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»السامبا« بوجه جديد أمام أميركاكول يتجاهل كابيللو

 بن عرفة إلى نيوكاسل

 مايكون باق في إنتر ميالن

بعد نهاية مباراة درع املجتمع االجنليزي الذي جمع مان يونايتد 
وتشلسي والتي انتهت لصالح االول 3-1، ومع بدء مراسم االحتفال 
وتقدمي امليداليات للفريقني، رفض ظهير أيسر تشلسي واملنتخب 
اإلجنليزي آشلي كول مصافحة مدرب منتخب بالده املدرب االيطالي 
فابيو كابيللو الذي تواجد في املنصة الشرفية باملقصورة الرئيسية 
مبلعب وميبلي حيث رفض كول مصافحة كابيللو بعد أن مد األخير 
يده لذلك، وهي اللقطة التي ستزيد من مشاكل الالعب في اجنلترا 
وبالتحديد مع املنتخب االجنليزي وتثير الكثير من التساؤالت في 
املستقبل القريب. وكان في الطابور أمام كول قائد تشلسي جون 
تيري الذي رد التحية للمدرب االيطالي وصافحه فيما تعمد كول 

جتاهله وكأنه ال يراه.
من جهة اخرى، اعترف االيطال���ي فابيو كابيللو انه ال يعرف 
كيفية حتس���ني معنويات الالعبني في املنتخب االجنليزي والتي 
تعتبر عامال اساس���يا في العودة الى االجنازات، وكانت سببا في 

املشاركة املخيبة في نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا.

يواجه منتخب البرازيل اجلديد بقيادة املدرب مانو مينيزيس 
نظي���ره األميركي في مباراة دولية ودية مقررة اليوم في ايس���ت 
روثرفورد. ومت بيع أكثر من 60 ألف تذكرة ملواجهة الفريق املضيف 
مع بطل العالم 5 مرات، والتي ستقام على امللعب اجلديد لفريقي 

نيويورك غاينتس ونيويورك غيتس لكرة القدم االميركية.
واملباراة هي األولى الرس���مية ملينيزيس الذي استلم تدريب 
املنتخب البرازيلي خلفا لكارلوس دونغا الذي أقيل من منصبه بعد 
خروج املنتخب من ربع النهائي في مونديال جنوب افريقيا على 
يد هولندا. ولم يستدع مينيزس سوى 4 العبني ممن شاركوا في 
النهائيات وهم راميريس املنتقل حديثا الى تشلسي ومدافع ميالن 
تياغو سيلفا ومدافع برشلونة دانيال الفيش ومهاجم مانشستر 
سيتي روبينيو. وفضل مينيزس استدعاء العبني شبان، بعضهم 
م���ن دون أي خبرة دولي���ة، مثل نيمار في الهج���وم ورينان في 
حراسة املرمى، وأعطى األفضلية لالعبي الدوري احمللي، ليتخلى 
عن مايكون، لوس���يو، جوان، كاكا، ولويس فابيانو، وأبقى على 

استبعاد صانع األلعاب رونالدينيو واملهاجم أدريانو.
في املقابل، فإن املنتخ���ب األميركي بقيادة مدربه بوب برادلي 
يضم 14 العبا ممن شاركوا في النهائيات وخرج في الدور الثاني 
أمام غانا. وقد تكون املباراة األخيرة للمدرب برادلي الذي ينتهي 

عقده مع االحتاد احمللي في ديسمبر املقبل.
وسيلعب اليوم أيضا املنتخب اإليطالي مع ساحل العاج.

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مهاجم مرسيليا بطل الدوري 
الفرنس���ي لكرة القدم الدولي حامت بن عرفة سيبدأ مفاوضات مع 
نيوكاس���ل العائد حديثا الى الدوري االجنليزي في أفق انضمامه 
الى صفوفه وذلك بعد توصل الناديني الى اتفاق بخصوص إعارته 
ملدة عام واحد. وتوص���ل الطرفان الى اتفاق بخصوص إعارة بن 
عرفة ملدة موسم واحد مقابل 1.2 مليون يورو مع إمكانية الشراء 

في نهاية املوسم دون الكشف عن قيمة الصفقة.

أعل���ن رئيس انتر ميالن صاحب الثالثية التاريخية املوس���م 
املاضي )الدوري والكأس احملليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا( 
ماسيمو موراتي ان مدافعه ومنتخب البرازيل لكرة القدم مايكون 
باق مع الفريق هذا املوسم على الرغم من االهتمام الذي أبداه ريال 

مدريد االسباني بخدماته.
وقال موراتي في تصريح���ات صحافية »مايكون باق في انتر 
مي���الن. لقد أبدت أندية اخرى اهتمامه���ا بخدماته.. يعتقدون انه 
العب جيد. انه العب جيد لدرجة ان ذلك رمبا اقنعني بعدم بيعه. 

