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35 نف����ى وكي����ل أعمال جن����م املنتخب 
الهولندي ويس����لي س����نايدر أن األخير 
ينوي ترك انتر ميالن بطل ثالثية الدوري 
والكأس االيطاليني ودوري أبطال اوروبا، 
واضعا بالتالي حدا لألخبار التي تتحدث 
عن إمكانية االنتق����ال الى مان يونايتد 
اإلجنليزي. وجدد وكيل أعماله سورين 

ليربي هذه الرغبة ايضا بقوله »انه احد 
األعوام والذي كان فيه كل شيء جميال 
ومثاليا. من الصعب جدا ان ينسى ويسلي 
كل ما حصل هنا )ميالنو( هذا العام. لقد 
صنع التاريخ واجلميع س����عيد بذلك.. 
مس����تقبله في انترو ال يوجد هناك اي 

شكوك حول هذه املسألة«.

أعل���ن االحتاد االوروغوياني عن اقامة مب���اراة ودية دولية 
بني اوروغواي وانغوال في 11 أغس���طس املقبل في لشبونة دون 
مش���اركة املدرب اوس���كار تباريز الذي يجري حاليا مفاوضات 
لتجديد عقده وفي غياب جنمي املنتخب دييغو فورالن ولويس 
سواريز. ويأتي غياب فوالرن وسواريز عن هذه املباراة ل� »أسباب 
شخصية«. وستضم التشكيلة 18 العبا شاركوا في نهائيات كأس 

العالم و11 العبا جديدا.

 أوروغواي مع أنغوال وديًا  سنايدر لن يترك إنتر ميالن 

عالمية متفرقات

 فتحت بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا، شهية 
األملان على تعلم اللغات األفريقية، وقال بوريس تسافارانا 
املتحدث باسم رابطة »املدارس الشعبية العليا«، )التي 
تقدم فرص مواصلة التعلم للبالغني( إن هناك حالة من 

اإلقبال الشديد على تعلم اللغات األفريقية.
 أعلن��ت إدارة الن��ادي األهلي الس��عودي عن تعاقدها 
مع البرازيلي واندرس��ون دوكارم��و مهاجم نادي غايس 
غوتنبيرغ، والفائز بلقب هداف الدوري السويدي للموسم 

املاضي برصيد 18 هدفا.
وقال��ت الصح��ف الس��عودية ان رئيس الن��ادي األهلي، 
األمير فهد بن خالد، سيس��افر ال��ى باريس لتوقيع العقد 
النهائي مع الالعب، ليكون احملترف األجنبي الثالث ضمن 
صفوف الفريق الكروي األول بالنادي، الى جانب مواطنيه 
البرازيليني فيكتور س��يموس ومارس��ينيو، وأكد األمير 
فهد بن خالد أن رغبة اجلهاز الفني في التعاقد معه جعلت 
هذا الالعب أفضل اخليارات أمام اإلدارة، وقال »نطمح أن 

يشكل دعامة قوية ومثمرة للفريق«.
 يبدو العب الوسط الدولي التشيلي خورخي فالديفيا 
في طريقه الى االنتقال من العني ثالث الدوري االماراتي 
الى ناديه الس���ابق بامليراس البرازيلي مقابل 6 ماليني 

يورو حسب ما اكد رئيس االخير.
ونقلت وسائل االعالم البرازيلية عن رئيس نادي بامليراس 
لوي���س غونواغا قوله: »لقد مت التوصل الى اتفاق مع 
الع���ني حول انتقال فالديفيا الى صفوفنا وتبقى هناك 

بعض الشكليات التي سيتم االنتهاء منها قريبا«.
 اعل��ن نادي كالي��اري الذي انهى املوس��م املاضي في 
املركز الس��ادس عش��ر من بطولة ال��دوري االيطالي انه 
وضع حارس مرماه الدولي فيديريكو ماركيتي على الئحة 
االنتق��االت بعدما كان االخير قد اعل��ن للصحف احمللية 

رغبته الرحيل الى ناد آخر.
وكان ماركيت��ي )27 عام��ا( خاض 3 مباري��ات مع منتخب 

بالده في مونديال 2010 بجنوب افريقيا.

