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35 اقترب مانشستر سيتي اإلجنليزي من إمتام تعاقده مع املهاجم اإليطالي 
ذي األصول األفريقية ماريو بالوتيلي بعد موافقة ناديه إنتر ميالن اإليطالي 
على بيعه مببلغ 35 مليون يورو إال ان إدارة برشلونة تدخلت في الصفقة 

بشكل مفاجئ بصورة واضحة أكثر من أي وقت مضى.
واليزال الرئيس اجلديد لبرشلونة ساندرو روسيل يخطط لقلب سوق 
االنتقاالت رأس����ا على عقب إلثبات أحقيته ف����ي تولي دفة قيادة العمالق 

الكاتالوني مبطاردته املتواصلة لسيسك فابريغاس.

نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة 
يواجه أوقاتا عصيبة في فضيحة الدعارة

برشلونة يسابق مانشستر سيتي على بالوتيلي
تخوض األرجنتني مباراة ودية مع اس����بانيا بطلة العالم في 
العاصمة بوينس أيرس 7 سبتمبر املقبل بحسب ما أعلن االحتاد 
األرجنتيني على موقعه اإللكتروني. وستقام املباراة على ملعب 
»مونومنتال« ضمن االحتفاالت املئوية الثانية لثورة مايو 1810، 

تاريخ احملاولة األولى الستقالل األرجنتني.
وكانت إس����بانيا قد فازت وديا على األرجنتني 2 � 1 في مدريد 

العام املاضي في املواجهة االخيرة بني الطرفني.

األرجنتين تواجه إسبانيا وديًا

كورمييه: قاضي التحقيق ال يثق بأقوال كريم فهو ليس ساذجًا

مدريد وميونيخ تتقاسمان أصداء فضيحة ريبيري وبنزيمة
مازالت ردود األفعال تتصاعد في قضية االتهام بالدعارة 
للنجم الفرنس����ي فرانك ريبيري وتورط كرمي بنزمية معه، 
حيث وجه قاضي التحقيق في باريس تهمة ممارسة اجلنس 
من بائعة هوى قاصر لالعب وس����ط بايرن ميونيخ األملاني 
ريبيري وزميله في املنتخب الفرنس����ي مهاجم ريال مدريد 
االسباني بنزمية، تالقي اصداء واسعة في األوساط الرياضية 
واإلعالمية ليس في فرنسا فحسب بل وفي ميونيخ ومدريد 

ايضا.
محامي����ة ريبيري لها مآخذها على هذا اإلجراء القضائي، 
مشيرة الى ان الناس سيعتقدون أن توجيه االتهام لريبيري 
يعني إدانته وهذا شيء فظيع ميكن ان يدمر مسيرته الرياضية. 
وفي حال إدانة ريبيري وك����رمي بنزمية بهذه التهمة فإنهما 
قد يواجهان عقوبة السجن ملدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية 

قدرها 45 ألف يورو.
واس����تأنف بنزمية التدريب مع ناديه ف����ور عودته من 
باريس. مع تقدمي ريال مدريد الدعم ملهاجمه الش����اب. وقال 
املدير الرياضي للن����ادي امللكي خورخي فالدانو »إننا ندعم 
بنزمية مهم����ا حدث ألننا نعتقد انه ب����ريء«. أما زميله في 

الفريق ايزيكال غاراي فاعتبر األمر قضية شخصية، قائال: 
ان هذه القضية تهم بنزمية شخصيا وعليه ان يحلها وحده. 
واضاف ان هناك اتفاقا بينه وبني النادي وعلى الالعبني ان 

يبقوا بعيدا عن القضية.
وفي سياق متابعة تداعيات فضيحة جنسية تورط فيها 
بعض الوجوه الالمعة في عالم كرة القدم التقت »يورونيوز« 
س����يلفان كورمييه محامي أحد املعنيني بهذه القضية وهو 
الالع����ب بنزمية والذي قد لن ينضم مس����تقبال الى منتخب 

