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21 ذك����رت صحيفة »ال كورير ديلو س����بورت« أن املهاجم 
البرازيلي رونالدو خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر 
في اليد. وسقط جنم كورينثيانز بشكل عنيف خالل مباراة 
فريقه أمام بامليراس قبل أيام قليلة، وأكد النادي أن الالعب 
املخضرم يعاني من كسر مضاعف في اليد اليسرى وخضع 
لعملية جراحية. واستلزم االمر إجراء 12 غرزة لعالج كسر 

يد رونالدو، وسيغيب عن املالعب نحو خمسة أسابيع.

فارق مدرب منتخب اجنلترا الس����ابق 
السير بوبي روبسون احلياة عن 76 عاما 
وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.  
واصدرت العائلة بيانا جاء فيه »اعلن لكم 
وبحزن كبير ان الس����ير بوبي روبسون 
خسر معركته الشجاعة والطويلة مع مرض 
السرطان، فارق احلياة بسالم في منزله في 

كاونتي دورهام، وكانت زوجته وعائلته 
الى جانبه«، وتابع البيان »ستكون مراسم 
اجلنازة خاص����ة وللعائلة فقط«.  وكانت 
معاناة روبسون مع املرض مضنية، ففي 
عام 2006 خضع لعالج ورم سرطاني في 
دماغه، قبل ان يزوره املرض العضال مجددا 
في مايو املاضي لكن هذه املرة في رئتيه.

جراحة في يد البرازيلي رونالدو بوبي روبسون يفارق الحياة 

بايرن ميونيخ بطل كأس أودي على حساب مان يونايتد
بيكنباور وهونيس يطالبان بـ 100 مليون يورو مقابل بيع ريبيري

العبو بايرن ميونيخ يحتفلون بتتويجهم بلقب كأس أودي

ميونيخ قبل ثالثة أس���ابيع 80 مليون يورو 
مقابل االس���تغناء عن ريبي���ري الذي انضم 
لصفوف بايرن ع���ام 2007 وميتد عقده مع 

الفريق حتى 2011.
من ناحية أخرى ش���دد فرانز بيكنباور، 
رئيس نادي باي���رن ميونيخ على أن النجم 
الفرنس���ي ريبيري س���يبقى ضمن صفوف 
الفريق إال في حال تلقي عرض لضمه بقيمة 

94 مليون يورو.
وأثي���رت التكهنات بقوة ح���ول اقتراب 
ريبيري من االنضمام إلى املارد االس���باني 
ري���ال مدريد، رغم تأكي���دات بايرن على أن 
الالعب ليس معروضا للبيع ولكن ريبيري 
نفس���ه صرح برغبته في االنتقال من بايرن 
ميونيخ ولكن م���ن أجل االنضمام إلى ريال 

مدريد وحسب.
وع���زز ريال مدريد صفوفه هذا املوس���م 
بالتعاقد مع كوكبة من النجوم على رأس���ها 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو والبرازيلي 

كاكا والفرنسي كرمي بنزمية.
ويعتقد بيكنباور أن ريبيري يس���تحق 
مبلغا مماث���ال ملا دفع في رونالدو،  وأكد أنه 
سيسمح لالعب بالرحيل فقط في حال تلقيه 

عرضا مبثل هذه القيمة.
وأوضح بيكنباور في حديث مع صحيفة 
»شبورت بيلد« األملانية  أن »كل هذه الضجة 
غير مجدية، خاصة عندما يكون لديك مدرب 
جدي���د جاء إلى الفري���ق ويرغب في إجتياز 
فترة اإلعداد في أجواء هادئة وعدم احلديث 

في مسألة ريبيري يوميا«.
وأضاف »ولكن هل يسمح بايرن برحيل 
ريبيري؟ بالطبع نرغب في التوافق مع مطالب 
السوق، وإذا كان كريستيانو رونالدو يستحق 
94 مليون يورو، إذن يستحق ريبيري مبلغا 
مماثال، وإذا لم يرد عرض بهذه القيمة، فسيبقى 

مع الفريق حتى نهاية عقده في 2011«.  

