
االربعاء 15 يوليو 2009  45رياضة
توتنهام مهتم بالتعاقد مع ڤييرا بشرط »العب تقبض«.. وليڤربول وإيڤرتون يلهثان وراء رييس

صفقة إبراهيموڤيتش لتشلسي مرتبطة بانتقال دروغبا إلى إنتر ميالن

بيكام ودونوفان يطويان صفحة خالفهما
مريم جمال أولى 1500م في أثينا

االتحاد اآلسيوي ينقل استحقاقات 
المنتخبات العراقية إلى أربيل

تابعت العداءة البحرينية بنجاح استعداداتها 
لبطولة العالم أللعاب القوى من 15 إلى 23 اغسطس 
في برلني، وأحرزت املركز األول في س���باق 1500 
م في لقاء أثينا الدول���ي، احدى مراحل اجلائزة 
الكبرى السوبر، على امللعب االوملبي في العاصمة 
اليونانية، حيث اقتصرت املشاركة العربية على 

عدد ال يوازي أصابع اليدين.
وقطعت جمال املس���افة بزمن 3.58.72 دقائق 
بفارق مريح امام الروس���ية اوكسانا زبروجيك 
)4.02.40ق( واالثيوبي���ة كلكي���دان جيزاهغني 

)4.02.98ق(.
وكان م���رمي جمال قد تغلبت على الروس���ية 
زبروجيك التي ستكون واحدة من اهم منافساتها 
في بطولة العالم، اجلمعة املاضي في لقاء روما، 

اجلولة الثالثة من الدوري الذهبي.
وحلت املغربية سهام الهاللي في املركز اخلامس 

بزمن 4.03.74 دقائق امام البحرينية االخرى ميمي 
بيليتي )4.04.36ق(.

الغريبي باملركز  التونس���ية حبيبة  واكتفت 
اخلامس في سباق 3 آالف موانع بزمن 9.43.60 
دقائق بفارق كبير خلف الروسية غولنارا غالكينا 
)9.17.86ق( التي تبدو ضامنة لذهبية الس���باق 

في برلني.
ولدى الرجال، لم يس���تطع العداء السوداني 
اسماعيل احمد اس���ماعيل صاحب فضية سباق 
800م في اوملبياد بكني، ف���ك عقدة املركز الثاني 
مس���جال )1.43.82ق(، وحل خلف الكيني اسبل 
كيبروتو كيبروب )1.43.48 ق(. وجاء البحريني 
طارق طاهر في املركز الثالث في سباق 3 آالف م 
موانع بزمن 8.06.13 دقائق خلف الكينيني برميني 
كيبروتو كيبروب )8.03.17ق( وايزيكييل كيمبوي 

)8.05.14ق(.

إقالة باريرا من تدريب فلوميننسي
قرر نادي فلوميننسي البرازيلي لكرة القدم، إقالة مدربه كارلوس 
البرتو باريرا بعد دخول الفريق في دوامة الهبوط في الدوري احمللي 

عقب الهزمية أمام سانتو اندريه املتواضع 1-0.
وقال باريرا بحالة من الغضب في مقابلة مع محطة »س���بور تي 
في«: »لم اعد القائد بعد اآلن، غير نادم على أي ش���يء، فقط أشعر 
باأللم لعدم متكني من االستمرار في هذا املنصب، ولكن هكذا تسير 

األمور، جميعنا يعرف أال يوجد صبر في كرة القدم البرازيلية«.

كش���فت صحيفة »كورييرو ديللو س���بورت« 
اإليطالية ام���س ان صفقة انتق���ال املهاجم الدولي 
الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيت���ش من انتر ميالن 
بطل الدوري احمللي الى تشلسي االجنليزي مرتبطة 
بتخل���ي االخير عن مهاجمه الدولي العاجي ديدييه 

دروغبا الى النادي االيطالي.
وكانت الصحف االجنليزية قد ذكرت االحد املاضي 
ان تشلسي مس���تعد لعرض 58 مليون يورو على 
انتر ميالن اضافة الى الدوليني البرتغاليني ريكاردو 
كارڤالي���و وديكو من اجل تخل���ي بطل ايطاليا عن 
ابراهيموڤيتش. ويبدو ان مدرب انتر ميالن البرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي اشرف على تشلسي سابقا،  
يفضل ان يكون دروغبا ضمن هذه الصفقة، علما ان 
مدير اعمال ابراهيموڤيتش وهو مينو رايوال اشار 
الى ان تشلس���ي مهتم مبوكله، لكنه اكد ان الفريق 
اللندني لم يتقدم حتى اآلن بأي عرض، وان النجم 

