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اك����د املدير الرياضي في نادي ريال مدري����د ميغيل بارديزا ان فريقه ال ينوي 50
التخلي عن املهاجم الفرنس����ي كرمي بنزمية. وكشف بارديزا في حديث لصحيفة 
»اس« املقربة من النادي ان مدرب النادي امللكي البرتغالي جوزيه مورينيو »راض 
على العموم« عن اداء املهاجم الفرنسي الدولي، لكن في الوقت ذاته يقول لنا ان 
»الالعب يس����تطيع ان يقدم املزيد للفريق«. وقال »لدينا الوقت، يتعني علينا ان 
نكون صبورين ومواصلة دعم الالعب. فكرة التخلي عنه ليست واردة في اذهاننا«، 

واضاف »لن نيأس واتوقع ان ينجح بنزمية في صفوف ريال مدريد«.

يواجه الثنائي األرجنتيني دييغو ميليتو واستيبان كامبياسو 
العبا انتر ميالن االيطالي ثالثة أس����ابيع من الغياب عن املباريات 
بسبب االصابة اثناء اللعب مع منتخب بالدهما.وقال انتر في بيان 
ان الفحوص أظهرت اصابة املهاجم ميليتو والعب الوسط كامبياسو 
بش����د في عضالت الفخذ في مباراة ودية خسرتها األرجنتني 0-1 
امام اليابان. وقال انتر ان فترة تعافي الالعبني سوف تتحدد خالل 

األيام املقبلة لكن مثل هذه االصابات تستغرق نحو شهر.

غياب ميليتو وكامبياسو لإلصابة ريال مدريد لن يفرط في بنزيمة

رجل األعمال السنغافوري ليم يعرض 574 مليون دوالر نقدًا لشراء ليڤربول
 اعلن رجل االعمال السنغافوري الثري بيتر ليم 
بان����ه تقدم امس بعرض مق����داره 360 مليون جنيه 
استرليني )574 مليون دوالر( نقدا لشراء نادي ليڤربول 
االجنليزي العريق، واكد بيان رسمي صادر عن الشركة 
التي ميلكها ليم »السعر املطلوب لشراء النادي هو 
320 مليون جنيه، وسنخصص مبلغا اضافيا مقداره 

40 مليون جنيه للتعاقد مع العبني جدد«.
وأضاف: »خالفا للعرض السابق الذي تقدمنا به، 
فان العرض احلالي سيدفع بالكامل نقدا وسيسمح 
بتسديد جميع ديون النادي التي رسمت عالمة استفهام 

حول مصير النادي«.
في املقاب����ل قال ليم »اكن احترام����ا كبيرا لنادي 
ليڤربول صاحب التاري����خ الكبير، وانا مصمم على 
إعادة بناء النادي لكي يستعيد املكانة التي يستحقها 
على قمة الكرة االجنليزية واألوروبية، ولهذه األسباب 

تقدمت بهذا العرض«.
وجمع ليم ثروته من العمل في البورصة وهو كان 
الطرف اآلسيوي غير املعلن الذي قدم عرضا لشراء 
ليڤربول مقابل 300 مليون جنيه إس����ترليني لكنه 
خسر املنافسة لصالح عرض مالي مماثل من شركة 
»نيو انغلند س����بورتس فنتشرز« التي متلك فريق 
بوس����طن رد سوكس في دوري البيسبول األميركي 

للمحترفني.
بيد ان األميركي����ني توم هيكس ومواطنه جورج 
جيليت اللذين ميلكان النادي االجنليزي رفضا ذلك 
بداعي ان العرض اقل م����ن القيمة احلقيقية للنادي 
وانهما سيخسران نحو 140 مليون جنيه إسترليني 

إذا متت عملية البيع.
واعترض رجال األعمال أيضا على أن مارتن بروتون 
رئيس ليڤربول ال ميلك احلق في املوافقة على العرض 

لبيع النادي.
ويواجه ليڤربول إمكانية حس����م تسع نقاط من 
رصيده في حال عدم امت����ام صفقة البيع، علما بان 
بروتون سيحضر جلسة استماع في محكمة لندن العليا 
لتحديد ما إذا كان يتمتع بالسلطة الالزمة للموافقة 

على بيع النادي، وحقق ليڤربول اسوأ انطالقة له في 
الدوري احمللي منذ موسم 1954-1953.

