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Editor-in-Chief

ل�شبونة /وكاالت

Fakhri Karim

يري ��د منتخ ��ب الربتغ ��ال املتج ��دد م ��ن جنم ��ه
كري�س ��تيانو رونال ��دو احلف ��اظ عل ��ى �س ��جله
التهديف ��ي الرائ ��ع ح�ي�ن تواج ��ه الرنوي ��ج غ ��دا
ال�سب ��ت ليق ��ود فريق ��ه ل�ص ��دارة جمموعت ��ه يف
ت�صفيات بطولة اوروب ��ا لكرة القدم  2012بعد
بداية �ضعيفة.
وق ��اد م ��درب املنتخ ��ب الربتغايل باول ��و بينتو
انتفا�ض ��ة رائعة حيث ارتفعت ال ��روح املعنوية
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للفري ��ق بعدما خلف امل ��درب امل�ستقيل كارلو�س
كريو�ش يف ايلول املا�ضي.
وت ��وىل بينت ��و امل�س� ��ؤولية بع ��د تع ��ادل خمجل
 4-4يف الربتغ ��ال م ��ع مالطا وهزمية �-1ص ��فر
يف الرنوي ��ج لكن الفريق حقق معه انت�ص ��ارين
متتالي�ي�ن عل ��ى الدمن ��ارك واي�س ��لندا ليتق ��دم
وي�ص ��بح عل ��ى بع ��د ث�ل�اث نق ��اط م ��ن الرنويج
املت�صدرة يف املجموعة الثامنة.
وق ��ال بينت ��و يف م�ؤمت ��ر �ص ��حفي:انها فر�ص ��ة

مهم ��ة لت�ص ��در املجموع ��ة ،نحن حتت ال�ض ��غط
لكنه �ض ��غط �أف�ض ��ل بكثري عن الذي تعر�ض ��نا له
ال�سابق.
وت�أل ��ق رونال ��دو م ��ع نادي ��ه ريال مدري ��د حيث
�س ��جل  40هدف ��ا يف دوري الدرج ��ة الأوىل
اال�س ��باين وهو رقم قيا�سي وقال رونالدو وهو
قائ ��د منتخ ��ب الربتغال و�أغلى الع ��ب يف العامل
�إن �أمام ��ه مهم ��ة واحدة �أخرية قب ��ل الذهاب يف
عطلة.

