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استهل النادي البحري نشاطه 
الرياضي في ملعبه اجلديد لكرة 
القدم بسداسيات للمراحل السنية 
من 12 إلى 18 سنة شارك فيها 60 
العبا ميثلون 8 فرق وبإشراف 
مدير النش����اط الرياضي ناصر 

جمال ومساعده عادل محمود.
وأشاد عضو مجلس اإلدارة 
ورئي����س اللجنة الرياضية في 
النادي فيصل القصير باملشاركة 
الواس����عة ألول بطولة ينظمها 
النادي في ملعبه اجلديد، مشيرا 
إلى أن مجلس اإلدارة كان حريصا 
على إعادة إنشاء وتأهيل مالعب 

كرة القدم والسلة والطائرة عقب انتهاء مشروع بناء احلوض األوملبي 
بالرغم من ضيق املساحة وذلك من منطلق اهتمامه بتوفير األنشطة 
التي تساعد األعضاء وأبناءهم على ممارسة رياضاتهم وقضاء أمتع 

األوقات في رحاب ناديهم.
من جانب آخر، تش����هد صالة البولينغ في النادي منافسات قوية 
في البطولة الفردية الرمضانية املفتوحة للبولينغ التي ينظمها مركز 
البولينغ في النادي خالل ش����هر رمضان املبارك حتت رعاية رئيس 
النادي اللواء فهد الفهد وستختتم في 17 اجلاري، فيما تقام احملاوالت 

األولى يوميا في مركز البولينغ من ال� 7 مساء حتى الواحدة.

عني كالوديو رانييري مدربا لنادي روما بحسبما اعلن محاميه ماتيا 
غراساني خلفا للوتشيانو سباليتي الذي استقال من منصبه.

وقالت غراساني »لقد مت االتفاق مع يوڤنتوس، وسيتم توقيع العقد 
الذي س���يمتد لعامني«. وكان رانييري اقيل من تدريب يوڤنتوس، قبل 
اس���بوعني من نهاية املوسم املاضي وعني مكانه مدافعه الدولي السابق 
تش���يرو فيرارا. وشاءت الصدف ان تكون خسارة روما امام يوڤنتوس 

1 - 3 االحد املاضي هي السبب في عودة رانييري الى التدريب.

اعلن نادي ايڤرتون صاحب املركز الس���ادس عش���ر في الدوري 
االجنليزي ان الهولندي الدولي جون هيتينغا مدافع اتلتيكو مدريد 
االسباني انضم الى صفوفه ملدة 5 سنوات لقاء 6 ماليني جنيه استرليني 
)نحو 6.8 ماليني يورو(. وجاءت عملية انتقال هيتينغا قبل حلظات 
من اقفال باب االنتقاالت في السوق احمللية. وكان هيتينغا )25 عاما( 
امضى موس���ما واحدا مع اتلتيكو مدريد ال���ذي انتقل اليه قادما من 

اياكس امستردام الصيف املاضي لقاء 10 ماليني يورو.

رانييري مدرباً لروما هيتينغا ينتقل إلى إيڤرتون

فيصل القصير

البحري يفتتح ملعبه الجديد

الوحدة يضم ابوكو من السد
وافق الس���د القطري على العرض الذي قدمه الوحدة االماراتي 
لضم العبه الغاني اغيمانغ ابوكو ملدة موس���م واحد على س���بيل 

االعارة.
وكان من املقرر ان ينتقل الالعب الى االهلي القطري، لكن موقع 
السد على شبكة االنترنت اشار الى ان الوحدة االماراتي تقدم خالل 
الساعات املاضية بكتاب رسمي الستعارة الالعب، وانه وافق على 

اعارته ملوسم واحد.

