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قال املهاجم البرازيلي ألكسندر باتو العب ميالن 40
االيطالي ان ميالن دائما فريق كبير وليس أضعف من 
اإلنتر أو أي فريق آخر. ماسيميليانو أليغري مدرب 
جيد. إنه يعجبني واحلصص التدريبية تسير على 
خير ما يرام وأنا سعيد بأن أحظى مبدرب مثله. لقد 
طلب مني التضحية من أجل الفريق ويسعدني فعل 

ذلك. الفريق يتحسن وهذا هو األمر األهم«.

فّجر مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا مفاجأة بحديثه بصراحة مطلقة عن 
زميله في املنتخب اإلسباني فيرناندو توريس، الشيء الذي ال يبدو أنه 
سيعجب ليڤربول إطالقا حيث أكد أنه كان سينتقل إلى تشلسي لو أن 
األخير دفع ما يطلبه الريدز. وأضاف مهاجم برشلونة في تصريحات 
لصحيفة »ذا ديلي س����تار« قائال »بعدما حتدثت إليه خالل املونديال 
ظننت أنه سيوقع لتشلسي ولعل األخير ال يريد دفع ما يطلبه ليڤربول 

فإن كان هذا قد حتقق، فأنا متأكد من أنه كان سيغادر«.

باتو: ميالن ليس أضعف من اإلنتر ڤيا: توريس كان سينتقل لتشلسي

)أ.پ( راوول يحتفل مع شالكة بالفوز على هامبورغ   )أ.ف.پ( العب مانشستر سيتي باتريك ڤييرا حلظة ضربه مدافع انترميالن ماركو ماتيراتزي  

)أ.پ( العب ريال مدريد اجلديد سامي خضيرة أثناء الفحص الطبي  

النجم السعودي نايف هزازي شغل الوسط الرياضي بصفقة انتقاله إلى اشبيلية

صفقة هزازي »تهّز«
القحطاني واتحاد جدة 

أطلق أحمد القحطاني وكيل أعمال الالعب السعودي نايف هزازي 
اتهاما مباشرا ضد سكرتير جلنة االحتراف خالد شكري يدور حول سعي 
األخير لعرقلة وكالته لهزازي مبديا استغرابه وتعجبه من تصرفات 
سكرتير اللجنة، فيما فند رئيس جلنة االحتراف السعودية في تصريح 
ملوقع »إيالف« على شبكة االنترنت اتهامات القحطاني، مؤكدا اطالعه 
 على األسباب التي حتول دون توثيق العقد املبرم بينه وبني هزازي.
وأبدى القحطاني اس���تغرابه جراء التساؤل الذي حواه بيان نادي 
احتاد جدة والغضب الذي وضح بني سطوره ضده. وقال القحطاني: 
»كنت أمتنى أن يتخلل البيان االحتادي السؤال عن العقد والعرض 
لنادي اشبيلية اإلسباني«. وأردف ان العرض موجود وسيتم تقدميه 
لرئيس النادي فقط فهو الش���خص الوحيد الذي ستتم مخاطبته 
من قبلي. وأوضح أنه ال يتخاطب مع موظفي النادي، في اش���ارة 
واضحة ملدير االحتراف بن���ادي االحتاد د.منصور اليامي. وحول 
تش���كيك البعض في وكالته لالعب هزازي، عقب القحطاني قائال: 

»هناك جلنة لالحتراف تقرر هذا األمر من عدمه«.
واستطرد وكيل أعمال هزازي مخاطبا اجلمهور »قد يعلم املتابعون 
للقضية أن هزازي منذ وصوله إلى األراضي السعودية قد أعلن في 
املطار وأمام احلاضرين جميعا أن القحطاني هو وكيله، ومن يدعي 

عكس ذلك عليه أن يثبت باألوراق عدم صحة هذا األمر«.
وكان مدير االحتراف بنادي احتاد جدة السعودي اليامي قد أصدر 
بيانا رسميا يوم اجلمعة املاضي نش���ره املركز اإلعالمي للنادي، 
أوضح فيه أن وكيل أعمال الالعبني أحمد القحطاني ال ميلك احلق 
بالتفاوض أو التحدث باس���م الالعب نايف هزازي، حيث ال يوجد 
لدى االحتاد ما يفيد بأنه وكيل أعمال الالعب، كما لم يصل للنادي 

أي إشعار رسمي من جلنة االحتراف بهذا اخلصوص.