�أربيل يعود �إىل ال�صدارة بعد التعادل مع الكهرباء
بغداد  /اكرام زين العابدين
عاد فريق �أربيل ل�ص ��دارة املجموعة ال�شمالية بعد تعادله
م ��ع م�ست�ض ��يفه فري ��ق الكهرب ��اء بهدفني ل ��كل منهما يف
املب ��اراة امل�ؤجلة من اجلولة التا�س ��عة من املرحلة الثانية
لدوري النخب ��ة الكروي والتي جرت على ملعب الزوراء
وقادها الدويل علي �صباح.
و�ش ��هدت املب ��اراة م�س ��توى فني ��ا متو�س ��طا غاب ��ت عن ��ه
اللمح ��ات الكروي ��ة اجلميل ��ة ومل ينج ��ح الفريق ��ان يف
ح�س ��مها ل�ص ��الح احده ��م ،ب�س ��بب اللع ��ب بطريق ��ة غلب
عليها الطابع الدفاعي وعدم انتهاج الأ�س ��لوب الهجومي
يف م�س ��عى من املدربني ايوب اودي�ش ��و(اربيل) و�شاكر
حممود(الكهرباء) بعدم التفريط بنقاط اللقاء.
و �شهد ال�شوط االول ا�ض ��اعة العديد من الفر�ص ال�سهلة
من العبي اربيل ب�س ��بب ت�سرع املهاجمني وعدم التمركز
ال�ص ��حيح ادت اىل ان تك ��ون النهاي ��ات غ�ي�ر �س ��ليمة،
وافتتاح الت�سجيل كان ل�صالح فريق الكهرباء الذي احرز
هدف ��ه االول ع ��ن طريق الالع ��ب علي �ص ��باح يف الدقيقة
(.)20
ومل ت�س ��فر الطلع ��ات الهجومي ��ة للكهرب ��اء ع ��ن ا�ض ��افة
اه ��داف اخ ��رى لينق�ض ��ي زم ��ن ال�ش ��وط االول بتق ��دم
الكهرباء بهدف دون مقابل لفريق اربيل.
ويف ال�ش ��وط الثاين ا�س ��تعاد فريق اربيل ال�سيطرة على
اج ��واء املب ��اراة خا�ص ��ة بعد ان �ش ��خ�ص امل ��درب ايوب
اودي�ش ��و مكام ��ن اخللل بالفري ��ق واوع ��ز لالعبيه بعمل
الزي ��ادة العددي ��ة يف منت�ص ��ف امليدان وفت ��ح اللعب عن
طريق االطراف وا�ستثمار الفر�ص لتعديل النتيجة ،على
اث ��ر ذلك متكن اربيل من �إح ��راز هدف التعادل عن طريق
الهداف ل�ؤي �صالح يف الدقيقة (.)49
وا�س ��هم �إحراز ه ��دف التع ��ادل على ع ��ودة العبي فريق
الكهرباء اىل منطقة الدفاع لإغالق املنافذ الدفاعية و�س ��د
الثغ ��رات م ��ن اج ��ل املحافظ ��ة عل ��ى النتيج ��ة واخلروج
بنقط ��ة التع ��ادل على اقل تقدي ��ر خا�ص ��ة ان فريق اربيل
ميتل ��ك العب�ي�ن دوليني لديه ��م القدرة وامله ��ارات الفردية
العالي ��ة التي متكنه ��م من خطف الفوز بت�س ��جيل �أهداف
�أخرى.
و�أ�ش ��هر حكم املباراة علي �صباح البطاقة احلمراء بوجه
العب اربيل ح�سني عبد الواحد يف الدقيقة (� ،)79ضغط
فري ��ق اربيل ا�س ��تمر بالرغم من النق�ص العددي و�أ�س ��فر
عن �إحراز ه ��دف التقدم عن طريق ركلة جزاء احت�س ��بها
حكم اللقاء علي �ص ��باح �س ��جل منها ه ��دف التقدم الثاين
مهدي كرمي يف الدقيقة (.)84

و�أ�ض ��اف "مل ينته املو�س ��م بع ��د و�أمامي مباراة
مهمة مع الربتغال و�أريد الفوز بها".
وقال �إيغل اول�س ��ن مدرب الرنويج :ان رونالدو
الع ��ب عامل ��ي الط ��راز وال يج ��ب �أن ن�ت�رك ل ��ه
م�ساحات و�أن نفر�ض عليه رقابة دائمة.
ومتل ��ك الرنويج التي مل تبلغ نهائيات م�س ��ابقة
كربى منذ بطولة �أوروبا عام  2000ع�شر نقاط
يف ال�ص ��دارة تليه ��ا الربتغ ��ال والدمنارك ولكل
منهما �سبع نقاط.

نبيل زكي :ال�شرطة جتاوز
النح�س يف كربالء
بغداد /طه كمر

�أك ��د م ��درب فريق ال�ش ��رطة نبي ��ل زكي
ان ف ��وز فريق ��ه عل ��ى م�ض ��يفه كرب�ل�اء
� 1-3أول �أم� ��س الأربع ��اء جاء يف �إطار
ا�س ��تعدادات الفري ��ق خلو�ض م ��ا تبقى
من مباريات املرحل ��ة الثانية من دوري
النخبة وقال زكي لـ(املدى الريا�ض ��ي):
ان �أرب ��ع مباري ��ات تنتظ ��ر فريقن ��ا يف
املرحلة الثاني ��ة ويجب �أن نحقق الفوز
يف ث�ل�اث منه ��ا  -على االقل  -ل�ض ��مان
البقاء يف دوري الأ�ضواء.
و�أ�ض ��اف :ان العبين ��ا م ��ن خ�ل�ال هذه
املب ��اراة متكن ��وا م ��ن ا�س ��تعادة الثق ��ة
ب�أنف�س ��هم بع ��د �أن �أ�ص ��يبوا بالإحب ��اط
نتيج ��ة اخل�س ��ارة غ�ي�ر املتوقع ��ة التي
تعر�ض ��وا له ��ا �أم ��ام فريق املو�ص ��ل يف
الوقت الذي كانوا فيه الطرف الأف�ض ��ل
ط ��وال دقائ ��ق املباراة.و�أ�ش ��ار اىل ان
مباراتنا الودية �أمام فريق كربالء كانت
مبثاب ��ة االختب ��ار احلقيق ��ي لالعبين ��ا
الذين متكنوا م ��ن التخل�ص من العامل
النف�س ��ي ال�ص ��عب الذي كان مالزما لهم
خالل الأدوار االخرية لكنهم ا�ستطاعوا
تق ��دمي م�س ��توى جيد جت ��اوزوا خالله
ال�ش ��د الع�ص ��بي وجنح ��وا يف حتقي ��ق
الف ��وز عل ��ى م�ض ��يفهم يف مب ��اراة قدم
خالله ��ا العبونا م�س ��توى رائعا متكنوا
م ��ن ت�س ��جيل ثالث ��ة �أه ��داف و�ش ��هدت
عودة قائد الفريق املهاجم ها�ش ��م ر�ض ��ا
بعد ا�ست�شفائه من اال�صابة التي �أبعدته
مباري ��ات عدة و�س ��جل �أول �أهدافنا يف
�ش ��وط املب ��اراة االول قب ��ل �أن ي�ض ��يف

