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عالميةمتفرقات

 عوقب العب من بيرو بالس��جن س��بع 
سنوات ملساعدته لصوصا على سرقة أموال 
من ناديه سينس��يانو الذي يلعب في دوري 
الدرجة االولى قبل عامني. وقالت مصادر في 
احملكمة إن سيزار كاوانتيكو ساعد اللصوص 
على س��رقة 84500 دوالر كانت معدة لدفع 

رواتب الالعبني.
 من املنتظر أن يعلن احتاد الكرة الصربي 
اقالة رادومير أنتيتش املدير الفني ملنتخب 
صربيا بعد اخفاقه في جتاوز الدور األول 
في كأس العالم، وذكرت وسائل االعالم أن 
احتاد الكرة يبحث عن خليفة من بني أربعة 
مرشحني أبرزهم األملاني أوتو ريهاغل )71 
عاما( املدير الفني السابق ملنتخب اليونان 

ومواطنه لوثر ماتيوس )49 عاما(.
 يتوقع املدرب الصربي ميلوفان رايفاتش 
أن يجدد تعاقده مع منتخب غانا لكرة القدم 
بعدم��ا أبلغ الصحافيني بانه تفاوض من أجل 
االس��تمرار مع الفريق الذي وصل الى دور 
الثمانية في كأس العالم بجنوب افريقيا هذا 

العام.
 قد يلعب املنتخب املكسيكي لكرة القدم 
مباراة ودية مبدينة خواريز الواقعة بوالية 
تشيواوا شمالي البالد، في محاولة لتحسني 
صورتها بعي���دا عن العنف الذي يعصف 
بهذه املدينة حيث قتل نحو 1700 شخص 

بها خالل عام 2010.

وفيما يتعلق بالط���رف الثاني لتلك 
املباراة، يشير موقع االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( إلى أن املباراة ستلعب في 
12 أكتوبر املقبل أمام پولندا، لكن هناك 
تكهن���ات ح���ول وج���ود مفاوضات مع 
الثاني للقاء.  أوروغواي لتكون الطرف 
وتقع مدينة خواريز، عاصمة تشيواوا، 
على احلدود مع الواليات املتحدة قبالة 

والية تكساس األميركية.
 تعه��د ميالن مانداريتش رئيس ليس��تر 
س��يتي مبستقبل باهر للنادي بعد استحواذ 
مجموعة اسيوية بقيادة رجل أعمال من تايلند 
على ليس��تر املنتمي ل��دوري الدرجة الثانية 

االجنليزي لكرة القدم.
وقال مانداريت��ش في بيان مؤكدا صفقة 
االستحواذ »هذه الصفقة ستجلب قوة ودفعة 
جديدة الى ليس��تر وس��تقدم فرصة هائلة 
للمش��جعني والنادي«. ولم يلعب ليستر في 

الدوري االجنليزي املمتاز منذ 2004.
 يشارك 3600 رياضي ورياضية تتراوح 
اعماره���م من 14 الى 18 عام���ا اعتبارا من 
اليوم في اول دورة العاب اوملبية للشباب 
حتتضنها سنغافورة من 14 الى 26 اغسطس 

احلالي. 
 ذكرت وس��ائل اإلعالم ام��س ان املدرب 
االسباني خافيير كليمنتي وافق على تدريب 

املنتخب الكاميروني لكرة القدم ملدة عامني.

»ذئاب« المقاولون
 للفتك باإلنتاج الحربي

تنطلق اليوم منافس��ات االس��بوع الثاني من بطولة الدوري
املصري املمتاز لكرة القدم،  باقامة ثالث مباريات تقام جميعها 
في توقيت واحد هو العاشرة والنصف مساء بتوقيت  الكويت، 
حيث يلتقي اجلونة مع املصري البورس��عيدي واحتاد الشرطة 
مع االحتاد  الس��كندري واملقاول��ون العرب مع االنتاج احلربي، 
بينما تستكمل باقي منافسات االسبوع غدا، وبعد غد مبواجهتني 
اخريني جتمع مصر املقاصة مع وادي دجلة والزمالك مع  بتروجت، 
في حني تأجلت مباري��ات طالئع اجليش مع االهلي الى يوم 20 
اجلاري وحرس احلدود مع س��موحة واالسماعيلي مع انبي الى 
يوم 19 من نفس الش��هر بسبب ارتباطات االهلي واالسماعيلي 

