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قال االحتاد الروماني ان 34
املهاجم ادريان موتو سيغيب 
الروماني  املنتخ����ب  ع����ن 
امام فرنس����ا والنمسا في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات 
العال����م 2010 بع����د  كأس 

اصابته في الفخذ.

مّدد املهاجم الدمناركي 
ني����كالس بندتنر والعب 
الوسط البرازيلي دنيلسون 
عقديهم����ا مع ارس����نال، 
الرابع في  صاحب املركز 
ترتيب الدوري االجنليزي 

املوسم املاضي.

الدولي اشلي  املدافع  جدد 
كول عقده مع فريقه تشلسي 
ملدة 4 سنوات، كما ذكر النادي 
اللندني على موقعه في شبكة 
االنترنت. وبات اش����لي كول 
ثاني جنم في تشلس����ي ميدد 

عقده بعد جون تيري.

موتو يغيب بندتنر يمدد كول باق

مدرب البرازيل كارلوس دونغا يتحدث في املؤمتر الصحافي وعينه على مواجهة دييغو مارادونا كمدرب               )رويترز(

مدرب مصر حسن شحاتة مع الالعبني في تدريب سابق

النصر يكتسح الوطني بتساعية

»األخضر« ينهي استعداداته 
لمواجهة البحرين القيادة الرياضية السورية تعاقب

مسؤولين وحكاما ومدربين والعبين

ميتسو يعلن تشكيلة قطر لمواجهة عمان

ماكسويل يعود للتدريب مع برشلونة

دان يوقّع مع أستون ڤيال

فيدرر وسيرينا
إلى »ثالث فالشينغ ميدوز«

كاراغونيس يمدد مع باناثينايكوس

دك النصر الس���عودي مرمى الوطني بتسعة اهداف نظيفة في 
انطالق منافسات املجموعة االولى ضمن كأس االمير فيصل بن فهد 

لكرة القدم التي جتمع فرق الدرجتني املمتازة واالولى.
وتأجلت مباراة احلزم والفيصلي الصابة عدد من العبي االول 

بڤيروس انفلوانزا اخلنازير.
وفي النتائج، فاز الهالل على الشعلة 1 � 0 ايضا ضمن املجموعة 
االولى، واخلليج على القادس���ية 1 � 0 والفتح على هجر 3 � 2 في 
الثاني���ة، والوحدة على االحت���اد 2 � 1 واالهلي على احد 2 � 0 في 
الثالثة، والطائي على الرائد 2 � 1 في الرابعة، وحطني على جنران 

2 � 0 وابها على ضمك 1 � 0 في اخلامسة.

أنهى املنتخب الس���عودي لكرة القدم معسكره اإلعدادي في 
الدمام امس اس���تعداد ملواجهة البحرين غدا السبت في ذهاب 
امللحق اآلس���يوي ضمن التصفيات املؤهلة الى مونديال 2010 
ف���ي جنوب أفريقيا. ويلتقي الفريق���ان إيابا في الرياض في 9 

اجلاري أيضا.
وكان املنتخب السعودي قد خاض مباراة ودية امام نظيره 
العماني في مس���قط وتعرض للخس���ارة 1 � 2، بينما فاز على 
ماليزيا في ثاني جتاربه الودية في معسكر الدمام، لكنه تلقى 
ضربة موجعة بخس���ارة خدمات مهاجمه الف���ذ نايف هزازي 
بس���بب اإلصابة. وتعرض هزازي لقطع في الرباط الصليبي 

وسيبتعد لفترة طويلة.
كما افتقد املنتخب السعودي خدمات مدافعه رضا تكر حيث 
اس���تبعده املدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو من القائمة التي 
ستش���ارك في لقاء البحرين بعد تفاقم آالمه جراء اإلصابة ما 
سيؤخر عودته الى التدريبات، فضال عن تعرض العب الوسط 
عبدالرحمن القحطاني إلصابة مفاجئة اذ يحوم الش���ك حول 