السويدي ال ينوي ترك الفريق.
وكان برشلونة االسباني قد ابدى ايضا رغبته في 
التعاقد مع ابراهيموڤيتش، وذكرت وسائل االعالم 
ان النادي »الكاتالوني« مستعد لدفع مبلغ 60 مليون 

يورو للتعاقد مع املهاجم السويدي.
من جانب آخر، افادت صحيفة »ذي دايلي مايل« 
البريطانية امس بأن مواطنها توتنهام مهتم بخدمات 
العب الوسط الفرنسي باتريك ڤييرا الذي يبدو في 

طريقه لترك فريقه احلالي انتر ميالن.
 واشارت »ذي دايلي مايل« الى ان توتنهام سيعرض 
على ڤييرا )33 عاما( عقدا يتقاضى مبوجبه حوالي 
45 الف يورو اس���بوعيا مع شرط »العب تقبض«، 
اي ان العب ارسنال السابق سيتقاضى راتبه عندما 

يلعب وحسب.
وقد يرى ڤييرا بهذا االنتقال فرصة من اجل تعزيز 
حظوظه في ان يكون متواجدا مع املنتخب الفرنسي 

خالل نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010.
ويبدو ان توتنهام سيواجه منافسة من مواطنه 
سندرالند وباريس سان جرمان وليون الفرنسيني، 

الن هذه الفرق الثالثة مهتمة ايضا بڤييرا.
وكان ڤييرا قد كشف سابقا انه يريد انهاء مسيرته 
مع انتر ميالن الذي انضم اليه عام 2006 قادما من 
مواطنه يوڤنتوس، عقب اسقاط االخير الى الدرجة 
الثانية عقب ثب���وت ضلوعه في فضيحة التالعب 
بنتائج املباريات، لكن تراجع مستواه نتيجة االصابات 
املتكررة جعله يكتفي باجللوس على مقاعد االحتياط 

في الكثير من املباريات.

صراع على رييس

وف���ي اجنلترا ايضا، ذكر موقع مجلة »فور فور 
تو« االجنليزية املتخصصة ان مواطنيها ليڤربول 
وجاره ايڤرتون يتنافس���ان من اجل احلصول على 

خدمات االسباني خوسيه انطونيو رييس.
ويأتي اهتمام الفريقني برييس بعد فشل صفقة 
انتقاله بشكل نهائي من اتلتيكو مدريد االسباني الى 
بنفيكا البرتغالي بعدما لعب مع االخير املوسم املاضي 

على سبيل االعارة من فريق العاصمة االسباني.
وع���رض بنفيكا على اتلتيك���و مدريد 4 ماليني 
يورو من اجل االحتفاظ بخدمات رييس، لكن فريق 
العاصمة لم يوافق على هذا العرض ما يعزز عودة 
الالعب الى الدوري االجنليزي املمتاز ألن اجلارين 

ليڤربول وايڤرتون مهتمان بخدماته.
وكان ريي���س الذي بدأ مش���واره االحترافي مع 
اش���بيلية )1999 � 2004(، قد امضى 3 مواس���م في 
الدوري االجنليزي املمتاز مع الفريق اللندني ارسنال 
)2004 � 2007( ال���ذي اعاره ال���ى ريال مدريد قبل 

انتقاله الى جاره اتلتيكو.
وينص عقد اعارة رييس الى بنفيكا على امكانية 
ش���راء حقوق عقده الكاملة بعد ان اشترى 25% من 

حقوق العقد مقابل 2.6 مليون يورو.
يذكر ان رييس )25 عاما( الذي خاض 69 مباراة 
في الدوري االجنليزي مع ارسنال وسجل خاللها 16 
هدفا، توج بلقب »برمييير ليغ« مع االخير موس���م 
2003 � 2004 وبالكأس االجنليزية موس���م 2004 � 
2005، كما وصل مع الفريق اللندني الى نهائي دوري 
ابط���ال اوروبا عام 2006 عندما خس���ر االخير امام 
برشلونة االسباني، وتوج بلقب الدوري االسباني 

مع ريال مدريد موسم 2006 � 2007.
الى ذلك، أبرم نادي سندرالند اإلجنليزي ثانية 
صفقاته في فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، بتعاقده 
مع مدافع منتخب پاراغواي باولو دا سيلڤا في صفقة 
لم يتم الكشف عن قيمتها املالية. ووافق دا سيلڤا )29 
عاما( قائد منتخب پاراغواي على االنضمام لصفوف 
س���ندرالند ملدة 3 أعوام قادما من تالوكا املكسيكي. 
وقال املدير الفني لسندرالند ستيف بروس »انني 
سعيد بالتعاقد مع العب ميتلك مثل خبرة باولو«، 
وأضاف »إنه قائد بالده، وبالتالي سنجلب شخصية 

قيادية إلى فريقنا«.

