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بويان يغيب 3 أسابيع

اعلن برش���لونة االسباني ان 
مهاجمه بويان كركيتش سيبتعد 
عن املالعب ثالثة اسابيع، واصيب 
بويان )19 عاما( بتهتك عضلي في 
بطن ساقه اليسرى خالل مباراة 
برش���لونة التي تغلب فيها على 

سبورتنغ خيخون 0-3.

ميغيل توريس لخيتافي
اعلن ريال مدريد االس���باني 
لكرة القدم انه باع مدافعه ميغيل 
توريس الى صف���وف خيتافي 
دون ان يكشف عن القيمة املالية 
للصفقة وبات توريس الالعب ال� 
13 الذي يرحل عن ريال مدريد 

هذا الصيف.

تيري باق لـ 5 أعوام
اعلن تشلسي االجنليزي ان قائده 
جون تيري وقع عقدا جديدا ملدة 5 أعوام 
حتى عام 2014 واوضح النادي في بيان 
له »تشلسي سعيد بان يؤكد بان تيري 
وقع عقدا جديدا ملدة  5 أعوام وسيبقى 
حتى موسم 2013-2014« وسيتقاضى 

170 ألف يورو اسبوعيا.

سجل أول أهدافه مع بطل »الليغا« في المباراة األولى بحضور مدربه السابق مورينيو

إبراهيموڤيتش »سلطان« مع برشلونة على خيتافي
استهل برش���لونة حملة الدفاع عن 
لقبه بقوة بعدما سحق ضيفه خيخون 
3 - 0 في ختام املرحلة االولى من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وعلى الرغم من الفوز العريض، فإن 
الفريق »الكاتالوني« لم يقدم عرضا مقنعا 
على غرار غرميه التقليدي ريال مدريد 
وصيف بطل املوسم املاضي الذي عانى 
االمرين للفوز على ديبورتيڤو ال كورونا 

3 - 2 في افتتاح املرحلة.
وخاض الفريق »الكاتالوني« املباراة في 
غياب جنميه االرجنتيني ليونيل ميسي 
بسبب س���فره الى األرجنتني استعدادا 
ملب���اراة منتخب ب���الده املصيرية امام 
البرازيل في تصفيات اميركا اجلنوبية 
املؤهلة ال���ى نهائيات كأس العالم 2010 
في جنوب افريقيا، واندريس انييستا 
واملكسيكي رافايل ماركيز لعدم تعافيهما 

من االصابة.
وس���يطر برش���لونة على مجريات 

املباراة ام���ام ناظري مدرب انتر ميالن 
االيطالي البرتغال���ي جوزيه مورينيو 
الذي حضر املباراة للوقوف على نقاط 
الق���وة والضعف في صف���وف الفريق 
الفريقان  »الكاتالوني«، حيث سيلتقي 
ف���ي 16 اجلاري في اجلول���ة االولى من 
منافسات املجموعة السادسة ضمن الدور 
االول )دور املجموعات( ملسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
ومنح بويان كركيتش التقدم لبرشلونة 
بارمتاءة رأسية اثر تلقيه كرة رأسية من 
املالي سيدو كيتا )18(، وعزز االخير تقدم 
اصحاب االرض بهدف ثان في الدقيقة 42 

بضربة رأسية حتت سقف العارضة.
وافتت���ح الدولي الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش رصي���ده التهديفي مع 
الفريق »الكاتالون���ي« منذ انتقاله الى 
صفوف���ه قادما من انت���ر ميالن، عندما 
اختتم املهرجان بهدف ثالث في الدقيقة 
83 اثر متري���رة عرضية من البرازيلي 

دانيال الڤيش.

غوديونسن إلى موناكو

اعلن نادي برشلونة بطل اوروبا انه 
توصل الى اتفاق مع موناكو الفرنسي 
لبيع مهاجمه اآليسلندي الدولي ايدور 
غوديونسن من دون ان يذكر قيمة العقد 

مشيرا فقط الى انه ميتد الى عامني.
وكان غوديونسن انضم الى الفريق 
»الكاتالوني« عام 2006 قادما من تشلسي 
االجنليزي ولعب في صفوفه 72 مباراة 

وسجل 10 اهداف.