بعد اله ��دف عاد فريق الكهرباء للعب الهجومي من خالل
تق ��دم العبي ��ه اىل الأم ��ام وال�ض ��غط على مدافع ��ي فريق
اربي ��ل وجن ��ح يف الوق ��ت بدل ال�ض ��ائع الع ��ب الكهرباء
املت�أل ��ق عبا�س رهيف م ��ن تعديل النتيجة بعد ان �س ��جل

اله ��دف الثاين للكهرباء بطريق ��ة رائعة يف الدقيقة ()93
لينه ��ي بعده ��ا حكم اللق ��اء املب ��اراة التي انته ��ت بتعادل
الفريقني (.)2-2
وارتفع ر�ص ��يد فري ��ق اربي ��ل اىل  45نقطة يف �ص ��دارة

املجموعة ال�شمالية وبفارق الأهداف عن فريق ال�صناعة
ال ��ذي ميل ��ك نف�س الر�ص ��يد لك ��ن اربي ��ل لع ��ب مباراتني
اق ��ل ،بينما رف ��ع الكهرباء ر�ص ��يده اىل  40نقطة باملركز
الرابع.

املدافع وليد بحر الهدف الثاين لفريقنا
لك ��ن العبي كربالء ا�س ��تطاعوا تقلي�ص
الف ��ارق بت�س ��جيلهم ه ��دف فريقه ��م
الوحيد.
و�أ�ش ��ار زك ��ي اىل ان �ش ��وط املب ��اراة
الث ��اين �ش ��هد ت�أل ��ق العب ��ي فريقن ��ا من
خ�ل�ال توزي ��ع الكرات وبن ��اء الهجمات
عل ��ى اجلانب�ي�ن واحلفاظ عل ��ى املنطقة
الدفاعي ��ة بع ��د ت�أل ��ق جمي ��ع مدافعين ��ا
ومل ي�ش ��هد هذا ال�ش ��وط �أي ��ة ملحة فنية
تذكر م ��ن الفريق�ي�ن حيث م ��ال �أدا�ؤهم
اىل اله ��دوء فيم ��ا متك ��ن مداف ��ع فريقنا
�أحمد حممد من ت�س ��جيل الهدف الثالث
بعد ت�س ��ديده كرة من م�س ��افة بعيدة مل
يح�س ��ن املداف ��ع واحلار� ��س ال�س ��يطرة
عليها لت�ض ��ع فريقن ��ا يف املقدمة وتنهي
اللقاء مل�صلحتنا.
واختت ��م زك ��ي حديث ��ه ان العبين ��ا االن
جت ��اوزوا حال ��ة النح�س الت ��ي الزمتهم
م ��ن خ�ل�ال حتقيقه ��م ه ��ذا الف ��وز على
فري ��ق كربالء يف ملعبهم حيث تعد هذه
املب ��اراة مبثاب ��ة الربوف ��ة الأخرية قبل
دخولن ��ا االختب ��ار اجلدي ��د �أم ��ام فريق
ده ��وك عل ��ى ملعبه و�س ��نحاول ك�س ��ب
نقاط اللقاء م�س ��تغلني احلالة النف�س ��ية
التي مير بها فريق دهوك بعد تعر�ضهم
خل�س ��ارة كب�ي�رة �أم ��ام فري ��ق الك ��رخ
ب�أربعة �أهداف نظيفة لذا �سنعول كثريا
على هذه املباراة ونعدها حافزا نف�س ��يا
لنا نعدل من خاللها م�سارنا اىل االجتاه
ال�صحيح الذي ي�ض ��من لنا التواجد يف
دوري النخبة للمو�سم املقبل.

