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املهاجم اإلسباني ديڤيد ڤيا قدره البقاء في ڤالنسيا

البرازيلي رونالدو مهاجم كورينثيانز يراوغ العب سبورت

)أ.ف.پ(العداء اجلامايكي اوساين بولت يصل خط النهاية في سباق 100 متر قبل دانيال بايلي ويوهان باليك

 ڤيا »الخاسر األكبر« في سوق االنتقاالت الصيفية
أصبح مهاجم ڤالنس���يا االسباني 
ديڤيد ڤيا، الذي سعت خلفه 4 اندية 
عمالقة في أوروبا على مدى أسابيع، 
»اخلاسر« األكبر في سوق االنتقاالت 
الصيفية احلال���ي، بعد أن خرج من 
خطط مواطنه ريال مدريد، وأصبح 
قريبا من معاناة الوضع نفس���ه مع 

برشلونة.
وكان هداف املنتخب االسباني، الذي 
اهتم به أيضا ناديا تشلس���ي ومان 
يونايتد اإلجنليزي���ان خالل يونيو 
املاضي، قريبا من التوقيع ألحد قطبي 
الكرة االس���بانية، لكن كل شيء بات 
يشير اآلن إلى استمراره في صفوف

ناديه احلالي ڤالنسيا، وهو ما كشف 
عنه املدير الفني أوناي إميري.

وقال امي���ري »الالعب لم يقل قط 
إنه يرغب في الرحيل. كان وس���يظل 
يلعب في ڤالنس���يا برغبة وإخالص 

وأمل«.
وإلى جان���ب تصريحات إميري، 
وردت أنب���اء بأن برش���لونة اقترب 
الس���ويدي  املهاجم  كثيرا من ض���م 
زالتان إبراهيموفيتش من انترميالن 
االيطالي، بعد أن استبعد التعاقد مع 
ڤيا بسبب املقابل املادي املرتفع الذي 
طلبه ڤالنس���يا. وفي حالة تأكد هذا 
اخلبر، سيفقد املهاجم االسباني قطاره 

الثاني في شهر.
وأثبت ڤيا )27 عام���ا( منذ فترة 
أنه ب���ن األفضل في العالم، ولم يعد 
مستغربا أن يطلب ناديه 55 مليون 
يورو مقابل املوافقة على رحيله، بالنظر 
إلى مس���تواه وإلى املبالغ التي تدفع 

إلمتام الصفقات في الوقت احلالي.
وسجل الالعب 133 هدفا في 4 مواسم 
لعبها مع ڤالنس���يا، كما أصبح ثاني 
أفضل هدافي املنتخب االس���باني في 
التاريخ برصيد 31 هدفا في 49 مباراة 

في معدل تهديفي مبهر.
ومر على ڤيا اخيرا الشهر األصعب 
طيلة مسيرته الرياضية. فقد سافر إلى 
جنوب أفريقيا للمشاركة مع اسبانيا 
في بطول���ة كأس القارات، وتابع من 
معسكر املنتخب بقلق سير املفاوضات 

بن ريال مدريد وڤالنسيا.
وجاء وقت أعل���ن فيه أن االتفاق 
بن النادين بات حقيقة، لكن ڤالنسيا 
عاد وطالب ري���ال مدريد باملزيد من 
األموال عما مت االتفاق عليه، وانهارت 

املفاوضات في أول لطمة لڤيا.
في ذلك الوقت، دخل في الصورة 
برشلونة الذي يبحث عن مهاجم من 
الطراز األول ليحل محل الكاميروني 

صامويل إيتو.
املفاوضات  وعاد وتكرر مسلسل 

مع ري���ال مدريد بالضبط: من اتفاق 
مع الالعب، ورغبة من ڤيا في الرحيل 
ورفض نهائي من ڤالنس���يا  لفكرة 

تركه.
وعرض برشلونة 40 مليون يورو، 
وهو العرض الذي اعتبر رئيس ڤالنسيا 
مانويل يورينتي أنه ال يس���تحق أن 
يوصف بأنه »مفضوح بشكل مفتضح«، 
وهي اجلملة التي جابت أنحاء اسبانيا 
بعد أن وضعها شرطا للموافقة على 
رحيل الالعب خالل املفاوضات مع ريال 

