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 ليس من مهمتي  الم:
تحديد حاجة 

»المانشافت« لباالك

اك����دت الصحف الكاتالونية الصادرة امس ان برش����لونة بطل 
الدوري االس����باني س����يصر على التعاقد مع العب الوسط الدولي 
فرانسيسك فابريغاس الذي يرفض ناديه ارسنال االجنليزي التخلي 
عن خدماته. وأوضحت صحيفة »موندو ديبورتيفو« ان الرئيس 
اجلديد لنادي برش����لونة ساندرو روسيل قد يتوجه غدا الى لندن 
في محاولة إلنهاء صفقة فابريغاس الذي يبدو الفريق الكاتالوني 

مستعدا لدفع اكثر من 40 مليون يورو لضمه الى صفوفه. 

ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية امس ان ريال مدريد وصيف 
بطل الدوري االسباني مهتم بالتعاقد مع قطب دفاع ميالن االيطالي 
البرازيلي ثياغو سيلڤا بعد فشله في التعاقد مع مواطنه ظهير 
انتر ميالن مايكون. وأوضحت الصحيفة ان ريال مدريد يعتبر ان 
ثياغو سيلڤا بديل جيد ملايكون، مشيرة الى ان انتر ميالن خفض 
سعر بيع مايكون من 35 مليون يورو الى 30 مليون يورو بيد 

ان ريال مدريد ال يرغب في دفع اكثر من 28 مليون يورو.

برشلونة لضم فابريغاس »الملكي« مهتم بسيلڤا

العب توتنهام الروسي رومان باڤليوتشنكو
 يتعرض لعرقلة من جاسون هرنانديز )أ.پ(

هونيس: أوضاع األندية تتحسن إذا انتخبت رئيسًا لرابطتها

قائد »المانشافت« فيليب الم يتعرض 
للتصريحات النارية من ميكايل باالك

أعرب جنم املنتخب األملاني فيليب الم 
)26 عاما( عن سعادته الكبيرة بحفل زفافه 
الذي أقيم قبل عدة أيام، وقال إن الزفاف جاء 
بنفس الروعة التي كان يتخيلها.وعن حفل 
الزفاف الذي أقيم بعد أيام قليلة من انتهاء 
بطول���ة كأس العالم قال الم الذي يقضي 
حاليا شهر العسل مع عروسه كالوديا في 
اليونان، ف���ي تصريحات لصحيفة »بيلد 
آم زونتاغ« األملانية الصادرة: »كان يوما 
رائعا واحتفاال جميال مع األهل واألصدقاء 

املقربني«.
وحتفظ الم في الرد على األسئلة اخلاصة 
باخلالفات األخيرة بينه وبني قائد املنتخب 
األملاني ميكايل باالك الذي تخلى عن شارة 
القائ���د لالم خالل مونديال 2010 بس���بب 

اإلصابة.
وتعقيب���ا على ه���ذا اخل���الف وعلى 
تصريحاته التي قال فيها إنه لن يتنازل 
طواعية عن شارة القائد قال الم: »ال أرغب 

اآلن في صب الزيت على النار«.
وردا على تصريح���ات باالك التي قال 
فيها إنه يرغب في احلديث مع الم في أول 
مباراة يلتقيان خاللها قال الم: »أنا شخص 
أجيد التواصل مع اآلخرين..ميكن احلديث 

معي عن كل شيء«.
وبسؤاله عما إذا كان املنتخب األملاني 
في حاجة لباالك قال الم: »ليس من مهامي 

إصدار األحكام على الزمالء الالعبني«.
من ناحية أخ���رى، أكد الم التزامه مع 
نادي باي���رن ميونيخ الذي يلعب له منذ 
سنوات وقال: »ألعب مع بايرن منذ 15 عاما 
وجتاوزت لعنة السنة السابعة منذ فترة«. 
وتعقيبا على شائعات انتقاله إلى برشلونة 
بعد انتهاء تعاقده مع بايرن عام 2010 قال 
الم إنه ال يفكر حاليا في اللعب خارج أملانيا 
وقال إنه يشعر بالراحة الشديدة باللعب 
مع بايرن والعيش في ميونيخ. وأكد الم 
أنه ال يفكر كثيرا في كرة القدم خالل رحلة 
شهر العسل في اليونان وقال: »أفكر في 

الكرة بالطبع ولكن األمر ال يتجاوز 
دقيقتني«.

