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األلماني سامي خضيرة سعيد 
باالنتقال إلى ريال مدريد

)أ.ف.پ(املكسيكي خافيير هرنانديز يحاول التسديد أمام حارس تشيفاس لويس ميشيل 

ترك املدرب االيطالي ملانشستر س���يتي االجنليزي روبرتو مانشيني بعثة 
فريقه املتواجد في الواليات املتحدة االميركية وتوجه الى أوروبا بسبب تعرض 

أحد أفراد عائلته للمرض.
وانتقل مانش���يني من بالتيمور الى ايطاليا حيث يعيش والده مساء أمس 
االول، بحس���ب ما ذكر النادي االجنليزي. وقال براين كيد الذي سيشرف على 
الفريق مع ديڤيد بالت خالل غياب مانشيني: »من الواضح ان املدير يعاني وقتا 

صعبا ما اضطره الرحيل ألسباب عائلية. حصل األمر بشكل مفاجئ«.

مانشيني يترك تمارين مانشستر سيتي لمرض والده
قرر ريال مايوركا الذي يلعب بدوري الدرجة االولى االس���باني 
لكرة القدم ويعاني من مش���اكل مالية، التق���دم بالتماس للمحكمة 
الرياضية ضد قرار االحتاد االوروبي لكرة القدم مبنعه من املشاركة 
ف���ي كأس »يوروبا ليغ«. وكان االحتاد االوروبي للكرة رفض أمس 

االول التماسا تقدم به النادي االسباني إللغاء القرار.
وقال ريال ماي���وركا مبوقعه على االنترن���ت »لن يجلس ريال 

مايوركا مكتوف األيدي في مواجهة الظلم«.

مايوركا يتجه للمحكمة الرياضية

)أ.پ( ميشال بالتيني يسلم كأس البطولة إلى كابنت شباب فرنسا غويدا فوفانا

أكدت بعض الصحف اإلجنليزية الصادرة 
صباح أمس، أن نادي مان يونايتد اإلجنليزي 
عل���ى ما يبدو قد حس���م صفقة العب خط 
وس���ط فيردر برمين واملنتخ���ب األملاني 
مسعود أوزيل، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا 
مت بن النادي���ن يقضي بانتقال أوزيل إلى 

مان يونايتد.
واليزال السير أليكس فيرغسون املدير 
الفني ملان يونايتد يبحث إضافة املزيد من 
الالعب���ن لتدعيم فريقه جيدا قبل الدخول 
في املوسم اجلديد، والسعي نحو استعادة 
اللق���ب املفقود العام املاض���ي في الدوري 

اإلجنليزي.
وحتدثت التقارير اإلجنليزية أن انتقال 
أوزيل إلى مدينة مانشستر سيكلف »الشياطن 
احلمر« ما يقرب من 12 مليون إسترليني، 
حيث ان فيردر برمين األملاني قد قبل بعرض 
مان يونايتد خوفا م���ن أن يصبح الالعب 

حرا في يناير.
أوزيل ارتبط اس���مه باالنتقال إلى عدة 
أندية كان أبرزها ريال مدريد وبرش���لونة 
اإلس���بانين، إال أن فيرغسون أبدى رغبته 
في التعاقد مع العب وس���ط هداف ليكون 

خليفة املخضرم بول سكولز.
وفي حالة امتام الصفقة سيكون أوزيل 
هو صفقة اليونايتد الثالثة هذا املوس���م، 
بعد ضم مدافع فوالم اإلجنليزي سمولنج، 

واملهاجم املكسيكي هرنانديز.

سقوط مان يونايتد

إلى ذلك، سقط مان يونايتد أمام تشيفاس 
غوداالخارا املكسيكي 2 � 3 في مباراة ودية 
في كرة القدم مبناسبة افتتاح ملعب األخير 

»أستاديو أومنياليف«.
وس���جل للفائز خافيي���ر هرنانديز )8( 
وأدولفو باوتيس���تا )38( وهكتور رينوسو 
)59(، وليونايت���د كريس س���مولينغ )9( 

والبرتغالي ناني )80(.
وتابع املباراة 45 ألف متفرج على امللعب 
اجلديد لتشيفاس الذي تكلف بناؤه 150 مليون 

دوالر أميركي.
وكان املكس���يكي خافيي���ر هرناندي���ز 
»تشيتش���اريتو« املنتقل من تشيفاس الى 
م���ان يونايتد حديثا، جنم املباراة، إذ خاض 
أول 45 دقيقة مع فريقه القدمي مسجال هدف 
املباراة األول في الدقيقة الثامنة، بتس���ديدة 
يسارية جميلة من خارج منطقة اجلزاء سكنت 
الزاوية اليس���رى ملرمى احلارس الپولندي 
توماس كوتش���اك، قبل أن يخوض الشوط 

