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43 أكدت مجموعة »فينيفس����ت« التجارية التي ميلكها رئيس 
وزراء ايطاليا س����يلڤيو برلسكوني ان نادي ميالن لكرة القدم 
ليس للبيع، وذلك ردا على الشائعات التي حتدثت عن انها تعتزم 
التخلي عن النادي. وتعرضت »فينيفست« مؤخرا لضربة قاسية 
بعدما غرمت بدفع 750 مليون يورو بسبب رشوة احد القضاة 
من اجل تسهيل االستيالء على مجموعة النشر »موندادوري«. 

ونفت »فينيفست« متاما اي نية لها لبيع ميالن.

اعل���ن احلارس الهولندي ادوين ڤان در س���ار انه يأمل العودة الى 
صف���وف ناديه مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم في 17 
الشهر اجلاري للمشاركة في املباراة ضد بولتون ضمن منافسات الدوري 
احمللي. وفي تصريح لتلفزيون النادي، قال ڤان در سار الذي غاب عن 
املالعب لنحو شهرين بسبب اصابته بكسر في يده واصبع يده وخضع 
على اثر ذلك لعملية جراحية: »س���اكون جاهزا ملواجهة بولتون، فانا 

اشعر باني في حال جيدة، ولم اعد اشعر باي ازعاج«.

مجموعة برلسكوني تؤكد أن ميالن ليس للبيع ڤان در سار يأمل العودة أمام بولتون

مدرب املنتخب األرجنتيني مارادونا وميسي يستعدان ملواجهة بيرو في تصفيات أميركا اجلنوبية                )رويترز(

جنوم املنتخب اإلجنليزي ريو فرديناد وواين روني وجون تيري وديڤيد بيكام يستعدون ملواجهة أوكرانيا             )أ.پ(

جنم ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس

عالمية متفرقات

وصل الفرنسي ميشيل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة القدم »يويفا« إلى الضفة الغربية امس. واس���تقبل 
بالتيني في زيارته الثانية إلى األراضي الفلسطينية رئيس 
اللجنة األوملبية الفلسطينية جبريل الرجوب. واعتبر احتاد 
الكرة الفلسطيني أن زيارة بالتيني إلى األراضي الفلسطينية 
تعتبر مناسبة تاريخية يسعى من خاللها إلى إطالعه على 

الظروف التي تعيشها الكرة الفلسطينية.

كشف استفتاء نظمه املسؤولون في اندية دوري كرة 
السلة االميركي للمحترفني وظهرت نتائجه، ان جنم كليفالند 
كافالييرز لوبرون جيمس الذي اختير افضل العب املوسم 
املاض��ي وفريق لوس اجنيليس ليك��رز حامل لقب الدوري 

احمللي سيحتفظان بلقبيهما املوسم املقبل.

بلغ الروسي نيكوالي دافيدنكو املصنف رابعا الدور 
ربع النهائي من دورة بكني الدولية املختلطة للتنس بفوزه 
على االملاني فيليب كولشرايبر بسهولة. وضرب دافيدنكو 
موعدا في الدور املقبل مع الكرواتي مارين سيليتش الثامن. 
ولدى الس���يدات، بلغت الروسية س���فتالنا كوزنتسوفا 
املصنفة سادس���ة الدور ربع النهائي ايضا بفوزها على 
االوكرانية الونا بوندارنكو، لتضرب موعدا في الدور املقبل 

مع مواطنتها الشابة اناستازيا بافليوتشنكوفا.

كشف سائق فيراري البرازيلي فيليبي ماسا في حديث 
نشرته صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« االيطالية انه ال يستبعد 
املش��اركة في جائزة ابوظبي الكبرى التي س��تكون املرحلة 
اخلتامية لبطولة العالم لسباقات فورموال واحد واملقررة في 
االول من الشهر املقبل. وغاب ماسا عن حلبات رياضة الفئة 
االولى منذ شهرين بس��بب تعرضه الصابة بالغة في رأسه 

خالل جائزة املجر الكبرى في يوليو املاضي.

