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أوسبينا ينضم للمدفعجيةالرياضية
وافق احلارس الكولومبي ديڤيد اوسبينا حارس نيس الفرنسي على االنتقال لنادي ارسنال االجنليزي لكرة القدم 
مقابل 4.4 ماليني يورو، ومن املقرر أن يخضع للكشف الطبي ويوقع العقود بعد العودة من عطلته في االسبوع 
املقبل. وذكر موقع »غول« الدولي ان عقد احلارس مع املدفعجية ميتد ملدة اربع سنوات، ومن املقرر أن ينضم 
للفريق بعد انتهاء جولته االعدادية في الواليات املتحدة.  وكان ارسنال حريصا على خضوع اوسبينا )25 عاما( 
للكشف الطبي هذا االسبوع حتى يشارك في املباراة الودية امام نيويورك رد بولز وهي املباراة الوحيدة التي 
يخوضها في جولته االميركية. لكن اآلن يتعني على الفريق أن ينتظر امتام الصفقة رسميا مع احلارس الذي كان 
عنصرا أساسيا في تألق منتخب كولومبيا في نهائيات كأس العالم االخيرة وصعوده الى الدور الثاني.

كلوب: انتقال هومليس 
للشياطني مهاترات

»الباڤاري« سبب فوز أملانيا باللقب

وصف مدرب بروس���يا دورمتوند يورغن كلوب 
التقارير التي أفادت بانتقال ماتس هومليس العب 

الفريق إلى نادي مان يونايتد باملهاترات.
 وذكرت صحيفة امليرور أن فان جال املدير الفني 
لنادي مان يونايتد يرغب في ضم هوميلس مقابل 
16 مليون جنيه إسترليني، خاصة عقب صرف نادي 

برشلونة اإلسباني النظر عن التعاقد معه.
 ونقلت شبكة »إي إس بي إن« الرياضية تصريحات 
كل���وب والتي قال فيها: »اجلميع س���يبقى هنا هذا 
املوس���م، ليس لديهم مكان آخر، يقولون 20 مليون 

يورو؟ تلك األرقام مجرد مهاترات«.
 ويرغب م���ان يونايتد ف���ي التوقيع مع ماتس 
هومليس عق���ب رحيل فيديتش إل���ى نادي اإلنتر 
اإليطالي، باإلضافة لرحيل ريو فرديناند إلى كوينز 

بارك رينجرز.
 يذك���ر أن ماتس هومليس قد ش���ارك مع نادي 
بروس���يا دورمتوند منذ عام 2008، في 227 مباراة 

وأحرز 20 هدفا.

بعد أيام قليلة من فوز املنتخب االملاني بكأس العالم 
2014 بالبرازيل عاد التنافس في املانيا بني نادي بروسيا 
دورمتون���د والعمالق الباڤاري بايرن ميونيخ وكانت 
املش���اركة في حتقيق إجناز املانشافت اول التحديات 

بني االثنني. 
تش���ير اإلحصائيات إلى أن الباي���رن هو اكثر من 
ساهم في اللقب ب�11العبا شاركوا في املباريات مبجموع 
4181 دقيقة فيم���ا ركض الالعب���ون الباڤاريون 520 

كيلومترا. 
في املقاب���ل قطع العبو دورمتون���د 125 كيلومترا 
مبجموع 437 دقيقة، وش���ارك دورمتوند ب� 3 العبني 
فقط في فوز منتخب املانش���افت بكأس العالم للمرة 
الرابعة، وللمرة األولى التي يفوز فيها منتخب اوروبى 

على أراضي األمريكتني.

