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اعلن نادي بورتو بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم امس 44
ان املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا انتقل من ريڤر 

باليت االرجنتيني الى صفوفه ملدة 4 سنوات.
وجاء في بيان أذاعه النادي ان بورتو اشترى 60% من حقوق 
عقد الالعب البالغة قيمتها 3.9 ماليني يورو، وكان فالكاو )23 
عاما( الذي سيخضع الحقا للفحص الطبي الروتيني يدافع 

عن الوان ريڤر باليت منذ عام 2004.

فالكاو ينتقل إلى بورتو
أفادت وسائل إعالم برازيلية بأن 
املهاجم الدولي السابق للمنتخب 
البرازيلي لك���رة القدم روماريو 
اعتقل لعدم سداده نفقة زوجته 

األولى مونيكا سانتورو.
وقال���ت التقارير إن روماريو 
البرازيل للفوز بلقبها  الذي قاد 

الرابع في كأس العالم في الواليات 
املتحدة 1994، رمبا يقضي الليلة 

محتجزا في مركز للشرطة.
وأجن���ب روماريو )43 عاما( 
اثن���ني م���ن أطفاله الس���تة من 
س���انتورو قب���ل انفصالهما في 

.1995

اعتقال روماريو لعدم سداده نفقة زوجته

إشبيلية رفض القبول بعرض يقل عن 30 مليون يورو

اكد البرازيلي ليوناردو مدرب ميالن االيطالي ان املفاوضات بني فريقه 
واش����بيلية االسباني بش����أن تخلي االخير عن خدمات مهاجمه الدولي 

البرازيلي لويس فابيانو وصلت الى حائط مسدود.
وبدأ الطرفان في طريقهما للوصول الى اتفاق استنادا الى ما صرح 
به ليوناردو اخيرا، لكن املفاوضات تعثرت بعدما رفض اشبيلية القبول 
بعرض يقل عن 30 مليون يورو وهي القيمة التي وضعها النادي االندلسي 

من اجل فسخ عقد الالعب والذي ميتد لعامني آخرين.
وقال ليوناردو الذي تسلم االشراف على الفريق »اللومباردي« خلفا 
لكارلو انشيلوتي املنتقل الى تشلسي االجنليزي، في تصريح لشبكة 
»سكاي س����بورت« االيطالية »املفاوضات بشأن لويس فابيانو وصلت 

الى حائط مسدود«.
ونف����ى ليوناردو صحة االخبار التي حتدث����ت عن ان ميالن عرض 
على ش����ركة »ريو« التي متلك 65% من حقوق عقد لويس فابيانو اقل 
من 12 مليون يورو إلقناعها ببي����ع الالعب، مضيفا »مفاوضاتنا كانت 
دائما مع اش����بيلية ومع هذا النادي فقط وليس مع الالعب. لقد تقدمنا 

بعرضنا ورفضوه.
عليكم ان تس����ألوا )نائب رئيس النادي ادريان����و( غالياني اذا كنا 

سنتقدم بعرض آخر، لكن في الوقت احلالي أستبعد ذلك«.
اما مدي����ر اعمال الالعب، خوس����يه فوينتيس، فق����ال بدوره ملوقع 
»توتوميركاتوويب« املتخصص ف����ي االنتقاالت »نحن بانتظار ميالن 
من اجل القيام بعرض آخر مبا ان عرضهم السابق كان اقل من املطلوب 
بقليل«. وتابع »على مي����الن ان يدفعوا املزيد، واذا لم يحصل ذلك فقد 
تتواصل املفاوضات لفترة طويلة. ان سعر الالعب في سوق االنتقاالت 
حوالي 20 مليون يورو واعتقد انه السعر املالئم. ميالن اليزال الفريق 
الوحيد الذي نتفاوض معه. لقد اعطيناهم كلمتنا ونعتزم احترامها«.

وكان غالياني قد اكد االسبوع املاضي ان فابيانو هو الالعب الوحيد 
الذي يسعى ميالن للتعاقد معه.