أكد لوران بالن املدرب اجلديد ملنتخب فرنس���ا انه سيتخلى عن منصبه في 
حال فش���ل تأهل املنتخب الى نهائيات كأس اوروبا عام 2012 بحس���ب تصريح 
ادل���ى به لصحيفة »ليكيب« احمللية امس. وقال بالن: »التأهل الى نهائيات كأس 
اوروبا او الرحيل، لقد وقعت على عقد ملدة عامني، وإذا متكنا من التأهل وجنحنا 
في تقدمي نتائج جي���دة في كأس اوروبا ميكننا بالطبع جتديد العقد ملدة عامني 
إضافيني، س���تتم محاسبتي على أساس هذه النتائج وليس من طبعي مواصلة 

العمل عند الفشل«.
وفيما يخص مسألة إعادة هيكلة املنتخب، قال بالن: »ال يجوز تغيير القاعدة 
بني يوم وآخر«، مشيرا الى انه ال يرى ان هناك اي العب ال ميكن االستغناء عنه 

سوى هوغو لوريس حارس مرمى ليون.
وأجاب بالن على س���ؤال حول اذا كان هن���اك العبون ال ميكن التخلي عنهم: 
»كال، اذا كان بإمكانكم تسمية العب واحد، ما عدا حارس املرمى، فسيكون األمر 

جيدا«.
وبس���ؤال لبالن هل املهاجم فرانك ريبي���ري احد ابرز عناصر املنتخب منذ 4 

أعوام اليزال ضمن الالعبني الذين ال ميكن االستغناء عنهم؟
وأجاب بالن ان تورط ريبيري وكرمي بنزمية في فضيحة ممارسة اجلنس مع 

قاصر ال يؤثر في نظره على إمكانية بقائهما في املنتخب.
وأشار الى ان هذه القضية »ميكن ان تستمر ملدة 6 اشهر او عام وانا هنا ملدة، 
وسيكون ريبيري وبنزمية، على ما آمل، من العناصر املهمة في املنتخب. ارغب في 

نسيان ما حصل في جنوب افريقيا ونسيان التصرفات الشخصية لالعبني«.
ج���اء تصريح بالن متعارضا م���ع رغبة وزيرة الرياضة روزلني باش���لوت 
ومس���ؤولي كرة القدم الذين أكدوا أنه ال يحق لالعبني الذين خضعوا للتحقيق 

متثيل املنتخب الفرنسي.
ولكن تصريحات املدرب ترجح أن تستمر العقوبة مباراة واحدة فقط.

وأكد ب���الن أنه يعتقد أن مقاطعة الالعبني للتدريبات في جنوب أفريقيا كان 
أمرا »ال ميكن التغاضي عنه«.

الى ذلك، انخ���رط ريبيري في تدريبات بايرن ميونيخ األملاني األس���بوعية 
استعدادا للموسم اجلديد.

أكد أنه سيتخلى عن منصبه إذا لم تتأهل فرنسا إلى »يورو 2012«

بالن: فضيحة ريبيري وبنزيمة لن تبعدهما عن »الديوك« 

)أ.پ( حارس مرمى مان يونايتد الهولندي أدوين ڤان در سار يرتدي خوذة رائد الفضاء 

)أ.ف.پ( صورة ضوئية لدييغو مارادونا وتاريخه مع »التانغو« 

)أ.ف.پ( راوول في أول تدريب له مع شالكه 

)أ.پ( النجم الفرنسي فرانك ريبيري يطل من أحد مباني نادي بايرن ميونيخ قبل خوضه التدريب 

يخضع نادي دينامو زغرب الكرواتي لتحقيقات لالشتباه في 
تالعب النادي بنتيجة مباراتني على األقل، في دوري أبطال أوروبا، 
ملصلحة مافيا املراهنات، حس���بما ذك���رت صحيفة  »جوتارجني 

ليست« امس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن احملققني األملان يركزون 
على مباراة دينامو أمام ارسنال اإلجنليزي في دوري أبطال أوروبا 
ع���ام 2006، وأيضا مباراة الفريق أمام تيميس���وارا الروماني في 

الدوري األوروبي عام 2009.

