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أفاد موقع »غلوبوس����بورتي« الرياضي 40
بأن النجم البرازيلي املعتزل روماريو أدين 
بالس����جن 3 أعوام ونصف العام في قضية 
تهرب ضريبي. وذكر املوقع أن احلكم صدر 

في التاسع من الشهر اجلاري.
البرازيلية بأن يقضي  القوانني  وتسمح 
روماريو )43 عاما( فترة السجن في أعمال 

تتعلق باخلدمة العامة.
كما حكم على الالعب املعتزل بسداد قيمة 
مالية تبلغ 1.7 مليون ريال برازيلي )أكثر من 
900 ألف دوالر(. وصدر احلكم استنادا إلى 
قي����ام روماريو بإخفاء بعض عوائده املالية 
في شهاداته الضريبية عن أرباحه في عامي 

1996 و1997.

إدانة روماريو بالسجن 3 أعوام
تنوي إدارة نادي هوفنهامي األملاني جتديد عقد املدرب 
رالف رانغنيك مكافأة له على املوسم الرائع الذي قدمه 

في أول مشاركة في دوري الدرجة األولى.
وقال مالك النادي ديتمار هوب لصحيفة »ريهن � نيكار 
زيتنغ« األملانية: »أظن أن هدفنا يجب أن يكون متديد عقد 
رالف«. وأضاف »املدير الفني لديه ثقل كبير في هوفنهامي، 

ولواله ملا جاء كثير من الالعبني إلى النادي«.

هوفنهايم ينوي تجديد عقد رانغنيك

رئيس البالد يعتبر الفوز »بداية عهد جديد«.. وأغيري مندهش وفخور بأداء العبيه

 المكسيك تسحق الواليات المتحدة بخماسية وتحرز لقب »الكأس الذهبية«

بوب برادلي املدير الفني للمنتخب 
الش����ديد بعد  األميركي احلزن 
النتيجة الساحقة »هزمية كهذه 
ال تنسى.. لكن ميكننا استغالل 
هذه النتيجة كمحفز قبل مباراتنا 

املقبلة مع املكسيك«.
ودافع برادلي عن سياسته في 
اختيار العبني بدالء أو عائدين 
من االصابة في ه����ذه البطولة 
بعد املجه����ود الكبير الذي بذله 
األساس����يون ف����ي بطولة كأس 
القارات التي استضافتها جنوب 

قبل عامني بالفوز على املكسيك، 
عاد وشهد هزمية مخزية امس 
أوقفت مسيرة منتخب الواليات 
املتحدة التي استمرت 58 مباراة 
كاملة دون أن يلقى أي خسارة 
على ملعب����ه في بطوالت احتاد 
الكونكاكاف، بينها 18 مباراة في 

الكأس الذهبية.
وقال برادلي »هدفنا األساسي 
هو التأهل إلى كأس العالم ولدينا 
مجموعة قادرة على حتقيق هذا 

الهدف«.

أفريقيا ومتكن الفريق من احتالل 
املركز الثان����ي فيها بعد أن قدم 
عرضا رائعا أمام البرازيل املتوجة 

باللقب.
وقال »استفدنا من هذه القائمة 
ملتابعة العديد من الالعبني.. أعتقد 
أن لدينا نواة ثابتة في الفريق، 
إال أننا ما زلنا نبحث عن العبني 
يساعدوننا في مشوار التأهل إلى 

كأس العالم«.
وبعد أن قاد برادلي املنتخب 
األميركي نحو حتقيق نفس اللقب 

ب����أن أداءه����م )األميركيني( في 
طريقه إل����ى التراجع، لقد لعب 

)فيال( دورا حاسما«.
وبعد اعتدائه على أحد مدافعي 
املنتخب البنمي في الدور األول 
للبطولة، مت إيقاف املدير الفني 
ثالث مباريات إال أنه اس����تطاع 
قيادة الفريق من املدرجات إلى 
التي ش����هدت  النهائية  املباراة 
عودته إلى اجللوس على مقاعد 

البدالء.
على اجلانب اآلخر بدا على 

رائعة، رمبا ال تتميز بأداء مبهر 
لكنها تتمتع بفاعلية كبيرة«.