ووفقا للمسؤولني التنفيذيني املقربني من امللياردير 
السنغافوري، فقد قيل له من قبل بروتون ان قدرته 
على متويل عملية الشراء وحجم موارده النقدية يعني 
أن����ه األكثر جاذبية من عرض مجموعة نيو انغالند، 
باإلضافة إلى ادعاء مجلس إدارة ليڤربول شعوره بالقلق 
من املجموعة األميركية التي ستضطر إلى االقتراض 
لتمويل عملية االستيالء التي قد تثير تساؤالت حول 
ما إذا كان ليڤربول س����يتحرر فعال من قيوده املالية 
التي فرضت عليه من قبل أصحابه احلاليني الشريكني 

األميركيني جورج جيليت وتوم هيكس.
وعلى رغم أن املجموعة كانت قد أصرت على أنها 
لن تثقل انغلند بالديون، إال أنه ال توجد أي ضمانات 
بخفض ديون النادي بصورة ملحوظة والتي ميكن 
أن حتدد الدعم املالي الذي سيحقن به هنري ورفقائه 

ليڤربول في املستقبل.
ويعتق����د امللياردير الس����نغافوري ب����أن احلكم 
سيمنحه فرصة أخرى لتقدمي عرضه أيا كانت رغبة 

بروتون.
ويستعد أيضا لشراء ليڤربول حتى لو انهار في 
نهاية املطاف وخضع لإلشراف اإلداري حتت إطار 

لوائح اململكة املتحدة إلجراءات االفالس.
 ووفقا ملصادر مقربة من ليم، فإنه شعر باستبعاده 
ألن املجموعة قدمت عرضا لرويال بنك أوف اسكوتالند 
لدفع بعض من رس���وم الغرامة البالغة 40 مليون 

جنيه استرليني التي يطالب بها.
وإذا كان هذا صحيحا، فإنه يعتقد بأن البنك وافق 
على صفقة سقيمة، ألنه )ليم( كان مستعدا لدفع أكثر 
من عشرة ماليني استرليني له ولواكوفيا، أو املبلغ 

ذاته الذي وضعته املجموعة على الطاولة.
وذكرت هذه املص���ادر أنه لم تتح له أي فرصة 
للتفاوض م���ع البنك مباش���رة، وكان متوقعا أن 
يفع���ل ذلك بعد موافقة مجلس إدارة ليڤربول على 

عرضه.

أبدى احترامه للنادي اإلنجليزي العريق صاحب التاريخ الكبير

)أ.پ( مشجعون لليڤربول يرفعون الفتة كتبت عليها عبارات التنديد باملالكني االميركيني امام احملكمة امللكية العليا في لندن  

عالميةمتفرقات

 خس����رت نيوزيلندا امام الپاراغواي 2-0 
في مباراة دولية ودية اقيمت في ويلينغتون. 
وسجل فالديز )22 من ركلة جزاء(، ومارتينيز 

)27( الهدفني.
  نش��رت الصحافة الرياضية املكسيكية امس 
أنباء تتحدث ع��ن تقدم مدير املنتخبات الوطنية، 
نس��تور دي التوري، باس��تقالة من منصبه على 
خلفية معاقبة 13 من العبي الفريق األول ألسباب 

انضباطية.
  منح مفتشو االحتاد الدولي للسيارات )فيا( 
الضوء األخضر الستضافة كوريا اجلنوبية أول 
س����باق لها في بطولة العالم للفورموال واحد 
املق����ررة في 24 اجلاري وذلك بعد مخاوف من 

جاهزية احللبة.
  تأهلت اليابانية كيميكو داتي كروم املصنفة 
سادسة على حساب البريطانية لورا روبسون 3-6 
و6-3، والتش��يكية ايفيتا بينيسوفا السابعة على 
حس��اب االميركية كريستينا ماكهايل 6-4 و3-6، 
فيما سقطت املجرية غريتا أرن املصنفة ثامنة في 

الدور ذاته أمام االوكرانية أولغا سافتش��وك 1-6 
و6-2 في دورة اوساكا اليابانية الدولية للتنس.

  بلغت االملانية اندريا بيتكوفيتش والتشيكية 
كالرا زاكوبالوفا املصنفتان سادس����ة وثامنة 
على التوالي الدور الثان����ي من دورة لينتس 

النمسوية الدولية للتنس
  خرج االس��باني فرناندو فرداسكو املصنف 
تاس��عا من الدور االول لدورة شنغهاي الصينية 
الدولية للتنس بخس��ارته ام��ام الهولندي ثييمو 
دي باكر 6-7 )4-7( و5-7. وحلق فرداسكو الذي 
يص��ارع للتأهل ال��ى بطولة املاس��ترز في لندن 
ب��ني 21 و18 الش��هر املقبل والت��ي جتمع افضل 
ثمانية العبني خالل املوس��م، مبواطنه نيكوالس 
املاغرو السادس عشر الذي خسر امام االوكراني 

الكسندر دولغوبولوف.
 أعلن الرئيس االيطالي جورجيو نابوليتانو 
إلغاء احلفل في قصر الرئاس����ة )كويرينالي( 
مع مسؤولي ورياضيي منتخب كرة الطائرة 

املشارك في بطولة العالم.

