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إيتو سعيد باالنضمام إلى إنتر ميالن وميليتو يعتبر اللعب إلى جانبه أمرًا رائعًا

ق���ال املهاج���م الس���ويدي زالت���ان 
ابراهيموڤيتش انه سيصبح أسعد انسان 
في العالم عندما ينهي اجراءات انتقاله 
من انتر ميالن االيطالي الى برش���لونة 
بطل الدوري االسباني لكرة القدم ودوري 

ابطال اوروبا.
الى عاصمة  ابراهيموڤيتش  ووصل 
كاتالونيا، وخضع لفحوصات طبية امس 
قبل توقيع عقده اجلديد مع برشلونة.

واتفق انتر ميالن على االس���تغناء 
ع���ن ابراهيموڤيتش مع ض���م املهاجم 
الكاميروني صامويل ايتو من برشلونة 
اضافة للحصول على مبلغ اضافي ذكرت 
تقارير انه يص���ل الى 40 مليون يورو 
)56.8 مليون دوالر( كما ان العب الوسط 
البيالروسي الكسندر هليب يقترب من 
االنتقال الى النادي االيطالي على سبيل 

االعارة كجزء من الصفقة.
وقال ابراهيموڤيتش )28 عاما( حملطة 
برشلونة التلفزيونية »يصعب وصف 
مش���اعري. اقتربنا م���ن النهاية واالمر 
يتوقف على توقيعي. انا سعيد للغاية 
وعندما ينتهي كل شيء سأصبح اسعد 

انسان في العالم«.

إيتو وصل ميالنو

في املقابل، ذكر املوقع الرسمي لنادي 
إنتر ميالن ان ايتو وصل امس إلى مطار 
الفحوصات  الالعب  ميالنو، وسيجري 

الطبية قبل التوقيع على عقده اجلديد 
مع انتر ميالن.

وكان في استقباله باملطار مدير أعماله 
خوزيه ماريا ميساييس ومدير االتصاالت 

في إنتر باولو فيغانو.
وفور وصوله الى ميالن، صرح ايتو 
بأنه سعيد جدا ألنه س���يلعب لإلنتر، 
وهنأ زمالءه اجلدد بالفريق على الفوز 
ف���ي أول »دربي« عل���ى ميالن 2-0 في 
املباراة التي اقيمت في بطولة التحدي 
العاملي التي اختتمت في الواليات املتحدة 

األميركية.
ولم يترك ايتو الفرصة متر دون ان 
يتحدث عن رئيسه اجلديد في انتر ميالن 
ماس���يمو موراتي وقال: »إنه رجل ذو 

قلب كبير«.
وكان النج���م الكاميروني قد توصل 
التف���اق نهائي يوم اجلمعة املاضية مع 
مسؤولي انتر ميالنو ليلعب مع النادي 
االيطالي في الس���نوات اخلمس املقبلة 

براتب 11 مليون يورو سنويا.

ميليتو يرحب بإيتو

من جانبه، رحب االرجنتيني دييغو 
ميليتو مهاجم إنتر ميالن اجلديد املنتقل 
من نادي جنوى، بايتو وتوقع االنسجام 
س���ريعا معه في املوس���م املقبل. وكان 
ميليتو قد سجل هدفي إنتر في املباراة 

التي فاز بها على ميالن.

وتش���ير التوقعات إل���ى أن ميليتو 
وإيتو س���يحتالن مركزي قلب الهجوم 
في تش���كيل املدرب البرتغالي جوزيه 
موريني���و في حملت���ه للدفاع عن لقب 

الدوري اإليطالي.
وأوضح ميليتو في تصريح بعد لقاء 
ميالن: »كنت سأستمتع باللعب بجوار 
زالتان ابراهيموڤيتش، ولكن االشتراك 
مع إيتو في الهجوم سيكون أمرا رائعا 
أيضا«. وتابع »من اجليد أن تلعب بجوار 

العب ميتلك الرغبة في الفوز«.

