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نقل عن تريفور بروكينغ مدير الكرة في االحتاد االجنليزي لكرة القدم قوله إن االحتاد 36
يرغب في أن يكون املدرب التالي للمنتخب الوطني بعد االيطالي فابيو كابيللو اجنليزيا. 
ومن بني آخر 3 مدربني الجنلترا تولى أجنبيان املهمة اذ تولى الس����ويدي س����فن غوران 
اريكسون تدريب الفريق حتى كأس العالم 2006 قبل أن تنتقل املهمة الى ستيف مكالرين 
الذي لم يحقق جناحا كبيرا. وبعد إخفاق مكالرين في قيادة اجنلترا للتأهل لكأس األمم 
االوروبية عني االيطالي كابيللو مدربا للفريق في 2008 ومدد عقده لعامني آخرين حتى 

2012 قبل كأس العالم بجنوب افريقيا التي قدمت فيها اجنلترا أداء ضعيفا.

ذكرت وسائل اإلعالم البريطانية أمس 
ان املدرب الهولندي مارتن يول في طريقه 
لتسلم مهام اإلشراف على فوالم اللندني خلفا 

لروي هودجسون املنتقل الى ليڤربول.
وكشفت وس����ائل اإلعالم ان يول الذي 
يشرف على مواطنه اياكس امستردام منذ 
2009، سيوقع عقد انتقاله الى فوالم غدا 

على ابعد تقدير مقابل تقاضيه 1.5 مليون 
جنيه استرليني سنويا. ومن املتوقع ان 
يتم اإلعالن عن الصفقة قبل عودة الفريق 
اللندني من معسكره التحضيري في السويد، 
لكن على ادارة النادي التوصل الى تسوية 
مالية مع اياكس الن يول مرتبط باألخير 

لعام آخر.

يول األقرب لقيادة فوالم االتحاد اإلنجليزي يريد مدربين وطنيين 

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يقدم فانيلة »امللكي« الى العبه اجلديد بدرو ليون             )أ.پ(

العب مان يونايتد بول سكولز 
يسيطر على الكرة بمراقبة العب سلتيك جيمس فورست  )أ.ف.پ(

االخطبوط »بول« بات أشهر من نار على علم

مان يونايتد يهزم سلتيك وديًا.. وروني على وشك التجديد براتب قياسي

فيرغسون: رفضت تدريب »األسود الثالثة« مرتين ألنها مهمة رهيبة

عين مورينيو على نجوم ألمانيا.. وخضيرة وأوزيل على رأس المطلوبين

شعب »التنين« اعتبره تميمة الحظ.. وطرح طابعًا يحمل صورته 

عرض مغر لألخطبوط »بول« لزيارة الصين 

عالميةمتفرقات

 أكد املدرب األرجنتيني جيراردو مارتينو لوسائل اإلعالم 
بپاراغواي أنه سيستمر في منصب املدير الفني ملنتخب 

پاراغواي حتى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وأوضح مارتينو الذي يقضي إجازته حاليا في مدينة 
روساريو األرجنتينية انه توصل إلى اتفاق مع احتاد كرة 

القدم في پاراغواي.
وقاد مارتينو منتخ���ب پاراغواي إلى إجناز تاريخي 
ببلوغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا، حيث خس���ر الفريق 0-1 بصعوبة أمام منتخب 

اسبانيا في دور الثمانية.
وأش���ار مارتينو إلى أنه على الرغم من جتديد عقده، 
سيخضع أداؤه للتقييم بعد املشاركة في بطولة كأس أمم 

أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( املقبلة في عام 2012.
وقال مارتينو »توصلنا التفاق بتوقيع عقد ملدة أربع 
سنوات طبقا للشروط احلالية. مما يعني أننا سنتفاوض 

مجددا بعد كوبا أميركا«.
 ضم وست هام االجنليزي اجلناح الدولي املكسيكي بابلو 
باريرا من بوماس اونام مقابل اربعة ماليني جنيه استرليني، 
ومهاجم ليون الفرنس��ي فريدريك بيكيون، حس��ب ما ذكر 

النادي اللندني أمس االول.
 عزز ڤولفسبورغ بطل الدوري االملاني ملوسم 2008-
2009 صفوف���ه بضمه املهاجم الدول���ي الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش من دينامو زغرب حسب ما اعلن أمس االول 

في موقعه على شبكة االنترنت.
ووجد ڤولفسبورغ بديال للدولي النيجيري اوبافيمي 
مارتينز الذي انتقل الى روبن كازان الروسي، وهو دفع 
حوالي سبعة ماليني يورو للحصول على خدمات املهاجم 
الكرواتي البالغ م���ن العمر 24 عاما والذي امضى أربعة 

أعوام في أملانيا عندما كان يافعا.
 قدر موقع كرة القدم األملاني »ترانس��فير ماركت« على 
اإلنترن��ت قيمة جميع الالعبني ال��� 23 الذين ضمتهم قائمة 
املنتخ��ب األملاني في كأس العال��م 2010 التي اختتمت األحد 
املاضي بجنوب أفريقيا مببل��غ 332.5 مليون يورو )426.7 

مليون دوالر(.

