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بيرلسكوني حث رونالدينيو على التصرف كالعب محترف
ذكرت صحيفة »الغازيتا ديللو 
سبورت« اإليطالية امس أن رئيس 
الوزراء س���لفيو بيرلس���كوني 
مال���ك نادي ميالن لك���رة القدم 
حث البرازيلي رونالدينيو جنم 
الفريق على أن يعده بالتصرف 
كمحترف حقيقي طيلة املوسم 

اجلديد.
إن  الصحيف���ة  وقال���ت 
بيرلسكوني اس���تقل مروحية 
مساء اول من أمس إلى مقر النادي 
للحديث مع الالعبني وإبداء دعمه 
لهم قبل انطالق املوسم اجلديد، 
الفريق  خاصة بعد رحيل جنم 
األول البرازيل���ي كاكا إلى ريال 

مدريد االسباني.
وأفادت بأن بيرلسكوني قال 

لالعبيه مبج���رد وصوله »إنكم 
انتر ميالن  كفريق أفضل م���ن 
الدوري(. لو قمتم  )حامل لقب 
باألمور على نحو جيد ميكنكم 

الفوز بالدوري«.
وانتقل رئيس الوزراء الحقا 
إلى إح���دى قاعات  بالالعب���ني 
النادي حيث  ف���ي  االجتماعات 
أجلسهم جميعا حول مائدة، فيما 
عدا رونالدينيو الذي طلب منه أن 
يعده أمام اجللوس بالتصرف كما 

يجب في املوسم اجلديد.
وق���ال بيرلس���كوني لنجم 
برشلونة السابق »رونالدينيو، 
إنك العب بطل.اآلن عليك أن تعد 
أمام زمالئك بأنك س���تتصرف 
كمحترف على مدى املوسم كله، 

وستفعل أي شيء لتقودهم إلى 
الفوز«.

وجدد النجم البرازيلي وعده 
بعد ذل���ك أمام الصحافيني »أود 
تقدمي موس���م كبير وأن أهديه 
للرئي���س بيرلس���كوني. وأعد 
اجلماهير بالتواضع من أجل أن 

أعود بطال«.
ومن املعروف أن رونالدينيو 
يحظ���ى بتقدي���ر كبي���ر م���ن 
بيرلس���كوني، حتى إن محاباة 
األخير لالع���ب كانت من وجهة 
نظر الكثيرين سبب خالفات مالك 
الفني السابق  النادي مع املدير 
كارلو أنش���يلوتي التي أفضت 
باألخي���ر إلى الرحي���ل لتدريب 

تشلسي اإلجنليزي.

عقد اجتماعًا مع العبي ميالن واعتبرهم أفضل من إنتر

البرازيلي رونالدينيو وعد بتقدمي موسم كبير من أجل العودة بطال

املهاجم اإليطالي لوكا طوني ظهر مبستوى متواضع مع بايرن ميونيخ املوسم املاضي

)رويترز( االسباني فرناندو فرادسكو يرد الكرة

ليوناردو: فابيانو اقترب من االنضمام إلى ميالن
أكد البرازيلي ليوناردو املدير الفني مليالن 
أن مواطنه لويس فابيانو مهاجم اش���بيلية 
اإلس���باني، اقترب كثيرا من االنضمام إلى 

ميالن في املوسم املقبل.
وقال ليوناردو في تصريح ملجلة »كالتشيو 
إيطاليا« إنه اتفق م���ع فابيانو على جميع 
تفاصيل انضمامه مليالن، مؤكدا أنه لم يتبق 
على إمتام الصفقة س���وى بعض التفاصيل 

القليلة.
الدولي مع  البرازيل���ي  املهاج���م  وتألق 
منتخب بالده في كأس العالم للقارات التي 
توج راقصو »السامبا« بلقبها، ما جذب إليه 

أنظار العديد من األندية األوروبية الكبرى 
على رأسها ميالن.

