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هيوز أكد أن التعاقد مع أديبايور يسير في الطريق الصحيح

يلتقي منتخب االمارات لكرة 
القدم مع فريق مانشستر سيتي 
االجنلي����زي في ابوظب����ي في 12 
نوفمب����ر املقبل في اط����ار حملة 
للترويج للنادي االجنليزي الذي 
ميلكه الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان وزير ش����ؤون الرئاسة في 

االمارات.
املباراة  اقامة  ومت االعالن عن 
والشراكة بني احتاد االمارات لكرة 
القدم ومانشستر سيتي في مؤمتر 

ام����س في ابوظبي  صحافي عقد 
بحضور راشد الزعابي عضو االحتاد 
الرئيس  االماراتي وغ����اري كوك 
التنفيذي للنادي االجنليزي ومدرب 
الفريق الويلزي مارك هيوز والعبي 
الفريق االرجنتيني كارلوس تيفيز 
والبارغوياني روكي سانتا كروز 

وغاريث باري وستيفن ايرلند.
وكانت بعثة مانشستر سيتي 
ق����د وصل����ت اول من ام����س الى 

أبوظبي.

وق����ال الزعاب����ي »انها فرصة 
رائعة ملنتخ����ب االمارات باللعب 
مع مانشستر س����يتي مبا يشكل 
ذلك من فرصة لالعبينا لالحتكاك 
مع ابرز جنوم العالم الذين يضمهم 

النادي االجنليزي«.
من جهته قال هيوز »نس����عى 
م����ن خالل الش����راكة م����ع احتاد 
االمارات وزيارتن����ا الى ابو ظبي 
الى بناء جس����ور عالقة قوية مع 
كرة االمارات، وس����تكون املباراة 

مع منتخبها الوطني رائعة ومهمة 
وخصوصا انها تتزامن مع توقف 
الدوري االجنليزي وستزيد التفاعل 

مع جمهورنا هنا«.
وابدى س����عادته بالتعاقدات 
اجلديدة ملانشستر سيتي »التي 
اندية  الفريق ضم����ن  س����تجعل 
النخبة في اجنلترا، حيث سيكون 
هدفنا في املوسم املقبل املنافسة 
وايجاد معادلة توازن مع االندية 

االخرى«.

وتاب����ع »بعد انضم����ام تيفيز 
وس����انتا كروز وغيرهما أصبح 
عندنا مجموعة مميزة من الالعبني 
الكبار، لذلك فان هدفنا هو املنافسة 
بقوة والتواجد بني الكبار، وهذه 
هي االس����تراتيجية التي نس����ير 

عليها«.
وكشف هيوز ان »التعاقد مع 
مهاجم ارسنال التوغولي اميانويل 
اديبايور لم يحسم بعد لكنه يسير 
الطري����ق الصحيح«، ومتنى  في 

ان »يكتمل عق����د الالعبني اجلدد 
ملانشستر بانضمام مدافع تشلسي 
جون تيري الذي احب ان اراه في 

صفوف فريقي«.
وكان اديبايور قد اجتاز اول من 
امس الفحص الطبي الروتيني في 
مانشستر سيتي الراغب في ضمه 
من ارسنال مقابل 22 مليون جنيه 
استرليني، على ان يحصل الالعب 
بدوره على راتب اسبوعي يصل الى 

170 الف جنيه استرليني.

ومضى هيوز قائال »ما يسعدني 
ان العبني كبارا فضلوا التحول الى 
مانشستر سيتي وهذا شىء جيد 
يؤكد الثقة الكبيرة بالفريق، فعندما 
ارى هذه النخبة من النجوم فانني 
اتفاءل كثيرا باملستقبل وبقدرتنا 

على املنافسة«.
بدوره، ابدى تيفيز س����عادته 
الى مانشستر سيتي  باالنضمام 
»الفريق القادر على حتقيق افضل 
النتائج«، مضيفا »امتنى ان اقدم 

افضل ما عندي مع زمالئي الالعبني 
لقيادة الفريق الى اعلى املراتب«.

