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35 أعار نادي مان يونايتد وصيف بطل 
اجنلترا مهاجمه السنغالي الدولي مامي 
بيرام ضيوف الى بالكبيرن روفرز ملوسم 

واحد. 
ووص���ل ضي���وف )22 عام���ا( الى 
ملعب اولد ترافورد املوسم املاضي من 
نادي مولده النرويجي، النادي السابق 

للنرويجي اولي غونار سولسكيار، حيث 
سجل 33 هدفا في 75 مباراة.

ولعب ضيوف 6 مباريات مع الشياطني 
احلمر املوسم املاضي مسجال هدفا وحيدا 
في مرم���ى بيرنلي. وذك���رت الصحف 
البريطاني���ة ان داني ويلبيك س���يترك 

الفريق ايضا متجها الى سندرالند.

اقترب البرازيلي جوليو بابتيستا مهاجم روما اإليطالي من ارتداء 
قميص غلطة سراي التركي بعدما توصل الناديان التفاق حول قيمة 

الصفقة، وذلك حسبما أكد موقع »توتو ميركاتو ويب« اإليطالي.
وأف���اد املوقع بأن روما وافق على بيع املهاجم صاحب ال� 28 عاما 
مقاب���ل 5 ماليني يورو بجانب بعض احلوافز وال يتبقى اآلن س���وى 
االتفاق بني بابتيستا والنادي التركي والذي قد يحسم خالل الساعات 

القليلة املقبلة.

بابتيستا يقترب من الرحيل إلى غلطة سرايمان يونايتد يعير ضيوف إلى بالكبيرن

من يجري قبل اآلخر نحو باكورة ألقاب املوسم في اجنلترا؟!

)أ.ف.پ( بولت يلهث للحاق بغاي دون جدوى قبل خط النهاية  

)رويترز( كاكا يغادر مستشفى مونيكا كلينيك في بلجيكا بصحبة زوجته كارولينا  

مورينيو: ليس لدي الوقت للنحيب من أجل كاكا
أقمنا مباراة بني فرق بعشرة العبني 
ضد ستة وقد فاز فريق الستة 2 
- 0، هذا يقوي الناحيتني البدنية 
والذهنية، مثال آخر عندما أردت 
استبدال كريستيانو رونالدو في 
الدقيقة 60 طل����ب مني عدم فعل 
ذلك وهذا يظهر القوة الذهنية التي 
لدى هذا الفريق«. وتابع قائال »أنا 
أمضيت وقتا قصيرا هنا ولكني 
عرفت ماهية هذا الفريق وأحب أن 
أدخل ضمن تاريخ ريال مدريد«.

وبخص����وص كاكا أكد أن أهم 
شيء هو أنه اآلن »قد أجرى العملية 
وليست هناك شكوك حول تعافيه 
إضافة إلى أني وكقائد للمجموعة ال 
أستطيع إضاعة وقتي في النحيب 
على العب ما فلدي العبون آخرون 
أتعامل معهم، ليست لدي شكوك 
في طاقمنا الطبي ولن أحتدث أكثر 

عن كاكا مادام خارج الفريق«.
في النهاية وبخصوص التعاقدات 
اجلديدة فقد أكد أن النادي يقوم مبا 
يجب وهو يعرف احلالة الرياضية 
للفريق ويعرف األماكن التي يجب 

أن تدعم وسيقوم بالالزم.
بدوره، عبر حارس وقائد ريال 
مدريد اإلسباني إيكر كاسياس عن 
حزنه البالغ حلالة ريكاردو كاكا 
التي وصل إليها بعد ضغطه على 
إصابته وعلى آالم����ه ما أدى إلى 

تفاقمها.
وأضاف »كلنا حزينون أيضا 
ألن����ه زميل رائ����ع وكل العالم قد 
يتحدث ويعط����ي رأيه ويقول ما 
يش����اء لكن نحن الذين عاشرناه 
عن قرب نعرف من هو كاكا وهو 

اآلن محبط«.
من جهة اخرى، اضطر الالعب 
اجلديد في صف����وف ريال مدريد 
إلى  االملان����ي س����امي خضي����رة 
االنسحاب من تدريبات الفريق اول 
من امس بسبب آالم حادة أصابته 
في ظفر قدمه اليسرى وذلك بعد 

استئذانه من املدرب مورينيو.
وسيلعب ريال مدريد مباراته 
الودية الثانية في الواليات املتحدة 
امام غاالكسي في اخلامسة والنصف 
فجرا بتوقي����ت الكويت، ويلعب 
برشلونة مع غوان بكني في الصني 
عند الثانية ظهرا وس����تنقل على 

اجلزيرة الرياضية +2.

