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21 قال نادي م����ان يونايتد بطل ال����دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم إن قائده غاري نيڤيل س����يغيب عن 
آخر مباراتني للفريق في جولته اآلس����يوية قبل بداية 
املوسم بعد إصابته بشد خفيف أعلى الفخذ. واضاف 
مان يونايتد مبوقعه على االنترنت أن املدافع نيڤيل عاد 
الى مانشستر. ويختتم مان يونايتد جولته اآلسيوية 

مبواجهة هاجنتشو غرينتاون الصيني غدا األحد.

أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم كارل هاينتس رومينيغيه أن مدرب الفريق 
الهولندي لوي���س فان غال مازال يدرس إمكانية 
تعزيز صفوف فريقه اس���تعدادا للموسم املقبل. 
وقال رومينيغيه لصحيفة »تاجز تسايتوجن« في 
ميونيخ: »يجب أن ننتظر ونرى كيف ستتطور 
األمور فمازال أمامنا حتى نهاية أغسطس«. وانضم 

املهاج���م األملاني ماريو غومي���ز لصفوف بايرن 
ميونيخ قادما من ش���توتغارت مقابل 30 مليون 
يورو( 42 مليون دوالر( في بداية هذا الصيف بينما 
انض���م املهاجم الكرواتي إيفكا أوليتش قادما من 
هامبورغ. وفي املقابل، انتقل مدافع بايرن البرازيلي 
لوسيو الى إنتر ميالن اإليطالي، مما يعني أن فان 

غال سيضم على األرجح مدافعا جديدا.

إصابة نيڤيل تعيده إلى مانشستر بايرن ميونيخ يدرس تعزيز صفوفه

املهاجم عمرو زكي.. هل يبقى في الزمالك أم ينتقل إلى ناد أوروبي ؟

بالل يدرس الرحيل عن األهلي وتعاقدات جديدة في اإلسماعيلي 

الزمالك يحدد 5 ماليين يورو سعرًا نهائيًا لزكي

أميركا والمكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية

أديبايور: انتقلُت إلى مانشستر سيتي
 بحثًا عن البطوالت وليس المال

شن املهاجم الدولي التوغولي 
إميانويل أديبايور املنتقل حديثا 
من أرسنال االجنليزي إلى مواطنه 
مانشستر س���يتي، هجوما على 
مدربه الس���ابق الفرنسي أرسني 
فينغر، مؤكدا أن رحيله كان بدافع 
البحث عن البطوالت، وليس من 

أجل جمع مزيد من األموال.
ووافق أرس���نال عل���ى بيع 
أديباي���ور إلى س���يتي في بداية 
األسبوع اجلاري، في صفقة تضمن 
لالعب احلص���ول على 170 ألف 
جنيه استرليني راتبا أسبوعيا، 
أي ضعف م���ا كان يتقاضاه مع 

»املدفعجية«.
ولكن أديبايور شدد على أن 
امل���ال لم يكن هدفا له »وإال كنت 
انضممت إلى برشلونة أو ميالن 
املوسم املاضي«، حسب تصريحات 
نشرتها صحيفة »ذا ديلي ميل« 

اإلجنليزية.
وأض���اف »أريد الفوز بألقاب 
متعدد ورفع كؤوس كثيرة، ألن 
هذا هو طموحي احلقيقي«. وتابع 
»مانشستر سيتي ميتلك العبني 

يس���تطيعون حتقي���ق بطوالت 
أهدافه  إلى مدرب يعرف  إضافة 

جيدا«.
واحرز أرسنال اخر القابه عام 
2005، عندما فاز بكأس إجنلترا 
على حساب غرميه مان يونايتد. 
وكان أديبايور قد أعلن لوسائل 
اإلع���الم في مناس���بات مختلفة 
استياءه من عدم تعاقد أرسنال مع 
جنوم معروفني يستطيعون إعادة 

الفريق إلى طريق البطوالت.
وفسرت تقارير في الصحافة 
اإلجنليزية موافقة فينغر على بيع 
أديبايور، بسبب تكرار مهاجمته 
سياسة التعاقدات اخلاصة بالنادي 
في وسائل اإلعالم، إضافة إلى »بثه 