وأضاف املدير الفني الشاب مليالن »فابيانو 
قريب من االنضمام إلينا، ال يتبقى س���وى 
تفاصيل قليلة حلسم الصفقة«. وتابع »أعتقد 
أنن���ي راض عن القائمة التي امتلكها اليوم، 
ولكن إذا متكنا من استقدام العب آخر فسأكون 

أكثر سعادة«.
يذكر أن ليوناردو ميتلك عالقات قوية مع 
الالعبني البرازيليني بسبب عمله مستشارا 
مليالن الستقدام الالعبني من أميركا اجلنوبية 

قبل تعيينه مديرا فنيا مليالن.

وكيل إبراهيموڤيتش ينفي تلقيه 
عرضًا من مان يونايتد

مبيا ينتقل إلى مرسيليا

األستراليون يمتدحون إنجاز
ويبر في فورموال واحد

استقبال حافل لناكامورا في إسبانيول

نفى مينو رايوال وكيل أعمال املهاجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
العب إنتر ميالن اإليطالي أن يكون مان يونايتد اإلجنليزي قدم عرضا 
لضم لالعب. ونقلت ش����بكة »سكاي سبورتس« اإلجنليزية عن رايوال 
امس قوله: »م����ان يونايتد لم يقدم عرضا للتعاقد مع إبراهيموڤيتش، 

وإذا حدث فهو بدون علمي وعلم إنتر ميالن«.
وتابع »إبراهيموڤيتش س����عيد بتواجده في إنتر، ولديه عقد ممتد 

ملدة 4 سنوات وال يفكر في الرحيل«.
وكان املهاجم السويدي قد أكد أن تشلسي اإلجنليزي يريد التعاقد معه، 
وأكدت مجلة »الغازيتا ديللو سبورت« اإليطالية أن الفريق اإلجنليزي 

قدما عرضا مقابل 58 مليون يورو )نحو 81 مليون دوالر(.

اعلن مرسيليا الفرنسي امس انه ضم العب الوسط الكاميروني 
ستيفان مبيا من مواطنه رين ملدة 4 سنوات.

وجاء في بيان ملرسيليا في موقعه على شبكة االنترنت »مت التوصل 
الى اتفاق بني ناديي مرسيليا ورين النتقال الالعب الذي سيخضع 

للفحص الطبي الروتيني، ثم يوقع على عقد ملدة 4 سنوات«.
ولم يكش���ف مرس���يليا تفاصيل العرض املادي لضم مبيا، لكن 
رين كان قد طلب 12 مليون يورو المتام الصفقة اال ان رئيس نادي 

مرسيليا جان كلود داسييه اعتبر في 5 اجلاري ان املبلغ مرتفع.

امتدحت الصحف واملعنيون برياضة السيارات في استراليا امس، 
اجناز مواطنهم مارك ويبر س����ائق فريق »ريد بول« بعد فوزه بجائزة 
املانيا الكبرى، املرحلة التاس����عة من بطولة العالم لس����باقات سيارات 
الفورموال واحد، ليصبح اول استرالي يحقق هذا االجناز منذ الن جونز 

في الس فيغاس عام 1981.
ويشكل الفوز اجنازا خاصا لويبر النه متكن من اعتالء املركز االول 
في منصة التتويج للمرة االولى بعد 130 سباقا خاضها في مسيرته، كما 
انه اتى في وقت مناسب ألن البطولة تواجه انقساما كبيرا بني املنظمني 
من جهة، وبعض الفرق من جهة ثانية، وهو ما يهدد مس����تقبلها، االمر 
الذي دفع رون والكر املسؤول عن جائزة استراليا الكبرى للتهديد بالغاء 

السباق في العام املقبل في حال لم تتفق االطراف املتصارعة.
من جهتها، اشادت الصحف االسترالية باجناز ويبر وكتب بول غوفر 
في صحيفة »ذي هيرالد صن« قائال »لقد قاد كنجم، وقام فريقه ريد بول 
باعتماد التكتيك املناس����ب، وحقق )ويبر( كل ما كان يعد به منذ ان بدأ 
سباقات الفورموال واحد في استراليا«. وارسلت مؤسسة جائزة استراليا 
الكبرى رس����الة تهنئة الى ويبر، وقال رئيسها درو وارد في بيان »هذا 
يوم عظيم ملارك ونحن سعداء لرؤيته وهو يصل للفوز الذي يستحقه. 

