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43  كشف الفرنسي ارسني فينغر مدرب ارسنال االجنليزي 
ان العب وسطه الدولي االسباني فرانسيسك فابريغاس 
قد يش����ارك في قمة املرحلة الرابعة من الدوري احمللي 
امام م����ان يونايتد حامل اللقب بعدما تبني ان االصابة 
التي يعاني منها ليس����ت خطي����رة.  وكان فابريغاس 
تعرض الصابة في فخذه السبت املاضي خالل مباراة 
فريقه مع بورتس����موث )4-1( في الدوري االجنليزي، 

وكانت التوقعات األولية تشير الى احتمال غيابه عن 
املالعب ملدة ثالثة اسابيع، اال ان مدربه فينغر اكد اليوم 
ان الفحوصات اظهرت عدم وجود أي اصابة عضلية.  
وتابع فينغر »لم يشارك فابريغاس في التمارين واكدت 
الفحوص����ات التي خضع لها ان����ه ال يعاني من اصابة 
عضلي����ة لكن ما يحتاجه هو بضع����ة ايام من الراحة. 

ميلك فرصة ان يكون جاهزا ألولد ترافورد. 

احتمال مشاركة فابريغاس أمام مان يونايتد

فوز غوليان بسباق »ريد بول« الجوي

هذا اجلزاء. إني سعيد بجولتي 
وبأداء طائرتي أيضا«.

وقد حضر احلدث نحو 650 
ألف مشاهد جتمعوا على ضفاف 
نهر الدانوب، مشكلني أكبر جمهور 
في هذه البطولة حتى اليوم، مع 
بقاء جولتني، األولى في بورتو 
في الشهر املقبل، والنهائيات في 

برشلونة في أكتوبر 2009.
البطل احمللي، بيتر  وحصل 
بيش����يني على املركز العاش����ر، 
بالرغم من تشجيع اجلمهور له 

في بودابست.

املرك����ز الثاني ف����ي عامي 2008 
و2009، قائال: »إنه ش����يء جيد. 
ل����م أتوق����ع أن أك����ون ثانيا في 
بودابس����ت، خاص����ة بعد نتائج 
التمارين خالل هذا األسبوع. مما 
يؤكد على أن املنافس����ة ستكون 

شديدة للغاية«.
من ناحيته علق آرتش قائال: 
»كانت جولتي جيدة. لقد سمعت 
أنني حصلت على ثانيتني جزاء 
ولكني توقع����ت احلصول على 
املركز الثاني أو الثالث. أريد فقط 
أن أعرف خطئي للحصول على 

حقق األميركي مايكل غوليان 
ف����وزه األول بس����باق »ريد بل« 
اجلوي خالل جولة بودابس����ت 
التي حضرها 650 ألف مش����اهد 
جتمعوا على ضفاف نهر الدانوب. 
واحتل البريطاني بونهوم املركز 
البطولة  الثاني متص����درا بذلك 
النمساوي هانس  ومتفوقا على 
آرتش الذي حل رابعا وأبعد عن 
منص����ة التتويج للم����رة األولى 
هذا املوسم. أما بالنسبة لألملاني 
املبتدئ ماتياس دول����درر، فقد 
قام بتحقيق إجناز في مسيرته 
الرياضية محققا املركز اخلامس 
في الس����باق. وبعد فوزه، علق 
غوليان قائال: »إنه شعور رائع. 
إنها مشاركتي الرابعة في السباق. 
كان من الصعب جدا احلصول على 
الطائرة اجليدة واحملرك الصحيح. 
وبعد 4 سنوات من اجلهد الكثير، 

إنه لشعور مميز بالفعل«.
واحتدمت املعركة بني بونهوم 
وآرتش في احملط����ة الرابعة من 
بطولة سباق »ريد بل« اجلوي في 
بودابست. وقد برهنت العاصمة 
املجرية على أنها احملطة األساسية 
في كل عام، مع وجود 3 من بني 
4 أفضل طيارين مرشحني للفوز 
بالبطولة. بسبب ذلك كان على 
آرت����ش أن يدافع ع����ن تصدره 
البطولة، ولكن أدى بشكل سيئ في 
اجلولتني األخيرتني وحصل على 

