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 بالكبيرن يختبر ڤييري قبل التعاقد معه
االردايس سيكون صبورًا مع المهاجم اإليطالي

املهاجم االيطالي كريستيان ڤييري في فانيلة فيورنتينا

عماد متعب عاد إلى هجوم األهلي

يخضع املهاجم الدولي االيطالي الس����ابق كريستيان ڤييري لفترة 
اختبار مع بالكبيرن روفرز االجنليزي قبل ان يوقع مع االخير.

وكشف مدرب بالكبيرن سام االردايس لصحيفة »ذي صن« البريطانية 
انه س����يكون صبورا مع ڤييري الن املهاج����م االيطالي املخضرم - 36 
عاما- بدا بعيدا جدا ع����ن باقي العبي الفريق من حيث اللياقة البدنية 
وذلك خالل املعسكر االختباري الذي خاضه مع االخير االسبوع املاضي 
في النمسا. وسيكون ڤييري املعروف ب� »بوبو« مع الفريق االجنليزي 
خالل معكس����ره ف����ي ايطاليا والذي بدا امس، قبل ان يس����افر معه الى 

اجنلترا ايضا.
وقال االردايس »من الواضح انه يتخلف عن باقي اعضاء الفريق )من 
حيث اللياقة البدنية( وس����نكون صبورين جدا معه وسندعمه كثيرا. 
سنرى طول الفترة التي يحتاجها من اجل الوصول الى املستوى الذي 
يحتاجه للعب في الدوري االجنليزي املمتاز. اذا جنح حتقيق هذا االمر، 
فسيكون العبا رائعا. سنقرر معا، انا وهو. سيأخذ ما يحتاجه من الوقت، 

على امل ان يصل الى املطلوب في النهاية«.
وبدوره، رأى مدافع بالكبيرن ستيفن وارنوك ان عامل العمر لن يكون 
حائال دون تألق ڤييري ف����ي الدوري االجنليزي املمتاز، مضيفا »اثبت 
)ڤييري( االسبوع املاضي خالل املعسكر التدريبي انه ميلك االمكانية. 
ان����ه العب قوي جدا ومن الصعب ان تواجه����ه. قد يكون اضافة جيدة 
للفريق. ال اعتقد انه كبير السن من اجل اللعب في الدوري االجنليزي 

املمتاز«.
ويبحث ڤييري عن ناد بعد انتهاء عقده مع اتاالنتا وهو الذي بدأ مسيرته 
االحترافية عام 1989 مع براتو قبل ان ينتقل الى تورينو )1992-1990( 
ثم بيزا )1992-1993( ورافينا )1993-1994( وفينيزا )1994-1995(، قبل 
ان يحط به الرحال مع اتالنتا )1995-1996( ثم يوڤنتوس )1997-1996( 
واتلتيكو مدريد االسباني )1997-1998( والتسيو )1998-1999( وانتر 
ميالن )1999-2005( وميالن )2005-2006( وموناكو الفرنسي )2006( 
واتاالنتا مجددا )2006-2007( ثم فيورنتينا )2007-2008( قبل ان يلعب 

التاالنتا )2008-2009( للمرة الثالثة خالل مسيرته.
وغاب ڤييري عن املالعب فترة طويلة بسبب اصابة في ركبته وحتديدا 
موسم 2005-2006 عندما كان يلعب في موناكو حيث غاب اغلب فتراته 
بسبب اصابة في ركبته اليمنى حرمته من االنضمام الى تشكيلة منتخب 

ايطاليا الذي احرز كأس العالم عام 2006 في املانيا.
يذكر ان ڤييري انتقل الى سمبدوريا صيف 2006، بيد انه تركه في 10 

اغسطس من العام ذاته، وانضم الى اتاالنتا دون ان يصيب جناحا.

بوردو يعرض 6 ماليين يورو لضم بوقرة
يعتزم نادي بوردو الفرنس���ي لكرة القدم، التقدم بعرض قيمته 
6 مالي���ن يورو لضم اجلزائري الدولي مجيد بوقرة مدافع رينجرز 
اإلس���كوتلندي، بعد انتقال العب الفريق الفرنسي سليمان دياوارا 

إلى مرسيليا.
وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أن بوردو بدأ مفاوضات مع 

رينجرز لضم بوقرة الذي يريده مدرب النادي لوران بالن.
وأضاف���ت الصحيفة أن بوقرة )26 عام���ا( اتفق مع بوردو على 

توقيع عقد ملدة 4 سنوات.
وانضم بوق���رة إلى رينجرز في موس���م 2007-2008 قادما من 

شارلتون اإلجنليزي.

