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مدرب البرازيل الجديد
 مانو مينيزيس في أول 

تدريب  مع »السامبا«
في ساو باولو )رويترز(

بعث أسطورة كرة القدم االرجنتينية 
دييغو مارادونا برس���الة حب وإعجاب 

بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو.
وقال مارادونا ف���ي مقابلة مع موقع 
»كوبا ديبيت دوت سي يو« خالل زيارة 
لڤنزويال: »أخبروا فيدل )كاستروا( أني 

أحبه«.

وأضاف مارادون���ا للموقع االخباري 
حيث ينشر الرئيس الكوبي السابق مقاالته 
أنه س���يزور كوبا خالل 30 يوما ليلتقي 
كاسترو، الذي تنازل عن سلطاته لشقيقه 
راؤول كاسترو عام 2006، يذكر أن مارادونا 
كان قضى بعض الوقت في املاضي في كوبا 

حيث عولج من ادمان املخدرات.

مارادونا في ڤنزويال: أحب كاسترو

عدد من العبي أرسنال بزيهم اجلديد

لي تشونغ سعيد في بولتون

»أسيكس« ترعى نيوزيلندا

ال يفكر لي تش���ونغ يونغ العب منتخب كوريا 
اجلنوبية في ترك ناديه بولتون االجنليزي لتحقيق 
استفادة من مستواه الرائع خالل نهائيات كأس العالم 
إال انه يريد أن يلعب في دوري أبطال اوروبا في يوم 
من األيام. وسجل العب خط الوسط البالغ من العمر 
22 عاما هدفني مع منتخب بالده الذي بلغ الدور الثاني 

لنهائيات كأس العالم ألول مرة على أرض أجنبية في 
جنوب أفريقيا وارتبط اسمه باالنتقال الى ليڤربول. 
وقال لي تشونغ لوكالة يونهاب الكورية اجلنوبية 
لالنب���اء قبل أن يغادر متوجها الى اجنلترا »اليزال 
هناك الكثير أمامي ألتعلمه في بولتون لذا لم أفكر 

بشكل جاد في مسألة انتقالي«.

ألعاب  سيستخدم رياضيو 
القوى النيوزيلنديون منتجات 
شركة اسيكس في دورة لندن 
االوملبي���ة 2012 ف���ي إطار عقد 
اليابانية.  الش���ركة  رعاية مع 
وقال االحتاد النيوزيلندي أللعاب 

الق���وى مبوقعه على االنترنت 
إن هذه الشراكة تعني أن فرق 
نيوزيلندا أللعاب القوى سترتدي 
مالب���س وتس���تخدم منتجات 
حتم���ل عالمة اس���يكس خالل 
الفترة التي تسبق ألعاب لندن 

وأثناء الدورة. وسيكون فريق 
نيوزيلندا املشارك في اوملبياد 
الش���باب في سنغافورة الشهر 
املقبل أول من سيرتدي مالبس 
شركة اسيكس في إطار صفقة 

الرعاية.

ألونسو بطل »فورموال ألمانيا« 

غوتي: قلبي في ريال مدريد

فاز االس���باني فرناندو الونسو س���ائق فيراري بسباق 
جائزة املانيا الكبرى محققا ثاني انتصار له هذا املوسم في 

بطولة العالم لسباقات فورموال واحد امس.
واكتمل تفوق فيراري بوجود البرازيلي فيليبي ماس���ا 
في املركز الثاني لكن هذا االنتصار ش���ابه جدل كبير بعدما 

أشار ماسا بطريق خفية لزميله االسباني ليتخطاه في اللفة 
49. واحتل االملاني سيباس���تيان فيتل سائق رد بول املركز 
الثالث بعدما انطلق من املركز األول. وكان املركز الرابع من 
نصيب البريطاني لويس هاميلتون سائق مكالرين ليعزز 

صدارته للترتيب العام.

