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بيني ماكارثي

مان يونايتد »األول« على اإلنترنت.. و452.7 مليون زائر سنويًا

 كاكا.. الخطة البديلة لـ »إنتر«
قالت صحيفة »كورييري ديلو سبورت« 
االيطالية على غالفها الرئيس���ي أن اإلنتر 
وضع كاكا كخطة بديلة كشفت عن سعي 
اإلنتر خلطف البرازيل���ي في اقرب وقت 
وهم يجهزون له اآلن اإلستراتيجية التي 
سيعتمدون عليها بهدف حسم تلك الصفقة 
احللم كم���ا قالت ان موراتي ورافا بنيتيز 
لم ينفيا رغبتهما بش���أن كاكا في الوقت 
الذي اعترفا فيه بصعوبة املهمة في الوقت 

احلالي.
في السياق ذاته، قالت ان نائب رئيس 
امليالن غالياني أكد أن ماريو بالوتيلي موجود 
في مخيلة ميالن، وأكد أنهم سيسعون آجال 
أم عاجال إل���ى التعاقد مع الالعب وهو ما 
عكس غضبا شديدا في فريق إنتر ميالن 

الفريق السابق لبالوتيلي.
وأخيرا قالت »كورييري« ان املدير الفني 
للفريق االيطالي برانديلي أبدى س���عادة 
بالغ���ة بتطور الفريق وأك���د أنه يأمل في 
تطور الفريق ف���ي اقرب وقت مقبل وهو 
أمر يس���عى إليه، واصفا أداء »األتزوري« 

بأنه يتحسن مع الوقت.

في استفتاء ألحد املواقع تصدر 
نادي مان يونايتد الترتيب كأكثر 
فري����ق من ناحية زي����ارة موقعه 
الرسمي عبر الشبكة العنكبوتية. 
وش����هدت املراكز اخلمسة األولى 
تواجد 3 أندية م����ن اجنلترا هي 
»مان يونايتد، ارسنال، ليڤربول«. 
وهذا هو الترتيب لألندية اخلمس 

األوائل:

Manchester United -1

452.7 مليون زائر ومتصفح 
ملوقعه اإللكتروني في السنة، 37 
مليون زائر في الشهر و1.25 مليون 

زائر في اليوم الواحد.

Real Madrid -2

271.6 ملي����ون زائر ومتصفح 
ملوقعه االلكتروني في السنة، 22.5 
مليون زائر في الشهر و0.75 مليون 

زائر في اليوم الواحد.

Arsenal -3

205.6 ماليني زائر او متصفح 
ملوقعه االلكتروني في السنة، 17 
مليون زائر في الشهر و0.56 مليون 

زائر في اليوم الواحد.

 Bayern Munich -4

27.8ملي����ون زائر او متصفح 
ملوقعه االلكتروني في السنة، 2.25 
مليون زائر في الش����هر و75000 

مليون زائر في اليوم الواحد. 

 Liverpool FC -5

مليون زائر او متصفح ملوقعه 
االلكتروني في السنة، 1.19 مليون 
زائر في الشهر و63800 مليون زائر 
في الي����وم الواحد. وجاءت أندية 

غلطة سراي التركي )16.7 مليون 
زائر( ومرس����يليا الفرنسي )16.1 
مليون زائر( وانتر ميالن اإليطالي 
)15.4 ملي����ون زائر( وغالس����كو 
رينجرز االسكوتلندي )14.5 مليون 
زائر( وبرشلونة اإلسباني )14.3 
ملي����ون زائر( ومي����الن اإليطالي 
)12.5 مليون زائر( وفنربخش����ه 
التركي )12.3 مليون زائر( وتشلسي 
اإلجنليزي )11.3 مليون زائر( في 

املراكز الالحقة.

تفوق على ريال مدريد.. وتصدر قائمة أكثر المواقع تصفحًا

غالف »كورييري ديلو سبورت«:

وزنه الزائد كلفه 80
 ألف جنيه إسترليني

غرم اجلنوب افريقي بيني ماكارثي 
العب نادي وست هام يونايتد االجنليزي 
ب� 80 ألف جنيه استرليني بعد ان فشل 
الالعب في تخفيض وزنه قبل املهلة التي 

حددها الالعب مع إدارة الفريق.
وكان الالعب قد وعد اإلدارة بتخفيض 
وزنه الى أقل من 85 كيلوغراما قبل يوم 
االحد املاضي، اال ان األطباء أكدوا ان وزنه 
املتفق عليه بكيلوغرامات  مازال يفوق 
قليلة، ما اضطر اإلدارة الى معاقبة الالعب 

وتغرميه باملبلغ املذكور.