استقبال رائع لرئيس برشلونة في اإلكوادور

ڤالديز قلق بسبب ضعف األمن في ألمانيا

كارلوس مستعد للعودة إلى الريال »مجاناً«شرطة موسكو مستنفرة استعداداً لمواجهة ألمانيا
أعل���ن مدافع منتخ���ب البرازيل 
الس���ابق وفنربغشه التركي احلالي 
روبرت���و كارلوس عن اس���تعداده 
للعودة الى ريال مدريد االس���باني 
واللعب في صفوفه دون أي مقابل 
مادي، في حديث نش���رته صحيفة 
»أس« االسبانية الواسعة االنتشار. 
وقال كارلوس الذي أمضى 11 عاما في 
صفوف الفريق امللكي: »انا مستعد 
للع���ب مع ريال ملدة 6 أش���هر دون 
تلقي أي بدل مال���ي. من يناير الى 
يونيو ورمب���ا أكثر، بامكاني البقاء 

نحو سنة«.
وأضاف كارلوس )36 عاما( الذي 
حم���ل القميص االبي���ض بني عامي 
1996 و2007: »أمضي���ت س���نوات 
رائعة مع ري���ال مدريد، فزت هناك 
بكل شيء، أعتبر هذا النادي مبثابة 

منزل لي«.
وأكد الالعب ال���ذي ينتهي عقده 
مع فنربغشه في ديسمبر املقبل، انه 
بحال عدم متكنه من اللعب مع ريال، 
فهو يرغب بالعمل مع األطفال وشباب 
النادي لنقل خبرته التي اكتسبها في 
املالعب. وعانى ريال مدريد في مركز 
الظهير األيسر الذي يشغله البرازيلي 
مارسيلو، خالل املباراة األخيرة التي 
خسرها فريق العاصمة أمام اشبيلية 
1-2، علم���ا ان بديل مارس���يلو هو 

الهولندي رويستون درينتي.

استقبل رئيس نادي برش���لونة االسباني خوان 
البورتا اس���تقبال األبطال لدى وصوله اول من أمس 
إلى مدينة بورتوفييخو الساحلية في اإلكوادور، 400 
كيلومتر من العاصمة كيتو، حيث افتتح مركزا يهدف 
إلى تقليل نسبة الغياب والرسوب املدرسي بني األطفال 
الذين يعملون في مواقع دفن القمامة. وسيقدم املركز، 

الذي يأتي ضمن شبكة لبرشلونة في عشر دول بأربع 
قارات مختلفة، خدماته ل� 160 طفال تتراوح أعمارهم 
بني س���بعة و16 عاما في حي »كومبريس«، أحد أفقر 
أحياء املدينة. وربط سكان بورتوفييخو بني البورتا 
وجنم برشلونة ليونيل ميسي، لذا ظلوا يهتفون باسم 

املهاجم األرجنتيني رغم عدم مشاركته في احلدث.

أعرب العب منتخب پاراغواي لكرة القدم ونادي 
بروسيا دورمتوند نيلسون ڤالديز عن شعوره بالقلق 
بس���بب ضعف األمن في أملانيا، بعد محاولة سرقة 

سيارته من داخل منزله. وأكد الالعب إلحدى اإلذاعات 
في أسونسيون، عاصمة بالده أنه لم يعش قط جتربة 

كهذه طيلة السنوات السبع التي قضاها في أملانيا.

اس����تدعي حوالي 5 آالف عنصر من الشرطة من 
اجل احملافظة على األمن خالل املباراة املرتبقة بني 
املنتخب الروسي وضيفه األملاني السبت املقبل. وقال 
نائب رئيس شرطة موسكو فياشيسالف كوزلوف ان 
حوالي 5 آالف عنصر سيقومون باحملافظة على األمن 
في محيط ملعب »لوجينيكي« الذي سيحتضن هذه 
املباراة املصيرية للمنتخبني النها ستكون اجلولة 

قبل االخيرة من التصفيات.
واضاف كوزلوف »نتوقع ان ميتلئ امللعب خالل 
املباراة وسنقوم بكل ما بوسعنا من اجل تفادي اي 