مشاركته في املباراة.
وع���اد الالعب عبداهلل الزوري الى تدريبات »االخضر« بعد 
غياب اليام اثر إصابته في العضلة الضامة، كما شارك املهاجم 

ريان بالل بعد ان استدعاه بيسيرو بديال لنايف هزازي.
وأوفد بيسيرو الذي بدأ مهمته مع املنتخب السعودي اثناء 
التصفيات، مس���اعده بيدرو ميغيل ملتابع���ة مباراة البحرين 
واي���ران التي اقيم���ت في املنامة قبل ايام وف���از فيها اصحاب 

االرض 4 � 2.
وأوضح بيسيرو انه متفائل بتأهل املنتخب السعودي وإال 
كان فضل االنس���حاب من هذه املهمة، مقلال من أهمية احلديث 

عن اإلصابة التي تعرض لها نايف هزازي.
وعن استدعائه لالعبني مثل محمد نور الى املعسكر األخير 
قال »لم نس���تدعه الى املعس���كر األول كونه لم يبدأ مع فريقه 
اال ف���ي وقت متأخر وجاء ضمه حلاجتنا إليه والنتظامه داخل 

املعسكر«.
وعن املنتخب البحريني أوضح بيس���يرو »انه جيد ويقدم 
مستويات الفتة ولكن يجب أال نعقد األمور على أنفسنا، فمن 

األفضل أن نحتفظ باملعلومات التي منتلكها عنه«.

فرض���ت اللجنة املؤقتة للمكتب التنفي���ذي لالحتاد الرياضي 
العام التي يرأس���ها العميد فاروق بوظو )أعلى س���لطة رياضية 
سورية( جملة من العقوبات املشددة على قياديني ومدربني وحكام 
والعبني اس���تنادا الى التقرير النهائي للجان التحقيق في قضية 

الفساد الكروي.
وأشارت اللجنة املؤقتة الى انها وبعد دراستها للتقارير قد ثبت 
لديها حدوث العديد من حاالت التواطؤ في بعض مباريات دوري 
احملترفني 2009/2008 مبشاركة وتورط عدد من احلكام واالداريني 
واملدربني والالعبني وبعض اعضاء مجالس ادارات االندية واحتاد 

الكرة ووقوع مخالفات مالية وادارية في احتاد الكرة املنحل.
وبناء على ما س���بق قررت فصل ثالثة من اعضاء احتاد الكرة 
املنحل من األسرة الرياضية وهم بهاء العمري ونزار وته ومحيي 
الدين دول���ة، وذات العقوبة على نزار رب���اط نائب رئيس جلنة 

احلكام الرئيسية.
وشطبت خمس���ة حكام دوليني من اسرة التحكيم وهم زكريا 

علوش وزياد علولو وياسر احلسني وعلي عيد ومحمد عتال.
وأوقف���ت ثالثة حكام دوليني عن التحكيم ملوس���م واحد وهم 

عبدالرحمن رشو وصفوان عثمان ومشهور حمدان.
وفرضت عقوبة االيقاف ملدة عام عن ممارسة العمل الرياضي 
بحق عدد من العاملني في الوس���ط الكروي أبرزهم رفعت شمالي 
رئيس نادي جبلة وصالح مطر مدرب حراس مرمى منتخب سورية 
االول، وحارس نادي املجد الدولي الس���ابق سامر سعيد، ومهاجم 
الشرطة الدولي السابق حسان ابراهيم، وحارس الفتوة فاحت العمر، 
ومدرب النواعير خالد حوايني، وتوفيق مكيس مدرب جبلة، واحلكم 
احمد دلو، وعضو ادارة نادي الوحدة الالعب الدولي السابق حسام 

السيد، والعب جبلة الدولي السابق حسني قيشاني.
وقررت اللجنة اقامة دوري من مرحلة واحدة بني اندية جبلة 
والنواعير وحطني والفتوة في س���تاد العباس���يني بدمشق نهاية 
االسبوع املقبل يبقى في نهايته األول والثاني في دوري احملترفني 

ويهبط الثالث والرابع الى الدرجة الثانية.
وأقرت اللجنة تكليف جلنة التدقيق املالي بالتدقيق في صحة 
وقانونية التعامل املصرفي لالحتاد السوري لكرة القدم املنحل واحالة 

كل من تثبت ادانته الى اجلهات الرقابية صاحبة العالقة.

اعلن الفرنس���ي برونو ميتس���و مدرب املنتخب القطري لكرة 
القدم امس التش���كيلة التي س���تواجه عمان وديا في الدوحة في 
التاسع من اجلاري. ويبدأ املنتخب القطري تدريباته غدا السبت 
ويستمر في جتمعه حتى املباراة التي تعد االولى في روزنامة هذا 
املوسم. وسيخوض »العنابي« مباراتني وديتني في 8 و11 اكتوبر 
املقب���ل مع كرواتيا ومقدونيا في زغرب وس���كوبيا على التوالي، 
وقد يواجه املنتخب التونس���ي في تونس او الكونغو في باريس 

في 14 من الشهر ذاته.

قال نادي برش���لونة بطل اوروبا واسبانيا ان الظهير االيسر 
البرازيلي ماكسويل تعافى من اصابة في الساق تعرض لها خالل 
مب���اراة الفريق يوم االثنني املاضي امام س���بورتنغ خيخون في 

الدوري وتدرب مع زمالئه.
وخ���رج املدافع البرازيلي الذي انضم الى برش���لونة من نادي 
انترناس���يونالي بطل ايطاليا في يوليو املاضي مصابا في فخذه 
االيس���ر خالل املباراة التي فاز فيها فريق���ه بثالثة اهداف نظيفة 
على خيخون في ملعب نو كامب وحل الفرنسي ايريك ابيدال بدال 

منه في الدقيقة 57.

وقع االيرلندي ريتشارد دان مدافع مانشستر سيتي االجنليزي 
عقد انضمام الى جاره اس���تون ڤيال مس���تفيدا م���ن قرار االحتاد 
االجنليزي مبنح االندية يوما اضافيا بعد االغالق الرسمي لسوق 
االنتقاالت الصيفية، وجاء على املوقع الرسمي للنادي البائع في 

شبكة االنترنت »مانشستر سيتي يقول وداعا القوى املدافعني.

بلغ السويسري روجيه فيدرر املصنف اول وحامل اللقب الدور 
الثالث لبطولة الواليات املتحدة املفتوحة للتنس بفوزه على االملاني 
س���يمون غرول 6 � 3 و7 � 5 و7 � 5 في الدور الثاني على مالعب 

فالشينغ ميدوز في نيويورك.
ويلتقي فيدرر الس���اعي الى اللقب الس���ادس على التوالي في 
فالشينغ ميدوز والسادس عشر في البطوالت االربع الكبرى، في 
الدور املقبل مع االسترالي ليتون هويت احلادي والثالثني والفائز 

على االرجنتيني خوان انياسيو شيال 6 � 3 و6 � 3 و6 � 4.
وحجز االسباني رافايل نادال املصنف ثالثا بطاقته الى الدور 
الثاني بفوز س���هل على الفرنسي ريشار غاسكيه 6 � 2 و6 � 2 و6 

� 3 في ساعة و47 دقيقة.
ولدى السيدات، حذت االميركية سيرينا وليامز املصنفة ثالثة 
وحاملة اللقب حذو فيدرر وبلغت الدور الثالث بفوزها على املجرية 

ميليندا تشينك 6 � 1 و6 � 1.

