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تــــــأهل الــــســـــويــــســـــري
روجيه فيدرر املصنف
االول الـى الـدور ربع
الـنهائي من بطولة
الـواليـات املـتحـدة
املفــتـــــوحـــــة لـكـــــرة
املـــــضـــــــــرب، آخـــــــــر
الـبــطــــوالت االربع
الــكـــبــــــــرى ضـــمـــن
الـغــــــــران شـــيـلـــيـــم
ـــــــــوســــم، لـهـــــــــذا امل
النسحاب منافسه
الـرومــاني انـدريه
بـــافل الــســـادس

عشر.
ويلتقي فيدرر
يف الــــــــــــــــــــــــدور
املــــقـــــــــــبــــل مــــع
االميــركي انــدريه
اغــــــــاســـي الــــــســــــــادس او االرمـــيـــنـــي

سركيس سركيسيان.
وسيكون فيدرر الفـائز يف بطولتي
اسـتــرالـيـــا املفـتــوحــة ووميـبلــدون
االنــكلــيــــــزيــــــة اولــــــى وثــــــالــث
الـبطـوالت االربـع الكبـرى،
سعــيــــــدا جــــــدا اذا جتــنــب
مــــــواجهـــــة اغـــــاســي بــــطل
عامي 94 و99 والطامح يف
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فالشينغ ميدوز: فيدر اىل ربع النهائي
البرازيلي كويرتن يخضع لعملية جراحية جديدة يف وركه

عاما( اخلامسة وبطلة عام 1998 .
من جــانب اخـر ذكـرت صـحيفـة )او
استـــادو( البــرازيـليــة بـــان جنم كــرة
املضرب غوستافو كويرتن سيخضع
يف االسابيع القليلـة املقبلة لعملية

جراحية جديدة يف وركه.
واوضـحت الـصحـيفــة بــان كــويــرتن
سيخضع لهـذه العمـلية بـالتحـديد
بعد دورة اسـتعراضـية يـشارك فـيها

يف ساو باولو بعد 10 ايام.
وكــــــان كــــــويــــــرتــن خـــضـع لعـــملــيــــــة
جــــراحـيـــــة يف وركه يف شـبــــاط عــــام
2002 وابـــتعــــــد اســــــابـــيع عــــــدة عــن

املالعب.
وذكــــرت الــصحــيفــــة بــــان العــملـيــــة
اجلــــــديــــــدة الــتــي ســـيخـــضـع لهــــــا
كـويرتن ستسمح له بـاستعادة كامل

لياقته البدنية.
ومــنـــــذ عــــــودته الــــــى املالعـــب بعـــــد
العملـية االولـى لم يـتمكـن كويـرتن
من استعـادة مسـتواه الـسابـق الذي
اهـله للفــوز ببـطـولـة روالن غـاروس
احــــدى الـبــطــــوالت االربع الـكـبــــرى
ضـمـن الغـــران شـيلـيـم ثالث مـــرات
خصـوصا عنـدما تـستغرق مبـارياته

وقتا طويال.

سن الــرابعـــة والثـالثني الن يـصـبح
اكبر بطل يتوج يف فالشينغ ميدوز.
يـــــذكـــــر ان فــيـــــدرر بـلغ ربـع نهـــــائــي
فالشـيــنغ مـيـــــدوز الول مـــــرة اذ لـم

يسبق له ان تخطى ثمن النهائي.
وتــــــأهل الــــــى ربع الــنهـــــائــي ايـــضـــــا
الـبـــريـطـــانـي تـيـم هـنـمـــان املـصـنف
خـامسـا بفوزه علـى االملاني نـيكوس
كيفر الـتاسع عشر 6-7 )5-7( و3-6
و6-1 و6-7 )4-7( و3-صــفــــــــــــــر ثــــــم
باالنسحاب الصابة االخير يف رسغ

يده.
وسـيـــواجه هـنـمـــان يف الـــدور املقـبل
الـــسلــــوفــــاكـي دومـيـنـيـك هــــربــــاتـي
الـثـــانــي والعـــشـــريـن او الـبـلجــيكـي
اوليـفيـيه روشــو اللــذيـن يلـعبــان يف

ثمن النهائي.
من جانبها، بلغت اليابانية شينوبو
اســاغـــوي للـمــرة االولــى ايـضـــا ربع
نهـــائـي احـــدى الـبـطـــوالت الكـبـــرى
بفـــوزهـــا علـــى الـيـــونـــانـيـــة ايلـيـنـي
دانـييليدو املصنفة يف املركز التاسع

