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رياضيةمتفرقات

العب مانشستر سيتي واين بريدج يعرقل أوسكا روخاس  )أ.ف.پ(

فرحة العبي مرسيليا بلقب »كأس األبطال«  )أ.پ(

دييغو مارادونا يشرب آخر كؤوس »العسل« 
م�ع »التانغو« في املؤمتر الصحافي         )أ.پ(

تلقى الالعب السعودي نايف هزازي مهاجم نادي االحتاد عرضا رسميا 
من نادي اشبيلية االسباني مقابل ستة ماليني يورو.

وقال أحمد القحطاني، وكيل أعمال الالعب، في تصريحات له نشرت 
امس أن النادي االسباني تقدم بعرض قيمته ستة ماليني يورو لضم نايف 
هزازي ملدة أربع س����نوات، مؤكدا أن املباحثات بدأت منذ بداية معسكر 
الفريق احلالي في مدينة لشبونة البرتغالية، والذي شهد تألق هزازي في 
املباريات الودية، ما شجع النادي االسباني على التقدم بعرض رسمي.

قام الفرنسي نيكوال أنيلكا مهاجم تشلسي اإلجنليزي مبقاضاة صحيفة 
»ليكيب« الفترائها في قصة توجيهه اهانة ملدرب املنتخب السابق راميون 
دومينيك خالل كأس العالم بجنوب أفريقيا، حسبما أكد موقع »20 مينيتس« 
االلكتروني امس. ولم ينف أنيلكا مطلقا اهانة دومينيك بني شوطي املباراة 
أمام املكس����يك في 17 يونيو املاضي ولكنه أكد أن الصحيفة حرفت كلماته، 
ونش����رتها بشكل بارز في صفحتها الرئيس����ية. وطرد أنيلكا من املنتخب 

الفرنسي بعد نشر تقرير صحيفة »ليكيب«.

أنيلكا يقاضي »ليكيب« بدعوى االفتراء عليه إشبيلية يطلب هزازي 

شن املدرب السابق ملنتخب األرجنتني دييغو مارادونا حملة على رئيس 
االحت����اد األرجنتني لكرة القدم ومدير املنتخ����ب كارلوس بيالردو بعد عدم 

التجديد له على رأس املنتخب األول واتهمهما ب� »الكذب« و»خيانته«.
وقال مارادونا في أول تصري����ح علني له بعد قرار االحتاد األرجنتيني 
عدم جتديد عقده لعدم تخليه عن بعض مس����اعديه وذلك بعد 3 أس����ابيع 
م����ن خروج األرجنتني من ربع نهائي مونديال 2010: »غروندونا كذب علي، 

وبيالردو خانني«.
وقام قائد املنتخب الذي أحرز لق����ب مونديال 1986 بقراءة بيان مطول، 
رافضا اإلجابة عن أسئلة الكثير من الصحافيني الذين جاءوا لسماع قصته. 
وقال مارادونا الذي كان على وش����ك البكاء وهو يس����رد تفاصيل قضيته: 
»قال لي غروندونا في غ����رف املالبس بعد اإلقصاء في جنوب أفريقيا )في 
ربع النهائي أمام أملانيا 0 � 4(، أمام ش����هود والعبني انه سعيد جدا بالعمل 
املنجز وأنه يتمنى اس����تمراري«. وتابع »الولد الذهبي« للكرة األرجنتينية 
»في العودة الى األرجنتني، بدأت األمور تتحول بغرابة، والتقيت غروندونا. 
في 5 دقائق، قال لي انه يتمنى اس����تمراري، لكن يجب إبعاد 7 أشخاص من 
جهازي الفني. عندما يقول لي ذلك، فهذا يعني انه يتمنى رحيلي. هو يعلم 

انه من املستحيل أن أواصل مهامي بدون املساعدين«.
ثم قام مارادونا بالهجوم على بيالردو مدرب املنتخب عام 1986، والذي 

تواجه مارادونا معه كثيرا منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر 2008.
وقال جنم نابولي االيطالي الس����ابق: »عندما كن����ا في حالة حداد، عمل 

بيالردو في الظل إلبع������ادي«.