ثانيتني إضافيتني كجزاء له.
وعلق بونه����وم الذي يتطلع 
للف����وز بالبطولة، وبعد احتالله 

عرض جوي رائع في سباق بودابست

البرتغالي كريستيانو رونالدو مطالب بتقدمي عرض أفضل في ريال مدريد

بركات يعود إلى »الفراعنة«واألهلي  يستعد للطالئع بمباراتين
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواصل املنتخب املصري لكرة القدم 
تدريباته في املعسكر التدريبي الذي 
يقيمه في مدينة 6 اكتوبر باش���راف 
الفني بقيادة حس���ن شحاتة  اجلهاز 
املدي���ر الفني وش���وقي غريب املدرب 
العام وحمادة صدقي املدرب املساعد 
واحمد سليمان مدرب حراس املرمى، 
استعدادا للمواجهة املرتقبة امام منتخب 
رواندا املقررة في 5 س���بتمبر املقبل 
ضمن اجلولة الرابع���ة من املجموعة 
الثاني���ة للتصفيات االفريقية املؤهلة 
ملونديال كأس العالم 2010 في جنوب 

افريقيا.
وكان اجلهاز الفني قد أعلن مؤخرا 
أسماء الالعبني املختارين للمباراة املهمة 
أمام رواندا، وشهدت القائمة انضمام 
اجلدد: محمد شعبان العب بتروجيت 
وأحمد سالمة مهاجم حرس احلدود، 
ودودي اجلباس مهاجم ليرس البلجيكي، 
وعودة محمد بركات جنم األهلي بعد 
تألقه في افتتاح الدوري، واس���تبعد 
محمد زيدان احملترف في بوروس���يا 
دورمتوند األملاني، وشيكاباال وحازم 
إمام العب���ي الزمالك. وجتاهل اجلهاز 
الفني الثنائي الهجومي للزمالك ايضا 

احمد حسام »ميدو« وعمرو زكي.
القائمة: عصام احلضري  وضمت 
)اإلس���ماعيلي(، محمود أبو السعود 
)املنصورة(، الهاني سليمان )االحتاد 
السكندري(، هاني سعيد ومحمود فتح 

اهلل )الزمال���ك(، محمد بركات ووائل 
جمعة وس���يد معوض وأحمد فتحي 
وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة )األهلي(، 
أحمد سعيد أوكا وأحمد عيد عبدامللك 
وأحمد كمال وأحمد س���المة )حرس 
احلدود(، أحمد احملمدي وعبدالعزيز 
السيد  توفيق وأحمد رؤوف )إنبي(، 
حمدي ومحمد شعبان )بتروجيت(، 
دودي اجلباس )لي���رس البلجيكي(، 
محمد شوقي )ميدلزبره اإلجنليزي( 

وحسني عبدربه )أهلي دبي(.

إنبي يسقط الجونة

وعلى صعيد الدوري املصري، أحلق 
انبي أول هزمية بضيفه اجلونة 2 � 1 

في االسبوع الثالث.
جاء اللقاء سريعا وعصيبا وشهد 
9 بطاق���ات صفراء وحالة طرد لالعب 
وسط اجلونة حسني علي في الدقيقة 
78 لضرب���ه العب انبي دون كرة. كما 
اعترض اجلهاز الفني للفريقني كثيرا 
على احلكم خاصة في الشوط الثاني، 
وطرد احلكم أيضا سامي الشيشيني 

مدرب اجلونة.
وسيطر انبي في الشوط االول وتقدم 
عن طريق املهاجم العاجي زيكا جوري 
في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني نظم 
اجلونة صفوفه واحرز هدف التعادل 

عبر عرفة السيد في الدقيقة 73.
وقدم اجلونة الذي صرف 15 مليون 
جنيه لشراء الالعبني أداء جيدا، لكن 

إنب���ي تقدم مجددا بواس���طة العاجي 
ديفونية من ك���رة عرضية للمحمدي 

في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد انبي الى 6 نقاط في 
املركز الس���ادس، بينما جتمد رصيد 
اجلونة عند نقطتني في املركز ال� 13.