إصابة رياضيين توأمين بالسرطان
أصيب الشقيقان التوأمان أولي ومايكل روث، العبي املنتخب األملاني 

لكرة اليد سابقا، مبرض سرطان البروستاتا خالل أسبوعن.
وكش���ف مايكل روث، املدير الفني لفري���ق فيتزالر املنافس في 
الدرجة األولى، عن إصابته وش���قيقه بامل���رض خالل حوار أجري 
مع���ه في املكتب الصحافي للنادي. وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية 
أنه جرى اكتشاف إصابة مايكل روث باملرض خالل فحص تقليدي 
أج���راه األطباء له في أبريل املاضي، وأنه جرى إبالغ أولي بإصابته 
بنفس املرض بعدها بأسبوعن. وخضع مايكل لعملية جراحية، فيما 

سيخضع شقيقة لعملية أيضا بعد أيام قليلة.

استقالة وزيرة الرياضة الرومانية
استقالت وزيرة الش���باب والرياضة الرومانية مونيكا جاكوب 
ريدزي من منصبها، بعد فتح حتقيق رس���مي في اتهامات بش���أن 
تورطها في قضية فس���اد. وقالت ردزي إنها قررت التنحي من أجل 

حماية سمعة احلكومة واحلزب الليبرالي الذي تنتمي له.
وتتعلق االتهامات بتنظيمهما ليوم الشباب الذي يصادف 2 مايو 
في البالد، وجمعها حوالي 600 ألف يورو )835 ألف دوالر( لتمويل 

شركتن لهما نفس العنوان.
وأكدت ريدزي براءتها وش���ددت على أنها ستحارب أي اتهامات 

ضدها أمام ساحة القضاء.

بدء اإلعداد لتطوير الكرة العربية
بدأت ف���ي تونس امس أعمال اللجنة التحضيرية ملؤمتر تطوير 
االحتاد العربي لكرة القدم، بحضور نائب رئيس االحتاد العربي محمد 
روراوة واألمن العام عثمان السعد. واكد روراوة في افتتاح اعمال 
اللجن���ة، ان هذا االجتماع يهدف الى اعداد وثيقة تتضمن جملة من 
االقتراحات والتوصيات، التي من شأنها احداث نقلة نوعية لالحتاد 
العربي س���واء فيما يتعلق بهيكلته او أنشطته، سيتم عرضها على 
املؤمتر االستثنائي لالحتاد العربي. وقال ان هذه اللجنة، ستبحث 
ف���ي اقتراحات تقدم بها عدد من اعضاء االحت���اد، والتي تهدف الى 

تطوير الهيكل العربي الرياضي املهم.

أربيل والنجف في نهائي الدوري العراقي
يس���عى اربيل لالحتفاظ باللقب فيما يأمل النجف ان يظفر به 
الول مرة وذلك عندما يلتقيان اليوم على ستاد الشعب الدولي في 

نهائي الدوري العراقي لكرة القدم بنسخته ال� 33.
ويأمل اربيل ان يتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما 
حقق لقبه االول بقيادة مدربه الس���ابق اكرم سلمان، والثاني مع 
مدربه احلالي ثائر احمد، بينما يتطلع منافسه ليكون ثالث فريق 
ينقل كأس الدوري خارج العاصم���ة بغداد بعد امليناء )78 � 79( 

وصالح الدين )83 � 84(.
وبلغ اربيل املباراة النهائية التي يحسم فيها لقب البطل للمرة 
اخلامس���ة على التوالي منذ موس���م 2004 � 2005، بعد ان تصدر 
املجموعة االولى، فيما وصل النجف الى النهائي بتصدره املجموعة 

الثانية.
ويعتمد اربيل الذي يعتبر اكبر اندية اقليم كردس���تان العراق 
وميلك ملعبا حديثا يتسع ل� 30 الف متفرج يعرف مبلعب فرانسوا 
حريري، على عدد من العناصر الدولية على رأس���هم الهداف لؤي 
صالح واملدافع س���امال س���عيد وغيرهما من االسماء التي متتلك 
جتربة املشاركات اخلارجية، آخرها بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 

حيث بلغ فريقهم ربع نهائي املسابقة.
اما النجف، فيعتمد على عناصر شابة استطاعت هذا املوسم ان 
تدافع عن ألوان فريقها وتوصله الى املباراة اخلتامية، فضال عن 
اثنن من العبي املنتخب العراقي وهما نبيل عباس واحلارس عالء 

كاطع، كما يبرز صانع ألعاب الفريق سعيد محسن.