كرانكيار إلى توتنهام

توصل ناديا بورتسموث وتوتنهام 
االجنليزي���ان الى اتفاق يقضي بانتقال 
صانع االلعاب الكرواتي نيكو كرانكيار 
من االول ال���ى الثاني مقابل 2.5 مليون 
جنيه استرليني )حوالي 4 ماليني دوالر( 

السويدي زالتان إبراهيموڤيتش يسجل هدفه األول مع برشلونة برأسه في مرمى خيخون حتت أنظار جيرارد بيكيه            )أ.پ(كون عقده ينتهي في يونيو املقبل.

السويسري روجيه فيدرر يهم بإرسال الكرة                 )رويترز(

اإليراني فريدون زاندي يحاول تخطي البحريني محمد سيد عدنان                 )ا.پ(

في بطولة فالشينغ ميدوز للتنس

استعدادًا لمواجهة السعودية في الملحق اآلسيوي

فوز سهل لفيدرر وسيرينا تغلبت على غالتش

شحاتة يعدّ العُدّة لرواندا نفسياً وبدنياً

الكرة اللبنانية مكسورة الخاطر

النصر بطل »النصر«

فوز معنوي للبحرين على إيران

استهل السويسري روجيه فيدرر املصنف اوال 
بنجاح حملته نحو اللقب السادس على التوالي في 
بطولة الواليات املتح����دة املفتوحة للتنس، بفوزه 
الس����هل على االميركي ديفون برايتون 6 � 1 و6 � 3 
و7 � 5 في الدور االول على مالعب فالشينغ ميدوز 
ف����ي نيويورك. ويلتقي فيدرر الس����اعي الى اللقب 
الس����ادس على التوالي، في الدور املقبل مع االملاني 
سيمون غرول الذي تغلب على االكوادوري جيوفاني 
البنت����ي 6 � 3 و4 � 6 و3 � 6 و6 � 0 و7 � 6 )11 � 9(. 
ولم يج����د فيدرر اي عناء في التغلب على برايتون 
املشارك ببطاقة دعوة وجنح في التغلب عليه في 88 
دقيقة فقط. وتخلص االميركي اندي روديك املصنف 
خامس����ا من االملاني املغمور بيورن باو بسهولة 6 � 
1 و6 � 4 و6 � 2 ف����ي مب����اراة واحتاج الى 95 دقيقة 

حلسمها ملصلحته.
وكان الفرنس����ي بول هنري ماتي����و والروماني 
فيكتور هانيس����كو املصنفان في املركزين 26 و28 
على التوالي اول ضحايا البطولة، بخس����ارة االول 
امام الروس����ي ميخائيل يوجني 6 � 2 و5 � 7 و0 � 6 
و2 � 6، والثاني امام االميركي جون ايسنر 1 � 6 و6 

� 7 )14 � 16( و6 � 7 )5 � 7(.

ولدى السيدات، حذت االميركية سيرينا وليامز 
املصنفة ثانية حذو فيدرر، واستهلت بدورها حملة 
الدفاع ع����ن لقبها بنجاح اثر تغلبها على مواطنتها 

اليكسا غالتش 6 � 4 و6 � 1.
وتلتقي سيرينا في الدور املقبل مع االيطالية ماريا 

ايلينا كامرين او املجرية ميليندا تشينك.
في املقابل كانت شقيقتها فينوس قاب قوسني او 
ادن����ى من اخلروج من الدور االول للمرة االولى في 
تاريخ مشاركاتها في البطولة االميركية التي توجت 
بطلة لها مرتني عامي 2000 و2001، عندما خس����رت 
املجموعة االولى امام الروس����ية فيرا دوشيفينا ثم 
تخلف����ت في املجموعة الثانية 4 � 5 و0 � 15 قبل ان 
تستعيد توازنها وتفوز بها لتعادل النتيجة قبل ان 
جتهز على منافستها في الثالثة في مباراة ماراثونية 
استمرت ساعتني ونصف الساعة. وبلغت البلجيكية 
كيم كلييس����ترز الدور الثاني بفوزها الس����هل على 
االوكرانية فيكتوريا كوتوزونا 6 � 1 و6 � 1. وبلغت 
الدور ذاته، البيالروسية فيكتوريا ازارنكا الثامنة 
بتغلبها على الرومانية الكسندرا دولغيرو 6 � 1 و6 � 1، 
والپولندية انييسكا رادفانسكا الثانية عشرة بفوزها 