فاز نادي بايرن ميونيخ األملاني على مان 
يونايتد اإلجنليزي بضربات الترجيح 7 � 6 
ليفوز ببطولة كأس أودي الودية التي أقيمت 
بأملانيا اس���تعدادا النطالق املوسم اجلديد،  
بعد انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالتعادل 

السلبي.
كما حس���م بوكا جوني���ورز األرجنتيني 
مواجهته مع ميالن اإليطالي على املركز الثالث 
بضرب���ات الترجيح أيض���ا 4 � 3 عقب نهاية 

املباراة بتعادل الفريقني 1 � 1.
ولم تشهد مباريات البطولة الودية التي 
أقيمت على مدى يومني تألقا كبيرا من الفرق 
املشاركة، إال أنها كانت مفيدة على طريق إعدادها 

النطالق املوسم الكروي في الدول األربع.
وكان مايكل رينس���ينغ ح���ارس الفريق 
البافاري هو الالعب األهم في املباراة النهائية 
بعد أن متكن من التصدي لضربتي جزاء من 
باتريس إيفرا وجون إيفانز العبي مان يونايتد 

ليضمن لفريقه الكأس.
كما كان املخضرم روبرتو أبوندانزييري 
حارس بوكا أيضا جديرا بثقة زمالئه بعد أن 
منع اهتزاز شباكه من ضربتي البرازيلي الواعد 

ألكسندر باتو واإليطالي أندريا بيرلو.
وأهدر الظهير املخضرم فيديريكو إنسوا 
ضربة جزاء لبوكا، إال أن زمالءه مارتني باليرمو 
وخوان ريكيلمي وسيباستيان باتاليا ولوكاس 

فياتري أنقذوا املركز الثالث.
كان املدافع البرازيلي تياغو سيلفا قد تقدم 
مليالن في الدقيقة 26 وسط أجواء مملة رغم أن 
فريقه دفع بالعديد من األساسيني في مقدمتهم 

جينارو جاتوزو والبرازيلي رونالدينيو.
ورغم أن أبوندانزييري كان السبب الرئيسي 
وراء خسارة فريقه األربعاء املاضي في الدور 
قبل النهائي 1 � 2 أمام مانشستر يونايتد إال 
أنه تألق في الشوط األول وسط فريق بديل 

من زمالئه أمام جنوم ميالن.

ولكن النادي األس���باني لم يرد على الطلب 
ولهذا قرر ميونيخ بقاء الالعب ضمن صفوفه 

في املوسم اجلديد.
وكانت صحيف���ة »لو كيب« الفرنس���ية 
الرياضي���ة قد أكدت ان مدري���د عرض على 

طريق فياتري.
ومن جانب آخر، صرح أولي هونيس املدير 
العام لنادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم 
بأن ناديه كان يتطلع للحصول على ما ال يقل 
عن مئة مليون يورو )140 مليون دوالر( من 

نادي ريال مدريد االسباني مقابل التنازل له عن 
جنم خط وسطه الفرنسي فرانك ريبيري.

وقال هونيس لصحيفة »أبند تسايتونغ« إن 
النادي البافاري طلب من مدريد أكثر من مائة 
مليون يورو للحصول على خدمات ريبيري 

وفي الشوط الثاني شارك العديد من الالعبني 
األساسيني في صفوف بوكا، إال أن أداء الفريق 
ظ���ل دفاعيا رغم أنه متكن من إدراك التعادل 
في الهجمة الوحيدة التي قادها الفريق طوال 
املباراة قبل النهاية بثالث دقائق فحسب عن 

مشجعو برشلونة يثقون في تألق 
إبراهيموڤيتش أكثر من إيتو

  رونالدو بدأ في رد قيمة
صفقته القياسية إلى ريال مدريد

يشعر معظم مشجعي فريق برشلونة األسباني 
لكرة القدم حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالثقة 
في قدرة الالعب السويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
املنضم حديثا إلى صفوف الفريق على تقدمي ما 
يفوق ما قدمه املهاجم الكاميروني صامويل إيتو 