غاتوزو ينتقد ميالن

على صعيد أخر انتقد العب خط وسط 
ميالن اإليطالي جينارو غاتوزو قائمة فريقه، 
مشيرا إلى حاجة النادي إلجراء تعاقدات 

في االنتقاالت الصيفية احلالية.
وقال غاتوزو إن ميالن بحاجة ملهاجم 
وظهير قادر على رفع قوة الفريق الهجومية. 
وتابع »مازال موسم االنتقاالت ممتدا حتى 
نهاية أغس���طس، ونأمل أن تدعم اإلدارة 

الفريق«. 
أوض���ح أن ضعف ميالن في موس���م 
االنتقاالت لن يحرم الفريق من املنافسة، 
مضيف���ا »منلك خبرات، لك���ن الصفقات 
تكمل ما ينقصن���ا«، وختم »الروح داخل 
النادي ممتازة حتت قيادة املدرب البرازيلي 
ليوناردو، لم نش���عر به���ذا احلماس منذ 

فترة طويلة«.

انتزع احتاد جدة السعودي 
تعادال ثمين���ا من ريال مدريد 
وصيف بطل الدوري االسباني 
لك���رة القدم 1 - 1 على س���تاد 
»س���انتياغو برنابي���و« ف���ي 
مدري���د في اجلولة الثانية من 
الثانية  منافس���ات املجموعة 
ضمن النسخة الرابعة من كأس 

السالم الودية.
وكان ري���ال مدريد البادئ 
بالتسجيل في الدقيقة 55 عبر 
قائ���ده راوول غونزاليس اثر 
تلقيه كرة داخ���ل املنطقة من 
املهاجم الدولي الفرنسي كرمي 
بنزمية املنتقل الى صفوفه قادما 
من ليون، فتالعب باملدافع عبيد 
الشمراني قبل ان يسددها داخل 

املرمى.
وس���نحت فرص���ة ذهبية 
امام الدولي الهولندي ويسلي 
شنايدر لتعزيز تقدم اصحاب 
االرض من تس���ديدة قوية من 
30 مترا م���رت فوق العارضة 

بسنتمترات قليلة.
ول���م يتأخر االحت���اد في 
الرد حيث حص���ل على ركلة 
اليس���رى في  حرة في اجلهة 
الدقيق���ة 64 انبرى لها صالح 
الصقري وتابعها الدولي املغربي 
هشام ابوشروان برأسه داخل 

املرمى.
ومرة اخرى فش���ل املهاجم 
البرتغالي كريستيانو  الدولي 
رونالدو ف���ي التألق في ثاني 
مباراة له مع النادي امللكي منذ 
انتقال���ه الى صفوفه قادما من 
مان يونايتد االجنليزي مقابل 
94 مليون يورو، واالولى على 
ملع���ب س���انتياغو برنابيو، 
املدرب بالتشيلي  واس���تبدله 
مانويل بيليغريني في الدقيقة 

.65
وكان رونال���دو ق���دم اداء 
متواضعا في املب���اراة االولى 
امام شامروك روڤرز االيرلندي 
االثنني املاضي والتي فاز فيها 
النادي امللكي بهدف وحيد سجله 

بنزمية.
وخاض ريال مدريد مباراته 
امام االحتاد في غياب جنميه 
البرازيلي ريكاردو  اجلديدين 
كاكا وراوول البيول الى جانب 
حارس املرمى ايكر كاس���ياس 

تشلسي بطل
 »التحدي العالمي«

أح����رز تشلس����ي االجنليزي 
لقب بطولة التحدي العاملي لكرة 
القدم بعد فوزه على كلوب أميركا 
املكس����يكي 2 � 0 في املباراة التي 
أقيمت في والية تكساس بالواليات 
املتحدة األميركية. وسجل فرانكو 
دي سانتو )75( والفرنسي فلورات 
مالودا )78( الهدف����ني. وفاز انتر 
مي����الن اإليطال����ي عل����ى غرميه 
التقليدي مي����الن 2 � 0 في والية 
املهاجم  ماساتشوستس. وسجل 
االرجنتيني اجلديد دييغو ميلتو 
هدف����ي انتر في الدقيقتني 4 و75. 
واحتل تشلسي املركز االول برصيد 
9 نقاط وجاء كلوب اميركا ثانيا )6 
نقاط(، وانتر ميالن ثالثا )3 نقاط(، 

وميالن رابعا )دون نقاط(.

