
االحد 2 اغسطس 2009   37رياضة
بيرلو يوافق على شروط انتقاله إلى تشلسي

ميالن »العجوز« بحاجة إلى ضخ دماء جديدة
رغم انشغاله بفضائحه ودفاعه 
عن حترش����اته اجلنسية التي ال 
تصدر من شخص يحظى بشهرة 
مدوية، فكيف بسيلفيو بيرلسكوني 
الذي فضله الطليان على أي مرشح 
آخر ليك����ون هو من يدير بالدهم 
مستندين على كم هائل من وعود 
الرخاء الت����ي اطلقها لهم ليتضح 
حتى اآلن انه رجل غاوي سياسة 
من اجل تصييت نفس����ه وثروته 
الهائلة التي كادت ان تتخطى حاجز 
العشرين مليارا قبل االزمة العاملية، 
ورغم كل ما يعيشه بيرلسكوني، 
مبا فيها خالفه مع زوجته الشابة 
التي تتهمه باخليانة، فهو رمى ذلك 
خلفه هذه األيام وتذكر واجبه جتاه 
فريقه ميالن صاحب السجل الكبير 
في البطوالت ومالك الرقم العاملي 

في البطوالت اخلارجية )17(.
واطلق رئيس الوزراء االيطالي 
قبل ايام تصريحه الش����هير الذي 
قال فيه ان ميالن الذي ميتلكه منذ 
عام 1986، اي منذ ايام صداقته مع 
رئيس حكومة ايطاليا آنذاك وملك 
الفضائح االول بينيتو كراكسي، 
لن يقب����ل ابدا ضم اي العب يزيد 
عمره عن ثالثة وعش����رين عاما، 
وأن ميالن لن يكون بنظر البعض 
نادي العج����زة االول في اوروبا، 
وأن التخطي����ط ملس����تقبل افضل 
للفريق اللومباردي قد حان حتى 
ولو كان ذلك على حساب خروجه 
خالي الوفاض موسما آخر، واملهم 
بالنس����بة لبيرلسكوني ان يعود 
الفريق لوضعه الطبيعي وأال يكون 
متفرجا كما حصل في املوس����مني 
االخيرين اللذين دفع ثمنهما ابن 
النادي املدرب كارلو انش����يلوتي 
الذي قرر تغيير وجهته نحو الغرب 
اللندني مع تشلسي االجنليزي.
وحل����ق بدي����ل انش����يلوتي وهو 
البرازيلي ليوناردو برئيسه واكد 
قبل بداية املوسم ان فريقه ليس في 
مستوى اجلار االزرق انتر ميالن، 
فريق امل����درب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وال حتى يوڤنتوس الذي 

بدأ يبني نفسه بشكل افضل.
ومن املرجح ان ينحصر الصراع 
م����ن جديد بني انت����ر ميالن بطل 
الدوري ويوڤنتوس وصيفه، فيما 
يلعب ميالن دور املتفرج مرة اخرى، 
رغم ان جماهير الروسونيري تكره 
متاما هذا الوضع، وترفض متاما 
أال يكون فريقه����ا املنافس االبرز 
على اللقب الذي م����ن املتوقع ان 
يغيب عن����ه مجددا، وواقع احلال 
كما يبدو هو ما عبر عنه الرجالن 

واشارت الصحيفة الصادرة في 
ميالنو الى ان تشلسي عرض على 
بيرلو عق����دا ملدة اربعة اعوام مع 
راتب سنوي يبلغ 6 ماليني يورو، 
اي اكثر مبليون من املبلغ الذي كان 

يتقاضاه مع ميالن.
 وتطورت املفاوضات بني بيرلو 
وتشلسي الذي يشرف عليه مدرب 
السابق كارلو انشيلوتي،  ميالن 
س����ريعا بعد س����فر مدير اعمال 
الالعب تولي����و تينتي الى لندن.