روح سلبية بني الالعبني«.
وجاءت تصريحات أديبايور 
بعد إشادة كبيرة تلقاها من فينغر، 
الذي ش���كره على مساهماته مع 
الفري���ق طوال املواس���م الثالثة 

املاضية.
على صعيد آخر توصل نادي 
سبورتينغ لش���بونة البرتغالي 
إلى اتفاق مع نادي مانشس���تر 

س���يتي من أجل استعارة العبه 
اإلكوادوري فيليبي كايسيدو في 
املوس���م املقبل، دون اإلعالن عن 

القيمة املالية للصفقة.
وأصبح كايسيدو )20 عاما( 
الذي يلعب في مركز املهاجم هو 
ثاني صفقة يبرمها سبورتينغ 
لشبونة استعدادا للموسم اجلديد، 
بعد أن سبق له التعاقد مع الشيلي 
ماتياس فرناندي���ز من ڤياريال 

األسباني.
البرتغالي  الن���ادي  وأش���ار 
إلى أن كايس���يدو سيتوجه إلى 
لش���بونة »في أقرب وقت« من 
أجل اخلضوع للفحوص الطبية 
قادما من جن���وب أفريقيا حيث 
يقوم مانشستر سيتي باالستعداد 

للموسم اجلديد.
وبدأ مهاجم اإلكوادور رحلته 
ف���ي القارة العجوز في س���ن ال� 
18، حيث تألق في صفوف بازل 
السويسري، إال أنه لم يتمكن على 
مدى عام ونصف العام من احتالل 
مقعد أساسي في تشكيل النادي 

االجنليزي.

تأهلت الواليات املتحدة واملكسيك 
الى املباراة النهائي���ة لبطولة الكأس 
الذهبية لكرة القدم التي جتمع منتخبات 
منطقة الكونكاكاف )أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي(. 
وتلتقي الواليات املتحدة مع املكسيك 

غدا االحد على ملعب »ايست روثرفورد« 
في نيوجرسي، بعد ان تغلبت االولى 
في الدور نصف النهائي على هندوراس 
بهدفني لكالرنس غوودسون )45( وكيني 
كوبر )90(، والثانية على كوستاريكا 
بركالت الترجي���ح 5-3 اثر تعادلهما 

بهدف لغييرمو فرانك���و )88( مقابل 
هدف لفرويالن ليدزما )90(.

وس���بق لل����واليات امل�����تحدة ان 
اح���رزت كأس هذه املس���ابقة مرتني 
وهي ستواجه املكسيك للمرة الرابعة 

في النهائي.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
حدد مس����ؤولو الزمالك السعر النهائي ألي فريق أوروبي يرغب في شراء 
عم����رو زكي مهاجم الفريق الذي لم يتلق عروضا جادة منذ انتهاء فترة لعبه 

في الدوري اإلجنليزي إال من باناثيناكوس وملقة اإلسباني . 
ووض����ع الزمالك 5 ماليني يورو كحد أدنى ألي فريق أوروبي يريد ش����راء 
عمرو زكي بش����كل نهائي غير قابلة للتخفي����ض ومليوني يورو لإلعارة ملدة 

موسم ميكن تقليلها إلى مليون و 500  ألف يورو . 
جاءت تس����عيرة الزمالك اجلديدة والنهائية لعمرو زكي في برقية رسمية 
أرسلها مجلس إدارة النادي إلى ملقة اإلسباني اول من أمس ردا على العرض 
الذي تقدم به األخير لشراء املهاجم قبل أسبوع والذي جاء هزيال ال يتناسب 
مع قدراته وإمكاناته وتاريخه واملس����توى الذي وصل إليه في املوسم املاضي 
بتألقه في الدوري اإلجنليزي وجناحه في تس����جيل عش����رة أهداف في الدور 
األول وضعته على قمة هدافي املس����ابقة ألس����ابيع طويلة .  وفوجئ مسؤولو 
الزمال����ك بالعرض الهزيل من ملقة اإلس����باني الذي وصفوه بالكوميدي الذي 
يس����يء لالعب أكثر من النادي ويسخر منه بش����كل كبير بعدما طلبوا ضمه 