ويبر بطل فورموال المجر

مارادونا.. ضحية أم ممثل بارع؟!

مطمور: كأس أفريقيا 2012 بقبضتنا 

أحرز س���ائق ريد بول رينو االسترالي مارك ويبر املركز االول 
في س���باق جائزة املجر الكبرى، اجلولة الثانية عشرة من بطولة 

العالم لسباقات فورموال واحد، على حلبة هنغارورينغ.
وحل ثانيا اإلسباني فرناندو الونسو )فيراري( وثالثا األملاني 

سيباستيان فيتيل )ريد بول رينو(.

كان أسطورة كرة القدم دييغو 
مارادونا طوال مشواره الكروي، 
غير عادي على اإلطالق، لذلك ليس 
من املستغرب أن يكون إعالن رحيله 
ع���ن تدريب منتخ���ب األرجنتني 
مزيجا من الدراما واجلدل. ورفع 
مارادونا درجة احلرارة عن طريق 
رده على بيان االحتاد األرجنتيني 
لكرة القدم بع���دم جتديد عقده، 
بالقول إن السبب هو رفضه تغيير 
بعض من فريقه التقني، وهجومه 
على أعدائه املزعومني. وعمد مدرب 
األرجنتني السابق إلى اتهام مدير 
املنتخب كارلوس بيالردو باخليانة، 
وخوليو غروندونا رئيس االحتاد 
األرجنتين���ي بالكذب، قائال إنهما 

كانا جزءا م���ن مؤامرة لإلطاحة 
ب���ه ظلما وبهتان���ا. وليس هناك 
ما هو أحب إل���ى مارادونا من أن 
يضع نفس���ه في حالة يستطيع 
معها حش���د مريدي���ه حوله، في 
دور شهيد العدالة، الذي تفتك به 
القوى الشريرة، فقد فعل ذلك عندما 
ضبط بتهمة تعاطي املخدرات في 
التسعينيات، ومرة أخرى عندما 
فش���ل في فحص املنش���طات في 
الوالي���ات املتحدة عام  مونديال 
1994. وكان مارادونا قال األسبوع 
املاضي إن املسؤولني في االحتاد 
األرجنتيني كذبوا عليه وخانوه 
بعد أن اتخذوا قرارا بعدم جتديد 

عقده مع منتخب التانغو.

أكد الالعب الدولي اجلزائري كرمي مطمور أن اخلضر ميلكون اإلمكانات 
للف���وز بلقب كأس األمم األفريقية 2012 وال���ذي يحتفظ منتخب مصر 
بنس���خه الثالث األخيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب تخطي 
التصفيات والتأهل أوال إلى النهائيات. وقال مطمور في حوار مع جريدة 
»الشروق« اجلزائرية نشر امس: أعتقد أننا منلك اإلمكانات للفوز بكأس 
أفريقيا بعد املستوى الذي قدمناه في دورة أنغوال، لكن علينا أن نستغل 
ه���ذه اإلمكانات جيدا. فقط أمتنى لو أن ه���ذا احلديث يكون بعد نهاية 
التصفيات وتأهلنا ألني ال أريد أن أس���تعجل األمور«. وأوضح النجم 
اجلزائري احملترف في بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، »ان صعوبة 
التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا تكمن في الظروف وليس في املنتخبات 
بعينها، ألننا ندرك قدراتنا، وإذا وثقنا في أنفس���نا فإننا ال نخشى أي 

منتخب، فاألمر كله متعلق مبا سنقدمه نحن في هذه املباريات«.