واحلرس االفريقية.
وعلى ملعب عثمان احمد عثمان باجلبل االخضر يستضيف 
املقاولون العرب فريق  االنتاج احلربي في مواجهة قوية ومثيرة، 
فاملقاول��ون حتت قيادة املدير الفني اجلديد  حمزة اجلمل، الذي 
تولى املهمة الفنية للفريق خلفا حملمد عامر الذي تقدم باستقالته 
عق��ب الهزمية القاس��ية )4/1( التي مني به��ا الذئاب في جولتهم 
االولى باملس��ابقة امام فريق وادي دجلة احد الفرق الثالثة التي 
صعدت هذا املوس��م للدوري املمتاز، وبالتالي يسعى اجلمل ان 
تكون بدايته مع املقاولون قوية ومصحوبة بفوز كبير في مباراة 
اليوم، العادة معنويات العبيه س��يرتها األولى، واستكمال باقي 
املنافسات مبعنويات مرتفعة واصرار مختلف على حتقيق الفوز، 
في املقابل يس��عى املدير الفني لالنتاج احلربي اس��امة عرابي، 
الستكمال انطالقاته بالدوري وحتقيق الفوز الثاني على التوالي 
لفريق العسكري، لضمان وجود فريقه داخل املربع الذهبي من 
بداية البطولة، خاص��ة ان الفريق يحتل املركز اخلامس برصيد 
ثالث نقاط، بعد فوزه بهدف نظيف في اولى مواجهاته بالدوري 

على فريق سموحة السكندري.

أبوتريكة: العالقات بين مصر والجزائر 
أقوى من االنفعاالت في مباراة للكرة

حركة نشطة في اليمن الستضافة »خليجي 20«

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يؤدي اليوم األهلي بقيادة 
املدير الفني حسام البدري مرانه 
مبلعب األول من نوفمبر مبدينة 
تيزي اوزو باجلزائر استعدادا 
القبائل، وهو  للقاء ش���بيبة 
امللعب الذي سيش���هد أحداث 
املباراة يوم األحد املقبل في متام 
الساعة احلادية عشرة مساء 
بتوقي���ت القاهرة في اجلولة 
الثالثة لدوري بطولة األندية 

األفريقية.
وانض���م مل���ران األم���س 
الالعبون الدوليون الس���بعة 
أبوتريكة وأحمد حسن  وهم 
وحس���ام غالي وأحمد فتحي 
ووائل جمعة وجدو وس���يد 
معوض الذين شاركوا في لقاء 
الكونغو ال���ودي، وقد اكتفوا 
في مران اخلميس بأداء تدريبا 

خفيفا وذلك جتنبا لإلرهاق.
وشهد مران أمس اجلمعة 
حماسا وتنافس���ا كبيرا بني 
الالعبني لنيل شرف املشاركة 
امله���م، وتدرب  اللق���اء  ف���ي 
العديد من  الالعب���ون عل���ى 
الهجومية،  التكتيكية  اجلمل 

باإلضافة إلى التسديد املباشر 
على املرمى من مختلف املسافات 

واالجتاهات.
وش���ارك في املران شهاب 
الدين أحمد بكل قوة وظهرت 
علي���ه جاهزيته خلوض لقاء 
األحد في أعق���اب إصابته في 
لقاء جاسكو الودي في األسبوع 
املاضي، كما ش���ارك ش���ريف 
املران وظهر  عبدالفضيل في 
بصورة فني���ة وبدنية جيدة 
للغاي���ة، بينما لم يتحدد بعد 
موقف أحمد شكري من املشاركة 
اللقاء، حيث لم يش���ارك  في 
في التدريب اجلماعي واكتفى 

بتدريب خفيف مبفرده.