أعلن املخضرم غوتي صانع ألعاب 
نادي ري���ال مدريد االس���باني امس 
رحيله عن الفريق بعد 15 موس���ما، 
ولكن دون أن يكش���ف عن مستقبله 
الكروي.ويعتقد أن غوتي )33 عاما( 
س���ينضم إلى بيشكتاش التركي في 
صفقة انتقال حر، ليلعب حتت قيادة 

برند شوستر، مدربه السابق في ريال 
مدريد.

وفي مؤمتر صحافي حاشد امس، 
قال غوتي »أريد أن أتوجه بالش���كر 
إلى ريال مدريد، لقد عش���ت الكثير 
من األمور الرائعة هنا، وأيضا مسائل 
أخرى معقدة، سأواصل اللعب ولكن 

قلبي سيبقى في ريال مدريد«.وأضاف 
»لقد استمتعت بوقتي مع اجلماهير، 

لقد أحبوني وأحببتهم«.
وأوضح »لم أحدد مستقبلي بعد، 
لدي عرض مغر من بيشكتاش ولكني 
لم أقرر بعد، ما أعرفه حقا هو أننا أينما 

ذهبت سأقدم أقصى ما بوسعي«.

فورالن أفضل رياضي
في أوروغواي

حصل املهاج���م األوروغويان���ي دييغو 
فورالن، أفضل العب ف���ي مونديال جنوب 
افريقيا 2010 لكرة القدم، على جائزة أفضل 

رياضي في بالده ملوسم 2010/2009.
وق���ال ف���ورالن )31 عاما( متأث���را بعد 
تلقيه جائزة »تشاروا« الذهبية من جمعية 
الصحافيني الرياضيني: »شرف لي أن أحصل 
على هذه اجلائزة. حصلت على جوائز عدة في 
اخلارج، لكن هذه اجلائزة، هنا في أوروغواي 

حيث ولدت وكبرت، هي امتياز لي«.
وجنح مهاجم أتلتيكو مدريد االس���باني 
بتسجيل خمسة أهداف في املونديال األفريقي 
وقيادة بالده الى املركز الرابع، وهي أفضل 
نتيجة له من���ذ 40 س���نة. وخلف فورالن 
الفرنس���ي زندين زي���دان كأفضل العب في 
احل���دث العاملي، وهو حص���ل على جائزته 

الذهبية للعام الثاني على التوالي.

النجم الفرنسي فرانك ريبيري مازال متأثرا
من وقع الفضيحة رغم خوضه أول تدريب له

مع بايرن ميونيخ )رويترز(

مان يونايتد وتشلسي
وأرسنال.. جديد في جديد

استعدت الفرق االجنليزية للموسم 2010-
2011، وقامت بتغيير الكثير من شكلها بزي جديد 
او مدرب جديد او العب من طراز فريد، ومن أبرز 
األندية مان يونايتد وتشلسي وارسنال ويزداد 
شغف وفضول مشجعي األندية املشاركة في 
البطولة األكثر قوة وحماسا في العالم ملعرفة 
كل ما هو جديد فيما يتعلق بتعاقدات وصفقات 
فرقهم، وكذلك الزي اجلديد الذي سيخوضون 

به منافسات البطولة في موسمها اجلديد. 

وأعدت صحيفة »الدايلي ميل« البريطانية 
تقريرا مصورا، أبرزت من خالله مجموعة من 
القمصان اجلديدة الت���ي يتوقع أن تظهر بها 
األندية اإلجنليزية في املوسم اجلديد 2010-
2011. ومتكن���ت الصحيفة من إزاحة الس���تار 
عن األشكال اجلديدة للقمصان التي انقسمت 
جماهير الفرق حول طبيعتها اجلمالية، ما بني 

مؤيد ومعارض. 

ألميريا يتعاقد مع سيلڤا 
أعلن نادي أمليريا االس���باني عن تعاقده م���ع مدافع أوروغواي 
مارسيلو سيلڤا من صفوف نادي دانوبيو دون الكشف عن القيمة 

املالية للصفقة.
ويلعب سيلڤا )21 عاما( في صفوف منتخب أوروغواي للشباب، 
ومن املقرر أن يش���ارك في صفوف املريا بدال من املدافع االس���باني 
تشيكو الذي مت بيعه إلى جنوى اإليطالي. واحتل املريا املركز الثالث 
عشر في املوسم املاضي بفضل املدرب خوامنا ليو الذي تولى تدريب 

الفريق خلفا لهوغو سانشيز في يناير املاضي.