نيجرييا تكت�س��ح الأرجنتني
برباعية

بالتـــــــر رئي�ســــــ ًا لـ "فيفــــــــا"
لواليـــة رابعـــــــة
�أعي ��د انتخ ��اب ال�سوي�س ��ري جوزي ��ف بالت ��ر
رئي�س� � ًا لالحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم لوالي ��ة
رابع ��ة على هام�ش اجلمعية العمومية احلادية
وال�س ��تني التي اقيمت ام�س االول الأربعاء يف
زيوريخ.
وح�ص ��ل بالتر الذي كان املر�ش ��ح الوحيد لهذا
املن�صب بعد ان�س ��حاب مناف�سه القطري حممد
بن همام الأحد املا�ض ��ي ،على � 186ص ��وت ًا من
�أ�صل � 203أ�صوات يف عملية االنتخاب.
وانتخب بالتر رئي�س� � ًا للفيفا ع ��ام  1998خلف ًا
للربازيلي جواو هافيالجن.
ووع ��د بالت ��ر بالقي ��ام ب�إ�ص�ل�احات كب�ي�رة يف
فيفا لعل �أبرزها �إع ��ادة النظر يف نظام اختيار
الدول ��ة امل�ست�ض ��يفة لك�أ�س الع ��امل حيث اقرتح
�أن يت ��م الأمر ع�ب�ر اجلمعية العمومي ��ة ولي�س

بوا�سطة �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
وكان �أع�ض ��اء اللجنة التنفيذية الـ 24يقومون
باختيار الدول ��ة املنظمة لنهائيات ك�أ�س العامل،
لك ��ن ه ��ذا النظ ��ام واج ��ه انتق ��ادات عنيفة بعد
عملية الت�صويت ملونديايل  2018و 2022يف
 2كانون الأول املا�ضي.
وا�س ��تهلت اجلمعي ��ة العمومي ��ة يف الف�ت�رة
ال�ص ��باحية بكلم ��ة لبالت ��ر حت ��دث فيه ��ا ع ��ن
ال�ص ��عوبات التي تواجهها فيفا وو�ص ��ف �أكرب
م�ؤ�س�س ��ة ريا�ض ��ية يف الع ��امل ،ب�أنها زورق يف
مياه م�ض ��طربة عادا نف�سه "قائد" هذا الزورق
ال ��ذي تع ��ود �إلي ��ه "مهمة و�ض ��عه على ال�س ��كة
ال�صحيحة".
وقال بالتر ان زورق فيفا يجتاز مياه م�ضطربة
يف الوقت احلايل ،وب�ص ��فتي قائد هذا الزورق

تع ��ود �إيل مهم ��ة �إع ��ادة التوازن �إلي ��ه ،لكني ال
�أ�س ��تطيع �أن �أقوم بذلك لوحدي و�أنا يف حاجة
�إىل م�س ��اعدة جميع االحتادات املن�ضوية حتت
لواء الفيفا وعددها  208احتادات".
و�أ�ض ��اف "�أن ��ا واثق من �أنكم �س ��توافقون على
م�س ��اعدتي ملواجه ��ة احلل ��ول للم�ش ��اكل الت ��ي
تعرت�ض بيت الفيفا".
وكان ��ت اجلمعي ��ة العمومي ��ة رف�ض ��ت اقرتاح ًا
تقدم ب ��ه االحت ��اد الإنكلي ��زي يق�ض ��ي بت�أجيل
االنتخابات.
وح�ص ��ل ت�ص ��ويت عل ��ى االق�ت�راح االنكلي ��زي
فت ��م رف�ض ��ه ب�أغلبي ��ة �س ��احقة ب� 172ص ��وتا
مقاب ��ل موافقة  17احت ��اد ًا ،قب ��ل �أن تتم عملية
الت�ص ��ويت يف فرتة بعد الظهر ،و�س ��افرت عن
فوز بالتر بوالية جديدة.