من ناحية أخرى، عني املدرب حلمي 
طوالن مدربا لفريق االحتاد السكندري 
خلفا للمدرب ط���ه بصري الذي تقدم 
باستقالته إلى محمد مصيلحي رئيس 
النادي السكندري بعد هزمية الفريق 
أمام طالئع اجليش باإلس���كندرية في 

املرحلة الثالثة من الدوري.
ولعب االحتاد 3 مباريات في الدوري 
هذا املوسم، خسر في اثنتني وتعادل في 
واحدة. وأصبح بصري هو املدرب الرابع 
هذا املوسم الذي يقال من منصبه بعد 
انور سالمة )انبي( والصربي نيبوشا 
)اإلسماعيلي( وشريف اخلشاب )غزل 

احمللة(.

األهلي يستعد للجيش

من جانب آخر، يستأنف اليوم االهلي 
تدريبات���ه على ملعب مختار التيتش 
باجلزيرة، اس���تعدادا ملواجهة طالئع 
اجليش في االسبوع الرابع من الدوري 

املقررة في 11 سبتمبر املقبل.
وكان اجلهاز الفني بقيادة حس���ام 
البدري قد تنفس الصعداء مؤخرا مع 
عودة معظم الالعبني الذين غابوا عن 
الصفوف احلمراء في بداية املنافسات، 

حي���ث كان الفريق يعان���ي من كثرة 
الغيابات في خط هجومه، فأسامة حسني 
كان يعاني من جزع في الرباط الداخلي 
للكاح���ل، اال ان مش���اركته في مباراة 
حرس احلدود االخيرة جاءت لتؤكد ان 
الالعب استعاد كثيرا من عافيته رغم 
انه شارك دقائق قليلة، واالمر نفسه 
ينطبق ايضا على الليبيري فرانسيس 
دو الذي غاب عن الفريق بسبب اصابته 

بجزع في العضلة اخللفية.
في الوقت نفسه، اليزال املهاجم احمد 
ب���الل يعاني من االصابة التي حرمته 
من املش���اركة في الدوري منذ بدايته 
حتى اآلن، ورمبا يش���هد لقاء الطالئع 

عودته.
وقرر اجلهاز الفني لألهلي خوض 
مباراتني وديتني خ���الل فترة توقف 
الدوري األولى أم���ام الرباط واألنوار 
في األول من سبتمبر املقبل، والثانية 

أمام النصر يوم 6 منه.
من جهته، قرر اجلهاز الفني لطالئع 
اجليش بقيادة ف���اروق جعفر املدير 
الفني، خوض 4 مباريات ودية استعدادا 
ملباراة االهلي، م���ن جانبه، أكد غامن 
سلطان املدرب العام للفريق، أن اجلهاز 
الفني يه���دف من خالل هذه املباريات 
إلى احلفاظ على جهوزية الالعبني التي 
وصلوا اليها بعد 3 مباريات من عمر 
الدوري، خاصة أن الفريق س���يواجه 
األهلي والزمالك واالس���ماعيلي على 

التوالي.

عالمية متفرقات

أعلن نادي نوتس كاونتي املنافس في 
دوري الدرجة الثالثة اإلجنليزي أنه تعاقد 
مع مدافع املنتخب اإلجنليزي السابق سول 

كامبل ملدة خمسة أعوام.
ورحل كامبل 34 عاما عن صفوف بورتسموث 
املنافس في الدوري اإلجنليزي املمتاز بعدما 

انتهى عقده بنهاية املوسم املاضي.
اعترف رئيس ن��ادي ليفورنو االيطالي 
لك��رة القدم الدو س��بينيلي ان مهاجم فريقه 
اليس��اندرو ديامانتي على وشك االنتقال الى 
وس��ت هام االجنليزي بع��د ان تلقى عرضا 

يصعب رفضه.
بدأ االحتاد األملاني لكرة القدم حتقيقا مع 
ينز ليمان حارس مرمى شتوتغارت ونيفني 
لس���وبوتيتش مدافع بوروسيا دورمتوند 

بشأن حادث االشتباك بينهما.