الذي رحل عن صفوف الفريق.
وأظه����ر اس����تطالع للرأي أجرت����ه صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« األسبانية الرياضية على 
موقعها باالنترنت أن 57% من بني 82 ألفا و574 
قارئا شاركوا في االس����تطالع يثقون في قدرة 
إبراهيموڤيت����ش »على تق����دمي أداء أفضل من 

إيتو«.
وقدم برشلونة العبه اجلديد إبراهيموڤيتش 
)27 عاما( إلى وسائل اإلعالم يوم االثنني املاضي 
أمام نحو 55 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات 
اس����تاد »كامب نو« معق����ل الفريق ليكون أكبر 
حضور جماهيري ملشاهدة تقدمي أي العب جديد 

على مدار تاريخ النادي الطويل.
ولكن م����ا أثار انزعاج مش����جعي النادي أن 
إبراهيموفيتش انتقل إلى برش����لونة قادما من 
انتر ميالن بإصابة بكسر في اليد اليسرى أجرى 
على اثرها عملية جراحية يوم الثالثاء املاضي 
مما يعني أنه لن يستطيع املشاركة في صفوف 

الفريق إال مع أواخر شهر أغسطس املقبل.
إبراهيموڤيتش أغلى العب يتعاقد  وأصبح 
معه برش����لونة على مدار تاريخ النادي حيث 

دفع النادي نحو 46 مليون يورو )65.49 مليون 
دوالر( إلى انتر باإلضافة إلى إيتو.

وقال إبراهيموڤيتش خالل حفل تقدميه »إنني 
لست بديال إليتو. إنني مختلف«.

ودافع جوسيب غارديوال املدير الفني لبرشلونة 
في األسبوع املاضي عن قراره ببيع إيتو مقابل 
التعاقد مع إبراهيموڤيتش قائال إن إبراهيموڤيتش 

»سيقدم لنا أشياء مختلفة«.
ويحظى غارديوال بالتقدير الكافي في »كامب 
نو« بعدما قاد الفريق إلى »الثالثية« التاريخية 
حيث فاز معه بدوري وكأس أس����بانيا ودوري 
أبطال أوروبا في املوسم املاضي الذي كان األول 

له مع الفريق.
لذلك لم يتلق غارديوال أي انتقادات بش����أن 
قراره ببيع إيتو الذي س����جل للفريق أكثر من 

130 هدفا في خمسة مواسم متتالية.
وحاول غارديوال التخلص من إيتو قبل بداية 
املوسم املاضي لكن عدم حصول برشلونة على 

أي عرض مغر حال دون بيع الالعب.
وساهم إيتو بعد ذلك بقدر كبير في فوز الفريق 
بالثالثية التاريخية حيث سجل له 35 هدفا في 
مختلف البطوالت التي خاضها في املوسم املاضي 

لكنه لم ينل استحسان غارديوال.
وقال غارديوال األسبوع املاضي بشكل غريب 
إن إيتو لن يترك الفريق ألس����باب تتعلق بكرة 

القدم وإمنا ألسباب تتعلق »باملشاعر«.

لم يبدأ الموس�م الك�روي الجديد في اسبانيا 
لكن النج�م البرتغالي الم�تألق كريس����تيانو 
رونالدو بدأ بالفعل في التأكيد على أنه يستحق 
المبلغ القياسي الذي انتقل به من مان يونايتد 
اإلنجلي���زي إلى ري���ال مدريد االس���باني هذا 

الصيف.
وبدأ رونالدو بالفعل في رد هذه القيمة إلى 
ريال مدريد بالهدف الذي س���جله للفريق في 
شباك ليغا دي كيتو اإلكوادوري يوم الثالثاء 

الماضي في بطولة كأس السالم الودية.
وبعد مرور نحو 50 دقيقة من المباراة بدت 
مظاهر القلق على الجماهير المترقبة في ستاد 
سانتياغو برنابيو بالعاصمة االسبانية مدريد 
حيث كانت النتيجة هي التعادل الس���لبي في 
الوق���ت الذي افتقد فيه ريال مدريد للرش���اقة 

الهجومية والقدرة على اإلبداع في الملعب.
وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 
مع فريق اتحاد جدة السعودي يوم األحد الماضي 
في إطار نفس البطولة الودية التي يستعد بها 