وهاجم مارادونا االحتاد احملل��������ي الذي استدعاه عندما كان الوضع مقلقا 
ف�������ي تصفيات كأس العالم، وكانت »املجموعة منقس����مة متاما« وتعاني 
من »مشاك������ل داخلية. فلعبت دور اإلطفائي«، ثم استغنى عنه في الوقت 

الذي كان يستعد فيه لبناء الفريق.
ولم يكشف مارادونا الذي سيبلغ ال� 50 بعد 3 أشهر عن مستقبله، لكنه 
حذر املدرب املؤقت سيرخيو باتيستا مدرب منتخب ما دون 20 عاما، الذي 
سيش������رف على الفريق في مباراة جمهورية ايرلندا الودية في 11 أغسط������س 
املقبل في دبلن: »فليعلم ان اخليانة في الزاوية، يوجد أشخاص ال يريدون 

اخلير للكرة األرجنتينية ويسهرون فقط على مصاحلهم الشخصية«.
من جهته، رفض غروندونا وبيالردو االتهامات التي وجهها اليهما مارادونا. 
ورد بيالردو قائال في تصريح لراديو »ال ريد«: »انا متأكد بان مارادونا ليس 
املذنب، بل انهم احمليطون به. دافعت وس����أواصل دفاعي عن مارادونا حتى 
املوت«. وعلق غروندونا قائال »الش����خص الذي طال����ب بان يبقى بيالردو 
في منصبه هو انا. عقده ينتهي في 2011، وبالنس����بة لي، لم تكن هناك اي 
خيانة«. وواصل »اردد مجددا باني اس����ف لرحيل مارادونا النه امر محزن، 
لكن����ي لم اكذب على مارادونا. قلت له في بريتوريا باني راض وبانه يجب 
ان يبقى في منصبه، لكن لم يكن من املمكن ان يبقى الوضع على حاله، بل 

يجب ادخال تعديالت ال مفر منها«.
اما بيالردو فقال بدوره »االحتاد االرجنتيني يعتبر عمال جديا، ال ميكننا 
ان نسمح بأن يأتي مارادونا برفاقه الى العمل. دييغو كان ميلك كل ما يريده، 

كان بإمكانه ان يصل الى كل ما يحتاجه، حتى مدربي حراس املرمى«.

مارادونا: غروندونا كذب علّي 
.. وبيالردو خانني

أكد أنه لعب دور »اإلطفائي« في المجموعة المنقسمة في »التانغو«

مان يونايتد يستعرض.. و»سيتي« يسقط »المكسيكي«
يونايتد في جولته االميركية بعد 
فوزه على سلتيك االسكوتلندي 
3 � 1 وفيالدلفيا يونيون األميركي 
1 � 0 وخس���ارته أمام كانساس 

يونايتد االميركي 1 � 2.
ويسافر يونايتد الى املكسيك 
ليواجه ش���يفاس غواداالخارا 
اليوم مبناس���بة افتتاح ملعب 

االخير.

مانشستر سيتي

صد احلارس االيرلندي شاي 
غيفن ركلتني ترجيحيتني وقاد 
مانشستر سيتي االجنليزي الى 
الفوز على أميركا املكسيكي 4 � 1 
بركالت الترجيح، بعد تعادلهما 
1 � 1 في مباراة ودية أمام 33.721 
متفرجا على ملعب »جورجيا 
دوم« ف���ي أتالنتا في الواليات 
املتح���دة األميركية.وس���جل 
التوغولي اميانيول  ملانشستر 
اديبايور )36( وألميركا أنريكي 
إيس���كيدا )47(. وف���ي ركالت 
الترجيح س���جل ملانشس���تر 
س���يتي أديباي���ور، البرازيلي 
جو، السلوڤاكي فالدميير فايس 
والفرنس���ي باتريك فييرا، في 
ب���اردو الالعب  حني كان باڤل 
الوحي���د من أمي���ركا الذي هز 
الشباك. وخاض العب الوسط 
العاجي يحيى توريه مباراته 
االولى مع سيتي منذ انضمامه 
من برشلونة االسباني لينضم 
الى شقيقه كولو توريه مدافع 
أرس���نال الس���ابق، كما شارك 
الدوليان غاريث باري وشون 

رايت فيليبس.