ويسعى تينتي الى امتام الصفقة 
املقبلة على  القليلة  الساعات  في 
ان يلح����ق به بيرلو غدا )االثنني( 
من اجل التوقيع على العقد، علما 
ان املسؤول االعالمي في تشلسي 
ستيف اتكينز كشف ان تشلسي 
لم يتقدم حت����ى االن باي عرض 
رسمي لضم بيرلو، ولم يصدر اي 
تعليق من ميالن وبيرلو حول هذه 
املسألة حتى االن، وكانت صحيفة 
»كورييري ديلو سبورت« كشفت 
امس ان بيرلو يتحضر لالنتقال الى 
تشلسي، مستندة في معلوماتها الى 
حديث جرى بني الالعب ونظرائه 
في انتر ميالن عندما تواجه اجلاران 
االحد املاضي في مباراة ودية في 
بوسطن.واش����ارت الصحيفة الى 
ان بيرل����و، البالغ م����ن العمر 30 
عاما، حتدث مع العبي انتر ميالن 
خالل مباراة االحد املاضي وقال لهم 
»هذه كانت اخر مباراة دربي لي«، 
ولم يخف انش����يلوتي رغبته في 
ان ينضم اليه بيرلو بعد ان ترك 
االول ميالن منذ اسابيع معدودة.

وذكرت وس����ائل االع����الم ان 
تشلس����ي عرض على ميالن 14.5 
مليون يورو اضافة الى البيروفي 
كالوديو بيتزارو، والشاب مايكل 
مانسيني لكن االخير على سبيل 
االعارة، اال ان الفريق اللومباردي 
رفض هذا العرض، دون ان يقفل 
الب����اب امام املفاوض����ات التي قد 

تتطور في االيام القليلة املقبلة.
ويرتبط بيرلو بعقد مع ميالن 
حتى 2011 وهو يتقاضى سنويا 5 
ماليني يورو، وذكرت بعض التقارير 
ان تشلسي عرض عليه عقدا ملدة 
اربعة اعوام مع راتب سنوي يبلغ 
6.5 ماليني يورو.وفي حال متت هذه 
الصفقة فلن تكون جماهير ميالن 
راضية على االطالق، خصوصا بعد 
تخلي »روسونيري« عن خدمات 
النجم البرازيلي كاكا لريال مدريد 
االسباني مقابل 67.5 مليون يورو، 
وعدم تعاقده مع اي العب من العيار 

الثقيل حتى اآلن.

املهمان في »روسونيري« ومعهما 
عراب الفريق وصاحب العقل املفكر 
والصفقات ادريانو غالياني الذي 
التزم ايضا ب����دوره الصمت ولم 
يظهر تفاؤله املعهود، نحن نرى ان 
العنوان املكتوب قرأ مبكرا بالنسبة 
لفريق قد يكون هو االجنح على 
االطالق في ربع القرن االخير، اي 
تقريبا منذ بداية حقبة »السنيور« 
بيرلسكوني، ولعل اكثر ما يدهش 
في املوضوع ان ميالن حصل على 
االموال الالزمة لتعزيز صفوفه من 
خالل بيعه النجم البرازيلي ريكاردو 
كاكا الى ريال مدريد االسباني مقابل 
حوالي 66 مليون يورو، لكن يبدو 
ان الفريق اللومباردي ورئيس����ه 
اصبحا يحس����بان حسابا للفلس 
الواحد.فبعد ان كان لويس فابيانو 

هداف البرازيل اجلديد قريبا جدا 
من االنتقال الى ميالن، اخفق االخير 
في امتام الصفقة بسبب »بخله« 
حسبما اشار مدير اعمال الالعب 
الذي اعرب عن صدمته من موقف 