حوادث«، مشيرا الى ان الشرطة األملانية عرضت على 
نظيرتها الروسية تقدمي املساعدة وهي زودت االخيرة 
مبعلومات عن املشجعني األملان الذين سيسافرون 
الى موسكو من اجل متابعة املباراة. وتتصدر أملانيا 
املجموعة بفارق نقطة عن روسيا وفي حال فوزها 
ستضمن تأهلها املباشر الى النهائيات للمرة ال� 17 
ف����ي تاريخها. اما في حال التعادل او فوز روس����يا 
فستحافظ االخيرة على فرصتها في حجز بطاقتها 
مباش����رة الى النهائيات وللمرة الثالثة منذ انحالل 

عقد االحتاد السوفييتي.

نيغريدو بدالً من ڤيا المصاب

دروغبا يطالب بڤييرا في تشلسي

استدعى مدرب منتخب اسبانيا لكرة القدم ڤيسنتي دل بوسكي مهاجم 
أشبيلية ألفارو نيغريدو كي يحل بدال من مهاجم ڤالنسيا املصاب داڤيد 

ڤيا في تصفيات كأس العالم 2010، بحسب ما أعلن االحتاد االسباني.
وانضم نيغريدو )24 عاما( املتألق مع الفريق االندلسي هذا املوسم، 
الى زمالئه في ال� »فوريا روخا« امس. وسيغيب فيا هداف كأس اوروبا 
2008، املصاب في فخذه اليمنى، عن مباراتي اس����بانيا االخيرتني امام 
أرمينيا والبوسنة بحسب ما أعلن ناديه. وكانت اسبانيا بطلة أوروبا، 
ضمنت تأهلها الى املونديال األفريقي، بعد جناحها في حس����م صدارة 
املجموعة االوروبية اخلامسة والتي حتتل فيها البوسنة املركز الثاني 

وتركيا الثالث.

طالب مهاجم تشلس����ي االجنليزي الدول����ي العاجي ديدييه دروغبا 
مدربه االيطالي كارلو أنش����يلوتي بضم الفرنس����ي باتريك ڤييرا العب 
وسط انتر ميالن االيطالي في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، لتعويض 
غياب العبي وسطه األفارقة الذين سيغيبون للمشاركة في كأس األمم 
األفريقية املقبل����ة املقررة في أنغوال. وقال دروغبا: »س����تكون خطوة 
جيدة اذا مت جلب باتريك ڤييرا الى هنا. ال تنس����وا اننا سنفتقد العبني 
عدة في يناير املقبل، خصوصا في خط الوس����ط، نظرا النشغالهم في 

كأس األمم األفريقية«.
يذكر ان االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( فرض حظرا على تشلسي، 
منعه من التعاقد مع العبني جدد حتى يناير 2011، بسبب نزاع بينه وبني 
نادي لنس الفرنسي يتعلق بالعب االخير غايل كاكوتا، فيما قرر النادي 
اللندني استئناف هذا القرار. وأضاف دروغبا: »ڤييرا؟ سنأتي به في أي 
حلظة. تواجهنا معه الصيف املاضي في الواليات املتحدة وكان جاهزا 
وفي لياقة بدنية جيدة«.  وكانت صحيفة »ذي صن« اإلجنليزية ذكرت 
الثالثاء املاضي ان أنشيلوتي يرى في ڤييرا البديل املثالي للغاني مايكل 
ايس����يان والنيجيري جون أوبي ميكيل لدى متثيل األخيرين منتخبي 
بالدهما في انغوال. وحضر فييرا )33 عاما( العب ارس����نال االجنليزي 
سابقا الى ملعب ستامفورد بريدج، وشاهد فوز تشلسي على ليڤربول 
2-0. وال يدخل فييرا في حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب انتر 
ميالن الذي ال يش����ركه في املباريات، ما أدى الى استبعاده من تشكيلة 

منتخب فرنسا من قبل مدرب »الديوك« رميون دومينيك.