ابوجا /وكاالت

حققت نيجرييا فوز ًا �ساحق ًا على �ضيفتها الأرجنتني � 1-4أول �أم�س الأربعاء يف
�أبوجا يف مباراة دولية ودية يف كرة القدم يف �إطار ا�ستعدادات الأوىل لت�صفيات
ك�أ� ��س �أمم افريقي ��ا  ،2012والثانية لكوبا �أمريكا التي ت�ست�ض ��يفها من الأول �إىل
 24متوز/يولي ��و املقبل .و�س ��جل ايكيت�ش ��وكوو اوت�ش ��ي يف الدقيقتني  10و40
وفيكت ��ور �أوبين ��ا يف الدقيق ��ة  27و�إميانوي ��ل �إميينيكي يف الدقيق ��ة � 53أهداف
نيجرييا ،وماورو بو�سيلي يف الدقيقة  90من ركلة جزاء هدف الأرجنتني.
وخا�ض ��ت الأرجنتني املباراة يف غياب �أبرز جنومها يف مقدمتهم جنم بر�ش ��لونة
الإ�سباين ليونيل مي�سي وزميله يف الفريق الكاتالوين خافيري ما�سيكريانو.

الإ�صابات جترب �أونيل على برباتوف �س�أكافح ال�ستعادة مكاين يف املان يونايتد
االعتزال

املنتخب الأملاين يبحث عن
ال�صدارة رغم الغيابات
ميونيخ  /وكاالت

يتطل ��ع املنتخ ��ب الأمل ��اين لك ��رة الق ��دم
�إىل احلف ��اظ عل ��ى م�س�ي�رته الناجح ��ة يف
الت�ص ��فيات امل�ؤهل ��ة لنهائي ��ات بطولة ك�أ�س
الأمم الأوروبية القادمة (يورو  )2012من
خالل التغلب على م�ضيفه النم�ساوي اليوم
اجلمعة �ض ��من مناف�س ��ات املجموعة الأوىل
يف الت�صفيات.
ويتمت ��ع املنتخ ��ب الأمل ��اين بفر�ص ��ة رائعة
يف الت�أه ��ل املبك ��ر �إىل النهائي ��ات الت ��ي
ت�ست�ض ��يفها �أوكراني ��ا وبولن ��دا بالتنظي ��م
امل�شرتك منت�صف العام املقبل.
ولك ��ن املدي ��ر الفن ��ي للمنتخ ��ب الأمل ��اين
يواخيم لوف ،ي�ش ��عر بالقلق وطالب العبيه
بعدم منح مناف�س ��يه يف ه ��ذه املجموعة �أي
فر�صة �أو �أمل.
ويت�صدر املنتخب الأملاين جدول املجموعة
بر�ص ��يد  15نقط ��ة ح�ص ��دها م ��ن الفوز يف
جمي ��ع املباريات اخلم�س التي خا�ض ��ها يف
الت�ص ��فيات حتى الآن بينم ��ا يحتل املنتخب
البلجيكي املركز الثاين بر�ص ��يد ع�شر نقاط
من �س ��ت مباريات مقابل ت�س ��ع نقاط لرتكيا
و�س ��بع نقاط للنم�س ��ا بعد خم� ��س مباريات
لكل منهم ��ا وثالث نق ��اط لأذربيجان ويقبع
منتخ ��ب كازاخ�س ��تان يف املرك ��ز ال�س ��اد�س
الأخري بال ر�صيد من النقاط.
ويح ��ل املنتخ ��ب الأمل ��اين �ض ��يفا عل ��ى
�أذربيجان يوم الثالثاء املقبل وي�ستطيع من