في ظل األداء القوي الذي قدمه الالعبون الشبان 
في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 
يصر املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفني اجلديد لفريق ريال مدريد االسباني لكرة 

القدم على بناء فريق قوي يتسم بالشباب.
ويتطلع مورينيو إلى العبي املنتخب األملاني 
الشباب ملساعدته على حتقيق هذا الهدف بعدما 
أبهر هؤالء الالعب���ون اجلميع من خالل األداء 

الرائع الذي قدموه في املونديال.
وبدأ مورينيو، أغلى مدرب في العالم، عمله 
مع ريال مدريد أم���س األول حيث بدأ ترتيب 
العديد من أمور الفريق فيما يتعلق باملالبس 
وترقيم قمصان اللعب اخلاصة بالعبي الفريق 
وكذلك نظام التغذية وبرنامج االرتقاء باللياقة 

البدنية.
كما قدم النادي العب خط وس���طه اجلديد 
بدرو ليون املنضم إليه من خيتافي االسباني 
والذي أصبح ثالث العب يتعاقد مع ريال مدريد 
هذا الصيف بعد س���يرخيو كاناليس وآنخل 

دي ماريا.
وانبهر مورينيو كثيرا بأداء املنتخب األملاني 
الشاب في مونديال ويحرص حاليا على دعم 
صفوف فريقه باثنني من هؤالء النجوم الشبان 
الذين تألقوا في صفوف املنتخب األملاني حتت 

قيادة املدرب يواكيم لوف.
وسافر س���امي خضيرة جنم شتوتغارت 
واملنتخ���ب األملاني إلى مدريد االربعاء املاضي 
للتفاوض مع مورينيو، ويقترب ريال مدريد 
حاليا من التعاقد مع خضيرة العب خط الوسط 
املدافع مقابل نحو عشرة ماليني يورو )94ر12 

مليون دوالر(.
وأشارت صحيفة »آس« االسبانية الرياضية 
أمس إلى أن ريال مدريد يضع في مقدمة أولوياته، 

بعد التعاقد مع خضيرة، أن يتعاقد مع زميله 
مسعود أوزيل العب فيردر برمين وأحد جنوم 

املنتخب األملاني في املونديال. 
كما أوضحت »آس« أن ريال مدريد يسعى 
أيضا للتعاقد مع باس���تيان شفاينش���تايغر 
وتوماس مولر جنمي بايرن ميونيخ واملنتخب 

األملاني. 
وذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية الرياضية 
في صفحتها األولى أن ريال مدريد يسعى أيضا 
للتعاقد مع ماريو غوميز مهاجم بايرن والذي كان 

ضمن بدالء املنتخب األملاني في املونديال.
وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو طالب 
إدارة النادي امللكي بالتعاقد مع غوميز إذا أصر 
راوول غونزالي���س مهاجم وقائد ريال مدريد 

على الرحيل من النادي.
كم���ا أوضحت »م���اركا«، وطي���دة الصلة 
بفلورنتينو بيريز رئي���س النادي امللكي، أن 
ريال مدريد على استعداد ملبادلة العبه رافاييل 

فان در فارت باملهاجم غوميز.
ونقل���ت صحيفة »آس« امس عن مورينيو 
قوله »س���أتبع الفلسفة التي سار عليها ريال 
مدريد دائما واخلاصة بالتعاقد مع العبني لهم 
مستقبل باهر ولديهم مساحة كبيرة لتطوير 
مستواهم. نسعى للتعاقد مع خضيرة ألن لديه 

قدرة كبيرة على تطوير املستوى«.
وأضاف مورينيو »نحتاج إلى مدافع جديد 
والعب خط وسط ولكن بتوازن ودون أحداث 
درامية. هناك قاعدة قوية في الفريق من املوسم 
املاضي. التعاقد مع الالعبني أمر معقد ألنه عندما 
يهت���م ريال مدريد بالتعاق���د مع العب يرتفع 

سعره بشكل خيالي«.
وقال مورينيو إن أفضل ناد في العالم ال ميكن 

أن يظل بال أي لقب لعامني أو ثالثة أعوام.