مقابل مليوني يورو . 
ورغم ضعف العرض املالي إال أن املفاجأة الكبرى متثلت في شروط سداد 
مبلغ املليوني يورو التي نصت على أن يدفع ملقة مليون يورو فقط مبجرد 
حصول����ه على بطاقة اللعب الدولية ،   ثم يتم تأجيل النصف الثاني من املبلغ 

وقيمته مليون يورو لنهاية املوسم وطبقا حلاجتهم لالعب من عدمها . 
م����ن جانب آخر دخل العبو الزمالك في ص����راع فيما بينهم للفوز بفانيلة 
جنم الزمالك السابق وعضو مجلس اإلدارة احلالي حازم إمام التي حتمل الرقم 
14، وقد اش����تعل الصراع بني الالعبني خاصة بعد ضم حس����ن مصطفى العب 
األهلي السابق للفريق االبيض، الذي كان يرتدي هذا الرقم بالفانيلة احلمراء، 
حيث يتنافس عدد كبير من العبي الزمالك للفوز بارتداء الفانيلة التي حتمل 
ه����ذا الرقم احملبب إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء بعد أن جنح حازم إمام 
في حتويله إلى رقم من أرقام الالعبني الكبار على غرار الرقم 10 الذي يرتديه 

النجوم الكبار في كل الفرق واألندية سواء احمللية أو العاملية.
ومن املق����رر ان يخوض الفريق لقاءه الودي الثان����ي بعد غد امام االنتاج 
احلرب����ي الصاعد حديثا لل����دوري املمتاز ويقوده فنيا امل����درب طارق يحيى 

احملسوب على القلعة البيضاء، وكان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على فريق 
شباب رفح الفلسطيني 5-0 في املباراة الودية، التي خاضها الفريقان مؤخرا 

بستاد حلمي زامورا مبيت عقبة.

بالل يدرس الرحيل 

أعلن أحمد بالل مهاجم األهلي واملتواجد حاليا مع فريقه بلندن للمشاركة 
معه في دورة وميبلي الدولية أنه ميلك عرضا من نادي طرابزون سبور التركي 
لالنتق����ال إليه في فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية، وكان بالل قد أعرب عن 
حزنه لعدم اللعب بش����كل أساسي مع األهلي في العامني األخيرين وعانى من 
إصابات عديدة وهو األمر الذي جعله يفكر جديا في الرحيل ليبدأ بداية جديدة 
في مكان آخر، خاص����ة بعد أن اخبره وكيل أعماله بوجود اهتمام به من قبل 
نادي طرابزون الذي لعب له مسبقا العب الزمالك احلالي أمين عبدالعزيز وأكد 

بالل أنه يفكر في األمر جديا وقد يقبل العرض التركي.

تعاقدات اإلسماعيلي 

تعاقد نادى اإلسماعيلي رس����ميا مع األذربيجاني برانيمير سوباسيتش، 
مهاجم فريق زيليزينك الصربي ملدة 3 مواسم دون اإلفصاح عن املقابل املالي 
الذي سيتقاضاه الالعب، وجاء التعاقد مع الالعب بعد ترشيح الصربي نيبوشا 
املدير الفني للفريق االول لكرة القدم باإلسماعيلي، والذي أشاد بإمكانات الالعب 
مؤكدا أنه س����يكون مفاجأة الدراويش في املوسم اجلديد، وهو مهاجم هداف 
يتميز بالسرعة وبراعة املراوغة، يذكر ان برانيمير سوباسيتش عمره 27 سنة 

والعب أساسي مبنتخب أذربيجان االول وهداف الدوري الصربي.
كما ضم التونسي محمد السليتي  27  عاما أحد األعمدة الرئيسية للمنتخب 
التونسي الذي سيصل لإلسماعيلية اليوم لينضم ملعسكر الفريق في محافظة 
 6  أكتوبر بعد التوقيع رس����ميا ملدة موس����مني مقابل  200  ألف دوالر للس����نة 

الواحدة.
فى ش����أن آخر ش����ارك عصام احلضري حارس مرم����ى منتخب مصر في 
أول مران له مع فريقه اجلديد اإلس����ماعيلي، وتدرب بقوة مع احلراس محمد 
صبحي ومحمود ش����كري ومحمد عواد حتت إش����راف أحمد الدهراوي مدرب 

حراس مرمى الفريق.