والعشرين 7-6 )7-4( و4-6 و6-.3
وسـتقـــابل اســاغــوي )28 عــامــا( يف
الـــدور املقـبل احـــدى االمـيـــركـيـتـني
فــيــنــــــوس ولــيــــــامــــس )22 عــــــامــــــا(
احلـاديــة عشـرة وبطلـة عـامي 2000
و2001 او لـينـدسـاي ديفـنبـورت )28

ـ

تخـــــــوض املــنـــتخــبــــــــات العـــــــربــيـــــــة
اآلسيويـة لقاءات حاسـمة يف طريق
سعـيهــــا للـــوصـــول إلـــى مـــونـــديـــال

أملانيا 2006 .
وســـتــكــــــــون مــــــــواجـهــــــــة املـــنـــتـخـــب
الـــسعـــودي أمـــام تـــركـمـــانــسـتـــان يف
اجلـــولـــة الــــرابعـــة مـن مـنـــافـــســـات
اجملموعة الثامـنة حاسمة، إذ يلعب
األخضـر بـشعـاري الفـوز أو التعـادل
حـتى يضـمن بلوغ املـرحلة النهـائية
مـن التـصـفيـــات اآلسيــويــة املــؤهلــة
للـمـــونـــديـــال، يف حـني أن اخلــســـارة
سـتجعل حـســابـــات التـــأهل معقــدة
بـالنسبـة له وسيكون فـارق األهداف
فـيــصال بـني املـنـتخـبـني الـــسعـــودي
والـتـــركـمـــانـي يف حـــال فـــوزهـمـــا يف

جميع اجلوالت املقبلة.
مـــن جهــتـه يالقــي مــنـــتخــب األردن
أيــضـــا نــظـيـــره اإليـــرانـي يف عـمـــان
حـيـث أن فـــــوز األردن سـيـــــزيـــــد مـن
فــــارق الــنقــــاط الـــــذي يفــصـله عـن
ــــــــــــــرانـــــي، وميــلـــك ـاملـــــنـــــتــخـــــب اإلي

الـــبـحــــــــريـــن 7 نـقــــــــاط مـــتــــصــــــــدرة
اجملـــمــــــــــوعــــــــــة مـقــــــــــابـل 4 نـقــــــــــاط
لـطـــاجـيكــسـتـــان وواحـــدة لــســـوريـــة
ومـثـلهــــا لقـيـــرقـيــسـتـــان، وســيكـــون
الـثــــالـث عـــشــــر مـن الـــشهــــر املقــبل
موعدا أيضا ملواجهة قوية وحاسمة
عـنـــدمــــا يلــتقـي مـنــتخـبـــا ســـوريـــة

والبحرين.
ويف اجملــمـــــوعـــــة الــــســــــابعــــــة تقـــــام
مـبــــاراتــــان األولــــى جتــمع فـيـتـنــــام
وكوريـا اجلنـوبيـة والثـانيـة ستجمع
املــالــديف ولـبنـــان، وتتـصــدر كــوريــا
الئحــة الـتــرتـيـب بــرصـيــد 7 نقــاط
مقــــابل 6 للـبـنـــان وفـــوز األخـيـــريـن
غــــــــدا يـعـــنـــي أن لـقــــــــاء اجلــــــــولــــــــة
اخلـــامــســـة الـــذي سـيجـمع لـبـنـــان
وكـــوريـــا اجلـنـــوبـيـــة يف 13 أكـتـــوبـــر
املقـبل سـيكــون حــاسـمــا يف اقـتــراب
كـوريــا اجلنــوبيـة أو لـبنــان من بلـوغ

الدور الثاني.

