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يجـسد معاني احملبـة و اإلخاء ويتزين بـألوان علم اإلمارات

اللجنة العليا املنظمة لدورة كأس اخلليج تكشف النقاب عن شعار البطولة
أبوظبي/ خاص باملدى الرياضي

كـشفت اللجنـة العلـيا املـنظمـة لدورة
كـأس اخلليج العـربي الـثامـنة عـشرة،
الـنقــاب عـن شعــار الـبـطــولــة املـــزمع
إقـــامـتهــــا علـــى أرض دولـــة اإلمـــارات
العربية املتحـدة، يف كانون الثاني من
عـام 2007، وقـد عبـرت اللجنـة العليـا
الـتي يـرأسهـا معــالي الـشـيخ حمـدان
بن مبـارك آل نهـيان  –وزير األشـغال
العـامـة، عـن سعــادتهـا بـاعـتمـاد هـذا
الـشعـار الـذي يجـسـد معــاني اإلخـاء
والـتــــواصل واإللــتقــــاء بــني األشقــــاء
اخلـليـجيـني ويعكـس عـمق العالقــات
األخـــويـــة الـتـي تـــربــط الـــريـــاضـيـني
اخللــيجـيــني بعــضهـم بــبعــض، جــــاء
ذلـك خالل املــؤمتــر الــصحفـي الــذي
عقـــد يـــوم االثـنـني املـــوافـق للــســــابع
عـــــشـــــــر مــن متـــــــوز يف مـقـــــــر احتـــــــاد
االمـارات لكـرة القـدم يف مـدينـة زايـد
الرياضية- أبـوظبي الذي حضره عن
اللـجنــة العـليــا املنـظمـة لـدورة كـأس
اخلليج كل من سعادة مـحمد خلفان
الـــرميـثي مــديـــر البـطــولــة، والــسيــد
محــمـــــد احملــمـــــود رئــيــــس الـلجــنـــــة
اإلعالميـة.  وقــد جمع الـشعـار الـذي
اعتمـدته اللجنـة العلـيا املـنظمـة بني
الـبسـاطة والـدالالت العميـقة يف ذات
الـــوقـت، فقـــد اسـتـنـــد الـــشعــــار علـــى
رمـــزيـــة الـــرقـم 7 الـــذي يــشـيـــر لعـــدد
الــدول التـي ستــستـضـيفهـا اإلمـارات
يف هـــــذه الــبـــطـــــولـــــة و عـــــدد امـــــارات
الـدولـة وهـي سبع امـارات، وقـد تــزين
الــشعـــار بـــألـــوان علـم دولـــة اإلمـــارات

واإلمـكــــــانــــــات الجنــــــاح الــبـــطــــــولــــــة
وإخراجها بصـورة تليق بهذا التجمع
اخللــيجــي الـــــواحـــــد، فـــــان الـلجــنـــــة
املنظمـة تبذل قصـارى جهدها حـاليًا
لــوضع اخلـطـط والـبــرامج لـتـنـظـيـم
بـــطــــــولــــــة ممــيــــــزة تـــبقــــــى يف ذاكــــــرة
اجلـــمـهـــــــــور، وتـعـــــــــرَف عـــن الـــــــــوجـه
احلــضـــــاري لـــــدولـــــة االمـــــارات، وقـــــد
وظفــت لهــــذا الغــــرض العــــديــــد مـن
اللجـــان الفـــرعـيـــة ووضعـت خـطـطـــًا
تنظـيميـة حتمـل الكثيـر من االبتـكار
والتـميــز لبـطـولـة تـريــد لهــا التـميـز
واإلبهــــار، والـلجـنــــة الـعلـيــــا إذ تــــزيح
الــسـتـــار الـيـــوم عـن شعـــار الـبـطـــولـــة
لـتـعلــن بهــــذا عـن كــــامل االســتعــــداد
والـتحــضيــر لهــذا احلــدث اخلـليـجي
الـذي تتـطلع إلـيه عيـون الـريـاضـيني
لـيـــس يف مـنـــطقـــــة اخللـيـج العــــربـي
فحسـب بل املنطـقة العـربيـة برمـتها،
مــشيـرًا الـى ان الـلجنـة تـعمل حــاليـًا
علـــى دراســـة "الــتعـــويـــذة " املــــرافقـــة
لـلحــــــدث الــتــي ســيــتـــم االعالن عــن