شالكه ضم النجم اإلسباني رسميًا لعامين 

ماغاث: راؤول استثنائي
ومهاجم عالمي لـ »البوند سليغا«

وافق مهاجم ريال مدريد واملنتخب االس���باني السابق راؤول 
غونزاليس على توقيع عقد مع ش���الكه االملاني ملدة عامني، وذلك 
حسب ما اعلن االخير. وكان عقد راؤول ينتهي في 2011 لكنه فضل 
الرحيل مع وصول املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى النادي 
امللكي، وهو االمر الذي سيجنب ريال دفع مبلغ 10.3 ماليني دوالر 
كان علي���ه دفعه لقائده عن العام االخير من عقده. وقال فيليكس 
ماغاث املدير الفني لش���الكه »إنه نبأ رائع لش���الكه، انني سعيد 
بنجاحن���ا في التعاقد مع العب اس���تثنائي ومهاجم عاملي للنادي 

وللبوندسليغا«.
وأضاف »ستساعدنا إمكانياته على مزيد من التطور.. التعاقد 
مع راؤول خطوة حاسمة في جهودنا إلعادة بناء وتعزيز صفوف 

الفريق من أجل التحديات املستقبلية«.
وكان الع���ب ري���ال مدريد االس���باني غوتي قدم رس���ميا الى 
جماهير فريق بش���كتطاش التركي امس بعد انتقاله إلى صفوفه 

ملدة عامني.

تالعب دينامو زغرب بالنتائج 

عل����ى وقع كلم����ات »ال تبكي من أجلي ي����ا أرجنتينيا«.. 
قرر االحت����اد االرجنتيني عدم جتديد عق����د مدرب املنتخب 
دييغو مارادونا، لعدم تخليه عن بعض مساعديه وذلك بعد 
ثالثة أس����ابيع من خروج االرجنتني من ربع نهائي مونديال 
2010. وقال أرنستو تشركيس بيالو املتحدث باسم االحتاد 
االرجنتيني خالل مؤمتر صحافي: »قررت اللجنة التنفيذية 
لالحتاد االرجنتين����ي، املجتمعة بكامل أعضائها، وباالجماع 
عدم جتديد عقد »امللك« دييغو مارادونا على رأس املنتخب 

األرجنتيني«.
وسيحل بدال من مارادونا مؤقتا سيرخيو باتيستا مدرب 
منتخب حتت 20 عاما، ليشرف على الفريق في مباراة جمهورية 
ايرلندا الودية في 11 أغسطس املقبل في دبلن. وأضاف تشركيس 

بيالو انه »ال توجد حاجة ملحة« لتسمية مدرب أصيل.
وكشف غروندونا عن تفاصيل املناقشات في اجتماع اللجنة 
التنفيذي����ة: »كانت هناك هوة كبيرة جعلت من املس����تحيل 
التوصل الى اتفاق. لن جندد العقد. أما بالنسبة ملباراة إسبانيا 
املقررة في 7 سبتمبر املقبل، فمن احملتمل تواجد مدرب جديد 

خاللها«.
وأضاف: »كان االختالف الكبير على تبديل بعض عناصر 
اجلهاز التدريبي لدييغ����و. لم تتم اقالة أحد. العقد لم يجدد 
ألن الظروف لم تكن مالئمة. عندما ال تتفق مع شخص حتبه، 
ال تكون س����عيدا على االطالق. أردت دائما التحدث اليه، لكن 