وعن دفعه بالالعب كارلوس 
فيال، في نقطة حتول كبيرة قبل 
بداية الشوط الثاني الذي شهد 
إحراز األهداف اخلمس����ة، قال 
أغيري إن جنم أرسنال اإلجنليزي 
الشاب »أكسب الفريق عمقا« كان 

يحتاجه.
وأضاف »فكرنا في فيال ألنه 
العب ذكي يتمتع بالطاقة والقوة 
وكذلك اعتقدنا في الوقت نفسه 

الرغبة خالل مباراة الفريق املقبلة 
أمام املنتخب األميركي أيضا في 
تصفيات كأس العالم التي ستقام 
في املكس����يك« في 12 أغسطس 

املقبل.
واعترف بأن فريقه قدم عرضا 
مميزا على أرض امللعب فاق أكثر 
التوقعات تفاؤال: »أدهش����وني، 
لكنني س����عيد للغاية بس����بب 

أدائهم.
إنني فخور ألننا متكنا خالل 
36 يوما فقط من تكوين مجموعة 

الكون����كاكاف املؤهلة إلى كأس 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

أغيري مندهش

م����ن جانبه، أش����اد خافيير 
أغيري املدي����ر الفني للمنتخب 
املكسيكي بأداء العبيه عقب الفوز 
الكبير، وقال أغيري »أمر واضح 
أن املكسيك تتمتع بالعبني لديهم 
عطش للعب الكرة وهذا ما نريده 

في املنتخب«.
وأضاف »نتمنى أال تقل هذه 

 أحرزت املكسيك لقب بطولة 
القدم  الذهبية لك����رة  ال����كأس 
التي جتم����ع منتخبات منطقة 
الكونكاكاف )أميركا الش����مالية 
اثر  والوس����طى والكاريب����ي(، 
سحقها الواليات املتحدة املضيفة 
5-0 في املب����اراة النهائية على 
ملع����ب »ايس����ت روثرف����ورد« 
في نيوجيرس����ي وامام 76156 

متفرجا.
وانتهى الشوط االول بالتعادل 
الس����لبي بني املنتخبني قبل ان 
ينتفض املنتخب املكسيكي في 
الشوط الثاني ويسجل خمسة 
اهداف تناوب على تس����جيلها 
جي����راردو ت����ورادو )56 م����ن 
ركلة ج����زاء( وجيوفاني دوس 
سانتوس )62( وكارلوس فيال 
)67( واسرائيل كاسترو )79( 

وغييرمو فرانكو )90(.
الوالي����ات املتحدة  واكملت 
املباراة بعشرة العبني اثر طرد 
مدافعها جاي هيبس في الدقيقة 
88 لتلقيه االنذار الثاني، وهي املرة 
اخلامسة التي تتوج فيها املكسيك 
بلقب املسابقة بعد اعوام 1993 
و1996 و1998 و2003، فحرمت 
الواليات املتحدة من احراز اللقب 
للمرة اخلامسة بعد اعوام 1991 

و2002 والنسختني
و2007،   2005 االخيرت����ني 
كما هي املرة الثالثة التي حترز 
فيها املكسيك اللقب على حساب 
الواليات املتحدة في 4 مواجهات 
بينهما ف����ي النهائي بعد االولى 
عام 1993 )4-0( والثانية عام 

.)0-1( 1998
فيما احرزت الواليات املتحدة 
اللقب مرة واحدة على حساب 
املكس����يك وكانت في النس����خة 

االخيرة عام 2007 )1-2(.
 وسبق للواليات املتحدة ان 
احرزت كأس هذه املسابقة مرتني 
وهي س����تواجه املكسيك للمرة 

الرابعة في النهائي.