كاڤاني: »فيفا« ظلم سواريز

سبورت: تشاڤي لن يرحل

اعرب الدولي االورغواياني ادينس���ون كاڤاني عن 
اعتقاده أن االحتاد الدول���ي لكرة القدم كان محقا في 
معاقبة زميله لويس سواريز بعد قيامه بعض املدافع 
االيطالي كيللينى في لقاء املنتخبني في نهائيات كأس 

العالم لكنه يرى ان العقوبة كانت قاسية للغاية. 
وقال كاڤاني العب باريس سان جرمان الفرنسي في 
تصريحات لصحيفة لو اوبزيرفاتير: »لويس بالتأكيد 
كان مخطئ���ا ومن اجليد انه مت عقابه لكنني اعتقد ان 

العقوبة التي فرضت عليها لم تكن مناسبة«. 
واضاف كاڤاني »لقد حرموه من االستمرار في اللعب 
في كأس العالم ومن ان تطأ قدماه ارض ملعب الكرة 
لفترة ليس���ت قصيرة. وال يوجد العب كرة يستحق 
مثل هذه املعاملة، لقد تعاملوا مع حالة سواريز بشكل 

عنيف«.

أفادت صحيفة »سبورت« بأن قائد فريق برشلونة 
تشاڤي هيرنانديز والذي كان على بعد خطوة من التوقيع 
مع النادي األميركي نيويورك سيتي غير قراره بشكل 

مفاجئ وسيستمر مع الفريق الكتالوني.
ووفقا للصحيفة الكتالونية، فقد اتخذ تشاڤي هذا 
القرار بعد إجراء محادثة م���ع املدرب لويس إنريكي 
والرئيس بارتوميو، وم���ن املتوقع أن ينضم الدولي 

اإلسباني للتدريبات مع زمالئه يوم اخلميس.
وس���تظل املفوضات جارية مع نيويورك س���يتي 
حسب املصدر نفس���ه ولكن هناك إمكانية ألن ينتقل 

في صيف عام 2015.
وأشار وكيل أعماله إيفان كوريتخا للصحيفة نفسها 
الى أن تشاڤي شعر بارتياح بعد مقابلة املدرب اجلديد 
للفريق الكتالون���ي وهو حريص على التواجد ضمن 

احلقبة اجلديدة مع لويس إنريكي.
وال يزال تش���اڤي مبوجب عقد مع برشلونة حتى 
عام 2016، ومنذ نهاية املونديال خرجت أنباء تش���ير 
إلى رغبة الالعب بتغيير األجواء خاصة أن مس���تواه 
تراجع ولويس إنريكي سيكون صارما في اتخاذ قرارات 

تتعلق التشكيلة األساسية.
وتعاقد نادي برشلونة هذا الصيف مع جنم إشبيلية 
إيفان راكيتيتش مقابل 20 مليون يورو، وعلى ما يبدو 
فإن صفقة الكرواتي كانت لس���د الفراغ الذي سيتركه 

رحيل تشاڤي.

ادينسون كاڤاني

جنم برشلونة تشاڤي حسم أمره بالبقاء مع البارسا

جيرارد يودع 
»األسود الثالثة« بالدموع

ودع قائد إجنلترا ستيفن جيرارد منتخب 
األسود ال� 3 بعد مسيرة محترمة نال فيها تقدير 

اجلماهير احمللية لوفائه مع املنتخب األول.
كانت الدقائق ال� 17 لغيرارد أمام كوستاريكا 
ف���ي املباراة الثالثة الهامش���ية لالعبي املدرب 
روي هودجس���ون في مونديال 2014، األخيرة 
لقائ���د ليڤربول، إذ أعل���ن اعتزاله الدولي أول 

من أمس.
برغم نيل اجنلترا نقطة واحدة من 3 مباريات 
بتعادلها األخير مع كوستاريكا بعد خسارتني 
أم���ام إيطاليا واألوروغواي، لوح اجلمهور في 
بيلو هوريزونتي وداعا لغيرارد )34 عاما( الذي 

خدم بالده في 114 مباراة دولية.
مب���وازاة االحترام الكبير لش���خصه، بقي 
النجاح الدولي غائبا عن س���جل غيرارد خالفا 
ملش���واره الناجح مع ليڤربول خصوصا على 
الصعيد القاري، ومع ذلك سيبقى الالعب الذي 
يقف وراء احلارس األسطوري بيرت شيلتون 
)124( وصان���ع اللعب ديڤي���د بيكام )115( في 
ع���دد املباريات الدولية، خادما وفيا في تاريخ 

