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)رويترز( الهولندي لويس ڤان غال قبل بدء تدريب بايرن ميونيخ

اعترف البرتغالي جوزيه مورينو مدرب نادي انتر ميالن بطل الدوري 
االيطالي لكرة القدم، انه يحلم بخالفة »السير« اليكس فيرغسون في 

تدريب مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي.
وتردد اسم مورينيو بقوة منذ رحيله عن تدريب تشلسي خلالفة 
فيرغسون في حال قرر التوقف عن التدريب، وقال مورينو لصحيفة 
»الدايلي ميرور« البريطانية »س����اوافق عل����ى تدريب مان  يونايتد، 
ولكن على مان يونايتد ان يفكر فيما اذا كان يريدني ان اخلف السير 

اليكس فيرغسون. اذا وافقوا، بالطبع )ساذهب(. احب اجنلترا، حيث 
اجلماهير متحمسة وجتعل اللعبة ممتعة بأجواء رائعة«. وقاد مورينو 

تشلسي الحراز لقب الدوري االجنليزي مرتني متتاليتني.
واضاف مورينو »لقد حتدثت مطوال في الس����ابق مع تشلسي الى 

ان قررت الطالق.
كان االمر صعبا بالنس����بة لي ألننا احببنا بعضنا ولكن العالقة 

سارت باجتاه واحد، وكان االنفصال افضل للجميع«.

 مورينيو يحلم بخالفة فيرغسون في تدريب مان يونايتد

إصابة ماسا قد تؤثر على مستقبله
قال الطبيب املعالج لسائق فريق فيراري بسباقات سيارات فورموال 
واحد، البرازيلي فيليبي ماس����ا أن حالة السائق الشهير تتحسن في 
أعقاب حادث التصادم الذي تعرض له السبت املاضي في املجر وأنه 
قد يغادر املستشفى قريبا. ونقل موقع »غلوبو« البرازيلي اإلخباري 
ع����ن الطبيب دينو ألتمان قوله انه ال توجد دالالت على أي مش����اكل 
في الع����الج. وأوضح أنه في الوقت الذي يصع����ب فيه حاليا اإلدالء 
بتصريحات محددة حول حالة ماسا فإنه شخصيا يعتقد أن السائق 

البرازيلي بوسعه العودة إلى منزله في غضون أسبوع واحد.
ويرقد ماس����ا حاليا في وحدة العناية املرك����زة بعد احلادث الذي 
تعرض له خالل التجربة الرسمية لس����باق اجلائزة الكبرى املجرى 
يوم السبت املاضي. وأكد األطباء أن ماسا )28 عاما( يستطيع حتريك 
ذراعيه وس����اقيه ولكن هناك قلق من أن تؤثر إصابته في العني على 

مستقبله كسائق بسباقات فورموال واحد.
على صعيد متصل، لم يستبعد رئيس فريق »فيراري« اإليطالي 
ستيفانو دومينيكالي إمكانية عودة األسطورة األملاني مايكل شوماخر 
الفائز بلقب بطولة العالم لس����باقات سيارات فورموال واحد 7 مرات، 

من االعتزال ليخلف ماسا.
وقال دومينيكالي لصحيفة »تاغشبيغيل« لدى سؤاله عن فرصة 
عودة شوماخر للمشاركة في جائزة أوروبا الكبرى في مدينة ڤالنسيا 
االسبانية في 23 أغسطس املقبل، »سيكون من اخلطأ اإلجابة بنعم، 

أو ال في هذه املرحلة، سندرس األمر هذا األسبوع«.

 مارادونا: الحديث مع أوباما
أسهل من الحديث مع ميسي 

5 أرقام قياسية في مونديال السباحة

رفض دعوى استئناف ضد العبين بإيطاليا

عّقب مدرب املنتخب األرجنتيني لكرة القدم دييغو 
مارادونا، على العديد من األمور الشائكة خالل مقابلة 

خاصة مع صحيفة »اولي« االرجنتينية.
ومنذ تعيينه في منصب املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني، تعرض مارادونا النتقادات واس���عة، 
خاصة بعد الهزمية القاسية أمام بوليڤيا 1- 6 في 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة الى نهائيات كأس 

العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
ولدى سؤاله هل كان األسهل ممارسة كرة القدم 
كالعب، لم يكن هناك أي ش���ك لدى مارادونا حول 