وأضاف: »يومي خالل عطلة شهر 
العسل يتركز على النوم لفترات 
طويلة واإلفطار في هدوء وراحة 
وقضاء وقت لطيف مع زوجتي 

على الشاطئ«.
أول���ي هونيس رئيس  قال 
نادي بايرن ميونيخ األملاني إن 
أوضاع األندية األملانية احملترفة 
إذا انتخب رئيسا  ستتحسن 

لرابطتها الشهر املقبل.
وقال هونيس )58 عاما( 
ف���ي تصريحات نش���رتها 
صحيفة »بيلد آم سونتاغ« 
إنه سيستخدم اسمه وشهرته 

من أج���ل توفير دخ���ل مالي 
إضافي لهذه األندية.

وانتخب هونيس رئيسا للنادي 
الباڤاري حامل لقب البوندس���ليغا في 

العام املاضي بعدما ش���غل منصب مدير 
عام النادي على مدار ثالثة عقود. وساهم 
هوني���س بقدر كبير في أن يصبح بايرن 

أغنى وأجنح األندية األملانية.
وأعلن هونيس في وقت سابق من العام 
احلالي أنه سيتنافس على رئاسة الرابطة 
مع رينهارد راوبول رئيس نادي بوروسيا 
دورمتوند األملاني وذلك في االنتخابات التي 

ستجرى في 18 أغسطس املقبل.
ويش���غل رابول منذ عام 2007 منصب 
رئي���س الرابطة التي تضم في عضويتها 
جمي���ع األندية ال� 36 الت���ي تتنافس في 
دوري الدرجتني األولى والثانية بأملانيا. 
وأضاف هونيس أنها أنباء جيدة خاصة 
بالنس���بة ألندية دوري الدرجة الثانية. 
وقال »أرى الفرصة سانحة لتوفير مزيد 
من الدخل وميكن إيج���اد املزيد من املال 
لألندية الصغيرة دون استقطاعه من األندية 

الكبيرة«.

مونشنغالدباخ يجدد لمدربه
جدد فريق بوروس���يا مونش���نغالدباخ األملاني عقده مع املدرب مايكل 
فرونتش���يك املدير الفني للفري���ق ملدة عامني حتى 2013، حس���بما أعلن 
النادي امس. وقال ماكس إيبرل مدير الكرة بالنادي في معس���كر تدريب 
الفريق بالنمسا استعدادا للموسم اجلديد إن النادي »مقتنع للغاية« بعمل 

فرونتشيك والطاقم املعاون 

حقق ارسنال االجنليزي بداية قوية في معسكره االعدادي 
للموس���م اجلديد عندما سحق بارنيت من الدرجة الرابعة 

4 � 0 في لندن في مباراة ودية.
وحسم ارسنال نتيجة املباراة في شوطها األول بتسجيله 
ثالثية، حيث بكر مهاجمه الروسي اندري ارشافني بالتسجيل 
ف���ي الدقيقة الثالثة بعد انف���راد باحلارس، وأضاف جاي 
سيمبسون الهدفني الثاني والثالث في الدقيقتني 16 و45، 
قبل ان يختم الفرنسي سمير نصري املهرجان بهدف رابع 
في الدقيقة 75. وشهدت املباراة مشاركة الالعبني اجلديدين 
الفرنسي لوران كوسييلني واملغربي مروان الشماخ. ويلعب 
ارسنال مع ش���تورم غراتس النمس���وي االربعاء املقبل، 
ثم مع نويسيدل النمس���وي في 27 احلالي قبل ان يختم 
استعداداته مبواجهة ليجيا وارسو في 7 اغسطس املقبل. 
ويس���تعد ارس���نال للدوري حيث يبدأ موسمه مبواجهة 

مضيفه ليڤربول في 15 اغسطس.