يونايتد يسحق بورتسموث 

االتحاد البرازيلي يقدمه اليوم للجمهور

مينيزيس: لي الشرف
أن أوافق على تدريب »السامبا«

يقدم االحتاد البرازيلي لكرة القدم مدربه اجلديد رسميا مانو 
مينيزيس اليوم للجمهور ليتسلم تدريب منتخب البرازيل بعدما 

سمح له فريقه كورينثيانز.
وق���ال مينيزيس في تصريح مقتضب أمام الصحافيني »لي 
الش���رف ان أعلن لكم ان االحت���اد البرازيلي اتصل بي من اجل 

تدريب املنتخب. جئت أمامكم هنا ألعلن رسميا موافقتي«.
وكان االحتاد البرازيلي عرض على مينيزيس منصب االشراف 
على املنتخب االول بعد رفض موريسي راماليو مهمة خالفة املدرب 
السابق كارلوس دونغا. وفضل راماليو )54 عاما( أكمال عقده 

مع نادي فلوميننزي الذي رفض بدوره التخلي عن مدربه.
وس���يتم تقدمي املدرب اجلديد للمنتخب البرازيلي رس���ميا 
اليوم كحد أقصى وهو اليوم ذاته الذي سيشهد إعالن تشكيلة 
املنتخب املدعوة الى مواجهة الواليات املتحدة وديا في العاشر 

من اغسطس املقبل في نيوجيرسي.
ويرتبط مينيزيس )48 عاما( مدرب غرمييو س���ابقا، بعقد 
مع كورنثيانز حتى عام 2011، وتردد ان رئيس األخير اندريس 
سانشيز الذي يحظى بثقة تيكسييرا والذي قد يترك له مكانه في 
رئاسة االحتاد عام 2014، لن يتردد في السماح له باإلشراف على 
املنتخب األصفر. وصنع مينيزس اسمه عندما انتشل كورنثيانز 
أحد أكثر األندية ش���عبية في البرازيل، من الدرجة الثانية عام 

2008 وقاده الى لقب كأس البرازيل في العام التالي.
وكان االحتاد البرازيلي أعلن في وقت سابق من الشهر اجلاري 
»اقالة اجلهاز الفني« للمنتخب الذي يشرف عليه املدرب كارلوس 
دونغا بعد خروج »سيليساو« من ربع نهائي مونديال 2010 في 

جنوب أفريقيا أمام هولندا )1 � 2(.

في ظل قلة عدد ساعات النوم 
وارتفاع درجات احلرارة بشكل 
كبير وضياع اطقم املالبس انهى 
فريق بورتسموث الذي هبط من 
الدوري االجنليزي املمتاز جولته 
في اميركا الشمالية التي تسبق 
انطالق املوس���م بهزمية قاسية 
4-0 على يد دي.س���ي يونايتد 
الذي يلعب في الدوري االميركي 

لكرة القدم للمحترفني.
 وعق���ب هب���وط الفريق من 
الدوري االجنليزي املمتاز ووضعه 
حتت احلراسة وفرض سلطات كرة 
القدم في اجنلترا حظرا على ابرامه 
صفقات انتقال عانى بورتسموث 
بشدة من اجل الدفع بفريق متكامل 
خالل الرحلة الت���ي امتدت على 
مدار اسبوع في الواليات املتحدة 
وكندا وعول على الشباب الذين ال 

ميلكون خبرة كبيرة في حني كان 
البعض يفتقر اليها متاما.