اإلجابة الصحيحة بااليجاب. 
وقال مارادونا في املقابلة التي نشرتها الصحيفة 
على موقعها االلكتروني »كان من األس���هل للغاية 
كوني العبا، كنت أفكر فقط في كيفية استخالص 
الكرة واالستمتاع بأدائي، اآلن يجب أن أحتكم في 

نحو 25 العبا، إنها أمور تربكني«.
وأضاف »سأفصح لك عن شيء، يوم ما كان هناك 
ضربة حرة مباش���رة خالل احد التدريبات نفذها 
ميسي، حتركت أنا الى جانب الالعبني وارتدت الكرة 
من احلائط وجاءت لي، أخذتها على قدمي اليسرى، 
كان ش���يئا رائعا، حترك الالعب بداخلي، الالعب 
خرج مني، وقلت سآخذها، كان ميكن ألي شخص 

أن يرى ذلك فقد كانت عيناي مفتوحتني«.
وكشف مارادونا عن نقاط قوته وضعفه خالل 
املقابل���ة الصحافية، حيث قال »أعتقد أن أفضل ما 
ميكنن���ي نقله لالعبني هو جمي���ع جتاربي.. أركز 
على ذلك، إنني واثق من أنهم إذا رأوني على وضع 
طيب، سيصبحون مثلي، هذه هي نقطة قوتي، إنها 
جتربة جديدة لي، بعض التجارب سارت بشكل جيد 
واألخرى لم تكن كذلك، ولكني دائما انظر إلى وجه 
الالعب، هذا ما تعلمته من فالكو مينوتي، كارلوس 

بيالردو، كوكو باسيلي، وميغيل انخيل لوبيز«.
 وتابع »ما يؤملني هو أنني ال استطيع االعتماد 
على أوس���كار روجيري ضمن فريقي، إنه ميتلك 
خبرة أكبر ورمبا كان بإمكانه أن ميد لي يد العون، 
رمبا كنا سنقوم بعمل أفضل معا، قضيت مع مانكو 
وليمي وقتا طويال.. نق���وم بعمل جيد، وبالطبع 
مس���اعدة بيالردو، كل ش���يء أفعله أقوم بسؤال 

بيالردو أوال«. 
وأوضح »أحتدث إلى الالعبني، وأعرف أخبارخافيير 
� ماسكيرانو، أحتدث كثيرا معه، وكذلك مع غابرييل 
� هاينتزه، ولكن م����ن الصعب للغاية احلديث إلى 
ميسي، من األسهل أن تتحدث إلى -الرئيس االميركي 

باراك � أوباما من أن تتحدث مع ميسي«. 

حطم����ت االميركي����ة اريانا 
كوكورز مجددا الرقم القياسي 
العاملي في سباق 200 م متنوعة 
في طريقها الحراز الذهبية خالل 
بطولة العالم املقامة في روما.

وسجلت كوكورز )20 عاما( 
الرقم  2.60.03 دقيقة، لتمسح 
الذي س����جلته في  القياس����ي 
نصف النهائي وقدره 2.07.03 

دقيقة.
الس����ابق وهو  الرقم  وكان 
2.08.45 دقيقة مس����جال باسم 
االسترالية ستيفاني رايس منذ 
13 اغس����طس 2008 ف����ي دورة 

االلعاب االوملبية في بكني.
وحطمت السباحة الروسية 
اناستازيا زويفا الرقم القياسي 

العاملي في سباق 100 م ظهر.
وسجلت زويفا 58.48 ثانية 
خ���الل الدور نص���ف النهائي، 
لتحطم الرقم القياسي السابق 
)58.77 ث( والذي كان مسجال 
باسم كريس���تي كوفنتري من 
زميبابوي، وحققته االخيرة في 
11 اغس���طس 2008 في اوملبياد 

بكني.
كما حطمت السباحة االميركية 
ريبيكا س���وني الرقم القياسي 

العاملي في سباق 100 م صدر.
وس���جلت س���وني 1.04.84 
دقيقة خالل الدور نصف النهائي، 
السابق  القياسي  الرقم  لتمحي 
)1.05.09 ق( والذي كان مسجال 
باسم االسترالية ليزيل جونز، 
وحققته االخيرة في 20 مارس 

2006 في ملبورن.

