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أظهر اس����تطالع للرأي نش����رت نتائجه اول من أمس أن 46
األرجنتينيني يرغبون في رحيل مدرب منتخبهم لكرة القدم 
دييغو مارادونا الذي أصبح في موقف ال يحسد عليه حتى 
لو تأهل الفريق إلى نهائي����ات كأس العالم 2010 في جنوب 
افريقيا. وأجري االس����تطالع على شبكة اإلنترنت بواسطة 
صحيفة »أولي« الرياضية اليومية.وصوت حوالي 64 % من 

املشاركني في االستطالع لصالح رحيل مارادونا. 

طالب الهولن���دي لويس ڤان غال املدير الفني لبايرن 
ميونيخ اجلماهير واإلع���الم بالصبر على الفريق وعدم 
تقييمه بشكل كامل في الوقت احلالي. وقال ڤان غال � في 
تصريحات لقناة »دي.إس.إف« األملانية � إنه يحتاج مزيدا 
من الوقت لتظهر نتائج عمله مع الفريق الذي تولى قيادته 
في الصيف املاض���ي، وأضاف ڤان غال »إذا حصلت على 

الوقت الكافي، ميكنني أن أصنع الكثير لبايرن«.

األرجنتينيون يرغبون في رحيل مارادونا ڤان غال يطالب بالصبر على بايرن ميونيخ

كرويةمتفرقات

ذكرت صحيفة آس املدريدية أن ريال مدريد االسباني 
يراقب احلالة البدنية لنجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري 
بعد ان كشفت الصحيفة عن مشاركته في 12 مباراة من 
أصل آخر 26 مباراة لعبها العمالق البافاري، وكانت تقارير 
سابقة قد أفادت بأن الالعب قد اتفق مع ريال مدريد على 

بنود عقد االنتقال الصيف القادم.
أخبر العاجي ديدييه دروغبا مسؤولي مانشستر سيتي 
عب��ر صفحات صحيفة »ديلي ميل« ب��أن األموال لن تغري 
جن��وم العالم باالنضم��ام إليهم، واوض��ح دروغبا »لن يتم 
إغرائي باالنتقال للسيتي، وال أظن أن جون كان سيفعل ذلك 
أبدا«، وتابع الفيل العاجي قائ��ال »الالعبون الكبار في العالم 
ذوو والء ألنديته��م، إذا كنت تلعب لناد أوروبي عمالق ليس 
س��را كبيرا أن حتصل على أموال كثيرة، ليس من احملتمل 
أن تنتق��ل ملكان آخر فقط للحصول على أموال إضافية أكثر 
قليال«، وأنهى دروغبا حديثه قائال »لم يغادر أي العب كبير 
تشلس��ي هذا الصيف، وهذا يبني مق��دار احلب الذي يكنه 

الالعبني للنادي«.
خرج العب وس���ط يوڤنتوس االيطالي كالوديو 
ماركيزيو من غرفة العمليات ساملا، لكن فترة شفائه 
ستكلفه الغياب 40 يومًا عن املالعب، وقد أعلن اليوفي 
عن جناح جراحة إع���ادة تأهيل الغضروف املفصلي 
لركب���ة ماركيزيو اليمنى، وذل���ك في بيان عبر موقع 

النادي الرسمي.

كوزنتسوڤا تقترب من الفوز ببطولة الصين
ديوكوڤيتش إلى نهائي بكين وتسوغنا ويوجني يتألقان في طوكيو

400 ألف جنيه استرليني 
لالعبي انجلترا في كأس العالم

 كاناڤارو يقترب من البراءة 
في قضية تعاطي المنشطات

نشرت صحيفة »صن« البريطانية تقريرا أكدت فيه أن املفاوضات 
مستمرة بني العبي املنتخب االجنليزي واالحتاد االجنليزي لكرة القدم 