شحاتة: المواجهة مع رواندا مصيرية ولن نفرط في الفوز
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تترقب اجلماهير املصرية مواجهة 
املنتخب املصري لكرة القدم املصيرية 
امام منتخب رواندا، املقررة في ال� 3:30 
عصر السبت القادم بتوقيت القاهرة، 
في اجلولة الرابعة من املجموعة الثالثة 
للتصفي����ات االفريقية املؤهلة لكأس 
العالم 2010 ف����ي جنوب افريقيا، الن 
الفراعنة بحاجة الى نقاطه الثالث من 
اجل مواصلة املنافسة على حجز بطاقة 
التأهل الى املوندي����ال، وكذلك حاجة 
املنتخب الرواندي الى الفوز لضمان 
املشاركة في كأس األمم االفريقية في 

انغوال العام القادم.
املهمة ليست سهلة على  بالتأكيد 
العبي املنتخب املصري واجلهاز الفنى 
بقيادة املدير الفني حسن شحاتة بعد ان 
اصبح التأهل للمونديال مطلبا شعبيا 
و»حلم����ا« يصاحب كل مصري خالل 
هذه الفترة.. وبالتالي فأي نتيجة غير 
الفوز تعد ضياع هذا احللم، وستخيم 
آثارها على جماهير كرة القدم املصرية 
التي مازالت تتمسك بأمل التأهل الى 
املونديال. لذل����ك التقت »األنباء« مع 
شحاتة قبل س����اعات من السفر الى 
الرواندية كيغالي لنتعرف  العاصمة 
منه على مدى اس����تعدادات املنتخب 
لهذا اللقاء، ويضع بنفسه النقاط على 

احلروف.
متى بدأ االس��تعداد ملواجهة رواندا 

املرتقبة؟
إن املنتخب بدأ مهمته الصعبة منذ 
اليوم األول من دخول معسكره املغلق 
مبدين����ة 6 أكتوبر، حيث كان يتدرب 
يوميا علي فترتني األولى في ال� 3:30 

عصرا وهو موعد املباراة الرس����مية 
التي تقام في روان����دا والثاني في ال� 
9:30، وان اجله����از الفني اصبح لديه 
اآلن املعلوم����ات الكافية عن منتخب 
رواندا، بعد ان وصل إلينا شريط جديد 
مس����جل ملباراته األخيرة مع تنزانيا 

والتي خسرها 2-1.
وهل أوضح هذا التس��جيل ش��يئا 
جديدا للجهاز الفني للمنتخب املصري؟

بالتأكيد، فق����د اتضح أن املنتخب 
الروان����دي يلعب بطريق����ة مفتوحة 
هجومية على ملعبه وان العبيه ميتازون 

بالسرعة واجلدية في األداء.
ملاذا متسكت بإقامة معسكر املنتخب 
مبدين��ة 6 اكتوب��ر على الرغ��م من ان 
االحت��اد الرواندي لك��رة القدم خاطب 
نظيره املصري بإقامة اللقاء على ملعب 

من النجيل الطبيعي؟
 في البداية أريد ان أوضح ان هذه 
املخاطبة ج����اءت واملنتخب منتظم 
اما مسألة إصراري على  مبعسكره، 
إقامة املعسكر مبدينة 6 اكتوبر، فهذا 
يرجع لسببني، األول اننا اعتدنا على 
»املقالب« واخلدع االفريقية، ألنه من 
املمكن حتى حلظات وصولنا األولى 
إلى العاصمة كيغالي ان يقوم االحتاد 
الرواندي بتغيير ملعب املباراة بحجة 
ان امللعب غير كفيل باستيعاب اعداد 
التي س����تحتضر ملؤازرة  اجلماهير 
منتخبها، وان هذا االمر قد يؤدي الى 
كارثة اذا ما تغير امللعب، السيما انني 
على علم ان اللوائح جتيز ذلك حتى 
قبل موعد إقامة اللقاء ب� 72 ساعة. اما 
السبب الثاني فهو الن اجلهاز الفني 
اراد ان يبتعد باملنتخب عن األضواء 

والزيارات واللقاءات، وإقامة التدريبات 
في جو هادئ، حت����ى يكون التركيز 
أفضل، الن الفوز على رواندا أصبح 
مطلبا وطنيا وشعبيا واملنتخب في 
أش����د احلاجة إليه لضمان استمرار 
أمل البقاء باملنافس����ة احلقيقية على 
حجز بطاقة الصعود ملونديال جنوب 