اطالقها قريباً. 
وقد اختتم الـرميثي حديثه باالشارة
الــى ضــرورة تعـــاون جمـيع قـطــاعــات
اجملــتــمـع للــمــــســــــاهــمــــــة يف إجنــــــاح

البطولة وا
جنــــاح مـــســــاعـي الـلجـنــــة املـنــظـمــــة
الـعلــيـــــا، وذلـك مــن أجـل رفعـــــة كـــــرة
القــــدم وريــــاضــــة اإلمـــــارات واخللــيج
العــربـي وإعالء شــأنهــا لـتتــربع علــى
املكانـة التي تـستحقـها ويتـمناهـا لها
ـاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــع. ـ ـ

الـبطـولــة لتحـقيقهــا، حيـث سيـظهـر
الـــــشـعـــــــار عـلـــــــى كـل الـــنـــــشـــــــاطـــــــات
والـفعــــالـيـــــات واإلعالنــــات املــتعـلقــــة
بـــالبـطــولــة وسـيكـــون مبثــابــة عالمــة
ممـيــزة لـيــس فقـط طـيلـــة فعــالـيــات
الـبــطــــولــــة بل سـيــبقــــى يف ذاكــــرتهــــا
لألبــــد، األمــــر الــــذي يــــوجـب حـــسـن
االختيار ودقة التصميم وجاذبيته. 

وقـــــد بــــــدأ سعــــــادة محــمـــــد خـلفـــــان
الــرمـيـثـي مــديــر الـبـطــولــة حــديـثــة
بـــالقـــول أن دولـــة اإلمـــارات العـــربـيـــة
املتـحدة تفتح ذراعيهـا ألبناء اخلليج
وتسخّر كل املواد واإلمكانات من اجل
إجنــــاح هــــذه الـبــطــــولــــة الـتــي تعـنـي
ألبنــاء اخللـيج الـشـيء الكـثيــر، فـهي
لــيـــســت مجـــــرد بــطـــــولـــــة ريـــــاضــيـــــة
فحـــسـب، ولـيـــســت مجـــــرد تـنـــــافـــس
يـنتـهي بفـوز أو خـســارة، بل هـي بحق
جتــمع شـبـــابــي خلــيجـي أخـــوي راقٍ،
ومـلـــتـقــــــــى يـــتـــيـح ألبـــنــــــــاء اخلـلـــيـج
الــتـــــــواصل وااللـــتقــــــاء، ممـــــــا يعــــــزز
األواصـــر ويـــزيـــد مـن مـتـــانـــة الـبـيـت

اخلليجي الواحد. 
واضـــــاف سعـــــادته أن دولــــة اإلمــــارات
العربية املـتحدة قد اعتادت أن تصنع
عالمـــات فـــارقـــة وممـيــــزة يف كل دورة
ريـــاضـيـــة ضـيفـتهـــا، ســـواء كـــان هـــذا
خالل دورة كــــاس اخللـيج الــســـادســـة
التي ضيفـتها عـام 1982 أو دورة كاس
اخلـلـــيـج الـــثـــــــانـــيـــــــة عــــــشـــــــرة الـــتـــي
احـتـضـنـتهــا عــام 1994، ومتــشـيـــًا مع
هـذا الـنهج الــذي اعتـادت عـليه دولـة
اإلمــــارات يف تــــسخـيــــر كــــافــــة املــــوارد