من أجل حتديد مكافآت املشاركة في بطولة كأس العالم.
وأك����دت الصحيفة أن االحتاد االجنليزي قرر تخصيص مبلغ 5.5 
ماليني جنيه استرليني كمكافآت لالعبني عند الفوز بكأس العالم، بحيث 
يتم توزيع هذا املبلغ حس����ب عدد املباريات التي شارك بها الالعبون 
في البطولة مما يعني أن بعض الالعبني بإمكانه احلصول على 400 
ألف جنيه استرليني. وترى الصحيفة أن الالعبني قد يطالبون باملزيد 
خاصة أنهم يعلمون أن االحتاد االجنليزي س����يحقق دخال مقداره 60 
مليون جنيه استرليني في حال استطاعت اجنلترا الفوز بكأس العالم، 
ويتوزع هذا الدخل من عدة مصادر كالرعاية وكذلك البث التلفزيوني 
ومكافآت »فيفا«. يذكر أن الفريق االجنليزي الذي فاز بكأس العالم عام 

1966 حصل الفريق كله على 25 ألف جنيه استرليني فقط.

ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية أنه يبدو أن قضية تعاطي املنشطات 
التي تورط فيها املدافع اإليطالي الدولي فابيو كاناڤارو سيغلق ملفها 
بعدما أكد محقق رياضي أنها قامت على س����وء تفاهم. وكان كاناڤارو 
)36 عاما(، العب ن����ادي يوڤنتوس اإليطال����ي، يتلقى عالجا مضادا 
احلساس����ية بعدما تعرض إلى لسعة دبور. وعالج أطباء يوڤنتوس 
كاناڤارو بحقنه كورتيزون، وبعدها أخبروا قسم مكافحة املنشطات 
التابع للجنة األوملبية اإليطالية. وميكن أن يتسبب سوء االتصال، والذي 
لم مينع خضوع كاناڤارو الختبار الكشف عن تعاطي املنشطات عقب 
إحدى مباريات الدوري اإليطالي في أواخر سبتمبر املاضي، في تعرض 
يوڤنتوس لغرامة مالية. وذكر مارشيللو ليبي، املدير الفني للمنتخب 
اإليطالي أنه يتوقع انتظام كاناڤارو في تدريبات منتخب بالده بداية 
من اليوم اس����تعدادا ملباراة إيطاليا األخيرة في التصفيات األوروبية 

املؤهلة لكأس العالم 2010 أمام قبرص يوم األربعاء املقبل.

توبراك متمسك باألمل رغم اإلصابة

بوروڤسكي يعود للتدريبات بعد أسبوعين

اليزال أومير توبراك )19 عاما( مدافع فريق فرايبورغ األملاني لكرة 
القدم، والذي تع����رض إلصابات وحروق خطيرة إثر حادث الس����يارة 
املكش����وفة أحادية املقع����د الذي تعرض له في يونيو املاضي، يش����عر 
بالتفاؤل بشأن عودته إلى املالعب. وقال توبراك »إنني محظوظ وأشعر 
بالراحة. أصبحت حقا عل����ى ما يرام«. وكانت املخاوف حتوم حول أن 
يتس����بب احلادث في إنهاء مسيرة توبراك الذي يلعب ملنتخب الشباب 
األملاني )حتت 19 عاما(، وأصيب توبراك بحروق في ساقيه وظهره إثر 
انفجار خزان وقود لدى اصطدام سيارته، وخضع الالعب لسبع عمليات 
جراحية قبل بأن يبدأ العالج في أواخر الشهر املاضي. وقال توبراك إنه 
لم يكن واثقا بشأن إمكانية أو موعد مواصلة مسيرته، وأضاف »إنني 

متفائل أن األزمة ستنتهي«.

أعلن نادي ڤيردر برمين األملاني لكرة القدم أن تعافي تيم بوروڤسكي 
من اإلصابة في الظهر سيس����تغرق فترة أطول من التي كانت متوقعة، 
حيث يرجح اآلن أن العب خط الوسط الدولي لن يعود إلى التدريبات 
قبل أسبوعني على األقل. وقال املدرب املساعد بفريق برمين فولفغانغ 
رولف »في الوقت احلالي، تيم )بوروڤس����كي( يجري بعض مترينات 
اللياقة. وسيكون من الصعب بالنسبة له أن يعود في األسبوع املقبل«. 
من ناحية أخرى، تعافى تورسنت فرينغز من اإلصابة في القدم وسيتمكن 

من العودة للتدريبات غدا االثنني.

