة أمام غزل احمللة

ينطلق اليوم الدوري املصري لكرة القدم 
ملوسم 2009 � 2010 حتت شعار عودة النجوم 
الى الديار وأبرزهم احمد حس���ام »ميدو« 

وعمرو زكي العائدان الى الزمالك.
وتشهد اجلولة األولى لقاء األهلي حامل 
اللقب آخر 5 مرات مع غزل احمللة، واملنصورة 
مع االسماعيلي، واملقاولني العرب مع طالئع 

اجليش.
وتراقب اجلماهير املصرية بشغف كبير 
نتائج ارتفاع مستوى معظم فرق الدوري 
مع عودة الطيور املهاجرة واتس���اع رقعة 
االختيار بعد تطبي���ق الئحة ال� 25 العبا 
بدال من 30 مما أتاح للفرق األخرى حرية 
اختيار العبني كانوا أسرى دكة البدالء في 
أنديتهم خاصة االهلي والزمالك واالسماعيلي 
لينتقلوا إلى أندية اخرى رمبا تكون في اشد 
احلاجة إليهم وقد تؤكد االيام على جنومية 

هؤالء بعيدا عن عمالقي القاهرة.
واس���تعد األهلي جيدا لضربة البداية 
أمام غزل احمللة بقيادة جديدة من حس���ام 
البدري الذي تتجه إليه األنظار حول مدى 
جناحه من عدمه بعد ان تولى املسؤولية 
خلفا للبرتغالي مانويل جوزيه الذي حصد 
مع األهلي 19 بطولة حصيلة آخر 5 سنوات 
سيطر فيها على البطوالت احمللية واالفريقية 
وسطر تاريخا مع األهلي سيكون عبئا على 

أي مدير فني يخلف جوزيه.
ومتسك البدري منذ تولي املسؤولية في 
االهلي بطريقة لعب 4 � 4 � 2 رغم التحذيرات 
من صعوبة استيعاب الالعبني لهذه الطريقة 
الت���ي حتتاج الى العبني في منطقة الدفاع 
يجيدون اللعب رجل لرجل، ولكن ضعف 
خط دفاع األهلي واهتزاز مستوى معظم 
العبيه وعدم اللعب بتلك الطريقة مع جوزيه 

شكك الكثيرون في قدرة األهلي على مواصلة 
طريق البطوالت رغم شراء احد عشر العبا 
هم عطية البلقاس���ي ومحمد فضل وعالء 
ش���عبان ووائل ش���فيق واجلزائري امير 
سعيود وس���عد الدين سمير واسالم عبد 
اللطيف ورضا بخيت والليبيري فرانسيس 
دوي ومحمد خلف وش���ريف عبدالفضيل 
باالضافة الى عودة عماد متعب ومصطفى 

شبيطة واحمد فاروق.
ويعقد اجلهاز الفني لالهلي آماال كبيرة في 
الفوز على غزل احمللة لكسر حالة االحتقان 
التي يعيشها بسبب حالة الترقب التي يشعر 
بها نتيج���ة الرهان على جناح البدري في 

خالفة جوزيه.
ورغم سلسلة الهزائم املتكررة في فترة 
اإلعداد والتي بدأت بغلطة سراي الترك���ي 
0 � 1، وباي���ر ليڤرك���وزن االملان���ي 0 � 2، 
ف�رغ�م بطولة السوبر املصري امام ح�رس 
احل��دود 0 � 2، وسلتيك االسكوتلندي 0 � 5، 
وبرشلونة 1 � 4 إال ان كثيرين يراهنون على 
جناح البدري في مهمته الصعبة واخلروج 
بالفريق الى منطقة النجاة وإعادة الروح 
من جديد لفريق تركه جوزيه هشا متهالكا 
بعد ان اس���تنفذ قواه على مدار 5 سنوات 