الـصينـيون الئحـة التـرتيـب برصـيد
9 نقـاط مقابل 6 للكـويت وأي تعثر
لـلفــــريق الــصـيـنـي ســيعـيـــد فـــرص
التـأهل إلـى الفـريق الكــويتي الـذي
ينتظـر مواجهة أخرى يف 13 أكتوبر

املقبل مع الصني.
ويف منــافسـات اجملمـوعـة اخلــامسـة
ســيـخـــــــوض املــنــتـخــب اإلمـــــــاراتــي
مــــواجهـــة غـــامــضـــة أمـــام املـنـتخـب
اليـمني علـى أرض األخيـر بـصنعـاء
وتـــسعــــى اإلمــــارات لـتــــوســيع فــــارق
الـــنـقــــــــاط مـع مـــنـــتـخـــب كــــــــوريــــــــا
الـــشـمــــالـيــــة الــــذي سـيـــسـتــضــيف
املـــنـــتـخـــب الـــتـــــــايـالنـــــــدي، وميـلـك
املــــنــــتـخــــب اإلمــــــــــاراتــــي 7 نـقــــــــــاط
مـتـصـــدرا الـتـــرتـيـب يلـيه املـنـتخـب
الكـوري الـشمــالي بــرصيـد 5 نقـاط

مقابل 3 لتايالند.
أمــا اجملـمــوعــة الــســادســة فـتــشهــد
مبـــاراتني األولــى بـني قيـــرقيــستــان
والـبحـــريـن، فـيـمـــا جتـمع الـثـــانـيـــة
طـــــاجــيـكــــســتـــــان وســـــوريـــــة ومتلـك

اجملمـوعـة الثـانيـة بـرصيـد 7 نقـاط
مقـابـل 5 للمـنتـخب العــراقي الـذي
يــــنــــتــــــظـــــــــــر أن يـالقــــي املــــنــــتـخــــب
االوزبـكـــسـتــــانـي يف 13 مـن الـــشهــــر
املقـبـل علـــــى أرضه، وسـتـكـــــون تلـك
املـواجهـة حــاسمـة فـيمـا يخـص من

سيخطف بطاقة التأهل.
أمــا اجملـمــوعــة الـثــالـثــة فــالـيــابــان
تتـصدر التـرتيب بـ9 نقـاط مقابل 6
لعمـان، أمــا الهنـد فتـملك 3 نقـاط
أمـــا ســنغـــافــــورة فهـي ال متـلك أيـــة
نـقطــة وستقــابل اليـابـان نـظيـرتهـا
الهــنــــــد علـــــى ارض األولـــــى فــيــمـــــا
تلـتقي عمـان بسـنغافـورة على ارض
األخيـرة وفـوزهمـا سـيجعل اجلـولـة
اخلـــامـــســـة حـــاسـمـــة أيــضـــا حـيـث
سـتجــرى يف مــسقــط يف 13 أكتــوبــر

املقبل.
وتواجه الكويت منتخب هونغ كونغ
فيمـا تلـتقي الـصني مبـاليـزيـا علـى
أرض األخـيـــرة يف إطـــار مـنـــافــســـات
اجملــمــــــوعــــــة الـــــــرابعــــــة، ويــتـــصــــــدر

األردنــــيــــــــــون 9 نـقــــــــــاط مـقــــــــــابـل 6
لإليــــرانـيـني الــــذيـن خـــســــروا علــــى
أرضهم مبـلعب ازادي بـطهـران أمـام

املنتخب األردني بهدف وحيد.
أمـــــا املــنــتخــب القـــطـــــري فـــــوضـعه
الفنـي يبـدو ضـعيفـا وفـرص تــأهله
تبــدو اضعف بعــد أن جمع 3 نقـاط
فقـط مـن 3 مـبــاريــات حـيـث خــســر
مع األردن وإيــران ولم يـحقق الفـوز
إال علـــى مـنـتخـب الوس، وسـيالقـي
منتخـب الوس وسط توقعـات أكيدة
بفــوزه بــاملـبــاراة الـتـي سـتــشهــد أول
إشــــــــــراف فــــنــــي مــــن قــــبـل املــــــــــدرب

البوسني جمال الدين.
ويف اجملـمــوعــة الـثــانـيــة فــاجلـمـيع
يـــرى أن املـنـتخـب العـــراقـي مـــرشح
للفـوز علـى منتخـب تايـوان واحلال
ذاتـه يــــنــــــطــــبـق عـلـــــــــــى مــــنــــتـخــــب
أوزبكـستان الـذي سيالقي فلـسطني
ويـتـصــــدر االوزبكـي الئحـــة تـــرتـيـب