البرازيل »المتأهلة« تستعرض عضالتها أمام بوليڤيا »المتواضعة«
تخوض البرازيل املتصدرة 
مواجهة ل���ن تؤثر على هوية 
املتأهل���ني، عندم���ا حتل على 
بوليڤيا قب���ل االخيرة ضمن 
اجلولة الس���ابعة عش���رة من 
تصفي���ات أمي���ركا اجلنوبية 
املؤهلة ال���ى مونديال جنوب 
أفريقيا 2010. وحذر جنم وسط 
ريال مدريد االسباني كاكا من 
التهاون في فترة التحضيرات 
املقبلة قبل انطالق املونديال، 
كي ال يتكرر مصير بطل العالم 
خمس م���رات، مثلما حدث في 
موندي���ال 2006 عندما عانى 
صعوبات في التحضير وخرج 
من ال���دور رب���ع النهائي امام 

فرنسا.
ويب���دو أن كاكا ب���دأ يحن 
القمة  أليام تربعه على عرش 
ف���ي ك���رة القدم، فقد كش���ف 
الالعب البرازيلي أنه يحب أن 
يعود كأفضل العب في العالم 
ويعتقد أن الفوز باأللقاب مع 
ريال مدريد ومنتخب البرازيل 
هو الطريق الوحيد لهذا. وكان 
كاكا قد مت تتويجه كأفضل العب 
في العالم عام 2007، وكش���ف 
العب امليالن السابق لصحيفة 
اآلس عن أحالمه بقوله: »أن يتم 
اختيارك كأفضل جنم في العالم 
فإن عليك الفوز باأللقاب، وأعتقد 
أن بامكان���ي فعل هذا مع ريال 

مدريد ومنتخب البرازيل«. 
البرازيلي:  الالعب  وأضاف 
»س���أقدم أفضل ما لدي للفوز 

أثناء بطولة العالم لألندية التي 
العربية  س���تقام في االمارات 
املتحدة بعد االتفاق على بعض 

الرتوش. 
ومن املتوقع أن يشهد ذلك 
الش���هر اجتماعا بني رئيسي 
الناديني مانشس���تر س���يتي 

وبرشلونة. 

محاوالت جادة

وقالت الصحيفة الكاتالونية 
ان نادي برشلونة يريد البدء 
بعقد اعارة ملدة 6 شهور من ثم 
شراء الالعب في حال اقتنعوا به، 

بينما يريد مانشستر سيتي 
دفعة مالية معتبرة حتى 

في حال عقد االعارة 
وه���ذه ه���ي نقطة 

اخلالف الوحيدة. 
ويرى املراقبون 
الالع��������ب  أن 
البرازيل������ي 
متحم���س جدا 
ل  لالنتق��������ا
أوروبا،  لبطل 
أن���ه  خاص���ة 
النجومية  فقد 
ف���ي  املطلق���ة 

مانشستر سيتي 
وبالتالي فإن انتقاله 

لبرش���لونة لن يغير 
كثيرا من وضعه احلالي 
في مانشس���تر سيتي. 
روبيني���و  أن  يذك���ر 
يواجه حاليا منافس���ة 

بهذا اللقب، وغالبا عندما تكون 
البرازيل مستعدة جيدا فإننا 
نحق���ق النجاح لك���ن هذا لم 
يحدث في ع���ام 2006«، يذكر 
أن البرازيل تأهلت لكأس العالم، 
كما أنها فازت هذا العام بكأس 
القارات والذي مت اختيار كاكا 

فيه كأفضل الالعبني.
إعارة روبينيو

وم���ن جان���ب اخ���ر أكدت 

صحيفة سبورت الكاتالونية أن 
الالع��ب البرازيلي في صفوف 
مانشست��ر س���يتي روبينيو 

سينتقل إل���ى برشلونة عل���ى 
س���بي��ل اإلع��ارة في الشت��اء 
املقب��ل، وأن العق��د مت االتفاق 

عليه بالف��عل.
 وأكدت الصحيفة أن االتفاق 
قد مت نظريا ولكن بقي التوقيع 
عليه في منتصف شهر ديسمبر 

