
السبتالرياضية
18  يوليو 2009

21 أكد نادي أس���تون ڤيال اإلجنليزي لك���رة القدم، االنتهاء من 
صفقة ضم اجلناح األيسر الدولي ستيوارت داونينغ من صفوف 
ميدلزبره. وانضم االجنليزي الدولي الذي س���يكمل عامه ال� 25  
األسبوع املقبل، إلى صفوف أستون ڤيال مقابل 12 مليون جنيه 
إسترليني )19.7 مليون دوالر(. وذكر بيان على املوقع االلكتروني 
للنادي ان »ڤيال أكم���ل صفقة انتقال الالعب اإلجنليزي الدولي 

داونينغ.. مت تفعيل العقد الذي ميتد ألربعة أعوام«.

ذكرت تقارير صحافية امس أن الس����ويدي زفن غوران إريكس����ون 
املدرب السابق ملنتخبي إجنلترا واملكسيك رمبا يتوجه اآلن للعمل في 
روسيا. وذكرت صحيفة »فونتانكا« الروسية الصادرة في مدينة سان 
بطرس����برغ، أن إريكسون س����يصل املدينة خالل األيام القليلة املقبلة، 
من أجل مقابلة إدارة نادي زينيت سان بطرسبرغ. وكان مدرب زينيت 
احلالي الهولندي ديك أدفوكات، قد وقع في وقت س����ابق من هذا الشهر 

عقدا لتولي تدريب املنتخب البلجيكي بداية من يناير 2010.

أستون ڤيال تعاقد رسميا مع داونينغ زينيت الوجهة الجديدة إلريكسون

إبراهيموڤيتش في الطريق إلى برشلونة

ماغاث سعيد في مهمته مع شالكه

مان يونايتد يلغي زيارته إلى إندونيسيا
ثنائية لرونالدو تقود كورينثيانز للفوز

احتفال كبير في استقبال إستوديانتيس

األهلي يفوز على المقاولون استعدادًا للحرس في »السوبر«

حتولت عودة فريق استوديانتيس األرجنتيني 
إلى بالده حامال كأس ليبرتادوريس إلى احتفال 
كبير، رافق في���ه اآلالف العبي الفريق من مطار 
العاصمة بوينس آيرس حتى مدينة البالتا معقل 

النادي البطل.
وجتمع عش���رات اآلالف في امليدان الرئيسي 
في البالتا، املدينة التي تبعد 50 كيلومترا جنوب 
العاصم���ة األرجنتينية، لالحتفال باللقب الرابع 
للفري���ق في أق���وى بطوالت أمي���ركا اجلنوبية 

لألندية.
وقام الالعبون من حافلتهم املكشوفة بتحية 

اجلماهير التي رفعت األعالم احلمراء والبيضاء 
املميزة للفريق.

وأعرب خ���وان سيباس���تيان في���رون قائد 
اس���توديانتيس وجنمه األول في البطولة، عن 
امتنانه للجماهير ملشاركتها في االحتفال بأعداد 
غفيرة، مما جعل حافلة الالعبني تقطع املسافة بني 

املطار واملدينة في أكثر من خمس ساعات.
وكان اس���توديانتيس قد ت���وج بلقب كأس 
ليبرتادوريس بعد تغلبه على كروزيرو البرازيلي 
في عقر داره 2 - 1 في مباراة إياب الدور النهائي، 

بعد تعادلهما السلبي ذهابا في البالتا.

القاهرة  ـ سامي عبدالفتاح
فاز األهلي على املقاول����ون العرب في اللقاء الودي 
الذي أقيم بينهما بس����تاد املقاولون العرب في جتربته 
الودية األخيرة للفريق في إطار االستعداد للقاء السوبر 
احمللى أمام حرس احلدود املقرر إقامته مساء الثالثاء 
القادم بستاد الكلية احلربية، ليقف حسام البدري املدير 
الفني لألهلي خالل هذا اللقاء على التش����كيل األساسي 

الذي سيخوض به لقاء احلرس.
من جانب آخر، ع����اد عماد متعب إلى القاهرة قادما 
م����ن أملانيا منهيا برنامجا عالجيا اس����تمر ألكثر من 3 
أس����ابيع. وقال متعب إنه يحمد اهلل على سير العالج 
بشكل جيد وحسب املخطط له مضيفا أنه يحمل تقارير 
طبية سيسلمها إلى اجلهاز الطبي بالنادي األهلي. وكان 
متعب قد أصيب في لقاء احتاد جدة واجلزيرة اإلماراتي 
في دوري أبطال آسيا بقطع في الرباط اخلارجي للركبة 
وأجرى عملية على حس����ابه الشخصي كما أنه اليزال 