بالده بسبب خضوعه للتحقيق في القضية.
وقالت »يورو ني����وز« »رغم الضجة التي أحاطت بكرمي 
بنزمية فإنه هادئ وقد قدم التفسيرات نافيا بشدة االتهامات 

التي وجهت إليه وهو يعلم أنه ليس هناك ما يالم عليه«.
وأضاف����ت »إخضاع الالعب ال����ى التحقيق يثير الصدمة 
على مس����تويني اثنني. أوال ليس مقب����وال في قضية أن يتم 
تهميش قول ضد آخر أو اختيار قول من طرف ما ضد طرف 

آخر هو بنزمية.
وثانيا بإخضاع بنزمية الى التحقيق أعلن قاضي التحقيق 

فورا: »ال أثق بأقوال الالعب«.

وتابع كورمييه »هو ينتمي الى ريال مدريد حيث يتنافس 
مع جنوم مثله مثل كاكا ورونالدو وهيغواين ويريد أن ينضم 
الى املنتخب الفرنسي الذي ميثل قمة مرحلة احترافية يطمح 

الى الوصول إليها.
إذن ليس من حقه أن تكون له شكوك وليس من حقه أن يطرح 

على نفسه أسئلة تتعلق بتبعات إخضاعه للتحقيق.
إنه ليس ساذجا ولكن يدفعه التحدي وينبغي أن يعمل 
م����ن أجل احلفاظ على مكانته وس����يفعل ذلك وكان االحتاد 
الفرنسي اعلن في بيان له انه وافق على اقتراح مدرب املنتخب 
اجلديد لوران بالن بعدم استدعاء اي العب من الالعبني ال� 23 
الذي����ن خاضوا نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا، الى 
املباراة الدولية الودية أمام النرويج املقررة في 11 أغسطس 

املقبل في اوسلو.
وأوضح االحتاد الفرنسي ان بالن سيعلن تشكيلة الالعبني 
املدعوين ملباراة النرويج في اخلامس من اغس����طس املقبل 

مبقر االحتاد.
وخرج بالن من مقر االحتاد الفرنس����ي رافضا الرد على 

أسئلة الصحافيني.

ألونسو يستعيد توازنه 
في الفورموال واحد

استعاد اإلس���باني فرناندو ألونسو س���ائق فريق 
فيراري توازنه ش���يئا ما بعد فترة عصيبة استم��رت 
أسابيع، وسجل أسرع زمن في التجربة احلرة الثانية 
لسباق اجلائزة الكبرى األملاني الذي يقام اليوم ضمن 
منافس���ات بطولة العالم لسباقات س���يارات فورموال 

واحد.
وسجل ألونسو بطل العالم سابقا دقيقة واحدة و16.265 
ثاني���ة على املضمار البالغ طول���ه 4.574 كيلومترات، 
والذي كانت مي���اه األمطار قد غمرت���ه خالل التجربة 

احلرة األولى.
وأحرز ألونس���و املركز األول متفوق���ا على األملاني 
سيبستيان فيتيل س���ائق ريد بول الذي سجل دقيقة 
و16.294 ثانية، وتالهما البرازيلي فيليبي ماسا سائق 
فيراري في املركز الثال���ث بزمن دقيقة و16.438 ثانية 
ومارك ويبر س���ائق ريد بول في املرك���ز الرابع بزمن 

دقيقة و16.585 ثانية.
وفاز ألونسو بالسباق االفتتاحي لبطولة العالم في 
البحرين ولكنه عانى بعدها من تدخل س���يارة األمان 
وتلقى عقوبة في الس���باقات املاضية، ليخرج من إطار 

أقوى املنافسني على اللقب.
واحت���ل البريطان���ي لوي���س هاميلت���ون متصدر 
الترتيب العام لفئة السائقني املركز السابع في التجربة 

الثانية.