مايكون لم يعد في سوق االنتقاالت«.

أشلي كول رفض رد التحية لكابيللو

عشرة مدافعني شباب سحبوا بساط النجومية من املخضرمني

الشباب أزاحوا المخضرمين في دفاعات عمالقة أوروبا

العاصمة البرتغالية.

ديڤيد لويز

يعتقد الكثيرون أن هذا الالعب 
الشاب صاحب ال� 23 ربيعا برتغالي 
اجلنسية لكنه في احلقيقة مدافع 
برازيل����ي يلعب لن����ادي بنفيكا، 
استطاع أن يفرض نفسه ويصنع 
لنفسه اسما في وقت وجيز جدا، 
املدير الفني لريال مدريد خوزيه 
مورينيو يريده بشدة لكن بنفيكا 
يشترط أكثر من 26 مليون يورو 

لتسريحه.

ليوناردو بونوتشي

ف����ي نادي  املداف����ع اجلدي����د 
يوڤنتوس القادم من باري إلصالح 
الدفاعية لليوڤي يتوقع  املشاكل 
له أن يكون اس����ما كبيرا من بني 
أسماء املدافعني في أوروبا، فسنه 

ال يتعدى 23 عاما.

االيرلندي الش���مالي )22 عاما( 
بشكل كامل خلالفة فرديناند، قدم 
هذا الالعب مستوى جيدا املوسم 
املاضي ليفوز بثقة فيرغس���ون 
وهو مرشح للبروز هذا املوسم 

وتفجير إمكانياته.

فابيو كوينتراو

 املداف���ع الدولي البرتغالي 
صاحب ال� 22 ربيعا، يلعب في 
بنفيكا منذ أن مت اس���ترجاعه 
املوسم املاضي بعدما كان معارا 
لنادي سرقس���طة االسباني، 
ويحظى باهتمام شديد من كارلو 
أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي 
وأيضا رافاييل بنيتيز مدرب 
إنتر ميالن وذل���ك بعد تألقه 
مع منتخب بالده في مونديال 
جنوب افريقيا املنقضي، وفي 
حال بقائه ف���ي بنفيكا يتوقع 
له موس���م بارز م���ع ن�����ادي 

بخصوص املواهب الدفاعية التي 
تشتهر بها منذ عقود، نشأ كيليني 
ف���ي نادي ليفورن���و وتألق مع 
الفريق األول سنة 2004 لينتقل 

بعدها إلى اليوڤي.

مارتن سكرتل 

قدم املدافع السلوڤاكي مارتن 
س���كرتل عروضا قوية للغاية 
السابق زينيت سان  مع فريقه 
بطرسبورغ الروسي فلفت أنظار 
أكبر األندية األوروبية وقتها لكن 
ليڤربول هو من فاز بخدمات هذا 
الالعب الصلب من جميع النواحي، 
ميتاز بطول فارع وصالبة بدنية 

ممتازة.

جون ايفانز

بكل تأكيد مدرب مان يونايتد 
أليك���س  الس���ير  االجنلي���زي 
فيرغسون سيبدأ بتحضير املدافع 

العبون استطاعوا رغم صغر 
سنهم أن يسحبوا البساط من حتت 
أقدام العبي اخلبرة واألسماء الرنانة 
على مستوى خط الدفاع في عالم 
القدم، وذلك بفضل جديتهم  كرة 
وحماسهم إضافة إلى مواهبهم التي 
تزخر بالفنيات. ورصد موق����ع 
»ايه.ار.تي« في هذا التقرير قائمة 
تضم أفضل 10 مدافعني شباب في 

العالم وهم كالتالي:

 سيرخيو راموس 

النجم االسباني البالغ من العمر 
24 عاما فقط مما يؤكد أنه استثمار 
طويل األمد وناجح جدا مع ريال 
مدريد، فرض نفس����ه كواحد من 
أفضل الالعبني ف����ي مركزه على 
مس����توى العالم قبل عدة مواسم 

في فريق بحجم ريال مدريد.

جيرارد بيكيه

العمالق في برشلونة يواصل 
تقدمي الع����روض املميزة رغم أن 
عمره لم يتجاوز الثالثة والعشرين، 
بيكي����ه يعد أحد نق����اط التحول 
في مسيرة برش����لونة في الفترة 
األخيرة بعد أن نش����أ في مدرسة 

هذا الفريق. 