على النمسوية باتريسيا ماير 6 � 1 و6 � 2.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يواصل املنتخب املصري لكرة القدم تدريباته 
التي يقيمها على ملعب الهدف مبعس���كره املغلق 
مبدينة الس���ادس م���ن أكتوبر، قبل الس���فر إلى 
كيجالي اس���تعدادا ملواجهة منتخب رواندا املقرر 
لها 5 اجلاري ضمن مباريات اجلولة الرابعة من 
التصفيات األفريقية لبطول���ة كأس العالم 2010 

بجنوب افريقيا.
وتأتي التدريبات وسط حالة من القلق من جانب 
اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاتة املدير 
الفني بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي ظهر 
على الالعبني خالل التدريب االول باملعسكر، حيث 
يعتبر العبو املنتخب هذا اللقاء مصيريا في مشوار 
الفريق بالتصفيات املؤهلة للمونديال، وبالتالي فهو 
ال يقبل القسمة على اثنني، وال تفيد الفراعنة اي 
نتيجة سوى الفوز واقتناص النقاط الثالث على 
األقل، ان لم يكتب للمنتخب احراز عدد وافر من 
األهداف لتدعيم موقفه قبل اجلولتني األخيرتني امام 

زامبيا على ملعبها واجلزائر بستاد القاهرة.
من أجل ذلك يبذل اجلهاز الفني للمنتخب املصري 
بقيادة حسن شحاتة قصارى جهده البعاد الالعبني 

عن أي مؤثرات خارجية وجتهيزهم بشكل مالئم 
نفسيا وبدنيا ومهاريا وتكتيكيا. في الوقت نفسه 
يؤدي الفريق تدريباته وسط أجواء من اإلصرار 
والتفاؤل، ويسعى شحاتة خالل اليومني املقبلني إلى 
الوصول بالالعبني إلى أفضل مستوى من اللياقة 
الفنية والبدنية، وأيضا الوصول إلى التش���كيلة 

املثلى التي يخوض بها هذه املباراة املصيرية.
ويسابق اجلهاز الطبي بقيادة احمد ماجد طبيب 
املنتخب الزمن من أجل جتهيز املهاجم عمرو زكي 
للمشاركة في املباراة لالستفادة من خبرته الدولية 
الكبيرة في ظل الغياب الكبير للمهاجمني الدوليني 
برغم الثقة الكبي���رة للجهاز في املهاجمني اجلدد 
وعلى رأسهم سيد حمدي الذي لفت األنظار بقوة في 
األسابيع األولى للدوري ودودي اجلباس القادم من 
الدوري البلجيكي. ومن املنتظر ان تكتمل صفوف 
املنتخب بعد عودة)سباعي( إنبي وحرس احلدود 
اللذين خاضوا مع فريقيهما مباراتني مهمتني في 
بطولة كأس االحتاد االفريقي وهم: أحمد س���عيد 
أوكا وأحمد كمال وأحمد سالمة وأحمد عيد عبدامللك 
)احلدود( وعبدالعزيز توفيق وأحمد رؤوف واحمد 

احملمدي )انبي(.

بيروت ـ ناجي شربل
لم يكن أشد املتفائلني مبنتخب لبنان للرجال في 
كرة القدم، يتوقع حتقيقه نتيجة جيدة، سواء في 
مشاركات خارجية أو داخلية. وقد اعتبروا مسبقا 
ان املنتخب سيعود، جريا للعادة، مكسور اخلاطر 
من كل استحقاق يشارك فيه. لذا لم حتمل نتائجه 
في كأس جواهر الل نهرو الهندية السنوية مفاجآت، 
وهو فاز على الهند 1 – 0، وخس���ر امام سريالنكا 
3 – 4، وس���ورية 0 – 1، وتعادل مع قرغيزستان 
1 – 1. ولم تختلف املشاركة عن سابقاتها لناحية 
اعتماد االرجتالية بدال من التخطيط. وخير دليل، 
ما خرج الى العلن من اعتراض اداريني في االحتاد 
اللبناني لكرة القدم على املشاركة، ملصادفتها شهر 
رمضان املبارك، والت���زام غالبية العبي املنتخب 