لم تنته مواجهة اجلارين اللندنيني اللدودين 
وس��ت هام وميلوول )درجة ثانية( في الدور 
الثاني من مسابقة كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفة لكرة القدم على خير، اذ شهد محيط 
ملعب »ابتون بارك« اخلاص باالول اعمال عنف 
بني جمهور الفريقني نتج عنها طعن رجل في 

الرابعة واالربعني من عمره.
يفكر مسؤولو فريق ريد بول املنافس 
في سباقات سيارات فورموال � 1 في تزويد 
سياراته مبحرك مرسيدس بدال من رينو، 

اعتبارا من العام املقبل.
وصرح هيلموت ماركو مدير الرياضة بفريق 
ريد بول لصحيفة »سالزبرغر ناخريشنت« 
قائ���ال إن أربع���ة أعطال واجهها الس���ائق 
سيبس���تيان فيتيل في محرك سيارته هذا 

املوسم هي التي دفعت الفريق للتغيير.

ريبيري سيكلف بمهمة صانع األلعاب
كشف الدولي الفرنسي فرانك ريبيري لصحيفة 
»بيلد« انه سيرضخ لطلب مدربه الهولندي لويس ڤان 
غال واداريي فريقه بايرن ميونيخ االملاني، وسيتولى 
مهمة صانع االلعاب »رقم 10« في النادي »الباڤاري«. 
ويلعب ريبيري عادة على اجلناح االيسر لكن افتقار 
الن����ادي »الباڤاري« الى صانع العاب يتواجد خلف 
املهاجمني دفع بڤان غال الى الطلب من النجم الفرنسي 
ان يتولى هذه املهمة التي يحملها على عاتقه عادة 

الالعب الذي يرتدي رقم 10 في الفريق.
وقال ريبيري ل� »بيلد«: »اشعر انه بامكاني ان 
ألعب بارتياح في اي مركز هجومي. اآلن، سأحاول ان 
اكون رقم 10. املهم هو ان اكون مرتاحا في هذا املركز 
واذا جرت االمور بطريقة جيدة مع النادي، فلماذا ال 

افعل االمر ذاته مع املنتخب الوطني«.
ويرى ڤان غال الذي انتقل لالشراف على بايرن 
ميونيخ هذا املوس����م بعد قيادته الكمار للقب بطل 
الدوري الهولندي، ان بامكان ريبيري ان يفيد النادي 
الباڤاري في مركز صانع االلعاب اكثر من تواجده على 
اجلناح االيسر، وهو املركز الذي يشغله منذ انتقاله 

الى الفريق عام 2007 قادما من مرسيليا.
ويبحث ڤان غال عن طريقة من اجل »اعادة احلياة« 
الى بايرن ميونيخ الذي يس����جل اسوأ بداية له في 
الدوري احمللي منذ 43 عاما بعد فش����له في حتقيق 

اي فوز خالل املراحل الثالث االولى، حيث تعادل في 
مباراتني وخسر الثالثة السبت املاضي امام ماينتس 

العائد مجددا الى دوري االضواء.
وتابع ريبيري الذي رفض سابقا ان يتولى هذه 
املهمة، »سنرى كيف ستكون النتيجة. انا العب احبذ 
اللعب على االطراف الن الالعب املنافس ال يكون في 
وجهي مباش����رة )حلظة تسلمه الكرة(، بامكاني ان 
اواجهه كالعب ضد اخر ومن ثم القيام بالتمريرات 
احلاسمة«. ورأى ريبيري ان الطلب منه ان يشغل 
مركز صانع االلعاب اثار اهتمامه لعدة اسباب، منها 
ان باس����تطاعته تس����جيل املزيد من االهداف وبان 
يكون حتت االضواء اكثر من السابق خصوصا في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو امر هام بالنسبة 
اليه اذا ما اراد احلصول على جائزة الكرة الذهبية 
الت����ي متنحها مجلة »فرانس فوتبول« الفرنس����ية 