ريال مدريد لبداية الموسم الجديد.
ولم يقدم رونالدو العرض المنتظر منه في 
هذه المباراة التي ش���هدت أول مشاركة له في 

المباريات مع فريقه الجديد.
وكان ريال مدريد في طريقه إلثارة موجة من 
الشكوك الخطيرة بشأن مستواه لو تعادل في 
المباراة مع ليغا دي كيتو خاصة أن النادي أنفق 

هذا الصيف أكثر من 220 مليون يورو )312.99 
ملي���ون دوالر( لتدعيم صفوفه بمجموعة من 

أبرز الالعبين في العالم.
وفي الدقيقة 50، بدأ رونالدو في رد الجميل 
لريال مدري���د الذي خ�طفه من م���ان يونايتد 
مقاب���ل 94 مليون يورو حي���ث انطلق الالعب 
من الناحية اليس���رى ومر من ثالثة مدافعين 
ليسقطه دفاع الفريق اإلكوادوري داخل منطقة 
الجزاء ويحتس���بها الحكم ضربة جزاء لريال 
مدريد، وتقدم رونالدو لتسديد ضربة الجزاء 
بنفسه مس���جال منها الهدف األول له مع ريال 

مدريد.
وبعد أن نجح رونالدو في »فتح العلبة«، وفقا 
للتعبيرات االس���بانية الشائعة في كرة القدم، 
وقيادة ريال مدريد للفوز على ليغا دي كيتو 
4-2 نال رونالدو هتافا حارا لدى استبداله في 
المباراة، ومن المؤكد أنها المرة األولى من مرات 

عديدة للغاية سيتلقى فيها هذا الترحاب.
وقال رونالدو »أشعر بسعادة بالغة ألنني 
سجلت هدفي األول.. ولكن األكثر أهمية أن أدعم 

لياقتي مباراة بعد األخرى«.
وأضاف أن اللعب في الناحية اليسرى كان 
»تجربة« وأوضح »نحن نبدأ لتونا ويجب أن 
نتحلى بالهدوء عندما يبدأ الموس���م )في 29 
أغس���طس(، الالعبون يتعرفون على بعضهم 

البعض بشكل أفضل وهو أمر إيجابي«.

ليڤربول يطلب 35 مليون يورو للتخلي عن ألونسو
تردد أن النجم اإلسباني تشابي ألونسو تقدم بطلب رسمي لناديه 
ليڤربول اإلجنليزي من أجل الس���ماح له بالرحيل، حيث ان انتقاله 

احملتمل إلى ريال مدريد اإلسباني بات قريبا من التحول إلى واقع.
وقال الصحافي البارز جيوليم باالجيو لشبكة »سكاي سبورتس 
نيوز« ان الونسو حتدث مجددا مع ليڤربول بشأن االنتقال، رغم وجود 
تفاوت ملحوظ في تقييم كال الناديني لالعب. وأضاف »اآلن العرض 

تقلص إلى 25 مليون يورو وليڤربول يطالب ب� 35 مليون يورو«.

بيرلو يقترب من تشلسي
ذكرت صحيفة »كورييري ديلو سبورت« ان جنم وسط ميالن ومنتخب 
ايطاليا اندريا بيرلو يتحضر لالنتقال الى تشلسي االجنليزي، مستندة 
في معلوماتها الى حديث جرى بني الالعب ونظرائه في انتر ميالن عندما 
تواجه اجلاران االحد املاضي في مباراة ودية في بوس���طن. واش���ارت 
الصحيفة الى ان بيرلو، البالغ من العمر 30 عاما، حتدث مع العبي انتر 
ميالن خالل مباراة االحد املاضي وقال لهم »هذه كانت آخر مباراة دربي 
لي«. ولم يخف مدرب تشلس���ي االيطالي كارلو انشيلوتي رغبته في ان 

ينضم اليه بيرلو بعد ان ترك األول ميالن منذ اسابيع معدودة.