)64(. وكان لدخول املكسيكي 
خافيير هرناندي���ز )22 عاما( 
في الش���وط الثان���ي مفعوله 
السحري، فحصل على ضربة 
حرة من مشارف املنطقة سددها 
غيبس���ون بحرفنة في املقص 
االمي���ن ملرمى جن���وم الدوري 
مس���جال الهدف الثالث لفريق 
املدرب االسكتلندي السير أليكس 
فيرغوسون )70(. وبعدها ب� 3 
دقائق قام توم كليفرلي )21 عاما( 
مبجهود ف���ردي داخل املنطقة 
فتجاوز آخر املدافعني وس���دد 
كرة أرضية أعلنت الهدف الرابع 

)90( ليخ���رج يونايتد فائزا 5 
.2 �

ولعب جنم لوس اجنيليس 
غاالكس���ي واملنتخب االميركي 
الندون دونوفان آخر 16 دقيقة 
من املباراة، لكنه لم يسدد أي 

كرة الى املرمى.
وقال فيرغسون بعد املباراة: 
»نحن س���عداء للغاية، عندما 
تلعب في هذا امللعب أمام جماهير 
كبيرة وفي هذه األجواء تكون 
متحمسا. كان االمر مثاليا لالعبي 

الفريقني«.
وهي املباراة الرابعة ملانشستر 

للضيوف )73(.
واس���تم������ر هرناندي���ز 
»تشيتش���اريتو«، وهو أول 
مكسيكي يحمل ألوان يونايتد، 
ف���ي زعزعة دف���اع املضيف، 
فضرب مصيدة التسلل عندما 
تلقى كرة طويلة على املسطرة 
من االسكوتلندي دارين فليتشر 
وسجل من كرة ساقطة الهدف 

اخلامس ملان يونايتد )84(.
الدقيق���ة األخيرة من  وفي 
املباراة اس���تغل دي روزاريو 
خطأ دفاعيا ملان يونايتد واختتم 
املهرجان التسجيلي في املباراة 

أنهى مان يونايتد االجنليزي 
جولته االميركية الشمالية بفوز 
عري���ض على جن���وم الدوري 
االميركي لكرة القدم 5 � 2 على 
ملعب »ريالينت س���تاديوم« 
في هيوسنت-تكس���اس ضمن 
استعداداته للموس���م املقبل. 
وسجل االيطالي فيديريكو ماكيدا 
)1 و13( ودارون غيبسون )70( 
وتوم كليفرلي )73( واملكسيكي 
خافيير هرنانديز )84( أهداف 
مانشستر، وبراين تشينغ )64( 
والكن���دي دواين دي روزاريو 

)90(هدفي جنوم الدوري.
وكان فري���ق جنوم الدوري 
فاز في 5 من مبارياته الس���ت 
االخيرة أمام فرق أجنبية، بينها 
فوزه على تشلسي بطل الدوري 

االجنليزي عام 2006.
وسجل ماكيدا هدفني مبكرين 
للشياطني احلمر األول بعد 24 
ثانية بعد خطأ دفاعي من كيفن 
ألستون والثاني في الدقيقة 13 
بكرة رأسية في شباك احلارس 
دونوف���ان ريكيتس اثر ضربة 
البرتغالي ناني،  ركنية لعبها 
فأس���كت 70.728 متفرجا على 
مدرج���ات امللعب وه���و رقم 
قياس���ي للحضور منذ املباراة 
االولى لنجوم الدوري عام 1996 

)78.416 متفرجا آنذاك(.
وفي الش���وط الثاني قلص 
جن���وم ال���دوري النتيجة اثر 
ضربة حرة حولها تشينغ العب 
هيوسنت دينامو من مسافة قريبة 
برأس���ه داخل مرمى احلارس 
الهولندي أدوين فان در س���ار 

كأس األبطال بقبضة مرسيليا 

أحرز مرسيليا بطل الدوري كأس األبطال 
الفرنس���ية للمرة األولى بتغلبه على باريس 
سان جرمان بطل الكأس 5-4 بركالت الترجيح 
بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل الس���لبي 
عل���ى ملعب 7 نوفمبر ف���ي رادس بالعاصمة 
باريس وامام 55 الف متفرج )رقم قياسي في 

املسابقة(.
وأهدر بيغي ليوندوال ولودوفيك جيولي 
ركلتني ترجيحيتني لباريس سان جرمان الذي 

سجل له كريستوف جاليه والبرازيلي نينيه 
والصرب���ي ماتيا كيزمان وكل���ود ماكيليلي، 
واالرجنتيني لوتشو غونزاليزا، اما مرسيليا 
فسجل له النيجيري تاي تاييوو والتونسي 
األصل حامت بن عرفة والبوركيني شارل كابوريه 

وغي كاسا غنابويو وادوار سيسيه.
ويغيب السنغالي سليمان دياوارا قلب دفاع 
مرسيليا عن املالعب ملدة »3 أسابيع على األقل« 

بعد إصابته في عضالت فخذه.