الرقصة قبل األخيرة للسامبا في تصفيات كأس العالم وكاكا يأمل في العودة للفوز بلقب أفضل العب.. وصحيفة كاتالونية تؤكد إعارة روبينيو لبرشلونة

رونالدو: تصريحات روني مجرد مزاح
اكدت تقارير ص���ادرة من 
نادي ريال مدريد االس���باني 
ان النادي امللكي كان قد وافق 
على إراحة رونالدو في مباراة 
إش���بيلية املاضية التي انهزم 
فيها ال� »ميرينغي«، فقط ليجعل 
البرتغالي جاهزا %100  النجم 
للمباريات املقبلة من التصفيات 
املؤهلة ملونديال 2010 حيث ترى 
إدارة ريال مدريد مصلحة كبيرة 
اقتصادي���ا في حال مش���اركة 
الالع���ب برفق���ة منتخبه في 
التظاهرة األب���رز عامليا العام 

املقبل.
وطبقا ملا كشفته صحيفة »إل 
كورييو دي مانيا« البرتغالية 
في تقريرها األخير، فإن مدريد 
س���يفقد 100 مليون يورو في 
حال غياب كريستيانو رونالدو 
عن كأس العالم املقبلة املقامة 

بجنوب افريقيا.
ويجدر بالذكر أن املصدر ذاته 
أكد أن إدارة النادي اإلس���باني 
حددت القيمة اإلعالمية لنجمها 
البرتغالي ف���ي ال�� 85 مليون 
يورو س���نويا، ولهذا ال يرى 
إمكانية  فلورنتينو بيريز أي 
لتفادي خ���روج البرتغال من 
التصفيات خالي الوفاض ألن 
املتض���رر األول م���ن ذلك هو 
ناديه الذي أنفق أمواال طائلة 
الصيف املاضي لضم رونالدو 

ولكني متأكد أنه ال يقصد ذلك 
جديا«.

وكان روني قد صرح لصحيفة 
»ديل���ي مي���رور« البريطانية 
أن ابتع���اد البرتغال عن كأس 
العالم ال يعنيه في شيء، بل إنه 
سيسعد في حالة عدم وصول 
البرتغ���ال واألرجنتني لكأس 

العالم.
وأوضح »البرتغال حرمتنا 
من التق���دم ف���ي كأس العالم 
املاضية، وخرجنا بسببها في 
أمم أوروبا 2004، ولذا غيابها لن 
يضايقني«. وتعاني البرتغال 
واألرجنتني من خطر االبتعاد 
عن مونديال 2010 بسبب تأزم 
موقفهما في التصفيات القارية 
اخلاصة ب���كل منهما. ولروني 
نفسه ذكريات أليمة مع رونالدو، 
حيث تسبب األخير في طرده 
بعدما طلب من احلكم إش���هار 
البطاقة احلمراء في وجهه في 

مونديال 2006.
ومن جانب���ه، أكد كارلوس 
كيروش املدير الفني البرتغالي 
أن تصريحات املهاجم اإلجنليزي 
ال تضايقه على اإلطالق.وقال 
أليكس فيرغس���ون  مس���اعد 
السابق »على حد علمي بروني، 
تصريحاته نابعة من احترامه 
للكرة البرتغالية بصفة عامة، 

ورونالدو بصفة خاصة«.

وبعض جنوم كرة القدم العاملية 
اآلخرين.

ومن جانب آخر قلل رونالدو 
من أهمية تصريحات اإلجنليزي 

واين رون���ي التي أكد فيها أن 
غي���اب مهاج���م ري���ال مدريد 
والبرتغال عن كأس العالم يعد 

أمرا لطيفا.