وحتدث مدرب اربيل ثائر احمد بثقة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قائال »نسعى لالحتفاظ باللقب للمرة الثالثة عبر انتصار منتظر، 
نعتبره في حال حتقيقه لي���س عاديا، ونأمل حتقيق ذلك مادمنا 
منتلك العبن من أصحاب اخلبرة وعناصر اس���تفادت كثيرا من 

جتارب املوسمن املاضين اللذين شهدا استقرارا فنيا واضحا«.
وعن فرصة الفوز على النجف قال احمد »الفريق الذي يصل الى 
املباراة النهائية باستطاعته ان يفعل اي شيء والطرف املنافس في 
النهائ���ي فريق معروف بإمكاناته الفنية ومهارات العبيه الفردية 
وميتلك طموحا للخروج من النهائي بشيء يعتبره هاما، وركزنا على 

مواجهته عبر خطط وأساليب متكننا من ادارة مباراة مرتقبة«.
يذكر ان اربيل يعود تأسيسه الى عام 1968، وشارك في الدوري 

املمتاز اول مرة عام 1989.
وفي الوقت الذي يعول اربيل على قدرات وجتارب العبيه، يذهب 
مدرب النجف هاتف شمران الى حدود التحدي واالصرار الذي يراهن 
عليه في اللقاء اخلتامي: »العبينا ميتلكون روح التحدي واصرارا 

النتزاع الفوز وحتقيق اول اجناز يسجل للفريق«.
واضاف »سنخوض مواجهة قوية تتطلب قدرا كبيرا من اجلهد 
وهذا ما يدركه العبونا جيدا، في املواسم املاضية لم يصل الفريق 
الى ما وصل اليه وبلوغنا نهائي البطولة فرصة ثمينة لتسجيل 

اجناز وحتقيق اللقب«.
واعتبر مدرب النج���ف ان »اكتمال صفوف الفريق وجهوزيته 

خلوض النهائي قد يؤدي الى اللقب«.

توقف إضراب العمال في ستادات المونديال

جونز إلى إنديانا بانتقال حر

انتهى إضراب عمال البناء 
في مواقع ستادات كأس العالم 
لك���رة الق���دم 2010 وعدد من 
املشروعات األخرى املتعلقة 
باملونديال في جنوب أفريقيا 
التوصل  امس، حيث ج���رى 
إلى اتفاق بش���أن األجور بعد 
محادثات مطولة بن االحتادات 
املمثلة لعمال البناء وشركات 

املقاوالت.
وكان حوالي 70 ألف عامل 
بناء في 5 من الستادات العشرة 
املقرر أن تستضيف كأس العالم 
2010، ومشروعات مهمة أخرى 
للبنى األساسية قد توقفوا عن 
العمل منذ 2 اجلاري بس���بب 
األجور، لكن االحتادات املمثلة 
له���م أعلنت ام���س ان العمل 
سيتواصل اعتبارا من اليوم.

وطالب العمال، الذين يبلغ 
متوس���ط دخله���م 2500 رند 
ش���هريا )حوالي 224 دوالرا( 
بزيادة األجور بنسبة 13% في 
البداية، لكن املقاولن عرضوا 
زيادة األجور بنس���بة %10.4 

فقط.
العم���ال عرض  ورف���ض 
أصحاب العمل بزيادة األجور 
11.5%، ومتس���كوا  بنس���بة 
بالزيادة بنس���بة 12% وهو ما 
وافقت عليه أخيرا ش���ركات 

املقاوالت امس.
وكان ه���ذا اإلضراب يؤثر 
على 5 ستادات وعلى املشاريع 
األخرى املتعلقة بكأس العالم 
القطار السريع  مثل مشروع 
)غاوترين( الذي يهدف للربط 
بن مطار جوهانسبرغ، ومنطقة 

س���اندتون التجارية باملدينة 
واملطار اجلديد في ديربان. كما 
توقف العمل في محطات الطاقة 

اجلديدة.
واكتمل بناء 5 س���تادات، 
بينما جرى االنتهاء من نسبة 
تتراوح بن 75 و90% من تشييد 
الستادات اخلمسة األخرى، علما 
أن املهلة احملددة لتسليم تلك 
الستادات لالحتاد الدولي لكرة 
القدم تنته���ي في نهاية العام 

احلالي.
ولم يعد أمام ستاد »غرين 
بوينت« في كيب تاون والذي 
يس���ع 68 ألف متفرج، الكثير 
من الوقت قب���ل انتهاء املهلة 
الزمنية احملددة إلنهاء العمل 
فيه، السيما أنه تأثر بإضرابن 

سابقن.