افريقيا.
وهل وضع��ت يدك على الفكر الفني 
الذي س��تخوض به اللقاء خالل معسكر 

6 أكتوبر؟
وضعنا في خطتنا للمباراة بشكل 
عام ان نخوضها بطريقة هجومية مع 
التأمني واحلذر الدفاعي والضغط على 
املنتخب املناف����س عند انقطاع الكرة 
من العبينا، وه����ذا الفكر حتديدا كان 
بالتدريبات طوال  احملور األساس����ي 
فترة املعسكر، وسيكون كذلك أيضا 
خالل التدريبات التي ستسبق املباراة 

في كيغالي.
قلت خطتنا بش��كل عام.. معنى ذلك 

انك وضعت أكثر من خطة لهذا اللقاء؟
ه����ذا صحيح.. فم����ن الطبيعي ان 
يكون لدينا أكثر من فكر خططي لكل 
مباراة يخوضها املنتخب، خاصة عند 
املواجهات املصيرية والفاصلة، ولكن 
لن أفصح عن معاملها في الوقت الراهن، 
ولنترك هذا الى احداث املباراة، حيث 

ستظهر كل هذه االمور وبوضوح.
وهل اطمأننت على مدى اس��تيعاب 

الالعبني لهذه اخلطط؟
اجلهاز الفني اطمأن على مستوى 
جميع الالعبني باملعسكر الى حد بعيد، 
لكن مازال هناك أمور فنية أخرى سيتم 

اكتمالها خالل التدريبات في رواندا.

األرجنتيني تيفيز
كان أحد أغلى الصفقات في إنجلترا

حسن شحاتة

البرازيل تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي
كلينسمان قد يعين مستشاراً للوف

أوليڤيرا أغلى العب في تاريخ اإلمارات

قفز منتخبنا الوطن���ي 6 مراكز في تصنيف 
االحت���اد الدولي لكرة الق���دم »فيفا« واصبح في 
املركز 110 عامليا بعد ان كان في املركز 116 الشهر 
املاضي, وحافظت البرازيل على موقعها في صدارة 
املنتخبات في حني جنح املنتخب األس���باني في 

تقليص الفارق ليصبح 16 نقطة.
وانتزع املنتخب البرازيلي صدارة التصنيف 
من نظيره األسباني بعد فوز جنوم البرازيل بلقب 
كأس العالم للقارات 2009 بجنوب أفريقيا في يونيو 
املاضي لكن رصيد املنتخب البرازيلي تراجع في 
التصنيف اجلديد مبقدار 38 نقطة مقابل نقطتني 

فقط تراجع بهما رصيد املنتخب األسباني.
وبذلك يحتل املنتخب البرازيلي قمة التصنيف 
برصيد 1604 نقاط مقابل 1588 نقطة ألسبانيا و1376 

نقطة لهولندا التي ظلت في املركز الثالث.
وارتف���ع رصيد املنتخب االيطالي بطل العالم 
مبقدار خمس نقاط ليقفز إلى مقاس���مة نظيره 
األملان���ي في املركز الرابع برصيد 1186 نقطة لكل 

منهما.
ولم تشهد املراكز من السادس إلى الثامن تغييرا 
وكانت على الترتيب من نصيب منتخبات روسيا 
)1129 نقطة( وإجنلترا )1127 نقطة( واألرجنتني 
)1113 نقطة( بينما تبادل منتخبا كرواتيا وفرنسا 

موقعيهما فحل املنتخب الكرواتي تاسعا برصيد 
1101 نقطة مقابل 1040 نقطة للمنتخب الفرنسي 

في املركز العاشر.
وعلى املستوى العربي، عزز املنتخب املصري 
موقع���ه في الصدارة وصع���د مرتبة واحدة إلى 
املركز 32 ليقتسم هذا املركز مع املنتخب الغاني 
ويصبحان في املركز الثالث على املستوى األفريقي 

خلف منتخبي ساحل العاج والكاميرون.
كما عزز املنتخب اجلزائري موقعه في املركز 
الثان���ي عربيا، بعدما قفز ثالث مراتب إلى املركز 
44. وتراجع منتخب تون���س مرتبة واحدة إلى 
املركز 50 عامليا، لكنه ظل في املركز الثالث عربيا 
كما تراجع نظيره املغربي مرتبتني إلى املركز 57 

عامليا لكنه ظل في املركز الرابع عربيا.
وخط���ف املنتخ���ب البحريني الس���يادة بني 
املنتخبات العربية األسيوية من نظيره السعودي 
قبل املواجهة املرتقبة بني املنتخبني األسبوع املقبل 
في امللحق اآلسيوي بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
التصنيف  املنتخبان موقعيهم���ا في  وتبادل 
العامل���ي حيث صعد املنتخ���ب البحريني مرتبة 
واحدة إلى املركز 64 وتراجع نظيره الس���عودي 

مرتبة واحدة إلى املركز 65.

