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39  وجه أوليڤر كان احلارس األملاني املعتزل انتقادات 
عنيفة لالعبي نادي بايرن ميونيخ األملاني بعد األداء 
املتواضع في ثالث مباريات في الدوري حصل خاللها 
النادي على نقطتني من تعادلني وهزمية, وقال احلارس 
السابق ملنتخب أملانيا ونادي بايرن ميونيخ في حديث 
لصحيفة »بيلد« نشرته في عددها امس إن الالعبني 
يفتقدون بش���دة إلى الثقة بالنفس فضال عن غياب 

الشعور بالتفوق والثقة في النجاح.
وفي اإلطار نفس���ه، قال النجم الس���ابق شتيفان 
ايڤنبرغ للصحيفة إن أندية القمة العاملية لديها على 
األق���ل حارس عمالق، وهو األمر الذي غاب عن نادي 
بايرن ميونيخ بعد اعتزال احلارس أوليڤر كان، وطالب 
بضم تيم فيسه، حارس نادي فيردر برمين، لتمتعه 

بقدرات خاصة تقترب من قدرات اوليڤر كان.

كان وايڤنبرغ ينتقدان بايرن ميونيخ 

 جبان يتهم بوظو بتجاوز القانون عبر »فيفا«

القضاء أنصف حياة آل خليفة في »الطاولة«

الزمالك يتعادل مع المقاولون

انتقد احمد جبان، رئيس االحتاد السوري املنحل 
لكرة القدم، العميد فاروق بوظو رئيس اللجنة املؤقتة 
لالحتاد الرياضي العام في سورية، عبر خطاب حاد 
اللهجة وجهه لالحتاد الدول����ي لكرة القدم )فيفا(، 
وحصل����ت وكالة »فرانس برس« على نس����خة من 

اخلطاب الذي يفترض ان يصل ل�»فيفا«.
وجاء في مقدمة اخلطاب املوجه لسكرتير »فيفا« 
جيرميي فالكه: »ردا على كتابكم املرسل لنا بتاريخ 
2009/8/19 مبوضوع االحتاد الس����وري لكرة القدم 
فانني ارفع لكم تقري����را مفصال عن وضع االحتاد 
الس����وري، بتاريخ 2009/7/28 اصدر العميد بوظو 

املكلف بتسيير امور االحتاد الرياضي العام بسورية، 
وهي اجلهة املسؤولة واملشرفة على الرياضة السورية 
بش����كل عام، قرارا رق����م 1859 يتضمن حل االحتاد 
السوري لكرة القدم.. ونظرا لكون هذا القرار مخالفا 
الحكام القانون السوري واملرسوم اجلمهوري رقم 
7 اضافة ملخالفته قوانني ال�»فيفا« ولوائح االحتاد 
الس����وري، رفض االحتاد السوري تنفيذ هذا القرار 
ملخالفته القوانني..«. وتابعت الرسالة: »ونظرا ملؤازرة 
القيادة السياسية ملوقف االحتاد السوري لكرة القدم 
تراجع العميد بوظ����و عن قرار احلل رغم انه ابدى 

كل حتد ل�»فيفا«.

المنامة ـ ناصر محمد
أسدل الس���تار على أطول قضية رياضية 
رفعت في احملاكم البحرينية: وجاء فيها احلكم 
النهائي لصالح احتاد كرة الطاولة السابق برئاسة 
الش���يخة حياة آل خليفة رئيس���ة احتاد كرة 
الطاولة السابق، و3 من أعضاء املجلس وهم: 
جاسم بوسهيل � نائب الرئيس، فريد قازروني 
� امني السر، وابراهيم سيادي � عضو املجلس، 
وذلك بعد صدور احلكم القضائي من احملكمة 
الكبرى املدنية والذي أيد االس���تئناف، وحكم 
مبسؤولية عبداجلليل أسد من املؤسسة العامة 
للشباب وكذلك رئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة بصفته عن واقعة القذف وقد حكم 
بتعويضات قدرتها احملكمة ب� 8 آالف للمدعية 

األولى و5 آالف لآلخرين.
وكانت الش���يخة حياة آل خليفة واخوانها 
اعضاء املجلس الس���ابق ال���ذي حل بقرار من 
رئيس املؤسسة اضافة ملا ورد منه من كلمات 