مدريد، لينال ڤيا لطمته الثانية.
وحتول رهان برش���لونة اآلن إلى 
إبراهيموڤيتش، فيما تشير كل الشواهد 
إلى استمرار ڤيا في ناد كان يرغب في 
الرحيل عنه لكسب املزيد من األموال 

وخوض حتديات كروية أكبر.
فعلى خالف برشلونة وريال مدريد، 
لن يخوض ڤالنسيا دوري أبطال أوروبا 
في املوس���م املقبل، بل بطولة كأس 
االحتاد األوروبي )يويفا( التي أصبح 

اسمها »الدوري األوروبي«.
وكان ڤيا قد أغلق بعض األبواب بعد 
أن أكد أنه ال يريد الرحيل عن اسبانيا. 
لذا رمبا كان عليه اآلن الرجوع عن تلك 
التصريحات والصالة، كي يأتيه عرض 
من إجنلترا يكون »مفضوحا بشكل 
مفتضح« يسيل له لعاب يورينتي. 

خرج من اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة

رونالدو مع كورينثيانز..كل شيء أكثر
في أقل من 5 أشهر، غير النجم 
املخضرم رونالدو األوضاع في 
ن���ادي كورينثيانز البرازيلي: 
فإلى جانب ممارسته لهوايته 
املفضل���ة بإحراز األهداف، قاد 
املهاجم املعروف بلقب «الظاهرة« 
األلقاب ومأل  الفريق حلص���د 

خزائن النادي باألموال.
اإلصابت���ن  أن  ويب���دو 
اخلطيرتن اللتن عانى منهما 
ف���ي ركبتيه على مدى األعوام 
الثماني���ة املاضي���ة، لم يكن 
الغزارة  أدنى تأثير على  لهما 
التهديفية التي يتمتع بها املهاجم 
املخضرم الذي لعب دورا حاسما 
في فوز كورينثيانز ببطولتي 
دوري والية ساو باولو وكأس 

البرازيل.
وخالل 24 مباراة خاضها مع 
كورينثيانز منذ ش���هر مارس 
املاضي، سجل رونالدو 16 هدفا، 
من بينها هدفان بالرأس اخلميس 
املاضي، قاد بهما الفريق الى فوز 
صعب على س���بورت ريسفي 
4-3 في اجلولة ال� 11 لبطولة 

الدوري البرازيلي.
وقال املدير الفني لكورينثيانز 
مانو مينيزيس بعد املباراة »إذا 
وصلت الكرة إلى األمام، فإننا 
نع���رف أن رونالدو س���ينهي 
اللعبة جيدا، وهذا هو ما نريد 
أن يفهمه الفريق: البد من وضعه 
الظ���روف املالئمة إلحراز  في 

األهداف«.
لكن بالنسبة الى كورينثيانز، 
الذي عاد هذا العام إلى دوري 
الدرجة األولى عقب أزمة كبيرة 
حملته إلى الدرجة الثانية في 
عام 2008، لم يعد رونالدو يعني 
األهداف واالنتصارات واأللقاب 
فحس���ب، بل أيضا املزيد من 

األموال.
وتشير ميزانية النادي التي 

نشرتها الصحافة احمللية اول 
من أمس، إلى أن قدرة الهداف 
األول لبطوالت كأس العالم عبر 
التاريخ على جذب اجلماهير إلى 
املدرجات أدت إلى زيادة عائدات 
النادي من مبيعات التذاكر حتى 
يونيو املاضي فقط بواقع نصف 
ملي���ون دوالر مقارنة بالعام 

املاضي كله.
وأنهى كورينثيانز النصف 
األول من العام بعائدات إجمالية 
بلغت نحو 9 مالين دوالر ما 
يعن���ي، بعد خص���م النفقات، 
وضع أكثر من 4 مالين دوالر 

في خزائن النادي.
ويب���دو »مفعول رونالدو« 
جليا: فمتوسط عدد اجلماهير 
في املباريات التي يشارك فيها 
املهاجم يبلغ 24500 مشجع، وهو 
مايزيد بنحو 10 آالف شخص 
عن إجمالي عدد اجلماهير التي 
حتض���ر املباريات التي يغيب 