ول����م يلق تصريح غالياني ردود فعل ايجابية لدى جماهير الفريق 
التي كانت متني نفسها بالتعاقد مع جنم بارز لتعويض رحيل البرازيلي 

ريكاردو كاكا الى ريال مدريد االسباني.
وتعاقد ميالن حتى اآلن مع العب واحد هو املدافع االميركي اوغوتشي 
اونييوو من س����تاندر لياج البلجيكي، علم����ا ان بعض التقارير ذكرت 
ان الفريق »اللومباردي« حاول التعاقد مع البوس����ني ايدن دزيكو من 
فولفس����بورغ االملاني والهولندي كالس يان هونتيالر من ريال مدريد 
االسباني، كما انه توصل الى اتفاق مع الفرنسي علي سيسوكهو الظهير 

االيسر لبورتو البرتغالي لكن الصفقة لم تتم.
وتتساءل جماهير ميالن عن السبب الذي يدفع الفريق الى االكتفاء 
بدفع 14 مليون يورو للتعاقد مع فابيانو بعد ان ضم اونيوو في صفقة 
انتقال حر، خاصة انه حصل على 67 مليون يورو جراء انتقال كاكا الى 
ريال مدريد. لكن غالياني دافع عن سياسة النادي في سوق االنتقاالت، 
معتبرا ان الفريق كان ناش����طا وان اوني����وو هو ثاني العب ينضم الى 
الفريق هذا الصيف بعد البرازيلي ثياغو سيلڤا الذي تعاقد معه ميالن 
مطلع العام احلالي. ويعتقد الكثيرون ان اداء ميالن سيتراجع في املوسم 
املقبل خاصة مع اعتزال قائده باولو مالديني وعودة االجنليزي ديڤيد 

بيكام الى ناديه لوس اجنيليس غاالكسي االميركي.
وكان نحو 300 من مشجعي النادي تظاهروا االثنني املاضي لالحتجاج 
على سياس����ة النادي في س����وق االنتقاالت وهو ما علق عليه غالياني 
قائال »لقد ترك رحيل كاكا ش����عورا باحلزن لدى كل مشجع، وحتى في 
نفس����ي، ولكن ميالن استمر بعد )رحيل( )غونار( نوردال، و)جياني( 
ريفيرا و)ماركو( فان باس����ن و)فرانكو( باريزي وسيستمر ايضا بعد 

)باولو( مالديني وكاكا«.
يذكر ان فابيانو الذي توج بلقب هداف كأس القارات الشهر املاضي 
برصيد 5 اهداف، رفض اخيرا عرضا لالنضمام الى مانشس����تر سيتي 

االجنليزي.

طريق فابيانو  إلى ميالن »مسدود«

 الفرنسي لوغوين مدربًا للكاميرون ڤولڤسبورغ تعاقد مع جونسون

باستوس من ليل إلى ليون

سجن شرطي اتهم 
بقتل مشجع لالتسيو 

ذكر نادي ڤولڤس���بورغ بطل ال���دوري األملاني لكرة القدم، 
امس أنه تعاقد ملدة 3 أعوام مع فابيان جونسون العب املنتخب 

األملاني للشباب )حتت 21 عاما(.
وتردد أن ڤولڤسبورغ دفع مليون يورو )1.4 مليون دوالر( 
لنادي 1860 ميونيخ  في الدرجة الثانية للحصول على خدمات 
العب خط الوس���ط الذي فاز مع املنتخب بالبطولة األوروبية 

للشباب )حتت 21 عاما( في السويد اخيرا.
وقال املدير الفني لڤولڤسبورغ أرمني فيه »إنه � جونسون � 
يتمتع مبوهبة رائعة وقد وصل إلى أعلى درجات التطور. إنني 

واثق من أنه سيتقدم إلى األمام بشكل أكبر معنا«.