خارجة عن النط���اق املعروف ومنها التدليس 
والتزوير، قد رفعت القضية للمحكمة في شهر 
يونيو 2005 وظلت مستمرة مع متسك الطرف 
االول بحصوله���م على حقوقهم كاملة جراء ما 

حدث لهم من ضرر.
ويأتي هذا احلكم بعد ان شغلت هذه القضية 
الرأي العام الرياضي البحريني بشكل عام على 

مدى أكثر من 4 سنوات مضت.
علما ان احملكم���ة قد أصدرت حكما في عام 
2005 ببطالن قرار احل���ل وإعادة املجلس الى 
وضعه االعتيادي، اال ان ما تعرض له املجلس من 
مضايقات وأمور خارجة عن النطاق االعتيادي 
ادى الى اس���تقالة املجلس السابق بالتالي الى 

رفع القضية.
من جهة أخ���رى، أعلن احتاد الكرة عن بدء 
انطالقة مباريات املوس���م اجلديد 2010/2009 
اعتبارا من 24 س���بتمبر املقبل ألندية الدرجة 

األولى.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أنقذت رأس سيد مسعد مهاجم الزمالك فريقه 
من خسارة ثانية في الدوري املمتاز بتسجيله 
التعادل في الوق���ت بدل الضائع مع املقاولون 
بنتيجة 2 � 2 في لقاء ش���هد 4 أهداف في ختام 
املرحلة الثالثة من املسابقة. وقامت رأس محمد 
محسن ابوجريشة بنفس الدور مع االسماعيلي 
الذي أفلت من هزمية جديدة مع مدربه اجلديد 
عماد سليمان، ليخطف ابوجريشة هدف التعادل 
امام بتروجيت في الدقائق األخيرة من املباراة. 
ومن الطريف ان هذين التعادلني خدما بصورة 
مباشرة فريق النادي االهلي الذي كان قد تعادل 
مع حرس احلدود في مباراة قوية، ليس���تمر 

االهلي على الصدارة مبشاركة بتروجيت.
تقدم املقاول���ون بهدفني لكل من عالء كمال 
العب الزمالك الس���ابق في الدقيقة 37، ومحمد 
س���مارة في الدقيقة 40، وسجل هدفي الزمالك 
محمود فتح اهلل في الدقيقة 61، وسيد مسعد 
في الدقيقة 93. التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 
4 نقاط من 3 مباريات ليحتل املركز الس���ادس 
بفارق األهداف عن احتاد الشرطة، بينما رفع 
املقاولون رصيده إل���ى 3 نقاط من 3 تعادالت 

في املركز الثامن.
وأوقف اإلس���ماعيلي انتص���ارات مضيفه 
بتروجيت في الدوري املمتاز بتعادلهما ضمن 
اجلولة الثالثة للمسابقة التي يتصدر جدولها 
األهلي وبتروجيت بس���بع نق���اط لكل منهما. 
وتقدم أصح���اب األرض في الدقيقة 34 بركلة 
جزاء سجلها إريك بيكوي وتعادل محمد محسن 
أبوجريشة جنم اإلسماعيلي لفريقه في الدقيقة 

82. وتوقف رصيد بتروجيت عند 7 نقاط لكنه 
يتصدر الترتيب بفارق األهداف عن األهلي، وفي 
الوقت نفسه احتل اإلس���ماعيلي املركز ال� 14 
برصيد نقطتني فقط بعد 3 مباريات في الدوري. 
التعادل ه���و الثاني بني الفريقني في لقاءاتهما 
خ���الل الدوري املمتاز ليحافظ بتروجيت على 

تفوقه في املواجهات املباشرة مع الدراويش.

تجمع »الفراعنة« اليوم

يبدأ املنتخب املصري جتمعه اليوم االربعاء 
في معسكره املفتوح في أحد فنادق 6 أكتوبر، 
على ان يحصل الالعبون على راحة في اليوم 
التالي اللتقاط األنفاس قبل بدء املعسكر املغلق 
األساسي، واملقرر ان يدخل املنتخب فيه ابتداء 
من يوم 29 ويس���تمر حتى موعد الس���فر الى 
رواندا، الذي تقرر ان يك���ون على منت طائرة 
خاصة يوم 2 س���بتمبر املقبل، اي قبل موعد 
املواجهة املرتقبة امام منتخب رواندا ب� 3 أيام 

كاملة واملقرر لها يوم 5 من نفس الشهر.