كاكا وأن الالعب اآلن يتعالج وهو 
ليس حتت إمرته، مشيرا إلى أن 

عمل الفريق هو األهم.
وأضاف مورينيو »نحن نحاول 
البدنية  الناحي����ة  التحس����ن من 
والذهني����ة في نفس الوقت فمثال 

شيء يسير بشكل عظيم«.

مورينيو: الفريق أهم

وأكد املدرب البرتغالي للريال 
جوزيه مورينيو أنه غير مستعد 
إلضاعة املزيد من الوقت في حالة 

أنه يعاني الكثير من األلم«.
واضاف »كان ميكن أن تنتهي 
حياته املهنية ألن اإلصابة خطيرة 
للغاية، كان من املمكن أن تدمره 
إلى األبد لكن حلس����ن احلظ متت 
معاجلته في الوقت املناسب وكل 

اعت����رف صانع ألع����اب ريال 
مدريد االسباني والدولي البرازيلي 
ريكاردو كاكا أنه كان يواجه مشاكل 
في ركبته قبيل املشاركة في كأس 
العال����م، لكنه لم يك����ن يظن أنها 
التوقف  الذي يس����تحق  بالشيء 

ألجله وأخذه محمل اجلد.
وط����ار كاكا إل����ى مدريد عقب 
ش����فائه من العملية التي أجراها 
والتي س����تبعده لثالثة أو أربعة 
أش����هر عن املالعب، وفي مقابلة 
لصحيفة »املاركا« االسبانية قال 
»فيما كنت أعالج مشكلة فخذي، كنا 
نعرف أنني سأعاني من عدم إتزان 
عضلي واألطباء كانوا يعلمون أنني 
أتألم، كلنا كن����ا نعلم ذلك لكنني 
تصورت أن هذه اآلالم فقط بسبب 

مشكلة فخذي«.
وتابع »بعد نهاية كأس العالم، 
ذهبت لالجازة للتعافي على هذا 
االعتقاد، لكنني أرى اآلن أن األمر 
جدي، سأقضي وقتا حزينا لكنني 

سأعمل بجد فيه للعودة«.
وشكر كاكا مورينيو على دعمه 
له قائال »لقد كان لطيفا جدا معي 
وقال ل����ي إنه يريدن����ي أن أعود 
جاهزا 100% وه����ذا األمر جعلني 

سعيدا«.
من جهته، أك����د الطبيب مارك 
مارتنز املشرف على عالج كاكا أن 
اإلصابة التي تعرض لها األخير أكثر 
خطورة مما كان متوقعا، مشيرا 
إلى أن »حياته في خطر بالغ« بعد 
ف����ي الغضروف  تعرضه لتمزق 
املفصلي وأن وضع البرازيلي كاكا 
سيكون سيئا جدا لو رفض إجراء 

العملية اجلراحية.
واصيب كاكا في املباراة الثانية 
في نهائيات كأس العالم واستمر 
في اللعب على الرغم من األلم احلاد 
والذي تسبب في تفاقم اإلصابة، 
البلجيكي  وعن ذلك قال الطبيب 
»كاكا ب����دأ يلعب مع نوع من عدم 
الراحة وانتهى به املطاف مع ألم 

مبرح«.
وتابع مارتنز بقوله »أنا أفهم 
أنه يريد املشاركة في هذه املسابقة 
الت����ي تعد فريدة م����ن نوعها كما 
أن ريكاردو تع����رض للكثير من 
الضغوط ولهذا اضطر لبذل الكثير 
أمام هولندا وتشيلي وعندها أدركت 

نجم البرازيل يعترف بمعاناته من اإلصابة قبل المونديال.. وطبيبه يؤكد أن وضعه كان خطرًا

عالمية متفرقات

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي عن بيع 
العب وسطه هرنانيس الفائز بجائزة أفضل 
العب برازيلي عام 2008 إلى فريق التس����يو 
املنتمي لدوري الدرجة األولى االيطالي لكرة 