ميالن.
وحتى ان الصفقة التي عقدها 
مع الفرنسي الواعد علي سيسوكهو 
عادت والغيت ألن »الالعب يعاني 
من عيوب في اسنانه«، لكن يبدو 
ان هذا العيب لم يلحظه القيمون 
على ليون الفرنسي الذين ضموا 
هذا الالعب.وبخالف استعادة بعض 
النجوم احملليني بعد انتهاء فترة 
اعارتهم، فان مي����الن لم يجر اي 
صفقات مميزة بعد ان كان فارسها 
األبرز والتاريخ شاهد على ذلك مع 
الثالثي الهولندي الرائع رود غوليت 

وفرانك رايكارد وماركو ڤان باسنت، 
ثم الصربي ديان سافيس����يفتش 
والكروات����ي زفونيمي����ر بوب����ان 
والفرنسي جان بيار بابان وروبرتو 
باجيو والليبي����ري جورج وياه 
والبرازيلي رونالدو واالوكراني 
اندري شفتش����نكو، ومن ثم كاكا 

ومواطنه رونالدينيو.
لك����ن يبدو ان اب����رز صفقات 
الفريق اللومباردي اصبحت متمثلة 
في العبني من طراز املدافع االميركي 
املغمور اوغوشي اونييوو، وهو 
امر محزن ملش����جعي ميالن الذي 
جترأ مدرب����ه ووضع اغلى العب 
في العالم في بداية تس����عينيات 
القرن املاضي واسمه جانلويجي 
لنتيني على مقاعد االحتياط الن 
الفري����ق كان يعج حينها بالعبني 

تاريخيني.
وجاءت النتائ����ج التي حققها 
ميالن في اآلون����ة االخيرة لتؤكد 
وضعه املأساوي، فهو مني بخمس 
هزائم عل����ى التوالي وآخرها في 
كأس اودي على يد بايرن ميونيخ 
االملاني 1-4، ما يشير الى ان الطريق 
ستكون وعرة جدا امامه هذا املوسم 
خصوصا ان االهداف التي اعلنها 
مالكه غير واقعية في ظل وجود 
تس����عة العبني فوق سن الثالثني 
اغلبهم اساس����يني، مثل احلارس 
كريستيان ابياتي وجينارو غاتوزو 
واندريا بيرلو وجانلوكا زامبروتا 
والهداف فيليبو اينزاغي والعائد من 
االصابة اليساندرو نستا وجوزيبي 
فافال����ي واجلورجي كاخا كاالدزه 
والهولندي كالرينس س����يدورف 

والقائد اجلديد ماسيمو امبروزيني 
والتشيكي ماريك يانكولوفسكي.

ويخشى انصار امليالن ان يتكرر 
السيناريو الذي اختبره الفريق قبل 
حوالي عقد ونصف من الزمن عندما 
كانت اسماء اسطورية كبيرة على 
وش����ك االعتزال ولم تقدم االدارة 
البديل بسرعة، فلقي »روسونيري« 
خس����ارة تاريخية اليزال انصار 
املنافس املباشر يوڤنتوس يتغنون 
بها حتى اآلن بعدما فاز »السيدة 

العجوز« 1-6.
وكان الدف����اع يتك����ون حينها 
القائ����د االس����طوري فرانكو  من 
باريزي )36 عاما حينها( وبييترو 
فيركوفود )37( وماورو تاسوتي 
)36( واليس����اندرو كوستاكورتا 
)30( وفيليبو غالي )36( واحلارس 

سيباس����تيان روسي )32(، وكان 
القائد املعتزل حديثا باولو مالديني 
اصغرهم حينها )28(، وبعد تلك 
اعم����ار هؤالء  املب����اراة اصبحت 
الالعبني مادة للتهكم والسخرية 
في الصحافة االيطالية التي ذكرت 
ان مجم����وع اعمار املدافعني زادت 

عن املئة وخمسني عاما.
 والسؤال الذي يطرح نفسه، 
هل ميالن بحاجة الى صدمة من هذا 
النوع ليدرك ان عليه قلب اوراقه 

وضخ دم جديد في الفريق.
ومن جانب آخر اكدت صحيفة 
»ال جورنال����ي« احمللية ان العب 
وسط ميالن ومنتخب ايطاليا اندريا 
بيرلو وافق على شروط انتقاله الى 
اال  تشلسي االجنليزي وال يبقى 

توقيعه من اجل امتام الصفقة.