خضيرة أتم الفحص الطبي.. وكاكا مطالب بإثبات مكانته.. وتامودو يرحل عن إسبانيول

ميسي: أريد فابريغاس.. وال ننشغل بمورينيو ورونالدو

لوف هنأه على هذه اخلطوة.
من ناحية أخرى وعلى صعيد 
وضعه داخل املنتخب األملاني قال 
خضيرة، التونسي األصل، إنه لن 
يترك موقعه في املنتخب حتى 
بعد عودة قائد املنتخب املصاب 
ميكايل باالك وقال: »بالتأكيد لن 
أتراجع طواعي���ة عندما يتعلق 
األمر في املستقبل باملواقع داخل 

الفريق«.

تامودو 

أعلن نادي ريال سوسيداد، 
الصاعد حديث���ا لدوري الدرجة 
األولى االسباني تعاقده مع املهاجم 

راؤول تامودو ملدة عام واحد.
وانضم تام���ودو )32 عاما( 
لصفوف سوس���يداد في صفقة 
انتقال حر، بعد نهاية عقده مع 
اسبانيول، الذي شارك معه طوال 
13 موسما، وبات الهداف التاريخي 
للنادي، وق���اده للتتويج بلقب 
كأس ملك اس���بانيا عامي 2000 

و2006.

مورينيو ال يريد إضاعة الوقت 
بشأن كاكا ويريد منه أن يبرهن 
له أنه قادر على قيادة وسط ريال 
مدريد ويبدو أن كاكا ال يشك في 
قدرته على العودة ويريد أن يري 

املدرب ما هو قادر على فعله.

خضيرة

قال الالع���ب األملاني الدولي 
س���امي خضيرة )23 عاما( إنه 
يأمل أن يؤدي انتقاله إلى ريال 
مدريد إلى إحراز املزيد من التقدم 

في حياته املهنية.
وق���ال خضيرة ف���ي مقابلة 
مع صحيفة »فيلت آم زونتاغ« 
األملانية: »أعتقد أني لعبت بشكل 
جي���د للغاية ف���ي بطولة كأس 
العالم وفي جميع املباريات من 
البداية واالنتقال إلى مدريد يشكل 

اخلطوة التالية«.
وكان خضيرة قد وقع على عقد 
مدته خمسة أعوام مع نادي ريال 
مدريد. وقال خضيرة إن املدير 
الفني للمنتخب األملاني يواكيم 

إلنهاكه من السفر إال أنه تدرب 
في مرافق مخصصة للتدريبات 

البدنية.
ريال مدريد ينوي االستمرار 
في العم���ل ال���ذي كان قد بدأه 
املوس���م املاضي م���ع كاكا من 
أجل أن يس���تعيد لياقته متاما 
ويتخلص من اإلصابات العضلية 
املتكررة التي يعاني منها ولكن 
كاكا وصل إلى الواليات املتحدة 
األميركية مرفقا بتقريرين طبيني 
واحد منهما من طبيب املنتخب 
أكد فيه  الذي  البرازيلي رونكو 
أن كاكا لعب املونديال باستعداد 

بدني يقارب %85.
وقد احتوى التقريران � األول 
لرونكو والثاني لطبيب آخر من 
س���اوباولو � على منهج تدريب 
وعمل من أج���ل الالعب حتى ال 
تتكرر إصاباته العضلية، وبالرغم 
من أن املنهجني مختلفان إال أن 
كليهما ال يريان أن الالعب بحاجة 

إلى تدخل جراحي.
وذكرت صحيفة »املاركا« أن 

عبر جنم برشلونة االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي عن س���عادته 
بالع���ودة إل���ى التدريبات بعد 
العطلة القصي���رة، وكنوع من 
التغيير تط���وع للتصريح عن 
سيسك فابريغاس بدال من بويول 
وتشافي مشيرا إلى أنه هو اآلخر 
يحب أن يرى »صديقه« فابريغاس 