أحيانا يكون هذا صعبا ألنه ليس الوقت املناسب«.
وبدا أعضاء اخرون في اللجن����ة التنفيذية أقل حزنا من 
الوضع اجلديد، فقال األمني العام لويس مايسنر لقناة »سي 
5أن«: »أكون منافقا اذا لم أعترف بأن الوضع العام كان نافرا، 
وقد انتهى باخلروج م����ن كأس العالم. لم نر أي نية الظهار 
التواضع، والقول ان األمور كان يجب أن حتصل بشكل أفضل. 
لم يحصل تقييم، واعادة نظر وأي اس����تنتاجات. هذه أشياء 

يجب أن نفكر فيها من أجل املستقبل«.
وقال لويس سيغورا عضو اللجنة التنفيذية والسكرتير 
الس����ابق للمنتخبات الوطنية: »لقد صعب )مارادونا( األمر 
علين����ا رافضا جميع التغييرات. ق����ال دييغو انه يرفض أي 

تغيير. هذا غير منصف«.
وبحسب الصحف األرجنتينية، فإن املرشح األبرز لتولي 
هذا املنصب هو أليخاندرو سابيال )55 عاما( الذي أحرز كأس 
ليبرتادوريس )دوري أبطال أميركا اجلنوبية( عام 2009 مع 
أس����توديانتيس الذي يضم في صفوفه خوان سيباس����تيان 

فيرون.
ومن املرشحني أيضا، باتيستا الذي أشرف على املنتخب 
األوملبي حامل ذهبية األلع����اب االوملبية عام 2008 في بكني، 
وكارلوس بيانكي املرشح املفضل لدى املشجعني لكن عالقته 
مع رئيس االحتاد خوليو غروندونا يشوبها الفتور، وميغيل 

أنخل روسو مدرب نادي راسينغ كلوب.
وكش����فت الصحف ان االجتماع بني غروندونا ومارادونا 
كان عاصفا واستغرق نحو س����اعتني خصوصا بعدما طلب 
االول من الثاني التخلي عن خمس����ة م����ن اعوانه على االقل 
بينهم اليخاندرو مانكوس����و وهيكتور انريكي مقابل جتديد 

عقده ملدة 4 أعوام.
وفي هذا السياق، استدعي 17 العبا من تشكيلة مونديال 
جنوب أفريقيا خلوض مباراة ايرلندا الودية، بينهم ليونيل 
ميسي وخافيير ماسكيرانو وغابرييل هاينتسه،  لكنها شهدت 
غياب املخضرمني خوان سيباستيان فيرون واملهاجم مارتن 
باليرمو واملدافع نيكوالس أوتامندي الذي قدم اداء كارثيا في 
مباراة أملانيا في ربع نهائي املونديال )0-4(. وشهدت التشكيلة 
التي ضمت 24 العبا عودة مدافع نيوكاسل االجنليزي فابريتسيو 
كولوتشيني، ومدافع مانشستر سيتي االجنليزي بابلو زاباليتا 

والعب وسط ريال مدريد االسباني فرناندو غاغو.

بعد اجتماع عاصف مع غروندونا وتمسك »الملك« بمساعديه

األرجنتين تبكي رحيل مارادونا عن »التانغو«

نجوم مان يونايتد.. »رواد فضاء«
الدول���ي املغربي مروان  املهاجم  افتتح 
الشماخ رصيده التهديفي مع فريقه اجلديد 
ارسنال االجنليزي عندما سجل احد أهدافه 
االربعة التي فاز بها على نيوسيدل النمساوي 
4-0 في مب���اراة ودية في ك���رة القدم في 
معسكره االعدادي للموسم اجلديد في النمسا. 
وسجل الشماخ الذي دخل بديال في الشوط 
الثاني، الهدف الثالث الرسنال من ركلة جزاء 
بعد عرقلت���ه داخل املنطقة من قبل املدافع 

ماركوس دومبي في الدقيقة 51.