كابيللو يضم هارت وكاهيل لمواجهة أوكرانيا وبيالروسيا
اذاع االيطالي فابيو كابيللو مدرب منتخب اجنلترا لكرة 
القدم الئحة باسماء الالعبني ملواجهة اوكرانيا وبيالروسيا 
في 10 و14 اكتوب���ر احلالي على التوالي ضمن تصفيات 

اوروبا املؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
واستدعى املدرب الى التشكيلة حارس برمنغهام جو 
ه���ارت ومدافع بولتون غاري كاهيل للحلول مكان بول 
روبنسون )بالكبيرن( وجوليون ليسكوت )مانشستر 
س���يتي(. وكانت اجنلترا ضمنت تأهله���ا الى نهائيات 
كأس العالم بعدما تصدرت املجموعة السادسة برصيد 
24 نقط���ة من 8 مباريات. والالعب���ون هم: للمرمى جو 
هارت )برمنغهام( وروبرت غرين )وست هام( وديڤيد 
جيمس )بورتس���موث( � وفي الدفاع اشلي كول وجون 
تيري )تشلسي( وغلني جونس���ون )ليڤربول( وواين 
بريدج )مانشس���تر س���يتي( وغاري كاهيل )بولتون( 
وويس ب���راون وريو فرديناد )م���ان يونايتد( وماتيو 
اوبسون )وست هام(. وللوسط جيمس ميلنر )استون 
ڤيال( وفرانك المبارد )تشلس���ي( وديڤيد بيكام )لوس 
اجنيليس غاالكسي( وستيفن جيرارد )ليڤربول( وغاريث 
باري وشون رايت فيليبس )مانشستر سيتي( ومايكل 
كاريك )مان يونايتد( وارون لينون )توتنهام(. وللهجوم 
غابريال اغبونالهور واميل هيسكي )استون ڤيال( وبيتر 
كراوتش)توتنهام( وكارلتون كول )وست هام( وواين 

روني )مان يونايتد(.
ومن جانبه، اعترف مهاجم اجنلترا ومان يونايتد واين 
روني في حديث لصحيفة »دايلي ستار« انه يضع نصب 
عينيه حتطيم رقم بوبي تشارلتون وجتاوز حاجز ال� 49 
هدفا مع منتخب »األسود الثالثة«. وقال روني الذي سجل 
حتى اآلن 25 هدفا في 55 مباراة دولية، للصحيفة »لقد 
حتدثت االس���بوع املاضي مع السير بوبي )تشارلتون( 
حول اللعب وتسجيل االهداف مع اجنلترا. ان حتقيق هذا 
االمر )حتطيم رقم تشارلتون( سيكون مبثابة حلم يتحول 
الى حقيقة وسيعني الكثير لي«. ويحتل الالعب مايكل 
اوين املركز الرابع حاليا في الئحة افضل هدافي املنتخب 
االجنليزي برصيد 40، فيما يتصدرها بوبي تشارلتون 

)49( امام غاري لينيكر )48( وجيمي غريفز )44(.

مارادونا »المتخبط« يلوّح باالستقالة قبل المونديال
أملح مدرب املنتخب االرجنتيني 
لكرة القدم دييغو أرماندو مارادونا 
الى امكانية استقالته من منصبه فور 
نهاية تصفي���ات كأس العالم 2010. 
ويتبقى لالرجنتني مباراتان امام بيرو 
واوروغواي، وهو خس���ر مباراتيه 
السابقتني وبات مهددا بعدم املشاركة 

في النهائيات العام املقبل.
وألقى لوم تعثر االرجنتني على 
مارادونا، الذي أمل���ح اول من أمس 
بعد متارين فريقه، الى احتمال تركه 
منصبه حتى ولو تأهلت الى كأس 

العالم.
وأفصح مارادونا انه ينوي احلديث 
مع رئيس االحتاد االرجنتيني خوليو 
غروندونا، املسؤول عن تعيينه رغم 