اال ان من اعتقدوا أن االمور لن 
تس���ير الى ما هو اسوأ بالنسبة 
للنادي الذي يعاني من مش���اكل 

لم يكونوا على صواب.
فقد تقطعت السبل بالفريق في 
شيكاغو بسبب عاصفة رعدية عقب 
آخر مباراة خاضها في ادمونتون 
ونام الالعبون ملدة اربع ساعات 
فقط في الليلة التي سبقت املباراة 
مع دي.سي يونايتد ولم تتح لهم 

فرصة التدريب ملدة ثالثة أيام.
وبدا أن هذا لم يكن كافيا حيث 
ضاعت 14 حقيبة خاصة بافراد 
الفريق ف���ي الطريق مبا في ذلك 
حقيبة تشمل اطقم املالبس مما ادى 
الى خوضه مباراة بأطقم استعارها 

من الفريق املضيف.

يوڤنتوس تخطى ليون.. وغالسكو اقتنص بالكبيرن.. وأوكسير أسقط ستاندار لياج

ريبيري دخل تدريبات بايرن ميونيخ وسط عواصف الفضيحة

مانشيني: أدهشتني سرعة كوالروف
واصل مانشستر سيتي االجنليزي 
انفاق املاليني للتعاقد مع الالعبني اجلدد 
واستقدم مدافع التسيو االيطالي الدولي 

الصربي ألكسندر كوالروف.
وكان مدرب الفريق االيطالي روبرتو 
مانش����يني يرغب بضم الظهير األيسر 
منذ أش����هر عدة وجنح في مسعاه بعد 
قبول التسيو مببلغ ناهز 19 مليون جنيه 
استرليني للتخلي عن خدمات الصربي، 
وحصل كوالروف )24 عاما و1.87 م و15 
مباراة دولية( على تصريح بالعمل موقعا 
على عقد ملدة خمسة أعوام بعد اجتيازه 

الفحص الطبي.
وقال الصربي ملوقع النادي األزرق: 

»أنا متحمس للغاي����ة حلملي ألوان ناد 
كبير مثل مانشستر سيتي. حتى مالعب 
التدريب هنا رائعة، وأفضل من مالعب 
التسيو. سأعود باكرا األسبوع املقبل للبدء 
بالتمارين مع الالعبني الذين لم يسافروا 
في اجلولة األميركية، أريد االنطالق بأسرع 
وقت ممكن، وأتوق ملقابلة باقي أعضاء 

الفريق«.
 وتابع كوالروف: »سنحت لي فرصة 
االنضمام ألندية اخرى، واالسماء ليست 
مهمة االن، عندما حتدثت مع مانشيني، 
كان خياري مانشستر سيتي ألنني أعرف 
ان����ه فريق جيد. أعتقد انه فريق عظيم، 
الدوري االجنليزي هو األفضل في العالم، 

ويريدنا املدرب ان نحرز اللقب ودوري 
أبطال أوروبا، وبالنس����بة لالعب شاب 
مثلي، انها فرصة رائعة«. ودعم مالكو 
النادي من امارة أبوظبي االماراتية املدرب 
مانشيني بعشرات املاليني من اجلنيهات 
منذ نهاية املوس����م املاضي، في سعيهم 
لبناء ناد ينافس محليا وأوروبيا. وأنفق 
مانش����يني حت����ى االن 25 مليون جنيه 
عل����ى كل من االيف����واري يحيى توريه 
العب وسط برشلونة االسباني سابقا، 
واجلناح االس����باني دافيد س����يلفا من 
ڤالنس����يا، باالضافة الى الظهير االملاني 
جيروم بواتنغ م����ن هامبورغ مقابل 15 

مليون جنيه.

من جهته، 
اعتبر مانشيني 

ان قدوم كوالروف 
س����يعزز من فرص 

املنافس����ة لفريق����ه: 
»ميلك القدرة على شغل 

عدة مراكز، وهو جيد في 
وسط امللعب، سيشكل اضافة 

للفريق، تنتظره مسيرة دولية 
رائعة، شاهدته أوال في بداياته 

مع التسيو عام 2007 )قادما من أو 
أف كي بلغراد(، أدهشتني سرعته وقوته 
رغم صغره انذاك، تابعته كثيرا وكذلك 

كشافة نادي مانشستر سيتي«.