تترد في الوسط الرياضي في أملانيا تكهنات بشأن 
إمكانية عودة يورغن كلينسمان إلى املنتخب األملاني 
لكرة القدم مرة أخرى بعد أن تولى تدريبه بني عامي 

2004 و2006.
وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية واسعة االنتشار أن 
كلينسمان رمبا يعود للمنتخب مرة أخرى كمستشار 
خللفه واملدرب احلالي للمنتخب يواكيم لوف لالستفادة 
من خبرته على خلفية بطولة كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. من جهته، لم يحس����م مدير املنتخب 
األملاني أوليڤر بيرهوڤ التكهنات بشكل قاطع واكتفى 
بالقول إن هناك »اتصاالت جيدة مع كلينسمان « وأضاف 

ف����ي تصريحاته لصحيفة »بيلد«أن »يورغن لم يعد 
ملتزما مع أي نادي في الوقت احلالي وهو ما ميكنه 

من تقييم الكثير من األمور بشكل موضوعي«.
وأكد بيرهوڤ أن رأي كلينسمان ، الذي أقيل في 
أبريل املاضي من تدريب بايرن ميونيخ، اليزال محل 
تقدير فيما يخص القيادة الرياضية للمنتخب األملاني. 
وأضاف » التزال اتصاالتنا مع يورغن جيدة للغاية 
ونحن نسعد بشدة لالستماع إلى وجهات نظره حول 
كرة القدم وتبادل اخلبرات معه«، لكنه لم يعلق في 
الوقت نفسه على إمكانية قيام كلينسمان بدور محدد 

خالل بطولة كأس العالم املقبلة.

قدم نادي اجلزيرة وصيف بطل الدوري االماراتي 
لكرة القدم رسميا مهاجمه البرازيلي اجلديد ريكاردو 

اوليڤيرا في مؤمتر صحافي اقيم في ابوظبي.
واعلن محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس 
ادارة اجلزيرة خ���الل املؤمتر ان »اوليڤيرا اصبح 
اغلى العب في تاريخ الدوري االماراتي وفي منطقة 
اخلليج«، دون ذكر املبلغ املالي للصفقة التي قدرتها 
مصادر عدة بنحو 20 مليون يورو. وكانت الصحافة 

االماراتية واالس���بانية أعلنت في وقت سابق ان 
اوليڤيرا انضم للجزي���رة مقابل 14 مليون يورو 
وزعت مناصفة على ريال بيتيس وريال سرقسطة 
االس���بانيني ألن ملكية الالعب كانت مشتركة بني 
الناديني. واكد الرميثي ان »اوليڤيرا غني عن التعريف 
ويستحق املبلغ الكبير الذي دفع له«، رافضا احلديث 
عن املبلغ لكنه كشف مجددا »انه االعلى الذي يدفع 

لالعب في االمارات واخلليج«.

روثن الى رينجرزاألزرق يقفز 6 مراكز عالمياً والبحرين تخطت السعودية

العين يتعاقد مع إيمرسون

تعاقد نادي غالسكو رينجرز االسكوتلندي مع العب الوسط 
الفرنسي جيروم روثن من باريس سان جرمان ملدة موسم واحد 
على سبيل االعارة. وابدى مدرب رينجرز والتر سميث اهتماما 
بضم روثن بعد فش���ل صفقة انتقال الالعب الى شالكه االملاني 

مطلع االسبوع اجلاري.
وذكر النادي في موقعه على ش���بكة االنترنت »أمت رينجرز 
التعاقد مع جيروم روثن ملدة عام واحد على س���بيل االعارة في 
الي���وم االخير قبل غلق باب االنتقاالت من نادي باريس جرمان 

الفرنسي«.
وبات روثن )31 عاما( الذي اجتاز الفحص الطبي بنجاح اول 
الع���ب يضمه رينجرز منذ عام تقريبا، علما ان عش���رة العبني 

غادروا النادي هذا املوسم في محاولة لتقليص النفقات.