بلباس البرشا.
وتاب���ع »ليس س���را أبدا أن 
العالم  فابريغاس صديقي فكل 
يعرف ه���ذا ويعجبني أن يوقع 
برشلونة معه وفابريغاس قال 
ان لديه الرغبة في القدوم ولكن 
اآلن ليس هناك شيء، ويبدو أنه 

يجب علينا االنتظار«.
وانتقل للحديث عن هذا املوسم 
قائال »أعتقد أن هذا املوسم سيكون 
معقدا كسابقه فريال مدريد لديهم 
مدرب جديد ومميز وطريقة لعب 
جديدة. سنرى فاملوسم سيكون 

طويال«.
وبعد سؤاله عن كالم رونالدو 
حني قال ان هذا املوسم سيكون 
مختلفا أجاب »ما يجب علينا نحن 
من البرشا هو السير بطريقتنا 
والثقة في عملنا وفي قدراتنا ال 

االنشغال مبا يقولون«.
وأضاف أن املباريات الودية في 
الصيف مناسبة لكي نعد أنفسنا 
من أجل أول لقب في املوس���م. 
إش���بيلية فريق معق���د وعلينا 
أن نصل إلى املباراة مستعدين 

.»%100
م���ن جه���ة أخ���رى، وصل 
البرازيلي ري���كاردو كاكا العب 
ريال مدريد إلى جتمع فريقه في 
لوس اجنيليس حيث يخوضون 
االستعدادات للموسم الذي بات 
على األب���واب، وبالرغم من أنه 
لم يتدرب في الفترة الصباحية 

ڤييرا يثأر من ماتيراتزي بعد »نطحة« زيدان المونديالية

حرة جانبية انب���رى لها القائد 
املخضرم الدولي الهولندي السابق 

كالرنس سيدورف )77(.
وفي مب���اراة ثاني���ة ضمن 
البطولة ذاتها، فرط ليون الفرنسي 
في فوز في املتناول على سلتيك 
االسكوتلندي بعدما تقدم بهدفني 
للبرازيلي ميشال باستوس )28( 
وهاري نوفيلي )54(، لكن سلتيك 
رد بهدفني لإلجنليزي هاري هوبر 
)82( واليونان���ي يورغي���وس 

ساماراس )89(.
وف���ي املاني���ا لع���ب النجم 
االسباني راوول غونزاليز اول 
مباراة له مع شالكة االملاني امام 
هامبورغ االملان���ي انتهت بفوز 
شالكة 2-1، وسجل لشالكة ايدو 
وجيرماين جونيس، ولهامبورغ 
رود فان نيستلروي، وفاز بايرن 
ميونيخ على كولن 3-1 وفي دورة 

»ليغاتوتال«.

الشماخ  الودية .ومنح  االمارات 
الدقيقة  ف���ي  التقدم الرس���نال 
36 اثر مجهود فردي للروس���ي 
اندري ارش���اڤني مسجال هدفه 
الثاني م���ع الفريق اللندني منذ 
التحاقه بصفوفه مطلع الصيف 
احلالي قادما من بوردو الفرنسي، 
بعد االول في مرمى نيوس���يدل 

النمساوي )4-0( في ڤيينا.
وقال الشماخ »كان لدي شعور 
رائع م���ع اجلمهور. كنت أعرف 
أن األجواء ستكون رائعة، ولم 
يخيب أملي. انا سعيد بتسجيل 
اول اهدافي هنا )ملعب االمارات(. 
ان ذلك يساعدني كثيرا خصوصا 

ناحية الثقة.
بالتأكيد بدايتي مثالية مثلما 
كان يجب ان تكون، لالس���ف لم 

ننجح في حتقيق الفوز«.
وجنح البرازيلي الكسندر باتو 
في ادراك التعادل مليالن بضربة 
رأسية من داخل املنطقة اثر ركلة 

م���ع فريق���ه اجلديد ارس���نال 
االجنليزي وافتتح له التسجيل في 
مرمى ميالن االيطالي في مباراتهما 
التي انته���ت بالتعادل 1-1 على 
ملعب االم���ارات في لندن ضمن 
النسخة الرابعة من بطولة كأس 

على أرض امللعب. يجب القيام 
باألمرين«.