الثاني مع فريقه اجلديد يونايتد.
ولعب يونايتد م���رة جديدة بدون جنم 

هجومه الدولي واين روني.
وكان مان يونايتد أنهى جولته االميركية 
الش���مالية بفوز عريض على جنوم الدوري 

االميركي 5 � 2 األربعاء، وذلك بعد فوزه على 
سلتيك االسكوتلندي 3 � 1 وفيالدلفيا يونيون 
األميركي 1 � 0 وخسارته أمام كانساس يونايتد 

االميركي 1 � 2.
يذكر ان مان يونايتد الذي تنازل املوسم 
املاضي عن لقب بطل الدوري احمللي ملصلحة 
تشلسي، يفتتح موسمه اجلديد في 16 أغسطس 
املقبل في مواجهة ضيفه نيوكاس���ل العائد 
مجددا الى دوري االضواء بعد موسم واحد 
في الدرجة االولى، علما ان فريق »الشياطن 
احلمر« سيواجه تشلسي في الثامن من الشهر 
املقبل في مباراة درع املجتمع التقليدية على 

ملعب وميبلي في لندن.

ماكيدا يطلب الفرصة

ومن جهة أخرى، طالب العب »الشياطن 
احلمر« اإليطالي فيديريكو ماكيدا من فيرغسون 
منحه أكثر من فرصة للظهور في مباريات مان 
يونايتد في املوسم اجلديد، معربا عن أمله في 

الدخول في التشكيل األساسي هذا العام.
وقال ماكيدا: »هذا العام س���يكون حاسما 
بالنسبة لي، أمتنى أن أكون ضمن حسابات 
املدي���ر الفني في الكثير م���ن املباريات. في 
املوسم املاضي عانيت كثيرا من اإلصابة والتي 
أبعدتني 5 أشهر تقريبا، لكن هذا املوسم آمل 
أن أحصل على املزيد من الفرص، إلظهار ما 

ميكنني فعله«.

أرسنال لبرشلونة: انسوا فابريغاس رسمياً

البرازيل تلتقي األرجنتين مرتين سنويًا

شباب فرنسا يتزعمون أوروبا

أعلن برشلونة بطل الدوري 
االس����باني لكرة الق����دم ان نادي 
ارسنال االجنليزي ابلغه رسميا 
بان����ه ال يريد بيع العب وس����طه 
وقائده الدولي االسباني فرانسيسك 
فابريغاس، مشيرا الى انه يحترم 
قرار الفريق اللندني. وقال نائب 
رئيس برش����لونة جوزيب ماريا 
بارتوميو »كانت لدينا محادثات مع 
ارسنال وابلغنا مسؤولوه بانهم ال 
يريدون بيعه )فابريغاس(. نحترم 
هذا القرار، واذا كان هناك تغيير، 
فسنكون في الصف االول من اجل 
ضمه الى صفوفنا«. ويبدو ان هذا 
الرد سيضع على االقل مؤقتا حدا 
لالخبار التي حتدثت عن احتمال 
انتقال فابريغاس )23 عاما( الى 
برش����لونة. ويحاول برش����لونة 
منذ اس����ابيع عدة اقناع ارسنال 
ببيع افضل الع����ب في صفوفه، 
في حن رفض الن����ادي اللندني 

ومدربه الفرنس����ي ارسن فينغر 
التخلي عن خدمات����ه واكدوا انه 
ليس للبيع. وكان برشلونة اعلن 
انه مستعد لدفع 40 مليون يورو 
لضم فابريغاس املتوج مع منتخب 
بالده بلقب كأس العالم في جنوب 
افريقيا، فيما اكد ارسنال انه لن 
يتخلى عن����ه باقل من 60 مليون 
يورو. وقال بارتوميو ان رئيس 
النادي ساندرو روسيل كان ينوي 
الس����فر الى لندن للتفاوض مع 
ارسنال، مضيفا »لكن االن يبدو 

انه لم يعد بحاجة الى السفر«.

