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فيدرر يفقد لقب »روالن غاروس« ريال مدريد يقترب من ضم جيرارد ومايكون

بالتر يأمل في حضور مانديال االفتتاحبرشلونة تقدم بعرض لفابريغاس
اعلن نادي برشلونة بطل اسبانيا انه تقدم بعرض 
رس����مي الى نادي ارس����نال للحصول على خدمات 
صانع العابه الدولي سيسك فابريغاس.وقال املدير 
الرياضي في الن����ادي الكاتالوني خوان اوليڤر في 
تصريحات ملوقع النادي على شبكة االنترنت »تقدمنا 
في فترة بعد الظهر بعرض رسمي وجدي خطيا الى 
نادي ارس����نال« للحصول على خدمات فابريغاس.
واضاف »اجلميع يدرك ان فابريغاس يريد االنتقال 
الى برش����لونة، واجلميع يع����رف رغبتنا في ضمه 
ايضا، لكن هناك عامل آخر مهم هو ارس����نال، وكل 
اتفاق يجب ان مير عبر النادي اللندني«.وفي املانيا، 
مدد بايرن ميونيخ، بطل الدوري، عقد العب وسطه 

الدولي التركي حميد التينتوب موسما واحدا.

أعرب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري 
جوزيف بالتر عن امله في حضور الرئيس اجلنوب 
افريقي السابق نيلسون مانديال للمباراة االفتتاحية 
لكأس العالم في جنوب افريقيا.وجاء تصريح بالتر 
على الرغم من ان عائلة مانديال تكرر دائما ان االخير 
متقدم في الس����ن كي يشاهد املباراة االفتتاحية بني 
جنوب أفريقيا واملكس����يك في 11 اجلاري على ستاد 

»سوكر سيتي« في جوهانسبرغ.
وقال »لنحتفل باإلنس����انية األفريقية مع أكبر 
الشخصيات البشرية احلية واألكثر كاريزما، نيلسون 
مانديال«، وأضاف »نأم����ل في ان يكون حاضرا في 
افتتاح نهائيات كأس العال����م هنا، في هذا امللعب، 

وستكون حلظة عظيمة«.

نهائي ليكرز وسلتيكس ينطلق اليوم

غاسول يغيب عن مونديال السلة

كوفاتش: يعلن اعتزاله

سيمبليسيو إلى روما

يش����هد نهائي دوري كرة الس����لة االميركي للمحترفني مواجهة 
حتمل رائحة الثأر والذكري����ات التاريخية التي ال تنتهي بني لوس 
أجنيليس ليكرز وبوسطن سلتيكس في سلسلة من سبع مباريات 
محتملة تنطلق اليوم.وتغلب بوس����طن عل����ى ليكرز حامل اللقب 
في النهائي 9 مرات وخس����ر مرتني فقط، لكن تاريخ املواجهات بني 
الفريق����ني اللدودين قد ال يقف عائقا أمام محافظة ليكرز على لقبه 
للع����ام الثاني على التوالي.وتأهل ليكرز للعام الثالث على التوالي 
بعد ان هزم مضيفه فينيكس صنز 111 � 103 الس����بت املاضي وانهى 
سلس����لة نهائي املنطقة الغربية 4 � 2، فيما انهى بوسطن سلسلة 
نهائي املنطقة الشرقية اجلمعة 4 � 2 على حساب اورالندو ماجيك 

وتأهل الى النهائي للمرة الثانية في املواسم الثالثة االخيرة.

يغيب االسباني باو غاسول عمالق لوس اجنيليس ليكرز حامل 
لقب الدوري االميركي للمحترفني في كرة الس���لة، عن منتخب 
بالده في كأس العالم املقررة في تركيا من 28 أغس���طس الى 12 
سبتمبر املقبلني بسبب حاجته الى »الراحة«.وقال غاسول على 
موقعه االلكتروني: »هذه السنة عانيت من اصابتني بالغتني في 
عضالتي،  واالمر يحصل معي للم���رة األولى، لذلك أنا بحاجة 

ماسة للراحة«.

أعلن المدافع الدولي الكرواتي الس���ابق روبرت كوفاتش 
اعتزاله اللعب بعد موسمين أمضاهما مع دينامو زغرب بطل 
الدوري المحلي والذي انضم اليه عام 2009.وقال كوفاتش )37 
عاما(: »يكفي، لقد انتهى االمر، لقد فهمت ان اإلرهاق وتقدمي 
في الس���ن دفعني ال���ى اتخاذ مثل هذا القرار، الني ش���عرت 
بانني لم أعد قادرا على مساعدة دينامو«.وبرز كوفاتش مع 
منتخب كروات�يا بين عام���ي 1999 و2009 حيث خاض معه 

80 مباراة.

ذكر نادي روما االيطالي وصيف بطل الدوري وكأس ايطاليا 
لكرة القدم، انه ضم البرازيلي فابيو سيمبليس���يو الى صفوفه 

ملدة 3 سنوات لقاء راتب سنوي قدره 1.1 مليون يورو.
وس���بق لسيمبليسيو )30 عاما( ان دافع عن ألوان بارما ثم 

باليرمو في االعوام االربعة املاضية.