منتخب بالده.
لن ينسى محبو جيرارد املباراة البطولية 
التي قدمها مع ليڤربول في نهائي دوري أبطال 
أوروبا 2005 عندما قلب تأخره 0-3 أمام ميالن 
اإليطالي الى تع���ادل 3-3 ثم انتصار بركالت 
الترجي���ح، ثم قيادته احلمر ف���ي نهائي كأس 
اجنلترا 2006 أمام وستهام لكن  »األحمر« لم 
ينس���حب الى املنتخب »األبيض«، حيث حجز 

مكانا دائما له في خط الوسط.
سجل غيرارد 21 هدفا دوليا، بينها تسديدة 
خارقة من خارج املنطقة في مرمى أملانيا )1-5( 
في سبتمبر 2001، لكن بعد ذلك لم يلمع اسمه 
أمام املنتخبات الكبرى فهز شباك أمثال مقدونيا، 
اندورا، بيالروسيا وترينيداد وتوباغو. كانت 
تلك الليلة األملانية واعدة خالل تدمير املانشافت 
بان يبصر جنم خارق النور في مباراته الدولية 
السادسة. يتذكر غيرارد: »كانت مباراتي املفضلة 

مع اجنلترا. كنا بحاجة لتحقيق نتيجة طيبة، 
وجنحنا في إبعادهم عن مجريات اللقاء«. بقي 
غيرارد ضمن نادي »اجليل الذهبي« إلجنلترا 
الذي لم ينجح بقيادة البالد أبعد من الدور ربع 

النهائي في كأسي العالم وأوروبا.
حصل جيرارد على مباراته الدولية األولى في 
عهد املدرب كيفن كيغان عام 2000 ضد أوكرانيا 
وأصر مذذاك الوقت انه »يس���تمتع بكل دقيقة 
ميثل فيها بلده«. خاض بطولته األولى في كأس 
أوروبا 2000 عندما ودع من الدور األول، ثم غاب 

عن مونديال 2002 إلصابة في فخذه.
لم ينجح جيرارد، الذي عانى للتأقلم مع فرانك 
المبارد في خط الوسط، في انتشال إجنلترا من 
خيبة كأس أوروبا 2004، حيث خسرت في ربع 

النهائي أمام البرتغال بركالت الترجيح.
بعدها بسنتني، أهدر جيرارد ركلة ترجيح 
أمام اخلصم عينه في أملانيا، حيث ودعت من 

الدور ربع النهائي.
منحه املدرب ستيف ماكالرين منصب القائد 
البديل، لكن اجنلترا فشلت بالتأهل الى كأس 

أوروبا 2008 بخسارتها أمام كرواتيا 3-2.
حمل الش���ارة في 2010 في جنوب أفريقيا، 
لكن اخلسارة املرة أمام أملانيا 1-4 في دور ال� 
16 أوقفت حلم اإلجنليز في معانقة اللقب مرة 

ثانية بعد 1966.
أملح غيرارد قبل املونديال ان البرازيل ستكون 
محطته األخيرة ويريد االعتزال قبل ان يتراجع 

مستواه.
بكى غيرارد كثيرا بعد غلطة فادحة ارتكبها 
أمام األوروغواي س���محت للويس س���واريز 
بتسجيل هدف في مرماه ومهدت إلفضاء إجنلترا 

من الدور األول.
يصع���ب على جيرارد ان تكون هذه الهفوة 
مبنزلة الصفحة األخيرة في كتابه الدولي احملترم، 
لكن بالنسبة لعشاق املنتخب اإلجنليزي سيبقى 
»س���تيفي« العبا خلوقا خدم بالده في السراء 

والضراء.