العـــربيــة املـتحـــدة ليـــدلل علــى عـمق
التـرحيب وطيب اللقـاء الذي حتمله
دولـــة اإلمـــارات لـلفـــرق املــشـــاركـــة يف
الـبـطــولــة. كـمــا يـبــرز الــشعــار هـيـئــة
الصقر العـربي الذي يعـد رمزًا للقوة
والـــشـمــــوخ واالصــــالــــة، وهــــو الــــرمــــز
األجـــمل واألبــــــرز ملــنــــطقــــــة وبــيــئــــــة

اخلليج العربي.
وتــتـــــداخل اخلــطـــــوط والـــــرســـــوم يف
الشعار الـذي اعتمدته اللجنـة العليا
لتجـســد معـانـي التالحـم والتــواصل
وااللــتقـــاء بـني الــشـبــــاب اخللــيجـي،
فـالشعار يحمل العـديد من مضامني
الـــتعـــــاون والــتــــــواصل وهــــــو الهـــــدف
األسمـى لهـذا الـبطـولـة التـي تتـطلع
علـــى الـــدوام لـتعـــزيـــز أواصـــر العـمل
اخلليجـي الريـاضي املـشتـرك، وتتيح
اجملـــال أمـــام الـــريـــاضـيـني لاللـتقـــاء
والـــتـــنــــــــافــــــس الــــــشــــــــريـف مـــن أجـل
النهـوض بـالـقطـاع الـريــاضي بــشكل
عــــــــــام وبــكــــــــــرة الـقــــــــــدم عـلــــــــــى وجـه
اخلـصـــوص.   كمـــا روعي يف تــصمـيم
الشعار إبـراز صورة عامة للكرة بشكل
يعكس روح الـبطولـة التي ستـتخللها
العـاب ريــاضيــة مصــاحبـة بـاإلضـافـة
إلـــــى كــــــرة القـــــدم. حــيــث ســتـــــشهـــــد
البطـولة مـشاركـة العاب ريـاضيـة هي
كــرة اليـد، كـرة الـطـائـرة وكـرة الـسلـة
مما يعـزز من أهميـة املنافسـة ويسهم

يف تنويع االهتمامات الرياضية. 
وقـــد حـــرصــت اللجـنــــة العلـيـــا علـــى
إنتقـاء شعـار مميـز للـبطـولـة، بـحيث
يجـسـد مخـتلف املعـاني الـتي تـسعـى

برلني/الوكاالت
أكـد يــواكيم لـوف املـديـر الـفني اجلـديـد لـلمنـتخب االملـاني
لكـرة القدم أن ينز ليمـان سيظل حارسا أسـاسيا للمنتخب

دون تهديد من أي منافس.
وقــال لــوف "يـنــز لـيـمــان سـيكــون حــارسـنــا االســاسـي. وأنــا
أبلغـته بـــأننـي ال أعتـــزم إتبـــاع سيــاســة املـــداورة بني حــراس

املرمى يف املستقبل".
وأضــاف لـــوف "ينــز سـيكـــون العبــا مـهمــا بـــالنــسبـــة لنــا يف
التـصفيـات املقبلـة املـؤهلـة لنهـائيـات كـأس االمم االوروبيـة

وذلك خلبرته الكبيرة".
وكــان لــوف قــد تــرقـــى من مــدرب مـســاعــد إلــى مــديــر فـني
للمنتخب االملاني خلفا للمدرب السابق يورجن كلينسمان
الذي قـرر عدم جتديد عقده مع االحتاد االملاني بعدما قاد
الـفريق لـلفوز بـاملركـز الثـالث يف بـطولـة كأس العـالم 2006

التي أقيمت حديثا بأملانيا.
وكان كلينسمان يتبع سياسة املداورة بني أوليفر كان ليمان
خالل املــرحلـة االسـتعـداديــة لكــأس العــالم الـتي اسـتمـرت
عامني. ثم اختار كلينسمـان يف أواخر نيسان املاضي ليمان
حـارس مـرمــى أرسنــال االجنليـزي لـيكـون حـارسـا أســاسيـا
للمنـتخب يف كأس العـالم التي ضـيفتها أملـانيا مـن التاسع