راماليو رفض »السامبا« 
عرض االحتاد البرازيلي لكرة القدم على مانو مينيزيس مدرب كورنثيانز 
منصب االش���راف على املنتخب االول بعد رفض موريسي راماليو مهمة 

خالفة املدرب السابق كارلوس دونغا.
وفضل راماليو )54 عاما( اكمال عقده مع نادي فلوميننزي الذي رفض 

بدوره التخلي عن مدربه.
من جهته، تلقى مينيزيس الذي رشحته الصحف بقوة لتولي منصب 
مدرب »سيليساو«، اتصاال من رئيس االحتاد البرازيلي ريكاردو تيكسييرا، 
ويتوقع ان يرد على العرض في مؤمتر صحافي داخل مقر كورنثيانز في 

ساو باولو.
وأعلن االحتاد احمللي في بيان: »كان مينيزيس على الئحة تضم ثالثة 
مدربني، قدمت في مونديال جنوب أفريقيا، ومت تأكيد اسمه بعد مقابلة مع 
تيكسييرا، حيث أقر مشروع التجديد الذي قرره االحتاد حتضيرا ملونديال 

2014 الذي سيقام في البرازيل«.

براينت يخضع لجراحة في ركبته
خض���ع كوبي براينت افضل العب في الدور النهائي للدوري االميركي 
لكرة السلة في العامني املاضيني جلراحة باملنظار في ركبته اليمنى املصابة 
بحسب ما أعلن ناديه لوس اجنيليس ليكرز يطل الدوري ويتوقع أن يعاود 
براينت أبرز جنوم الدوري، التمارين في 25 س���بتمبر املقبل، وسيمضي 

وقته في صالة الرياضة العادة تأهيل ركبته.
وخالل فترة البالي أوف من املوس���م املاضي، عمل األطباء على سحب 

السوائل من ركبة براينت لتخفيف التورم منها.

كاتشار ينضم إلى صفوف هامبورغ 

نقل مباراة يوڤنتوس مع شامروك من تورينو

ڤياريال بدياًل لمايوركا في »يوروبا ليغ«

فيليبي إلى أتلتيكو مدريد

أعلن ن���ادي هامبورغ األملان���ي أنه تعاقد ملدة 
خمسة أعوام مع العب خط الوسط الصربي جويكو 
كاتش���ار القادم من هرتا برلني الذي هبط لدوري 

الدرجة الثانية األملاني. 
وستكلف صفقة التعاقد مع كاتشار )23 عاما( 
حتى عام 2015، النادي املنافس في الدوري األملاني 
)بوندسليغا( حوالي 4.5 ماليني يورو )5.8 ماليني 

دوالر(. 

وغالبا ما يلعب كاتشار، الذي شارك مع منتخب 
بالده في كأس العالم املاضية بجنوب أفريقيا، في 

مركز العب خط الوسط املدافع.
وجاء ذلك بعد 24 س���اعة من تعاقد هامبورغ 
مع هايكو فيسترمان من شالكه مقابل 7.5 ماليني 

يورو لدعم قلب دفاع الفريق.
وكان هامبورغ تعاقد في وقت سابق مع حارس 

املرمى ياروسالف دروبني من هرتا برلني أيضا.

قرر االحتاد األوروبي استبدال نادي ريال مايوركا 
االسباني مبواطنه ڤياريال في مسابقة الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« بعد اس����تبعاده األول عن املنافسة ما 

أثار حفيظة إدارته ومشجعيه.
فبعد اإلعالن عن استبعاد مايوركا بسبب مشاكله 
املالي����ة، أبلغ االحتاد االوروب����ي ڤياريال بقبوله في 
النسخة املقبلة من الدوري االوروبي )كأس االحتاد 
االوروبي سابقا(، بحسب ما ذكر ڤياريال في موقعه 

على شبكة االنترنت.
وحل مايوركا خامس����ا في النس����خة االخيرة من 
الدوري االسباني »ليغا« متقدما على خيتافي الذي 
تأهل بدوره الى املس����ابقة، وڤياريال صاحب املركز 
السابع الذي حل بدال من نادي جزر الباليار بحسب 