كاناڤارو ينهي مسيرته في األهلي اإلماراتي
تعاق����د االهلي ثام����ن الدوري 
االماراتي لك����رة القدم، مع املدافع 
الدولي االيطالي فابيو كاناڤارو ملدة 
عامني دون ذكر التفاصيل املالية 

للصفقة.
واك����د رئيس الن����ادي االهلي 
الناب����ودة ان »التعاقد  عب����داهلل 
املهمة  مع كاناڤارو من الصفقات 
بالنس����بة لنا خصوصا انه العب 

معروف دافع عن الوان اهم االندية 
العاملية ابرزها يوڤنتوس وريال 
مدريد، كما نال لقب افضل العب 
في العالم عام 2006 حيث كان قائدا 
ملنتخب بالده الفائز بكأس العالم 

في املانيا في العام ذاته.
من جهته، اكد كاناڤارو )36 عاما( 
املوجود حاليا في معسكر منتخب 
ايطاليا الذي يستعد للمشاركة في 

كأس العالم ان »التعاقد مع االهلي 
حقق طموح����ي بالعيش في دبي 
الكروية باللعب  وانهاء مسيرتي 

في احد فرقها«.
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة 
»دايلي ميل« االجنليزية ان االهلي 
االماراتي مهتم بالتعاقد ايضا مع 
مدرب توتنهام االجنليزي هاري 

ريدناب«.

فقد السويس����ري روجيه 
فيدرر املصنف اول لقبه بطال 
ل�»روالن غاروس« الفرنسية، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى 
للتن����س، اثر خس����ارته امام 
الس����ويدي روبن  وصيف����ه 
س����ودرلينغ اخلام����س 3-6 
و3-6 و5-7 و4-6 ف����ي ربع 

النهائي.
ويلعب س����ودرلينغ في 
ال����دور املقبل مع التش����يكي 
ال� 15 الذي  توماس برديتش 
الروسي  تغلب بسهولة على 
ميخائيل يوجني احلادي عشر 

6-3 و6-1 و2-6.
وبلغ سودرلينغ للمرة 
الثانية نصف النهائي بعد 
ان فاز الع����ام املاضي على 
االسباني رافايل نادال وافقده 
اللقب، وقدم بالتالي خدمة 
كبيرة لفيدرر فأحرز األخير 
اللق����ب االول ف����ي »روالن 
غاروس« بعد 4 محاوالت 

فاشلة.
وقد تكلف اخلسارة فيدرر، 
فقدان املركز االول في التصنيف 
العاملي ملصلحة نادال املصنف 
ثانيا في حال استعاد االخير 
اللقب الذي فقده في املوس����م 
املاضي، بعد ان احتفظ به 4 

سنوات متتالية.

ذكرت وسائل اإلعالم االسبانية 
امس، أن نادي ريال مدريد قريب 
من ضم اإلجنليزي ستيفن جيرارد 

والبرازيلي مايكون.
ونش����رت صحيفة »م����اركا« 
الرياضية الصادرة في العاصمة 
االس����بانية صورة لقائ����د نادي 
ليڤربول اإلجنليزي جيرارد على 
صفحتها الرئيسية حتت عنوان 
»استعد، استعد«.وأشارت »ماركا« 
إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز اختار جيرارد ليكون »جنم 
انتاجه الثاني م����ن جيل النجوم 
بالنادي«، في إشارة إلى ثاني مواسم 
بيريز بريال مدريد منذ عودته إلى 
منصبه قبل ع����ام واحد.وأضافت 
»ماركا« � التي تتمتع بعالقة وثيقة 
مع بيري����ز � أن ضم جيرارد »نال 
موافقة جوزيه مورينيو« مدرب ريال 
مدريد اجلديد.ونقل عن مورينيو 
تعليقه عن جيرارد الذي أمت عامه 
ال� 30 األحد املاضي الذي قال فيه 
»أحب الالعبني عندما يقتربوامنن 
نهاية مش����وارهم ف����ي املالعب«.
وكانت وسائل اإلعالم االسبانية 
قد أشارت إلى أن أحد أهم الشروط 
التي وضعها مورينيو لقبول تدريب 
ريال مدريد، هو أن تكون له سلطة 
بيع وشراء الالعبني.ووفقا للتقارير 

الصحافية، فإن بيريز مستعد إلنفاق 
ما يصل إلى 200 مليون يورو هذا 
املوسم مما سيجعل من ريال مدريد 
أكثر األندي����ة إنفاقا في عالم كرة 
القدم من جديد.من ناحية أخرى، 
أشارت صحيفة »آس« الرياضية 
اليومية املنافس����ة ل� »ماركا« إلى 
أن ريال بات قريبا للغاية من ضم 
البرازيلي مايكون  اجلناح األمين 
من بطل أوروبا إنتر ميالن اإليطالي 

بطل����ب م����ن مورينيو.وأضافت 
الصحيفة أن مورينيو يريد أيضا 
ضم الالعبني دانييلي دي روسي 
من روما االيطالي ملس����اندة العب 
وسطه تش����ابي الونسو، غير ان 
رئيس ن����ادي العاصمة االيطالية 
سارع الى االعالن ان العبه ليس 
معروضا للبيع، وألكسندر كوالروف 
من التسيو االيطالي وأجنيل دي 

ماريا من بنفيكا البرتغالي.

احلزن باد على وجه السويسري روجيه فيدرر بعد فقدانه لقب »روالن غاروس«

ريال مدريد يقترب من ضم اإلجنليزي ستيفن جيرارد
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