ارسنال واياكس يتعادالن

الدولي املغربي  املهاجم  تابع 
مروان الشماخ هوايته التهديفية 

املرمى )74(.
وقال االسباني رافايل بنيتيز 
مدرب إنتر ميالن: »أنا س���عيد 
للغاية من اداء فريقي، لقد لعبوا 
جيدا. نأم���ل رفع درجة لياقتنا 
الش���بان  الوقت لالعبني  ومنح 

وسجل كريستيانو برياغي 
الهدف االخير في املباراة حلامل 
لقب الثالثي���ة )بطولة ايطاليا،  
كأس ايطالي���ا ودوري أبط���ال 
اوروبا( بتسديدة من مسافة 35 
م س���كنت الزاوية اليسرى من 

وهو احلشد األكبر في جولة سيتي 
األميركية.

وتأل���ق النيجي���ري فيكتور 
نسوفور )22 عاما( مسجال هدفا 
وصانعا هدفا ثانيا ليمنح الفوز 

ل� »نيراتزوري«.
وأكمل مانشستر سيتي الشوط 
االول بعشرة العبني بعد طرد العب 
وسطه الفرنس���ي باتريك ڤييرا 
الرتكابه خطأ قاسيا على املدافع 

ماركو ماتيراتزي )21(.
وعلق مس���اعد مدرب سيتي 
براين كيد على طرد قائد منتخب 
فرنسا سابقا: »أراد ڤييرا الكرة، 
وهذه احلاالت صعبة على احلكام. 
انه جزء من الثانية، لكن لم تكن 

لديه النية في ايذائه«.
التسجيل في  وافتتح أوبينا 
الدقيقة 38، ثم سدد كرة صاروخية 
في الدقيق���ة 54 ارتدت من قدم 
املدافع جوليان ليسكوت الى شباك 
احلارس االيرلندي شاي غيفن.

ثأر الفرنس���ي باتريك ڤييرا 
لزميله النجم زين الدين زيدان 
بعد ان قام بضرب مدافع ايطاليا 
ماركو ماتيراتزي الذي كان وراء 
طرد زيدان ف���ي مونديال 2006 
بعد النطحة الشهيرة من زيزو 
ملاتيراتزي وقام بضربه بخشونة 
وطرد هو ايضا على اثرها واكمل 
فريقه مانشستر سيتي املباراة 
ب� 10 العبني وتسبب الطرد في 
خس���ارة فريقه من انتر ميالن 
بثالثية نظيفة في مباراة ودية 
أقيمت على ملعب »أم أند تي بانك« 

في مدينة بالتيمور االميركية.
وس���جل للفائ���ز النيجيري 
فيكتور نس���وفور أوبينا )38( 
وجوليان ليس���كوت )54 خطأ 
في مرمى فريقه( وكريستيانو 

برياغي )74(.
وجذبت املباراة 36.569 متفرجا 
على ملع���ب فري���ق »بالتيمور 
رايفنز« لك���رة القدم األميركية، 