يعالج على حسابه الش����خصي. وأعير متعب املوسم 
املاضي من األهلي للنادي السعودي وأحرز له 13 هدفا 
قبل أن يتعرض لإلصابة قبل قليل من نهاية املوس����م. 
وسيستكمل متعب مراحل عالجه مع األهلي ومن املتوقع 

أن يعود لتدريبات الكرة مطلع أغسطس املقبل.
واقت����رب األهلي م����ن التعاقد م����ع املهاجم املغربي 
عبدالسالم بن جليون العب فريق هيبرنيان االسكوتلندي. 
وأصبح من املؤكد وصول الالعب خالل الساعات القليلة 

املقبلة للقاهرة إلمتام املفاوضات والتوقيع.
يذكر أن تألق اجلزائري أمير سعيود املنضم حديثا 
لألهلي خالل اللقاء الودي أمام املقاولون العرب وضع 
إدارة األهلي في موقف حرج خش����ية التفريط في هذا 
الالعب خاصة أن التعاقد مع املغربي بن جليون سيأتي 

على حساب سعيود.
وعلى صعيد آخر قررت اللجنة السباعية حلقوق البث 
التلفزيوني لألندية واالحتاد املصري لكرة القدم عدم 

إذاعة مباراة كأس السوبر املصري بني األهلي وحرس 
احلدود، واملقررة الثالثاء املقبل على الهواء مباشرة.

وذكر بيان صادر عن االحتاد املصري لكرة القدم أن 
مباراة السوبر ستبث مسجلة فضائيا مع إرسال نسخة 
من التسجيل إلى التلفزيون املصري إلذاعتها مجانا دون 

مقابل في نفس توقيت البث الفضائي.
وأض����اف البيان أن اللجنة الس����باعية قررت طرح 
مزايدة خاصة مبباراة كأس السوبر احمللي بني القنوات 
الرياضية املختلفة للوصول ألعلى سعر لصالح اللجنة 
على أن يتم البيع لصالح قناة واحدة فقط حصريا وال 

يجوز لهذه القناة إعادة البيع لقنوات أخرى.
وأشار البيان إلى أنه مت إبالغ اجلهات األمنية بقرارات 
اللجنة بعدم إذاعة املباراة على الهواء مباش����رة، ولن 
يس����مح بدخول أي من املراس����لني ألي من القنوات إال 
مبوافقة كتابية من االحتاد املصري لكرة القدم، وكذلك 
لن يسمح بدخول ميكروفونات اإلذاعة لبث هذه املباراة 

وإبالغ احتاد اإلذاعة والتلفزيون بذلك.
وفي ن����ادي الزمالك، ينوى اجله����از الفني، بقيادة 
السويس����ري ديكستال، طلب االستغناء عن أندرسون 
املهاجم البرازيلي املنضم حديثا لصفوف الفريق لعدم 
ظهوره باملستوى الالئق خالل فترة املعسكر بسويسرا، 
خاصة أن هناك بندا في عقده يسمح للزمالك بالتراجع عن 
التعاقد خالل 20 يوما من تاريخ التوقيع في حالة وجود 
رغبة إلدارة الزمالك في ذلك، وبناء على رأى املدير الفني 
ديكس����تال في حالة عدم ظهور الالعب بالشكل الالئق، 
وهو ما حدث بالفعل خالل معسكر الفريق بسويسرا، 
خاص����ة أن الالعب رفض اخلضوع لالختبارات الفنية 

قبل إمتام التعاقد الرسمي معه.
وطلب ديس����كتال أيضا االستغناء عن خدمات أمير 
عزمي مجاهد مدافع الفريق لعدم االقتناع بإمكانياته، 
وظهوره مبس����توى عادى، لذلك تتجه النية لعدم قيد 

الثنائي في القائمة النهائية للفريق للموسم اجلديد.