واملدافع سيرجيو راموس الذين 
يقضون االجازة الصيفية.

يذكر ان كأس السالم تشهد 
مشاركة 12 فريقا وزعت على 
4 مجموعات من 3 فرق، حيث 
يتأهل بط���ل كل مجموعة الى 
ال���دور نص���ف النهائي املقرر 

ان تقام  املقبل، على  اخلميس 
املباراة النهائية السبت املقبل 

في اشبيلية.
وكان ليون الفرنسي احرز 
لقب النسخة االخيرة عام 2007. 
وخرج احتاد جدة خالي الوفاض 
بعدما كان خسر املباراة االولى 

امام ليغا دي كيتو االكوادوري،  
فيما انحصرت بطاقة املجموعة 
بني االخير وريال مدريد وهما 
س���يلتقيان اليوم في اجلولة 
الثالثة االخيرة، ويكفي الفريق 
االكوادوري التعادل لبلوغ الدور 
نصف النهائي، فيما يتعني على 

ريال مدريد الفوز لضمان تأهله 
الى دور االربعة.

وفي املجموعة االولى، خرج 
اشبيلية االسباني خالي الوفاض 
بتعادله مع سيونغنام الكوري 

اجلنوبي 0 - 0.
وكان اشبيلية خسر مباراته 

االولى امام يوڤنتوس االيطالي 
.2 - 1

ويلتق���ي يوڤنت���وس مع 
سيونغنام اليوم لتحديد بطل 
املجموعة، ويكفي فريق »السيدة 
العجوز« التعادل حلجز بطاقته 

الى دور االربعة.

إبراهيموڤيتش: االنتقال إلى برشلونة يجعلني أسعد إنسان في العالم

كاكا شارك في التدريب مع »الملكي«االتحاد ينتزع تعاداًل ثمينًا من ريال مدريد في »السالم«

قتيالن في مباراة بهندوراس

توتي يمدد عقده مع روما 5 مواسم

ش���ارك النجم البرازيلي كاكا الول مرة ف���ي تدريب فريقه 
اجلديد ريال مدريد االسباني الذي انتقل الى صفوفه من ميالن 

االيطالي مقابل 65 مليون يورو.
وانضم الرباعي كاكا وس���يرخيو رام���وس واحلارس ايكر 
كاسياس والوافد اجلديد راوول البيول الى متارين النادي امللكي 
امس بعد ان سمح لهم االخير بعطلة ممددة نظرا ملشاركتهم في 

كأس القارات التي اقيمت الشهر املاضي في جنوب افريقيا.
وبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم املقبل بطريقة عادية، 
اذ عانى في تخطي ش���امروك روڤرز االيرلندي 1 - 0 ثم اكتفى 
بالتعادل مع االحتاد الس���عودي 1 - 1 في اولى مبارياته ضمن 

كأس السالم الودية التي جتمع 12 ناديا.
وكان مدرب ريال مدريد اجلديد التشيلي مانويل بيليغريني قد 
اشار الى ان كاكا سيضفي على الفريق نكهة خاصة، ألن اجلميع 

يعلم متاما الصفات التي يتمتع بها هذا الالعب املميز.
 على صعيد أخر، انتقل العب وسط نادي ريال مدريد دانيال 

باريخو امس الى خيتافي.
وذك���ر ريال مدريد في بيان »توص���ل ناديا خيتافي وريال 
مدريد الى اتفاق حول انتقال الالعب دانيال باريخو«، مضيفا 
ان »ريال مدريد ميلك امكانية اعادة شراء الالعب في املوسمني 

املقبلني«.
جتدر االش���ارة الى ان ريال مدريد اشترى مجددا استيبان 
غرانيرو من خيتافي هذا املوس���م بعد ان باعه اياه في املوسم 

املاضي مبوجب بند في العقد ينص على هذا احلق.