الدول����ي  كش����ف االحت����اد 
للسيارات »فيا« بعيد التسوية 
الت����ي توصل اليه����ا مع رابطة 
الفرق املشاركة في بطولة العالم 
لسباقات فورموال واحد «فوتا«، 
املقررة  عن هوي����ة احلظائ����ر 
مشاركتها في نسخة عام 2010 
والتي سيبلغ عددها 13 فريقا 

عوضا عن 10 فرق.
وفي حال ل����م تدق اجراس 
احل����رب مج����ددا ب����ني االحتاد 
والرابطة، ولم تعد االخيرة الى 
التلويح بإقامة بطولة مستقلة 
ابتداء من املوسم املقبل مبشاركة 
8 فرق ورمب����ا اكثر، فان حلبة 
الصراع اخلاصة بسلسلة 2010 
ستستقطب مبدئيا 26 سائقا، 
مبعدل سائقني لكل حظيرة، االمر 
الذي يفتح الباب امام العديد من 
املواهب ف����ي البطوالت االدنى 
)فورموال 2 على س����بيل املثال 
ال احلصر( لطرق باب الرياضة 

امليكانيكية النخبوية.
 لكن يبدو ان االمر لن يكون 
مقصورا على املواهب الشابة، اذ 
ثمة عدد من السائقني املخضرمني 
الذين باتوا يحنون الى تسجيل 
عودة الى حلبات الفئة االولى.

الكندي جاك فيلنوف حضر 
شخصيا الى لندن قبل اسابيع 
حلضور سباق جائزة بريطانيا 
التي ش����كلت املرحلة  الكبرى 
الثامنة من بطولة العالم 2009، 
رغبة منه في الظهور مجددا في 
املشهد العام لفورموال واحد، او 
رمبا عرض نفسه، وان بشكل 
غير مباشر، على الفرق الساعية 

الى تشكيل صفوفها في املوسم 
القادم.

 ول����م يخف فيلن����وف � 38 
عاما � نفس����ه تلك الرغبة في 
عودة محتملة، وقالها صراحة 
الذين تواجدوا في  لالعالميني 
سيلفرستون: »كل االحتماالت 
قائمة. اخلبرة مهمة جدا في عالم 
فورموال واحد وتعتبر بالنسبة 
للبعض ش����رطا جوهريا، وقد 
اكتسبت اليوم اهمية مضاعفة 
الن االنظمة اجلدي����دة لم تعد 
تس����مح بالقيام بتجارب قبل 
انطالق املوسم، وبالتالي باتت 
اوراق سائق اخلبرة اقوى من 
اوراق السائق الذي ينوي القيام 
بخطواته االولى في ميدان الفئة 
االولى«، وتابع: »تبدو السباقات 
احلديثة مثيرة للغاية، كما ان 
السيارات، بهيكلها اجلديد، جتعل 
امرا ممتعا. مسألة  القيادة  من 
عودت����ي مازالت فك����رة، اال ان 
املتغيرات التي طرأت على هذه 
الرياضة من شأنها منحي فرصة. 
ولهذا السبب بالذات توجهت الى 

سيلفرستون«.
معلوم ان مسيرة فيلنوف 
في الفئة االول����ى انطلقت عام 
1996 ووصل����ت ال����ى حائ����ط 
مسدود منتصف موسم 2006، 
عندما قرر فريق »بي ام دبليو 
ارتباطه بالسائق  ساوبر« فك 
واالس����تعاضة عنه بالپولندي 

روبرت كوبيتسا.
وعرفت مس����يرته تتويجا 
يتيما باللقب العاملي عام 1997، 
ضمن حظيرة »وليامس« قبل 

ايجاد فريق ق���ادر ماديا على 
استخدامه.