باريخو ينتقل إلى خيتافي 
باع نادي ريال مدريد االس���باني لكرة القدم العبه الصاعد داني 

باريخو إلى نادي خيتافي دون اإلفصاح عن قيمة الصفقة.
ولم يلعب باريخو )20 عاما( سوى في مناسبات نادرة مع ريال 
مدري���د منذ عودته من اإلعارة لكوينز بارك رينجرز اإلجنليزي في 
ديس���مبر 2008. وأصبح باريخو العب املنتخب االسباني للشباب 
حتت 20 عاما ثاني العب صاعد يبيعه ريال مدريد إلى خيتافي هذا 

الصيف بعد حارس املرمى خوردي كودينا.
ونقلت صحيفة »آس« االس���بانية عن خ���وردي كودينا رئيس 
خيتافي قوله: »إن ما يحتاجه باريخو هو أن يلعب 35 أو 40 مباراة 
في دوري الدرجة األولى، لذلك فإن خيتافي س���يكون واجهة جيدة 

بالنسبة له«.

حرب على المنشطات بمونديال »القوى«
كش���ف رئيس االحتاد األملاني أللعاب القوى عن اجراء أكثر من 
ألف اختبار للكشف عن تعاطي املنشطات قبل وخالل بطولة العالم 

التي ستجرى في برلني.
وقال كليمنز بروكوب لوكالة األنباء األملانية في العاصمة برلني 
التي ستس���تضيف البطولة من 15 الى 23 أغس���طس املقبل: »إننا 
نشن حربا على املنش���طات وستمتد هذه احلرب إلى بطولة العالم 
وس���يكون نشاطنا فيها مكثفا إلى أقصى الدرجات املسموح بها في 

الرياضة«.

لي يونغ ينتقل إلى بولتون
أعلن نادي سيئول الكوري اجلنوبي لكرة القدم ان العب وسطه 
الدولي لي ش���ونغ يونغ سينتقل الى بولتون االجنليزي مقابل 

مليوني جنيه استرليني )نحو 3 ماليني دوالر(.
وتوص�����ل لي )21 عاما( الى اتفاق مع بولتون وس���ي����لعب 
ف�����ي صف����وفه مل�����دة 3 مواس���م ليصبح سابع كوري يلعب 
في اجنلترا، وسيحصل على راتب سنوي قدره 1.2 مليون دوالر 

اميركي.
وقال سيئول في بيان »سيتم توقيع العقد رسميا حاملا يصدر 

تصريح العمل«.
وأمضى الالعب هذا األسبوع في اجنلترا إلجراء مفاوضات مع 

بولتون، وعاد الى كوريا اجلنوبية امس.
ولع����ب لي دورا بارزا في تأهل كوريا اجلنوبية الى نهائيات 
كأس الع���الم التي تس���تضيفها جنوب أفريقي���ا العالم املقبل، 
حيث ف���از منتخب بالده ب� 4 مباريات وتع���ادل في 4 ايضا في 

التصفيات.

سانكتيس ينضم إلى نابولي
ذكر نادي اش���بيلية االس���باني لكرة القدم ان حارسه الدولي 
االيطالي مورغان دي س���انكتيس انتقل الى مواطنه نابولي من 

دون االفصاح عن قيمة الصفقة.
وسبق لدي سانكتيس )32 عاما( ان دافع عن ألوان يوڤنتوس 
واودينيزي في ايطاليا، وكان معارا لنادي غلطة س���راي التركي 

في املوسم املاضي.
ولم يتمكن دي س���انكتيس من احلصول على م��ركز اساسي 
حلراس���ة مرمى اش���بيلية في ظل تألق زميل���ه احمللي اندريس 

بالوب.