أعلن نادي انديانا بيس���رز االميركي لكرة 
الس���لة انه تعاقد مع دونتاي جونز في صفقة 

انتقال حر.
وخاض جونز 71 مباراة من أصل 79 لعبها 
فريقه السابق دنفر ناغتس في األدوار التمهيدية 

املوسم املاضي.
كما ش���ارك في جميع مباريات الفريق في 
األدوار اإلقصائية حيث بلغ دنفر الدور النهائي 

ملنافسات القسم الغربي.
وبلغ م��عدل تس���جيل جونز 5.4 نقاط في 
األدوار التمهيدية، و7 نقاط في األدوار اإلقصائية. 

وقال الري بيرد مدير عمليات كرة الس���لة في 
انديانا في بيان نشر مبوقع الفريق على االنترنت 
»س���يمنحنا دونتاي عمقا وصالبة في الدفاع. 
حتدثن���ا عن ضرورة تعزي���ز الفريق بالعبن 
أقوياء ويجيدون الدفاع وسيساعدنا دونتاي 

في هذين اجلانبن«.
أما جونز فقال »هذه فرصة رائعة بالنسبة 
لي. أعتقد أن الفريق ميلك العبن جيدين وبعد 
اخلبرة التي اكتسبتها املوسم املاضي مع دنفر 
سأقوم بكل ما أستطيع ألساعد انديانا للعودة 

لألدوار اإلقصائية«.

شركات المقاوالت وافقت على زيادة أجورهم %12

البدري يلتقط أنفاسه بعد انتهاء
أزمة أبوتريكة واقتراب عودة متعب

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أبدى املدير الفني لفريق األهلي لكرة 
القدم حسام البدري ارتياحا كبيرا لتوالي 
األنباء السارة على الفريق، والتي تعينه 
على أداء موسم جيد وتفادي العثرات في 
بداية مشواره كمدير فني مع األهلي. ففي 
ليلة واحدة وافق جنم الفريق وصاحب 
الشعبية األولى بن جنوم الكرة في مصر 
محمد أبوتريكة على االستمرار مع الفريق 
وتأجيل فكرة االحتراف اخلارجي في الوقت 
احلالي حلاجة الفري����ق إليه، كما انضم 
للفريق املهاجم الليبيري فرنسيس، الذي 
يعتبره البدري مبثابة العوض عن فالفيو. 
وكذلك قرب عودة جنم وهداف األهلي عماد 
متعب الذي أكد ان عودته للمالعب اقتربت 
كثيرا ومن املمكن ان يلحق مبباراة املنتخب 
أمام منتخب رواندا في اجلولة الرابعة من 
التصفيات االفريقية املؤهلة لكأس العالم 
2010 بجنوب افريقيا، واملقررة إقامتها في 

اخلامس من سبتمبر القادم.
 وأش����ار متعب إلى انه يتدرب حاليا 
بش����كل يومي في املرك����ز الطبي بأملانيا 
وهو واحد م����ن أفضل املراكز الرياضية 
في العالم، مؤكدا ان األطباء باملركز أكدوا 
له إمكانية التدريب مع الفريق بش����كل 
طبيعي في أوائل اغس����طس القادم، أما 
العودة للمباريات فس����وف تكون بشكل 
تدريجي. كما أكد األطباء له إمكانية اللحاق 
مبباراة رواندا، وهو ما يهم الالعب كثيرا 
لرغبته في اإلسهام في حتقيق حلم التأهل 

لكأس العالم.
 وش����دد متعب على صعوبة انضمام 
املهاجم املغربي هشام بوشروان العب احتاد 
جدة السعودي للنادي األهلي بعد ان أكد 
له بوشروان ذلك خالل احملادثة الهاتفية 
الت����ي جرت بن النجمن منذ أيام، فضال 
عن انضمام بوش����روان ملعسكر االحتاد 