عنها »الظاهرة«.
ويرى مدير التس���ويق في 
كورينثيان���ز، كايو كامبوس، 
أن رغبة اجلماهير في مشاهدة 
ف���ي تاري���خ  اله���داف األول 
بطوالت كأس العالم س���محت 

بزيادة ف���ي أس���عار التذاكر، 
وذل���ك في تصريح���ات ملوقع 
الذي ذكر  »غلوبوس���بورتي« 
اجلماهي���ر أن الن���ادي ضمن 
املقبلة من  النسخة  مقعدا في 
بطول���ة كأس ليبرتادوريس 
بفضل ف���وزه ببطولة الكأس 

حتت قيادة رونالدو.
ويقول كامبوس »رونالدو 
الذي كنا نحتاجه  هو السبب 
لزيادة قيمة التذكرة، هذا العام 
أصبحت مبيعات تذاكرنا متثل 
جناحا بالفعل، واألمر بالتأكيد 

سيكون أفضل في 2010«.

كأس سورية بقي في الكرامة لوكسمبورغو يعود لتدريب سانتوس

الكزبري يطمح للفوز بتسلق الهضبة

دبي تستضيف مونديال
السباحة 2013 

كاشيما يوّبخ العبًا ظهر 
بالمالبس الداخلية

بات الكرامة اول فريق يتوج بالثنائية للموسم الثالث على التوالي 
بعد تغلبه على املجد 3 - 1 في دمشق في املباراة النهائية ملسابقة كأس 
س����ورية ال� 41 لكرة القدم. وحسم الكرامة � الذي توج بلقب الدوري 
للموسم الثالث على التوالي ثم كرر االمر ذاته في مسابقة الكأس ايضا 
� املباراة بواقعيته فاستغل الفرص التي سنحت له وتقدم في الشوط 
االول به����دف جاء في الدقيقة 35 عندما اطلق مهند ابراهيم من حدود 
املنطقة كرة ارضية صاروخية س����كنت الزاوية اليمنى ملرمى املجد، 
بعدما حتضرت الكرة امامه اث����ر ارتدادها من احد زمالئه. ثم اضاف 
حيان احلموي الهدف الثاني في الدقيقة 58 عندما كسر مصيدة التسلل 
اثر خطأ قاتل من العبي املجد في وس����ط امللعب وانفرد باحلارس ثم 
وضع الكرة في الشباك اخلالية. وعاد املجد الى اجواء املباراة بهدف 
لرجا رافع س����جله في الدقيقة 85، اال ان فهد عودة اعاد الفارق الى ما 
كان علي����ه بعد دقيقتن فقط، ليؤكد احقية فريقه بلقبه الس����ابع في 
هذه املس����ابقة، فيما حرم املجد من الظفر بثاني القابه احمللية بعد ان 
س����بق له وحمل الكأس قبل 30 عام����ا وحتديدا عام 1979 بفوزه على 
تش����رين 4 - 1. يذكر ان الكرامة توج باللق����ب عام 2007 بعد تغلبه 
عل����ى الطليعة 2 - 1، ثم احتفظ باللقب بعد فوزه على االحتاد 1 - 0 

في نهائي 2008.

نقلت صحيفة »أس« الرياضية االسبانية عن وسائل إعالم محلية 
برازيلية أن املدير الفني األسبق ملنتخب »السامبا« فاندرلي لوكسمبورغو 
توصل امس إلى اتفاق من أجل العودة لتدريب سانتوس في واليته 
الرابعة مع الفريق. وأكد مس����ؤولون ب����إدارة النادي لصحف محلية 
أن االتف����اق بن اجلانبن بات نهائيا، مع إمكانية توقيع العقد. وأقيل 
لوكسمبورغو � املدير الفني األسبق لريال مدريد االسباني � من تدريب 
بامليراس في 27 يونيو املاضي، بعد أن انتقد علنا إقدام إدارة النادي 
على بيع كيريسون هداف الفريق إلى برشلونة االسباني، في صفقة 

لم يؤكد أي من أطرافها حتى اآلن إمتامها.