أكدت صحيفة »سبورت« االسبانية املقربة 
من نادي برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة 
القدم، امس ان االخير توصل الى اتفاق مع انتر 
مي����الن بطل الدوري االيطال����ي يقضي بانتقال 
املهاجم الس����ويدي زالتان ابراهيموڤيتش الى 

صفوف النادي »الكاتالوني«.
ومبوجب االتف����اق الذي حتدثت عنه معظم 
وسائل االعالم الرياضية االسبانية ومنها صحيفتا 
»آس« و»ماركا« واذاعة »كادينا سير«، سيدفع 
برشلونة الى انتر ميالن مبلغ 40 مليون يورو 
مع انتقال الكاميروني صامويل ايتو الى االخير، 
واعارته البيالروس����ي الكسندر هليب دون ان 

حتدد فترة االعارة.
ومت االتفاق على الصفقة خالل اجتماع عقد 
اول م����ن امس في ميالن����و، وضم رئيس نادي 
برشلونة خوان البورتا واملدير الرياضي تكسيكي 

بيغرستاين وراوول سانليهي من جهة، ومالك 
نادي انتر مي����الن ماس����يمو موراتي من جهة 

ثانية.
واش����ارت »سبورت« الى ان انتر ميالن ابلغ 
سابقا برشلونة برغبة ابراهيموڤيتش باالنتقال الى 
صفوفه، وعلى الفور بادر برشلونة لالتصال بإيتو 

الذي اعطى الضوء االخضر المتام الصفقة.
وبعد تعثر املفاوضات بني برشلونة وديڤيد 
ڤيا مهاجم ڤالنس����يا، بادر البورتا الى االتصال 
مبورات����ي لترتيب لقاء عاج����ل بناء على طلب 
املدرب خوسيب غوارديوال الذي طالب باجناز 

الصفقة بأسرع وقت ممكن.
وتردد ان ابراهيموڤيتش سيحصل على راتب 
اقل من الذي يتقاضاه مع انتر ميالن حاليا، ولن 
يتجاوز في حال اجنزت الصفقة ما يحصل عليه 

االرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

أبدى املدرب فيليكس ماغاث رضاه عن مستوى 
اللياقة البدنية لالعبي فريقه شالكه األملاني بعدما 
كان قد أخذ انطباعا أوليا »س����يئا« عنه عندما بدأ 

تدريباته مع الفريق قبل 3 أسابيع.
وأكد ماغاث، الذي قاد ڤولفسبورغ للقبه األول 
في الدوري األملاني في املوسم املاضي، لوكالة األنباء 
األملانية أن العبيه ظهروا مبستوى أفضل من املتوقع 
وذلك قبل 3 أس����ابيع من انطالق منافسات املوسم 

اجلديد من الدوري األملاني.
ويشتهر ماغاث )55 عاما( بشدته وتطبيقه للبرامج 
الشاقة خالل تدريبات ما قبل املوسم ولكنه صرح 
قائال »لو كان مالكما أمام����ه نزال عنيف فيجب أن 

يستعد له بتدريبات مكثفة«.

وأضاف »دائما ما تكون مرحلة كهذه صعبة، لكن 
هكذا هو احلال دائما في الرياضة. عندما يقول الالعبون 
أن هذه هي أشق تدريبات استعدادية للموسم سبق 
أن خاضوها فإنني ال آخذ هذه التعليقات بجدية«.

وحتت قيادة ماغاث، ال����ذي أصبح املدير الفني 
اجلديد لشالكه في أول يوليو املاضي، أمضى شالكه 
وقت����ا طويال في العمل على رفع مس����توى اللياقة 
البدنية لالعبيه في معسكرين تدريبيني مختلفني، 
كما يستضيف الفريق دورة ودية ستنطلق منافساتها 
اليوم ويش����ارك فيها بايرن ميوني����خ وهامبورغ 

وشتوتغارت.
وقال املدرب األملاني »كان انطباعي األول سيئا فيما 
يتعلق مبسألة اللياقة البدنية والنفسية لالعبني«.

اعلن نادي مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي 
لكرة القدم في املواسم الثالثة االخيرة، انه قرر 
الغاء احملطة االندونيسية من جولته االسيوية 
بعد التفجيرين اللذين استهدفا فندقني فخمني 

في جاكرتا امس.
وجاء في بيان اذاعه النادي »بعد االنفجارين 
اللذي���ن وقعا في جاكرتا، واس���تهدف احدهما 
الفندق الذي سيستضيف الفريق االجنليزي، ابلغ 
املسؤولون في مان يونايتد االحتاد االندونيسي 
لك���رة القدم ان النادي ل���ن يتمكن من خوض 
املباراة املقررة في جاكرتا ضمن جولته االسيوية 

لعام 2009«.