من حزيران/يونيو املاضي وملدة شهر واحد.
واعتـزل أوليفـر اللعب الـدولي عـقب املبـاراة الـوحيـدة التي
شــارك فيهـا خالل كـأس العــالم وهـي مبـاراة حتـديـد املـركـز
الـثــــالـث يف كــــأس العــــالـم 2006 الـتـي فــــاز فــيهــــا املـنــتخـب
االملــــانــي علــــى نــظـيــــره الـبـــــرتغــــالـي 3/.1 وأصــبح تـيـمــــو
هيلــديبـرانـد حـارس مـرمــى شتـوجتـارت هـو حـارس املـرمـى

االحتياطي احلالي للمنتخب االملاني.
وقـــال لـيـمـــان )36 عـــامـــا(: "أرغـب أن أثـبـت جـــدارتـي بـثقـــة
املـــدرب بـي مــن خالل العـــروض اجلـيـــدة. جـمــيع الالعـبـني
يـــدركـــون أن الـتــصفـيـــات املــــؤهلــــة لكـــأس االمم االوروبـيـــة
صعبة. وهـدفنا الـرئيسـي هو اللعب يف املـوسم اجلديـد كما

لعبنا يف كأس العالم".
ويخوض املنـتخب االملاني لـقاء وديا أمـام نظيره الـسويدي
يف 16 آب املـقبـل وهي أولـــى مبــاريــات الفــريق االملــانـي بعــد
كــأس العــالـم. وتبــدأ رحلــة أملـــانيـــا يف التـصـفيــات املــؤهلــة
لكـــأس االمم االوروبـيـــة 2008 يف الـثـــانـي مـن أيلـــول املقـبل
حـيــث يلــتقـي املـنــتخـب االملــــانــي علــــى أرضـه مع نــظـيــــره

االيرلندي.

لوف يعلن :ليامن حارساً أساسيا للمنتخب االملاين
ميالنو/اف ب 

ارتــفــعــــــت أســهــــــم نـــــــــــــــادي
يــوفنتـوس االيطـالي لكـرة
القــدم مبــا يـصل الــى 6.8
بــــــــــاملــــئــــــــــة يف املـعــــــــــامـالت
الـصـبــاحـيــة بعــد الــشعــور
بـــــــــــــراحـــــــــــــة إذ أن احلـــكـــــم
الـصــادر علــى أجنح فــريق
كــرة قــدم يف ايـطـــاليــا كــان

أخف مما كان متوقعا.
وأصـــــدرت هــيــئـــــة حتـكــيــم
ريـــاضـيــــة حكـمــــا بهـبـــوط
يــــــــوفـــنـــتــــــــوس الــــــــى دوري

ارتفاع أسهم يوفنتوس
ـيف الـبــــورصــــة االيــطــــالـيــــة     ـ ـ ـ ـ
هـنـــاك شعـــورا بــــإمكـــانـيـــة
تـغــــيــــيــــــــــرهــــــــــا)مــــن خـالل

االستئناف(.
وكـان سعـر الـسهم مـتقلبـا
عـــــنـــــــــــــد الـفـــــتـح اذ ارتـفـع
بـنــسـبــة بــسـيـطــة يف بــادئ
األمــــر ثـم اســتقــــر قــبل أن
يحـقق مـكــــــاســب كــبــيــــــرة،
وارتـفع الـــسهـم مبـــا يــصل
الــى 6.8 بـــاملئــة الــى 1.55
يــورو قبل أن يــستقــر عنـد
1.536 يــــــــــــورو بــــــــــــزيــــــــــــادة

نسبتها 5.57 يف املئة.