ورفض تيفي����ز التعليق على 
تصريحات م����درب مان يونايتد، 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون، 
الت����ي اتهم����ه فيه����ا بالتعاقد مع 
مانشستر سيتي قبل انتهاء عقده 

مع بطل الدوري االجنليزي.
الفريق  ويلعب في صف����وف 
الدولي����ان  االجنلي����زي ايض����ا 

البرازيليان روبينيو وايالنو.

مانشستر سيتي يواجه اإلمارات 12 نوفمبر في أبوظبي

ريال مدريد حّدد ملياري يورو شرطًا لالستغناء عن كاكا ورونالدو
ح����دد ن����ادي ري����ال مدريد 
االسباني مقابال ماليا قدره مليارا 
يورو لالس����تغناء عن جنميه 
البرازيل����ي كاكا والبرتغال����ي 
كريس����تيانو رونالدو ملنع أي 

محاولة لشراء الالعبني.
وذكرت صحيف����ة »ماركا« 
الرياضية االسبانية الصادرة 
ام����س، أن كاكا )27 عاما( الذي 
اشتراه النادي امللكي االسباني 
بنحو 65 مليون يورو من ميالن 
اإليطالي، انض����م مع رونالدو 
إل����ى قائمة أغل����ى الالعبني في 

العالم.
وذكر التقرير أن مبلغ مليار 
يورو يعادل قيمة شراء 5 طائرات 
طراز أيرباص أو يغطي ميزانية 
3 وزارات اسبانية، علما أن أعلى 
شرط جزائي لالستغناء عن العب 
في اسبانيا كان 180 مليون يورو، 
للمهاجم راوول غونزاليز قائد 

ريال مدريد.
وكان ري���ال مدريد قد أنفق 
حتى اآلن مبلغ 220 مليون يورو 
الالعبني  لش���راء مجموعة من 

اجل���دد، بينهم رونالدو، مببلغ 
94 مليون ي���ورو، كما يحاول 
النادي ضم الدولي الفرنس���ي 
فرانك ريبيري من نادي بايرن 

ميونيخ األملاني.
ويحاول ري���ال مدريد بيع 
املبالغ  بعض جنومه لتقليص 
اخليالية التي أنفقها حتى اآلن، 
كما يأم���ل النادي ف���ي تعديل 
ال���دوري  مواعي���د مباري���ات 
االس���باني، لتكون بني الساعة 
الثالثة والرابعة عصرا بدال من 
التوقيتات السابقة، بني الساعة 
اخلامسة عصرا والعاشرة مساء، 
وذلك من أجل إتاحة الفرصة لعدد 
أكبر من املش���اهدين في العالم 
ملتابعة مباريات الفريق امللكي 

في الدوري.
اجلدير بالذكر أن عدد مشاهدي 
مباريات ريال مدريد يصل إلى 
800مليون مشاهد، ولكن إقامة 
املباريات مبكرا سيسمح ملزيد 
من املشاهدين مبتابعة املباريات، 
خاصة في الصني ودول آسيا التي 

يختلف فيها فارق التوقيت.

عالميةمتفرقات

قرر فريق »تورو روسو« املشارك في بطولة العالم 
لسيارات الفورموال واحد أمس، استبعاد سائقه الفرنسي 
سيباستيان بورديه من صفوفه اعتبارا من جائزة املجر 

الكبرى املقررة في 26 اجلاري.
وقال »تورو روسو« في بيان له »جائزة أملانيا الكبرى 
االس���بوع املاضي كانت االخيرة لسيباستيان بورديه 

مع تورو روسو«.
واضاف استنادا الى مدير »تورو روسو« فرانتس توست 
»خالل السنة الثانية لبورديه معنا، لم يتم بلوغ االهداف 
املنشودة وبالتالي قررنا تعويضه في املرحلة املقبلة 

من بطولة العالم في جائزة املجر الكبرى«.
ذكرت الشرطة االيطالية امس ان الكسندر نيكاسيفيتش  

املدرب السابق للمنتخب الصربي للدراجات اعتقل في شمال 
شرق ايطاليا في إطار حتقيقات في فضيحة منشطات.