رفضت محكمة التحكيم الرياضي دعوى استئناف 
اقامتها الوكالة العاملية ملكافحة املنش����طات »وادا« 
بش����أن عقوبة اإليقاف يوما بحق العبي كرة القدم 

اإليطاليني، دانيلي مانيني وديڤيد بوسانزيني.
وكانت جلنة االنضباط التابعة للجنة األوملبية 
اإليطالي����ة، قد اتهمت مانيني وبوس����انزيني بعدم 
التعاون مع مس����ؤولي املنش����طات عقب مباراة في 

دوري الدرجة الثانية اإليطالي بني فريقي بريشيا 
وكييڤو.

يذكر أن مانيني انتقل إلى صفوف نابولي.
وقدمت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات واللجنة 
األوملبية اإليطالية طلب استئناف للمحكمة الرياضية 
ضد عقوبة اإليق����اف وطالبتا بإيقاف الالعبني  من 

عام الى عامني.

الس���باحة   كذل���ك حطمت 
السويدية س���ارة سيوستروم 
مجددا الرقم القياسي العاملي في 
سباق 100 م فراشة في طريقها 

الحراز الذهبية.
وكانت سيوستروم )15 عاما( 
قد حطمت ف���ي نصف النهائي 
الرقم القياسي )56.61 ث( الذي 
كان مسجال باسم الهولندية انغه 
دي بروين من���ذ دورة االلعاب 
االوملبية في سيدني عام 2000، 
بعدم���ا س���جلت 56.44 ثانية 

ثم جنحت ف���ي حتطيم رقمها 
بتسجيلها 56.06 ث.

وحطم الس���باح االسترالي 
برنتون ريكارد الرقم القياسي 
العاملي في سباق 100 م صدر في 

طريقه للفوز بالذهبية.
وسجل ريكارد 58.58 ثانية 
القياس���ي  الرقم  ليتفوق على 
السابق )58.91 ث( الذي سجله 
الياباني كوس���وكي كيتاجيما 
في 11 اغس���طس املاضي خالل 

اوملبياد بكني.

مدرب املنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا يجد صعوبة في االتصال بليونيل ميسي

 )رويترز(قائد روما اإليطالي فرانشيسكو توتي يتابع بطولة العالم للسباحة

)رويترز(جوزيف بالتر يتحدث أمام البيت األبيض بعد اجتماعه مع الرئيس األميركي باراك أوباما

تيري: إبراموڤيتش لعب دورًا في بقائي

تعرض لكسر في يده يبعده عن المالعب 5 أسابيع

»عين الحسود« أصابت رونالدو مجددا 

تقدم 15 ألف متطوع لمونديال 2010

اعترف قائد تشلس���ي واملنتخب االجنليزي لكرة القدم جون 
تيري، بأن مالك النادي الروس���ي رومان ابراموڤيتش لعب دورا 

حاسما في اقناعه برفض عرض مانشستر سيتي املغري.
وعرض سيتي مبلغ 30 مليون جنيه استرليني على تشلسي لبيع 
تيري الذي كان سيحصل على 250 الف جنيه استرليني اسبوعيا 

وهو ما سيجعله صاحب اعلى راتب في الدوري االجنليزي.
وفكر تيري في التغيير بعد ان امضى مسيرته كلها في صفوف 
تشلسي ولكن تدخل ابراموڤيتش كان كفيال بابقائه في »ستامفورد 

بريدج«.
ومعروف عن ابراموڤيتش انه نادرا ما يتكلم بالعلن، ولكنه 
سارع للتأكيد لتيري انه سيمنح املدرب اجلديد االيطالي كارلو 
انشيلوتي االموال لتدعيم صفوف الفريق للفوز بالدوري وهو 

ما اقنع املدافع بالبقاء.
وقال تيري لصحيفة »ذي صن« البريطانية »بالطبع فكرت في 

االمر، أشعر باالطراء الن سيتي كان راغبا في التعاقد معي.
ولكن عندما يتصل بك مال���ك النادي ليقول لك انه )النادي( 
ل���ن يتخلى عنك بأي ثمن فهذا ام���ر ال يصدق. وباالخص عندما 

يصدر عنه شخصيا.
هذه هي العالقة التي ال ميكن شراؤها.