قلة خبرته التدريبية.
اذا كنت  وقال مارادونا: »سأرى 
سأكمل أم ال... والئي لالعبني، ولدي 
أم���ور كثيرة ألقولها عم���ا اذا كنت 

سأستمر بشروطي أم ال«.
ويحتل منتخب »التانغو« بطل 
العالم عامي 1978 و1986، حاليا املركز 
اخلامس بفارق نقطة عن االكوادور 
الرابع���ة ومثلها ع���ن االوروغواي 
السادسة. ويخوض خامس تصفيات 
»كومنيبول« )أمي���ركا اجلنوبية( 
امللحق مع رابع تصفيات »كونكاكاف« 
)اميركا الشمالية الوسطى والكاريبي( 

في نوفمبر املقبل.

وغابت االرجنتني للمرة االخيرة 
عن كأس العالم عام 1970، وسيشكل 
غيابها عن النسخة املقبلة خيبة أمل 
كبيرة لعشاق اللعبة، كون املنتخب 
االزرق واالبيض يضم العبني عمالقة 
من ط���راز ليونيل ميس���ي جوهرة 
برش���لونة االس���باني، وكارلوس 
تيفيز مهاجم مانشس���تر س���يتي 
االجنليزي، وخافيير ماس���كيرانو 
العب وس���ط ليڤربول االجنليزي، 
وغونزالو هيغواين العب ريال مدريد 

االسباني.

الخوف من التحكيم

من جانب آخر، كشف العبو منتخب 
البيرو لكرة القدم عن خشيتهم جتاه 
تعيني احلكم البوليڤي رينيه أورتوبي 
لقيادة مباراة بالدهم مع االرجنتني 
الس���بت املقبل، ضمن اجلولة قبل 
االخيرة من تصفيات أميركا اجلنوبية 
املؤهلة الى كأس العالم 2010 املقررة 

في جنوب أفريقيا.
وقال مهاجم البيرو يوهان فانو: 
»لست خائفا من 60 ألف أرجنتيني 
سيشجعون فريقهم، وال من العبي 
مارادونا. األمر الوحيد الذي يقلقني 
هو احلك���م... يجب ان نأخذ حذرنا 
ان يك���ون أورتوبي عادال  ونتمنى 
وال يعاقبنا«. من جهته، قال املهاجم 
لياو بوترون: »لو كان القرار بيدي، 

الخترت حكما برازيليا، لكن آمل ان 
يقوم أورتوبي بعمل جيد«.

وكانت الصحف االميركية اجلنوبية 
أشارت في االيام املاضية الى احتمال 
تعرض احلكام لضغوطات ملساعدة 
االرجنتني في حجز مكان مباشر لها 

في نهائيات كأس العالم.
ويستضيف منتخب االرجنتني 
البيروڤي، قبل حلوله على  نظيره 
اوروغواي ف���ي 14 أكتوبر احلالي، 
في مباراة يتوقع ان تشبه منازالت 
الك���ؤوس، ك���ون اوروغواي حتتل 
املركز الس���ادس حاليا بفارق نقطة 
وحيدة عن االرجنتني. وكانت البرازيل 
وپاراغواي ضمنتا تأهلهما س���ابقا، 
في حني حتتل تشيلي املركز الثالث 
)27 نقط���ة( متقدمة على االكوادور 

)23 نقطة(.
ولضمان حياد اجلسم التحكيمي 
في اجلولتني املتبقيتني، انتقل رئيس 
االحتاد االوروغوياني سيباستيان 
باوسا الى اسونسيون ملالقاة رئيس 
احتاد اميركا اجلنوبية »كومنيبول« 

الباراغوياني نيكوالس ليوس.
وشرح أمني سر احتاد االوروغواي: 
»اتخذن���ا جميع التدابي���ر الالزمة، 
وحصلنا على ضمان���ات من أعلى 
املراجع من خالل رحلة الرئيس باوسا 
الپاراغواي. اآلن، نثق باحلكام  الى 

وبأخالقيتاهم«.

تخوف بيروڤي من انحياز تحكيمي لمصلحة األرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية


