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خدش بسيط لميسي يقلق »التانغو«.. ورونالدو يستعد بقوة.. واإلنجليز والهولنديون في »ربوع« النمسا

»السامبا« يبدأ االستعداد بال كاكا وفابيانو إلصابتهما
بدأ منتخب البرازيل لك���رة القدم في كوريتيبا 
معس���كره اإلع���دادي لنهائي���ات كأس العالم التي 
تنطلق في احلادي عشر من الشهر املقبل في جنوب 

أفريقيا.
وانطلقت التدريبات بوجود 17 العبا فقط وبعيدا 
عن رجال اإلعالم، وغاب عن انطالقة االستعدادات 

ستة العبني ألسباب مختلفة.
وأبرز الغائبني هم احلارس جوليو سيزار واملدافعان مايكون ولوسيو 
الذين يرتبطون مبباراة فريقهم انتر ميالن االيطالي مع بايرن ميونيخ 
األملاني في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد، كما س���يجهز الالعبان 
كاكا ولويس فابيانو بحسب ما صرح املسؤول الطبي في املنتخب، وأعلن 
جوزيه لويز رونكو املسؤول الطبي في مؤمتر صحافي ان اصابة الالعبني 
»تتحسن بشكل جيد وفي الوقت املتوقع«، وأوضح رونكو: »فيما يخص 
كاكا ال يوجد ما قد يش���غل بالنا، ال يعاني من احملالب بل من انتفاخ في 
مقرب فخذه األمين« علما بان العب وسط ريال مدريد االسباني يعاني 

من اصابة في قدمه اليسرى منذ نحو شهرين.
من جهته، أصيب فابيانو )29 عاما( في ساقه اليسرى وهو لم يشارك 
هذا املوسم مع اشبيلية االسباني سوى 23 مباراة سجل خاللها 15 هدفا، 
وأضاف رونكو: »األس���بوع املقبل س���يتدربان مع باقي الفريق، تطور 

اصابتيهما يحصل بطريقة مناسبة«.

إصابة ميسي 

ارتعب معس���كر املنتخ���ب االرجنتيني بعد تع���رض جنمه ليونيل 
ميس���ي الصابة في ركبته أبعدته عن التمارين، وسارع طبيب املنتخب 
دوناتو فيالني في طمأنة عشاق املنتخب االرجنتيني قائال ملوقع االحتاد 
االرجنتيني: »انه خدش بس���يط«، ولم يتأخر مدافع الفريق نيكوالس 

أوتامندي في القول: »ميسي بخير. كان األمر مجرد احتكاك بسيط«.
وكان االرجنتني يستعد ملباراته الودية امام كندا غدا، عندما اصطدمت 
ركبة ميس���ي بركبة زميله خافيير ماس���كيرانو، وقال مارادونا لقناة 
13 التلفزيوني���ة بعد التمارين: »لقد ارتعبنا، لم أش���اهد ما حصل.هو 
وماسكيرانو اصطدما ببعض ثم رأيت ميسي يتوقف عن اللعب«، وتابع 
مارادونا: »األمر بس���يط، وضع بعض الثلج عليها، واذا أراد اللعب غدا 

فسيكون على أرض امللعب«.
ووعد ميسي الذي برز كثيرا مع برشلونة هذا املوسم من خالل تسجيله 
34 هدفا في الدوري احمللي حيث توج هدافا والذي يعاني البراز موهبته 
مع منتخب بالده بانه سيس���عى الى ان يقدم في املونديال ما قدمه مع 

برشلونة، وقال »املك الكثير من االمل وسأسعى بقوة الى ذلك«.
الى ذلك يواصل املنتخب البرتغالي تدريباته بقيادة املدرب كارلوس 
كيروش وبحضور جنوم املنتخب ابرزهم: كريستيانو رونالدو، وديكو 

وناني.
وفي معسكر االجنليز تتواصل االستعدادات في منطقة »ايردنينغ« 
النمس���اوية مبش���اركة الالعبني الذين اختارهم املدرب االيطالي فابيو 
كابيللو وعلى رأسهم س���تيڤن جيرارد كما بدأ الهولنديون بالتحضير 

للمونديال في النمسا.

فونكل يدرب بوخوم
عني نادي بوخوم الذي هبط لدوري الدرجة الثانية األملاني لكرة 
القدم فريدهيلم فونكل في منصب مديره الفني استعدادا للموسم 
املقبل. وكان فونكل رحل عن فريق هرتا برلني عقب هبوطه املوسم 
املنصرم حديثا ولكنه انضم اآلن إلى بوخوم الذي هبط مع هرتا 

للدرجة الثانية.

روبينيو لتمديد إعارته لسانتوس
يبدو أن العب سانتوس البرازيلي روبينيو سيدخل في صدام 
مع مدرب مانشستر سيتي االيطالي روبرتو مانشيني الذي أكد في 
تصريحات صحافية ان روبينيو س���يعود الجنلترا عقب االنتهاء 
من فترة االعارة التي س���تنتهي في الرابع من اغس���طس املقبل، 
لكن الالعب اكد انه سيجدد فترة اعارته الى سانتوس ألنه يشعر 

بالراحة وال يريد العودة ملان سيتي في الوقت احلالي.

ڤينغر سعيد بضم الشماخ
أعلن أرسنال االجنليزي عن انتهاء اجراءات ضم مهاجم منتخب 
املغرب وبوردو الفرنسي لكرة القدم مروان الشماخ الى صفوفه. 
خاض الش���ماخ 293 مباراة مع بوردو ف���ي ثمانية اعوام امضاها 
في صفوفه، وس���اهم بقيادته الى لقب بطل الدوري الفرنسي في 

موسم 2009-2008.
وقال الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب ارسنال على موقع النادي 
على شبكة االنترنت نحن سعداء ألن مروان الشماخ انضم الينا، 
انه العب لفت نظرنا منذ فترة واآلن س���يدعم فريقنا مبس���تواه 

الرائع.
من جهته، قال الشماخ انه حلم حتول الى حقيقة باالنضمام الى 
ارسنال، فهدفي كان دائما اللعب في الدوري االجنليزي، وارسنال 

كان خياري املفضل.

وست هام للتعاقد مع هنري
أشارت صحيفة »صن« البريطانية امس إلى أن نادي وست هام 
اإلجنليزي قدم عرضا طموحا لضم الفرنسي تييري هنري مهاجم 
برشلونة االسباني. وذكرت الصحيفة أن النادي اإلجنليزي أبدى 
استعداده لدفع نحو تسعة ماليني يورو لالعب الفرنسي املخضرم 

مقابل التعاقد معه ملوسمني.
ونقلت الصحيفة عن ديڤيد س���وليمان رئي���س النادي قوله: 
»نحاول تعزيز القوة الهجومية لفريقنا إلى أقصى حد وأمتنى أن 

ينضم هنري إلينا.
وقال س���وليفان: يعاني نادينا من الديون، بيد أن التعاقد مع 

مهاجم مبستواه ميثل صفقة جيدة. هنري اليزال بني األفضل.
لقد قدمت له عرضا سيجعل منه الالعب األعلى راتبا في تاريخ 

نادينا، مشيرا إلى استعداده دفع 85 ألف يور لالعب أسبوعيا.

إعفاء »يورو 2012« من الضرائب
مرر البرملان األوكراني تشريعا بإعفاء جميع السلع واخلدمات 
التي يقدمها االحت���اد األوروبي لكرة الق���دم )يويفا( لكأس األمم 

األوروبية املقبلة )يورو 2012( من رسوم الضرائب.
وتستضيف اجلمهورية السوفييتية السابقة كأس األمم األوروبية 

املقبلة بجانب پولندا.
ووافق 335 من أصل 450 عضوا بالبرملان على التشريع اجلديد، 
الذي أكد مؤيدوه أنه سيؤدي إلى خفض أسعار التذاكر املبيعة في 

أوكرانيا بنسبة تتراوح بني 10% و%15.