خالل هذي ��ن املباراتني و�ض ��ع �إحدى قدميه
على الأقل يف النهائيات.
وقال لوف :ال نريد �أن نخ�سر الفارق املريح
ال ��ذي نتف ��وق ب ��ه على باق ��ي مناف�س ��ينا يف
هذه املجموعة .نعل ��م �أن الآخرين يرتقبون
لالنق�ض ��ا�ض على القمة �إذا خ�سرنا ثالث �أو
�أربع نقاط".
ورغ ��م ذل ��ك ،يعاين ل ��وف من غي ��اب بع�ض
عنا�ص ��ره الأ�سا�سية عن �صفوف الفريق يف
هذه املباراة ب�س ��بب الإ�ص ��ابات مما يق�ص ��ر
ع ��دد الالعب�ي�ن يف الفري ��ق حالي ��ا عل ��ى 16
العبا بالإ�ضافة حلرا�س املرمى الثالثة.
ويفتق ��د ل ��وف جه ��ود مهاجم ��ه املخ�ض ��رم
مريو�س�ل�اف كل ��وزه والع ��ب خط الو�س ��ط
اخلط�ي�ر با�س ��تيان �شفاين�ش ��تيجر واملدافع
ب�ي�ر مريت�س ��اكر بينم ��ا خ ��رج الع ��ب خ ��ط
الو�س ��ط كري�س ��تيان ترايت� ��ش من مع�س ��كر
الفريق �أم�س الأول الأربعاء ب�سبب �إ�صابته
يف الكاحل لين�ضم �إىل قائمة الإ�صابات التي
ت�ض ��م �أي�ض ��ا الالعب�ي�ن زفن بين ��در وماركو
ريو�س.
كما يواجه ل ��وف بع�ض احل�ي�رة �أمام لياقة
الالع ��ب لوكا� ��س بودول�س ��كي ال ��ذي يعاين
من �إ�ص ��ابة يف الكاحل بينما يعود ل�صفوف
الفري ��ق �س ��امي خ�ض�ي�رة جنم خط و�س ��ط
ريال مدريد الأ�سباين بعد تعافيه من �إ�صابة
يف الفخ ��ذ وم�ش ��اركته يف �أحــــ ��د تدريب ��ات
الفريق.

وا�شنطن /وكاالت

�أعلن العب كرة ال�سلة الأمريكي ال�شهري �شاكيل �أونيل ( 39عام ًا)،
�أحد �أف�ض ��ل العبي كرة ال�س ��لة عرب التاريخ ،عن اعتزامه اعتزال
اللعب بعد م�سريته احلافلة على مدار ال�سنوات املا�ضية.
وك�ش ��ف �أونيل عن نيته من خالل ت�ص ��ريح م�ص ��ور له ن�شره يف
مقطع فيديو على �صفحته ب�شبكة "تويرت" للتوا�صل االجتماعي
على االنرتنت".
ويرتب ��ط �أوني ��ل حالي ًا بعقد مع فريق بو�س ��طن �س ��لتيك�س حتى
نهاي ��ة املو�س ��م القادم ولكن الإ�ص ��ابات �أجربته عل ��ى التفكري يف
االعت ��زال قبل نهاية العقد .وحقق �أونيل �أف�ض ��ل جناح له �ض ��من
�ص ��فوف فريق لو� ��س �أجنلو�س ليكرز حيث ق ��اد مع زميله كوبي
براين ��ت الفريق للفوز بلق ��ب الدوري الأمريكي ث�ل�اث مرات من
بني �أربعة �ألقاب ح�صدها �أونيل يف تاريخ م�شاركاته بالبطولة.
ولكن اخلالف الذي دب بني �أونيل وبراينت دفع م�س�ؤويل ليكرز
�إىل بيع �أونيل لفريق ميامي هيت يف عام  2004حيث �أحرز معه
الالعب لقبه الرابع يف الدوري عام .2006
و�ش ��ارك النج ��م العمالق  15مرة مع فري ��ق كل النجوم بالدوري
الأمريك ��ي وف ��از بجائ ��زة �أف�ض ��ل الع ��ب يف ال ��دوري الأمريكي
للمحرتفني يف مو�سم .2000/1999

ريال مدري��د على �أعتاب التعاقد
مع الربتغايل كونرتاو
مدريد /وكاالت

اق�ت�رب نادي ري ��ال مدريد الأ�س ��باين لكرة القدم م ��ن التعاقد مع
النج ��م الربتغ ��ايل ال ��دويل فابيو كون�ت�راو من �ص ��فوف بنفيكا
مقابل نحو  22مليون يورو .و�أو�ضحت �صحيفة ماركا� :أن ريال
مدريد يتفاو�ض مع بنفيكا منذ �أيام عدة لو�ض ��ع اللم�سة الأخرية
عل ��ى �ص ��فقة االنتقال ،ويبدو �أنهما تو�ص�ل�ا التفاق يب�ش ��ر بقرب
�إمتام ال�صفقة .وكان بنفيكا طالب يف البداية باحل�صول على 30
مليون يورو مقابل اال�ستغناء عن جناحه الدويل قبل �أن يتهاون
بع�ض ال�ش ��يء يف مطالبه املادية مما �ش ��جع الن ��ادي امللكي على
الدخول يف عملية التفاو�ض .ويف حال امتام ال�صفقة� ،سي�صبح
كونرتاو رابع �صفقات ريال مدريد يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية
بعد �ضم نوري �شاهني وحميد التينتوب وخو�سيه كاييخون.