القدم.
تغلب ميالن االيطال��ي على باناثينايكوس 
اليوناني 5-3 بركالت الترجيح بعد تعادلهما 0-0 
في مباراة ودية في كرة القدم أقيمت في بونتيك 

في الواليات املتحدة األميركية.
ستكون مهمة الفرق الكبيرة سهلة نسبيا 
في امللحق املؤهل الى دور املجموعات في مسابقة 
الدوري االوروب����ي لكرة القدم )يوروبا ليغ( 
مبوجب القرعة التي س����حبت أمس االول في 
نيون السويسرية. وفي أبرز اللقاءات، يلعب 
التركي،  ليڤربول االجنليزي م����ع طرابزون 
ويوڤنت����وس االيطالي مع ش����تورم غراتس 
النمسوي في اختبارين سهلني بالنسبة الى 

الفريقني العريقني.

قال االحتاد الفرنسي لكرة القدم إن خمسة 
العبني مبنتخب فرنسا الذي شارك في نهائيات 
كأس العالم يواجهون حتقيقا تأديبيا لدورهم في 
مش��وار الفريق املخيب لالمال في البطولة التي 
اقيمت ف��ي جنوب افريقيا. وأضاف االحتاد في 
بيان أن الالعبني اخلمسة هم القائد باتريس ايفرا 
ونيكوال انيلكا وايريك ابي��دال وفرانك ريبري 

وجيرميي توالالن.
اعلن مدرب منتخب ايطاليا لكرة القدم 
اجلديد تشيزاري برانديلي تشكيلة »اآلزوري« 
ملباراتها الدولية الودية امام ساحل العاج بعد غد 
الثالثاء في لندن في اطار االستعدادات لتصفيات 
كأس اوروبا 2012. واعاد برانديلي مهاجمي انتر 
ميالن ماريو بالوتيلي وسمبدوريا انطونيو 
كاسانو الى التشكيلة بعدما استبعدهما سلفه 
مارتش����يلو ليبي من تشكيلة نهائيات كأس 
العالم االخيرة في جنوب افريقيا والتي ودعتها 
ايطاليا حاملة اللقب من الدور االول في اسوأ 

مشاركة لها في تاريخ النهائيات.

غاي يلحق الخسارة األولى ببولت
منذ عامين في لقاء ستوكهولم

جنح االميركي تايسون غاي في التفوق على 
اجلامايكي اوساين بولت البطل العاملي واالوملبي 
وحامل الرقم القياسي العاملي في سباق 100 متر، 
عندما احرز املركز االول في لقاء ستوكهولم اللعاب 
القوى، اجلولة احلادية عشرة من الدوري املاسي، 

أمس االول. 
 وقطع غاي وصيف بولت في مونديال برلني 
2009، مس���افة الس���باق بزم���ن 9.84 ثوان امام 

اجلامايكي الذي سجل 9.97 ثوان، والترينيدادي 
ريتشارد طومسون )10.10 ث(.

وهي اخلسارة االولى لبولت في سباق 100م 
منذ عام 2008 على املضمار ذاته في ستوكهولم 
عندما خسر امام مواطنه اسافا باول الغائب االكبر 

عن السباق بسبب االصابة.
ومنذ ذلك احلني حقق بولت 14 فوزا في السباقات 

النهائية ملسافة 100 م قبل ان يسقط امام غاي.

مان يونايتد وتشلسي يبحثان عن دفعة معنوية في درع المجتمع   

نيمانيا فيديتش من مان يونايتد، 
ول���م يكن العبو تشلس���ي أفضل 
على غرار العاجي ديدييه دروغبا، 
الفرنسي نيكوال أنيلكا، جون تيري، 
فرانك المب���ارد والنيجيري جون 

أوبي ميكيل.

هولندا

استهل تونتي انشكيده حملة 
الدفاع ع���ن لقبه بط���ال للدوري 
القدم بسقوطه  الهولندي في كرة 
في فخ التعادل السلبي امام مضيفه 
رودا كيركراده أمس االول في افتتاح 
املرحلة االولى. وكان تونتي انشكيده 
توج املوسم املاضي باللقب للمرة 
االولى في تاريخه. وتختتم املرحلة 
اليوم فيلعب فيينورد روتردام مع 
اياكس  اوتريخت، وغرونيغن مع 
امستردام، وفيتيس ارنهم مع ادو 

الهاي، وبريدا مع الكمار.