على االستراليني ان يشعروا بالفخر الجنازات مارك.
تفانيه في عالم السباقات مصدر الهام ونتطلع الن يواصل جناحاته 

في بقية املوسم«.
واعتبر احتاد رياضة السيارات في استراليا ان ويبر مثال للسائقني 
االستراليني القادمني، وقال رئيسه التنفيذي غراهام فاونتني »من الرائع 

رؤيته يحصد النجاح بعد سنوات من العمل والتفاني«.

استقبل نحو 6 آالف من مشجعي اس����بانيول االسباني لكرة القدم 
الياباني الدولي شونسوكي ناكامورا املنضم حديثا الى صفوف الفريق 
من س����لتيك االسكوتلندي. وافاد اس����بانيول في موقعه على االنترنت 
بأنه بخالف االف املشجعني وكبار مسؤولي اسبانيول فإن 300 صحافي 
كانوا في الس����تاد امس ملتابعة تقدمي ناكامورا باالضافة الى ممثلني عن 
القنصلية اليابانية في برش����لونة. من جهته، قال ناكامورا للمشجعني 
»اود ان اشكر كل من ساهم في انتقالي الى النادي«، واضاف: »بالطبع 
مثل هذا االستقبال يزيد الضغوط علي لكن مبجرد ان تطأ قدماي ارض 

امللعب سأبذل قصارى جهدي لرد اجلميل واسعاد املشجعني«.

لوقوفه على منصة التتويج للمرة األولى 

تأهل إسبانيا والتشيك وكرواتيا
إلى نصف نهائي كأس ديڤيز

فازت اسبانيا على ضيفتها املانيا 3-2 في ماربيا 
في ختام منافس����ات الدور ربع النهائي من مسابقة 
كأس ديڤيز للتنس، وس����تواجه ف����ي الدور املقبل 

اسرائيل التي تغلبت على روسيا 1-4.
ف����ي املواجهة االولى، تعادلت اس����بانيا واملانيا 
1-1 ف����ي اليوم االول، حيث ف����از في مباراة الفردي 
االولى االس����باني فرناندو فرداسكو على اندرياس 
بي����ك 6-0 و3-6 و6-7 )4-7( و6-2 و6-1، وفي 
الثانية تغلب االملاني فيليب كولشرايبر على طومي 
روبريدو 6-3 و6-4 و6-4. وتقدمت اسبانيا 1-2، 
بعد فوز العبيها فرداسكو وفيليسيانو لوبيز على 
نيكوالس كيفر وميشا زفيريف 6-3 و6-7 )1-7( 
و6-7 )6-8( و6-3 في مب����اراة الزوجي. ووضع 
كولشرايبر اس����بانيا في موقف حرج، بفوزه على 
فرداسكو 6-4 و6-2 و1-6 و2-6 و8-6 في الثالثة، 
ثم كسر خوان كارلوس فيريرو التعادل ومنح بالده 
بطاقة التأهل حني تغلب على بيك 6-4 و6-4 و4-6 

في مباراة الفردي االخيرة.
وتلتقي اسبانيا في نصف النهائي مع اسرائيل 
التي حس����مت تأهلها التاريخي في اليومني االولني 

بتقدمها على روسيا 0-3.
وفي نصف النهائي اآلخر، تلتقي التش����يك مع 

كرواتيا، وتأهلت التشيك بعد فوزها على االرجنتني 
3-2 في اوسترافا. وكانت التشيك تعادلت مع االرجنتني 
1-1 في اليوم االول بعد فوز توماس برديتش على 
االرجنتيني خوان موناكو 6-4 و2-6 و2-6 و3-6 
و6-2 في مباراة الفردي االولى، واالرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو على ايفو مينار 6-1 و6-3 و3-6 
في الثانية. وتقدمت التش����يك في اليوم الثاني 1-2 
بعد فوز برديتش وراديك ستيبانيك على خوسيه 
اكاسوس����و وليوناردو ماير 6-1 و6-4 و6-3 في 