دون توفير البديل.
ام���ا غزل احمللة فان أقصى طموحه في 
املباراة اخلروج بنقطة التعادل على اعتبار 
انه يالقي اقوى الف���رق املصرية في ال� 5 

سنوات االخيرة.
ويراهن ش���ريف اخلشاب املدير الفني 
للمحلة على العبيه اجلدد كرمي عادل القادم 
من االوليمبي وش���ريف رجب من الزمالك 

ومحمد فوزي من االحتاد.
يعتمد أنور سالمة املدير الفني إلنبي على 

القوة الضاربة زيكا جوري واحمد رؤوف 
وعبدالعزيز توفيق واحلارس محمد عامر 

باالضافة لنادر العشري.
واستعد االسماعيلي للدوري ب� 5 مباريات 
ودية مع الفرق املصرية: املصري والقناة 
وحرس احلدود واجليش والشرطة والشباب 

البحريني.
ورغم انضمام شريف عبدالفضيل، ومحمد 
فضل لالهل���ي اال ان الفريق دعم صفوفه 
بعصام احلضري أحسن حارس في أفريقيا 
سيون السويس���ري ومحمد ابومسلم من 
ستراسبورغ الفرنس���ي ومحمد السليتي 

القادم من امللعب التونسي.
على صعيد آخر، مني املنتخب املصري 
للشباب باخلسارة االولى في البطولة الدولية 
الودية مبدينة سون الكورية اجلنوبية امام 
نظيره الكوري اجلنوبي 0 � 1 من ركلة جزاء 

مشكوك في صحتها.
ويلعب املنتخب املصري مباراته األخيرة 
اليوم مع جنوب افريقيا في ختام البطولة 
والتي تشهد أيضا مباراة بني كوريا اجلنوبية 
واليابان، وبناء على نتيجة املباراتني سيتم 

حتديد بطل الدورة.
من ناحية ثانية، أكد املشرف العام في إنبي 
عالء عبدالصادق ان مجلس اإلدارة برئاسة 
طارق غنيم وافق على فكرة احتراف أحمد 
احملمدي الظهير األمين للفريق في سندرالند 

اإلجنليزي بداية من املوسم املقبل.
وقال في تصريح لوكالة األنباء األملانية 
إن املفاوضات تأخذ صفة الشرعية والرسمية 
وذل���ك بتواجد وفد من مس���ؤولي النادي 
اإلجنليزي في القاهرة للتفاوض مع مسؤولي 
إنبي، واالتفاق على كل التفاصيل اخلاصة 

بالصفقة.

قطار الدوري المصري ينطلق اليوم تحت شعار »عودة النجوم إلى الديار«

األهلي يبدأ الدفاع عن اللقب أمام غزل المحلة

فريدريتش: مازال األمر مبكرًا للتفكير
في المشاركة في كأس العالم 

عندما يتم التطرق إلى العبي النخبة في منتخب املانيا، 
فإن أس����ماء ميكايل باالك وميروسالف كلوزه وفيليب الم 
تكون بارزة، بيد أن عنصرا مهما في منتخب »املانشافت« 
دائم����ا ما يتم إهماله وال يعطى حقه كما يجب، وهو مدافع 

هرتا برلني أرني فريدريتش. 
ميلك هذا املدافع السريع واملخضرم 66 مباراة دولية في 
سجله، ويعتبر من أكثر العبي منتخب املدرب يواكيم لوف 
خبرة حتى انه حمل شارة القائد 4 مرات في مسيرته الدولية 
حتى اآلن. وخالل كأس العالم 2006 التي استضافتها بالده، 
شارك فريدريتش في 6 من مباريات منتخب بالده السبع. 
وبعد أن حل ثالثا في كأس العالم عام 2006، ووصيفا في 
كأس أوروب����ا 2008، يأمل املنتخب األملاني أن يعتلي أعلى 
منص����ة التتويج في كأس العالم املقبلة في جنوب أفريقيا 
2010. تكلم قائد هرتا برلني عش����ية انطالق املوسم احمللي 
إلى موقع »فيفا« عن التحديات التي تنتظره على صعيدي 