سنويا الفضل العب.
ووضع ريبيري جائزة الكرة الذهبية كأحد االهداف 
الش����خصية له بعدما حل املوسم املاضي في املركز 
السادس عشر. ولم يشارك ريبيري مع بايرن ميونيخ 
سوى نصف س����اعة في ثالث مباريات في الدوري 
احمللي حتى اآلن، ألنه كان يعاني من االصابة التي 
حرمته من املشاركة في استعدادات النادي »الباڤاري« 

للموسم اجلديد ملدة شهر.

بيليغريني: رونالدو يحتاج
إلى الوقت للتأقلم

اعتبر التشيلي مانويل بيليغريني الذي تسلم االشراف على ريال 
مدريد االسباني نهاية املوسم املاضي، ان النجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو بحاجة الى الوقت من اجل التأقلم مع النادي امللكي.
 وجاء تصريح مدرب ڤياريال السابق بعدما فشل رونالدو في تقدمي 
املس���توى املطلوب خالل املباراة الت���ي جمعت ريال مدريد بروزنبرغ 
النرويجي )4-صفر( على كأس رئيس النادي الس���ابق س���انتياغو 

برنابيو.
 وقال بيليغريني ملوقع النادي امللكي على شبكة االنترنت »كريستيانو 
رونالدو بحاجة الى القليل من الوقت من اجل التأقلم مع طريقة لعب 
فريقه اجلديد. كل العب في الفريق يعمل بجهد من اجل ان يكون جاهزا 

ومن اجل ان يلعب بطريقة جيدة«.
 وتابع »اختبر رونالدو تغييرا في اسلوب اللعب وهو يعيش االن 
ف���ي بلد مختلف. يحتاج الى وقت اطول م���ن الالعبني الذين يعرفون 

الدوري االسباني«.
واعربت الصحف االس���بانية الصادرة اليوم عن خيبتها من االداء 
ال���ذي قدمه جنم مان يونايتد االجنليزي املباراة، ورأت »ال بايس« ان 
الالع���ب البالغ من العمر 24 عاما عانى اليجاد مكانه النه على االرجح 

»يحاول ان يرضي اجلمهور بحركاته الفنية بطريقة مبالغ بها«.
اما »آ ب ث« فكتبت »انه )رونالدو( ميضي وقتا في النظر الى املدرجات 

اكثر من الوقت الذي ميضيه من اجل متابعة املباراة بحد ذاتها«.
وبدوره���ا رأت »اس« ان رونالدو قدم اداء باهتا ولم يس���جل رغم 
الفرص العديدة التي سنحت له امام روزنبرغ، مضيفا »بدا غير صبور 

في محاوالته للتسجيل«.
وفي املقابل انهالت الصحف االسبانية باملديح على املهاجم الفرنسي 

كرمي بنزمية الذي سجل هدفني.
واشادت »آ ب ث« بالنجم الفرنسي الذي انتقل الى ريال مدريد من 
ليون مقابل 35 مليون يورو، وكتبت »انه لم يتجاوز احلادية والعشرين 
من عمره لكنه يلمع من���ذ االن«، فيما رأت «ال بايس« ان مباراة امس 

كانت مقدمة فقط للمقدرات الهائلة التي يتمتع بها بنزمية.
واختير بنزمية افضل العب في املباراة من قبل املوقع الرسمي للنادي 
امللكي الذي علق على اداء رونالدو قائال »عندما تراه على ارضية امللعب 
فترى ان كل ش���يء يشير الى ان وصوله الى قمة مستواه يحتاج الى 

القليل من الزمن والثقة«.
على صعيد آخر رفض العب خط وسط ريال مدريد الهولندي ويسلي 
سنايدر السفر إلى إيطاليا، حيث كان متوقعا أن يتعاقد مع نادي إنتر 