تياغو سيلڤا

البرازيلي  الش����اب  وصل هذا 
صاح����ب ال� 25 عام����ا في صيف 
2009 إلى ميالن االيطالي وس����ط 
تكهنات بتألقه بعد ما قدمه مع ناديه 
البرازيلي،  السابق فلومينينسي 
مدافع ذكي جدا، سريع وموهوب، 
وموسم واحد مع الروسونيري كان 
كفيال بأن يرسخ اسمه في مفكرة 

عمالقة كرة القدم.

 توماس فيرمايلن 

واحد من أبرز املواهب الشابة 
التي اصطادها آرس���ني فينغر 
مدرب آرسنال االجنليزي املوسم 
املاضي من نادي أياكس أمستردام 
الهولندي، س���نه 24 عاما فقط، 
ويستطيع هذا البلجيكي أن يكون 
ضمن األفضل في العالم اذا واصل 

تطوره.

جيورجيو كيليني

املداف���ع اإليطال���ي لفري���ق 
يوڤنتوس، املدرس���ة االيطالية 
بالتأكيد غني���ة عن كل تعريف 

عالميةمتفرقات

وتعليقصورة

اكد جناح منتخب صربيا ونادي سسكا موسكو 
الروسي ميلوش كراسيتش امس انه توصل الى اتفاق 

لالنتقال الى يوڤنتوس االيطالي.
أقال دينامو زغ��رب الكرواتي مدربه فليمير زايتش 

بعد ثالثة أشهر فقط من توليه املنصب.
أعرب جنم املنتخب األملان���ي املخضرم واملدرب 
احلالي لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن فيليب الم أحق 

بشارة قائد الفريق من مايكل باالك.
أبهرت العبات كرة القدم النسائية النيجيريات عشاق 
اللعب��ة، فبعد األداء القوي لالعبات نيجيريا في مس��ابقة 
كأس العالم النس��ائية التي اس��تضافتها أملانيا. وحصلن 
على العديد الهدايا، ومن أغربها إعطاء مؤسسة »توم.توم« 
كبرى مؤسسات إنتاج احللوى والعلكة في نيجيريا صكوكا 
اس��تهالكية مدى احلياة لالعبات يتيح لهن احلصول على 
منتجات الش��ركة لهن وألفراد عائالته��ن مجانا من كافة 

موزعي املؤسسة في جميع مناطق نيجيريا.

ديڤيد بيكام ينال جائزة »الرجل الرياضي« في حفل 
اختيار جوائز املراهقني في مس���رح غيبسون بوالية 
كاليفورنيا في أميركا       )أ.ف.پ(

باتريس ايفرا أبدى تذمره من طريقة مدربه السابق في املنتخب الفرنسي رميون دومينيك

إيفرا: هناك من يهاجمني دون معرفة ما حدث

»الباڤاري« يرفض سفر ريبيري لإلدالء بأقواله في فضائح المونديال
منع بايرن ميونيخ األملاني العبه الفرنسي 
فرانك ريبيري من السفر إلى باريس األسبوع 
املقب���ل لإلدالء بأقواله أمام جلنة خاصة تابعة 
لالحتاد الفرنس���ي لكرة الق���دم، حول األعمال 
غير االنضباطية التي شهدها معسكر منتخب 

»الديوك« خالل مونديال جنوب أفريقيا.
وجاء الرفض القاطع على لسان نائب رئيس 
النادي الباڤ���اري كارل هاينز رومينيغه الذي 
أوض���ح »ال ميكن أن يقوم االحتاد الفرنس���ي 
باستدعاء ريبيري بصورة تعسفية أو أال يتمكن 

الالعب من الوفاء بالتزاماته جتاه النادي«.
ولن يسمح بايرن ميونيخ بسفر الالعب نظرا 
ألن استدعاءه لم يتم بالتنسيق مع النادي وفقا 
لرومينيغه الذي أوضح أيضا أن لوائح االحتاد 
»فيفا« ال تنص صراحة على استدعاء الالعبني 

لهذا السبب.
وأبلغ النادي قراره كتابة إلى الرئيس اجلديد 

لالحتاد الفرنسي فرناند دوشوسوي.
من جهته أعرب قائد املنتخب الفرنسي لكرة 
القدم ونادي مان يونايتد االجنليزي باتريس 
إيفرا عن دهشته الكبيرة بعد قرار مثوله أمام 
اللجنة التأديبية في االحتاد الفرنسي جنبا إلى 
جنب مع زمالئه ايريك أبيدال، فرانك ريبيري، 