بالصيام.
اال ان املوضوع الذي يطرح نفسه باستمرار، 
هو طريقة ادارة املنتخب، واالصرار على اس���ناد 
مهم���ة املدير الفني فيه الى م���درب نادي النجمة 
اميل رس���تم، بصفة متطوع، ما يجنبه املساءلة 

واحملاسبة عن كل اخفاق يصيب املنتخب.
وعلمت »األنب���اء« أن اصواتا عدة في اللجنة 
االدارية لالحتاد اللبناني لكرة القدم، ارتفعت مطالبة 
بتشكيل جهاز فني جديد، قوامه مدير فني أجنبي 
يعمل ملدة طويلة، ويتخللها تأسيس جيل كروي 
جديد، للمشاركة في استحقاقات مقبلة. وعندها، 
وبحسب مسؤول كبير في االحتاد، ميكن محاسبة 
اجلهاز الفني على تقاعس أو عدم توفيق، او عدم 

الوصول الى الهدف املنشود.

أحرز النص���ر االماراتي لق���ب دورته الودية 
لكرة القدم بفوزه على بيروزي االيراني 2-0 في 
املباراة النهائية. سجل الهدفني عامر مبارك )5( 
ومحمد مال اهلل )23(. ون���ال الفيصلي االردني 
املركز الثالث بفوزه على الكرامة السوري بهدف 

للزامبي زكريا سيموكوندا في الدقيقة 27. وشهدت 
املباراة طرد العب الفيصلي عبد االله احلناحنة 

في الدقيقة 90.
 أقيمت الدورة الودية ضمن استعدادات الفرق 

األربعة النطالق بطوالت الدوري احمللي.

النهضة »سوبر« عمان
فاز النهض���ة بطل الدوري العماني لكرة القدم 
 بأول ألقاب املوس���م اجلديد بتغلبه على السويق
1 � 0 في الكأس السوبر. وسجل منصور النعيمي 
هدف املباراة في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء. 
وثأر النهضة بالتالي من منافسه الذي كان تغلب 

عليه في املباراة ذاتها في املوسم املاضي.

الريان يضم فيندونو
أعلن الريان القطري امس عن إنهاء عقد العبه 
البرازيلي ريكاردينيو وديا وتعاقده مع الغيني 

باسكال فيندونو جنم السد السابق بديال له.
وكان الريان ضم ريكاردينيو من بشيكتاش 

التركي مطلع املوسم املاضي ملدة عامني.
ويسعي الريان في الساعات املقبلة الى حسم 
اسم محترفه اآلسيوي وإكمال عقد محترفيه الى 
جانب فيندونو والبرازيلي تفاريس والعاجي 

امارا ديانيه.
من جهة اخرى، اقترب املهاجم الغاني اغييمانغ 
أبوكو العب الس����د من االنتق����ال الى صفوف 
مواطنه االهلي، حيث ذك����ر موقع االخير على 
ش����بكة االنترنت انه س����يضم الالعب ملدة عام 

على سبيل االعارة.

المنامة ـ ناصر محمد
حقق منتخب البحرين لكرة القدم فوزا معنويا على نظيره االيراني 
4-2 في اطار استعداداته ملالقاة املنتخب السعودي في امللحق اآلسيوي 
لتصفيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، في اللقاء الودي الذي أقيم 
في ستاد البحرين الوطني. وانتهى الشوط األول بتقدم البحرين 1-2، 
سجل األهداف للبحرين محمود عبدالرحمن )11( واسماعيل عبداللطيف 
)28( وس���لمان عيسى )54( ومحمد السيد عدنان من ركلة جزاء في 
الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه احلكم البوسني 
زيريك، فيما سجل هدفي ايران فريدون زاندي )37 و84(. وحرص مدرب 
البحرين التشيكي ميالن ماتشاال على اللعب بالتشكيلة األساسية التي 
من املرجح ان يخوض بها املواجهة األولى مع الس���عودية واستبعد 
بعد اللقاء 8 العبني وركز على 20 العبا. املباراة كانت التجربة األخيرة 
للبحرين في اطار االستعداد للملحق اآلسيوي يوم 9 سبتمبر، وظهر 
واضحا من التشكيلة بأنها التي س���تلعب مباراة السبت وتضم في 
احلراسة محمد جعفر )عباس أحمد(، وفي الدفاع حسني بابا وابراهيم 
املشخص ومحمد حبيل وسلمان عيسى ومحمد عدنان )محمود جالل 
وحسني سلمان(، وفي الوسط محمود عبدالرحمن وعبدالوهاب علي 
)راش���د العالن( ومحمد ساملني وأحمد حسان، وفي الهجوم اسماعيل 