أنظمة االحتاد االوروبي.
وأغضب قرار االحتاد القاري مس����ؤولي النادي 
االس����باني الذي يعاني ضائق����ة مالية كبيرة بحيث 
تناهز ديونه 50 مليون دوالر، فأعلنوا نيتهم استئناف 
القرار واس����تخدام جميع الوسائل القانونية املمكنة 
لرف����ع هذا »الظلم«. وقال ميكاي����ل الودروب املدرب 
الدمناركي اجلديد للنادي: »هناك الكثير من األندية 
التي تعاني من ضائقة مالية وتشارك في دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي. حجز الالعبون مقعدهم 
في هذه املسابقة بجهدهم على أرض امللعب واليوم 

يتم سحبه من حتت أقدامهم«.

من جهة اخرى، يخوض يوڤنتوس االيطالي مباراته 
في جولة اإلياب للدور التمهيدي الثالث في يوروبا 
ليغ ضد شامروك روفرز االيرلندي في مودينا في 5 
أغسطس بسبب انش����غال ملعبه في تورينو بإقامة 

حفلة موسيقية.
وأكد يوڤنتوس نقل املباراة في بيان مبوقعه على 
االنترنت. وسيلعب يوڤنتوس مباراة الذهاب في دبلن 
يوم اخلميس املقبل والتي ستكون اول مباراة رسمية 

للفريق االيطالي في املوسم اجلديد.
وحج����ز الفريق الغنائي االيرلندي يو2 الس����تاد 
االوملبي في تورينو القامة احلفل منذ عدة أشهر قبل 
أن يعرف يوڤنتوس أنه سيمر بفترة سيئة في املوسم 
املاضي ستؤدي الى احتالله املركز السابع في دوري 
الدرجة االولى االيطالي ليبدأ املوس����م اجلديد مبكرا 

بخوض األدوار التمهيدية لكأس األندية االوروبية.
وفي ظل وجود أغلب مشجعي يوڤنتوس خارج 
تورينو حيث يوجد مقر النادي واقامة معظم املباريات 
الودية للفريق بعيدا ع����ن املدينة فان نقل اللقاء لم 

يسبب قلقا كبيرا بني اجلماهير.
ويبني يوڤنتوس ملعبا جديدا مكان ملعبه القدمي 

ديلي البي ومن املقرر أن يفتتح في أغسطس 2011.
ولم يعثر يوڤنتوس بعد على راع لستاده اجلديد 
بسبب األزمة االقتصادية العاملية لكنه يثق في الوصول 

التفاق في الوقت املناسب.

أعل���ن ن���ادي ديبورتيڤ���و 
الكورونا االسباني على موقعه 
الرس���مي انه توصل الى اتفاق 
مع أتلتيكو مدريد لضم الظهير 

البرازيلي فيليبي الى صفوفه.

ولم يكش���ف النادي عن أي 
تفاصيل اضافية، لكن الصحف 
احمللية أشارت الى ان عقد فيليبي 
)24 عام���ا( ال���ذي يحمل ألوان 
الكورونيا من���ذ 2004، يتراوح 

بني 10 و12 مليون يورو وان مدة 
عقده ستكون خمسة أعوام.

ولم يؤك���د أتلتيكو أو ينف 
ه���ذه املعلومات عل���ى موقعه 

االلكتروني.

راؤول يوافق 
على الرحيل
 إلى شالكه 

أكدت وسائل اإلعالم األسبانية 
أمس أن املهاجم املخضرم راؤول 
غونزاليس وافق على االنتقال من 
ريال مدريد االسباني إلى شالكه 
األملاني. وبرغ���م أن عقد راؤول 
)33 عاما( م���ع ريال مدريد ممتد 
لعام آخر، فإنه سيعلن عن قرار 
الرحيل في غضون أيام معدودة، 
لينهي أسابيع من التكهنات حول 
مستقبله، وفقا ملا ذكرته صحيفة 

ماركا.
ووافق راؤول على االنضمام 
لشالكه ملدة عامني، لينهي عصره 
احلافل في استاديو برنابيو، بعد 
أن أصبح الهداف التاريخي للنادي 
امللكي، متفوقا على األس���طورة 
الفريدو دي ستيفانو، بتسجيله 
228 هدفا في 550 مباراة منذ الظهور 
األول له مع النادي في 1994، كما 
أنه الهداف األول للمنتخب األسباني 
بتسجيله 44 هدفا في 102 مباراة 

بني عامي 1996 و2006.