مرتجي يشكر

وجه خال���د مرجتي عضو 
مجلس إدارة النادي األهلي الذي 
يرافق بعثة الفريق باجلزائر 
الشكر ملسؤولي نادي شبيبة 
القبائل على االستقبال احلافل 
الذي حظيت ب���ه البعثة فور 
وصولها. وأضاف مرجتي أنه 
توقع هذه احلفاوة الكبيرة نظرا 
للعالقات الوطيدة التي جتمع 

البلدين الشقيقني، وأن ما حدث 
س���ابقا لم يكن سوى سحابة 
صيف لتعود بعدها األمور إلى 
سابق عهدها، ومتنى مرجتي 
أن يخرج لقاء األهلي والشبيبة 
بصورة مشرفة تعكس املستوى 

الفني للفريقني الكبيرين.
وصرح محمد أبوتريكة جنم 
النادي األهلي بأنه شعر بأنه 
موجود ف���ي بلده الثاني فور 
وصوله اجلزائر، وأن العالقة 
بني البلدين والش���عبني أكبر 
بكثي���ر من مب���اراة كرة قدم، 
وأضاف أبوتريكة أن االستقبال 
الذي حظي���ت به البعثة أكبر 
دلي���ل على عم���ق وقوة هذه 
العالقة والت���ي لم ولن تتأثر 

مبا حدث في السابق.
أبوتريكة أن األهلي  وذكر 
يس���عى لتحقي���ق الفوز في 
ه���ذه املباراة املهم���ة أو على 
األقل عدم التعرض للخسارة 
لضمان التأهل لنصف النهائي 
في البطولة األفريقية، كما أكد 
أبوتريكة على صعوبة املباراة 
الشبيبة ملا  نظرا لقوة فريق 

يضمه من العبني كبار.

يواجه اليمن مستضيف دورة 
القدم في  كأس اخلليج لك���رة 
نسختها العشرين حتديات عدة 
رغم إعالن أمناء سر االحتادات 
اخلليجية لدى زيارتهم مدينتي 
عدن وابني ف���ي يوليو املاضي 
جهوزية مالعب التدريب واقتراب 
الرئيسية  االنتهاء من املالعب 
واملنش���آت األخرى خصوصا 
الفنادق. يبرز من هذه التحديات 
امللفان األمن���ي واإليوائي، غير 
أكثر إحلاحا  ان األخير يب���دو 
نظ���را لتباطؤ األعمال املتعلقة 
اليمن  الى  بالبطولة. وأسندت 
مهمة استضافة »خليجي 20« بني 
22 نوفمبر و4 ديسمبر املقبلني 
للمرة األولى في تاريخه، لكن 
لغطا كبيرا ي���دور حول إقامة 
الدورة في موعدها احملدد نتيجة 
األح���داث األمنية في اليمن، ما 
جعل رؤساء االحتادات اخلليجية 

يؤكدون على ذلك.
وشهدت مدينة عدن في األيام 
املاضية حركة نشطة تتركز على 
وضع اللمس���ات األخيرة لتلك 
املنشآت الس���ياحية واخلاصة 
بإي���واء الوف���ود واملش���اركني 
والزائري���ن م���ن مختلف دول 
اخلليج العرب���ي أبرزها فندق 
القص���ر الواق���ع على ش���اطئ 

احلس���وة الذي أقيم خصيصا 
لهذه البطولة ويتكون من خمسة 
طوابق واقعة على مساحة 250 
ألف متر مربع ويضم 240 غرفة 
وجناحا فندقيا خمس���ة جنوم 
باملواصفات العاملية ويستوعب 
أكثر من 2000 عامل ويتوقع ان 
يتم افتتاحه نهاية أكتوبر 2010 
وفقا ملدير ملشروع فهد محمود 
ف���ي حديثه لوكال���ة الصحافة 
الفرنسية. وأشار تقرير رئيس 
اللجنة الفرعية للتحضير لبطولة 
»خليجي 20« احمد الضالعي الى 
ان »عدد الفنادق املوجودة في 
مدينة عدن يزيد عددها على 170 
فندق���ا تتضمن ما يزيد على 4 
آالف و200 غرفة بس���عة تصل 

الى 12 ألف سرير«. 