م���ن جانب اخر، ذكر مدرب م���ان يونايتد، 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون انه ضم السنغالي 
الشاب مامي بيرم ضيوف من مولده النرويجي، 

ملدة عامني دون ان يكشف عن قيمة الصفقة.
من جهة اخرى، اعلن فيرغسون ان املهاجم 
الفرنس���ي الش���اب غابرييل اوبرتان سيغيب 
ع���ن املالعب ملدة 3 اش���هر عل���ى االقل بداعي 

االصابة.
وقال »س���تمنع االصابة اوبرتان من اللعب 
ملدة 3 اشهر او اكثر، نعرف ذلك منذ ان اجرى 
الزيارة الطبية لكن هذا االمر لن يشكل لنا اي 

مشكلة«.

مقابل إيتو و40 مليون يورو

تعاقد مع سنغالي شاب وأوبرتان يغيب 3 أشهر

عودة غير موفقة لبيكام إلى لوس أنجيليس غاالكسي
الجماهير أطلقت صيحات االستهجان لدى خروجه

اإلجنليزي ديڤيد بيكام يهنئ ليندون دونوفان بعد تسجيله هدفا         )رويترز(

الى معانقة  وس���ارع بيكام 
دونوف���ان بعد تس���جيله هدفا 
في اشارة الى عودة األمور الى 

طبيعيتها.

حدثا بحد ذاته، علما ان دونوفان 
استعاد شارة قيادة الفريق من 

بيكام وتصافحا قبل املباراة.
وقال مدرب لوس اجنيليس 

بروس ارينا الذي ساهم في حل 
الالعبني »اصبحت  اخلالف بني 
مدرب���ا افض���ل بع���ودة ديڤيد 

بيكام«.

يتهم في���ه بيكام بع���دم تقدمي 
الفريق  مس���تواه احلقيقي مع 
املوسم املاضي، في تأزمي األمور 
بينهم���ا وش���كلت مصاحلتهما 

قاد املهاجم البرازيلي رونالدو 
فريقه كورينثيانز الى الفوز على 
سبورت ريسيفي 4 - 3 بتسجيله 
هدفني من اه���داف فريقه ضمن 
املرحلة ال� 11 من الدوري البرازيلي 
لكرة القدم. وسجل رونالدو )27 
و34( وكريستيان )50( ومورادي 
)80( اهداف كورينثيانز، وفابيانو 
)12( وفاندينيو )63 و67( اهداف 

سبورت ريسيفي.
وبادر ريس���يفي الى افتتاح 
التسجيل عبر فابيانو من كرة 
رأس���ية من عن���د نقطة اجلزاء 
تقريبا )12(، لكن رونالدو جنح 
في ادراك التعادل من كرة رأسية 
ايضا اث���ر عرضية من الناحية 
اليسرى )27(، وجنح في تكرار 
السيناريو بضربة رأس ثانية بعد 

7 دقائق ليمنح فريقه التقدم.
الهدف  وأضاف كريس���تيان 
الثال���ث لكورينثيان���ز )50(، 
لكن ريسيفي جنح في تسجيل 
هدفني متتاليني وادراك التعادل 
عبر فاندينيو، وجنح مورداي 
 ف���ي تس���جيل ه���دف الف���وز

لكورينثيانز )80(.

أربيل بطل العراق
توج اربيل بطال للدوري العراقي 
في كرة الق��دم للمرة الثالثة على 
التوال��ي بعدما تغلب على النجف 
ب��ركالت الترجيح 3 � 2 »الوقتان 
االصلي واالضافي 0 � 0« في نهائي 
املسابقة على ستاد الشعب الدولي، 
وهي امل��رة الثانية التي يخس��ر 
فيها النجف ف��ي املباراة النهائية 
ب��ركالت الترجيح بعد االولى 3 � 
4 امام الزوراء في موس��م 2005 

.2006 �
ولعب الطرفان شوطني اضافيني 
فلم تختلف احلال في االول وواصل 
النجف مسلسل اهدار الفرص بينما 
حتس��ن اربيل ف��ي الثاني، وكاد 
ش��يرزاد محمد يضع فريقه في 
املقدمة بكرة ارضية المست القائم 

من اخلارج )107(.