دخل النجم الفرنس���ي فرانك ريبيري تدريب���ات بايرن ميونيخ 
االملاني وسط اصداء كبيرة والعواصف التي هبت عليه حول اتهامه 
وتورطه في الفضيحة التي طالته مع جنم ريال مدريد االسباني كرمي 
بنزمي���ة وتورط اخرين، اال ان ريبيري وصل الى مقر تدريب بايرن 
ميونيخ ليكون الى جانب زمالئه في االستعداد للموسم املقبل الذي 

بات على االبواب.
وعلى صعيد املباريات الودية االعدادية للموس���م املقبل، تغلب 
يوڤنتوس االيطالي على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 في مباراة ودية 
أقيمت في كوس���نتزا جن���وب ايطاليا، أمام جمه���ور غفير ناهز 23 
ألف متفرج. وسجل ليوڤنتوس أليساندرو دل بييرو )39 من ركلة 
جزاء( وس���يموني بيبي )75(، ولليون البرازيلي إيدرسون )22 من 
ركلة جزاء(. وأكمل ليون املباراة بعشرة العبني بعد طرد العبه علي 
سيسوكو )27(. ويواجه ليون نوتنتغام فوريست االجنليزي بعد 

اربعة أيام في مباراة ودية أخرى.

سيدني

حقق غالسكو رينجرز بطل اسكوتلندا وأيك أثينا اليوناني الفوز 
في اجلولة االولى من دورة سيدني االسترالية الودية امس.وتغلب 
رينجرز على بالكبيرن روفرز االجنليزي 2-1 في حني فاز أيك أثينا 
حامل لقب الدوري اليوناني 11 مرة على س���يدني االس���ترالي 3-5. 
في املباراة االولى، س���جل لرينجرز العب الوسط االميركي موريس 
أدو )10( واملهاجم املخضرم كيني ميلر )44(، قبل أن يقلص روفرز 
الفارق عبر ديڤيد دان من ركلة جزاء )65(. من جهته، س���جل أليك 
أثينا البرازيلي ليوناردو )30(، االرجنتينيان اسماعيل بالنكو )37( 
وإيغناسيو س���كوكو )74(، اليوناني نيكوس ليبيروبولوس )60( 
وبالنتيس كافيس )77(، في حني س���جل لسيدني أليكس بروسكي 
)33 و48( والسنغالي ابرهيما تيام )88(. وفي مباريات يوم االربعاء 

املقبل، يلعب أيك أثينا مع بالكبرن روفرز وسيدني مع غالسغو 
رينجرز.

كما فاز أوكسير ثالث الدوري الفرنسي في املوسم املاضي 
على ستاندار لياج البلجيكي 2-1 في مبارة ودية على ملعب 
»تيفولي« في ال لوفيير في بلجيكا.وسجل للفائز الپولندي 
ييلني )53( وس���دريك هنغبار )54( وللخاسر دانيلو )3(.

وخاض ييلني هداف أوكس���ير في املوس���م املاضي مباراته 
االولى بعد عودته من االصابة، لعب الى جانب املهاجم اجلديد 

أنطوني لو تاليك.

سندرالند

تعاقد نادي س���ندرالند االجنليزي مع املدافع 
الدول���ي االرجنتيني مارك���وس انخيليري من 
أستوديانتيس االرجنتيني ملدة ثالثة أعوام، 

بحس���ب ما أعلن النادي االجنليزي صاحب 
املركز الثالث عشر في الدوري املمتاز االخير. 
وانخيلي���ري )27 عاما( هو خامس العب 
يستقدمه املدرب ستيف بروس بعد تايتوس 
برامب���ل، البلجيكي س���يمون مينيوليه، 
الباراغوياني كريستيان ريڤيروس واملصري 
الذي  أحمد احملمدي.واس���تهل أنخيليري 
استدعي ثالث مرات الى املنتخب االرجنتيني، 

مسيرته مع أستوديانتيس عام 2002 وخاض 
175 مباراة حتت الوان بطل كأس ليبرتادوريس 

عام 2009، لكنه لم يكن ضمن تش���كيلة املدرب 
دييغو مارادونا التي خاض���ت مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا بعد تعرضه لالصابة في التصفيات.