رونالدو جاهز لأللقاب.. رغم اإلصابة
عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
افضل العب ف���ي العالم، عن جهوزيته 
لوضع خيبة مونديال 2014 وراء ظهره 
والعودة الى طريق االلقاب مع فريقه ريال 

مدريد االسباني.
وقال رونالدو )29 عاما( في حدث ترويجي 
مع احدى الش���ركات الراعية له في طوكيو: 
»سأقوم بكل ما في وسعي هذا املوسم على 
غرار كل سنة، سأساعد فريقي، احاول التسجيل 

واحراز االلقاب«.
ورأى رونالدو الذي ودع من الدور االول 
مع بالده في املوندي���ال البرازيلي ان امامه 
»ستة او سبعة اعوام« يخوضها على اعلى 

مستوى كروي.
وعرف رونالدو نهاية موس���م صعبة 
عرقلته���ا االصابات، لكنه يريد نس���يان 
2013-2014 وفتح صفح���ة جديدة: »انا 
مركز للغاية اآلن. انتهت اصابتي. اشعر 
بحال جيدة جدا«، معتبرا انه يريد ان 
يبدأ وينهي موسم الدوري االسباني 

بلياقة جيدة.
ومن دون االشارة الى املشوار 

الكارثي للبرتغال في كأس العالم، اعتبر رونالدو 
ان موسمه االخير كان »رائعا« في ظل احراز لقب 
دوري ابطال اوروبا للمرة العاشرة في تاريخ 
النادي امللكي ولقب الكأس احمللية وهي االقدم 

في الكرة االسبانية.
كما احرز رونالدو جائزة الكرة الذهبية واضعا 
حدا لسيطرة االرجنتيني ليونيل ميسي غرميه 
في برشلونة، ولقب هداف دوري االبطال والدوري 

احمللي.
ويريد رونالدو ان يكون املوسم املقبل مماثال: 
»لدينا فرصة احراز خمسة او ستة ألقاب هذه 

السنة، انا في غاية التركيز«.

رونالدو يغيب عن انطالقة الموسم

من جهة أخرى، أبلغ كريس���تيانو رونالدو 
عددا من املقربني منه عدم استعجاله العودة إلى 
املالعب بعد اإلصابة التي عانى منها في األشهر 

األخيرة من املوسم املاضي.
 جنم ريال مدريد لعب آخر 3 أشهر في املوسم 
املاض���ي إضافة لكأس العال���م وهو يعاني من 
إصاب���ة في الركبة، ورف���ض الراحة رغم طلب 
الفريق الطبي للنادي امللكي منه ذلك، بل دخل 

في صدام وحرب تصريحات معهم.
 صحيفة »املاركا« نقلت عن مصادر مقربة من 
رونالدو اقتناعه اآلن بعدم استعجال العودة، 
وأن هذا قد يؤدي إلى غيابه عن مباراة السوبر 
األوروبية أمام اش���بيلية وكذلك ذهاب السوبر 

اإلسبانية أمام أتلتيكو مدريد.
 الصحيف���ة ذاتها أكدت ان إدارة ريال مدريد 
تدعم قرار عدم االستعجال هذا، وأنها لن متانع 
من غياب الالعب عن بداية الدوري ايضا حتى 

ال تتفاقم األمور في املستقبل.
 التوقعات تشير إلى حاجة رونالدو الستراحة 
تدوم شهرين قبل العودة للتدريبات اجلماعية، 
وهذا يعن���ي أن الالعب قد يع���ود خالل األيام 

األخيرة من شهر أغسطس املقبل.
فوفقا ملا نقلته »سوي مدريديستا« فإن الفريق 
الطبي والفني لريال مدريد يفضلون عدم املخاطرة 
بسفر رونالدو رفقة بعثة الفريق للواليات املتحدة 
األميركية في جولته االستعدادية للموسم املقبل 
وذلك إدراكا منها بأن رونالدو ان سافر سيرغب 
في خوض كل اللقاءات وخوفا من تفاقم إصابة 
الالعب في ركبته والتي حتتاج لراحة وتدريبات 

مركزة مع فريق طبي مشرف على الالعب.