البعض في  وعندما يشكك 
امكان اصابته النجاح وهو على 
اعتاب االربعني من العمر، يسارع 
السائق الكندي الى االشارة الى 
البريطاني نايجل مانسل الذي 
جنح في انت���زاع لقب بطولة 
العالم 1992 وهو في ال�39 من 
العمر، وان السن ال تشكل عائقا 
امام حتقيق الطموحات في عالم 

فورموال واحد.
وبعد مضي بعض الوقت على 
اطالقه العنان لتلك الرغبة في 
العودة، بدا فيلنوف، الذي خاض 
165 سباقا خالل مسيرته محققا 
11 انتصارا، في االونة االخيرة 
محبطا بعض الشيء اذ اعترف 
بان محاوالت���ه العتمار خوذة 
الفئة االولى مجددا لم تتعد اطار 
»تقصي الفرص« ليس اال، وقال: 
»سأعود الى فورموال واحد غدا 
في حال الحت لي الفرصة. ولكن 
علي ان اكون واقعيا: اذا لم تأتني 
الفرصة الي���وم، فهي لن تأتي 
بتاتا. اما تكون العودة اليوم، 

او ال تكون«.
في كل االح���وال، لن يكون 
رجوع فيلنوف، ان حصل، بذات 
الذي خلفه مثال رجوع  الوقع 
السلة االميركي  اسطورة كرة 
مايكل جوردان عن اعتزاله، او 
الفرنسي  الذي تركه قرار  ذاك 
زندين زي���دان بارتداء قميص 
منتخب بالده لكرة القدم مجددا 
بعد قرار سابق باالعتزال على 

املستوى الدولي.

ان يتنقل بني فرق »بي ايه ار« 
و»رينو وساوبر« الذي حتول الى 

بي ام دبليو ساوبر في 2006.
وتبدو عودة فيلنوف للعب 
االدوار االولى في فورموال واحد 
مع اح����د فرق املقدم����ة بعيدة 
املنال، اال ان الس����ائق الكندي 
ال يس����تبعد عودة على صهوة 
احدى احلظائر الثالث اجلديدة 
التي س����جلت مش����اركتها في 
بطول����ة 2010: يو اس اف وان، 
كامبوس غران بري، ومانور، 

ويقول ابن السائق االسطوري 
جيل فيلنوف: »علي دراس���ة 
االجواء بشكل جيد، والعمل على 
ايجاد جهات راعية واستقطاب 
الدعم املطلوب، اال انني ال اطمح 
الى املش���اركة ملجرد املشاركة 
واملنافسة على املراكز املتأخرة 

واالستمتاع بالقيادة.
امامي  اري���د وضع ه���دف 
ومن ثم العم���ل على حتقيقه. 
اريد ان يرى ولداي الصغيران 
اباهم���ا وهو يحقق انتصارات 

وليس االكتفاء مبشاهدة صور. 
فورموال واحد مازالت في قلبي 
وعقلي، وقد استعدت حماستي 
وطاقتي السابقتني. اشعر برغبة 
في املخاطرة كما كنت افعل في 
بداياتي، واعتقد ان هذا العنصر 

هو االهم«.
ومنذ ابتع���اده عن حلبات 
الفئة االولى، بقي فيلنوف في 
اجواء س���باقات السيارات من 
خالل مش���اركته في منافسات 
»ناس���كار« غير انه عجز عن 

قالت إذاعة »الكام يرون« ان الفرنس����ي ب����ول لوغوين عني مدربا 
ملنتخب الكاميرون لكرة القدم.

 ويتولى لوغوين تدري����ب الكاميرون خلفا للحارس الكاميروني 
الدولي السابق توماس نكونو الذي تولى املسؤولية اثر استقالة االملاني 
اوتو فيستر في مايو املاضي.  وقالت اذاعة الكاميرون »سيرتبط بول 
لوغوين بعقد ملدة 6 اشهر مع حكومة الكاميرون يتولى مبقتضاه تدريب 
املنتخب الوطني... مهمته االساسية ستكون ايصال منتخب االسود 

الى نهائيات كأس العالم 2010 لكرة القدم في جنوب افريقيا«.
 ويحتل منتخب الكاميرون املركز األخير بني فرق املجموعة االولى 
برصيد نقطة واحدة من مباراتني في املرحلة االخيرة من التصفيات 