قاد البلغاري دمييتار برباتوف فريقه مان يونايتد 
االجنليزي للفوز على س����لتيك االسكوتلندي 3-1 في 
مباراة ودية اقيمت على ملعب »روجرز س����نتر« في 
تورونتو الكندية امام 50 الف متفرج وذلك في مستهل 

جولة »الشياطني احلمر« في اميركا الشمالية.
وسجل برباتوف الهدف االول في الدقيقة 34 بعد 
متريرة من الس����نغالي مامي بيرام ديوف العائد الى 
الفري����ق بعد ان لعب مع مولدي النرويجي منذ 2009 
على سبيل اإلعارة، قبل ان يعادل اليوناني يورغوس 
س����اماراس لسلتيك في الدقيقة 61 من ركلة جزاء بعد 
سقوط جو ليدلي داخل املنطقة اثر خطأ ارتكبه كريس 
سمولينغ الذي كان يخوض مباراته االولى مع »الشياطني 
احلم����ر« منذ ان وقع معه في يناير املاضي من فوالم. 
لكن فريق املدرب االسكوتلندي اليكس فيرغسون الذي 
اشرك العديد من النجوم مثل احلارس الهولندي ادوين 
ڤان در سار وبول س����كولز ومواطنه دارين فليتشر 
والويلزي راين غيغز، تقدم مجددا في الدقيقة 79 عبر 
البديل داني ويلبيك بع����د متريرة من برباتوف الذي 
لعب دورا حاسما في هدف التعزيز الذي سجله البديل 
االخر توم كليفرلي في الدقيقة 86 بعدما تبادل الكرة 
معه قبل ان يسددها األخير فتحولت من احد املدافعني 

وخدعت احلارس الپولندي لوكاس زالوسكا.
ويغي����ب عن مان يونايتد في جولت����ه الثالثة في 
اميركا الش����مالية منذ ان تس����لم فيرغسون اإلشراف 
علي����ه عام 1986، واين روني ومايكل كاريك والكوري 

اجلنوبي بارك جي سونغ والصربي نيمانيا فيديتش 
الذين شاركوا في مونديال جنوب افريقيا، اضافة الى 
القائ����د غاري نيفيل وريو فرديناند واوين هارغريفز 

الذين يعانون من اإلصابة.
وستكون احملطة الثانية ملان يونايتد في فيالدلفيا 
حيث يواجه فريقها فيالدلفيا يونيو االربعاء املقبل، ثم 
يلتقي كانساس سيتي ويزاردز في 25 الشهر اجلاري 
وجنوم الدوري االميركي في 28 منه في هيوسنت، قبل 
ان يسافر الى املكس����يك ليواجه شيفاس غواداالخارا 

مبناسبة افتتاح ملعب األخير.

فيرغسون رفض تدريب إنجلترا 

ال����ى ذلك، قال مدرب مان يونايتد الس����ير اليكس 
فيرغسون إلحدى القنوات الكندية أثناء تواجده حاليا 
في الواليات املتحدة أنه لم يكن مهتما باحلصول على 
منصب املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي لكرة القدم، 
لكنه اعترف بأنه كان قريبا في مناس����بتني ثم اكتفى 

بذلك القدر ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
واشار فيرغس����ون: »عرضت علي فرصة تدريب 
املنتخ����ب اإلجنليزي مرتني ولكني لم أكن مهتما بهذه 
املسألة ألنها مهمة رهيبة وصعبة.. كان يصعب علي 
املوافقة مبا اني اسكوتلندي، فهذا هو املهم بغض النظر 

عن أي اعتبارات أو أسباب أخرى«. 
وتطرق فيرغسون بقوله أثناء حديثه للضغط الهائل 
الذي تعرض له مهاجمه واين روني أثناء املوسم ومع 

انطالقة كأس العالم 2010 وبرر تردي مس����توى جنم 
فريقه لإلرهاق الش����ديد الذي عانى منه، قائال: »منذ 
شهر ديسمبر الكرة ال تتوقف في الدوري اإلجنليزي، 
لعبنا 8 أو 9 مباريات في شهر واحد رغم سوء أرضية 
املالعب في هذا الوقت من املوسم حيث تكون األرضية 
أثقل والطق����س بارد جدا وأمر طبيع����ي ما حدث في 

كأس العالم«.