900 ألف جنيه للتحكيم

وافق مجلس إدارة االحتاد املصري برئاسة 
س���مير زاهر في اجتماع���ه األخير على جميع 
طلبات محمد حسام الدين رئيس جلنة احلكام 
الرئيسية باالحتاد، والتي تقدم بها في مذكرة 
رس���مية ملجلس اإلدارة قبل االجتماع، والتي 
متثلت في صرف 900 ألف جنيه قيمة مستحقات 
احلكام بجميع درجاتهم األولى والثانية الثالثة 
والكرة النسائية عن شهور مارس وإبريل ومايو 

من املوسم املاضي.

كأس »برنابيو« تاج على رأس ريال 

غروسو يقترب من يوڤنتوس 

شارك الهولندي رود ڤان نيستلروي مهاجم 
ريال مدريد في اول مب���اراة له امام روزنبرغ 
النرويجي في كاس »سانتياغو برنابيو« بعد 
غياب طويل ع���ن املالعب منذ نوفمبر املاضي 
بس���بب اصابة في الركبة وخضوعه لعملية 
جراحية، وفاز ريال مدريد 4-0، واحرز االهداف 

كرمي بنزمية هدفني والسانا ديارا وراوول.
وتلقى ڤان نيستلروي حتية حارة من جماهير 
ريال مدريد عندما نزل ارض امللعب قبل نحو 
15 دقيقة من نهاية اللقاء الذي فاز فيه الفريق 
4-0 على روزنبورغ النرويجي في مباراة ودية 

قبل بداية املوسم اجلديد.
وخضع ڤان نيستلروي )33 عاما( لعملية 
جراحي���ة في الواليات املتح���دة لعالج اصابة 
في غض��روف ركبته اليمنى وتكهنت وسائل 
اعالم اس���باني��ة باالستغن��اء عن��ه بع��د ضم 

ريال مدري��د لكري�����م بنزمية مهاجم منتخب 
فرنسا.

من جهته، اعترف مدرب ريال مدريد التشيلي 
مانويل بيليغريني، بصعوبة مهمته خصوصا 
فيم���ا يتعلق ب� »ادارة« النج���وم الكبار الذين 
انضموا الى النادي امللكي هذا الصيف، ونقلت 
صحيفة »ماركا« احمللية ع���ن مدرب ڤياريال 
السابق قوله »هذا االمر سيكون التحدي االكبر 
في هذا املش���روع. العديد )من الالعبني( كانوا 

جنوم فرقهم، لن تكون املهمة سهلة«.
واض���اف بيليغريني الذي يأمل قيادة ريال 
مدريد الى اللقب بعدما توج به املوسم املاضي 
الغرمي التقليدي برشلونة، »انهم العبون دوليون 
لكن عليهم ان يتفهموا انه ال ميكنهم ان يلعبوا 
دائما.. الالعب بطبع���ه اناني دائما. الالعبون 

جميعهم يريدون ان يلعبوا دائما«.

ذك���رت الصحف االيطالي���ة الصادرة امس 
ان املداف���ع الدولي فابيو غروس���و في طريقه 
لالنتقال الى يوڤنتوس من ليون الفرنس���ي. 
وذكرت صحيفة »غازيتا ديللو س���بورت« ان 
مدرب يوڤنتوس تشيرو فيرارا اقنع ادارة النادي 

بالتعاقد مع غروسو خالل اجتماعه بها.
 وكشفت »غازيتا ديللو سبورت« ان اداريي 
يوڤنتوس وليون سيجتمعون غدا اخلميس في 
مونتي كارلو من اجل البحث في صفقة انتقال 

غروسو الى »السيدة العجوز«.