لندن /وكاالت

ال يخط ��ط دمييت ��ار بربات ��وف مهاجم
مان�ش�س�ت�ر يونايتد للرحي ��ل عن بطل
ال ��دوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم
رغم خيبة الأم ��ل الهائلة التي يعانيها
�إث ��ر ا�س ��تبعاده م ��ن الت�ش ��كيلة الت ��ي
خ�س ��رت �أم ��ام بر�ش ��لونة اال�س ��باين
يف نهائ ��ي دوري �أبط ��ال اوروبا يوم
ال�سبت املا�ضي.
وثارت تكهنات وا�س ��عة ب�أن برباتوف
( 30عام ��ا) القائ ��د ال�س ��ابق ملنتخ ��ب
بلغاري ��ا يف طريق ��ه للرحي ��ل ع ��ن
يونايت ��د لكن ��ه ق ��ال �إن ��ه م�ص ��مم على
الكفاح ال�ستعاد مكانه يف الفريق.
وقال برباتوف ل�ص ��حيفة ت�شا�س ��ا 24
البلغاري ��ة "�أن ��ا الع ��ب يف مان�ش�س�ت�ر
يونايت ��د و�س� ��أكون �س ��عيدا ب�إكم ��ال

عق ��دي� .أي �ش ��خ�ص مي ��ر ببع� ��ض
امل�ش ��اكل لكني كافحت للح�ص ��ول على
مكان �أ�سا�س ��ي و�س�أوا�ص ��ل القتال .مل
�أعتد على اال�ست�سالم يف حياتي".
و�أ�ضاف "�سيبد�أ كل �شيء من جديد..
املعرك ��ة م ��ن �أج ��ل الف ��وز بالألق ��اب
واملعركة من �أجل �أماكن يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية".
وك�ش ��ف برباتوف �أنه �ش ��اهد املباراة
النهائي ��ة ل ��دوري �أبط ��ال اوروبا عرب
تلفزي ��ون يف غرف ��ة تغي�ي�ر املالب� ��س
اخلا�صة بالفريق.
وتاب ��ع "�ش ��عرت بخيبة �أمل� .ش ��عرت
باخلج ��ل ال�س ��تبعادي من الت�ش ��كيلة.
ولهذا مل �أ�ش�أ �أن يراين النا�س على هذه
احلال ��ة من احلزن ..لأين ال �أ�س ��تطيع
�إخفاء م�شاعري .ف�ضلت البقاء وحدي

يف غرفة تغيري املالب�س".
وان�ض ��م بربات ��وف �إىل يونايت ��د م ��ن
توتنه ��ام هوت�س ��بري ع ��ام  2008يف
�ص ��فقة قيا�س ��ية للنادي بلغ ��ت قيمتها
 30.75ملي ��ون جني ��ه ا�س�ت�رليني
( 50.44ملي ��ون دوالر) لكنه �س ��رعان
ما واج ��ه انتقادات يف و�س ��ائل �إعالم
بريطاني ��ة وم ��ن م�ش ��جعي يونايت ��د
ب�س ��بب ف�ش ��له يف تق ��دمي م�س ��تواه
املعروف.
وق ��ال بربات ��وف "ع�ش ��ت حلظ ��ات
�س ��عيدة كث�ي�رة يف يونايت ��د .فزن ��ا
باللق ��ب التا�س ��ع ع�ش ��ر يف ال ��دوري
و�أ�صبحت هدافا للم�سابقة� .أنا فخور
بهذا� .أتيت �إىل اجنلرتا من بلد �صغري
وكن ��ت �أع ��رف �أين خ�ل�ال كل تدري ��ب
وكل مب ��اراة اك ��ون مطالب ��ا بتق ��دمي