ال ميكنك ان تضع ثمنا الشياء كهذه، كان الالعبون والعاملون 
في النادي، واملدرب ايضا، واصدقائي وعائلتي يعلمون وضعي، 
كانوا يعرفون انني احب النادي كثيرا. من اجليد ان حتصل على 

اجوبة صادقة من عائلتك واصدقائك«.
وم���ن املتوقع ان يحصل تيري على عقد جديد مكافأة له على 
وفائه، حيث يتوقع ان يصل راتبه الى 150 الف جنيه استرليني، 

كما هي احلال مع فرانك المبارد اعلى العبي النادي اجرا.

تعرض النجم البرازيلي رونالدو لكسر في يده سيبعده عن املالعب 
5 اسابيع على اقل تقدير، حسبما اعلن فريقه كورنثيانز.

واصيب رونالدو خالل مباراة الدربي مع بامليراس )3-0( عندما 
سقط على يده اليسرى، وقد خرج من امللعب في الدقيقة 20، علما 
انه كان يخوض مباراته الس����ابعة على التوالي الول مرة منذ 3 

اعوام وذلك بعدما الحقته لعنة االصابات املتكررة.
وعلق طبيب كورنثيانز باولو دي فاريا على اصابة رونالدو، 
قائال »انه يعاني من كسر محتمل في يده، وال ميكنه اللعب«، ثم 
اكدت الفحوصات التي خضع لها حدس الطبيب الذي اش����ار الى 

ان الالعب يعاني من كسرين في مشط يده.
واكد دي فاريا ان رونالدو س����يعاود متارينه خالل اسبوع او 

اسبوعني على اقصى تقدير، كان عليه ان يتجنب االحتكاكات.
وتعتبر هذه االصابة نكس����ة للنجم البرازيلي الذي يس����جل 
ع����ودة مميزة الى مالعب كرة القدم، اذ اظهر تألقا الفتا في االونة 
االخيرة، وقام بدور تهديفي حاسم مع فريقه اجلديد الذي انضم 

اليه من ميالن االيطالي.
وبعد ان ابتعد أكثر من عام عن املالعب بسبب االصابة، ساهم 
رونالدو العائد في م����ارس املاضي في فوز فريقه ببطولة والية 
ساو باولو وكأس البرازيل، كما سجل ستة اهداف في اخر خمس 
مباري����ات رافعا رصيده في صفوف الفري����ق الى 17 هدفا في 25 

مباراة.
ولعب رونالدو الذي احترف سابقا في اندية كروزيرو البرازيلي 
وايندهوفن الهولندي وبرشلونة االسباني وانتر ميالن االيطالي، 
دورا رئيس����ا في فوز منتخب البرازيل بلقب مونديال 2002 في 
كوري����ا اجلنوبية واليابان، بعد ان اح����رز اللقب عام 1994 ايضا 
عندم����ا كان في ال� 17 من عمره من دون ان يخوض اي مباراة في 
النهائيات، كما انه يحمل الرقم القياسي في عدد االهداف املسجلة 

في نهائيات كأس العالم )15 هدفا(.

أكد السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« أنه متحمس للملف املشترك بني اسبانيا والبرتغال لتنظيم 
كأس العالم 2018 أو 2022، ليزيل املخاوف بشأن أن اقتسام ملف 

االستضافة سيمثل عائقا.
وقال بالتر في واش���نطن بعد اجتماعه مع الرئيس األميركي 
ب���اراك أوباما، إن الواليات املتحدة أيض���ا لديها »فرصة جيدة« 
الس���تضافة إحدى البطولتني وفقا لسياس���ة »فيفا« التي تنص 

على تناوب تنظيم البطولة بني القارات.
وهناك 11 مرشحا لتنظيم كأس العالم 2018 و2022 أو كل منهما، 
مبا في ذلك النمسا وروسيا وإجنلترا واليابان وكوريا اجلنوبية 

واملكسيك وقطر وإندونيسيا.
وسيتم اإلعالن عن أماكن استضافة البطولتني في 10 ديسمبر 

املقبل.
وكان بالتر أكد سابقا أنه متشكك في التنظيم املشترك للبطولة 
ب���ني الدول، في أعقاب الهجوم املتب���ادل بني احتاد كرة القدم في 
كوري���ا اجلنوبية واليابان بعد التنظيم املش���ترك لكأس العالم 
2002، وأوض���ح »عندم���ا يتجه األمر نحو إس���بانيا � البرتغال 
يصبح الوضع مختلفا«، مشيرا إلى ان الدولتني ميتلكان »وحدة 
سياسية« وعادات مشتركة من املفترض أال تؤدي لتكرار مشاكل 