اندريا بيرلو يقترب من االنتقال إلى تشلسي اليساندرو نستا من أبرز الالعبني كبار السن في ميالن

شارابوڤا تودع بطولة ستانفورد بعد اخلسارة أمام ڤينوس وليامز           )أ.ف.پ(سيارة ماسا تعرضت حلادث خطير خالل السباق املاضي

هاس يتخلص من سافين ويتأهل لنصف نهائي لوس أنجيليس شوماخر اطمأن على حالته

سيرينا وشارابوڤا تودعان بطولة ستانفوردماسا يغادر المستشفى غدًا

تحطيم 5 أرقام قياسية في مونديال السباحةفرق فورموال واحد تجدد عقد »كونكورد«
تنفس االحتاد الدولي للسيارات »فيا« الصعداء 
بعدم����ا توصل  الى اتفاق مع الفرق املش����اركة في 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد من اجل توقيع 
عقد »كونكورد« الذي سيجدد االرتباط بني الطرفني 

حتى 2012.
وجنح االحتاد الدولي في اس����دال الس����تار على 
صراع طويل مع فرق البطولة بشأن اجلهة احلاكمة 
في رياضة الفئة االولى، وهو اصدر بيانا امس جاء 
فيه »بعد موافقة املجلس العاملي لرياضة احملركات، 
وقع رئيس في����ا ماكس موزلي في وقت متأخر من 
مساء امس اتفاق كونكورد لعام 2009، ليعلن جتديد 

فترة االستقرار في بطولة العالم لسباقات فورموال 
واحد«.

واضاف »ان اتفاق كونكورد � وهو عقد بني فيا 
والشركة املالكة حلقوق بطولة فورموال واحد والفرق 
املشاركة � يضع الركائز التي ستشارك على اساسها 

الفرق في البطولة ويوزع العائدات التجارية.
ووافق املجلس العاملي لرياضة احملركات ايضا 
على اعادة النظر وبشكل طفيف في القوانني الرياضية 
والفنية )التي سيتم تطبيقها اعتبارا من 2010( والتي 
وافق عليها االحتاد الدولي والفرق حيث سيتم نشرها 

قريبا على املوقع الرسمي لفيا«.

شهدت بطولة العالم للسباحة 
املقامة في روما، حتطيم 5 ارقام 
قياسية عاملية، فقد حطم منتخب 
الواليات املتح����دة للرجال الرقم 
القياسي العاملي في سباق التتابع 4 
× 200م حرة في طريقه الى احراز 
امليدالية الذهبية، وقطع السباق في 
زمن قدره 6.58.55 دقائق محطما 
الرقم السابق الذي كان بحوزته 
وه����و 6.58.56 دقائ����ق. وعادت 
الفضية الى روسيا )6.59.15 ق( 

والبرونزية الى استراليا )7.01.65 
ق(. وحط����م الصرب����ي ميلوراد 
كاڤيتش الرقم القياس����ي العاملي 
في سباق 100م فراشة في الدور 
نصف النهائي، قاطعا املسافة بزمن 
50.01 ثانية ماحيا الرقم السابق 
وهو 25.22 ثانية والذي سجله 

االميركي مايكل فيلبس.
وحطم االميركي ارون بيرسول 
الرقم القياسي العاملي في سباق 
200م ظه����ر قبل فوزه بالذهبية، 

وقطع املسافة في 1.51.92 دقيقة 
محطما الرقم السابق وهو 1.53.08 
دقيقة والذي كان مسجال باسمه، 
ال����ى الياباني  وع����ادت الفضية 
ريوس����وكي اي����ري )1.52.51 ق( 
والبرونزية لالميركي اآلخر ريان 

لوشت )1.53.82 ق(.
الس����ويدية تيريز  وحطمت 
العاملي  القياسي  الرقم  الش����مار 
في س����باق 50م فراشة في الدور 

نصف النهائي.