وسيغيب احلارس التشيكي بيتر 
تشيك، املدافعان البرازيلي اليكس 

والبرتغالي جوزيه بوسينغوا.
وخضع دروغبا )32 عاما( نهاية 
الشهر املاضي لعملية جراحية لعالج 
اصابة ف���ي ثنية الفخذ عانى منها 
اغلب فترات املوسم املاضي. وعلق 
انشيلوتي على تشكيلته: »اعتقد 
ان العائدين من كأس العالم ليسوا 
جاهزين 100%، لكنهم بحاجة للعب«. 
في املقابل اعتبر فيرغس���ون )68 
عاما(، ان روني والدولي الس���ابق 
ماي���كل اوين )30 عاما( الذي غاب 
عن املونديال، سيشاركان في اللقاء: 
»رون���ي وأوين بحاجة للعب على 
االقل 45 دقيقة في مباراة اليوم«. 
لكن م���ا أظهره جنوم الفريقني في 
مونديال جنوب أفريقيا االخير، كان 
مثيرا للشفقة، فعانى واين روني، 
الفرنسي باتريس ايفرا والصربي 

التي اجراها مان  الواعدة  الصفقة 
باستقدام املهاجم املكسيكي الدولي 
خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« 
)22 عاما( الذي كشف عن موهبة 
كبي���رة منذ قدومه الى ملعب اولد 
تراف���ورد. أما من جهة تشلس���ي، 
فيأمل املهاجم الواعد الفرنسي غايل 
كاكوتا ان يفتح له انشيلوتي باب 
املشاركة في الشوط الثاني. وسمى 
أنشيلوتي التشكيلة التي ستشارك 
في املباراة، وس���تكون مؤلفة من 
البرتغال���ي هيالريو،  احل���ارس 
الصربي برانيسالف ايفانوفيتش، 
جون تيري، البرتغالي باولو فيريرا، 
أشلي كول، الغاني مايكل ايسيان، 
فرانك المبارد، النيجيري جون أوبي 
ميكيل، العاجي س���الومون كالو، 
الفرنسيني نيكوال أنيلكا وفلوران 
مالودا، في حني س���يبقى العاجي 
ديدييه دروغبا على مقاعد البدالء، 

والبرازيل���ي راميريس من بنفيكا 
البرتغالي.

وقبل اسبوع على بداية الدوري 
االجنلي���زي املمتاز الذي توج فيه 
»الزرق« بفارق نقطة عن »الشياطني 
احلمر«، ستعطي مباراة اليوم صورة 
عن الفريقني بعد انهاء استعداداتهما 

للموسم املقبل.
من جهته، اعتبر فيرغسون ان 
تشلسي سيكون منافسه االخطر 
للفوز بلقب الدوري هذا املوس���م: 
»لقد احرزوا الدوري والكأس املوسم 
املاضي«. وس���يغيب عن يونايتد 
الفرنسي باتريس  الظهير االيسر 
ايفرا الذي اعطاه مدربه اس���بوعا 
اضافيا للراحة، والعب الوسط مايكل 
كاريك الصابته في كاحله االربعاء 
املاضي، باالضاف���ة الى البرازيلي 
اندرس���ون واملداف���ع الدولي ريو 
الى  فرديناند. وس���تتجه االنظار 

يسعى تشلسي بطل الثنائية الى 
مواصلة النتائج الرائعة التي حققها 
املوسم املاضي عندما يواجه وصيفه 
مان يونايتد في مباراة درع املجتمع 
االجنليزية لكرة القدم اليوم على 
ملعب وميبلي الشهير في العاصمة 

لندن.
وجنح الفريق االزرق في خطف 
الدوري والكأس في املوسم  لقبي 
املاضي، بقيادة مدربه االيطالي كارلو 
انشيلوتي الذي أعاد نكهة االلقاب 
الى خزائن النادي، بعدما استهلها 
في االلفية الثالثة البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
يبدأ أنش���يلوتي، مدرب ميالن 
ويوڤنت���وس االيطاليني س���ابقا، 
موس���مه مرة جديدة مبباراة درع 
املجتمع ومبصافح���ة مدرب مان 
يونايتد السير االسكوتلندي اليكس 

فيرغسون.
وكان تشلسي أحرز لقب درع 
املجتمع املوسم املاضي للمرة الرابعة 
في تاريخه بفوزه على مان يونايتد 
بركالت الترجيح )4-1( بعد انتهاء 