التجديد لروني براتب قياسي

في غضون ذلك، بات املهاجم واين روني على وشك 
توقي����ع عقد جديد مع ناديه م����ان يونايتد في صفقة 
س����تبلغ نحو 35 مليون جنيه إس����ترليني من شأنها 
أن تبقيه ف����ي »اولد ترافورد« حتى عام 2015، وبذلك 
س����يصبح »الولد الذهبي« هو الالعب األعلى أجرا في 
تاريخ مان يونايتد براتب اسبوعي يصل إلى 130 ألف 
جنيه إسترليني. ومن املقرر أن يعقد الرئيس التنفيذي 
ملان يونايت����د ديڤيد جيل اجتماعا مع روني وممثليه 
عندما يعود الالعب م����ن إجازته في بربادوس، حيث 
أك����د جيل أن كال الطرفني يحرصان على توقيع العقد 
اجلديد في أقرب وقت ممكن وقبل بداية املوسم اجلديد. 
وعلى الرغم من أن روني ال توجد لديه الرغبة ملغادرة 
»اولد ترافورد«، إال أن مان يونايتد على علم باهتمام 
ريال مدريد باملهاجم الدولي اإلجنليزي، لذلك يسعى 
للتوصل إلى اتفاق يعكس ظهوره كالعب أكثر أهمية 

في مان يونايتد.

وصلت حمى االخطبوط »بول« 
إلى الصني بالد التنني األحمر، حيث 
وجهت خمس من حدائق احليوان 
واحملميات البحرية دعوة ملتحف 
األحياء املائية مبدينة »أوبيرهاوزن« 
األملانية حيث يعيش »بول« للسماح 
له بالسفر إلى الصني والقيام بجولة 
في خمس م����ن مدنها الكبرى مع 
تقدمي عرض مالي وصفته أجهزة 

اإلعالم الصينية باملغري.
وأش����ارت صحيف����ة »بيجني 
ي����وث« إلى أن مس����ؤولي متحف 
»أوبيرهاوزن« يعكفون حاليا على 
دراسة العرض، وسط أنباء تفيد 
بأنهم سيطرحون شروطا مشددة 
قبل املوافقة عليه تتعلق بحماية 
»بول« وتوفير س����بل املعيش����ة 
والراحة والطع����ام، وتخصيص 
عدد محدد من الزوار واملصورين 
للحيلولة دون تعرض االخطبوط 

الشهير لإلزعاج.
وفي حال تعثر س����فر »بول« 
للصني، فإن ش����ركات الس����ياحة 
الصينية تبحث حاليا تنظيم رحالت 
سياحية فاخرة لزيارة »بول« في 
موطن����ه بأملانيا مع القيام بجولة 
في هولندا وإسبانيا مقابل ألفني 
و316 دوالرا. وفي الس����ياق ذاته، 
يتواصل الهوس الصيني بظاهرة 
االخطبوط »بول« وأغلب الظن أنه 

سيستمر لفترة طويلة على الرغم 
من انته����اء مونديال 2010، حيث 
حتول االخطبوط من مجرد كائن 
بحري إلى واحد من أبرز املشاهير 
الذين تتصدر أخبارهم صفحات 
اجلرائد ووس����ائل اإلعالم بجميع 
الصحف الصينية احمللية، واعتبر 
العرافني والش����ركات  الكثير من 
ورجال األعمال »بول« مبنزلة متيمة 
للحظ ووسيلة للثراء السريع عن 
طريق استغالله في صنع قالدات 
للحظ ومتاثيل جتسده وميداليات 
ومالبس حتمل صوره بل وأجهزة 

إلكترونية سميت »ماركة بول«.
وطرحت اللجنة املنظمة ملعرض 
وورلد إكسبو العاملي املقام حاليا 
في مدينة شنغهاي الصينية طابعا 
بريدي����ا يحمل صورة االخطبوط 
»بول« وسط إحصاءات تظهر أن 
اإلقبال اجلماهيري على املعرض 

زاد بنسبة %30.
ولفت موقع تشاينا دوت كوم 
إلى أن نحو 70% من شباب وشابات 
الصني من طلبة اجلامعات أو أولئك 
الذين يقفون على أعتاب القفص 
الذهبي قصدوا العرافني واملنجمني 
خالل الفترة من 15 يونيو املاضي 
إلى 15 يوليو اجلاري الستشراف 
طالعهم أمال ف����ي أن يصيبوا كما 

أصاب »بول« في املونديال.