اعل���ن العني ثالث الدوري االماراتي لكرة القدم في املوس���م 
املاضي عن ضم البرازيلي مارسيو اميرسون مهاجم السد القطري 
السابق وفالمينغو احلالي على ان يكشف تفاصيل التعاقد معه 

في وقت الحق.
واكد محمد بن ثعلوب عضو مجلس ادارة العني ان »اميرسون 
وصل االمارات متهيدا لالنضمام الى العني الذي سيعلن تفاصيل 
التعاقد ومراحل املفاوضات معه خالل الساعات القليلة املقبلة«. 
وسيكون اميرسون االجنبي الثالث في صفوف العني بعد التشيلي 

خورخي فالديفيا واالرجنتيني خوسيه ساند.

إنجلترا األعلى في سوق االنتقاالت الصيفية بـ 500 مليون يورو
إسبانيا حلّت ثانية رغم صفقات ريال مدريد وبرشلونة الكبيرة

البوندس����ليغه في مواسم  أندية 
االنتقاالت الصيفية.

وعلى صعيد االنتقاالت، اجتاز 
صان����ع األلع����اب الكرواتي نيكو 
كرانكيار االختبارات الطبية، ليكمل 
صفقة انتقاله إلى نادي توتنهام 
اإلجنليزي لك����رة القدم قادما من 

بورتسموث.
انتقال  النادي����ان على  واتفق 
الالع����ب، مقابل 2.5 مليون جنيه 

إسترليني )4 ماليني دوالر(.
وكان الكرواتي لوكا مودريتش، 
صان����ع ألعاب توتنه����ام تعرض 
الساق خالل  إلصابة بكس����ر في 
املباراة املاضي����ة أمام برمنغهام، 
ويتوقع غيابه عن املالعب ملدة 6 

أسابيع، على األقل.
وانتقل العب الوسط الفرنسي 
حسن ييبدا من بنفيكا البرتغالي الى 
بورتسموث االجنليزي على سبيل 
االعارة حتى نهاية املوسم حسب 

ما اعلنت صحيفة »ابوال«.
وقال النجم الفرنسي »التنافس 
في الدوري االجنليزي أقوى وآمل 
ان تكون مش����اركتي فيه منتظمة 

اكثر«.
لم يشارك ييبدا )25 عاما( في 
اي مباراة رسمية هذا املوسم حتى 
اآلن، علم����ا ان بدايته مع الفريق 
البرتغالي لدى انضمامه اليه في 

املوسم املاضي كانت جيدة.
ويحت����ل بورتس����موث املركز 
االخير بعد املرحل����ة الرابعة من 
الدوري اإلجنلي����زي من دون اي 

نقطة.

مليون يورو بينما أنفق يوڤنتوس 
حوالي 53 مليون يورو.

وجاء بايرن ميونيخ على رأس 
األندية األملانية نشاطا خالل فترة 
االنتقاالت حي����ث دفع 24 مليون 
يورو لش����راء العب خط الوسط 
الهولندي آري����ني روبن من ريال 
مدريد االس����باني ليصل إجمالي 
حجم استثمارات بايرن ميونيخ 
في صفق����ات الالعبني إلى حوالي 

75 مليون يورو.
وبلغ إجمالي استثمارات األندية 
األملانية 222 مليونا، وهو ما يشكل 
رقما قياسيا في سجل استثمارات 

صفقات ض����م إميانويل أديبايور 
وكارل����وس تيڤيز وجاريث باري 

وجوليون ليسكوت.
بينما كانت أندية مان يونايتد، 
الذي باع رونالدو وتيفيز، وليڤربول 
وتشيلس����ي وأرسنال أقل نشاطا 

خالل موسم االنتقاالت.
وجاءت أندية الدوري اإليطالي 
في املركز الثالث هذا الصيف حيث 
أنفق إنتر ميالن 99 مليون يورو 
لضم العبني جدد لكنه جمع 102 

مليون يورو من بيع الالعبني.
وكان جنوى من أعلى األندية 
إنفاقا في إيطاليا أيضا حيث أنفق 72 