بانوتشي يوقع رسميًا مع بارما
وقع املدافع الدولي االيطالي الس���ابق كريستيان بانوتشي الذي 
انته���ى ارتباطه بروما في يونيو املاضي، عق���دا مع بارما ملدة عام 
حس���بما اعلن االخير. وذكر بارما في موقعه على شبكة االنترنت 
»يعلن بارما انه توصل الى اتفاق مع املدافع كريس���تيان بانوتشي 

املولود في سافونا في 12 ابريل 1973.

عالميةمتفرقات

    تعرض التش���يكي توماس روزيسكي العب خط 
وسط ارسنال اإلجنليزي لصدمة جديدة في طريق عودته 

من إصابة طويلة األجل.
وعاد روزيس���كي للمالعب بعد 18 شهرا من الغياب 
وش���ارك في 45 دقيقة من املباراة أمام بارنت. وصرح 
روزيسكي لشبكة »سكاي سبورتس« »لدي شعور بأنني 

أخيرا عدت ملستواي املعهود في كرة القدم«.
     اعلن نادي مرسيليا وصيف بطل الدوري الفرنسي انه 
توصل الى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال املدافع االرجنتيني الدولي 

غابريال هاينزه الى صفوفه من ريال مدريد االسباني.
واكد النادي الفرنس��ي: »ان مرس��يليا توصل الى اتفاق 
مبدئ��ي مع ريال مدريد وهاينزه يقضي بانتقال االخير الى 

صفوفه ملدة 3 سنوات.
     فاز انتر ميالن بطل الدوري االيطالي لكرة القدم 
في االعوام االربعة االخيرة على موناكو الفرنسي 0-1 
على ملعب لويس الثاني ف���ي موناكو في مباراة ودية 

على كأس بيريلي استعدادا للموسم اجلديد.
 وس���جل االرجنتيني دييغو ميليت���و هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 56.
     بدأ البطل االملاني االسطوري مايكل شوماخر استعداداته 
للعودة الى بطولة العالم لسباقات فورموال واحد بعدما غاب 
عنه��ا منذ اعتزاله في 2006، باختبار س��يارة فيراري »اف 
2007« على حلبة موجيلو في توس��كانا، حس��ب ما ذكرته 

وكالة »انسا« االيطالية.
    ضرب���ت االميركية ڤينوس وليامز املصنفة ثانية 
موعدا مع الروسية ماريا شارابوڤا في الدور ربع النهائي 
من دورة س���تانفورد االميركية الدولية للتنس البالغة 

جوائزها 700 الف دوالر اميركي، 
وذلك بعد فوزها على الروسية االخرى آال كودريافتسيفا 

6-1 و7-5 في الدور الثاني.

عبدالفضيل رسميًا في األهلي وميدو يعود للزمالك
2010 بجنوب أفريقيا.

انتخابات األهلي

في أجواء هادئة ومنظمة 
بدأت أمس العملية االنتخابية 
ادارة االهلي  الختيار مجلس 
اجلديد وسط مؤشرات مؤكدة 
بأن حس���ن حمدي سيحتفظ 
مبنصب الرئيس ومعه بعض 
أعضاء قائمته، أبرزهم محمود 
اخلطيب وخالد مرجتي وهشام 
سعيد ورانيا علواني، وتبقى 
الشكوك حول إمكانية استمرار 
محمود باجنيد وخالد الدرندلي، 
ودخول العامري فاروق عضو 
املجلس الذي انتهت مدته والذي 
أثار جدال كبيرا بعد خروجه من 
قائمة حمدي. وكانت اجلمعية 
العمومية لألهلي قد اكتملت في 
احلادية عشرة صباحا، لإلقبال 
املبكر والكبي���ر من األعضاء 
برغم التخوفات السابقة بسبب 
موسم املصايف ووجود معظم 
األعضاء في املدن الساحلية.

ال يوجد ما مينعه من العودة 
للزمالك.