مباراة الزوجي.
واعاد دل بوترو االمل لالرجنتني بادراكه التعادل 
2-2 بعد تغلبه عل����ى برديتش 6-4 و6-4 و4-6 
في مباراة الفردي الثالثة قبل ان يحسم ستيبانيك 
املوقف بفوزه على موناكو 7-6 )7-5( و6-3 و2-6 

في مباراة الفردي الرابعة واالخيرة.
وتغلبت كرواتيا على الواليات املتحدة 3-1 في 
بوريتش. في مباراة الفردي الثالثة، فاز الكرواتي 
مارين س����يليتش على جيم����س باليك 6-3 و3-6 

و4-6 و2-6.
وهي املرة الثالثة التي تخرج فيها الواليات املتحدة 
من الدور االول )ربع النهائي( على يد كرواتيا بعد 

عامي 2003 و2005.

طوني يهاجم منتقديه بشدة ويلوم اإلصابة
بوادر حل إلضراب عمال مونديال 2010

دخل إضراب عمال العديد من 
ستادات بطولة كأس العالم لكرة 
القدم لعام 2010 في جنوب أفريقيا 
يومه السادس، وسط دالئل على 
قرب التوصل إلى حل بني اجلهات 

املتنازعة.
وكان نح����و 70 ألفا من عمال 
البناء في 5 من ستادات كأس العالم 
العشرة وعدد من مشاريع البنية 
األساسية املهمة اخلاصة بالبطولة 
نفسها قد دخلوا في إضراب يوم 
األربعاء املاضي بسبب خالف حول 

األجور.
ويطالب العمال الذين يتقاضون 
نحو 2500 راند في الشهر )نحو 
224 دوالرا( بزي����ادة قدرها %13 

على رواتبهم األساسية.
البناء  وبعدما عرض مقاولو 
ف����ي البداية زيادة رواتب العمال 
بنس����بة 10.5%، عادوا األسبوع 
املاضي ليقدموا عرضا محس����نا 

بزيادة رواتب العمال بقيمة %11.5 
وهو ما عرضته االحتادات العمالية 

بدورها على أعضائها للدراسة.
وقال شني تشوشني املتحدث 
الرسمي باس����م االحتاد الوطني 
لعمال التعدين، أكبر احتاد عمالي 
في جنوب أفريقيا: »إن املعلومات 
التي نحصل عليها )من العمال( 
تدل على وجود تطور في الوضع 
ولكن في الوقت نفسه مازالت هناك 

بعض املوضوعات الشائكة«.
وأضاف تشوشني: »ستحدد 
االحتادات موقفه����ا النهائي قبل 
العودة إلى املفاوضات مع أصحاب 

األعمال يوم الثالثاء«.
وكان مئات العمال قد واصلوا 
جتمهرهم خارج س����تاد »موزس 
مابي����دا« ف����ي مدين����ة ديرب����ان 

الساحلية.
وتأثر العمل في 5 من ستادات 
كأس العال����م واملطار اجلديد في 

ديرب����ان وقط����ار »جاوتري����ن« 
الذي سيربط بني مطار  السريع 
جوهانسبرغ ومقاطعة ساندتون 
التجاري����ة باملدين����ة إلى جانب 
محطات تولي����د الطاقة اجلديدة 

بهذا اإلضراب.
وتبنى 4 من الس����تادات ال� 5 
املتأثرة باإلضراب من الصفر أما 
الستاد اخلامس، »سوكر سيتي« 
الذي سيستضيف  في س����ويتو 
مباراتي االفتتاح والنهائي بكأس 
العالم، فيخضع لعمليات جتديد 

وتطوير شامل.
الس����تادات اخلمسة  وجميع 
اكتمل بناؤها بنسبة تتراوح ما 

بني 75 و%90.
وأكدت اللجنة اجلنوب أفريقية 
املنظم����ة لكأس العال����م قبل بدء 
اإلضراب أنها »واثقة« من انتهاء 
العمل في الستادات وفقا للجدول 

الزمني املوضوع.