فسخ عقد ماركيز بالتراضي

وصل نادي برشلونة االسباني 
وقلب دفاعه املكس����يكي رافايل 
ماركيز الى اتفاق بالتراضي لفسخ 
عقد الالعب ال����ذي كان مقررا ان 
يس����تمر حت����ى 30 يونيو 2012، 
حسبما ذكر املوقع الرسمي للنادي 

الكاتالوني أمس.
وس����يقام حفل وداعي لقائد 
منتخب املكسيك في ملعب »كامب 
نو« في برشلونة، حيث سيمثل 
بطل اس����بانيا رئيس����ه اجلديد 

ساندرو روسيل.
ويأتي اع����الن النادي مبثابة 
اس����دال الس����تارة على مسيرة 
طويلة وحافلة ملاركيز )31 عاما( 
مع »بالوغرانا«، اذ تألق حتت الوان 
النادي منذ الع����ام 2003، وأحرز 
معه لقب الدوري 4 مرات، دوري 
أبطال أوروبا مرتن، بطولة العالم 
لألندية، الكأس السوبر األوروبية، 
كأس اس����بانيا والكأس السوبر 

االسبانية ثالث مرات.
ويتردد ان يوڤنتوس وجنوى 
االيطالين يرغبان بضم ماركيز، 
لكن نيويورك ريد بولز االميركي 
يبدو االوفر حظا للحصول على 

خدماته.

اتفق االحت���ادان البرازيلي واالرجنتيني على 
اقامة مباراتن وديا سنويا بن منتخبيهما الوطنين 
اث���ر اقتراح تقدم به رئيس���ا االحتادين ريكاردو 

تيكسييرا وخوليو غروندونا.
وبحس���ب االتفاق الذي مت بن الطرفن ستقام 
مباراة في بوينس اي���رس والثانية في ريو دي 
جانيرو على ان تقتصر املش���اركة على الالعبن 

احمللين.
واشاد غرودونا بالكرة البرازيلية بقوله »من 
الناحية الرياضي���ة، اثبتت البرازيل أنها االقوى 

على مر السنوات، اما االرجنتن فعلى الرغم من 
الصعوبات التي تواجهها فهي ادنى منها بقليل«.

وتابع »يتعن على الدولتن ان تبقيا متحدتن 
ف���ي عالم كرة القدم، ام���ا االختالف الوحيد الذي 
ميكن ان يحصل بيننا فهو اس���لوب اللعب على 

ارض امللعب«.
من جهة اخرى، دعم املدرب الس���ابق ملنتخب 
االرجنتنن دانيال باس���اريال تول���ي رفيق دربه 
أليخاندرو سابيال منصب مدرب منتخب االرجنتن 

االول لكرة القدم خلفا لدييغو مارادونا.

توج املنتخب الفرنسي بلقب بطولة أوروبا 
للش����باب )حتت 19 عاما( بعد أن جنح في قلب 
تأخره أمام ضيفه اإلس����باني إلى فوز 2-1 في 
الدقائق األخيرة من املباراة النهائية التي أقيمت 
على ملعب ميش����ال دورنانو ف����ي مدينة كان 
الفرنس����ية، بحضور عدد غفي����ر من اجلماهير 
تقدمهم الفرنسي رئيس االحتاد األوروبي لكرة 

القدم ميشال بالتيني.
ووضع رودريغو االسبان في املقدمة في الدقيقة 

)18(، ولكن أصحاب األرض جنحوا في التعديل 
بعد أربع دقائق من انطالق الشوط الثاني عبر 
جيلي س����ونو، قبل أن ينجح البديل ألكسندر 

الكازيت في خطف هدف الفوز )85(.
وهذا اللقب هو الس����ابع ملنتخب فرنسا في 
بطوالت الشباب األوروبية منذ انطالقها في عام 
1948 حتت اسم »بطولة فيفا للناشئن«، والثاني 
منذ تغيير نظام البطولة في عام 2001 لتصبح 

للمنتخبات حتت 19 عاما )بدال من 18 عاما(.

خضيرة: االنضمام لـ »ريال« حلم تحقق
في صورته األولى بقميص ريال مدريد االسباني عبر العب الوسط األملاني 
س���امي خضيرة عن سعادته الكبيرة باالنضمام لنادي العاصمة اإلسبانية 

وذلك في مقابلة مع صحيفة املاركا.
وأضاف العب وسط شتوتغارت السابق، قائال »إنه حلم حتقق.. في ريال 

مدريد مورينيو وأعرف أنني سأفوز باأللقاب«.
ولم يتردد خضيرة في وصف ريال مدريد وجوزيه مورينيو ب� »الرابحن«، 
أما عن هزمية منتخب بالده أمام إس���بانيا في قبل نهائي كأس العالم فقال 

»إسبانيا متتلك كرة قدم متفردة، ولقد كانوا األبطال عن جدارة«.
من جهة أخرى، انضم أمس األول النجم األرجنتيني آنخيل دي ماريا إلى 
املعسكر التدريبي الذي يخوضه ريال مدريد في لوس أجنيليس بالواليات 
املتحدة واس���تغل الفرصة خالل أول حص���ة تدريبية للتعرف على زمالئه 