أعلن دينو التمان الطبيب الش����خصي لس����ائق 
فيراري البرازيلي فيليبي ماسا الذي تعرض حلادث 
خطير في جائزة املجر الكبرى ان االخير س����يغادر 
غدا مستشفى »اي اي كاي« في بودابست حيث يرقد 
منذ اسبوع، من اجل العودة الى بالده.وقال التمان 
من امام مستش����فى »اي اي كاي«: »قررنا ان نعود 
الى بالدنا غدا االثنني«، مشيرا الى ان حالة السائق 
البرازيلي في تطور مستمر. وتابع »سينقل بطائرة 
خاصة الى ساو باولو على االرجح. سيتابع عالجه 
في البرازيل وسيعود الى السباقات في اقرب وقت 
ممكن«، وذل����ك دون ان يحدد الفترة التي يحتاجها 
ماسا لكنه اشار الى ان البرازيلي ليس بحاجة الى اي 
عالج خاص من اجل التعافي.وكان التلفزيون الرسمي 
املجري ذكر ان ماسا سيخرج من املستشفى اليوم 

مستندا في معلوماته الى ادارة املستشفى.
يذكر ان ماسا الذي تعرض الصابات في الدماغ 
والعني، ترك غرفة العناية املركزة، وبحسب طبيبه 
الشخصي فانه »مبتهج ويشبه مالكما. انه يتحدث 
كثيرا وميزح، على صعيد متصل، يبدو ان شوماخر 
اراد ان يأخذ »مباركة« ماس����ا قبل ان يجلس خلف 
مقود »فيراري« اعتبارا من جائزة اوروبا الكبرى، 

بعدما زاره امس في املستشفى.
وكشف طبيب ماسا اخلاص التمان لرجال االعالم 
املتواجدين امام املستشفى، ان شوماخر اراد زيارة 
زميله السابق واالطمئنان على حالته قبل ان يجلس 

خلف مقود »فيراري«.
وخرج ش����وماخر من الباب اخللفي للمستشفى 

دون ان يدلي بأي تصريح.

حققت االسترالية سامانثا ستوسور مفاجأة من 
العيار الثقيل بعدما اطاحت باالميركية سيرينا وليامز 
املصنفة اولى لتتأهل الى الدور نصف النهائي من 
دورة ستانفورد االميركية الدولية للتنس البالغة 
جوائزها 700 الف دوالر، وذلك بعدما تغلبت عليها 
6 - 2 و3 - 6 و6 - 2 اول من امس في ربع النهائي.  
وستكون الفرنسية ماريون بارتولي الثامنة، العقبة 
بني ستوسور والنهائي، وذلك بعدما اطاحت بدورها 
بالصربية يلينا يانكوڤيتش الرابعة وعوضت ڤينوس 
الثانية اخفاق شقيقتها سيرينا بعدما تخلصت من 
الروسية ماريا شارابوڤا بسهولة تامة 6 - 2 و6 - 2 
لتواجه الروسية االخرى يلينا دمينتييڤا الثالثة والتي 
فازت بدورها على السلوڤاكية دانييال هانتوتشوڤا 
6 - 2 و6 - 4، وفي دورة لوس اجنيليس االميركية 

للتنس البالغ����ة جوائزها 630.500 دوالر، تخلص 
االملاني تومي هاس املصنف اول من الروسي مارات 
سافني الثامن وبلغ الدور نصف النهائي بالفوز عليه 
7 - 6 )7 - 3( و6 - 2 ف����ي رب����ع النهائي. ويلتقي 
هاس، وصيف بطل وميبلدون والس����اعي الى لقبه 
الثاني هذا املوسم بعد دورة هاله االملانية والثالث 
عشر في مس����يرته، في دور االربعة االميركي سام 
كويري السادس الذي تغلب بدوره على االسرائيلي 
دودي الرابع 6 - 3 و7 - 5. وستكون املواجهة الثانية 
في دور االربعة بني املغمورين االرجنتيني ليوناردو 
ماير واالسترالي كارسنت بول، وذلك بعدما استفاد 
االول من انس����حاب االميركي م����اردي فيش الثاني 
بس����بب متدد عضلي، وفوز الثان����ي على االميركي 

اآلخر جون ايسنر 6 - 4 و6 - 4.