أندية العالم 
بـ »يد« سوسييداد

احتفظ ري���ال سوس���ييداد 
االسباني ببطولة العالم لالندية في 
كرة اليد )سوبر غلوب( بفوزه على 
السد القطري 30 - 25 )الشوط 
االول 15 - 11( في املباراة النهائية 
في الدوحة. صمد الس���د طويال 
سواء في الشوط االول أو في بداية 
الثاني، لكنه لم يستطع مقاومة 
ف���ارق اخلبرة بينه وبني الفريق 
االس���باني الذي جنح في حسم 
اللقاء. وأحرز الزمالك املركز الثالث 
بفوزه على السد اللبناني 32 - 22 
)الشوط االول 12 - 8(، ونال اونبار 
البرازيلي املركز اخلامس بفوزه 
على ستاورن ستارز االسترالي 
31 - 16 )16 - 8(. ون���ال احم���د 
االحمر العب الزمالك لقب هداف 
البطولة، واختير االسباني شتابيك 
افضل حارس مرمى، واملقدوني 
كيري الزاروف العب السد القطري 

افضل العب في البطولة.

كولينز مدربًا لفيالدلفيا
عنينّ نادي فيالدلفيا س���ڤنتي 
سيكسرز الذي عانى موسما صعبا 
ف���ي دوري كرة الس���لة االميركي 
للمحترفني، دوغ كولينز مدربا جديدا 
له بحسب ما أعلن النادي. من جانب 
آخر، احتفل الصيني ياو مينغ العب 
هيوستون وزوجته يي لي العبة 
كرة السلة السابقة التي شاركت مع 
املنتخب الصيني للسيدات بوالدة 
طفلتهم���ا االولى. من جهة اخرى، 
قالت رابطة ال���دوري انها أوقفت 
حكما مخضرما في مباراة واحدة 
بعدما ألقى كرة على مش���جع بني 
شوطي مباراة باالدوار االقصائية 

بني بوسطن وأورالندو.

)أ.پ( )أ.ف.پ(النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو »ينطط« الكرة على رأسه   الهولندي ڤان درڤارت مع ولده داميان في التدريب  

عالميةمتفرقات

 رفع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( تعليق عضوية 
الس���لفادور بعد اعتراف احلكومة بلجنة عينها »فيفا« 

الدارة شؤون االحتاد السلفادوري.
 اكد برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة القدم ان صانع 
العاب ارسنال االجنليزي فرانسيسك فابريغاس يريد العودة 

الى صفوفه في حال سمح له ناديه بذلك.
ويخوض برشلونة مباراة استعراضية ضد منتخب من العبي 
دوري األض��واء الكوري اجلنوبي في الرابع من اغس��طس 
املقبل لالحتفال بالذكرى 60 للعالقات بني اس��بانيا وكوريا 

اجلنوبية.
 قرر االحتاد السويسري لكرة القدم ايقاف تسعة العبني 
يلعبون في اندية صغيرة من بينهم خمس���ة ألجل غير 
مسمى لضلوعهم في فضيحة تالعب بنتائج املباريات 

فجرتها الشرطة االملانية العام املاضي.
 قال اشبيلية الفائز بكأس ملك اسبانيا إن جناحه دييغو 
كاب��ل وافق على جتديد تعاقده مع النادي األندلس��ي حتى 

.2014
 أعلن نادي سبورتينغ خيخون األسباني أنه تعاقد 
مع املهاجم املخضرم ناتشو نوفو، الذي انتهى عقده مع 

غالسكو رينجرز االسكوتلندي.

