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قال مدير أعمال مارك ڤيدوكا قائد منتخب استراليا السابق لكرة 44
القدم إن الالعب يخطط للعودة إلى بالده بعدما قرر انهاء مشواره 

االحترافي في اوروبا.
وترك ڤيدوكا اس����تراليا عام 1995 من أجل اللعب في كرواتيا 
وقضى نحو عشر سنوات في بريطانيا لكنه يريد العودة إلى بالده 
بعدما استغنى نيوكاسل يونايتد عن خدماته بعد هبوط الفريق 

لدوري الدرجة الثانية االجنليزي بنهاية املوسم املاضي.

وقال ستيف كوتنر ملوقع ذا وورلد جيم االسترالي على االنترنت 
»ميكنني التأكي����د ان مارك لن يتطلع للعب مجددا في اجنلترا أو 

اوروبا وانه عائد لالقامة في استراليا«.
وتابع وكيل الالعب االس����ترالي »لقد قض����ى 11 عاما رائعا أو 
ما قارب ف����ي بريطانيا واالن اتخذ ق����راره بالرحيل.. مارك ميلك 
خيارات أخرى في الوقت احلال����ي كما انه يريد أن يقضي حياته 

بشكل مختلف«.

 ڤيدوكا يترك أوروبا ويعود لإلقامة في أستراليا 

برمنغهام يستضيف فوالم.. ومواجهة نارية بين موناكو وباريس سان جرمان

إنتر ميالن »يباري« باري وكولن يتحدى شالكه وبريمن مع هانوڤر
تستكمل مباريات املرحلة اخلامسة من الدوري االجنليزي لكرة 
الق���دم اليوم االحد، فيلتقي برمنغهام مع اس���تون ڤيال، وفوالم مع 
ايڤرتون. وفي ايطاليا يستقبل انتر ميالن بارما العائد الى الدرجة 
االول���ى في املرحلة الثالثة من الدوري االيطالي ويقود بارما مهاجم 
ميالن الس���ابق البرتو بالوتش���ي. ويلتقي اتاالنتا مع سمبدوريا، 
وبولونيا مع كييڤو، وڤيورنتينا مع كالياري، وباليرمو مع باري، 

واودينيزي مع كاتانيا، وجنوى مع نابولي.
وفي أملانيا يلعب ڤيردر برمين مع هانوڤر، وكولن مع شالكه في 

املرحلة اخلامسة من الدوري األملاني.
وفي اسبانيا ضمن منافسات املرحلة الثانية من بطولة اسبانيا 
يلتقي، ديبورتيڤو الكورونا مع ملقة، وڤياريال مع مايوركا، وتينيريفي 
مع اوساس���ونا، وس���بورتينغ خيخون مع امليريا، وبلد الوليد مع 
ڤالنسيا، وخيريز مع اتلتيك بلباو. وذكر نادي ڤياريال اإلسباني ان 
مشاركة العب الوسط الدولي ماركوس سينا مع منتخب بالده أدت 
الى مضاعفات في إصابة كان يش���كو منها سابقا في عضالت الفخذ 

اليسرى وسيبتعد عن املالعب من اسبوعني الى 3 اسابيع.
واعتبر مدرب ڤياريال ارنستو فالفيردي »انه اسوأ نبأ نتلقاه. انها 
مشكلة حقيقية بالفعل ألننا سنلعب 7 مباريات في االيام ال� 22 املقبلة 

ونحن بحاجة بنسبة 100% الى جميع الالعبني دون استثناء«.
وفي فرنس���ا يخوض باريس سان جرمان الثاني بفارق االهداف 
مباراة غير سهلة عندما يحل ضيفا على فريق اإلمارة موناكو على 
ملعب لويس الثاني في املرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. ويخوض 
االيسلندي الدولي ايدور غوديونسن اول مباراة رسمية له مع موناكو 
بعد انتقاله إليه من برشلونة االسباني. في حني يغيب مهاجم سان 
جرمان التركي ميفلون اردينغ عن صفوف فريقه إلصابة في كتفه، 

ويلعب اوكسير مع نيس، ورين مع سانت اتيان.

فورتونيه يغيب عن سلتيك

أعلن نادي سلتيك، وصيف بطل الدوري االسكوتلندي، ان مهاجمه 
الفرنسي مارك انطوان فورتونيه سيغيب عن املالعب نحو شهرين 

إلصابته في رباط الركبة.
وأكد مدرب س���لتيك طوني ماوبراي »ابلغن���ا بهذه اإلصابة بني 
الشوطني، لكنه أصر على مواصلة اللعب ومادة االدرينالني املخدرة 
تساعد الالعبني على االس���تمرار، وما ان انتهت املباراة حتى بدأت 

مدرب إنتر ميالن جوزيه مورينيو يداعب الكرة وعينه على سحق بارياآلالم«.

العبات منتخب املانيا للسيدات يحتفلن بالفوز بلقب كأس امم أوروبا                           )رويترز(

العب األهلي أحمد فتحي يحول الكرة قبل وصول العب طالئع اجليش

جيانغ يعود 
إلى المضمار 

النصر واالتفاق للمشاركة  في »أندية التعاون« فوز اإلسماعيلي واتحاد الشرطة على المقاولون وأسيوط

األهلي في الصدارة وسقوط بتروجيت

»حرب عالمية ثالثة« 
ألجل سيمينيا

»ذهبية وفضية« لقوى 
الناشئين للمعاقين

كأس العالم في تونس

 ميركل تهنئ 
سيدات ألمانيا 

بكأس أوروبا 
سيعود البطل االوملبي السابق 
العداء الصين���ي جيانغ لو الى 
مضمار العاب القوى بعد غياب 
طويل اث���ر خضوع���ه لعملية 
جراحي���ة في وت���ر اخيل وذلك 
خالل مش���اركته في سباق 110 
امتار حواجز ضمن لقاء شانغهاي 

الدولي املقرر في 20 اجلاري.

الرياض ـ خالد المصيبيح
الزالت احداث خروج املنتخب السعودي من امللحق اآلسيوي على 
يد البحرين مؤثرة لدى الشارع الرياضي السعودي واعالمه الرياضي 
فكانت احداث املب����اراة وما صاحبها من تقلبات تش����كل عدة عالمات 
اس����تفهام حول ما قدمه االخضر وكيف تعامل مع املباراة التي جاءت 
كثيرا ملصلحته ولم يستفد منها على الرغم من انه لم يقدم فنيا االداء 
املقن����ع لفريق يرغب في التأهل لنهائيات كأس العالم وذكر الكثير من 
انصار املنتخب الس����عودي ان االخضر لم يفقد فرصته النهائية امام 
البحرين وامنا كانت امام منتخب كوريا الشمالية املتواضع الذي كان 
يحتاج وقتها الى الفوز بهدف واحد فقط يؤهله مباش����رة دون املرور 

بامللحق اآلسيوي.
من جهة اخرى تواصل ثالثة فرق س����عودية استعدادها للمشاركة 
خارجيا فيغادر النصر اليوم االحد الى سلطنة عمان استعدادا ملالقاة 
فريق صور الثالثاء املقبل في افتتاح لقاءاتهما في بطولة اندية مجلس 
التعاون اخلامسة والعشرين. ويغادر الى قطر فريق االتفاق الداء املهمة 
ذاتها عندما يالقي فريق قط����ر في اختبار قوي لالتفاق للبطولة التي 

يحمل فيها االتفاق ثالثة القاب.
ثم يأتي االحتاد الذي سيدخل مهمة اخرى واكثر صعوبة بعد ان بات 
وحيدا ممثال للفرق السعودية في بطولة االندية اآلسيوية بعد خروج 
الثالثي الهالل والشباب واالتفاق في االدوار السابقة ويلعب االحتاد يوم 

26 سبتمبر امام فريق باختاكور االوزبكي على ملعب االخير.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انفرد األهلي في صدارة الدوري املمتاز لكرة القدم 
بع���د تغلبه على طالئع اجلي���ش 4 � 2 في املرحلة 

الرابعة من املسابقة على ستاد الكلية احلربية.
ورفع األهلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل املركز 
األول بفارق 3 نقاط أمام احتاد الش���رطة والزمالك 
وبتروجيت بينما جتمد رصيد طالئع اجليش عند 

4 نقاط في املركز العاشر.
ومن غرائب هذه املباراة ان األهلي أحرز أكبر عدد 
من األهداف له في مباراة واحدة برغم غياب أغلب 
مهاجميه، حتى انه لعب أغلب الشوط الثاني بال مهاجم 
حقيقي. وفي مباريات أخرى تغلب اإلسماعيلي على 
املقاولون العرب 1 � 0 واحتاد الشرطة على بترول 

أسيوط 2 � 1 واجلونة على بتروجيت 1 � 0.
وأح���رز األهداف ال� 4 لألهل���ي، هاني العجيزي 
في الدقيقة األخيرة من الش���وط األول والليبيري 
فرانسيس دوفوركي وشريف عبدالفضيل واملعتز 
باهلل إين���و في الدقائق 48 و61 و75 بينما س���جل 
هدفي طالئع اجليش، صالح أمني في الدقيقتني 84 
و86. وأنه���ى كل من الفريق���ني املباراة ب� 10 العبني 
فقط، حيث طرد عبداهلل فاروق من صفوف األهلي 
في الدقيقة 82 وحس���ام عبدالعال من الطالئع في 
الدقيقة 87. وجنح النادي اإلس���ماعيلي في حتقيق 
أول فوز له في الدوري على حساب املقاولون بقدم 
أحم���د علي جنم اإلس���ماعيلي اجل����ديد القادم من 
بت����رول أس���يوط مع بداية املوسم اجل����ديد في 

الش����وط الثاني.
وحقق الفري���ق األول لكرة الق�������دم بن����ادي 
اجل����ون���ة، مفاجأة كبيرة بتحقيقه الفوز األول له 
في الدوري العام هذا املوسم على فريق بتروجيت 
بنتيجة 1 � 0 أحرزه أحم���د عمران، ليرتفع رصيد 
اجلونة إلى 5 نقاط، ويتوقف رصيد بت����روجيت 

عند 7 نقاط.