كارڤاليو يحلم بـ »الملكي«
وجماهير برشلونة واثقة من ضم فابريغاس

اعتبر البرتغالي ريكاردو كارڤاليو مدافع 
تشلسي االجنليزي ان انضمامه الى مواطنه 
املدرب جوزيه مورينيو في ريال مدريد االسباني 
سيكون مبثابة »احللم« بعد ان لعب حتت اشرافه 

في ناديي بورتو البرتغالي وتشلسي.
وقال كارڤاليو في مقابلة نشرتها صحيفة 
»أس« الرياضية االسبانية »اذا حصلت على 
فرصة االنضمام الى ريال مدريد سأذهب سباحة 

أو ركضا«.
وتاب���ع كارڤاليو )32 عاما(: »اللعب لريال 
مدريد مبثابة احللم، وأنا اعتبره النادي األفضل 
في العالم ويلعب حتت اشراف أفضل مدرب 

في تاريخ كرة القدم«.
وتابع قلب الدفاع: »مع مورينيو اختبرت 
فترتني رائعت���ني في بورتو وتشلس���ي. أن 
أحصل على فرصة أخرى للفوز بلقب دوري 
أبط���ال أوروبا معه في ريال مدريد س���يكون 

أمرا مذهال«.
من جهة أخ���رى، تعي���ش جماهير نادي 
برشلونة حامل لقب الدوري االسباني حالة من 
الثقة املفرطة إزاء قدرة فريقها على التعاقد مع 

سيسك ف����ابريغاس من ص����فوف ارس����نال، 
وفقا الس������تطالع للرأي جرى ن���شره يوم 
امس وش���ارك في االس���تطالع ال���ذي أجرته 
صحيفة »مون���دو ديبورتيف���و« الكتالونية 

13060 قارئا.
وتوجه���ت الص���حيف���ة بالس���ؤال إل���ى 
ال����قراء ح���ول موعد ت���عاقد برش�������لونة 
م���ع فابريغ������اس، حي���ث أع����رب 15% من 
املصوت���ني عن أن الصفقة س���تتم قبل نهاية 
يولي���و اجلاري، فيما ي���ري 46% أن الصفقة 
ستحسم في أغسطس، مقابل 38% يعتقدون 

أن الصفقة لن تتم على االطالق.
ويبدو أن عودة فابريغاس إلى برشلونة، بعد 
أن رحل عن النادي وهو في اخلامسة عشرة 
منتقال إلى ارسنال، اصبحت محور احلديث في 

سوق االنتقاالت الصيفية األوروبية.
وبدا ارسنال أقل حرصا على احلفاظ على 
خدمات قائده فابريغاس )23 عاما( مقارنة بعدة 
أس���ابيع ماضية، في الوقت الذي يواصل فيه 
الالعب الدولي تأكيده على رغبته في العودة 

إلى كامب نو.

ڤيديتش يمدد عقده
مع مان يونايتد.. 

وروني ينتظر

اعلن احد املس���ؤولني عن 
نادي مان يونايتد وصيف بطل 
الدوري االجنليزي لكرة القدم ان 
مدافع���ه الدولي الصربي نيمانيا 
ڤيديتش سيمدد عقده ملدة عامني 
واضعا حدا للش���ائعات التي حتدثت 

عن رحيله عن النادي.
واكد رئيس مان ديڤيد جيل في تصريح 
لقناة النادي ان ڤيديتش )28 عاما( الذي يعتبر 
احد افضل املدافعني في العالم، توصل الى اتفاق 