الــدرجـــة الثـــانيـــة لتــورطه
يف فـــــضـــيـحـــــــــة الـــتـالعـــب
بـنـتـــائج مـبـــاريـــات بـــدوري
الـــــدرجـــــة االولـــــى يف حــني
كــــــــان يــــطــــــــالـــب االدعــــــــاء
بهبوطه الى دوري الدرجة
الـــثــــــــالـــثــــــــة، وقــــــــال أحــــــــد
املـــتعـــــــاملــني يف مـــيالنــــــو:
البداية اجليدة واضحة إذ
أن الـنــاس كــانــوا يخـشــون
هـبــوط الفــريق الــى دوري
الـدرجة الثـالثة.. ورغم أن
الـعقــــوبــــة صــــارمــــة اال أن

برشلونة/اف ب
قرر نادي بـرشلونة االسبـاني العمالق لكرة
القـــدم اخـيــــراً وضع اعـالن علـــى قـمــصـــان

العبيه بلونيها االحمر واالزرق. 
ولكن بعكـس العديـد من االنديـة االوروبية
االخــــــرى لـــن يجــنــي بـــــــرشلــــــونـــــــة ماليــني
الـــيــــــــوروات مـــن خـالل الـــتــــــــرويـج الحــــــــدى
الـشــركــات اخلــاصــة ولكـن قمـصــان العبـيه
ســـتحـــمل اســم مــنـــظــمــــــة االمم املـــتحــــــدة
للطفـولة "يـونيـسيف" حـسبمـا اكد الـنادي
االسبــانـي علــى مــوقعـه االليـكتــرونـي علــى

شبكة االنترنت.
وتـوصل برشلونة حـامل لقب دوري الدرجة
االولـى االسبانـي وبطل دوري ابطـال اوروبا
املوسم املاضي التفاق مع يونيسيف للعمل

برشلونة يضع "يونيسيف" عىل قمصان العبيه
سوياً خالل االعوام اخلمسة املقبلة.

وسـيعلـن عـن تفــاصـيل الــصفقــة لــوســـائل
االعالم مبقر االمم املتحدة يف نيويورك يف
11 آب املقـبل أي خالل جـولـة بـرشلـونـة يف

الواليات املتحدة.
وذكــر الـبـيــان الــرسـمـي الــذي نــشــره نــادي
بـرشلـونـة مبـوقـعه االليـكتـرونـي ان الفكـرة
تعتمد على "العمل سوياً ملساعدة اليتامى
من االطـفال واصـحاب االوضـاع احلسـاسة

خاصة املصابني منهم بفيروس االيدز".
ويعــد بـــرشلــونــة واحــداً مـن نــاديـني اثـنـني
فقط بـدوري الدرجـة االولى االسبـاني الى
جـانـب اتليـتيكــو بلبـاو الـذي لـم يضـع قط
ــــــــــــى اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أي راع رســـــمـــــي عـل

قميصه.
ـ

ريو دي جانيرو/الوكاالت
لم تكـد جمـاهيـر كـرة القـدم
الــبــــــرازيلــيـــــة تــتـخلـــص مــن
مـــــــــرارة إخـفـــــــــاق مـــنـــتـخـــب
بالدهـا االول يف بطولة كأس
العـــالم 2006 بــأملـــانيـــا حتــى
وجـــدت نفــسهــا أمــام املــزيــد
مـن االخـبـــار الــسـيـئـــة الـتـي
جـاءت يف هيـئة شكـوك حول
قـدرة البـرازيل عـلى تـضييف

بطولة كأس العالم 2014 .
فـــمـــن املـــنـــتــــظــــــــر أن تـفــــــــوز
الـــبـــــــــرازيـل رســـمـــيـــــــــا بـحـق
تضييف بـطولة كـأس العالم
2014 وفقـــا لنـظــام الـتنــاوب
بــني القـــارات الـــذي يــطـبـقه
االحتـاد الــدولي لكـرة القـدم
)فيفـا(. اال أنه يـوجـد فـريق
كــــامل مــن املعـــارضــني لهـــذا
االمــــر الــــذيــن يحــــذرون مـن
تــــــضــــيــــيـف هــــــــــذا احلــــــــــدث
الـباهـظ التكـاليف ويـأتي يف
مقدمة هذا الفريق أسطورة
كرة القدم البرازيلية بيليه.