تايسون وغاي لن يتواجها في لندن
بات في حكم املؤكد مشاركة العداءين األميركي تايسون غاي 
واجلامايكي اوسيان بولت في لقاء لندن أللعاب القوى في يوليو 
اجلاري، ولكنهما لن يشاركا في السباق نفسه الذي يعد البروفة 

األخيرة قبل انطالق بطولة العالم أللعاب القوى.
وقال غاي حامل لقب بطولة العالم 3 مرات، أنه سيشارك في 
سباق 200 متر في لقاء لندن الذي يقام بكريستال باالس يومي 24 
و25 اجلاري، فيما سيشارك بولت الفائز بثالث ميداليات أوملبية 

في سباقي 100 متر و4×100 متر.
واضاف »الس���باق في لندن مهم للغاية بالنسبة لي كاختبار 
نهائي لبطولة العالم، س���باق 200 متر آخر سيعزز استعداداتي 
لبرلني في الوقت احلالي وس���باق لندن سيكون املناسب للقيام 

بهذه املهمة«.

بطل عالم سابق للجمباز 
يتعاطى الكوكايين

يواجه الهولندي يوري ڤان جيلدر بطل العالم السابق في اجلمباز، 
عقوبة اإليقاف عامني بعدما سقط في اختبار للكشف عن الكوكايني 

واعترف بتعاطي املخدرات بشكل دائم.
وذكرت تقاري���ر إخبارية للصحافة الهولندية أنه مت اكتش���اف 
تعاط���ي ڤان جيلدر )26 عاما( ملادة الكوكايني في البطولة الوطنية 

التي جرت في يونيو املاضي.
واعترف ڤان جيلدر للمس���ؤولني بتعاطيه الكوكايني، وتغاضى 
عن حتليل العينة الثانية، ليتع���رض لإليقاف حلني صدور القرار 

النهائي.
ونقل موقع »ان ار سي« االلكتروني عن ڤان جيلدر قوله في بيان 

له أنه يعتبر نفسه »ساذجا إلى حد كبير«.

إسباني سيصبح أصغر سائق
في فورموال واحد

يستعد جيمي اجلويرسواري بطل سباقات فورموال-3 البريطانية، 
ليصبح أصغر س���ائق في تاريخ س���باقات سيارات بطولة العالم 
للفورموال واحد، عندما يستهل مشواره مع فريق »تورو روسو« 
في سباق جائزة املجر الكبرى، حسبما ذكر موقع »اوتو سبورت« 

االلكتروني.
وذكر تقرير املوقع أن اجلويرسواري )19 عاما(، السائق االحتياطي 
ل� »تورو روسو« يستعد خلالفة الس���ائق الفرنسي سيباستيان 

بورديه.
ولم يصدر »تورو روس���و« أي تعقيب ح���ول هذا األمر، ولكن 
من املتوقع أن يؤكد الفريق في غضون ال� 48 س���اعة املقبلة فض 

الشراكة مع بورديه.
وفي حال تأكيد نبأ االس���تعانة بخدمات اجلويرس���واري فإن 
الس���ائق االسباني سيستهل مهمته مع »تورو روسو« عبر سباق 
جائزة املجرى الكبرى في 26 اجلاري وهو يبلغ من العمر 19 عاما 

و125 يوما.
وبذلك سيحطم اجلويرسواري الرقم القياسي السابق ألصغر 
س���ائقي فورموال واحد  والذي يحمله مايك ثاسكويل الذي شارك 
مع فريق »تيريل« وهو يبلغ من العمر 19 عاما و182 يوما في عام 

.1980

بدآ تدريباتهما مع لوس أنجيليس غاالكسي

اإلجنليزي ديڤيد بيكام: كل شيء متام مع الندون دونوفان

العراقي عماد محمد ينطلق بالكرة في املباراة مع فلسطني                        )رويترز(

أنهى النجم اإلجنلي���زي ديڤيد بيكام والعب 
املنتخب األميركي لك���رة القدم الندون دونوفان 
خالفهما األخير مع استئناف جنم إجنلترا الشهير 
تدريبات���ه مع فريقه األميرك���ي لوس أجنيليس 

غاالكسي.
وكان دونوفان قد اتهم بيكام اخيرا بأنه يفتقد 
روح الفري���ق، وذلك في كت���اب لالعب األميركي 
سيصدر قريبا، ورد بيكام بوصف تعليقات دونوفان 