والبرازيلي كاكا مقابل 65 مليون 
ي����ورو وكرمي بنزمي����ة مقابل 35 
ألونسو  مليون يورو وتش����ابي 

مقابل 30 مليون يورو.
أما خامس صفقة كبيرة فكانت 
من نصيب برشلونة الذي دفع 65 
مليون يورو للتعاقد مع املهاجم 
إبراهيموفيتش  السويدي زالتان 

من إنتر ميالن اإليطالي.
وجاء مانشس����تر سيتي على 
رأس األندي����ة اإلجنليزية األكثر 
أنفق  إنفاقا خالل الصيف، حيث 
مبساعدة مالكيه اإلماراتيني حوالي 
140 مليون يورو في صفقات أهمها 

رغم أن ن����ادي ري����ال مدريد 
اإلس����باني أنف����ق عل����ى صفقات 
ش����راء الالعبني هذا الصيف أكثر 
مما أنفقته األندية ال� 18 بالدوري 
األملاني )بوندسليغا(، استثمرت 
أندية الدوري اإلجنليزي مبالغ أكبر 
من التي استثمرتها أندية الدوري 

االسباني في شراء الالعبني.
وأغلق باب االنتقاالت الصيفية 
في إجنلترا مساء الثالثاء بعد إبرام 
عدد من الصفقات في الس����اعات 
األخيرة، ليصل إجمالي املبالغ التي 
أنفقتها األندية اإلجنليزية طوال 
فترة االنتق����االت إلى حوالي 500 

مليون يورو.
وجرى متديد فترة االنتقاالت 
في إجنلترا إلى أول سبتمبر نظرا 
ألن نهاية الشهر تزامنت مع عطلة 
رسمية، بينما أغلق باب االنتقاالت 
الدوري����ات األوروبية  في بقي����ة 

منتصف ليلة االثنني.
العاملية  املالية  ورغم األزم����ة 
أنفقت األندية االس����بانية حوالي 
455 مليون ي����ورو على صفقات 
الالعبني. ولكن حوالي ثالثة أرباع 
ه����ذا املبلغ كان قيم����ة الصفقات 
الضخم����ة لناديي ري����ال مدريد 

وبرشلونة بطل أوروبا.
أما بقية األندية فقد كانت أقل 
نش����اطا وجلأ أغلبه����ا إلى عقود 

اإلعارة.
وأبرم ريال مدريد 4 من أكبر 5 
صفقات هذا الصيف، حيث تعاقد 
البرتغالي كريستيانو  النجم  مع 
رونالدو مقاب����ل 94 مليون يورو 

إيقاف إدواردو مباراتين الدعائه السقوط
اوقفت جلنة العقوبات في االحتاد االوروبي 
لكرة القدم الكرواتي ادواردو دا سيلڤا مهاجم 
نادي ارسنال االجنليزي الدعائه السقوط في 
املباراة ضد سلتيك االس���كوتلندي في اياب 
ال���دور التمهيدي الثالث من مس���ابقة دوري 

ابطال اوروبا.
وجاء في بيان نشره االحتاد االوروبي على 
موقعه في شبكة االنترنت »درست جلنة املراقبة 
واالنضباط في االحتاد االوروبي احلالة املتعلقة 
بالعب ارسنال ادواردو والتي خدع فيها احلكم 
في املباراة ضد سلتيك في اياب الدور التمهيدي 
الثالث من مسابقة دوري ابطال اوروبا في 26 
اغسطس املاضي وقررت ايقاف الالعب مباراتني 

في املسابقات االوروبية لالندية«.
وادعى دا سيلڤا السقوط اثر احتكاك مع 
حارس سلتيك الپولندي ارتور بوروتش في 
الش���وط االول من املب���اراة التي اقيمت على 
ملع���ب االمارات في لندن، فاحتس���ب احلكم 
ركلة جزاء ترجمها دا س���يلڤا نفس���ه ليقود 
فريقه للف���وز 3 - 1 والتأهل الى الدور االول 

)دور املجموعات(.
وميكن لالعب وناديه ان يس���تأنفا القرار 

في غضون ثالثة ايام.
وسيلعب ارسنال اول مباراتني في دوري 
ابطال اوروبا ضد س���تاندارد لياج البلجيكي 

واوملبياكوس اليوناني.