ويقـــــول بــيلــيه "ال ميـكــنــنـــــا
التضحية بالناس".

وأوضح بـــيلـــيه أن تـــضــيـــيف
بـــطـــــولـــــة كــــــأس العـــــالــم يف
الـبرازيل قـد تكون ممـكنة يف
حالة متويل احلدث من قبل
جهات خاصـة وليست جهات

حكومية.
وكـــــان رئــيــــس احتـــــاد الـكـــــرة
البـرازيـلي ريكــاردو تيكـسيـرا
قد وعـد باستـثمارات خـاصة
ضخـمة. ولكن مثلما يحدث

بيليه: مونديال الربازيل سينجح بتمويل خاص

إذا كـانـت البــرازيل مــستعـدة
لـبـنــــاء االسـتـــــادات الالزمــــة
لـتـضـيـيف احلـــدث رد قـــائال
"ال تــــســــــألــــــونــي أنــــــا. ولـكــن
اســـــــــــألـــــــــــوا رئــــيــــــــس الــــبـالد

واحملافظني والعمد".

كـأس العـالـم مصـرا علـى أن
حـكـــــــومـــــــة الـــبـالد يـجـــب أن

تتدخل.
وقــــــــــال هــــــــــافــــيـالجن " أرادت
الـبـــــرازيل ذلـك أم ال فـــــإنهــــا
سـتــضـيـف نهــــائـيــــات كــــأس
العــــالــم يف2014. فهــــذا أمــــر

متفق عليه".
وعندمـا سئل هافـيالجن عما

يف جــــــــمــــــــيـــع االحـــــــــــــــــــــداث
الــريــاضـيـــة الكـبــرى تــوجــد
ضغوط أيـضا علـى الرئـيس
الــبــــــرازيلــي لـــــويـــــز لـــــوال دا
ســيلفـــا لـتـــوفـيـــر ضـمـــانـــات
مــــــالــيــــــة لــتـــضــيـــيف كــــــأس
العــالم. هـذا بـاالضـافـة إلـى
أن احلكـــومـــة سـتــســـاهـم يف
تعـــديالت الـبـنـيــة الـتحـتـيــة
بــــــــالـــبـالد حـــتــــــــى تــــطــــــــابـق

مواصفات الفيفا.
ويـسعـى لـوال العـادة تـرشيح
نـفـــــــسـه يف االنـــتـخـــــــــابـــــــــات
الـرئاسـية بـالبـرازيل يف وقت
الحـق من هــذا العــام. ولـكن
مشكلته الـرئيسية هو أنه ال
يــستـطـيع أن يــضمـن إنفــاق
اجلـانـب االكبــر من عـائـدات
الـــــــضــــــــــــرائـــــب يف أعـقــــــــــــاب
فـضـيحـــة الفــســـاد الكـبـيـــرة
التي وقعت يف العام املاضي.
ـــــــــــــــــرازيــل وحتـــــــتـــــــــــــــــاج الـــــــب
الســـتـــثـــمــــــــــارات ضـخـــمــــــــــة
لـتتـمكـن من تــضيـيف كــأس
العـالم حيث يعرف تيكسيرا
والـسـويـسـري جـوزيف بالتـر
رئــيــــــس الفـــيفــــــا جــيــــــدا أن
البالد حتتاج لـبناء عشرة أو
12 استـادا جـديـدا للـبطـولـة
بــــــــــســـــبـــــب ســــــــــــوء أحــــــــــــوال
االســــتـــــــــــادات احلـــــــــــالــــيـــــــــــة