وقال رونالدو في تصريحات 
لشبكة »س���كاي سبورتس« 
البريطانية: »متأكد أن روني كان 
ميزح، فنحن أصدقاء جيدون 

كما أن لديه الكثير من األصدقاء 
من العبي البرتغال«. وتابع »لقد 
املرات  واجهنا إجنلترا بعض 
الف���وز علينا،  ولم تس���تطع 

ريال مدريد سيفقد 100 مليون يورو إذا غاب نجمه البرتغالي عن مونديال 2010 

وفي منافسات فردي السيدات 
لبطولة الصني املفتوحة تأهلت 
الروسية سفيتالنا كوزنتسوڤا 
املصنفة السادسة للدور النهائي 
بعد فوزها على مواطنتها ناديا 
بتروف���ا، فف���ي اول���ى مباراتي 
الدور قب���ل النهائ���ي للبطولة 
املقامة في العاصمة بكني فازت 
كوزنتس���وڤا على املصنفة 13 
بتروف���ا مبجموعتني متتاليتني 

بنتيجة 6 � 1 و6 � 3.
ومن جانب اخر شهدت دورة 
طوكي����و الدولي����ة البالغة قيمة 
جوائزها 1.2 مليون دوالر تأهل 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
النهائية  املصنف ثانيا للمباراة 
بفوزه على مواطنه غايل مونفيس 
6 � 3 و6 � 3، وسيلتقي تسونغا 
في النهائي مع الروسي ميخائيل 
يوجن����ي الذي فاز ب����دوره على 
االس����ترالي ليتون هيويت 6 � 2 

و5 � 7 و7 � 5.

ض����رب الصرب����ي نوف����اك 
ديوكوڤيتش عصفورين بحجر 
واحد عندما بلغ نهائي دورة بكني 
الدولية في التنس واستعاد في 
الوق����ت ذاته املرك����ز الثالث في 
تصني����ف الالعب����ني احملترفني، 
وتغلب ديوكوڤيتش املصنف ثانيا 
في هذه الدورة على الس����ويدي 
روبني س����وديلينغ بسهولة 6 � 
3 و6 � 3 ليبلغ املباراة النهائية 
ليلحق مبنافسه الهزمية الرابعة 
في اربع مباريات جمعت بينهما، 
كما رفع رصيده من االنتصارات 
هذا املوس����م ال����ى 62 فوزا وهي 
اعلى نسبة عام 2009 بني جميع 
الالعبني، واستعاد ديوكوڤيتش 
بفضل هذا الفوز املركز الثالث من 
البريطاني اندي موراي الذي غاب 
عن املالعب ف����ي االونة االخيرة 

بسبب اصابة في معصمه.
ويلتقي ديوكوڤيتش الفائزة 
بامليدالية البرونزية في دورة بكني 

االوملبية عام 2008 في النهائي مع 
الذي  الكرواتي مارين سيليتش 
حقق فوزا مفاجئا وساحقا على 
االسباني رافايل نادال املصنف اول 
6 � 1 و6 � 3، واحتاج ديوكوڤيتش 
الى 90 دقيقة للتخلص من عقبة 
الذي يبلغ نهائي  س����وديرلينغ 
بطولة روالن غاروس هذا العام 

وخسره امام السويسري روجيه 
فيدرر محرزا لقب����ه الثالث هذا 
العام بع����د دورتي دبي وبلغراد 
رافعا رصيده الى 62 فوزا مقابل 
17 خس����ارة، وكان يخوض امام 
سوديرلينغ الدور نصف النهائي 
للمرة الثانية عشرة في 18 دورة 

شارك فيها هذا العام.

جنم املنتخب البرازيلي روبينيو يسعى للتألق مع السامبا واإلعارة لصفوف برشلونة االسباني

صداقة قوية جتمع بني اإلجنليزي روني والبرتغالي رونالدو منذ أن كان رونالدو يلعب في مان يونايتد املوسم املاضي

العبة التنس الروسية كوزنتسوڤا

البرازيلي كاكا يأمل في العودة للتألق 
)أ.ف.پ(مع منتخب بالده وناديه ريال مدريد مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
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كبيرة جدا من الالعب املميز 
واملبدع كري���ج بيالمي 

والذي يعد واحدا من 
أفضل العبي الدوري 
االجنلي���زي حتى 
اآلن، هذه املنافسة 
اعترف بها املدرب 
مارك هيوز والذي 

توقع أن تؤثر 
عدد  عل���ى 

دقائق لعب 
روبينيو.