ايسيان

دشن العب وسط املنتخب الغاني مايكل ايسيان عودته 
الى املالعب بعد غياب فترة طويلة بسبب اإلصابة، بقيادة 
فريقه تشلس���ي بطل الدوري االجنلي���زي الى الفوز على 
كريستال باالس 1-صفر في مباراة ودية على ملعب »باالس 
ايريا« في لندن في اولى املباريات االعدادية للموسم اجلديد. 
وسجل ايس���يان هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 60 من 
تس���ديدة من حافة املنطقة. وقال مدرب تشلسي االيطالي 
كارلو انش���يلوتي »كانت عودة مهمة، لقد عاد بشكل جيد 
للغاية ولعب بشكل جيد للغاية«، مضيفا »انه العب رائع، 

افتقدناه املوس���م املاضي ونأمل ان بإمكانه ان يقدم أفضل 
ما لديه هذا املوسم«.

توتنهام

استهل توتنهام رابع الدوري االجنليزي جولته األميركية 
االعدادية للموسم اجلديد بتعادل سلبي مع سان جوزيه 
االميركي ف���ي مباراة ودية أقيمت على ملعب »باك ش���و 
س���تاديوم« في والية كاليفورنيا. وتأل���ق حارس مرمى 
توتنهام، االيطالي كارلو كوديتشيني في هذه املباراة وأنقذ 
فريقه من خس���ارة مذلة بتصديه لست محاوالت بينها 3 

في الشوط األول.
وخاض توتنهام املباراة في غياب العمالق بيتر كراوتش 
وجيرماين ديفو واملكسيكي جيوفاني دوس سانتوس الذين 

شاركوا في نهائيات كأس العالم.
وعانى العب���و توتنهام من عناء الس���فر الطويل الى 
الواليات املتحدة والذي استغرق 10 ساعات حيث وصلوا 
في وقت متأخر االربعاء املاضي، ولم يش���كل العبوه اي 
خطورة على مرمى الفريق األميركي واقتصرت محاوالته 
الهجومية على 4 تس���ديدات بينها 3 في الش���وط الثاني. 
ويخوض توتنهام 3 مباريات ودية مع نيويورك ريد بولز 
يوم اجلمعة املقبل، سبورتينغ لشبونة البرتغالي االحد 
املقبل، وبنفيكا البرتغالي في الثالث من اغسطس املقبل.

وكان توتنهام استهل معسكره االعدادي للموسم اجلديد 
بفوز س���احق على بورمتوث من الدرجة الثالثة برباعية 
نظيفة. ويستعد توتنهام الفتتاح الدوري االجنليزي املمتاز 

في 14 اغسطس املقبل حيث سيالقي مانشستر سيتي.

 توتنهام يتعادل سلبًا مع سان جوزيه

أرسنال ضرب برباعية.. 
وايسيان يقود تشلسي للفوز على كريستال

حدث اصطدام استعراضي في سباق الدراجات النارية للجائزة الكبرى في أملانيا بني سائق 
هوندا راندي دوبونيت وسائق دوغاتي اليكس اسبارغارو. )رويترز(

اصطدام استعراضي

.. والصين تنوي تنظيم 
في  2026

أعلن »وي دي« رئيس االحتاد 
الصيني أن االحتاد بصدد التقدم 
بطلب الى وزارة الرياضة في البالد 
للحصول على املوافقة للسير في 
لتنظيم  الرسمي  العرض  إجراءات 
واس��تضافة نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم ف��ي 2026، معززا في 
ذل��ك بالنجاح الكبير الذي أحرزته 
جنوب أفريقيا في تنظيم النسخة 
ال� 19 للبطولة. وقال وي »نش��عر 
بانبهار بالغ من املكاس��ب الكبيرة 
التي خرجت به��ا جنوب أفريقيا، 
لقد رأينا كيف ميكن لبطولة كأس 
العالم توحيد دول��ة وتطوير كرة 

القدم فيها«.