أكد السائق شادي كزبري مشاركته في سباق تسلق الهضبة الوطني 
اللبناني الذي سيقام اليوم في منطقة دير القمر ممثال عن املتسابقن 
السورين في أول تواجد خارجي له بعد إطالق فريقه اجلديد سوريانا 
بلدنا للراليات. وقال الكزبري ان هدفه من املش����اركة حتقيق حضور 
سوري فاعل ومنافس في السباق اللبناني والصعود ملنصة التتويج 
كتحد رياضي مشروع للسائقن اللبنانين الذين غنموا قبل أسبوع 
لقب تسلق الهضبة السوري الدولي »نسمة جبل« بعد مشاركة لبنانية 
منقطعة النظير متثلت في 15 سائقا لبنانيا دفعة واحدة. وكشف الكزبري 
عن رغبته في حتسن موقعه في املنافسة على لقب البطولة السورية 
من خالل نقاط الس����باق اللبناني املؤثرة نقاطه على ترتيب البطولة 
السورية حيث يضاف إلى رصيده 5 نقاط في حال فوزه بأحد املراكز 
الثالثة األولى في السباق اللبناني. ورغم اعترافه بصعوبة سباق دير 
القمر اللبناني بوجود أبطال كعبدو فغالي وميشيل صالح وغيرهم 
أكد الكزبري تفاؤله بتحقيق منافسة مشرفة بالنيابة عن املتسابقن 
الس����ورين والوصول إلى منصة التتويج. وقال انه ال يشعر بالقلق 
على فوزه بلقب بطولة سورية 2009 ألنه عمليا هو من يتصدرها رغم 
أن الس����ائق أنس قوادري يتصدر الالئحة املؤقتة للترتيب الصادرة 
عن نادي السيارات السوري. وعن توقعاته لسباق السرعة السوري 
الثاني الذي سيقام 24 اجلاري رشح الكزبري السائق حسام زبداني 
للفوز باللقب والقوادري بالوصافة وعلي ساعود للمركز الثالث دون 

أن يغفل حقه في منافستهم على هذه املراكز.

أعلن االحتاد الدولي للسباحة »فينا« امس منح دبي حق استضافة 
بطولة العالم للسباحة عام 2013، وشهد االقتراع السري الذي جرى 
في روما مبش����اركة 21 من أعضاء »فينا«، اختيار دبي لتنظيم بطولة 

العالم متفوقة على موسكو وهامبورغ.
وتنطلق نسخة العام احلالي من بطولة العالم يوم اجلمعة املقبل 
في روما، فيما ستقام نسخة عام 2011 في مدينة شنغهاي الصينية.

وهنأ مدير عام املجلس االوملبي االسيوي حسن املسلم دبي على 
الف����وز، وقال ل� »كونا« ان »اس����تضافة مدينة دبي ملثل هذه البطولة 
العاملية تعتبر اجنازا ليس ملنطقة اخلليج فحس����ب وامنا للش����رق 

االوسط«.

وّبخ نادي كاش����يما انتلرز � متصدر الدوري الياباني لكرة القدم � 
العبه البرازيلي ماركينوز بعدما اضطر للوقوف مبالبسه  الداخلية 

امام اجلماهير نتيجة خطأ في ارتداء الشورت.
واضطر الالعب الى خلع الشورت امام اجلماهير في الستاد وارتدائه 
بالطريقة الصحيحة خالل مباراة في كأس اليابان االسبوع املاضي، مما 
اثار غضب رئيس النادي كازومي اوهيغاشي رغم اجلانب املضحك من 
احلادث. ونقلت وسائل اعالم يابانية امس عن اوهيغاشي قوله »يتعن 
عليه توخي احلذر، لن  نترك ه����ذا االمر مير مرور الكرام«، واضاف 

»عليهم االلتزام، ليس فقط ماركينوز بل كل اعضاء الفريق«.