مواجهات حاسمة اليوم أمام عرب آسيا يف طريقهم إىل أملانيا2006 

طائرة شباب االمارات هتزم
البحرين ببطولة اسيا 

فـاز املنـتخب االمـاراتـى لـشبـاب الكـرة الطـائـرة
على منافسه البحرينى بثالثة اشواط نظيفة
يف اجلولـة الثـانيـة للدور الـتمهيـدي للبطـولة
االسيــويـــة الثـــانيــة عـشــرة الـتي تــستـضـيفهــا
العـاصمة القطـرية الدوحـة حتى يـوم اجلمعة
املقـبل . واسـتعـــاد املـنـتخـب االمـــاراتـــى تـــوازنه
ووضعـيتـه اجليــدة يف انتـظــار نتـيجــة مبــاراته
امــام نـظـيـــره العـمــانـي والـتـي سـيـتحـــدد علــى
ضوئـها موقف املنتخب االمـاراتى . وكان الفوز
علــى الـبحـــرين بـطـعم اخــر يف الــدوحــة اذ انه
جـاء ردا لـالعتبـار بعــد خسـارة االمـارات امـامه
حتـــديـــدا يف بـطـــولـــة اخللـيج االخـيـــرة )3-2(
والـتي كـــانت سـببــا يف تــراجع تـــرتيـب الفــريق
وحصـوله على املـركز الـرابع االمر الـذي اوجد
سعـادة كبيـرة للفـريق الـذي رفع رصيـده الى 3
نقــاط وضعـته بــاملــركــز الثــانـي خلف تــايالنــد
املـتصـدرة بــرصيـد 4 نقـاط بعـد الفـوز الكـبيـر
علــى عمـان )3-1( لـتبقــى اخليــارات مفتـوحـة
حتـى نهاية اجلولة الثانية حول هوية صاحب

البطاقة.

انطالق البطولة العربية
للسكواش 

انــطلقـت أمــس يف إسـتـــاد القــاهــرة الـبـطــولــة
العـــــربــيــــــة للــــشــبـــــاب والــنـــــاشــئـــني يف لعــبـــــة
السكـواش، وقد أكـدت 7 دول عربـية االشـتراك
يف البـطـولـة هـي الكــويت ولـبنـان والـسعـوديـة
واألردن والعــراق وفلـسـطني وقـطـر بـاإلضـافـة

ملصر.
وأكـد محـمد املـنشـاوي رئيـس االحتاد املـصري
أن الـــسـكــــواش املــصــــري يـــسـيــــر يف الــطـــــريق
الــصحـيح لـلحفــــاظ علــــى مكـــانـته الـــدولـيـــة
بدلـيل حتقيق الفـوز بعـدد 4 بطـوالت من بني
5 بطـوالت عــامليـة، وقــال إننـا نعـد مبـزيــد من
اإلجنــــــازات والــبـــطــــــوالت وتــــــوســـيع قــــــاعــــــدة

املشاركني.
يـــشــــار هـنــــا إلــــى أن لعـبــــة الـــسـكــــواش سـيـتـم
إدراجها بشكل رسمي يف منافسات أوملبياد عام
2012 بعـــــد اجلهـــــود القــــويــــة الـتـي قـــــام بهــــا
االحتـاد الـدولـي للعبـة بـالـتنـسيق مـع اللجنـة
األوملـبـيــة الــدولـيــة، ومـن املـنـتـظــر أن تــشــارك
اللعـبة بـشكل غيـر رسمـي يف مسـابقـات الدورة
القــادمــة والـتي تــستـضـيفهــا بـكني عــام 2008

حيث ستكون استعراضية فقط.

قــــــال الــــســــــويـــــــدي سفــني جــــــوران
اريكـسـون املـديـر الفـني للـمنـتخب
اإلجنليـزي لكـرة القــدم إنه ليـست
لـديـه خطـط للـتخلي عـن منـصبه
رغـم تـكهـنــــات بـــــأنه قــــد يــتعــــرض
للــطـــــرد إذا لــم يفـــــز فـــــريـقه غـــــدا

األربعاء يف بولندا.
ويــتعـــــرض اريـكـــســـــون ملـــــزيـــــد مــن
الـــضغـــــوط بعـــــد تعـــــادله الـــسـبـت
املـــــاضــي مع الـنـمـــســـــا 2-2، وقـــــال
اريـكـــــســـــــون لــن اتـــــــرك املــنــتـخــب
اإلجنلــيـــــــزي إال يف حـــــــالـــــــة عـــــــدم
التأهل ملونـديال كأس العالم 2006
- ستـضطـرون لـتحملـي حتـى عـام
2008، وأضـــاف إنـنـي جـــاد يف عـــدم
تـرك املنـتخب ألنـني متـأكـد متـامـا