 سحق روزنبرغ برباعية

 )رويترز(القائد راوول وغوتي يرفعان كأس »برنابيو«

صراع على الكرة بني العبي الزمالك واملقاولون

)رويترز(مهاجم ليڤربول فرناندو توريس يحول كرة رأسية وديرك كوييت يسانده بني مدافعي استون ڤيال 

سقوط مريع لليڤربول أمام أستون ڤيال 
س����قط ليڤربول وصيف بطل 
املوسم املاضي امام ضيفه استون 
ڤيال للمرة االولى منذ ثمانية اعوام 
بعدما خسر امامه 1-3 على ملعب 
»انفيلد« في ختام املرحلة الثالثة 

من الدوري االجنليزي.
ولم يذق استون ڤيال طعم الفوز 
على ليڤربول منذ 8 سبتمبر 2001 
عندما تغلب عليه في »انفيلد« ايضا 
بالنتيجة ذاتها وس����جل االهداف 
حينها دي����ون دابلن ولي هندري 
وداري����وس فاس����ل، مقابل هدف 

لستيڤن جيرارد.
وف����رض ليڤرب����ول افضليته 
وحصل على فرصة ثالثية لتوريس 
وبنعيون والقائد جيرارد، بدأها 
االول عندما اخفق في تس����ديدته 
رغم وج����وده في م����كان مثالي، 
فوصلت الكرة ال����ى الثاني الذي 
مني باملصير ذاته فس����قطت امام 
الثالث الذي اصطدم بدوره بتألق 
فريدل )9(. وواصل فريق املدرب 
االسباني رافايل بينيتيز ضغطه 
وهدد مرم����ى فريدل مجددا وهذه 
املرة بتسديدة صاروخية اطلقها 
جيرارد م����ن خارج املنطقة لكنها 
علت العارض����ة بقليل )15(، قبل 
أن تتراجع وتيرة اندفاع صاحب 
االرض ما سمح لضيفه باالنطالق 
تدريجيا نحو الهجوم وجنح من 
»نصف فرصة« في افتتح التسجيل 
في الدقيقة 34 بهدية من البرازيلي 
لوكاس ليفا الذي حول برأسه وعن 
طريق اخلطأ ركلة حرة نفذها اشلي 
يونغ في شباك حارسه االسباني 
خوسيه رينا. وعندما كان الشوط 
االول يلفظ انفاسه االخيرة وسط 
عصبية زائدة من العبي ليڤربول 
ومدربهم بينيتيز، خطف الضيوف 
هدفا ثانيا في الوقت بدل الضائع 
عبر كورتيس ديفيس الذي ارتقى 
اعلى من جاميي كاراغر ملالقاة ركلة 
ركنية نفذها نيكي شوري من اجلهة 
اليمنى الى القائم القريب ويحول 
الكرة برأس����ه داخل ش����باك رينا 
)2+45(. واستهل ليڤربول الشوط 
الثاني ضاغطا وكانت اولى فرصه 
بتسديدة بعيدة من االرجنتيني 
خافيير ماس����كيرانو لكن فريدل 

لم يجد صعوبة في التعامل معها 
)47(، ثم اتبعها جيرارد باخرى من 
ركلة حرة ابعدها احلارس االميركي 
ببراع����ة )56( ثم تدخ����ل مجددا 
وتألق في صد رأس����ية الهولندي 
ديرك كوييت من حتت العارضة 

االرجنتيني اميليانو اينسوا املندفع 
من اخللف فتوغل في املنطقة قبل 
ان ميرر كرة على طبق من فضة 
لتوريس الذي سددها داخل الشباك 
اخلالية. ولم تدم فرحة اصحاب 
االرض كثيرا النه سرعان ما عاد 

اثر ركلة ركنية نفذها جيرارد من 
اجلهة اليمن����ى )58(. لكن الفرج 
جاء اخيرا وجنح ليڤربول في هز 
شباك احلارس االميركي في الدقيقة 
72 بعد لعبة جماعية وصلت من 
خاللها الكرة الى الظهير االيس����ر 

الفارق الى هدفني عندما احتسب 
احلك����م مارتن اتكينس����ون ركلة 
جزاء الس����تون ڤيال بعد خطأ من 
جيرارد على نيجي����ل ريو كوكر 
داخ����ل املنطقة، فانبرى لها يونغ 

بنجاح )75(.