الشماخ يسجل أول أهدافه في »اإلمارات« وراوول لعب للمرة األولى أمام هامبورغ

فيرغوسون: مستقبل باهر لهرنانديز ليڤربول تعاقد مع أوريليو
توقع السير أليكس فيرغوسون مدرب مان يونايتد االجنليزي مستقبال باهرا 
ملهاجم الفريق اجلديد الدولي املكسيكي خافيير هرنانديز. وانتقل هرنانديز )22 
عاما( من تشيفاس غوادا الخارا إلى الشياطني احلمر، ومثل بالده في مونديال 
جنوب أفريقيا األخير حيث بلغ الدور الثاني قبل أن يخسر أمام االرجنتني، كما 
انه سجل في مرمى فريقه اجلديد في املباراة الودية األخيرة التي انتهت ملصلحة 
تش��يفاس 3 � 2 حيث لعب في الش��وط األول مع فريقه القدمي وفي الثاني مع 
يونايتد. وقال فيرغوسون ملوقع النادي عن الالعب امللقب ب� »تشيتشاريتو«: 
»تشيتشاريتو العب من الطراز األول. هدفه ملصلحة تشيفاس كان من تسديدة 

رائعة. لقد أظهر نوعية حقيقية. لعب تشيفاس جيدا واستحق الفوز«.

تعاقد ليڤربول االجنليزي مج��ددا مع املدافع البرازيلي 
فابيو أوريليو، بعد شهرين فقط من تخلي النادي عنه.

وترك أوريليو )30 عام��ا( الفريق في مايو املاضي، لكن 
مدرب الفريق اجلديد روي هودجسون منحه فرصة خوض 
التمارين م��ع »احلمر« في محاولة للحص��ول على فرصة 
العودة، فنجح فيها وحصل على عقد جديد ملدة عامني. وقال 
هودجسون ملوقع النادي االجنليزي: »سألت النادي اذا كان 
فابي��و قد وجد فريقا جديدا. عندما تأكدنا أنه لم يجد فريقا 

بعد، دعوناه مجددا لنقوم بتقييمه بطريقة صحيحة«.

ڤارغاس يتعرض لإلصابة 

نيانغ يقترب من فنربغشه

أديبايور للبيع 

تفنتي بطالً للسوبر الهولندية 

يغيب اجلناح األيسر لفيورنتينا اإليطالي خوان ڤارغاس عن املالعب 10 أيام بعد 
تعرضه إلصابة في الفخذ خالل تدريبات فريقه وقد خضع لعدة فحوصات طبية في 
مركز كورتينا دامبيدزو فور انتهاء احلصة التدريبية. من جهة أخرى، أصبح إمييليانو 

إنسوا الظهير األيسر لليڤربول أقرب من أي وقت مضى للتوقيع مع فيورنتينا.

أشارت الصحف التركية الى أن مهاجم مرسيليا الفرنسي السنغالي الدولي مامادو 
نيانغ في طريقه لالنتقال الى فنربغشه. وكشفت الصحف عن ان مرسيليا وافق 
على التخلي عن نيانغ مقابل 8 ماليني يورو على ان يتقاضى الالعب 2.5 مليون 
يورو سنويا على مدى 4 مواسم. وكان نيانغ الذي توج هدافا للدوري الفرنسي 

املوسم املاضي برصيد 18 هدفا انتقل الى صفوف مرسيليا عام 2005.

تلقى مهاجم مانشس���تر س���يتي 
التوغولي إميانويل أديبايور من إدارة 
ناديه أخبارا سيئة مفادها أنه أصبح 
مبقدوره الرحيل عن ملعب الس���يتي 

أوف مانشستر بعد موسم واحد فقط � 
سجل خالله 14 هدفا � مع السيتيزنس 
قادما من األرس���نال مقابل 25 مليون 

جنيه استرليني.

أحرز تفنتي لقب مس���ابقة الكأس 
الس���وبر الهولندية للمرة األولى في 
تاريخه بفوزه على أياكس أمستردام 
1-0 في أمس���تردام. وسجل لوك دي 
يونغ )8( هدف املب���اراة الوحيد بعد 

خطأ في التمرير م���ن حارس املرمى 
الدولي مارتن ستيكيلنبورغ الى زميله 
الدولي اآلخر غريغوري فان در فيل. 
ولوك هو الشقيق األصغر لالعب أياكس 

سيم دي يونغ.