م�س ��تو �أف�ض ��ل م ��ن الآخري ��ن لأين
�أجنبي .ت�ص ��در قائمة هدايف الدوري
يف اجنلرتا �أمر رائع".
و�أ�ض ��اف بربات ��وف ح�ي�ن �س ��ئل ع ��ن
�أغل ��ى هدف �س ��جله يف املو�س ��م "كلها
�أهداف غالي ��ة .لك ��ن بالت�أكيد ال ميكن
�أن �أن�سى الثالثية يف مرمى ليفربول.
ت�سجيل ثالثة �أهداف يف مرمى فريق
مثل ليفربول �إجناز كبري و�سيذكرين
امل�ش ��جعون دائما بهذه الأهداف ..لذا
ال ميكنني �أن �أن�ساها".
وم ��دد املهاج ��م مايكل اوي ��ن عقده مع
يونايتد ويعرف برباتوف �أن مو�سما
�صعبا �آخر ينتظره.
وق ��ال "مان�ش�س�ت�ر يونايتد ه ��و �أكرب
خط ��وة قم ��ت به ��ا ..كل �ش ��يء خارج
يونايتد يعد تراجعا للوراء".

�شارابوفا ويل للدور ن�صف النهائي
باري�س /وكاالت

ت�أهل ��ت ال�ص ��ينية ن ��ا يل والرو�س ��ية ماري ��ا �ش ��ارابوفا
امل�ص ��نفتان �ساد�س ��ة و�س ��ابعة على الت ��وايل �إىل الدور
ن�ص ��ف النهائي م ��ن بطولة روالن غارو�س الفرن�س ��ية،
ثاين البطوالت الأربع الكربى لكرة امل�ض ��رب� ،إثر فوز
الأوىل عل ��ى البيالرو�س ��ية فيكتوري ��ا �أزارن ��كا الرابعة
 5-7و ،2-6والثاني ��ة على الأملاني ��ة �أندريا بتكوفيت�ش
اخلام�سة ع�شرة �-6صفر و 3-6يف الدور ربع النهائي.
وتلتقي يل و�شارابوفا يف دور الأربعة اليوم اجلمعة.
يف املب ��اراة الأوىل ،تابع ��ت يل م�ش ��وارها الرائ ��ع يف
البطول ��ة وباتت �أول العبة �ص ��ينية تبل ��غ دور الأربعة
يف روالن غارو�س،علم� � ًا ب�أنه ��ا كان ��ت �أول �ص ��ينية
تخو� ��ض رب ��ع النهائ ��ي �أي�ض� � ًا ،وه ��ي بات ��ت بحاج ��ة
�إىل ف ��وز واح ��د لبل ��وغ املب ��اراة النهائي ��ة الثانية على
الت ��وايل يف البطوالت الأربع الكربى (الغراند �س�ل�ام)

بعدما خ�س ��رت نهائ ��ي بطولة ا�س�ت�راليا املفتوحة �أمام
البلجيكي ��ة كيم كالي�س�ت�رز مطلع العام احل ��ايل عندما
كان ��ت وقته ��ا �أول العب ��ة �ص ��ينية تبل ��غ نهائ ��ي �إحدى
البطوالت الأربع الكربى.
ويف املباراة الثانية ،مل جتد �ش ��ارابوفا ( 24عام ًا) �أي
�ص ��عوبة يف التخل�ص من عقب ��ة بتكوفيت�ش وحرمانها
من �أن ت�صبح �أول العبة �أملانية يف دور الأربعة للبطولة
الفرن�سية منذ �شتيفي غراف عام .1999
وك�سبت �شارابوفا ،و�صيفة بطلة عام  2007وال�ساعية
�إىل �إحراز اللقب الكبري الذي ينق�ص خزائنها وت�ص ��بح
الالعبة العا�ش ��رة التي جتمع �ألقاب الغراند �س�ل�ام بعد
تتويجها ببطوالت ا�س�ت�راليا ع ��ام  2008ووميبلدون
ع ��ام  2004وفال�ش ��ينغ مي ��دوز ع ��ام  ،2006املجموعة
الأوىل نظيفة �-6ص ��فر بعدما ك�س ��رت �إر�س ��ال الأملانية
يف الأ�شواط الأول والثالث واخلام�س.