 بولت توج في 100 متر متفوقًا على األمطار 
تفوق البطل االوملبي اجلامايكي اوس����اين بولت 
على االمطار مجددا وتوج بطال لسباق 100م بقطعه 
املس����افة بزمن 9.79 ثوان ضمن لقاء باريس الدولي 
اللعاب القوى، اجلولة الرابعة من مس����ابقة الدوري 
الذهبي التي اقيمت على س����تاد فرنسا الدولي، فيما 

بقي عدد املتنافسن على جائزة املليون اربعة.
 100 x 4وتألق بولت، حامل ذهبيات 100 و200 و
م في اوملبياد بكن الصيف املاضي، حتت االمطار كما 
فعل في لقاء لوزان في الس����ابع من الش����هر اجلاري 
عندما توج بطال لس����باق 200 م، وجنح في حتطيم 
الرقم القياسي اخلاص باللقاء وقدره 9.85 ث سجل 
ع����ام 2006. وكانت بداية بولت بطيئة كالعادة فكان 
ثاني ابطأ العدائن التسعة في االمتار االولى ثم شق 
طريقه نحو املقدمة لكنه اضطر وخالفا للس����باقات 
الس����ابقة الى تقدمي افضل ما عنده قبل جتاوزه خط 
النهاي����ة وذلك بعدما اجبره عل����ى ذلك دانيال بايلي 
من انتيغوا الذي قدم اداء مذهال وس����جل 9.91 ث في 

طريقه الحتالل مركز الوصيف.
وجاء اجلامايكي يوهان باليك البالغ من العمر 19 
عاما و203 ايام في املركز الثالث بعدما قطع املسافة 
بزمن 9.93 ث، وهو افضل توقيت ش����خصي خالل 
مسيرته الشابة. وفي السباق على الظفر او تقاسم 
جائ����زة املليون دوالر، بقيت املنافس����ة رباعية بعد 
فوز االثيوبي كينينيس����ا بيكيلي بسباق 3 االف م، 
واجلامايكية كيرون ستيوارت بسباق 100 م، واالميركية 
س����انيا ريتشاردز بس����باق 400 م، والروسية يلينا 

ايسينباييفا مبسابقة القفز بالزانة.
في سباق 3 االف م، تفوق بيكيلي، البطل االوملبي 
والعاملي، على االميركي برنارد الغات بفضل املجهود 

الذي قدمه خالل اللفة الرابعة التي قطعها بزمن 59.7 
ثانية ما س����مح له باالبتعاد عن بطل العالم لسباقي 
1500 و5000 م. وانهى بيكيلي السباق بزمن 7.28.64 
ق، فيم����ا احتل الغات املركز الثاني بزمن 7.33.15 د، 
وهو افضل توقيت ش����خصي. وجاء الفرنسي مراد 
امدوني في املركز الثالث مسجال افضل رقم اوروبي 

لهذا املوسم بعدما قطع املسافة بزمن 7.37.50 ق.
وفي 100 م عند السيدات، سيطرت كيرون ستيوارت، 
وصيفة بطلة اوملبياد بكن 2008، على السباق بشكل 
تام ولم جتد اي حتد فعلي ما جعلها تس����جل 10.99 
ثوان بعد ان حققت االسبوع املاضي في روما افضل 
رقم لهذا املوسم )10.75 ثوان(. وتقدمت ستيوارت على 
الباهامسية شاندرا ستوروب )11.15 ث( ومواطنتها 
الن بايلي )11.26ث(. وفي سباق 400 م، بدت سانيا 
ريتش����اردز، صاحبة برونزية بكن 2008، متحفظة 
حتى منتصف السباق، قبل ان تضرب بقوة في آخر 
200 م لتتفوق على منافساتها بعدما قطعت املسافة 
بزمن 49.34 ث. وحلت اجلامايكية نوفلن وليامس 
في املركز الثاني )50.39 ث( امام بطلة افريقيا امانتلي 
مونتشو من بوتسوانا التي سجلت افضل توقيت لها 
هذا املوسم )50.61 ث(. اما بالنسبة للروسية الطائرة 
ايسينباييفا فهي اكتفت مبحاولة واحدة بسبب االمطار 
التي صعبت االمور كثيرا على املتنافسات، اال ان هذه 
القفزة )4.65 امتار( كانت كافية لها من اجل احتالل 

املركز االول والبقاء ضمن املنافسة على املليون.
وحلت الروسية االخرى سفتالنا فيوفانوفا، حاملة 
الرقم القياسي سابقا، في املركز الثاني بعدما قفزت 
4.55 امتار، فيما جاءت الپولندية انا روغوفسكا في 

املركز الثالث بعدما سجلت ايضا 4.55 امتار.
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