ميالن اإليطالي بعد موسمني قضاهما ضمن صفوف ريال مدريد.
وذكرت صحف اس����بانية في مواقعها على اإلنترنت أن العب خط 
الوسط رفض الرحيل عن ريال مدريد رغم أن النادي االسباني تسلم 
قميص����ه الذي يحمل رق����م 10 وكذلك خزانته ف����ي حجرة محفوظات 

الفريق.
وذكرت صحيفة »املوندو« ف���ي موقعها على اإلنترنت »بعد اتفاق 
الناديني على شروط العقد، كان متوقعا وصول الالعب إلى ميالنو هذا 
املس���اء لتوقيع العقد اجلديد. لكن الالعب أبلغ )ريال مدريد( بأنه لن 

يسافر وسيظل في مدريد.

سنايدر يرفض االنتقال إلى إنتر ميالن

األرجنتيني لوبيز سجل »هاتريك« في 15 دقيقة

أتلتيكو مدريد وليون إلى دور المجموعات في أبطال أوروبا
 لم تشهد مباريات إياب الدور التمهيدي 
الثالث املؤهل الى الدور االول )دور املجموعات( 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
التي اقيمت اي مفاجآت، وكان ليون الفرنسي 

واتلتيكو مدريد االسباني ابرز املتأهلني.
 فعلى ملعب »كونستانت فاندن ستوك« 
ج���دد ليون ف���وزه على ضيف���ه اندرخلت 
البلجيكي 3-1 بعدما سحقه ذهابا 5-1، وكان 
االرجنتيني ليس���اندرو لوبيز جنم املباراة 
بتسجيله ثالثية  »هاتريك« في غضون 15 
دقيقة )26 و32 و41(، في حني سجل مواطنه 
ماتياس سواريز هدف الشرف ألصحاب األرض 

)51من ركلة جزاء(.
 وعلى غرار ليون ك���رر اتلتيكو مدريد 
فوزه على باناثينايكوس اليوناني بنتيجة 

2-0 علما انه فاز ذهابا 3-2، وكانت جماهير 
ملعب »فيسينتي كالديرون« على موعد مع 
الهدف األول مبك���را ولكن عن طريق مدافع 
الفريق اليوناني لوكاس فاينترا باخلطأ في 
مرمى فريقه من���ذ الدقيقة الثالثة، في حني 
وضع األرجنتيني املتألق سيرجيو أغويرو 
بصمته في اللقاء وسجل ثاني أهداف فريقه 
في الدقيقة 83، كما شهدت املباراة طرد مهاجم 
باناثينايكوس الفرنسي جيريل سيسي في 

الدقيقة 70.
 وحقق ماكابي حيفا االس���رائيلي فوزا 
عريض���ا على ضيفه ريد بول س���الزبورغ 
النمسوي 3-0، بعد ان فاز عليه 2-1 ذهابا، 
وتناوب كل من اجلورجي فالدميير دفاليشفيلي 
)32( وايال غولسا )57( ومحمد غدير )90( 

على التسجيل، فبلغ الفريق االسرائيلي الدور 
االول من املسابقة.

 وفاز ديبريش���ني املج���ري على ضيفه 
ليفيس���كي صوفيا البلغاري 2-صفر على 
ملعب »اوال غابور اوتكاي« في بودابس���ت 
بفضل هدفني جلوزيف فارغا )13( وغيرغلي 
رودولف )35( ليضمن بلوغ الدور األول بعد 

ان انه فاز ذهابا 1-2.
 واحل���ق زيوريخ السويس���ري بضيفه 
فنتلس���بيلس الالتفي الهزمية بنتيجة 1-2 
على ملعب »ليتزيغروند شتاديوم« بفضل 
هدفي يوهان فونالنتني )6( وعبدي املن )92( 
في حني سجل املولدوفي ايغور تيغيرالس )8( 
هدف فنتلسبيلس الوحيد، وتأهل زيوريخ 

مهاجم أتلتيكو مدريد األرجنتيني سيرجيو أغويرو يحتفل بهدفه في مرمى باناثينايكوس              )أ.پ(إلى الدور األول علما انه فاز ذهابا 0-3.