هونيس يفتح الباب أمام لوسيو للرحيل

شن اإليطالي لوكا طوني مهاجم 
بايرن ميونيخ األملاني هجوما على 
منتقديه بشدة، مؤكدا أنه مازال 
املهاجم األول في الفريق »الباڤاري« 

واملنتخب االيطالي.
وق����ال طوني � ف����ي تصريح 
لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« 
االيطالية � انه لطاملا تألق وسجل 
العديد من األهداف، معلال تراجع 
معدله التهديف����ي باإلصابة التي 

تعرض لها في املوسم املاضي.
وتأل����ق مهاج����م باليرم����و 
الس����ابق وبايرن  وفيورنتين����ا 
احلال����ي في الس����نوات اخلمس 
األخيرة، وتوج بلقب الهداف قبل 
أن يتراجع مستواه بشدة، ويظهر 
بصورة ضعيفة مع منتخب بالده 
في كأس القارات األخيرة. وأدى 
تراجع مستوى طوني إلى إمكانية 
رحيله عن بايرن ميونيخ في فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية، عقب 
ضم النادي املهاجمني ماريو غوميز 
والكرواتي إيڤيكا أوليتش باإلضافة 
لوجود ميروسالف كلوزه. وأضاف 

طوني »على مدار خمس سنوات 
س����جلت أهدافا أكثر من اجلميع، 
كما أنني كن����ت هداف بايرن في 
املوس����م املاضي رغم اإلصابة«، 
إلى املعدل  وتابع »وعندما عدت 
الطبيعي للتهديف تعرضت للعديد 
من االنتقادات، وهو ما أراه غير 
عادل«. وأكد أنه دفع ثمنا قاسيا 
لإلصابة التي تعرض لها في نهاية 
املوسم املاضي، عندما ظهر بصورة 
ضعيفة مع منتخب بالده في كأس 
التي أقيمت في  القارات األخيرة 
جنوب أفريقيا، لكنه ش����دد على 
أنه مازال املهاجم األول إليطاليا 
قائال »لقد ناقشت األمر مع املدير 
الفني )مارتشيلو ليبي(، وأخبرني 
أنني مازلت ضمن حساباته، وكما 
قلت من قبل، مهاجم إيطاليا دائما 

يكون األفضل«.
من جانب آخر، قال مدير نادي 
بايرن ميونيخ أولي هونيس إن 
املدافع البرازيلي لوسيو يستطيع 

الرحيل إذا أراد ذلك.
ونقلت مجلة »كيكر« االملانية 

عن هوني����س امس قول����ه »إذا 
أراد الرحي����ل عليه أن يأتي إلينا 
ويخبرنا بذلك، وبعدها س����نرى 

السعر املناسب له«.
وكان الهولندي لويس ڤان غال 
املدير الفني للفريق »الباڤاري« قد 
أكد أن لوسيو والبلجيكي دانيال 
ڤ����ان بوينت والبرازيل����ي برينو 
واألرجنتيني مارتن دمييكليس 
يتنافس����ون على مكان واحد في 
التشكيلة األساسية، إذ إنه يرغب 
في إش����راك مداف����ع يلعب بقدمه 

اليسرى بجانب أحدهم.
وخرجت الصح����ف األملانية 
لتؤك����د أن تأخر عودة لوس����يو 
إل����ى الفريق بعد مش����اركته في 
كأس القارات ستجعله بعيدا عن 
التش����كيلة األساس����ية في بداية 
املوس����م على األقل، وسيشارك 
لوسيو في تدريبات بايرن للمرة 
األولى غدا األربعاء. وكان املدافع 
إلى صفوف  البرازيلي قد انضم 
بايرن عام 2004 قادما من مواطنه 

باير ليڤركوزن.