 الرئيس المكسيكي يهنئ 

الرئيس املكس����يكي  وهن����أ 
فيليب����ي كالدي����رون منتخ����ب 
بالده بعد فوزه بلقب البطولة، 
معتبرا الفوز الكبير على املنتخب 
األميركي في املباراة »بداية عهد 
جديد«، وأشاد الرئيس املكسيكي 
»بكل العب في الفريق ملثابرته 

وروحه الوطنية الكبيرة«.
كما هنأ كالديرون املدير الفني 
للفريق خافيير أغيري »على فوزه 
بالبطولة وطالبه بنقل تهانيه إلى 
جميع أفراد الفريق«، وفق بيان 
صدر عن الرئاس����ة املكسيكية، 
وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى 
جناح الفريق في اجتياز تصفيات 

سانتوس 
أفضل العب 
في البطولة

املكسيكي  حصـل 
جوفاني دوس سانتوس 
على جائزة أفضل العب 
ــبب  البطولة وتس في 
ــي  ــانتوس ف دوس س
ــدف األول ملنتخب  اله
ــاراة  املب ــي  ــاده ف ب
ــاب  النهائية بعد احتس
حكم املباراة اجلامايكي 
كورتني كامبل ضربة 
ــه  ــد تعرض ــزاء بع ج
ــة داخل منطقة  للعرقل
اجلزاء في الدقيقة 56. 
وفي الدقيقة 62 انتهز 
ــانتوس كرة  دوس س
ــن احلارس  ــدة م مرت
إثر تسديدة من داخل 
املهاجم  لزميله  املنطقة 
ــابا، ليحرز  ــل س ميج

الهدف الثاني.
ــدوس  ل ــبـق  وس
ــرز  أح أن  ــانتوس  س
ــي املباراة التي  هدفا ف
فازت فيها املكسيك على 
ــي 4 ـ 0 في دور  هايت

الثمانية.
ــي  ــرف جوفان وع
ــانتوس )20  دوس س
عاما( طريقه إلى الشهرة 
في صفوف برشلونة 
اإلسباني في عام 2007، 
ــب حاليا في  وهو يلع
ــزي  ــدوري اإلجنلي ال
بصفوف فريق العاصمة 

توتنهام.

»رينو« ينوي استئناف قرار استبعاده 
عن جائزة أوروبا الكبرى

اعلن فريق رينو انه ينوي استئناف قرار االحتاد 
الدولي للسيارات استبعاده عن جائزة اوروبا الكبرى 
املرحلة ال� 11 من بطولة العالم لس���باقات الفورموال 
واحد في 23 اغس���طس املقبل، وذل���ك لعدم احترامه 

قوانني االمان في جائزة املجر الكبرى.
وارس���ل فريق رينو كتابا الى االحتاد الدولي اكد 
في���ه »ان فريق رينو يؤكد من خالل هذا الكتاب نيته 

استئناف قرار االستبعاد«.
وكان االحتاد الدولي قد قرر استبعاد رينو بعدما 
اعتبر ان الفريق الفرنس���ي لم يحترم قوانني االمان 
خالل س���باق جائزة املجر الكبرى، املرحلة العاشرة، 

على حلبة هنغارورينغ.
واتهم االحتاد الدولي سائق رينو االسباني فرناندو 
الونس���و مغادرة املرآب م���ن دون التأكد من تثبيت 
جميع حزقات االمان اخلاصة بأحد اطارات س���يارته 
بش���كل جيد ما يعني ان االط���ار في حد ذاته لم يكن 

في وضع آمن«.
وحسب االحتاد الدولي فان ادارة الفريق »لم تنبه 
الونس���و الى هذه املش���كلة ولم تنصحه على االقل 
باتخ���اذ اجراء احترازي في مثل هذا االمر على الرغم 
من ان الونسو اتصل بفريقه معتقدا بانه يعاني من 

ثقب في االطار«.
وكان الونسو فقد االطار االمامي االمين لسيارته 
في اللفة 13 مباش���رة بعد اول توق���ف له في املرآب 
فاضطر الس���ائق الى انهاء اللفة بثالثة اطارات قبل 