اعلن الرئيس البرازيلي لويز انياس���يو لوال دا س���يلڤا ان بالده تتحصن 
جيدا ماليا من اجل تنظيم مونديال 2014، غير انها تسعى في الوقت ذاته الى 

استضافة دورة االلعاب الصيفية عام 2016.
وقال لوال دا س���يلڤا في مقابلة مع ش���بكة »غلوبو« في ساو باولو: »نحن 
نس���تجيب للمعايير احملددة لتنظيم نهائيات كاس العال���م عام 2014، لكننا 
نطالب باكثر من ذلك ونريد ايضا استضافة دورة االلعاب االوملبية الصيفية 

عام 2016«. 
وحس���ب لوال دا س���يلڤا فإن البرازيل هي على استعداد الى ضخ 80 مليار 

ريال )نحو 29.7 مليار يورو( من اجل استضافة مونديال 2014.
وكان موقع خاص بشبكة »غلوبو« اشار االربعاء املاضي الى ان كلفة حتسني 
البنية التحتية الس���تضافة مونديال 2014 قد تبلغ نحو 80 مليار ريال، وذلك 

بعد حتقيق اجري في 12 مدينة ستقام عليها املبارايات.
ويؤكد لوال ان البرازيل التي عرفت كيف تس���تضيف مونديال 1950 عندما 
كانت بلدا صغيرا من الناحية االقتصادية، بفضل صادرات النب، ستكون اآلن 

افضل »كونها ثامن دولة عظمى وبلدا متطورا من الناحية الصناعية«. 
وأضاف لوال: »بالطبع ال أريد تنظيم املونديال من اجل صرف مبالغ ليست 
بحوزتن���ا«. وتس���تضيف البرازيل مونديال 2014، في ح���ني ان مدن ريو دي 
جانيرو ومدريد وطوكيو وش���يكاغو )الواليات املتحدة( تتنافس الستضافة 
دورة االلعاب االوملبية الصيفية عام 2016 والتي لم يس���بق ان اقيمت في اي 

دولة من دول اميركا اجلنوبية.
وس���تتم املفاضلة في اختيار اسم املدينة املنظمة في 2 اكتوبر املقبل خالل 

اجلمعية العمومية للجنة االوملبية في كوبنهاغن.

الوصل يضم الشيبة ويقترب من بيريز
تعاقد نادي الوصل االماراتي لكرة القدم مع مدافع العربي القطري 
الدولي العماني محمد الش���يبة على سبيل االعارة ملدة موسم واحد 

دون ذكر التفاصيل املالية للصفقة.
واكد مشرف كرة القدم في الوصل سويدان النابودة ان »الشيبة 
سيكون الالعب اآلسيوي في صفوف الفريق حسب ما تنص لوائح 
االحت���اد االماراتي لك���رة القدم التي اعتمدت مبدأ 3+1 في املوس���م 

املقبل«.
 وكش���ف النابودة ان »املهاجم البنمي ب���االس بيريز اقترب من 
اللعب للوصل، حيث مت االتفاق معه على كل التفاصيل بعد انتهاء 
مش���اركته مع منتخب بالده في الكأس الذهبي���ة املقامة حاليا في 
الواليات املتحدة، على ان يعلن عن التعاقد رسميا معه بعد االنتهاء 

من بعض االجراءات«.

ستيڤانوڤيتش يغيب عن شالكه 6 أشهر
افاد نادي شالكه االملاني لكرة القدم بان العبه بريدراغ ستيڤانوڤيتش 
أصيب بقطع في الرباط االمامي بالركبة وسيغيب عن املباريات ملدة 

نحو 6 أشهر.
وقال شالكه مبوقعه على االنترنت ان العبه الصربي الذي يبلغ 
من العمر 18 عاما اصيب اثناء مباراة ودية وخضع لعملية جراحية 

امس.

املكسيكي ميغيل صباح يسقط أرضا بني العبي كوستاريكا                            )ا.پ(

الرئيس البرازيلي لويز انياسيو لوال دا سيلڤا يهدي فانيلة منتخب بالده إلى الرئيس األميركي باراك أوباما

الرئيس البرازيلي يؤكد استعداد بالده الستضافة
مونديال 2014 والسعي لتنظيم أولمبياد 2016