ووافق اجلهاز الفني للزمالك 
بقيادة السويسري ميشيل دي 
كاستال بش���كل مبدئي على 
مواجه���ة فريق احت���اد جدة 
السعودي في مباراة ودية يوم 
12 اجلاري، وإن أرجئ اتخاذ 
القرار النهائي من جانب مجلس 
اإلدارة على حسب االستفادة 
املادية التي ستعود على النادي 

من هذا اللقاء.
وكان���ت إدارة التس���ويق 
بالزمالك برئاسة خالد رفعت 
ق���د تلقت الدع���وة من احتاد 
جدة، ومت حتويله���ا للجهاز 
الفني الذي وجد الوقت مناسبا 
ان  املب���اراة، خصوصا  ألداء 
الدوري س���يتوقف ملدة شهر 
بعد األس���بوع األول لظروف 
ارتباط املنتخب باالس���تعداد 
ملباراة رواندا في اخلامس من 
س���بتمبر املقبل في تصفيات 
العالم  أفريقيا املؤهلة لكأس 

في العودة إلى مصر واللعب 
الزمال���ك بداية من  بصفوف 
املوسم املقبل، موضحا ان هذا 
التفكير ناب���ع من رغبته في 
التواجد ضمن صفوف املنتخب 
الفترة املقبلة،  الوطني خالل 
مضيف���ا انه أب���دى موافقته 
املبدئية وطلب من مجلس إدارة 
الزمالك التفاوض مع مسؤولي 
النادي اإلجنليزي، مؤكدا أنه 

الزمالك، خالل  عباس رئيس 
الس���نوية  قضائ���ه إلجازته 
بأوروبا، في إقناع مس���ؤولي 
نادي ميدلزب���ره اإلجنليزي 
باالستغناء عن خدمات املهاجم 
الدولي أحمد حسام ميدو ملدة 
عام واحد على سبيل اإلعارة 
للزمالك وكان »ميدو« مهاجم 
ميدلزبره اإلجنليزي، أكد في 
تصريحات سابقة له أنه يفكر 

الالعب أغلق أيضا هاتفه 
احملم����ول وكانت االتصاالت 
بينه وبني شقيقه عبر الرسائل 
الزمالك  مما دعا مس����ؤولي 
لالتصال برئيس االسماعيلي 
نصر ابواحلسن ملعرفة آخر 
التفاصيل لكنه أكد لهم أنه ال 

يعرف مكان عبدالفضيل.
ورف����ض الزمال����ك زيادة 
العرض الذي قدمه لالعب أثناء 
املفاوضات حول الراتب وكانت 
تقارير من داخل الزمالك قد 
ل�  النادي  كشفت عن عرض 
900 ألف جنيه سنويا على 
التوقيع،  عبدالفضيل مقابل 
لك����ن الالعب طل����ب مليونا 
ونصف املليون سنويا وقرر 
الزمالك رفع املبلغ املعروض 
حت����ى وص����ل عبدالفضيل 
ملس����توى الفئ����ة األولى في 
الفريق األول  عقود العب����ي 
ومع ذلك ل����م يصل الطرفان 

التفاق رسمي.
من جانب آخر، جنح ممدوح 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حسمت أخيرا صفقة العب 
اإلسماعيلي شريف عبدالفضيل 
باالنتقال ال���ى األهلي ملدة 3 
سنوات مقابل 7 ماليني جنيه 
وانتقال الع���ب األهلي احمد 
صديق الى اإلسماعيلي. وكان 
شريف عبدالفضيل قد عبر عن 
رغبت���ه من البداية في اللعب 
لألهلي ولكنه رضخ لضغوط 
ادارة اإلسماعيلي التي أعلنت 
رسميا أول من امس انضمام 
الالعب الى الزمالك، متجاهلة 
رغبة الالعب ومتسكه باألهلي 
أو البقاء في اإلسماعيلي حلني 
انتهاء عقده ث���م الرحيل الى 

األهلي املوسم املقبل.
وبدأت هذه األحداث املتقلبة 
عقب رفض شريف احلضور 
الزمال���ك واجللوس  لن���ادي 
مع مس���ؤوليه الذي���ن كانوا 
يتفاوضون مع شقيقه نبيل 
منذ ظهر اخلميس الى الساعة 

التاسعة والنصف مساء.

ال منافسة مع حسن حمدي لرئاسة القلعة الحمراء وقائمته قابلة لالختراق

شريف عبدالفضيلأحمد حسام »ميدو«