الوقت االصلي بالتعادل 2-2.
وسبق لتشلس���ي الفوز بلقب 
الدرع ايضا أعوام 2005 )2-1 على 
حساب ارسنال( و2000 )2-0 على 
حساب مان يونايتد( و1955 )0-3 
على حس���اب نيوكاسل(، في حني 
احرزها م���ان يونايتد ثالث مرات 
في االلفية اجلدي���دة أعوام 2003 

و2007 و2008.
وهذه املرة الرابعة التي يتواجه 
فيها الفريقان في درع املجتمع، علما 
ان املباريات السابقة انتهت جميعها 

بركالت الترجيح.
فعام 2007 فاز م���ان يونايتد 
4-2 بعد التعادل 1-1، وكرر الفوز 
بعد 10 س���نوات بنتيجة 3-0 بعد 
التعادل 1-1، قبل فوز تشلسي في 

العام املاضي.
وخض���ع تشلس���ي لبع���ض 
التغيي���رات عن املوس���م املاضي، 
فرحل االملاني ميكايل باالك وجو 
كول واملداف���ع البرازيلي بيليتي، 
واس���تقدم انشيلوتي العب وسط 
ليڤربول االسرائيلي يوسي بنعيون، 

تونتي أنشكيده يتعثر في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الهولندي

تشلسيمان يونايتد
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ساويرس ينافس لشراء نادي روما

العب سعودي في قائمة إنتر

ذكرت مصادر إعالمية إيطالية 
أن رجل األعمال املصري جنيب 
ساويرس رئيس مجلس إدارة 
شركة »أوراس����كوم تليكوم« 
واملس����اهم األكبر في مؤسسة 
»وين����د« اإليطالي����ة للهواتف 
احملمول����ة قدم عرض����ا مغريا 
لش����راء نادي روم����ا االيطالي 

لكرة القدم.
»إل  صحيف����ة  وقال����ت 
س����ولي 24 أوري« االقتصادية 
املتخصصة الصادرة في ميالنو 
ان ساويرس رفع قيمة عرضه 
لش����راء النادي املصنف ضمن 
فرق الدرج����ة األولى، من 100 
مليون إل����ى 130 مليون يورو، 
كما أبدى استعداده لكي تبقى 
الرئيسة احلالية للنادي روسيلال 
سينسي في منصبها في حال 

إمتام الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود 
منافسني رئيسيني لساويرس، 
أولهما مليونير صيني مقرب 
م����ن حكومة بك����ني، طلب من 

س����فير ب����الده ف����ي العاصمة 
االيطالية »جس نبض« مجموعة 
»أونيكريديت« املصرفية صاحبة 
النادي، في  أغلبية األسهم في 

حالة تقدمه بعرض.

أثار وجود اسم الشاب السعودي حسام الزبيدي في 
قائمة نادي انتر ميالن اجلديدة التي تستعد للموسم 
الكروي املوش���ك على االنطالق تساؤالت الكثير ممن 
ارتادوا موقع »توتو ميركاتو« االيطالي اخلاص بانتقاالت 
الالعبني في الدوري االيطالي. ومت منح الشاب السعودي 
)18 عاما( الذي لم تكشف هويته بعد ولم يجر وضع 
صورة خاصة به، الرقم 50 ضمن العبي الفريق، وذلك 
حس���بما ذكرت صحيفة »الشرق األوسط« امس. كما 
مت التعريف مبركزه على انه يلعب في منطقة الدفاع، 
وانه انضم للنادي منذ موس���مني، حيث لعب للفريق 
الرديف بالنادي قبل ان يجري تصعيده للفريق االول 
هذا العام. هذا وقد وضع الى جانب اسم الزبيدي في 
موق���ع »توتو ميركاتو« علم بالده الس���عودية. وفي 
حال اس���تمرار الزبيدي ضمن قائمة انتر ميالن فانه 
سيكون الالعب السعودي االول الذي يلعب في الدوري 
االيطالي، كما انه سيكون احد ابرز احملترفني السعوديني 
في اخلارج بعدما فشلت معظم جتارب الالعبني الذين 

احترفوا خارج السعودية.

شعار نادي روماجنيب ساويرس

حسام الزبيدي سيكون حتت انظار مدرب انتر بينيتيز