االفريقية في حني تتصدر الغابون املجموعة ب� 6 نقاط.
 وس����بق ان عمل لوغوين مدربا لفرق ليون وباريس سان جرمان 
الفرنسيني ورينجرز االسكوتلندي.  وستلتقي الكاميرون الفائزة بكأس 
امم افريقيا 4 مرات ف����ي اجلولة املقبلة من تصفيات كأس العالم مع 
الغابون في 5 سبتمبر املقبل.  وكان من املقرر اقامة املباراة في الشهر 

املاضي، اال انها تأجلت بسبب وفاة رئيس الغابون عمر بونغو.
توصل ليون الفرنس���ي الى اتفاق مع مواطنه ليل من اجل 
تخلي األخير عن العب وس���طه البرازيلي ميشيل باستوس، 

حسبما اعلن املدير الرياضي لليون مارينو فاتشيولي.
واكد فاتش���يولي ان انتقال باس���توس الى ليون سيصبح 
رسميا بعد االنتهاء من االجراءات الروتينية، وبعد ان يحسم 
الالعب البرازيلي بعض املسائل العالقة مع رئيس ليل ميشيل 

سيدو، من اجل اخلضوع للفحص الطبي اليوم.
وكان رئيس ليل قد كشف انه اصبح قريبا من التوصل الى 
اتفاق مع ليون، مشيرا الى ان األخير قدم عرضا استثنائيا من 

اجل احلصول على باستوس.
ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل االعالم 
احمللية ذكرت انها س���تصل الى 15 مليون يورو، تضاف اليها 

مبالغ اخرى استنادا الى نتائج ليون املوسم املقبل.
وقال فاتش���يولي أن ليون اليزال ايضا في طور املفاوضات 
مع بورتو البرتغالي من اجل احلصول من االخير على خدمات 
الظهير االيسر الفرنسي علي سيسوكو، وان فريقه تقدم بعرض 

بلغ 51 مليون يورو.

 أصدرت محكمة في ايطاليا حكما بالسجن 6 سنوات على شرطي 
ايطالي اتهم بقتل مشجع لنادي التسيو قبل عامني.

 وجاء رد فعل مشجعي التسيو غاضبا إثر صدور احلكم بعد 
أن طالب االدعاء بسجن رجل الشرطة ملدة 14 عاما.

 وأردى الشرطي لويجي سباكاروتيال املشجع غابرييل ساندري 
قتيال في محطة خدمة بعد معركة بني مشجعي التسيو ومنافسه 
يوڤنتوس في نوفمبر 2007 وهو ما أدى الندالع أعمال شغب من 
قبل مشجعي التسيو في روما ثم حملة واسعة للتصدي ملثيري 

الشغب في كرة القدم االيطالية. 

 فيلنوف يحّن للعودة إلى حلبات بطولة العالم لسباقات فورموال واحد
اكد رئيس االحتاد الدولي للسيارات »فيا« البريطاني 
ماكس موزلي انه لن يترشح لوالية جديدة في االنتخابات 
املقبلة التي ستقام في اكتوبر، وبانه يرشح مدير فيراري 