طائرة الـ »لوفتهانزا« بعد احتراقها على مدرج مطار امللك خالد الدولي  )أ.پ(

ِزي الهالل احترق في ال� »لوفتهانزا«

إبراهيموڤيتش 
باق مع برشلونة

 نأى النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش مهاجم برشلونة بنفسه 
عن التقارير املثارة حول س����عيه الرحيل عن بطل الدوري االس����باني، 
وأع����رب عن رغبته في الفوز باملزيد م����ن األلقاب.وقال إبراهيموڤيتش 
حول أنباء رحيله »إنها مجرد ش����ائعات«. وتاب����ع إبراهيموڤيتش في 
مؤمتر صحافي في أوس����لو قبل مباراة برشلونة الودية أمام فاليرينغا 
النرويجي »مثلما قلت، أتعامل مع األمر كمجاملة، أنني س����عيد للغاية 

إنتر ميالن مع بولونيا.. وبالوتيلي بال أخالق
يستهل انتر ميالن حملة الدفاع 
عن لقبه بط����ال للدوري االيطالي 
مبواجهة مضيفه بولونيا في 30 

أغسطس املقبل مبوجب القرعة.
في املقابل، يلتقي روما وصيف 
النسخة األخيرة مع ضيفه  بطل 
تشيزينا الصاعد حديثا الى دوري 
األضواء، وميالن الثالث مع ليتشي 
العائد حديثا الى الدرجة األولى.

السابع املوسم  أما يوڤنتوس 
املاضي فسيحل ضيفا على باري، 
فيما يلتقي فيورنتينا مع نابولي. 
وستكون القمة األولى في الكالشيو 
في املرحلة اخلامسة في 26 سبتمبر 

املقبل عندما يلعب روما مع ضيفه 
انتر ميالن، على ان يس����تضيف 
األخي����ر يوڤنتوس ف����ي املرحلة 

السادسة في 3 أكتوبر.
وينطلق الدوري االيطالي في 
28 أغسطس املقبل وستقام مباراة 
انتر ميالن وبولونيا في 30 منه 
بسبب خوض األول ملباراة الكأس 
الس����وبر األوروبية امام اتلتيكو 
مدريد االسباني في 27 أغسطس 
على ملع����ب لوي����س الثاني في 

موناكو.
من جهة أخرى، أكد ماس����يمو 
موراتي رئيس انتر ميالن ان مهاجم 

الش����اب ماريو بالوتيلي  الفريق 
هو م����ن أجبر مس����ؤولي النادي 
االيطال����ي على القب����ول برحيله 
خالل الصيف احلالي بسبب كثرة 
األزمات الت����ي ربطت بني الالعب 
النيتراتزوري في املوس����م  وبني 
املاضي. وص����رح موراتي قائال: 
»بالوتيل����ي العب موهوب ولكنه 
أجبرنا عل����ى التخلي عنه، هناك 
عروض كثيرة للغاية قدمت إلينا 
في الفترة األخيرة، ونحن نفاضل 
اآلن بينها من أجل اختيار العرض 
األفضل من الناحية املادية، بالنسبة 

لنا، مع مراعاة رغبة الالعب«.

تس����بب حتطم طائرة الشحن 
األملانية )ام دي 11( التابعة لشركة 
لوفتهانزا األربعاء املاضي في مطار 
امللك خال����د الدولي بالرياض، في 
احتراق أمتعة العبي نادي الهالل 
السعودي الذي عاد الى اململكة بعد 
معس����كر إعدادي في مدينة ليانز 
النمساوية. وقال مصدر مبطار امللك 

خالد الدولي في الرياض ان »بعثة 
فريق الهالل التي عادت من النمسا 
فق����دت أمتعتها بعد حتطم طائرة 
الشحن األملانية )ام دي 11( التابعة 
لشركة لوفتهانزا بعد هبوطها في 
مط����ار امللك خال����د الدولي حيث 
احترقت الطائرة بالكامل، وأضاف 
املصدر انه »سيعوض التأمني البعثة 

الهاللية عن األمتعة التي فقدتها في 
حريق الطائرة التي لم يعرف بعد 
تكلفتها«. وأف����ادت بعض األنباء 
ان أغلب أمتع����ة البعثة الهاللية 
كانت في هذه الطائرة، باستثناء 
بعض األمتعة القليلة التي كانت 
مع الفريق عندما سافر لسلوڤينيا 

ملالقاة ڤالنسيا اإلسباني.

خضيرة يدنو من »الملكي«

إصابة رونالدينيو تبعده شهرًا

أياكس يتعادل مع باوك

أكد وكيل أعمال النجم الش���اب سامي خضيرة العب خط وسط 
شتوتغارت األملاني أن موكله اقترب من الرحيل بعد توصله التفاق 
مع العمالق اإلسباني ريال مدريد. وقال يورغ نيوباور وكيل اعمال 

خضيرة لقد توصلنا التفاق مع ريال مدريد.