كأس العالم 2002.
وكان بالتر قد قال سابقا انه سيتقبل ملف تنظيم مشترك بني 
بلجيكا وهولندا، ولكنه رفض التأكيد على ما إذا كانت إس���بانيا 

والبرتغال ستلقى نفس املعاملة.
ومن ناحيته، أكد أوباما أن كأس العالم س���يقدم »دعما« لكرة 
القدم في أميركا، ووفقا حلديثه مع بالتر، فإن الرئيس األميركي 
اس���تعرض بعضا م���ن حركات كرة القدم ف���ي مكتبه في البيت 

األبيض.

أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا 
انه بعد أس���بوع واحد من انطالق حمل���ة البحث عن 15 ألف متطوع 

للبطولة، تقدم أكثر من 15 ألف شخص من انحاء العالم حتى اآلن.
وقالت اللجنة انها تلقت 15042 طلبا من متطوعني من 133 دولة.

وأع���رب الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة داني غوردان، في بيان 
عن س���عادته الكبيرة إزاء »االستجابة الكبيرة واحلماس الشديد من 
جانب الناس للمس���اعدة في اجناح أول كأس عال���م تقام في القارة 

األفريقية«.
وتقام بطولة كأس العالم في تس���ع مدن ف���ي جنوب افريقيا في 

الفترة بني 11 يونيو و11 يوليو.
 وتقدم عدد محدود من املتطوعني للمساعدة على تنظيم مهرجان 
األمل لالعبني الصغار من أنحاء العالم في أقدم مدن جوهانس���برغ، 

الكسندرا، في الفترة من 3 إلى 10 اجلاري.
واملوع���د النهائي للتقدم بطلب االنضمام لقائمة املتطوعني هو 31 
أغسطس املقبل، وبعدها س���يقوم االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بتصفي���ة هذه الطلبات وتنظيم مقابالت ش���خصية، أو عبر الهاتف 

الختيار أفضل 15 ألف متطوع.
ويجب أال يقل سن املتطوع عن 18 عاما في أول مارس املقبل ، كما 

يجب أن يجيد اللغة اإلجنليزية.

»فيفا« متحمس لملف إسبانيا والبرتغال الستضافة المونديال
بالتر اعتبر أن فرصة أميركا جيدة لتنظيم كأس العالم 2018 أو 2022

بايرن ميونيخ مندهش من تصريحات بكنباور
بدا نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم، وكأنه يحاول إبعاد 
نفسه عن التعليقات التي أصدرها رئيسه الفخري فرانتس بكنباور 
قبل أيام بشأن جنم خط الوسط الفرنسي فرانك ريبيري. وكان 
بكنباور قد أشعل فتيل األزمة بعدما ادعى أن ريبيري يتعامل مع 

بايرن على أنه مجرد درجة في سلم مسيرته الرياضية.
وقال »القيصر« بكنباور »ج�اء ريبيري إلى بايرن فقط ليصنع 

اسما كبيرا، إنه رجل فرنسي ال يكترث بشأن بايرن«. وذكر رئيس 
النادي كارل هاينتس رومينيغي�ه ومدير النادي اولي هونيس 
ومدير احلسابات كارل هوبفنر بيانا مشتركا جاء فيه إن النادي 
»مندهش« من اندفاع بكنباور. وتابع البيان »بايرن ميونيخ ليس 
لديه ولن يكون لديه انطباع بأن ريبيري يستغل بايرن للصعود 

درجة جديدة في سلمه الرياضي«.

ومن ناحية أخرى، قال مدرب الفريق الهولندي لويس ڤان 
غال، انه ببساطة يحاول مواصلة القيام بعمله. وقال ڤان غال )57 
عاما( »يجب أن أتعامل مع الواقعة.. وهذا أمر صعب«. وش�ارك 
ريبيري، الذي ارتبط اسمه باالنتقال إلى ريال مدريد االسباني، 
في جزء من حصة تدريبية خفيف�ة رافضا إصدار أي تعليق على 

تصريحات بكنباور بحقه.