السابق الفرنسي جان تود لتولي هذه املهمة.
وبعث موزلي امس رسالة الى جميع االندية االعضاء 
في االحتاد الدولي للس����يارات، بأنه ق����رر التنحي رغم 
الضغوطات التي يواجهها من قبل هؤالء االعضاء من اجل 
الترشح لوالية جديدة. واعتبر موزلي ان ما دفعه التخاذ 
هذا القرار هو االقتراب كثيرا من توقيع عقد »كونكورد« 
اجلديد الذي يجمع بني االحتاد الدولي للس����يارات وفرق 
بطولة فورموال واحد، اضافة الى حتقيق التقدم في الكثير 
من املش����اريع ضمن بطولة العالم للراليات والبطوالت 
االخرى، ما يجعله راضيا عما حققه وبالتالي العدول عن 
قراره السابق بالترشح مجددا. وقال موزلي في رسالته 
»من وجهة نظر شخصية، سيكون من الصعب جدا علي ان 
اغير رأيي وان الترشح مجددا. بدأت منذ عدة اشهر اعادة 
ترتيب اموري العائلية والتي سيبدأ مفعولها اجلدي في 
اكتوبر املقبل. كما اعلمت كبار العاملني في االحتاد الدولي 
بأنني لن اترش����ح. اذا واصلت مشواري اآلن فستتعقد 
اموري العائلية كثيرا ولن اكون مثابرا في واجباتي جتاه 
عائلتي، خصوصا بعد خسارتنا االخيرة )وفاة جنله(. 
كما اني اشعر منذ فترة بأنني احبذ لو اعمل بشكل اقل. 
يجب أال ننسى اني سأصبح في السبعني من عمري العام 
املقبل«. وكان موزلي صريحا حول هوية الشخص الذي 
يحبذ ان يكون خليفت����ه في هذا املنصب وهو جان تود 
الذي س����يواجه في حال ترشحه منافسة من بطل العالم 
السابق في الراليات الفنلندي اري فاتانن الذي كان اول 

املترشحني لهذا املنصب.
وقال موزلي »اعتقد ان الشخص املناسب لتولي هذه 
املهمة هو جان تود. جان س����يكون دون ادنى شك مديرا 
مذهال لرياضة السيارات، االفضل بني جيله وعلى االرجح 
ب����ني جميع االجيال. اذا وافق على الترش����ح، فأعتقد انه 
س����يكون الشخص املثالي ملواصلة املهمة وتعزيز العمل 
الذي قمنا به خ����الل 16 عاما. باالمكان االعتماد عليه في 

جميع النواحي التي يعمل فيها االحتاد الدولي«.

موزلي لن يترشح لوالية جديدة

 راوول: ال أشعر بتهديد 
من رونالدو وبنزيمة 

 أعرب قائد ريال مدريد اإلس���باني لكرة القدم راوول 
غونزاليز، عن تفاؤله جتاه فريقه في املوسم املقبل، وأكد 
أنه لم يش���عر أبدا بأن موقفه مهدد بعد تعاقد النادي مع 
جنمي الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 

كرمي بنزمية.
وفي أول يوم من املعسكر التدريبي الذي أقامه ريال مدريد 
في دبلن استعدادا للموسم اجلديد، صرح راوول للصحافيني 

بأنه سيكافح من أجل حجز مكان له بالفريق.
وقال: »في كل موسم يجب أن تكافح. إنني أكافح منذ 15 
عاما. وكلما ارتفع مستوى زمالئك ارتفع مستواك، وروح 

الفريق هي الشيء األساسي«.
وعلى مدار عدة مواسم كان هناك حديث عن أن التعاقد مع 
جنوم جدد قد يدفع براوول إلى اجللوس على مقاعد البدالء، 
ولكن ذلك لم يح���دث حتى اآلن. وفي الفترة احلالية 
حتوم شائعات من هذا النوع بشكل أكبر منذ تعاقد 

ريال مدريد مع عدد من النجوم البارزين.
واض���اف راوول: »أتطلع حقا إلى العمل وأن 
أكون في أفضل مستوياتي وأمتكن من مساعدة 
الفريق. التنافس ش���يء جيد ملساعدة الفريق، 

وأتوقع أن نصل جميعنا إلى قمة مستوياتنا«.
وأضاف: »هناك العديد من املباريات. وس���تتاح 
الفرصة أم���ام اجلميع ألن يق���دم كل العب أفضل ما 

لديه«.

السائق الكندي جاك فيلنوف.. هل يعود الى حلبة الصراع في فورموال واحد؟

البرازيلي لويس فابيانو مهاجم اشبيلية يسدد الكرة برأسه بني العبي ڤالنسيا في مباراة سابقة بالدوري اإلسباني