بأنها بعيدة متاما عن االحتراف.
ولكن بي���كام )34 عاما( أكد ان مش���كلته مع 
دونوفان مت حلها خالل اجتماع لالعبني اول من 
امس، حضره مدرب غاالكسي بروس أرينا، وأشار 
إلى أن اللقاء سار بشكل »جيد للغاية« ولكنه لم 

يدل باملزيد من التفاصيل.
وأبدى دونوفان ندمه على »الطريقة التي تناولت 
بها هذا األمر، كما أنن���ي نادم على بعض األمور 

التي قلتها«.
وكان بيكام قد عاود االنضمام إلى غاالكسي بعد 
انتهاء فترة إعارته إلى ميالن اإليطالي. ومن املقرر 
أن يلعب مباراته األولى في الدوري األميركي هذا 

املوسم غدا اخلميس أمام نيويورك ريد بولز.
وانتقل بيكام من ريال مدريد األسباني لصفوف 

غاالكسي عام 2007 بعقد ميتد 5 أعوام.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
عن الالعب اإلجنليزي قوله انه ينوي البقاء مع 
غاالكس���ي حتى نهاية عقده، ولكن هناك احتماال 
قويا بعودة الالعب إلى ميالن في العام املقبل أو 
حتى إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز الذي لعب فيه 

مع مان يونايتد بني عامي 1995 و2003.
وقال بيكام: »ال تقل أبدا كلمة أبدا، فكل االحتماالت 
س���أفكر فيها. عندما انضممت إل���ى ريال مدريد 
تركت قلبي في مانشستر، ولم أكن أتخيل أنني 
أستطيع اللعب ضد مان يونايتد ولكنني اآلن ال 

أستبعد األمر«.
وأش���علت هذه التصريحات الشائعات حول 
إمكانية انضمام بيكام إلى نادي تشلسي االجنليزي 
الذي يتولى تدريبه حاليا مدرب بيكام السابق في 

ميالن، كارلو أنشيلوتي.
ويستطيع بيكام اللعب في أوروبا خالل فترة 
توقف الدوري األميركي والتي تستمر حتى مارس 

املقبل.
وكان ميالن قد توصل التفاق مع غاالكس���ي 
يسمح لالعب بالبقاء في الدوري اإليطالي حتى 

مايو املاضي.

اعلن رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسني 
سعيد ان االحتاد اآلسيوي قرر نقل استحقاقات 
املنتخبات العراقية الى مدينة اربيل )شمال العراق( 
في اطار رفع احلظر املفروض على هذه املنتخبات 

بشكل جزئي.
وذكر س���عيد في اتصال مع وكالة الصحافة 
الفرنس���ية من كواالملبور حي���ث يعقد االحتاد 
اآلسيوي اجتماعا في ماليزيا ان االخير »قرر نقل 
االستحقاقات املقبلة للمنتخبات والفرق العراقية 
الى مدينة اربي���ل كخطوة اولى على طريق رفع 
احلظر املفروض عل���ى املنتخبات العراقية كليا 

مستقبال«.
وكان االحتاد اآلسيوي قد منع املنتخبات والفرق 
العراقية منذ 6 اعوام من لعب املباريات الرسمية 
والودية على مالعبها بس���بب الظروف السائدة 

في البالد.
واضاف س���عيد ان »االحت���اد العراقي اوفى 
بتعهداته امام اجلماهير العراقية للعمل على رفع 
هذا احلظ���ر واعادة مباريات املنتخبات العراقية 

الى مالعبها«.
واعتبر ان »النجاح الكبير الذي حققته املباراة 
الودي����ة االولى للمنتخب العراق����ي مع نظيره 
الفلسطيني في اربيل في 10 اجلاري واحلضور 
اجلماهيري الالفت الذي ش����هده ستاد الشعب 
الدولي في بغداد حيث خ����اض املنتخبان لقاء 
وديا ثانيا قد رسخ القناعة لدى االحتاد اآلسيوي 
بضرورة نقل مباريات املنتخبات العراقية الى 

مالعبها«.
وفي السياق نفس���ه، تغلب املنتخب العراقي 
على نظيره الفلسطيني 4-0 في مباراة كرة القدم 
الدولي���ة الودية الثانية التي اقيمت على س���تاد 
الش���عب الدولي بحضور 50 الف متفرج وسط 

اجراءات امنية مكثفة.
وسجل هوار مال محمد )25( وكرار جاسم )58( 
وعالء عبد الزهرة )72( وعماد محمد )90+2 من 

ركلة جزاء( االهداف.
وكان املنتخب العراقي قد فاز 3-0 في املباراة 

االولى اجلمعة املاضي في مدينة اربيل.

املهاجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش يبدو أنه في الطريق لالنتقال إلى تشلسي