النادي واملنتخب االملاني. 
قبل أن نتحدث عن املستقبل، دعنا نلقي نظرة على املوسم 
الفائ��ت. تصدر هرتا برلني ترتيب الدوري احمللي في 5 مراحل 
حت��ى انه تقدم في إح��دى الفترات بفارق 4 نق��اط عن أقرب 
منافس��يه، قبل أن ينهي املوس��م في املرك��ز الرابع. هل كنت 

راضيا عن املوسم ككل؟
 لقد حققنا األهداف التي وضعناها قبل انطالق املوسم، 
والواق����ع أننا حققنا أفضل مما توقعنا خصوصا أن بعض 
النقاد رشحنا لكي ندخل معركة الهبوط. لألسف لم نتمكن 
من احتالل مركز مؤهل ل����دوري أبطال أوروبا في النهاية، 
وعلى أي حال فإن خس����ارتنا أمام شالكه 4-0 في اجلولة 

االخيرة، ال تسمح لنا بخوض هذه املسابقة. 
في نهاية املوسم الفائت قام املنتخب األملاني بجولة آسيوية 
تضمنت مباريات مع الص��ني )1-1( ومع االمارات )7-2(. أثارت 
هذه اجلولة انتقادات عنيفة خصوصا وأن بعض أبرز الالعبني 

لم يكن ضمن صفوف املنتخب. كيف تصف لنا هذه اجلولة؟
 مت وضع برنامج اجلولة قبل فترة طويلة. لدينا العديد 
م����ن املباريات املهمة في تصفي����ات كأس العالم، وبالتالي 
ف����إن التجارب مهمة. عل����ى اجلميع أن يتحم����ل هذا األمر 

ويتقبله. 
قدم��ت إلى هرتا برلني قبل 7 س��نوات، هل تفكر في اللعب 

في ناد آخر أم تريد االستمرار في صفوف فريقك احلالي حتى 
نهاية مسيرتك؟

 لقد جددت عقدي في نهاية العام املاضي، وهدفي البقاء في 
برلني ألنها مدينة رائعة، والنادي يدار بطريقة محترفة. 

ه��ل أنت واث��ق من قدرة هرت��ا برلني على املنافس��ة على 
األلقاب هذا املوسم؟

 يجب االنتظار. لألسف ال منلك القدرة على التعاقد مع 
أس����ماء كبيرة، ولكنني متفائل بأننا منلك تشكيلة جيدة. 
ال أستطيع أن اطلق الوعود اجلازمة، بأننا سننافس على 
املراكز األول����ى، ألنك دائما في حاجة إلى بعض احلظ لكي 
حتقق هذا األمر. كما أن الفرق التي أنهت املوس����م الفائت، 
متقدمة علينا في الترتيب عززت صفوفها، وستكون أكثر 

إصرارا على التغلب علينا هذا املوسم. 
أنت قائ��د هرتا برلني وأح��د أكثر الالعبني اس��تقرارا في 
املس��توى، كما أنك أحد األس��ماء االولى في تش��كيلة منتخب 
أملانيا. إال أن اس��مك غير متداول كثيرا عندما يتم التطرق إلى 
النج��وم املؤثرين في املنتخب، هل تش��عر أن ال��رأي العام ال 

يعيرك االهتمام الالزم؟
 هذا األمر ال يعني لي الكثير، إذا كان الرأي العام ال يعيرني 
اهتماما، فكل ما يهمني هو أن يكون مدرب املنتخب راضيا 
عما أقدمه. يدرك امل����درب يواكيم لوف طريقة لعبي وماذا 

ينتظر مني وأثق متاما أنه يستطيع االعتماد علي. 
ش��اركت في نهائيات كأس العال��م، وفي كأس أوروبا وفي 
بطول��ة كأس القارات. هل ما زلت تتذكر مباراتك الدولية األولى 