مع النادي بخصوص عقد »طويل املدى«.
ولم يتم الكش���ف عن تفاصيل العقد اجلديد الذي 
سيوقع عليه ڤيديتش مبجرد عودته من اجازته الصيفية 
بحس���ب جيل الذي اعرب عن ثقته بان العقد سيوقع مطلع 
اغس���طس اي قبل املباراة االولى في الدوري امام نيوكاسل في 

16 اغسطس.
وقال جيل »كانت هناك ش���ائعات كثيرة حول مس���تقبل ڤيديتش 
لكن وسائل االعالم برأيي كانت سببا في ذلك الن اخبار رحيله لم تخرج 
من معس���كر مان يونايت���د مثلما انا متأكد من انها ل���م تكن من املقربني من 

نيمانيا«.
وكانت الشائعات تشير الى انتقال ڤيديتش الى ريال مدريد االسباني.

وينتهي عقد ڤيديتش مع املان بعد عامني، ويبدو ان النادي الذي يفاوض عموما 
العبيه على متديد عقودهم قبل عام من نهايتها، جعل من نيمانيا حالة خاصة.

واوضح جيل ان ڤيديتش ابدى منذ اسابيع كثيرة رغبته في البقاء في صفوف النادي 
وان يوقع عقدا جديدا قبل مباراتنا في 16 اغسطس املقبل.

كما يستعد النادي لبدء مفاوضات مع مهاجمه الدولي واين روني لتجديد عقده قبل عامني 
على انقضائه مع الشياطني احلمر.

وقال جيل لقناة النادي: »نهدف حاليا الى االجتماع مع واين ومستشاريه لدى عودتنا من اجلولة 
)في الواليات املتحدة( وعودته من عطلته، بهدف اخلروج بعقد جديد معه«.

وتاب���ع جيل: »من الواضح مم���ا قاله الطرفان انهما حريصان للبقاء مع���ا أطول فترة ممكنة. ونظرا 
لرغبته ومكانته لدى النادي، نحن واثقون من قدرتنا على حتقيق هذا األمر«.

وس���جل روني 34 هدفا ليونايتد املوسم املاضي، وسيكون السالح الرئيسي للمدرب االسكتلندي السير 
أليكس فيرغوسون الستعادة لقب الدوري الذي فقده املوسم املاضي أمام تشلسي اللندني.

لك���ن اداء روني )24 عاما( كان مخيب���ا على االطالق في كأس العالم االخيرة في جنوب أفريقيا اذ عجز 
عن هز الشباك في اربع مباريات خاضها منتخب »األسود الثالثة«.

لشبونة

س���جل املهاجم يانيك دغالو هدفني وقاد فريقه س���بورتينغ لش���بونة البرتغالي الى الفوز 2-0 على 
مانشس���تر س���يتي االجنليزي ضمن حتدي »باركليز نيويورك« الودي على ملعب »ريد بولز ارينا« في 

مدينة نيوجيرزي األميركية.
وسجل دغالو الهدف االول برأسه من مسافة قريبة بعد عرضية من املونتينيغري سيمون فوكشيفيتش 

الى ميني احلارس جو هارت )23(.
وعزز دغالو األرقام اثر لعبة جماعية، فاستلم متريرة دانيال كاريكو وتخطى احلارس هارت اخلارج 

من مرماه على حافة املنطقة وسدد في املرمى اخلالي )40(.
وقال دغالو )24 عاما( الغيني األصل، بعد املباراة: »من اجليد اظهار مكانتي أمام الفرق القوية«.

واعتم���د االيطال���ي روبرتو مانش���يني مدرب س���يتي على تش���كيلة احتياطي���ة وأراح جنومه 
االساسيني.

وأهدر املهاجم الويلزي كريغ بيالمي فرصتني ثمينتني للفريق االجنليزي في الشوط الثاني.
وفي املسابقة ذاتها، يلتقي مانشستر سيتي مع ريد بولز األميركي في مباراة املركز الثالث، وتوتنهام 

مع سبورتينغ في النهائي اليوم.

النجم االنجليزي واين روني بانتظار 
عرض مان يونايتد لتمديد عقده