يغيب صانع ألعاب ميالن االيطالي، البرازيلي الدولي الس���ابق 
رونالديني���و عن املالعب ملدة ش���هر تقريبا اثر تعرضه الصابة في 
محالبه خالل تدريبات فريقه الذي يستعد خلوض بطولة االمارات في 
لندن نهاية األسبوع اجلاري. ويبقى مصير رونالدينيو في صفوف 
ميالن مجهوال، ألن تقارير صحافية اشارت الى امكانية ترك النادي 

اللومباردي، لكن مدير أعمال الالعب نفى ذلك.

اكتفى أياكس أمستردام الهولندي بالتعادل مع ضيفه باوك سالونيكا 
اليونان����ي 1-1 في ذهاب الدور التأهيلي الثال����ث لبطولة دوري أبطال 
أوروبا. وأهدر فنربغش����ة التركي فوزا ثمينا على مضيفه يونغ بويز 
برن حيث جنح الفريق السويسري في انتزاع التعادل 2-2 في الوقت 
القاتل. واقترب فريق بازل السويسري من العبور الى دور املجموعات 
بعد فوزه على مضيفه ديبريش����يني املجري بهدفني نظيفني س����جلهما 
فالنتني س����توكير وجرانيت زاكا. وتغلب س����ورتينغ براغا البرتغالي 
على ضيفه س����لتيك ب� 3 أهداف نظيفة سجلها االن سيلفا وايديرسون 
وماثيوس لييتي. وكذلك تغلب بارتيزان بلغراد الصربي على اتش جيه 

كيه هلسنكي الفنلندي ب� 3 أهداف نظيفة .

أعلنت اللجنة الباراملبية العراقية أللعاب 
املعاقني عن تأهل اول رياضيتني معاقتني الى 
اوملبياد لندن بعد حصولهما على مراكز تأهيلية 
في بطولة العالم لرفع األثقال املقامة في العاصمة 

املاليزية كواالملبور.
أعلن منظمو لقاء ستوكهولم أللعاب القوى، 
ــي، ان  ــرة من الدوري املاس اجلولة احلادية عش
ــباق 100 متر املقرر في السادس من أغسطس  س
ــي اجلامايكي  ــاركة الثالث ــهد مش ــل سيش املقب
ــاين بولت، بطل العالم واوملبياد بكني وحامل  اوس
ــافة ذاتها، ومواطنه  ــي العاملي للمس الرقم القياس

اسافا باول واألميركي تايسون غاي.
أعلن نادي ل����وس اجنيليس ليكرز بطل 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة، ان 
العب ارتكازه اندرو باينوم أجريت له جراحة 

ناجحة في ركبته اليمنى.
ــتهل الوداد البيضاوي املغربي والشباب  اس
ــخة الثالثة من  ــوارهما في النس ــعودي مش الس
ــانتوس  ــة النخبة الدولية، بفوزهما على س بطول
ــبور العاجي بنتيجة واحدة  البرازيلي وافريكا س

ــة األولى على ملعب  ــى التوالي في اجلول 1-0 عل
مدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في 

احملالة بأبها في اململكة العربية السعودية.
أعلن العب التنس البريطاني اندي موراي 
املصن����ف رابعا عامليا على موقعه في ش����بكة 
االنترن����ت، انه تخلى عن خدمات مدربه مايلز 

ماكالغان.
ــل االجنليزي  ــاع نيوكاس ــد قلب دف يبتع
ــهر من  ــتيڤن تايلور عن املالعب ملدة ثالثة أش س
املوسم اجلديد اثر االصابة القوية التي تعرض لها 
في كتفه، بحسب ما ذكر النادي العائد الى مصاف 

أندية الدرجة املمتازة امس.
وقع املهاجم البرازيل����ي والتر عقدا ملدة 
خمسة أعوام مع بورتو البرتغالي في صفقة 
ناهزت ستة ماليني يورو بحسب ما أكد النادي 

البرتغالي امس.
ــرة الدولي على  ــتاد القاه ــة س ــت هيئ وافق
ــماعيلي واملقرر  ــاراة األهلي واإلس ــتضافة مب اس
ــة الثانية لدوري  ــل في اجلول ــا يوم األحد املقب له
املجموعات ببطولة دوري رابطة األبطال األفريقي.