بالبرازيل.
ولـكن رئيـس الفيفـا السـابق
الـبـــرازيلـي جـــواو هـــافـيالجن
يـــرى أن الـبـــرازيل ال يـــوجـــد
أمــامهــا بــديـل عن تــضيـيف
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مدريد/الوكاالت
ـــرازيلـي أصـبـح املهـــاجـم الـب
ـــة ـــالـــدو هـــو أول مـــشـكل رون
كـبيــرة يــواجههــا االيـطــالي
ـــــو املـــــدرب فـــــابــيـــــو كـــــابـــيل
اجلديـد لنادي ريـال مدريد

االسباني لكرة القدم. 
واتـفقــت جــمـــيع الـــصـحف
ــــصــــــــادرة ــــــــانـــيــــــــة ال االســـب
بـالعـاصمـة مـدريـد علـى أن
كــابيلـو غــاضب بـسـبب قـرار
ـــالـــدو أحـــادي اجلـــانـب رون
للخضـوع لعـمليـة جـراحيـة
بسيـطة يف سـاقه بالـبرازيل
بدال من العـودة إلى مـدريد
وتـرك القـرار يف يـد اجلهـاز

الطبي لريال مدريد. 
وبـالنـسبـة للعـمليـة نفـسهـا
فيـؤكـد لـويـس رونكـو رئـيس
اجلهـــاز الـطـبـي بـــاملـنـتخـب
البرازيلي أنهـا ليست مهمة
ــــــة النـهــــــا تــتـكــــــون مــن إزال
ــــســــــات الــتــي بعـــض الــتــكل
ـــــة تـكـــــونــت حــــــول القـــصــب

الكبرى بساقه اليمنى. 
أمـا املـشكلـة فهـي أن أطبـاء
ريـال مـدريـد غيـر مقتـنعني
بضـرورة إجراء العمـلية من

االساس. 
ولـو كـان رونـالـدو قـد أجـرى
الـعـــمـلـــيــــــــة بـعــــــــد خــــــــروج
البـرازيـل من دور الـثمــانيـة
ـــــة كــــــأس العـــــالــم بــبـــطـــــول
مبــاشـــرة أي قبـل أسبـــوعني
الصبح الالعب جـاهزا االن
لـالنضمـام إلى تـدريبـات ما
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اصابة رونالدو وبيكهام وانتقال كارلوس  يضع الريال عىل كف عفريت!
وســـيـغـــيـــب جنـــم آخـــــــر مـــن
عـمـــالقــة ريــال مــدريــد عـن
معــسكــر الفــريق االعــدادي
بــالـنـمـســا وهــو االجنلـيــزي
ديفــيـــــد بــيــكهـــــام املـــصـــــاب
بـتـمـــزق يف وتـــر أخـيل )وتـــر

العرقوب(. 
ويـــريـــد كـــالـــديـــرون متـــديـــد
عـقــــــد بـــيـكـهــــــام مـع ريــــــال
مــــدريــــد حــتــــى عــــام 2009
حــيــث ســيـكـــــون الالعــب يف
الرابعة والثالثني من عمره
حـــيـــنـهـــــــا. وذلــك مـــن أجـل
احلفـاظ على ارتفـاع معدل
مـبيعـات قـمصـان النـادي يف

املقام االول. 
مع أنه مـن غـيـــر املـــرجح أن
يلـعب بيكهام بـشكل أساسي
حتـت قـيـــادة كـــابــيلـــو. كـمـــا
ـــالـــدو يحـتـمـل أن يالزم رون
مقاعد الـبدالء بعد تصرفه
االخــيـــــر خـــــاصــــــة إذا جنح
كــالــديــرون يف ضـم املهـــاجم
ــــنــــــــــــدي رود فــــــــــــان الـهــــــــــــول
ـــــــروي لـــصـفـــــــوف نـــيـــــســـتـل
الفــريق. وكــان رونــالــدو قــد
ـــالـــرحــيل عـن ريـــال هـــدد ب
مــدريــد يف عـــدة منـــاسبــات.
حيث بات الالعب البرازيلي
عـــرضـــة دائـمـــة لـــصفـــارات
استهجـان اجلماهيـر بسبب
سـوء حـالـته البــدنيــة حتـى
ــــــات يـــطـلـق أن اجلــمـهــــــور ب
ـــــــــــم ـــــــــــيـــه اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـــل
ــــــى ســـبـــيـل ــــــدو" عـل ــــــون "روت