ضد بلغاريا في 21 أغسطس 2002؟
 كانت النتيجة 1-1 في نهاية الش����وط االول، وشاركت 
مكان كريستوف ميتسلدر. بالطبع كنت متشوقا، ولكن في 
الوقت ذاته كنت أشعر بالتوتر. انتهت املباراة بالتعادل 2-2 

ولكنها كانت مباراة ودية. 
منذ تلك املباراة خضت 65 مباراة إضافية مدافعا عن ألوان 

املنتخب. ما أبرز محطاتك في »املانشافت«؟
 على الصعيد الشخصي، أعتقد أنها املباراة ضد االرجنتني 
في ربع نهائي كأس العالم 2006 في امللعب األوملبي في برلني، 
عندما فزنا بركالت الترجيح. األجواء كانت رائعة ولن أنسى 

اللحظة عندما أنقذ ينز ليمان ركلة اجلزاء احلاسمة.
لم تتمكن حتى اآلن من التسجيل على الصعيد الدولي...

 نعم، أدرك متاما إلى أين تريد أن تصل. آمل أن أس����جل 
هدفا قريبا. 

كيف تصف دورك في صفوف املنتخب؟
 كما قلت يدرك يواكيم لوف نقاط قوتي ونقاط ضعفي. 
ف����ي كأس أوروبا 2008، احتجت إل����ى مباراتني لكي أثبت 
نفسي أساسيا في التشكيلة، ولكن ال ميكن التفكير في أمور 
مماثلة بشكل مستمر، فعليك أن تثبت نفسك في التدريب 

وفي املباريات الرسمية. 

األمور جيدة

يتصدر املنتخ��ب األملاني ترتيب مجموعت��ه في تصفيات 
كأس العالم. هل ترى إمكانية حصول أي مشاكل ل� »املانشافت« 

قبل حسم مسألة التأهل؟
 األمور قد تسير بشكل سيئ في أي حلظة، ولكنها جيدة 
ف����ي الوقت احلالي. يتوجب علينا أن نحافظ على تركيزنا 

ونحترم جميع املنتخبات املنافسة. 
يب��دو منتخب روس��يا منافس��كم الرئيس��ي. كيف تقيم 

املنتخب الروسي؟
 املباراة ضد منتخب روسيا في ملعبه، قد تكون حاسمة 
في حتدي����د هوية متصدر املجموعة. ال ش����ك أن املنتخب 

الروسي هو منافسنا األبرز في التصفيات. 
ه��ل تتطلع إلى املش��اركة في كأس العالم جن��وب أفريقيا 

2010، وهل بدأت تفكر ماذا يعني اللعب هناك؟
 كال. مازال األمر مبكرا للتفكير في أمور مماثلة، أنا اآلن 

أصب تركيزي على املوسم اجلديد مع هرتا برلني. 
بعد احتالل املركز الثالث ف��ي كأس العالم 2006، ثم املركز 
الثاني في كأس أوروبا 2008، هل تثق بقدرة أملانيا على إحراز 

لقب املونديال العام املقبل؟
 لألسف، لن تكون األمور بهذه السهولة، فهناك العديد 
من املنتخبات القوية التي متلك أيضا طموحا مشروعا في 
إحراز اللقب من بينها أملانيا بالطبع. في بطولة مثل كأس 
العالم، يجب أن تتوافر عناصر كثيرة في الوقت املناسب، 
وعل����ى جميع الالعبني أن يحافظوا عل����ى لياقتهم البدنية 
بعيدا عن االصاب����ات. إذا توافرت هذا األمور فإنني ال أرى 
عائق����ا يحول دون إحراز أملانيا ال����كأس. ولكن في البداية 

علينا ضمان التأهل ثم لكل حادث حديث.

وصف مباراة ألمانيا مع روسيا بـ »الحاسمة« وأكد عدم قدرة هرتا برلين على ضم أسماء كبيرة 