البحرين تبحث عن مباراة ودية

الجزيرة يضم البرازيلي أوليڤيرا رسميًا

الوصل تعاقد مع دوس سانتوس 

 المنامة ـ ناصر محمد
اعتمد االحتاد البحريني لكرة القدم مشاركة ناديي احملرق 
والرفاع في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وهي 
املش����اركة الثانية لكل منهما في املوسم املقبل بعد اعتماد 
مش����اركتهما في بطولة االندية ال� 25 البطال دول مجلس 
التعاون، وتأتي مشاركة احملرق بوصفه بطال لدوري خليفة 
بن سلمان للدمج فيما حل الرفاع وصيفا، وكان احملرق قد 
حقق بطولة كأس االحتاد اآلسيوي في املوسم قبل املاضي 
وذلك الول مرة في تاريخه.من جانب آخر اعتذر احتاد كرة 
اليد للجنة االوملبية البحرينية عن عدم املشاركة في دورة 
التضامن االوملبي االسالمي التي ستقام في طهران خالل شهر 
اكتوبر املقبل لالرتباط بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 
العالم ومسابقة الدوري، وكانت اللجنة االوملبية قد طرحت 
مشاركة منتخب اليد ضمن القائمة النهائية لأللعاب املشاركة 
في الدورة.وعلى صعيد منتخب البحرين لكرة القدم مازال 
االحتاد البحريني يفاوض عددا من االحتادات من اجل االتفاق 
مع اقامة مب����اراة للمنتخب في البحرين قبل لقاء املنتخب 
السعودي في امللحق اآلسيوي لكأس العالم بجنوب افريقيا 

حيث سيتقابل املنتخبان يومي 5 و9 سبتمبر.

أعلن نادي اجلزيرة وصيف بطل الدوري االماراتي لكرة 
القدم، عن ضم املهاجم البرازيلي ريكاردو اوليڤيرا رسميا الى 
صفوفه قادما من نادي ريال بيتيس االسباني الذي هبط الى 
مصاف الدرجة الثانية في املوسم املاضي.ورفض اجلزيرة 
االعالن عن قيمة الصفقة التي قدرتها الصحافة االسبانية 
في وقت س����ابق بنحو 14 مليون يورو. وحسب الصحافة 
االسبانية فان بيتيس سيحصل على 50% من قيمة الصفقة، 
فيما ستذهب ال� 50% األخرى إلى مواطنه ريال سرقسطة 

ألن ملكية الالعب كانت مشتركة بني الناديني.

تعاقد نادي الوصل اإلماراتي لكرة القدم مع البرازيلي 
دوغالس دوس س����انتوس جنم خط وس����ط كورينثيانز 
البرازيل����ي في إطار خطة الوصل لتدعيم صفوفه من أجل 
العودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري احمللي، بعد أن احتل 

الفريق املركز السابع من 12 فريقا في املوسم املاضي.
وقال دوس سانتوس أحدث الالعبني البرازيليني املنضمني 
الى الوصل »فزت بثالثة ألقاب في عام واحد مع كورينثيانز، 

وتركت الفريق وأنا أشعر بالسعادة«.
وأوضح موقع االحتاد األسيوي لكرة القدم على االنترنت 
أن دوس سانتوس )27 عاما( وقع على عقد ملدة 4 سنوات 

مع الوصل الفائز بلقب الدوري اإلماراتي 7 مرات.