أننا سنصل إلى كأس العالم. 
وقـال اريكسـون لو لعبـنا كمـا فعلنا
يف الـــشــــوط األول أمــــام الـنـمـــســــا
فـحيـنهــا ال أعـتقـــد أننــا سـنخـســر
الكثيـر من املـباريـات أو النقـاط لو
هـــزمنــا بـــولنـــدا عنــدئــذ لـن تكــون
أربـع نقـــاط مـن مـبـــاريـتـني سـيـئـــة

للغاية. 

اريـــــكسون يتجاهــــــل االنتقـــــاد ويؤكــــــد 
بقاءه يف قيــــــادة املنتخب اإلنجـــــــــليزي 

دورة امللك عبداهلل
الثالثــــــــة: االردن
وتونس اىل املباراة

النهائية
عمان )أ ف ب(

تــأهل منـتخبـا االردن وتـونـس
الـى املبــاراة النهـائيـة من دورة
املـلك عـبــداهلل الـثــالـثـــة لكــرة
السلـة املقامـة حاليـا يف عمان
اثــــر فــــوز االول علــــى نــظـيــــره
الــــسعــــودي 85-60 )الـــشــــوط
االول 40-30(، والـثـــانـي علـــى
نـظيـره الـقطـري 67-70 )36-

. )28
يف املبـاراة االولـى، كـان اسـامـة
ــــس )18 نقـــطـــــة( افــــضل دغل
مـــــــسـجـل لـالردن، وعـلــــي طـه
)15( افــــــــــــــضـــل مـــــــــــــــــــســـجـــل

للسعودية.
ــــة، وهــي االقــــوى ويف الــثــــانــي
ــــدورة، متـكــن حــتــــى االن يف ال
املـنتخـب التـونـسـي من حـسم
الربع االول بفارق سلة واحدة
)20-18( والــــــــــشـــــــــــــوط االول
بـفــــــارق 8 نـقــــــاط 36-28، ثــم
انـتفـض القـطـري الـذي مـني
ــــربع بخـــســــارته االولــــى يف ال
الثـالث وخـرج متقـدما بـفارق

5 نقاط يف نهايته 54-.49
لـكن تـونــس استعــادت املبـادرة
يف الــــربع االخـيـــر الـــذي كـــان
ـــــــى اجلـــــــانـــبـــني حـــــــرجـــــــا عـل
وتقـدمـت يف الثـوانـي االخيـرة
67-64، بــــيــــــــــد ان املــــنــــتـخــــب
القطـري سجل ثالثـية وادرك
ـــــتــعـــــــــــــــادل 67-67 قـــــبــل ان ال
يقـضـي وليــد بــوسالمــة علــى
امــــاله يف الـلحــظــــة االخـيــــرة
بــثالثـيــــة ايــضــــا فــــاســتقــــرت
النتيجة النهائية على 67-70

لتونس.
وكــــــــان الـقــــطــــــــري يــــــــاســـني
اسـمـــاعـيل افــضل مـــسجل يف
اللقــاء )21 نقطـة( بـينمـا بـرز
عــاطف مــاوي من تـونـس )18

نقطة(.
ـــــــى وســـبـق لـالردن ان فـــــــاز عـل
تـونـس 84-76 يف الـدور االول،
ويـتقــابالن لـلمــرة الثــانيــة يف
الــنهــــائــي اخلــمــيــــس املقــبل،
بيـنمــا تـلتـقي الــسعــوديــة مع

قطر على املركز الثالث.
ويف مبـاريـات حتـديـد املـراكـز،
فـاز لـبنــان علـى االمـارات 67-
49 )33-23(، والـكــــويــت علــــى

ليبيا 93-113 )44-50(.
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بوينس ايرس )أ ف ب(
اعلـن هكتور ليغيزامـون محامي جنم كرة
القدم االرجنتيني السابق دييغو مارادونا
االثنني ان القضاء سمح لالخير مبتابعة
عالجه يف كـوبـا لالقالع عن االدمـان علـى

اخملدرات.
واوضح لـيغـيـــزامـــون ان القـــاضـي املـكلف
بــــالـــشــــؤون العــــائلـيــــة يف مـلف مــــارادونــــا
نـوربرتـو غارسيـا فيديـا وقع على الـوثائق
الالزمـة ملتـابعـة النجـم السـابق العالج يف