في إعادة لسيناريو »إنفيلد« منذ 8 أعوام

أرسنال وشتوتغارت وأولمبياكوس
مرشحة للتأهل إلى دور المجموعات

الشارقة يضم داسيلفا ودي ليمار

يقترب ارسنال االجنليزي وشتوتغارت االملاني واوملبياكوس 
اليوناني بقوة من بلوغ الدور االول )دور املجموعات( في مرحلة 
االياب من الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
وفي مرحلة الذهاب فاز ارس���نال على سلتيك االسكوتلندي 
2 - 0، وشتوتغارت على تيموشوارا الروماني بالنتيجة ذاتها، 
واوملبياكوس على شيريف تيراسبول املولدافي بنتيجة مماثلة، 
وحقق ارسنال فوزه الثاني على التوالي في بطولة اجنلترا على 
حس���اب بورتسموث 4 - 1، ويختلف الوضع قليال بالنسبة الى 
ش���توتغارت )فوز وتعادل وخس���ارة( الذي تعادل مع مضيفه 
بوروس���يا دورمتوند 1 - 1 في احدى مباريات القمة في املرحلة 

الثالثة.
ولن يكون الوضع صعبا بالنسبة الى اوملبياكوس الذي سيلعب 
باحتمال الفوز والتعادل وحتى اخلسارة شرط اال تصل النتيجة 
الى 2 - 3 حيث سيتم في هذه احلالة اللجوء الى التمديد ورمبا 

ميتد ذلك الى ركالت الترجيح.
وف���ي ابرز املباريات االخرى، تبق���ى النتيجة معلقة في لقاء 
فيورنتينا االيطالي وضيفه س���بورتينغ لشبونة وصيف بطل 
الدوري البرتغالي )الذهاب 2 - 2( مع افضلية نسبية لصاحب 
االرض الذي سيحاول اس���تغالل خسارة الفريق الزائر االخيرة 
امام س���بورتينغ براغا 0 - 1 في الدوري البرتغالي، علما انه لم 
يحقق هو نتيجة مثالية امام مضيفه بولونيا واكتفى بالتعادل 

معه 1 - 1.

أعلن نادي الش���ارقة االماراتي لكرة القدم عن باكورة تعاقداته 
االجنبية بعدما ضم الى صفوفه البرازيليني مارسيليو اوليفييرا 

داسيلفا ورافائيل راموس دي ليمار.
وتعاقد الشارقة مع داسيلفا )25 عاما( مهاجم نافال البرتغالي 
ملدة عامني ليحل بديال ملواطنه اندرسون دي كار الذي انضم الى 
اخلليج )درجة ثانية( ومع دي ليمار )22 عاما( مدافع فيرجينس 

احد اندية الدرجة الثانية في البرازيل ملدة عام.
ويسعى الشارقة الى ضم مهاجم االسماعيلي املصري الدولي 
العراقي مصطفى كرمي ليلعب في صفوفه كالعب آس���يوي، كما 
يبحث عن العب وس���ط أجنبي يكون بديال جلان كارلوس الذي 

مت االستغناء عن خدماته.

عالميةمتفرقاتفي إياب التمهيدي الثالث ألبطال أوروبا

تعاقد ايڤرتون االجنليزي مع العب وس���ط لوكوموتيف موس���كو الروسي دينييار 
بليالتدينوف ملدة 5 أعوام، حسب ما أعلن فريق العاصمة الروسية.

وقع املدافع الدولي جوليون ليس��كوت مع مانشس��تر سيتي الذي يسعى الى الدخول بقوة 
على خط الصراع على لقب الدوري االجنليزي هذا املوسم، عقدا ملدة 4 مواسم قادما من ايڤرتون، 
وذلك حسب ما أعلن فريقه اجلديد بعد ساعات معدودة على تعاقده مع املدافع البرازيلي املخضرم 

سيلفينيو.
اص���درت بريطانيا مجموعة جدي���دة من طوابع البريد تص���ور 10 رياضات من بني 

الرياضات التي ستشملها دورة األلعاب األوملبية القادمة 2012 في لندن.
قال فريق ياماها الذي ينافس في بطولة العالم للدراجات النارية إن املتسابق االسباني خورخي 

لورينزو مدد تعاقده ملدة عام ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2010.
ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية أن التسيو وافق على انتقال مدافعه لورنتزو سيلفستري 

إلى فيورنتينا مقابل نحو 6 ماليني يورو )8.5 ماليني دوالر(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:451أوملبياكوس � تيراسبول

اجلزيرة الرياضية +9:452نيقوسيا � كوبنهاغن

اجلزيرة الرياضية +9:456شتوتغارت � تيميشوارا

اجلزيرة الرياضية +9:454أرسنال � سلتيك

اجلزيرة الرياضية +9:455فيورنتينا � لشبونة