الوس���ط  ل���م يق���دم العب 
الدولي ديڤيد بيكام  االجنليزي 
اداء جيدا في املباراة التي فاز فيها 
فريقه لوس اجنيليس غاالكسي 
على نيويورك ريد بول 3 � 1 ضمن 

الدوري االميركي لكرة القدم.
وفش���ل بيكام في تقدمي اي 
حملات ملفتة لدرجة انه لم ينفذ 
ال���ركالت احل���رة والكرات  كل 
الثابتة، وذلك امام مدرجات شبه 
خالية في املب���اراة االولى التي 
يخوضها مع لوس اجنيليس منذ 
انتهاء ال���دوري االيطالي في 31 
مايو املاضي، حيث أمضى فترة 
اعارة مع مي���الن، علما انه كان 
من املفترض ان يلتحق بالفريق 
االميركي مع انطالق موسم 2009، 

لكنه مدد إجازته في اوروبا.
ورغم هتاف البعض لبيكام 
والتقاطهم بعض الصور له، إال 
ان نسبة من احلاضرين أطلقت 
صيحات االستهجان لدى خروجه 
في الدقيقة 70، وهو ما علق عليه 
قائد املنتخب االجنليزي سابقا 
بالق���ول »البعض الليلة )أطلق 
صيحات اس���تهجان(، وهذا أمر 
متوقع. إنه ألمر جيد ان يحصل 

ذلك ألن هذا يعطي حافزا«.
ولم تك���ن عودة بيكام بنظر 
البعض صفعة للكرة االميركية، 
خاصة بعد إحلاحه على ترك لوس 
اجنيليس فحس���ب، بل س���اهم 
الكتاب ال���ذي أصدره زميله في 
الفريق ليندون دونوفان والذي 

وين روني وغاري نيڤيل خالل تدريب مان يونايتد في كواالملبور          )رويترز(

البرازيلي رونالدو يحتفل بهدفه مع دنتينو               )رويترز(

عالميةمتفرقات

     مدد نادي بوردو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم 
عقد العب وسطه الدولي الو ديارا عامني آخرين، وجاء 
متدي���د عقد ديارا الذي انضم ال���ى بوردو صيف 2007 

عشية ذكرى ميالده ال� 28.
    ض��م نادي جنوى االيطالي لك��رة القدم االرجنتيني 
رودريغو باالسيو مهاجم بوكا جونيورز. ولم يوضح جنوى 

مدة العقد وال قيمة الصفقة.
    يت���درب البرازيلي ديغاو مع فريق فرايبورغ هذا 
االسبوع، وسيكلف خزينة النادي االملاني اقل بكثير مما 
دفعه ريال مدريد االسباني مقابل احلصول على خدمات 

شقيقه كاكا.
    بفضل هدفني احرزهما االرجنتيني خافيير ساڤيوال، 
متكن فريقه اجلديد بنفيكا البرتغالي من الفوز على اتلتيك 
بلباو االسباني 2 - 1 ليتأهل الى نهائي بطولة غواديانا الودية 

التي تقام جنوبي البرتغال.
    اك���د نحو ثلثي زوار جنوب افريقيا خالل بطولة 
كأس القارات في يونيو املاضي انهم يعتزمون العودة الى 
البالد خالل كأس العالم العام املقبل حسبما اظهر استطالع 
للرأي نشرته وسائل االعالم احمللية. واقيمت بطولة كأس 
القارات في 4 مدن من اصل 9 مدن ستستضيف مباريات 

كأس العالم كبروڤة حقيقية ملونديال 2010.
    انتقد سلتيك ورينجرز، وهما اكثر ناديني ثراء ونفوذا 
في اسكوتلندا، قرار رابطة الدوري احمللي املمتاز لكرة القدم 
باملوافقة على عرض من ش��بكتي »سكاي وإي.اس.بي.ان« 
التلفزيونني لشراء حقوق بث املسابقة مقابل 65 مليون جنيه 

استرليني )107 ماليني دوالر(.
    القت الشرطة في جنوب غرب پولندا القبض على 
رئي���س الطاقم التدريبي للحكام ف���ي اطار التحقيقات 
الدائرة بش���أن فس���اد كرة القدم، االمر الذي تسبب في 

توجيه االتهامات ل� 230 شخصية.
    قدم الفرنس��ي جان تود املدير العام الس��ابق لفريق 
فيراري رس��ميا ترش��يحه ملنصب رئي��س االحتاد الدولي 
للس��يارات خلفا للبريطاني ماك��س موزلي الذي اكد انه لن 

يترشح لوالية جديدة وانه يدعم ترشيح تود.
    كشف اس���تطالع اجرته وكالة االنباء االملانية ان 
اندية دوري الدرجة االول���ى االملاني لكرة القدم حققت 
مس���توى قياسيا في بيع تذاكر املباريات قبل 3 اسابيع 

من انطالق اجلولة االولى من املوسم اجلديد.
    اكد نادي ليون الفرنس��ي لك��رة القدم ان البرازيلي 
ميشال باستوس العب وسط جاره ليل، وقع عقدا معه ملدة 

4 سنوات مقابل 18 مليون يورو.