والتحدث إلى مدربه اجلديد جوزيه مورينيو.
وكان العبو »امليرنغي« قد تدربوا أمس االول على تنفيذ الركالت الثابتة 
منها الركنيات وضربات األخطاء باإلضافة إلى ركالت اجلزاء وحتى رميات 
التماس لم تس���لم من تفكير مورينيو الذي يعتزم جعل ريال مدريد أخطر 
فري���ق أمام املرمى، وذلك يعن���ي عدم إضاعة الكثير م���ن الفرص ولو من 
ال���ركالت الثابتة. يذكر أن احلصة التدريبي���ة لصباح أمس األول حضرها 
مدرب املنتخب األميركي لكرة القدم بوب برادلي الذي أبدى إعجابه الشديد 

مبورينيو وطريقة عمله مع ريال مدريد.

الريال يواجه بينارول

إلى ذلك، سيلتقي ريال مدريد وصيف بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم 
مع بينارول األوروغوياني في 24 اجلاري على كأس سانتياغو برنابيو.

وتقام املباراة مبناس���بة م���رور 50 عاما على الف���وز التاريخي للنادي 
امللك���ي على الفري���ق األوروغوياني في النس���خة االولى لل���كأس القارية 

»إنتركونتيننتال«.
وكان ريال مدريد س���حق بينارول 5 � 1 في 4 سبتمبر 1960 على ملعب 
س���انتياغو برنابيو )0 � 0 ذهابا( بفضل أهداف املجري فيرينك بوشكاش 

والفريدو دي ستيفانو وهيريرا وخينتو أمام 100 ألف متفرج.
وأوضح ريال مدريد في موقعه على شبكة االنترنت ان الفريقن يرغبان 
في جتديد مواجهتهما التاريخية مبناسبة النسخة ال� 32 من كأس سانتياغو 
برنابيو التي تقام س���نويا تخليدا لذكرى رئيس النادي السابق سانتياغو 

برنابيو.

اعلن االحتاد العاجي لكرة القدم ان منتخب 
بالده س���يالقي نظيره االيطالي وديا في 10 
اغسطس اجلاري على ملعب وست هام في 
لندن. ويغيب عن ساحل العاج قائدها مهاجم 
تشلس���ي ديدييه دروغبا بسبب خضوعه 
لعملية جراحية االس���بوع املاضي ستبعده 
عن املالعب ملدة 3 اسابيع. ويستعد املنتخب 
العاجي ملواجهة رواندا في 4 سبتمبر املقبل 
في ابيدجان في اجلولة االولى من منافسات 
املجموع���ة الثامنة ضمن تصفيات كأس امم 
افريقيا املقررة نهائياتها في الغابون وغينيا 

االستوائية.
أكد املدافع األرجنتين��ي نيكو باريخا أنه 
رحل عن فريق إسبانيول االسباني لكرة القدم 
لالنضمام إلى صفوف سبارتاك موسكو الروسي. 
وذكرت تقارير وسائل اإلعالم االسبانية أن قيمة 
الصفقة تبلغ حوالي تسعة ماليني يورو )11.76 
مليون دوالر(. وقال باريخا )26 عاما( إن االنتقال 
إلى موس��كو س��يكون »خطوة إل��ى األمام في 
مسيرتي« حيث ان الفريق الروسي يشارك في 
دوري أبطال أوروب��ا. وأضاف »إنه حتد كبير، 

ولكنني أتطلع إلى ذلك«.
أعلن ن���ادي ايركوليس الصاعد حديثا 
لدوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم 
تعاقده مع الظهير األمين ديڤيد كورتس من 
صفوف خيتافي دون الكشف عن قيمة الصفقة. 
وكورتس هو رابع صفقة يبرمها ايركوليس 
في فترة االنتق���االت الصيفية احلالية بعد 
التعاقد مع أوليفر ثوميرت وماتياس فريتزلر 
ايس���تيبان  املدرب  وابيل اجويالر. ومازال 
فيغو يبحث عن حارس جديد وظهير أيسر 
واملزيد من املهاجمن في محاولة لبناء فريق 

يكون قادرا عل���ى البقاء في دوري األضواء 
والشهرة. ولم يصعد ايركوليس إلى دوري 
الدرجة األول���ى منذ عام 1997 ولكن الفريق 
يحتاج إلى الكثير من العمل الشاق لتفادي 