كوبا.
ويطـالب مـارادونـا بــاستمـرار بتـركه يغـادر
البـالد منــذ ادخــاله يف 9 ايــار/مــايــو الــى
مــستـشفــى لالمــراض الـنفــسيــة حـيث ال
يـــزال فـيـه للـعالج رغـمـــا عـنه بـنــــاء علـــى
ــــوصــيــــات عـــــائلــته خـــصــــوصــــا زوجــته ت

السابقة وابنتيه.
وقال مصـدر قضائي لـوكالة فـرانس برس
ان مـــارادونـــا سـيــــواصل عـالجه يف مـــركـــز

الصحة العقلية يف هافانا.
وكان مارادونـا ادخل الى املسـتشفى يف 18
نـيسـان املـاضي بـسبـب مشـكالت يف القلب
والتنفس، لـكنه خرج بسـرعة رغم حتفظ
اطبـائه ثم اعيـد الى املـستشـفى بعـد ايام

على جناح السرعة لعسر يف الهضم.
وقـــررت عـــائلـــة مـــارادونـــا بعــــد ذلك، رغـم
معــــارضــته، وضـعه يف عـيــــادة نفـــسـيــــة يف

ضاحية بوينس ايرس الغربية.
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برلني )ا ف ب(
ال تـلقــــــى االســــــالــيــب الــتــــــدربــيــــــة
القـــاسـيـــة والـنـظـــام الـصـــارم الـــذي
فــــــرضه مــــــدرب بــــــايــــــرن مــيــــــونـــيخ
اجلديد فيليكس ماغات قبوال لدى
معــظـم العـبــي الفــــريق الـبــــافــــاري
الذين اعلنـوا ذلك صراحة االسبوع
ـــــــدافـع ـــــــى رأسـهـــم امل ـــــــاضـــي وعـل امل

البرازيلي لوسيو.
وكــان مــاغــات استـلم تــدريب بــايــرن
ميــونـيخ يف حــزيــران املــاضـي خلفــا
للمـدرب القـديـر اومتــار هيتـسفيلـد
وفرض اسلـوبا تـدريبـيا قـاسيـا على
غــرار مـــا فعل عـنــدمــا كــان يــشــرف
علــــى تــــدريـب شـتـــــوتغــــارت املــــوسـم
املـــــاضــي. لـكــن مـــــا قــبـل به العــبـــــو
شـتـــوتغــارت الــذيـن كــانــوا يـنفــذون
اوامـر مـاغـات بـالـركض علـى التالل
كل يـوم خميـس رفضه العـبو بـايرن

ميونيخ.
وقــــــال لــــــوســيــــــو الــــــذي اســتــبــــــدل
منتصف الـشوط الـثاني مـن املباراة
الـتـي خــســـرهـــا فــــريقه امـــام نـــاديه
الــســـابق بـــايـــر لـيفـــركـــوزن: )طـــوال
مــــســيــــــرتــي، لــم اخــــضع حلـــصـــص
تــدريـبيــة قـــاسيــة بهــذا الــشكـل من
قــبل ال مع املـنـتخـب الـبـــرازيلـي وال
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القضاء االرجنتيني يسمح ملارادونا بمتابعة عالجه يف كوبا
سيـواجه مـاغـات مـشـاكل. انـا لـست
احــتــيـــــاطــيـــــا وقـــــد ســبــب لــي هـــــذا

التبديل املا كبيرا(.
وجـاء رد املدرب للصحـيفة ذاتها )ال
اعرف كيف يهددني العب. انا ايضا
تكـون لـدي مـشكلـة اذا كــان الالعب

يلعب بشكل سيء(.
واضــاف )اسـتبـــدلتـه عنــدمــا كـــانت
النـتيجـة 4-صفــر ثم انتـهت املبـاراة
4-1، يبدو انني ال افقه كرة القدم(.
وانـتقــد مهــاجـم الفــريق الـبــافــاري
روكـي ســانـتــا كــروز مــاغــات واعـتـبــر
ــــــــــانـه يـحــــــــــاول جـعـل الـالعــــبــــني ب
مـاكـينـات وقـال: )لـن اغيــر اي شيء
يف تـصــرفـــاتي، فــانـــا لن اقــوم بــركل
احــــد املـنــــافـــسـني او االرمتــــاء علــــى
االرض مـــــن اجــل ارضــــــــــــــاء هــــــــــــــذا