جيرميي توالالن ونيكوال أنيلكا ملناقشة الفضيحة 
التي حدثت في نهائيات كأس العالم حيث كان 
ايفرا هدفا لهجمات عديدة وخصوصا من ليليان 
تورام الذي طلب حظره الدائم من منتخب فرنسا، 
وقال ايف���را: »هناك من وصفن���ي بالقذر دون 

معرفة ما حدث«.
وناقش الظهير األيس���ر احللقات الرئيسية 
للفشل الفرنس���ي خالل كأس العالم وأضاف: 
»دومينيك؟.. كان هناك مزيد من احلوارات مع 
املدرب، جوركوف؟.. قرر دومينيك قطع رأسه 
بنفسه قبل املباراة ضد املكسيك، قضية أنيلكا؟ 
كان هناك تبادل للكلمات مع رميون دومينيك 
ولكن ال أحد من هؤالء أفش���ى شيئا لصحيفة 
ليكيب، قرار اإلضراب؟ البعض طرح فكرة القيام 

بشيء إلظهار الشعور بالضيق من اجلميع«.
وتابع بقوله: »أنا مندهش ألنني شعرت بأن 
اجلميع يريد فتح صفحة جديدة بعد نهائيات 
كأس العالم، يجب علينا أن نفكر في املستقبل 
وملاذا علينا معاقبة الغير؟ لقد حاولت التواصل 
مع ليليان تورام ألشرح له ما جرى في أعقاب 
البيان الذي يدعو الستبعادي ولكنه لم يستجب 
ثم تركت رسالة وهو قد تظاهر بأنه ال يعرف 
ش���يئا عن تلك الرس���ائل، من السهل القول ان 

اسمي كان وراء الفضيحة دون معرفة ما جرى، 
ما قمنا به في جنوب افريقيا كان خطيرا ولكن 

ملاذا يضع الزيت على النار؟«.
وأضاف إيفرا: »كان هناك املزيد من األحاديث 
مع املدرب قبل املباراة الودية أمام كوستاريكا 
وطلب منه بعض الالعبني املشاركة بشكل أكبر 
وأن يقدم لنا املزيد من التعليمات ولكنه يقول انه 
يتعرض لهجوم من الالعبني ويرفض احلوار وأنا 
قد تلقيت شكاوى من كل زمالئي، هناك استياء 
الفتقار املدرب للعمل التكتيكي واملناورات التي 
اعتادوا عليها في أنديتهم وأنا حاولت أن أنقل 
الرسالة إلى مساعده والنتائج كانت بانخفاض 

مستوى املنتخب تدريجيا«.
وعن رف���ض الالعبني التدري���ب، قال ايفرا 
»كان كل ش���يء مخططا له في الليلة السابقة 
واملدرب رأى أن ش���يئا ما كان يحدث على قدم 
وس���اق، دومينيك حاول ثني الالعبني عن ذلك 
ثم س���ألت زمالئي عدة مرات إن كانوا يرغبون 
في اخل���روج من احلافلة واإلجابة ال أحد يريد 
اخلروج، بعد ذلك قرأ املدرب البيان الذي أصر 
دومينيك على قراءته بنفسه، الالعبون واجلهاز 
الفني يريدون معرفة احلقيقة وأنا كنت صادقا 
في النهاية مع اجلميع وقدمت كل شيء بصفتي 

كابنت الفريق، أنا أقول هذا للذين ال يعرفون ما 
حدث وهذه هي النتيجة، أنا ال أرى مس���تقبلي 
دون منتخب فرنسا، هذا هو بلدي والشدائد ال 

جتعلني أهتز«.

تورام يطالب بإبعاد ايفرا

من جهته، اكد أس���طورة املنتخب الفرنسي 
واملسؤول احلالي في االحتاد الفرنسي ليليان 
تورام أن قائد الديوك في مونديال جنوب افريقيا 
إيفرا مسؤوال عن الفوضى التي سادت املعسكر 
الوطني، مشيرا إلى أن األخير غير مؤهل حلمل 

شارة القيادة.
وقال تورام لصحيفة »ليكيب« الفرنس���ية: 
»أطالب أن يعاقب كل من أساء للمنتخب الفرنسي 
وأخص بالذكر إيفرا الذي أمتنى بأال ينضم مرة 

أخرى للمنتخب«.
وأوضح: »عندما كنت قائدا للمنتخب كنت 
اعرف أن هناك مس���ؤولية كبي���رة ملقاة على 

عاتقي، أما إيفرا فكان غير مهتم باألمر«.
اجلدير بالذكر أن املنتخب الفرنسي لعب ثالث 
مباريات في املونديال خسر في اثنني وتعادل 
في واحدة ولم يحرز سوى هدف واحد بأقدام 

الالعب »فلورن مالودا«.