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني ان جيورجوس كاراغونيس 
سينهي مسيرته مع كرة القدم في صفوفه بعد ان مدد تعاقده مع 

النادي حتى عام 2012.
وامضى العب الوسط اليوناني الدولي البالغ من العمر 32 عاما 
معظم سنواته مع اللعبة في صفوف باناثينايكوس باستثناء الفترة 

بني عامي 2003 و2007 عندما لعب النترناسيونالي وبنفيكا.
ونقل موقع باناثينايكوس على االنترنت عن كاراغونيس قوله 
»بعد هذا التطور االخير سأنهي مسيرتي في باناثينايكوس وهو 

الفريق الذي بدأت فيه املشوار. ولهذا أشعر بسعادة كبيرة«.

»الفراعنة« تدرّب في كيغالي وشحاتة متمسك ببركات
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وس���ط أجواء متفائلة، ش���ارك محمد 
ابوتريكة في تدريب منتخب مصر بالعاصمة 
الرواندية كيغالي وظهر الالعب بشكل طبيعي 
وبات مرش���حا لدخول تشكيل المنتخب 
االساسي أمام رواندا غدا السبت في الجولة 
الرابعة من التصفيات االفريقية المؤهلة 

لكأس العالم 2010 بجنوب افريقيا.
وظهر اكثر من العب بش���كل جيد فيما 
واص���ل محمد بركات الغي���اب وهو الذي 
أصيب بالتهابات في منطقة الحوض. وتبدو 

مشاركة بركات صعبة.
وفي المران الرئيسي باألمس على الملعب 
الذي س���تقام عليه المباراة، شارك جميع 
الالعبين، إال ان ب���ركات اكتفى بتدريبات 
خفيفة بالجري حول الملعب لتفادي االجهاد 
على أمل المشاركة في اللقاء لحاجة شحاتة 
الى وجوده في التشكيل األساسي في ضوء 
الفريق،  الجماعي للمهاجمين في  الغياب 
وألنه أكثر الالعبين تفاهما مع ابو تريكة 
في الهجوم وس���وف يقرر شحاتة بشكل 

نهائي مشاركة بركات من عدمها.
واقتصر التدريب األول في نفس يوم 
الوصول على تمارين فك العضالت باإلضافة 
إلى تمرينات اإلطالة لكي يتخلص الالعبون 

من إرهاق السفر.
وكان محمد ابو تريكة نجم فريق األهلي 
قد تعرض الصابة خفيفة في الرباط الداخلي 
للركبة، أما بركات فق���د عاودته إصابته 

القديمة وهي التهاب في عظمة الحوض.
ويذكر أن المنتخب المصري حسم مباراة 
القاهرة أمام رواندا بثالثية نظيفة أحرز 

منها تريكة هدفين.

األهلي يلتقي النصر

وافق الجه���از الفني في النادي األهلي 
عل���ى إقامة اللقاء الودي مع فريق النصر 
الرياضي على ملعبه وهو اللقاء الذي من 
المقرر إقامته يوم األحد القادم لينتهي بذلك 
الجدل الثائر طوال الساعات الماضية على 
ملع���ب المباراة الودي بعد أن طلب نادي 

النصر أن يستضيف اللقاء.

وقد قام بالفعل عماد النحاس مساعد 
مدير الكرة بالتوجة بالفعل لملعب فريق 
النصر وقام بمعاينة أرضية الملعب وتفقد 

غرف خلع المالبس وإضاءة الملعب.
ويعطى الجه���از الفني للمباراة أهمية 
خاصة ألنها س���تكون خير إعداد للفريق 
والذي يستعد لمواجهة فريق طالئع الجيش 
يوم يوم 11 من ش���هر سبتمبر الحالي في 

األسبوع الرابع من الدوري العام.
وكان االهلي قد فاز في لقاء ودي سابق 
على فريق الرباط واألنوار على ملعب مختار 
التيتش بنتيجة أربعة أهدف مقابل هدف 
بتوقيع هاني العجيزي هدفين وأمير سعيود 

ومحمد سمير هدف لكل منهما.
من جانب آخر قال أحمد الس���يد مدافع 
فري���ق النادي األهلي أن���ه ليس هناك أي 
مشكلة في تجديد تعاقده مع النادي الذي 
ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه 
ليس م���ن المعق��ول أن يت�����رك الن��ادي 
بع��د كل هذه السنوات التي قضاها داخل 

جدرانه.