المالعب جاهزة

وعلى صعيد االستعدادات 
ق���ال عبدالرحمن  الرياضي���ة 
السماوي مسؤول مشروع إعادة 
امللعب  تأهيل س���تاد 22 مايو 
الرئيسي الذي سيحتضن عددا 
من مباري���ات البطولة وحفلي 
االفتت���اح واخلتام ان نس���بة 
جاهزية امللعب جتاوزت ال� %85 
الشهر اجلاري  أواخر  وانه في 
ستصل نسبة اإلجناز إلى أكثر 

من 90%. وعلى صعيد اجلانب 
األمني اثن���اء اقامة خليجي 20 
كشف مسؤول امني في عدن عن 
أمنية متكاملة لتأمني  منظومة 

سير احداث البطولة.
وأضاف ان املنظومة »تضمنت 
تأهيل وتدريب املئات من العناصر 
الشابة على كيفية حماية الوفود 
والفرق املش���اركة في البطولة 
ومهام الدفاع املدني في اإلطفاء 
واإلسعاف واإلنقاذ والتدريب 
على مكافحة ش���غب املالعب«. 
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
األس���بوع املاضي انه���ا قامت 
بتجنيد 500 شاب من خريجي 
الثانوية العامة وأحلقتهم باملركز 
التدريبي العام إلعدادهم لتولي 

مهام تأمني خليجي 20.
وكان نائ���ب رئيس الوزراء 
لشؤون الدفاع واألمن - رئيس 
اللجنة التحضيرية العليا لبطولة 
خليجي 20 رش���اد العليمي قد 
كشف في وقت سابق انه »يجري 
تدريب 10 آالف عنصر من قوات 
مكافح���ة اإلره���اب والعناصر 
النسوية واألمن املركزي وقوة 
كبي���رة من احلرس اجلمهوري 
لتأمني البطولة وذلك وفق اخلطة 
األمني���ة املعتمدة م���ن اللجنة 

التحضيرية العليا للبطولة«.

سانتوس يريد حتقيق أكبر استفادة مادية من بيع نيمار

سانتوس لن يفرط في نيمار بأقل من 35 مليون يورو
أعلن نادي سانتوس البرازيلي مجددا أنه لن يوافق 
عل���ى التخلي عن مهاجمه نيمار إال بدفع قيمة الش���رط 
اجلزائي التي ينص عليها عقده والبالغة 35 مليون يورو 
)40.5 مليون دوالر( وهدد بشكوى تشلسي اإلجنليزي 
أمام االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( »ملالحقته« الالعب 

الواعد )18 عاما(.
وقال لويز ألفارو دي أوليفيرا رئيس النادي البرازيلي 
»النادي اإلجنليزي قدم لنا منذ وقت طويل عرضا رسميا 
لضم الالعب. نحن رفضناه. قلنا إنه ال توجد لدينا أي 
رغب���ة في التفاوض حول الالعب واس���تمرت املالحقة. 
إنه أمر ال ميكن التس���امح إزاءه. سانتوس سيدافع عن 

مصاحله، وسيلجأ إلى فيفا إذا ما لزم األمر«. 
ووفقا لصحيفة »فوليا دي ساو باولو«، قام تشلسي 
قبل أيام بزيادة عرضه لضم الالعب إلى 25 مليون يورو 

)نحو 32.5 مليون دوالر(.
في املقابل، أكد موقع »غلوبوسبورتي« البرازيلي أن 
النادي اإلجنليزي يعد عرض���ا بقيمة 30 مليون يورو 

)قرابة 39 مليون دوالر(.
وأك���د دي أوليفيرا أنه ينتظر تلقي عرض جديد من 

تشلسي قريبا، لكنه شدد على أن موقفه لن يتغير.
وقال رئيس النادي »مجددا أؤكد أن سانتوس ليس 
لديه أي اهتمام بالتفاوض بش���أن نيمار مقابل أي قيمة 
مادية«، مضيفا أن اإلمكانية الوحيدة للتعاقد مع املهاجم 

تتمثل في »سداد قيمة الشرط اجلزائي«.
وميلك الن���ادي البرازيلي 60% م���ن حقوق الالعب، 
فيم���ا متل���ك نس���بة 40% املتبقية إح���دى املجموعات 

االستثمارية.