 اقتحام عسكري لمقر االتحاد العراقي
اقتحمت قوة عراقية صباح امس مقر االحتاد العراقي لكرة 
القدم وبحوزتها مذكرة اعتقال بحق رئيسه حسني سعيد وثالثة 
من األعضاء تتعلق مبخالفات مالية وفساد إداري. وأوضح مصدر 
في االحتاد العراقي طلب عدم الكش���ف عن اسمه ان »عددا من 
عناصر اجليش اقتحموا مبنى االحتاد املجاور مللعب الش���عب 
الدولي، ومعهم مذكرة قبض بحق رئيس االحتاد حسني سعيد 
واألمني املالي عبداخلالق سعود، وعضوي االحتاد طارق احمد 
ومحمد جواد الصائغ«. وأضاف »لم يكن أي من األعضاء موجودا 
أثناء اقتحام القوات للمقر، وغادروا بعد ذلك«. وبحسب مصادر، 
تتعلق املذكرة بخالفات مالية وفساد إداري. تأتي هذه العملية 
وس���ط خالفات بني اللجنة االوملبية العراقية واالحتاد العراقي 
لكرة القدم املتعلقة حول مكان إجراء االنتخابات. ويصر االحتاد 
الدول���ي لكرة القدم )الفيفا( على إقامتها في اربيل فيما يرفض 
رئيس اللجنة االوملبية ذلك ويصر على اقامتها في بغداد. وكان 
الفيفا حدد الرابع والعشرين من اجلاري موعدا لتنظيم االنتخابات 

في اربيل ودعا االحتاد العراقي الى التزام املكان والزمان.

مليار دوالر أرباح »فيفا« بمونديال 2010
شهدت نهائيات كأس العالم التاسعة عشرة التي 
اختتمت مؤخرا بجنوب أفريقيا العديد من التغييرات 
عما حدث في البطولة الس����ابقة بأملانيا، بعدما جدد 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« في أفكاره التسويقية 
ليزيد من دخله، فمن الناحية املالية والتسويقية زادت 
أرباح »فيفا« من الشركات الراعية بنسبة تقترب من 
80% عما كانت عليه ف����ي مونديال 2006 بأملانيا، إذ 
ربح االحتاد الدولي في أملانيا من الرعاة ما يقرب من 
200 مليون دوالر، فيم����ا زادت أرباحه في 2010 إلى 
مليار دوالر، بحسب تقرير أصدرته مؤسسة »براند 

ريبورت« املالية البريطانية.
وقالت املؤسسة البريطانية إن »فيفا« جلأ لطريقة 
جديدة لعدم تكرار األزمات التي أثيرت عام 2006 بني 

الش����ركات الراعية والتي بلغ عددها 15 شركة، وقرر 
»فيفا« تطبيق نظام مختلف في بطولة 2010 في جنوب 
إفريقيا، وهو تقسيم الشركات الراعية لكأس العالم 
إلى ثالث فئات، األولى هي فئة الشركاء، التي تضم 
ست شركات، دفعت كل منها مبلغ 107 ماليني دوالر 
في املتوسط للحصول على حق رعاية كأس العالم.

أما الفئة الثانية فهي الش����ركات الراعية، وتضم 
ثماني شركات تتمتع بحقوق أقل، دفعت كل منها 28.5 
مليون دوالر ل� »فيفا« في املتوسط، بينما ضمت الفئة 
الثالثة الشركاء احملليني، وهم خمس شركات تعمل 
ف����ي إفريقيا دفعت مجتمعة مبلغ 142 مليون دوالر، 
وحصلت مقابل ذلك على حقوق إعالن في الس����وق 

احمللية خالل املباريات.