عبداللطيف وحسني علي بيليه وعالء حبيل.

 آسيوية الصاالت

عل���ى صعيد آخر، وافقت اللجنة األوملبية البحرينية مبدئيا على 
اس���تضافة الدورة الثالثة من دورة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت 
املغلقة عام 2013 وتقرر مخاطبة املجلس األوملبي اآلسيوي للتباحث 
بشأن ذلك. وجاء ذلك في اجتماع اللجنة األخير الذي عقد برئاسة الشيخ 
ناصر بن حمد وتدارس خالله استضافة األلعاب الشاطئية اخلليجية 
األولى املقررة اقامتها خالل شهر أكتوبر وتشكيل اللجنة املنظمة العليا 
برئاسة الشيخ ناصر بن حمد ومندوبني عن الوزارات والهيئات التي 
متت مخاطبتها لتسمية ممثليها، واعتمد تنظيم جائزة الشيخ ناصر 
بن حمد للبحوث العلمية في املجال الرياضي وتكليف األمانة العامة 
إلعداد الشروط واملعايير اخلاصة بها، وشكلت اللجنة الوفد االداري 
املش���ارك في دورة األلعاب اآلسيوية الثانية للصاالت املغلقة املقررة 
في ڤيتنام في نهاية شهر أكتوبر برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم، 
وتقرر اقامة حفل التكرمي األوملبي السنوي خالل شهر ديسمبر لتكرمي 

الرياضيني املتميزين في مختلف األلعاب الرياضية.

تقنية »فيفا« لتحديد
سن الناشئين

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اعتزامه 
اس���تخدام تقنية خاصة للتصوير باألشعة في 
االختبارات العشوائية التي ستجرى لتحديد سن 
الالعبني املشاركني في بطولة كأس العالم لكرة 
القدم للناش���ئني حتت 17 عاما واملقررة إقامتها 

العام احلالي في نيجيريا. 
وقال »فيفا« في بيانه الذي نقلته وكالة األنباء 
األملانية � إن تصوير العظام باألشعة على منطقة 
الرسغ من ش���أنه أن يحدد ما إذا كان الالعبون 
الذين مت اختيارهم بصورة عشوائية جتاوزوا 

السن احملددة للبطولة أم ال.

سباليتي يستقيل من روما
نقلت وكالة االنباء االيطالية )انس���ا( عن 
لوشيانو سباليتي مدرب روما االيطالي لكرة 
القدم قول���ه امس انه اس���تقال من منصبه. 
وقال سباليتي »تقدمت باس���تقالتي وقبلها 

النادي«.
وذكرت تقارير اعالمي���ة ان روما يتفاوض 
مع كالوديو رانييري مدرب يوڤنتوس السابق 

خلالفة سباليتي.

حلبة البحرين بدياًل ألستراليا
كش��ف رئيس مجلس ادارة حلبة البحرين الدولية زايد 
الزياني عن استضافة البحرين اجلولة االفتتاحية ملنافسات 
بطولة العالم لس��باقات الفورم��وال واحد عام 2010 بدال من 
اس��تراليا. وأكد الزياني ان االحتاد الدولي للس��يارات )فيا( 
أصدر الرزنامة اجلديدة ملنافس��ات بطولة العالم العام املقبل 

ووضعت حلبة البحرين الدولية في أولى اجلوالت.