قدم جنم برشلونة االسباني واملنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي التهنئة جلميع املسلمني 
بحلول ش���هر رمضان املبارك، حيث متنى أن يكون الش���هر الفضيل شهرا سعيدا على جميع 
املشجعني وزمالئه الصائمني في الفريق الكاتالوني. وقال ميسي عبر صفحته الرئيسية على 
موقع »تويتر« الش���هير: »رمضان سعيد على جميع املس���لمني وعلى أصدقائي واملشجعني، 
أحبكم جدا يا رفاق«. جتدر اإلشارة إلى أن برشلونة يعد من األندية التي حتتوي الكثير من 
الالعبني املسلمني أمثال سيدو كيتا وايريك أبيدال دون أن ننسى الالعب املنتقل إلى مانشستر 

سيتي يحيى توريه. 

ميسي: رمضان سعيد لجميع المسلمين

توتنهام يالقي مانشستر سيتي.. وبرشلونة يواجه إشبيلية في ذهاب كأس السوبر

تشلسي يبدأ الدفاع عن لقبه أمام 
وست بروميتش في انطالق »البريميير ليغ«

ستكون املنافسة مستعرة على 
لقب الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
الذي تنطلق مرحلته األولى  القدم 
اليوم السبت وتشهد قمة مبكرة بني 
ليڤربول وارس����نال غدا األحد على 
ملعب انفيلد رود. خصوصية املوسم 
اجلديد هي ان املنافسة لن تقتصر على 
األربعة الكبار فقط تشلسي حامل اللقب 
ومان يونايتد وصيفه وارسنال الثالث 
وليڤربول، بل تشمل فرقا أخرى ابانت عن 
علو كعبها في املوسم املاضي وخصوصا 
توتنهام الذي انهى املوسم في املركز الرابع 
وبالتالي املشاركة في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، ومانشستر سيتي اخلامس وأكبر 
مستفيد من سوق االنتقاالت الصيفية بتعزيز 
صفوفه بأكثر من العب على مس����توى عال ما 
يشير الى دخوله طرفا قويا في التتويج باللقب، 

واستون ڤيال.
 هذا ولم يعزز تشلس����ي صفوفه بأكثر من العبني 
هما الدوليان االس����رائيلي يوسي بنعيون من ليڤربول 

والبرازيلي راميريس من بنفيكا البرتغالي. 
 واألكيد ان مانشستر سيتي سيكون في مقدمة املنافسني 
لألربعة الكبار كونه الوحيد في البرمييير ليغ الذي أبرم صفقات 
مدوية في سعيه الى معانقة األلقاب الغائبة عنه منذ فترة طويلة.  
ولن تقف أندية توتنهام واس����تون ڤي����ال وايڤرتون مكتوفة األيدي 

خصوصا انها حافظت على ركائزها األساسية.
 وبالعودة الى املرحلة األولى، فان تشلسي يستهل حملة الدفاع عن 
لقبه مبواجهة وست بروميتش البيون العائد الى األضواء بعد موسم 
واحد في الدرجة األولى في مباراة سهلة نسبيا لرجال انشيلوتي على 

اعتبار لعبهم على أرضهم وأمام جماهيرهم.  وتبرز أيضا املواجهة بني 
توتنهام ومانشستر سيتي في لندن، وهي مواجهة ثأرية بالنسبة الى 
األخير كون الفريق اللندني قضى على آماله في انهاء املوسم في املركز 
الرابع املوسم املاضي.  وفي باقي املباريات، يلعب استون ڤيال مع وست 
هام، وبالكبيرن روفرز مع ايڤرتون، وبولتون مع فوالم، وسندرالند مع 

برمنغهام سيتي، وولفرهامبتون مع ستوك سيتي.