الحكم على أحد أشقاء تيڤيز بالحبس 16 عامًا
أصدر القضاء االرجنتيني حكما بالسجن ملدة 16 عاما 
على أحد أشقاء الالعب كارلوس تيڤيز، في قضية محاولة 

السطو على شاحنة في مدينة قرطبة منذ عامني.
وأصدرت احملكمة احلكم على خوان ألبرتو مارتينز 
30 عاما شقيق الالعب االرجنتيني احملترف في مانشستر 
سيتي االجنليزي وكارلوس ابالوس ڤيرون )30 عاما( 
صهر الالعب، في قضية محاولة الس���طو على شاحنة، 

واستخدام أسلحة نارية.

وتع���ود احلادثة الى 23 يوني���و 2008 عندما حاول 
املتهمون السطو على الشاحنة في إحدى محطات البنزين، 
وسرقة أموال من أحد املصارف اآللية في مطار قريب من 
مدينة قرطبة، حيث كانا متنكران في زي رجال شرطة، 
وعندما ح���دث تبادل الطالق الن���ار، ابلغ عمال احملطة 
الشرطة، وهرب بعدها املجرمون في سيارة ومت القبض 
بعدها على ڤيرون، قبل ان يتم القبض على شقيق تيڤيز 

بعدها بشهور.

غالف »سبورت«: تحديات 
أدريانو: زالتان خائنغوارديوال الخمسة

كشفت صحيفة سبورت اإلسبانية 
التحدي���ات اخلمس���ة للمدي���ر الفني 
لبرشلونة غوسيب غوارديوال على حد 
قول الصحيفة حيث قالت ان غوارديوال 
لديه بعض األحالم التي يس���عى الى 
حتقيقها هذا املوسم وكانت على النحو 
التال���ي: أوال تكرار ثالثي���ة العام قبل 
املاضي عندما ف���از ببطوالت الدوري 
اإلسباني، دوري أبطال أوروبا، اضافة 

الى بطولة كأس ملك إسبانيا.
وأن يك���ون هو امل���درب األول في 
التاريخ الذي يحقق بطولة دوري األبطال 

األوروبية مرتني مع فريق برشلونة.
والتفوق على منافسه وخصمه اللدود 
جوزيه مورينيو والذي يقود فريق ريال 
مدريد حيث يدخل الطرفان في سباق 
مشتعل هذا املوس���م بعد تصريحات 

مورينيو احلادة مؤخرا.

مهاجم االنتر السابق الالعب 
البرازيلي ادريان���و يرى ان ما 
قام به السويدي زالتان بانتقاله 
للميالن بعدما كان جنما في االنتر 
نوع من اخليانة بسبب الصراع 
التقلي���دي ب���ني جماهير االنتر 

وامليالن في مدينة ميالنو.
ادريانو الع���ب روما احلالي 
حتدث مع ش���بكة »سكاي 24« 
االيطالية عن انتقال زالتان من 
»البارسا« لصفوف »النيراتزوري« 
قائال: كنت امتنى اال ينتقل زالتان 
الى امليالن ليس خوفا من امليالن 
لكني ارى االمر نوعا من اخليانة، 
لو كنت مكانه لرفضت االنتقال 
ال���ى امليالن بعدم���ا كنت العبا 
متألقا يوما ما في االنتر وأحبتني 

جماهير االنتر.

روبينيو لصحيفة الغازيتا ديلو سبورت اإليطالية: ميسي وڤيا وبيدرو.. ال عفوًا

هجوم ميالن األقوى بـ »إبرا وباتو ورونالدينيو«
أجرت صحيف����ة »الغازيتا ديلو س����بورت« اإليطالية 
مقابلة مع جنم مي����الن اجلديد البرازيلي روبينيو والذي 
انضم للروس����ونيري في آخر أيام امليركاتو املاضي قادما 
من مانشستر سيتي، وكانت املقابلة التي حتدث فيها عن 

الكثير من األمور على النحو التالي: 
ستلعب مع صديقك رونالدينيو؟

في امليالن أشعر بأنني في بيتي، أجد أصدقاء مهمني مثل 
رونالدينيو، باتو وتياغو سيلفا الذين ميلكون أفكارا عن 
كرة القدم تش����ابه أفكاري، الفريق ميلك البرازيل في دمه، 

فهل استوعبتم ملاذا أنا سعيد بهذا االنتقال؟
ولكن املشكلة هي املنافسة احملتدمة؟

ملاذا؟ األفضل هو من سيلعب، رمبا نلعب كلنا معا، هذا 
ق����رار متروك للمدرب، فريق يريد الفوز مثل امليالن يجب 

أن ميتلك تشكيلة غنية.
إبراهيموڤيتش قال ان روبينيو ساحر؟

هذا جيد، ميكنني الق����ول فقط ان إبراهيموڤيتش أحد 
أفضل 3 مهاجمني في العالم.

ريال مدريد، مانشستر سيتي وامليالن: مسيرتك الكروية 
تطورت في أنحاء أوروبا.