العودة سريعا إلى دوري الدرجة الثانية.
جدد فريق واشنطن ويزاردز الذي ينافس 
في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني تعاقده 
مع جوش هاوارد العب فريق كل النجوم السابق 
والذي انضم الى ويزاردز في املوس��م املاضي. 
ولم يتم الكشف عن بنود العقد اال ان صحيفة 
»واشنطن بوس��ت« قالت ان هاوارد وقع على 
عقد مليء باحلوافز ملدة عام واحد مقابل اربعة 

ماليني دوالر.
يعود جنم الغولف االميركي تايغر وودز 
للمش���اركة في بطولة دبي ديزرت كالسيك 
للغول���ف الت���ي تنطلق نس���ختها احلادية 
والعش���رين في يناير املقبل بعدما غاب عن 
منافساتها في اخر عامن. واعلن املنظمون 
عن مشاركة وودز للمرة السادسة في البطولة 

التي كان احرز لقبها عامي 2006 و2008.
أصب��ح اندي م��وراي أول بريطاني يبلغ 
الدور نصف النهائي من دورة لوس اجنيليس 
للتن��س البالغة قيمة جوائزه��ا 619 ألف دوالر 
أميركي، بفوزه على الكولومبي اليخاندرو فايا 
7-6 )7-3( و6-1. وتلقى موراي املصنف االول 
في الدورة والرابع عامليا بطاقة دعوة للمشاركة 
في الدورة، وهو يخوض منافساتها للمرة االولى، 
وأصب��ح أول بريطاني يتأهل الى الدور نصف 
النهائي. وسيالقي موراي الباحث عن لقبه االول 
هذه السنة، االسباني فيليسيانو لوبيز املصنف 
رابعا ال��ذي عانى كثيرا للف��وز على االميركي 

جاميس باليك 3-6 و7-6 )8-6( و4-6.

الحمداوي إلى أياكس رسميًاعالميةمتفرقات 

فيتيل أول المنطلقين في »فورموال المجر«

كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي عن توصله إلى اتفاق نهائي 
مع ادارة مواطنه الكمار إلغالق صفقة ضم املهاجم منير احلمداوي 

إلى صفوف فريق العاصمة مقابل 5 مالين يورو.
وكانت الصحف الهولندية اشارت إلى أن الدولي املغربي قد وصل 
إلى أمستردام لالتفاق مع مسؤولي أياكس على تفاصيل عقده وراتبه 

السنوي الذي سيتقاضاه خالل السنوات األربع املقبلة.
واجتاز احلمداوي الفحوصات الطبية لالنضمام إلى أياكس يوم 
االثن���ن املاضي لكن تعثر املفاوضات بن وكيل أعماله ومس���ؤولي 
نادي العاصمة جعل احلسم في الصفقة يتأجل إلى مساء أمس األول 

حيث توصلت جميع األطراف إلى حل نهائي.

س���يكون س���ائق ريد بول رينو االملاني سيباستيان فيتيل اول 
املنطلقن في س���باق جائزة املجر الكبرى، املرحلة الثانية عش���رة 
من بطولة العالم لسباقات فورموال بعد ان سجل افضل توقيت في 

التجارب الرسمية أمس على حلبة هنغارورينغ.
 وقطع فيتيل اس���رع لفة في املرحلة الثالثة من التجارب بزمن 
1.18.773 دقيقة مبعدل سرعة وسطي 200.216 كلم/ساعة، وتقدم على 
زميله في الفريق، االسترالي مارك ويبر، وسائقي فيراري االسباني 
فرناندو الونسو والبرازيلي فيليبي ماسا، وسائق ماكالرين مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون متص���در الترتيب العام وبطل العالم 
املوسم قبل املاضي. وهي املرة الثانية على التوالي بعد جائزة املانيا 
الكبرى االحد املاضي والسادسة هذا املوسم التي ينطلق فيها فيتيل 

من املركز االول والثاني عشر في مسيرته االحترافية.
وحل سائق ماكالرين مرسيدس الثاني جنسون باتون بطل املوسم 
املاضي في املركز احلادي عشر حيث فشل في حجز بطاقته الى التجارب 
التأهيلية الثالثة احلاس���مة، على غرار سائقي وليامس كوزوورث 
البرازيلي روبنز باريكيلو الثاني عشر ومرسيدس االملاني ميكايل 

شوماخر بطل العالم 7 مرات، الذي جاء في املركز الرابع عشر.

مان يونايتد يقترب من ضم أوزيل واإلعالن الرسمي قريبًا
»الشياطين الحمر« تسقط أمام تشيفاس وديًا.. وماكيدا يطلب إعطاءه الفرصة