االسباني رافايل نادال مستعد لروجيه فيدرر  )أ.پ(

يواجه السويسري روجيه 
فيدرر مجددا عقدة االسباني 
رافايل نادال عندما يدافع عن 
لقبه في بطولة روالن غاروس 
الفرنسية للتنس التي تنطلق 
اليوم في العاصمة الفرنسية 

باريس.
ويبدو الصراع مستعرا بني 
الالعبني وتأج����ج في األعوام 
املاضي����ة اذ اح����رزا معا لقب 
الدورات  18 دورة كبرى م����ن 
العشرين األخيرة، فرغم تصدر 
فيدرر الئحة املصنفني واحرازه 
لقب 16 دورة كبرى في مسيرته 
»رقم قياسي«، اال ان نادال كان 
الالع����ب الوحيد الق����ادر على 
هز عرش البطل السويس����ري 
وخصوصا على املالعب الترابية 
الت����ي تعتب����ر روالن غاروس 

أشهرها في العالم.
آخ���ر فص���ل م���ن فصول 
املنافسة الثنائية كان مسرحه 
في بطولة مدريد االس���بانية 
االسبوع املاضي، عندما استعاد 
نادال املصنف ثانيا لقب الدورة 
بفوزه على فيدرر االول وحامل 
اللقب 6 � 4 و7 � 6 )7 � 5( في 

املباراة النهائية.
وثأر نادال من فيدرر الذي 
كان حرمه املوسم املاضي من 
الثالث في مدريد  احراز لقبه 
بعد عامي 2005 و2008، وحقق 
لقبه الثامن عش���ر في دورات 
املاسترز منفردا بالرقم القياسي 
السابق الذي كان يتقاسمه مع 

االميركي اندريه اغاسي.
ول���دى الس���يدات، تعتبر 
االميركي���ة س���يرينا وليامز 
املصنفة أولى عامليا ان بطولة 
فرنسا هي األكثر تطلبا ملجهود 

الدورات االربع  جس���دي بني 
الكبرى.

ورغم معاناتها من االصابة 
هذا املوس���م، اال انها تش���عر 
بقدرتها على الفوز في باريس 
للمرة الثانية بعد عام 2002.

شارابوفا بطلة ستراسبورغ

أح���رزت الروس���ية ماريا 

شارابوڤا املصنفة أولى لقب 
بطل���ة دورة ستراس���بورغ 
الفرنسية على املالعب الترابية 
والبالغ���ة جوائزها 220 ألف 
دوالر بفوزها عل���ى األملانية 
كرستينا باروا 7-5 و6-1 أمس 

في املباراة النهائية.
وأكدت جدارتها في حصد 

األلقاب خالل مسيرتها.

فيدرر يواجه عقدة نادال في »روالن غاروس«

السعودية تهزم الكونغو وديًا

الجزيرة بطل »الرابطة اإلماراتية«

فازت السعودية على الكونغو 2-0 في النمسا 
ضمن معسكرها االعدادي لالستحقاقات املقبلة. 
وس���جل احمد الفريدي )33( وسلطان النمري 

)73( الهدفني.
جاء الهدف االول اثر ركلة حرة نفذها سلطان 

النمري احس���ن الفريدي في متابعة الكرة في 
الشباك، والثاني حني اطلق النمري كرة قوية 
من ركلة حرة ايضا استقرت في املقص االيسر 
للمرمى. وتلعب السعودية مع نيجيريا واسبانيا 

في 25 و29 اجلاري.

النواعير والجيش
وجبلة إلى ربع النهائي

تأهل النواعير الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
س���ورية لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه امية في ادلب 
3-1 في اياب الدور الس���ادس عسر. وكان النواعير خسر 
ذهابا 0-2 على ارضه لكنه تأهل بأفضلية التسجيل خارج 
ملعبه.  س���جل محمود نزاع وفراس تيت وحسام بزنكو 
اه���داف النواعير، وعمار زكور ه���دف امية الوحيد. وفي 
دمش���ق، اكد اجليش تأهله لربع النهائي بفوز سهل على 
النضال )درجة ثاني���ة( 6-1، بعد ان كان فاز ذهابا 0-4. 
كما تأهل تش���رين رغم تعادله مع احملافظة )ثانية( 2-2 
نتيجة لفوزه ذهابا 2-0، وتأهل جبلة على حساب ضيفه 
املليحة )ثانية( 3-0 )ذهابا 1-1(، والسد )ثالثة( على حساب 
بانياس )ثالثة( بركالت الترجيح 6-5 بعد ان تبادال الفوز 
بنتيجة 1-0. من جهة اخرى، قررت اللجنة املؤقتة الحتاد 
الكرة الس���وري اعتبار حطني )ثانية( خاسرا ملباراته مع 
اجلزيرة قانونا 0-3 نتيجة لش���غب جمهوره في مباراة 

الذهاب التي انتهت 2-2.