قتل ما ال يقل عن ش���خصني وجرح 15 في تبادل اطالق نار 
بني مشجعني لفريقي كرة قدم متنافسني في عاصمة هندوراس، 
اوملبيا وموتاغوا، وفق ما افادت مصادر طبية واخرى الجهزة 
االطفاء. وانتهت املباراة بني الفريقني بالتعادل السلبي قبل ان 

تشتبك مجموعتان من املشجعني خارج امللعب.
وقال احد العاملني في مشرحة مستشفى اسكويال في العاصمة 
تيغيسيغالبا الحدى احملطات االذاعية »هناك جثتان، لكننا ال 
منلك تفاصيل اضافية«. وبحس���ب مصادر طبية فإن ما ال يقل 
عن 15 ش���خصا مت عالجهم من جروح وحتدي���دا من اصابات 

بأعيرة نارية.

م���د قائد وصانع الع���اب فريق روما االيطال���ي لكرة القدم 
فرانشيس���كو توتي العقد الذي يربطه بفريق العاصمة ملدة 5 
اع���وام حتى عام 2014. وقال توتي � عقب حفل في بلدية روما 
لالحتفال باهدافه ال� 178 التي سجلها في الدوري مع روما وهو 
رقم قياسي ايطالي بالنسبة الى العب مع فريق واحد � »أشكر 
)رئيسة النادي( روزيال )سنسي( على ثقتها الكبيرة في مؤهالتي 

وعلى متديد العقد الذي يربط بيننا ملدة 5 اعوام«. 
وأضاف توتي )32 عاما( »س���يعطيني ذلك حافزا لتحطيم 
ارقام قياس���ية جديدة«. وبدأ توتي مسيرته الكروية مع روما 

في مارس 1993.

متفرقةأخبار

  حاف���ظ أتلتيكو ميني���رو على صدارة 
الدوري البرازيلي لكرة القدم رغم خسارته 
على ملعبه أمام جوياس 0-1، لكنه بات يتقدم 
على بامليراس الثاني بفارق األهداف بعد فوز 
األخير خارج أرضه على كورينثيانز 3 - 0 

في املرحلة ال� 14. 
  عني االحتاد املغربي لكرة القدم حسن مومن 
مدربا مؤقتا للمنتخب خلفا للفرنس��ي روجيه 
لومير املقال من منصبه مطلع الشهر اجلاري.  
  س���حبت ف���ي تون���س العاصمة قرعة 
مس���ابقتي كأس���ي ش���مال افريقيا لالندية 
البطلة واالندية الفائزة بالكأس لكرة القدم.  
ففي مسابقة االندية البطلة، أوقعت القرعة 
الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في 
مواجهة الفائز في مواجهة الدور التمهيدي 
بني االحتاد الليبي واالس���ماعيلي املصري، 
فيما جتمع مباراة نصف النهائي الثانية بني 

الرجاء البيضاوي املغربي ووفاق س���طيف 
اجلزائري.

 ويلتقي االحتاد الليبي مع االسماعيلي 
في الفترة بني 23 و25 سبتمبر املقبل ذهابا 
في طرابلس، والفترة بني 1 و3 اكتوبر املقبل 

ايابا في االسماعيلية.
 حطمت السباحة االملانية بريتا ستيفن الرقم 
القياس��ي العاملي لس��باق 100م حرة في الدور 
النهائي لس��باق التتابع 4 × 100م ضمن بطولة 
العالم للسباحة املقامة حاليا في روما، وسجلت 
ستيفن 52.22 ثانية ماحية رقمها السابق وهو 
52.56 ثانية.  كما حطم منتخب سيدات هولندا 
الرقم القياسي العاملي لسباق التتابع 4 × 100 م 

حرة في طريقه الى احراز امليدالية الذهبية.
وقط��ع املنتخ��ب الهولندي املس��افة بزمن 
3.31.72 دقائق ماحيا رقمه السابق وهو 3.33.62 

دقائق.

املهاجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش أمام شعار نادي برشلونة                      )رويترز(

البرتغالي كريستيانو رونالدو على األرض في مباراة ريال مدريد واالحتاد                    )رويترز(

قائد تشلسي جون تيري يرفع درع بطولة التحدي العاملي                      )رويترز(