جماهير برشلونة تنتظر
سواريز أو تيڤيز أو دزيكو

األمن قد يعرقل مباراة مرسيليا وسان جيرمان

»فيفا« يمهل توغو إلجراء االنتخابات

تتطلع جماهير برشلونة االسباني إلى تعاقد 
ناديها م���ع مهاجم جديد في يناي���ر املقبل، وفقا 
الس���تطالع رأي، وتوجهت صحيفة »س���بورت« 
بالس���ؤال إلى قرائها حول مدى احتياج برشلونة 
للتعاقد مع مهاجم جديد، وأجاب 77% من املشاركني 

في االستطالع ب� »نعم«.
وتساءلت صحيفة »موندو ديبورتيڤو« عن هوية 
املهاجم الذي يحتاجه برشلونة في فترة االنتقاالت 
الشتوية، وأجاب ما ال يقل عن 57% من املشاركني في 
االستطالع بضرورة تعاقد النادي مع لويس سواريز 
مهاجم منتخب أوروغواي وفريق أياكس أمستردام 
الهولندي، فيما طالب 24% بالتعاقد مع األرجنتيني 
كارلوس تيفيز مهاجم مانشس���تر سيتي وطالب 
8% بالتعاقد مع ايدين دزيكو مهاجم ڤولفسبورغ 
األملاني و5% بالتعاقد مع ريك ڤان فولفس���فينكل 
مهاجم اوتريخت الهولندي و3% بالتعاقد مع ماريو 

غوميز مهاجم بايرن ميونيخ.

أملح نادي اوملبيك مرسيليا الى احتمال اقدامه على مقاطعة مباراته 
املقررة على ارض منافسه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 
األول في الش����هر املقبل بعد تقدمي����ه اعتراضا على فرض حظر على 

مشجعي الفريق الزائر في لقاءي الفريقني في البطولة احمللية.
وفي االسبوع املاضي قررت رابطة الدوري الفرنسي منع حضور 
جماهير الفريق الزائر املباراتني بني فريقي اوملبيك مرس����يليا حامل 
اللقب وباريس سان جيرمان في دوري الدرجة األولى متعللة بأسباب 

أمنية بعد اشتباكات عنيفة بني جماهير الفريقني املتنافسني.

 أمهلت جلنة الطوارئ في االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( االحتاد 
التوغولي حتى السادس من نوفمبر املقبل من اجل اجراء انتخاباته 

واال فسيواجه خطر تعليق عضويته.
ووافقت جلنة الطوارئ ف����ي »فيفا« على تأجيل االنتخابات حتى 
الس����ادس من الش����هر املقبل الن الرئيس املؤقت لالحتاد سيي ميمني 

مضطر للسفر الى خارج البالد في األسابيع املقبلة ألسباب طبية.

بحث استخدام
التكنولوجيا في المالعب

بنجاني يعتزل دوليا

تجدد إصابة سانيا

أعل����ن االحتاد الدولي لك����رة القدم )فيفا( أن 
مسؤوليه سيدرسون خالل اجتماع مزمع في وقت 
الحق هذا الش����هر 13 نظاما تكنولوجيا مختلفا 
خلط املرمى ملساعدة احلكام على اتخاذ القرارات 

بشأن األهداف املثيرة للجدل.
وس����تتم مناقشة النظم التكنولوجية في 20 
اجلاري من جانب مجلس »فيفا« املس����ؤول عن 

تغيير لوائح اللعبة.
وسيبحث اجتماع مجلس »فيفا« في نيوبورت 
- ويلز الوسائل التكنولوجية اجلديدة مثل كاميرا 
»هوك اي« املس����تخدمة في التنس والكريكت أو 
وضع ش����ريحة داخل الكرة وكذلك مراجعة عدة 

اقتراحات من بينها إضافة حكم خلف املرمى.
ولن يتخذ قرار خالل االجتماع ولكنه قد يفتح 
املجال أمام مناقشة أي اقتراحات ستعرض على 
االجتماع السنوي في الفترة من الرابع إلى السادس 

من مارس من العام املقبل.