بدأ مان يونايتد االجنليزي حتركاته اجلادة للتعاقد مع جنم وس����ط 
ڤيردر برمين األملاني مسعود أوزيل وذلك بتقدمي عرض قيمته 16 مليون 
يورو بحس����ب ما أفادت صحيفة »الغاردي����ان« اإلجنليزية. وأكد تقرير 
الصحيف����ة اإلجنليزية ان برمين ال يريد التفريط في النجم املوهوب قبل 
مباراته املصيرية أمام سمبدوريا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا 
وذلك بهدف الفوز والصعود لدور املجموعات وبالتالي دخول مبلغ كبير 

من املال خزينة النادي ليساعده على التزامات املوسم اجلديد.

كشفت صحيفة »ماركا« الرياضية االسبانية واسعة االنتشار 
ان ري���ال مدريد انفق أكثر من مليار يورو للتعاقد مع العبني 

جدد في السنوات العشر االخيرة. 
وأشارت الصحيفة الى ان الفريق امللكي تخطى حاجز املليار 
يورو هذا الصيف من خالل حصوله على خدمات االرجنتيني 
انخل دي ماريا وسيرجيو كاناليس وبدرو ليون واألملاني سامي 

خضيرة الذين كلفوا خزينة النادي 54 مليون يورو.

مان يونايتد يعرض 16 مليون يورو لضم أوزيل مليار يورو.. قيمة تعاقدات »الريال« خالل 10 سنوات

الخير مع زيدان
يواصل النجم الفرنسي زين 
الدين زيدان مس���اعيه اخليرية 
إلسعاد العالم وخوض املباريات 
التي تفيد اإلنسانية بعد اعتزاله 
اللعب دوليا، وها هو يشارك في 
مباراة جمع���ت جنوم مونديال 
1998 في فرنسا مع فريق لدعم 
صندوق ضحايا الفيضانات التي 

ضربت غرب أوروبا مؤخرا.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة + 9:451إيطاليا � ساحل العاج
3 فجر األربعاءالبرازيل � أميركا

مونبلييه يهزم بوردو 

الحمداوي يضرب بقوة  رغم تعثر أياكس
الدولي املغربي  املهاجم  ضرب 
منير احلمداوي بقوة في اول مباراة 
رس���مية له في الدوري الهولندي 
لكرة القدم مع فريقه اجلديد اياكس 
امس���تردام وصيف بطل املوس���م 
املاضي بتسجيله ثنائية في مرمى 
املضيف غرونيغن 2-2 في ختام 

املرحلة االولى.
ومنح احلمداوي التقدم الياكس 
بهدفني نظيفني سجلهما في الدقيقتني 
50 و61، بي���د ان أصحاب األرض 
جنحوا في العودة في نتيجة املباراة 
وسجلوا هدفني عبر السلوفيني تيم 
ماتافز )72( والدمناركي نيكالس 

بيدرسن )87(.
الى  وكان احلم���داوي انض���م 

اياكس في يولي����و املاضي قادما 
من الكمار الذي ت���وج معه بلقب 
الدوري املوسم قبل املاضي عندما 
توج هدافا برصيد 23 هدفا. وسجل 
احلمداوي 20 هدفا املوسم املاضي 
احتل بها املركز الرابع على الئحة 

الهدافني.
ولم يكن حال اياكس افضل من 
تونتي انشكيدة حامل اللقب الذي 
كان سقط في فخ التعادل السلبي 
امام مضيفه رودا كيركراده اجلمعة 

املاضي في افتتاح املرحلة.
وض���رب ايندهوڤن بقوة بفوز 
كبير على مضيفه هيرينفني ب� 3 
اهداف للس���ويدي اوال تويفونني 
)52 و82( واورالندو انغيالر )90( 

مقابل هدف للتش���ي��كي مي�����الن 
كوبيش )63(.

واكرم فيينورد روتردام وفادة 
ضيفه اوتريخت ب� 33 هدفا اليلي 
سخوت )52 خطأ في مرمى فريقه( 
ولويجي بريونس )64( وليروي 
فير )75( مقابل هدف لريكي فان 

فولفسفينكل )15(.
وفي فرنس���ا أط���اح مونبلييه 
ببوردو بطل املوس���م قبل املاضي 
عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب 
»الموسون« وامام 21.915 متفرجا 
في ختام املرحلة االولى من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وس���جل غ���اري بوكالي هدف 

املباراة الوحيد في الدقيقة 47.