اسبانيا

يرفع فريقا اش����بيلية وبرشلونة الستار اليوم لبدء انشطة املوسم 
اجلديد لكرة القدم االس����بانية عندما يلتقيان في مباراة الذهاب بكأس 
السوبر االسباني. واعترف جوسيب غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
»لم نستعد بشكل جيد للغاية من أجل هذه املباراة. ولكننا سنؤدي 
بش���كل جيد بقدر املستطاع«. وستكون املباراة لقاء من طابع خاص 
بالنس���بة لالعب أدريانو كوريا الذي انضم لبرش���لونة في يوليو 
املاضي بعد ست سنوات ساعد فيها اشبيلية على تقدمي أجنح الفترات 
في تاريخ النادي. وقال أدريانو »س���يكون من الغريب أن ألعب أمام 
اش���بيلية.. ولكنني سأنحي ذكرياتي جانبا وسأبذل قصارى جهدي 

مع برشلونة«.

فرنسا

 يسعى مرسيليا حامل اللقب الى تعويض خسارته في املرحلة األولى 
عندما يحل ضيفا على ڤالنسيان في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم.  وكان مرسيليا مني بخسارة مفاجئة أمام ضيفه 
كاين العائد حديثا الى دوري األضواء 1-2، وهي اخلسارة التي اعترف 
بعدها مدرب مرسيليا ديدييه ديشان بحاجة فريقه الى تعزيز الصفوف 

إلعادة األمور الى نصابها ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح. 
 وفي باقي املباريات، يلعب لوريان مع نيس، وموناكو مع مونبلييه، 
ونانسي مع رين، وس����انت اتيان مع سوشو، وارل افينيون مع لنس، 

وبريست مع اوكسير.

فيرون:  مارادونا 
متناقض 

قرر العب الوسط االرجنتيني 
املخضرم خوان سباستيان فيرون 
اخلروج عن صمته الذي التزمه 
منذ خروج األرجنتني من بطولة 
كأس العالم لكرة القدم في جنوب 
أفريقيا، ووجه انتقادات إلى املدير 
الفن���ي للفريق ف���ي ذلك احلني 

دييغو مارادونا.
وقال فيرون في تصريحات 
إلذاعة »الريد« في بوينس آيرس 
»دييغو يتسم باملبالغة عند اإلدالء 
بتصريحات ويتدخل في قضايا 
يصع���ب الحق���ا التعامل معها. 
في وق���ت ما قال إنه يريدني أن 
أكون تشافي املنتخب. بالتأكيد 
لم يتعد ذلك ح���دود احملادثات 
التي جمعتني به، ثم ترى نفسك 
خارج امللعب وال تشارك وذلك 

يؤلم«.
كما أشار إلى أن مارادونا لم 
يرغب في الدفع به عقب اإلصابة 
اخلفيفة التي تعرض لها وذكر له 
أنه يرغب »في ادخاري ألن هناك 
أشياء مهمة قادمة وأن املونديال 
اليزال أمامنا.. بعد ذلك، لم يحدث 
شيء، كنت خارج التشكيل«، وأقر 
فيرون في املقاب���ل بأنها »أمور 

خططية وأنا أتفهمها«. 

عشاق تشلسي يأملون 
تكرار نفس اللقطة عند ختام 

الدوري االنجليزي الجديد

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجنلترا  )املرحلة األولى(

2:45توتنهام - مانشستر سيتي
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5استون ڤيال - وست هام
5ويغان - بالكبول

5بالكبيرن - ايڤرتون
5بولتون - فوالم

5سندرالند - برمنغهام
5ولفرهامبتون - ستوك

7:30تشلسي - وست بروميتش
فرنسا  )املرحلة الثانية(

8بريست - اوكسير 
8لوريان - نيس

8موناكو - مونبلييه
8نانسي - رين

8سانت اتيان - سوشو
اجلزيرة الرياضية +86ڤالنسيان- مرسيليا
اجلزيرة الرياضية +106ارل افينيون - لنس

اسبانيا )ذهاب كأس السوبر(
ابو ظبي الرياضية10:30برشلونة � اشبيلية