في الريال حققت االنتصارات وكانت جتربة قيمة، في 
الس����يتي ال أريد احلديث عن ه����ذه التجربة أما مع امليالن 

فسأعمل على عودة أيامي الذهبية.
ريال مدريد وميالن في نفس املجموعة بدوري األبطال هل 

تبحث عن االنتقام؟ 
أريد الفوز في البيرنابيو، إنه ستاد ساحر، امليالن ميلك 
هجوما قويا ميكنه من حتقيق املهمة. وال أبحث عن االنتقام، 
أنا أبحث فقط عن بناء مش����اعر جديدة مع الروسونيري، 

فقط أريد الفوز ضد الريال وال يهمني من يسجل.
أنت أيضا مطلوب من برشلونة؟

هذا كالم ق����دمي، مع ميالن تفاهمنا خالل دقائق، فنحن 
منلك التعطش نفسه نحو االنتصارات.

الهدف األول هو االنتصار باالسكوديتو؟
يجب أن نحاول الفوز بكل شيء.

سنشاهد أهدافا كثيرة من هجوم امليالن اجلديد؟
أمتنى ذلك، باتو ورونالدينيو أتفاهم معهما جيدا وكذلك 

مع إبرا، العب كبير ويعرف الدوري اإليطالي.
ميسي، ڤيا وبيدرو... أقوى هجوم في أوروبا؟

ال، عفوا ميالن سيثبت أنه أقوى هجوم في أوروبا.
من سيحصل على الكرة الذهبية؟

املرشحون كثر، إنييستا، تشاڤي، ميسي... ال ميكنني 
اختيار واحد فقط.

فلنختم املقابلة بكلمة ورسالة جلماهير ميالن.
لس����وء احلظ أنا ال أحتدث اإليطالي����ة بعد، أطلب من 
جماهير الروسونيري بعض الصبر، سأبدأ بدراسة اللغة 
وسأحاول تعلمها سريعا وبعد ذلك سأوجه لهم رسالتي 
األولى باللغ����ة اإليطالية، ولكن كلم����ة »الفوز« هي كلمة 
عاملية ولهذا فس����أقول بأن هنالك شيئا وحيدا مؤكدا: أنا 

أتيت للميالن من أجل »الفوز«.

تشكيلة الالعبين
األعلى أجرًا في الكالتشيو

كش���فت صحيفة الغازيتا ديلو سبورت اإليطالية في 
أح���د تقاريرها عن رواتب الالعب���ني في الدوري اإليطالي 
وذكرت أن الدولي الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش هو 
أعلى الالعبني أجرا حيث يتقاضى 9 ماليني يورو سنويا 
يليه الكاميروني صامويل إيتو ب� 8 ماليني يورو ومن ثم 
البرازيلي رونالدينيو ب� 7.5 ماليني يورو. وفي أحد التقارير 
األخرى قامت الصحيفة بعرض تش���كيلة الالعبني األعلى 
أجرا في الدوري اإليطالي املمتاز بداية من حراسة املرمى 
وحتى خط الهجوم، وكانت تشكيلة الالعبني األعلى أجرا في 

إيطاليا على التكتيك 4\3\1\2، وكانت على النحو التالي:
حراسة املرمى: جانلويغي بوفون )يوڤنتوس 6 ماليني 

يورو(.
خط الدفاع: كريستيان تشيفو )إنتر 3.5 ماليني يورو(، 
أليساندرو نيستا )ميالن 4.5 ماليني يورو(، والتر صامويل 
)إنتر 3.6 ماليني يورو(، مايكون دوغالس )إنتر 3.8 ماليني 

يورو(.
خط الوسط: ماثيو فالميني )ميالن 4.5 ماليني يورو(، 
أندريا بيرلو )ميالن 6 ماليني يورو(، دانييلي دي روسي 
)روم���ا 6 ماليني يورو(، رونالديني���و )ميالن 7.5 ماليني 

يورو(.
خ���ط الهجوم: صامويل إيتو )إنت���ر 8 ماليني يورو(، 

زالتان إبراهيموڤيتش )ميالن 9 ماليني يورو(.

حــوار

جانلويغي بوفون
6 مليون يورو

مايكون دوغالس
3.8 مليون يورو

والتر صامويل 
3.6 مليون يورو

كريستيان تشيفو
 3.5 مليون يورو

رونالدينيو
7.5 مليون يورو

أندريا بيرلو
6 مليون يورو

ماثيو فالميني 
4.5 مليون يورو

أليساندرو نيستا 
4.5 مليون يورو

دانييلي دي روسي
6 مليون يورو

صامويل إيتو 
8 مليون يورو

زالتان إبراهيموڤيتش 
9 مليون يورو

صحافة عالمية
رياضة

تجربتي مع ريال مدريد جيدة.. 
ومع مانشستر سيتي مؤلمة 

اتيت  لـ »الروسونيري« 
من أجل »الفوز« فقط