 ومنح ثيو والكوت التقدم الرسنال في 
الدقيقة 28، وأضاف جاي اميانويل توماس 
الهدف الثاني بعد دقيقتني، قبل ان يسجل 
الش���ماخ الثالث )51(، ويختم املكس���يكي 
كارلوس البرتو فيال املهرجان بهدف رابع 

في الدقيقة 65.
وهو الفوز الثالث على التوالي الرسنال 
بعد االول على بارن���ت من الدرجة الثالثة 
االجنليزية 4-0، والثاني على شتورم غراتس 

النمساوي 0-3.

ويخوض ارسنال بطولة كأس اإلمارات 
الس���بت واألحد املقبل���ني مبواجهة ميالن 
االيطالي وسلتيك االسكوتلندي على التوالي، 
قبل ان يبدأ موس���مه اجلدي���د في الدوري 
االجنليزي مبواجهة ليڤربول في 15 أغسطس 

املقبل.
إلى ذلك، يواصل م���ان يونايتد جولته 
في أميركا، وحظي العبوه بجولة في مركز 
األبحاث األميركي للفضاء )ناسا( على هامش 

املشاركات الودية.

مايكون يقترب من »الملكي«.. وماتا باٍق في ڤالنسيا

رونالدو يلتحق بتمارين ريال مدريد
التحق النجم البرتغالي كريس�������تيانو رونالدو بتمارين 
ريال مدريد وصيف بطل الدوري االس��باني وذلك حسبما اعلن 
النادي امللكي. وخاض رونال���دو اول حص��ة تدريبية بقيادة 
مدربه اجلديد مواطنه ج���وزيه مورينيو وسيس���افر رونالدو 
وزمالؤه الى الواليات املتحدة في ج���ولة حتضيرية � ترويجية 
للنادي امللكي تستمر ملدة 10 ايام، وسيل���تحق الالعبون الذين 
ش���اركوا مع منتخبات بالدهم في موندي���ال جنوب افري��قيا 
بالفريق الس���بت املقبل وابرزهم البرازيلي كاكا. وكان املدافع 
البرتغال���ي بيبي اول العب خ���اض املونديال يلتحق بالفريق 

ويبدأ معه التمارين.
ويبدأ ريال مدري���د جولته في الس���احل الغربي للواليات 
املتحدة في الرابع من الشهر املقبل بلقاء اوغيوالس دي اميركا 
املكس���يكي في سان فرانسيس���كو، ثم تواجه لوس اجنيليس 

غاالكسي االميركي في السابع منه في لوس اجنيليس.
من جهة اخرى اكدت صحيفة »ال غازيتا ديللو س���بورت« 
الرياضية االيطالية الواسعة االنتشار وصحف ومصادر عديدة 
ان ناديي انترمي���الن االيطالي وريال مدريد توصال الى اتفاق 
يقضي بانتقال الظهير االمين البرازيلي الدولي دوغالس مايكون 

من االول الى الثاني مقابل 28 مليون يورو.
من جانب آخر بات ڤالنسيا االسباني على أعتاب بيع مدافعه 
الدولي كارلوس مارش���ينا إلى ڤياريال، وفقا لتقارير اعالمية 

امس.
وخضع مارشينا بالفعل لفحوصات طبية في ڤياريال ووافق 
على االنضمام للفريق ملدة عامني، غير انه لم يتم اإلعالن رسميا 

عن قيمة الصفقة من جانب أي من الناديني.
واكد اجلناح الدولي الشاب خوان ماتا انه باٍق مع ڤالنسيا ولن 

ينتقل الى برشلونة بطل الدوري االسباني او اي فريق آخر.
كما ذكرت وس���ائل االعالم االس���بانية ان اجلن���اح الدولي 
االرجنتيني ماكسي رودريغيز في طريقه لترك ليڤربول سابع 
الدوري االجنليزي والعودة الى الدوري االس���باني وهذه املرة 

مع اسبانيول الذي لعب في صفوفه من 2002 حتى 2005.