هدد وزير الرياضة اجلنوب 
افريقي ماكنكيس���ي ستوفيل 
اذا  ب�»ح���رب عاملية ثالث���ة« 
مت اس���تبعاد العداءة كاس���تر 
سيمينيا احلائزة ذهبية سباق 
800 في بطولة العالم االخيرة 
في اغسطس في برلني، بعد ان 
اعتبرت صحيفة استرالية انها 

»خنثى«.

ن���ادي املعاقني  حقق العبو 
نتائج جيدة ف���ي بطولة العالم 
القوى )حتت  للناشئني أللعاب 
12 س���نة(، عندما أحرز الالعب 
املتألق عب���داهلل بولند ذهبية 
الرم���ح فيما حقق زميله الواعد 
محمد الغريب امليدالية الفضية في 
مسابقة 100 متر جري، ويخوض 
أبطالنا املعاقني منافسات أخرى 
في أكثر من لعب���ة حتى نهاية 
البطولة 15 اجلاري. وقال رئيس 
الوفد ناصر العجمي: ان العبينا 
يخوضون بطولة صعبة ومهمة 
ويتطلعون الى حتقيق املزيد من 
االجنازات على الرغم من ابتعادهم 
عن الوطن وأهاليهم في ش���هر 
رمضان بل وجنحوا في رفع علم 
الكويت مرتني ببراعة وجدارة.

حت����ل كأس العالم في تونس 
افريقية يتنقل فيها  ضمن جولة 
رمز الكأس العاملية بني بلدان قارة 
افريقيا قب����ل وصوله الى جنوب 
التي تستضيف نهائيات  أفريقيا 
العالم ع����ام 2010. ويهدف  كأس 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
من خالل هذه اجلولة القارية لرمز 
كأس العالم ال����ى متكني املولعني 
بكرة الق����دم في البلدان األفريقية 
من مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 
عن قرب وبصفة مباشرة ومزيد 
من الترويج للمونديال في القارة 

األفريقية.

 هنأت املستش���ارة 
األملاني���ة أجنيال ميركل 
منتخب املانيا للسيدات 
لكرة القدم بفوزه للمرة 
التوالي،  اخلامسة على 
والس���ابعة في تاريخه 
بلقب بطل أوروبا لكرة 

القدم.
وقالت ميركل مهنئة 
منتخبه���ا ف���ي إحدى 
احلم���الت االنتخابي���ة 
مبدينة هانوڤر: »تهنئتي 
القلبية من هنا لسيداتنا، 

إنه أمر رائع للغاية«.
وكان���ت مي���ركل قد 
قطع���ت كلمته���ا خالل 
االنتخابي���ة  حملته���ا 
لفترة وجيزة لتعبب عن 
تهانيها ملنتخب السيدات 
األملاني لفوزه على نظيره 
البريطاني 6-2 في نهائي 
كأس االمم االوروبية في 

هلسنكي.

 فاز النواعير على جبلة 3-1 وحطني على الفتوة 
1-0 ف���ي اجلولة األولى من الدورة الرباعية لتحديد من 

يبقى ومن يهبط في دوري احملترفني لكرة القدم.
ــات النسخة الـ 28 لبطولة   تنطلق اليوم األحد منافس
كأس األردن لكرة القدم ملوسم 2010/2009 مبشاركة 16 فريقا 

متثل الدرجات املمتازة )12(.
 تختتم املرحل���ة االولى من الدوري العماني لكرة 
القدم اليوم األحد فيلتقي مس���قط مع الطليعة وصحم 

مع السيب.

عربيةمتفرقات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الخامسة(

شو سبورت 21برمنغهام - استون ڤيال
شو سبورت 6:152فوالم - ايڤرتون

ايطاليا )المرحلة الثالثة(
7اتاالنتا - سمبدوريا

7بولونيا - كييڤو

7فيورنتينا - كالياري

اجلزيرة الرياضية +73انتر ميالن - بارما

7باليرمو - باري

7سيينا - روما

7اودينيزي - كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +9:451جنوى - نابولي

المانيا )المرحلة الخامسة(
دبي الرياضية 4:301ڤيردر برمين - هانوڤر

دبي الرياضية 6:301كولن - شالكه

إسبانيا )المرحلة الثانية(
6ديبورتيڤو ال كورونا - ملقة

اجلزيرة الرياضية +62ڤياريال - مايوركا

6تينيريفي - اوساسونا

6خيخون - امليريا

اجلزيرة الرياضية +82بلد الوليد - ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +102خيريز - اتلتيك بلباو

فرنسا )المرحلة الرابعة(
6اوكسير - نيس

6رين - سانت اتيان

اجلزيرة الرياضية 102موناكو - باريس سان جرمان