العودة الى املرآب.
واكد الونسو ان »االطار لم يثبت بشكل جيد عند 
توقفي ولدى مغادرتي املرآب ش���عرت بذلك على اثر 
ارجتاج���ات كثيرة وظننت ان االمر ناجت عن ثقب في 
االطار وبعد ذلك انفصل االطار واضطررت الى العودة 

الى املرآب«.
واضاف الونس���و الذي انس���حب من السباق في 
اللفة 16 بعد تعرض س���يارته ايضا ملشكلة في علبة 
ضخ الوقود: »لقد اهدرنا فرص���ة كبيرة للفوز بهذا 

السباق«.

وزارة الدفاع المجرية: ماسا قادر على تحريك يديه وقدميه

لفيراري عام 2006، الفوز ب� 11 
جائزة كبرى، كما حل في املركز 
الثاني في ترتيب السائقني عام 
2008 بفارق نقطة عن لويس 

هاميلتون.

»لم يلحظ االطباء اي اشارات 
)حلدوث ضرر( في التخطيط، 
ولكن مازال من املبكر قول اي 

شيء«.
وسبق ملاس���ا الذي انضم 

بوسكاي »مطمئنا«.
وخض���ع ماس���ا لتخطيط 
في رأسه ملعرفة ما اذا كان قد 
تعرض لضرر في الدماغ، وهو 
ما علق عليه بوس���كاي قائال 

معلومات حول وضعه.
وكان���ت نتيج���ة الفحص 
الصوت���ي ملعرفة م���ا اذا كان 
املاء قد جتمع في امعاء ماسا 
»س���لبية« وهو م���ا اعتبره 

جراحي���ة في رأس���ه، وابقاه 
األطباء »مخدرا« للسماح جلسده 
بتجاوز تأثير اجلراحة لفترة 
48 س���اعة، وكان يتم ايقاظه 
من وقت آلخر للحصول على 

ق�ال الناطق باس���م وزارة 
الدفاع املجرية استيفان بوسكاي 
البرازيلي فيليبي  السائق  ان 
ماسا قادر على التواصل باحلركة 
عندما يكون مستيقظا، وذلك 
عقب خضوعه لعملية جراحية 
طارئة بسبب ارجتاج في الدماغ 
ورضوض في اجلمجمة اصيب 
بها اثر احلادث الذي تعرض له 
في الفترة الثانية من التجارب 
الرسمية جلائزة املجر الكبرى، 
املرحلة العاش���رة من بطولة 
العالم لسباقات الفورموال واحد 
على حلبة هنغارورينغ السبت 

املاضي.
وق���ال بوس���كاي إلحدى 
التلفزيونية احمللية  القنوات 
»ماس���ا مس���تيقظ في اغلب 
االحيان وهو قادر على التواصل 
عن طريق حتريك يديه وقدميه. 

انها مؤشرات جيدة«.
وأصي�ب م�اس��ا )28 ع��اما( 
ال��ذي غاب عن الس���باق، في 
اثر تطاي���ر قطعة من  وجهه 
سيارة مواطنه روبنز باريكيلو 
س���ائق فريق براون جي بي � 
مرس���يدس وهو م���ا ادى الى 
الوعي والس���يطرة  فقدان���ه 
التي انحرفت  على س���يارته 
عن املس���ار وارتطمت بحائط 
امل���وازي للمنعطف  االطارات 
الرابع وهي تسير بسرعة 200 

كلم / ساعة.
ومت نقل ماسا الى املستشفى 
امليدان���ي في احللب���ة قبل ان 
يتم نقله بواسطة طوافة الى 
مستش���فى »اي اي ك���ي« في 
بودابست للخضوع للعملية.

وخض���ع ماس���ا لعملي���ة 

)أ.ف.پ(العبو منتخب املكسيك متوجني بالكأس الذهبية

)ا.پ(نقل سيارة السائق البرازيلي فيليبي ماسا بعد تعرضها للحادث