الشخص )ماغات(.
ولم يـوقـر مـاغــات الالعبـني عنـدمـا
قــال يف تـصــريح نـشــر قـبل يـــومني:
)بعض الالعبـني يهتمون بـاالعتناء
مبـظهــرهم اخلـارجـي ويهملـون كـرة

القدم(.
ولـم يـحقق بــايــرن مـيــونـيخ بــدايــة
جـيدة يف املوسم اجلديد وهو يحتل
املـركـز التـاسع بـرصيـد 4 نقـاط من

اصل 9 ممكنة.
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وكـــان لـــوسـيـــو هـــدد مـــاغــــات بعـــدم
اسـتـبـــــداله مــــرة جــــديــــدة وقــــال يف
تصريح جمللة كـيكر االسبوع املاضي
)اذا حـصل هــذا االمــر مــرة ثــانـيــة،

مع باير ليركوزن(.
وتـــابع )الـتــدريـب شــاق جـــدا ونحـن
نقـــوم بـــالـــركــض اكـثــــر بكـثـيـــر مـن

املوسم املاضي(.

اساليب ماغات التدريبية ال تلقى قبوال لدى العبي بايرن ميونيخ

لندن )أ ف ب(
ذكــرت شـبكــة )سكـــاي نيـــوز( البــريـطـــانيــة
االثـنني بـان االسـكتـلنـدي غـريـام سـونـس
سـيــشـــرف علـــى تـــدريـب نـيـــوكـــاسـل خلفـــا
لـبــوبـي روبــســون الــذي اقـيل مـن مـنـصـبه

االسبوع املاضي.

يف مـــصـلحــــــة مــــــدرب مــنـــتخــب انــكلــتــــــرا
الـســابق تيـري فـينـابلـز وقـائـد مـانـشـستـر

يونايتد السابق ستيفن بروس.
واوضحت االذاعـة بــان نيـوكـاسل سـيصـدر
بـيـــانـــا رسـمـيـــا خالل الــســـاعــــات القلـيلـــة

املقبلة ليؤكد اخلبر رسميا.

واكـدت االذاعـة بـان سـونـس الـذي يـشـرف
حــاليــا علــى بالكـبيـرن روفــرز ابلغ العـبيه
خالل احلـصــة الـتــدريـبـيــة بـــانه سـيـتــرك

الفريق ليشرف على نيوكاسل.
ولـم يكـن ســونــس مـن االسـمــاء املـــرشحــة
لتـدريـب نيـوكــاسل بل صبـت التــرشيحـات

ســــــــــونس مـــــدربا جـــــديدا لنيوكاســــــــل

قـال مـدرب فـريق تـشيلـسـي اإلجنليـزي البـرتغـالي جـوزيه مــورينهـو انه يـتعني
على فـريقه أن يسعى جلمع 100نـقطة على األقل إذا كـان يريد الفـوز بالدوري

اإلجنليزي لكرة القدم.
ونقلت تقارير صحفية عن مورينهو قوله ، إذا خسرت اكثر من عشر نقاط من
الـصـعب أن تـصـبح بـطال، ويـبلغ احلــد األقـصــى لعــدد الـنقــاط الـتي ميـكن أن

يجمعها فريق يف الدوري اإلجنليزي 114نقطة من 38مباراة.
وقال مـورينهو يتـعني حتقيق الفوز أمـام فرق مثل سـاوثامبتـون وإال فلن يكون
لعملنـا اجليد الذي ساعدنا علـى الفوز على مانشستـر يونايتد يف اليوم األول

للموسم أي قيمة.
وفـاز تــشيلـسـي بقيـادة مــورينهـو بــأول أربع مبـاريـات له يف الــدوري اإلجنليـزي
وبـدأ بالفـوز على مـانشـستر يـونايتـد -1صفر، وحـول تشـيلسي تـأخره إلـى فوز
2- 1علــى ســاوثــامـبتــون األسبــوع املــاضـي، ويحـتل تـشـيلــسي املــركــز الثــاني يف

القائمة متخلفا بفارق األهداف عن آرسنال.

تشيليس يتطلع لـ100 نقطة للفوز
باللقب اإلنجليزي 