أعلن بنجاني موارواري قائد 
منتخب زميبابوي اعتزاله اللعب 
دوليا للتركيز على مسيرته مع 
نادي بالكبيرن روفرز االجنليزي 
بحس����ب حديث م����ع صحيفة 
»هيرالد« احمللية نش����ر امس. 
أيام  املهاج����م بعد  ويأتي قرار 
على تعادل بالده سلبا مع الرأس 
األخضر ضمن تصفيات كأس أمم 
أفريقيا 2012. وقال موارواري )32 
عاما( الذي وقع عقدا لعام واحد 
مع بالكبيرن روفرز في أغسطس 
املاضي: »بع����د املباراة توجهت 
للحديث م����ع )املدرب( نورمان 
)مابيزا( وشكرته إلعطائي فرصة 
اللعب في املب����اراة أمام الرأس 
األخضر وعبرت له عن أس����في 
لعدم الفوز واحلصول على نقاط 

املباراة«.

 يغيب ظهير أمين ارس����نال 
االجنلي����زي الدولي الفرنس����ي 
بكري سانيا عن املالعب لثالثة 
أس����ابيع اضافية لعدم تعافيه 
من اصابة في فخذه. وتعرض 
سانيا )27 عاما( لإلصابة خالل 
مباراة ارسنال وتشلسي )2-0( 
في اجلولة االخيرة من الدوري 
االجنليزي. وكان متوقعا ان يعود 
س����انيا خلوض مباراة ارسنال 
وبرمنغهام يوم السبت املقبل، 
لكنه كشف انه ليس مستعجال 
الى املالعب.  للعودة بس����رعة 
وقال سانيا لبرنامج »ستاد 2« 
الفرنسي: »نعم أنا في فترة اعادة 
تأهيل. سأنتظر ثالثة أسابيع، 
وس����اخذ وقتي للعودة«. ولم 
يشارك سانيا في مباراة فرنسا 
ضد رومانيا ضمن تصفيات كأس 
أوروبا 2012 كما لن يشارك في 

مواجهة لوكسمبورغ.

السامبا تواصل »رقصة النصر« للمرة الثالثة على حساب أوكرانيا 

وشهد بعدها اللقاء العديد من 
التغييرات في صفوف الطرفني 
دون ان يط���رأ أي تعديل على 
النتيجة التي ستعطي مينيزيس 
الدعم املعنوي  و»سيليساو« 
ال���الزم قبل املب���اراة الدولية 
الودية املقبلة التي ستكون أمام 
التقليدية األرجنتني  الغرمية 
ف���ي 17 نوفمب���ر املقب���ل في 

الدوحة.

الكرة الى باتو الذي التف على 
نفسه وتخلص من ماندجويك 
قبل ان يسدد في شباك ديكان 
)64(، مس���جال هدف���ه الثاني 
في غضون 3 أيام بعد ان كان 
صاحب اح���د االهداف الثالثة 
في مرمى اي���ران في ابوظبي، 
كما حال داني الفيش الذي كان 
صاحب الهدف األول أيضا في 

تلك املباراة.

الرابع من سبتمبر املاضي، ان 
يدركوا التع���ادل عندما توغل 
ارتيم فيديتس���كي على اجلهة 
اليمنى قبل ان ميرر الكرة الى 
الييف الذي فضل عدم التسديد 
ومتريرها الى روسالن روتان 
الذي س���دد خارج اخلشبات 

الثالث )50(.
وجاء الرد البرازيلي مثمرا 
عندما م���رر كارلوس ادواردو 

فعادت ال���ى كارلوس ادواردو 
الذي أط���اح بها فوق العارض 

.)35(
وفي بداية الشوط الثاني كاد 
االوكرانيون الذين يحتضنون 
كأس اوروبا 2012 مشاركة مع 
پولندا والذي يش���رف عليهم 
موقتا يوري كاليتفينتس���يف 
بدال من ميرون ماركيفيتش بعد 
التعادل م���ع پولندا )1-1( في 

احلارس ديكان )25(.
وكان رج���ال مينيزي���س 
قريبني جدا من اضافة الهدف 
الثاني لكن احلظ عاند مهاجم 
ميالن اآلخر الكسندر باتو الن 
تسديدته ارتدت من القائم بعد 
ان خطف الكرة م���ن اناتولي 
تيموتشوك الذي كان يخوض 
مباراته الدولية املائة، وتالعب 
بفيتالي ماندجيوك قبل ان يسدد 