شراء تذاكر كأس 
آسيا في 25 الجاري 

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم امس انه س��يتم شراء 
تذاكر مباريات كأس آسيا 2011 
التي تستضيفها قطر في يناير 
2011، عب��ر ش��بكة اإلنترنت 

اعتبارا من 25 اجلاري.
وميثل بيع تذاكر مباريات 
البطول��ة عبر اإلنترنت إعادة 
للتجربة الناجحة التي انطلقت 
في نهائيات كأس آسيا 2007 
عندما قام االحتاد اآلس��يوي 
بإطالق هذه اخلدمة بالتشارك 
م��ع مجموعة من الش��ركات 
الرائدة في هذا املجال. واعتبارا 
من ي��وم األح��د 25 اجلاري 
سيكون بإمكان عشاق الكرة 
شراء التذاكر عبر اإلنترنت، من 
خالل موقع االحتاد اآلسيوي، 
وباس��تخدام مجموع��ة من 
الرئيس��ية  بطاقات االعتماد 

)كريديت كارد(.
وبفض��ل تط��ور تقنيات 
شراء التذاكر إلكترونيا، فقد 
بات باالمكان اختيار املباريات 
وفئة التذكرة ومنطقة اجللوس 
املختارة في كل ملعب، وشراء 
أكثر من تذكرة للمباراة الواحدة، 
أو تذاكر ملجموعة من املباريات 

في الوقت ذاته.

أتلتيكو مدريد: ال عروض لفورالن
نفى اتلتيكو مدريد االسباني، بطل مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا 
ليغ«، احتمال تخليه عن جنمه االوروغوياني دييغو فورالن وذلك ردا على 
التقاري��ر التي تتحدث عن إمكانية انتقاله ال��ى يوڤنتوس االيطالي. وجاء 
النفي على لس��ان رئيس النادي انريكه سيريثو الذي قال لصحيفة »اس« 
ان لي��س لديه اي معلومات حول اهتمامات اي أندية بخدمات افضل العب 
في مونديال جنوب افريقيا 2010 وبطل نهائي مس��ابقة الدوري األوروبي 
املوسم املاضي.\ وقال سيريثو »ال احد اتصل بنا بشأن فورالن ولهذا السبب 
نح��ن هادئون. ال ينوي اتلتيكو مدريد التخلي عن اي العب. اذا اراد احد 
فورالن فعليه التحدث معنا أوال. لكن العبنا س��عيد في اتلتيكو واألفضل 
ان ندعه بس��الم«. ويرتبط ف��ورالن )31 عاما( مع اتلتيكو بعقد ميتد حتى 
2013 لك��ن من املرجح أال يواصل مش��واره مع نادي العاصمة بعد النجاح 
الالفت الذي حققه في مونديال جنوب افريقيا حيث سجل 5 اهداف وقاد 
منتخ��ب بالده الى دور االربعة للم��رة االولى منذ عام 1970 قبل ان ينهي 

»ال سيليستي« مشواره املفاجئ في املركز الرابع.

 هودجسون: أريد توريس وجيرارد
 اكد روي هودجسون الذي تسلم مؤخرا مهام تدريب ليڤربول االجنليزي 
خلفا لالس��باني رافايل بينيتيز املنتقل الى انتر ميالن االيطالي، ان املهاجم 
الدولي االسباني فرناندو توريس ليس للبيع. وكانت بعض التقارير ذكرت 
ان توريس الذي توج مع منتخب بالده في 11 الشهر اجلاري بلقب مونديال 
جنوب افريقيا، يفكر جديا مبستقبله مع ليڤربول خصوصا ان االخير سيغيب 
عن مس��ابقة دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل وهناك امكانية النتقاله الى 
تشلس��ي بطل الدوري املمتاز.  لكن هودجسون اكد ان »احلمر« ال يعتزم 
التخلي عن اي من جنومه وعلى رأس��هم توري��س، مضيفا »لقد اجتمعت 
بفرناندو ووجدت انه رجل مرح جدا واجرينا حديثا جيدا. من ناحيتنا، انه 
الع��ب ليڤربول ونريده ان يبقى العب ليڤربول. انه ليس للبيع وال نرحب 
باي عرض بخصوصه«.  كما تناول هودجسون مسألة القائد ستيفن جيرارد 
املرشح انتقاله الى ريال مدريد االسباني، وهو قال بهذا الصدد »لقد التقيت 
بس��تيفن واعتقد ان االجتماع كان ايجابيا.  واشار املدرب ايضا الى انه لم 
ينجح حتى االن في االتصال بالعب الوسط االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
املرشح للحاق ببينيتيز الى انتر ميالن، مضيفا »حاولت االتصال بخافيير. 

تركت له رسالة صوتية وارسلت رسائل نصية لكنه لم يرد عليها«.