احرز اجلزيرة لقب النسخة الثانية من كأس 
رابطة االندية االماراتية لكرة القدم بعد فوزه 

على عجمان 2-0 في املباراة النهائية.
سجل علي مبخوت )83( وسلطان برغش 

)90 من ركلة جزاء( الهدفني. 
ويعتبر اللقب خير تعويض للجزيرة بعدما 
احتل املركز الثاني في الدوري بفارق خمس 

نقاط عن الوحدة، كما خرج من نصف نهائي 
مسابقة الكأس بخسارته أمام الشباب بركالت 

الترجيح صفر-3.
وحص���ل البط���ل على مبلغ ق���دره ثالثة 
ماليني درهم اماراتي )نحو 830 الف دوالر(، 
في حني نال عجمان مليون درهم )نحو 270 

الف دوالر(.

الرجاء يبعد الشرطة عن كأس مصر 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تأهل االسماعيلي الى دور ال� 16 لبطولة كأس مصر 
لكرة القدم بعد فوزه الس���هل على األملنيوم 3 � 0 في 
اللقاء الذي أقيم على ستاد االسماعيلية ضمن مباريات 
دور ال� 32 للمسابقة. وسجل أهداف االسماعيلي احمد 
س���مير فرج )7( من ضربة رأس، وأضاف احمد علي 
الهدف الثاني )56( بتس���ديدة صاروخية من خارج 
منطقة اجلزاء، واختتم مهاب س���عيد األهداف )42( 

من انفراد باملرمى.
وسيالقي االسماعيلي بهذا الفوز فريق طالئع اجليش 
في دور ال� 16 بع���د أن حقق األخير الفوز على فريق 
النص���ر للتعدين بهدفني دون مقاب���ل في الدور ذاته 

سجلهما دودزي )48( وعامر صبري )67(.
وفي باقي اللقاءات، قاد النجم الشاب احمد شرويدة 
فرق املصري البورسعيدي الى التأهل بتسجيله هدفي 
الفوز على فريق تليفونات بني سويف في اللقاء الذي 
جرى ببورسعيد ليواجه املصري املقاولون في دور 

ال� 16. وتأهل أيضا املقاولون العرب عقب فوزه على 
فريق مصر املقاصة الصاعد الى دوري األضواء املوسم 
القادم بنتيجة 2 � 0 سجلهما باسم علي )33( ومحمد 
سمارة )84(. وتأهل االحتاد السكندري بصعوبة بالغة 
على حساب الترسانة بعد أن امتدت املباراة الى الوقت 
االضافي، وفي الوقت الذي استعد فيه اجلميع لركالت 
الترجيح اذا باملخضرم عبداحلميد حسن )ميدو( يسجل 
هدف الصعود قبل نهاية الشوط الثاني االضافي بدقيقتني 
من ضربة رأس مستغال خطأ احلارس جواو رافائيل. 
وبذلك يواجه الفريق السكندري فريق طنطا في دور 
ال� 16. وفجر فريق الرجاء الذي ينتمي لدوري القسم 
الثاني أولى مفاجآت كأس مصر بعد أن أقصى فريق 

احتاد الشرطة احد أندية الدوري املمتاز.
وتأهل الرجاء الى دور ال� 16 بعد مباراة ماراثونية 
انته���ى وقتاها األصلي واالضافي بالتعادل الس���لبي 
ليحتكم الفريقان لركالت الترجيح التي فاز بها الرجاء 

5-3 ليواجه فريق حرس احلدود.