.)23(
ولم ينتظر البرازيليون كثيرا 
قبل ان يفتتحوا التسجيل من 
هجمة مرتدة سريعة وصلت من 
الى العب ميالن  الكرة  خاللها 
االيطالي اجلديد روبينيو الذي 
عكسها من اجلهة اليمنى لداني 
الفيش فسددها العب برشلونة 
االسباني »طائرة« لتتحول من 
الكسندر روماتشوك وتخدع 

حققت البرازيل فوزها الثالث 
التوالي بقي���ادة مدربها  على 
اجلديد مان���و مينيزيس الذي 
خلف كارل���وس دونغا عقب 
اخلروج من ربع نهائي مونديال 
جنوب افريقيا 2010، وجاء على 
حساب اوكرانيا 2-0 في مباراة 
دولية ودية في كرة القدم أقيمت 
ف���ي ديرب���ي االجنليزية التي 
تتواج���د فيها جالية اوكرانية 

كبيرة.
وكان مينيزي���س اس���تهل 
مشواره الرسمي مع »سيليساو« 
الواليات املتحدة  بالفوز على 
2-0، ثم تغل���ب ابطال العالم 
خمس م���رات على ايران 0-3 
قبل ان يلحق���وا باألوكرانيني 
هزميتهم االولى منذ خسارتهم 
أمام اليونان )0-1( في امللحق 
األوروبي املؤهل ملونديال جنوب 

افريقيا في نوفمبر املاضي.
واستهل »سيليساو« املباراة 
بطريق���ة جي���دة وكاد يفتتح 
التس���جيل منذ الدقيقة 9 عبر 
الظهي���ر االمين دان���ي الفيش 
ال���ذي حاول ان يض���ع الكرة 
فوق حارس سبارتاك موسكو 

الروسي اندري ديكان.
ورد املنتخب االوكراني الذي 
غاب عنه قائده اندري شفتشنكو 
بسبب اصابة تعرض لها أمام 
كن���دا )2-2( اجلمعة املاضي 
حني خاض مباراته الدولية رقم 
100، بركلة حرة نفذها الكسندر 
الييف لكن احلارس فيكتور أنقذ 

املوقف )13(.
وحصل أبطال العالم 5 مرات 
على فرص���ة خطيرة جدا بعد 
ركلة ركنية نفذها تياغو سيلفا 
فوصلت الى دافيد لويز الذي 
سددها »طائرة« فوق العارضة 

س��يبقى مانو مينيزيس، املدير الفني للبرازيل، في أوروبا 
ملدة عش��رة أيام، كي يتابع عن قرب مستوى النجم املخضرم 

رونالدينيو وعدد من العبي البرازيل بالدوري اإليطالي.
وذكر االحتاد البرازيل��ي أن مينيزيس يرغب في حضور 
ث��الث مباريات من امللع��ب، جتمع األولى مي��الن الذي يلعب 
له املهاجمان روبينيو وألكس��ندر باتو واملدافع تياغو س��يلفا 
فضال عن رونالدينيو، أمام كييڤو في السابع عشر من الشهر 
اجل��اري ضمن منافس��ات الدوري اإليطال��ي. بعدها بيومني، 
س��يتوجه املدي��ر الفني إل��ى مدريد ملتابعة مب��اراة ميالن مع 
مضيف��ه ريال مدري��د في بطولة دوري أبط��ال أوروبا، حيث 
س��يتمكن أيضا من الوقوف على مس��توى مارسيلو الظهير 

األيسر للفريق االسباني.
وس��تنتهي اجلولة األوروبية ملدرب البرازيل في العشرين 
من الشهر اجلاري في لندن، حيث يحل إنتر ميالن ضيفا على 
توتنه��ام االجنليزي في البطولة نفس��ها. وخالل تلك املباراة، 
سيسعى مينيزيس إلى تقييم احلارس جوليو سيزار والظهير 
األمين مايكون وقلب الدفاع لوس��يو، الثالثي املخضرم الذين 
كانوا مع منتخب الس��امبا. وقال مينيزيس إن هذه الرحلة »قد 
مت التخطي��ط لها« منذ أن تولى منصبه في أغس��طس املاضي 
خلفا لكارل��وس دونغا الذي قاد الفريق ف��ي مونديال جنوب 
أفريقيا. وق��ال املدرب: »األمر كان مخططا له، وأعتقد أن هذه 
الفرصة كانت األنس��ب اس��تغالال للمبارات��ني الوديتني )أمام 
إي��ران وأوكرانيا(. ه��ذا العمل )تقييم الالعبني( مهم وس��يتم 

بشكل مشترك في البرازيل وأوروبا«.

رونالدينيو تحت أنظار الجهاز الفني

)أ.پ( صراع برازيلي – أوكراني على الكرة  