وقال بيان للش��رطة ان 30 ش��خصا وجهت لهم اتهامات 
عقب مداهمات من بينهم 12 من املتس��ابقني احملترفني في 
عالم الدراجات، وانه متت مصادرة مواد محظورة تتضمن 

النسخة احلديثة من عقار ايبو.
ومنذ مدة طويلة تسعى ايطاليا جاهدة للتصدي الستخدام 

املنشطات في عالم الدراجات.
بات النجم الفرنسي ريتشار جاسكيه ميتلك حرية  

العودة إلى عالم التنس، بعدم���ا تقبل االحتاد الدولي 
للعبة دفاعه ب���أن العينة اإليجابي���ة التي أخذت منه 
في مارس املاضي وكش���فت عن وجود مادة الكوكايني 
املخدرة في دمه، ناجتة عن استخدام غير متعمد للمادة 

احملظورة.
وأفلت جاسكيه )23 عاما( من عقوبة محتملة تتضمن 
اإليق���اف لعام واحد بعدما أق���ر االحتاد تعليق عقوبة 

بإيقاف ملدة شهرين ونصف الشهر.

بيكام: كابيللو أبلغني بضرورة اللعب في أوروبا قبل كأس العالم
كشف العب الوسط اإلجنليزي 
ديڤيد بيكام أن اإليطالي فابيو 
الفني ملنتخب  املدي����ر  كابيللو 
اجنلت����را لك����رة الق����دم، أبلغه 
بضرورة العودة للعب في أوروبا، 
كي يقود منتخب بالده في كأس 
العالم الع����ام املقبل في جنوب 

أفريقيا.
وق����ال بي����كام احملترف في 
صفوف فريق لوس اجنيليس 
غاالكس����ي األميركي، حس����بما 
ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( امس »فيما يتعلق 
باملشاركة في كأس العالم، أعلنها 
املدير الفني ملنتخب اجنلترا لي 
صراحة بأنني احتاج للعب في 

مستوى أوروبي«.
وكان بي����كام )34 عاما( قد 
قضى 5 أشهر في املوسم املاضي 
مع فريق ميالنو اإليطالي على 
سبيل اإلعارة، ليعزز من فرص 
عودته إلى منتخب بالده، لكنه 
عاد مؤخ����را إلى صفوف فريقه 

األميركي مجددا.
أنه  ورغم إعالنه عام 2003 
لن يلعب ألي ناد إجنليزي آخر 
عندما ترك مان يونايتد منتقال 
إلى ريال مدريد اإلسباني، قال 
بيكام إنه ال يس���تبعد العودة 

لل���دوري اإلجنلي���زي، وان���ه 
س���ينظر في ذلك األمر بعد أن 
أبلغه كابيللو بضرورة العودة 

الى أوروبا.
وتابع »سأبذل كل ما هو ممكن، 
سوف أشعر بالندم إذا لم أبذل 
كل شيء ألمنح نفسي الفرصة 

للمشاركة في كأس العالم«.
ومن املتوقع أن تثير تصريحات 
بيكام حول دراسة إمكانية العودة 
للدوري اإلجنليزي، ش����ائعات 
حول انتقاله الى نادي تشلسي 
الذي يدربه حاليا اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب ميالنو السابق، 
الذي انبهر مبستوى بيكام خالل 

فترة إعارته للفريق اإليطالي.
كما أنه من غير املستبعد أن 
يعود بيكام للدوري اإليطالي، 
وقال في هذا الصدد »أعرب فريق 
ميالنو ع����ن رغبته في عودتي 
اليه، وال أري أي سبب ليغيروا 

رأيهم«.
وكان بيكام قد وقع عقدا ملدة 
5 سنوات عند انتقاله إلى لوس 
أجنيليس غاالكسي األميركي عام 
2007، ويسمح له عقده باالنتقال 
إلى فرق أوروبية على س����بيل 
االع����ارة خالل فت����رات توقف 

املنافسات األميركية.

البرازيلي كاكا يتحدث خالل تقدميه إلى جماهير ريال مدريد

اإليطالي فابيو كابيللو في تدريب سابق للمنتخب اإلجنليزي ويبدو روني وبيكام وتيري والمبارد
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