السخرية.
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كـمــا مـنحهـم مــزايــا أخــرى
متعددة". 

ولكـن رئـيــس ريـــال مـــدريـــد
اجلــديــد رامــون كــالــديــرون
وعـد بـإنهــاء نظـام املعـاملـة
اخلــاصــة الـــذي يحـظـــى به
من تبقـى من جنـوم النـادي

الكبار. 
ــــرازيلـي حـيـث يـبـــدو أن الـب
روبـرتـو كـارلـوس يف طــريقه
ــــــــــادي ـــتـقــــــــــال إلــــــــــى ن لـالن
تــشـيلــسـي االجنلـيــزي. أمــا
النجـم الفرنسي زين الدين
زيـــدان فقــد اعـتـــزال اللعـب
نهــائيــا. بيـنمـا رحل الـنجم
الـبـــرتغـــالـي لـــويــس فـيجـــو
ـــالفـعل عـن صفـــوف ريـــال ب

مدريد قبل عام. 
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حيــويــا بـــالنــسبــة لـلمـــوسم
املقبل بأكمله". 

ــــرجــمــت وســــائـل االعالم وت
ـــالـــدو ـــانـيـــة قـــرار رون االسـب
ـــى أنـه مجـــرد فـعل آخـــر عل

من أفعاله املستقلة. 
ويرى ألفريدو ريالنو احملرر
بصـحيفـة "آس" الـريــاضيـة
اليومية أن ما فعله رونالدو
هــــو إحــــدى نــتـــــائج االيــــام
الــسـيـئـــة املـــاضـيـــة لـــرئـيــس
ــــســــــابـق ريــــــال مــــــدريــــــد ال

فلورنتينو بيريز. 
ويقــول ريالنــو "إن رونــالــدو
يتـصــرف حـــاليــا بــالــضبـط
كـــمــــــــــا كــــــــــان يـفـعـل أيــــــــــام
فلورنتـينو الذي مـنح حرية
كبيرة لنجوم النادي الكبار.
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قـبل املـــوسم بــريــال مــدريــد
حتت قيادة كابيلو. 

ــــدال مــن ذلـك فــــإن ولـكــن ب
رونــالــدو سـيـبـتعــد االن عـن
ــــوعــني أو املالعــب ملــــدة أســب
ثالثـة أخـرى ممــا يعـني أنه
سـيغـيـب عـن معــسكــر ريــال
مـــــــــدريـــــــــد االســـتـعـــــــــدادي
للموسم اجلديد يف النمسا
ـــو أنه يف الـــذي يـــرى كـــابــيل

غاية االهمية. 
حـيـث صـــرح كـــابـيلـــو قـــائال
ــــــدأ "مــن الـــضــــــروري أن يــب
جمـيع العبـينــا استعـدادات
مـا قبل املــوسم من الـنقطـة
نـفــــــسـهـــــــــا.. مبـــــــــا يف ذلــك
ـــالـــدو.. سـيـكـــون العــمل رون
الـــذي سـنـــؤديه يف الـنـمــســـا
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ـــيـه يف حـفـل افـــتـــتــــــــــاح املــــــــــونــــــــــديــــــــــال ـــيـل ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ليمان احلارس االساس للمنتخب االملاني

لقطة ارشيفية من احدى مباريات بطولة اخلليج

اصابة رونالدو اقلقت كابيلو