مدرب السيليساو: ال يوجد اثنان من مارادونا ودونغا

أكد كارلوس دونغا م����درب البرازيل 
»السيليساو« أن املنافسة الشخصية بينه 
وبني دييغو مارادون����ا مدرب االرجنتني 
حني كانا العبني لن يكون لها أي أثر خالل 
مباراة املنتخبني العمالقني غدا السبت في 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2010.
وارتدى كل منهما شارة القيادة ملنتخب 
بالده وقاده للفوز بكأس العالم ولعبا ضد 
بعضهما البعض في نهائيات 1990 بايطاليا 
لكن مباراة السبت متثل املواجهة األولى 

بينهما كمدربني.
وقال دونغا في مؤمتر صحافي »لكل منا 

تاريخه كالعب ونحن اآلن نشق طريقنا 
كمدربني«.

واختلف أداء كل منهما كالعب متاما. 
فدونغا كان العب وسط مدافع بينما كان 
مارادونا مهاجما صانع����ا للعب غير أن 
مدرب البرازيل يقول ان املقارنة في غير 

محلها.
وقال دونغا »ال ميكن أن يكون هناك 
اثنان من مارادونا، وال ميكن أن يوجد اثنان 
من دونغا. لكل منا خصائصه وطريقته 

في احلياة«.
وأضاف »لس����ت مهتم����ا باآلخرين.. 
فاهتمام����ي منصب فقط عل����ى املنتخب 

البرازيلي«.
من جهة أخرى، انتزع نادى بوتافوغو 
البرازيل����ي تع����ادال صعبا م����ن أتلتيكو 
باراناينسي دون أهداف في مستهل مشوار 
الفريقني في بطول����ة كأس أندية أميركا 

اجلنوبية )سود أميريكانا(.
وبهدف للمهاجم األرجنتيني املشاكس 
أندريس داليساندرو وثنائية لزميله إيدو، 
متكن إنترناسيونال من التقدم إلى املركز 
الثاني في ترتيب جدول الدوري البرازيلي 
بعد فوزه على ضيف����ه أتلتيكو مينيرو 
في مباراة مؤجلة من املرحلة الس����ابعة 

عشرة.

وسيطر الفريق املضيف على املباراة منذ 
البداية وحتى النهاية ليرفع رصيده إلى 40 
نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف بامليراس 
املتصدر، بفضل عشر دقائق ناجحة أحرز 
فيها انترناسيونال أهدافه الثالثة بواقع 
هدفني إليدو في الدقيقتني 50 و60 وهدف 

لداليساندرو في الدقيقة 53.
وواصل أتلتيكو مينيرو إهدار النقاط 
لتتقلص فرصه في املنافسة على اللقب، 
حيث فشل الفريق في حتقيق أي فوز خالل 
مبارياته الست األخيرة ليتجمد رصيده 

عند 34 نقطة في املركز السابع.
كما أقيمت أولى مباريات اجلولة الثالثة 

والعش����رين في البطولة وش����هدت فوز 
كورينثيانز على ضيفه سانتوس 2 – 1. 
جاءت أهداف املب����اراة الثالثة من توقيع 
العبي الفريق املضيف وفي الشوط الثاني 
من املباراة، حيث تقدم تشيكو للضيوف 
بهدف في مرماه بطريق اخلطأ في الدقيقة 
50، وتعادل بي����ل في الدقيقة 79 قبل أن 
يعود تشيكو ويصحح خطأه ويحرز هدف 

الفوز قبل النهاية بدقيقتني فقط.
ورف����ع كورينثيانز رصي����ده إلى 36 
نقطة محتال املركز اخلامس مؤقتا، وجتمد 
رصيد سانتوس عند 32 نقطة في املركز 

العاشر.

اعتبر أن المنافسة الشخصية مع األسطورة األرجنتينية كالعب لن تؤثر عليه