بإسبانيا. 
ووقع البدري في مشكلة جديدة بسبب 

طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها في 
املوس����م اجلديد، حيث يرغب في تكرار 
جتربة طارق العشري املدير الفني حلرس 
احلدود وتأهيل العبي الفريق للعب بطريقة 
4 � 4 � 2 التي أصبحت مستخدمة في كل 
دوريات العال����م املتقدمة، وهي الطريقة 
التي سعى البدري إلى تطبيقها في املباراة 
الودية التي خاضها مبعسكره األملاني أمام 
غلطة سراي التركي في أولى مباريات دورة 
الزيتون الودية التي خس����ر فيها األهلي 
بهدف نظيف ثم مب����اراة ليفربايركوزن 
االملاني الذي انتهى ملصلحة األخير بهدفن 
نظيفن. وأخيرا لقاء الوداد املغربي الذي 

انتهى لصالح األهلي بثالثية نظيفة.
 ولعل داف����ع البدري في تطبيق هذه 
الطريق����ة يأت����ي من رغبته ف����ي اللعب 
بطريق����ة مختلفة عن البرتغالي مانويل 
جوزيه املدير الفني السابق لألهلي حتى 
ال يقال عنه انه س����ار حت����ت عباءة هذا 
الرجل لتحقيق البطوالت للفريق أيضا 
ويريد أن يثبت أنه صاحب ش����خصية 

وفكر تدريبي مستقلن.
 ويواجه البدري معارضات كثيرة من 
جانب البعض بسبب إصراره على تطبيق 
هذا الفك����ر الذي حاول كثير من املدربن 
وعلى رأسهم جوزيه نفسه تطبيقه مع 
الفريق ولكنهم فشلوا وهو األمر الذي جعل 
البرتغالي يتراجع عن تطبيق هذا الفكر 
ويعود إلى الطريقة التي تناسب الالعب 
املصري فحقق بها البطوالت للنادي. أما 
طارق سليم عضو جلنة الكرة فيشجع 
البدري على تطبيق فكره وعدم االلتفات 
إلى كل منتقديه ألنه عندما سينجح سيقف 

الكل وراءه.
أما األزمة الثالث����ة التي يجد البدري 
نفس����ه محاصرا بها فهي اجليل اجلديد 
للفريق الذي يرغب في تكوينه بناء على 
طلب من جلنة الكرة بسبب تشبع جيل 
الس����نوات اخلمس املاضية بالبطوالت 

وبالفعل س����عى البدري إلى منح فرص 
للشباب في املباريات الودية فظهر أكثر 
من العب جيد ف����ي مقدمتهم أحمد نبيل 
الشهير ب� »ماجنة« الذي لفت األنظار إليه 
بإحراز هاتريك في مرمى جلزن كيرشن 
األملاني وكذلك رضا شحاتة وهشام محمد 
باإلضافة الى مصطفى شبيطة وعبداهلل 

فاروق.

مهاجم ليبيري

م����ن ناحية أخ����رى، أك����د الليبيري 
فرانسيس بروفنكو مهاجم األهلي اجلديد 
الذي وقع مؤخرا على عقد رسمي مع القلعة 
احلمراء مدته 3 س����نوات، أنه حقق حلم 
حياته بارتداء الفانيلة احلمراء واللعب 
بجوار بع����ض النجوم الكبار مثل محمد 
أبوتريكة ومتعب، مشيرا إلى ان اللعب 
لألهلي سيكون مبثابة بوابته لالحتراف 
في أكب����ر األندية األوروبية ملا يتمتع به 
النادي األحمر من ش����عبية وجماهيرية 

على املستوين القاري والعاملي. 
وقال فرانسيس إن فاهد درش وكيل 
التونس����ي اجلنس����ية واملقيم  الالعبن 
بأملانيا عرض على مسؤولي األهلي خالل 
معسكره بأملانيا شرائط خاصة به، نالت 
إعجاب ال�مسؤولن الذين ط��لبوا الت��عاقد 

معه.
وأشار إلى أنه سبق له االحتراف في 
الكاميرون واليونان وأميركا،  أندية في 
وخالل الفترة األخيرة ت��لقى عروضا غير 
جادة من بعض أندية أملانيا والبرتغال، وأنه 
سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق طموحات 
وآمال اجلماهير األهالوية، وتعويض غياب 

االنغولي اخلطير فالفيو.
م����ن جانب آخر، تع����ادل الزمالك مع 
نيوشاتل السويس����ري 1 � 1 في مباراته 
التدريبي في  الثالثة ضم����ن املعس����كر 

سويسرا.
وسجل شريف أشرف هدف الزمالك.
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