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تعاقد العمالق ش���اكيل أونيل مع نادي بوس���طن 30
سلتيكس وصيف دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
ليحمل ألوانه املوس���م املقبل، بحسب ما ذكر النادي 
دون ان يوضح تفاصيل العقد. وقال مدير عمليات كرة 
الس���لة في بوسطن داني اينغ: »ال نوقع عقدا كل يوم 
مع العب من طراز شاكيل في فريقنا«، وتردد أن عقد 

الالعب تبلغ قيمته 3 ماليني دوالر ملدة عامني.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم كارل 
هاينز رومينيغه أن ناديه سيطالب احتاد الكرة الهولندي بالتعويض بعد 
اس����تبعاد جنم بايرن أريني روبن من املشاركة في مباريات الفريق خالل 

الشهرين األولني من املوسم اجلديد إلصابته في أربطة الساق. 
وصرح رومينيغه لصحيفة »أبند تس����ايتونغ« الصادرة في ميونيخ 
أمس قائال »س����يكون من العدل أن يتحمل احت����اد الكرة الهولندي جميع 

النفقات«.

شاكيل ينضم إلى بوسطن رومينيغه يطالب االتحاد الهولندي بالتعويض

عالمية متفرقات

 أعلن االحتاد االملاني لكرة القدم ان املانيا ستلتقي البرازيل 
وديا في 10 اغسطس عام 2011.

واكد االحتاد ان املباراة ب���ني املانيا ثالثة مونديال جنوب 
افريقيا والبرازيل الفائزة 5 مرات بكأس العالم س���تقام على 
ملعب مدينة شتوتغارت اجلديد والذي يتم حتديثه في الوقت 
احلال���ي. وقال مدرب منتخب املانيا يواكيم لوف »تعتبر هذه 
املباراة من ضمن منافس���ات كرة القدم الدولية الكالس���يكية، 

ونحن سنكون سعداء خلوض مثل هذا اللقاء املثير«.
 اس��تدعي املهاجم الندون دونوفان وحارس املرمى تيم هاورد 
الى تش��كيلة منتخ��ب الواليات املتحدة لكرة الق��دم التي تضم 18 
العبا الذي سيس��تضيف نظيره البرازيلي ف��ي مباراة ودية يوم 

الثالثاء املقبل.
 عاش أياكس الهولندي حلظات رعب طويلة قبل أن يتمكن 
من التأهل إلى الدور الفاصل بالتصفيات املؤهلة لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب منافسه اليوناني باوك 

سالونيكي بعد تعادله 3 � 3.
من ناحية أخرى، ودع س���لتيك االس���كوتلندي تصفيات 
دوري األبط���ال رغم تغلبه على س���بورتنغ براغا البرتغالي 

2-1، حيث فاز الفريق البرتغال���ي 2-4 في مجموع مباراتي 
الذهاب والعودة.

 عني االحتاد االكوادوري لكرة القدم الكولومبي رينالدو رويدا 
مدربا ملنتخب االكوادور االول، بحسب ما أعلن لويس تشيريبوغا 
رئيس االحتاد احمللي. وكان رويدا )53 عاما( اس��تقال من منصبه 
مدربا ملنتخب هندوراس االسبوع املاضي بعد ان قاده الى نهائيات 

مونديال 2010 حيث خرج من الدور االول.
وس��تكون مهم��ة رويدا االولى م��ع االكوادور، تأهي��ل البالد الى 

نهائيات كأس العالم 2014 املقررة في البرازيل.
 أجبرت اإلصابة العداء اجلامايكي الش���هير أس���افا باول 
على االنسحاب من سباق مائة متر عدو بالعاصمة السويدية 
س���توكهولم اليوم تاركا الساحة أمام صاحب الزمن القياسي 
العاملي للسباق مواطنه أوساين بولت والعداء األميركي تايسون 

جاي.
 ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية امس أن السلطات 
اجلنائية في الواليات املتحدة قامت بتصعيد حتقيقها حول ادعاءات 
تعاطي الدراج األميركي الشهير النس ارمسترونغ املنشطات عقب 

سباق »تور دو فرانس« الشهر املاضي.

الملكي يتفوق على أميركا المكسيكي وديًا.. وكاناليس سعيد بمشاركته األولى

كاكا خارج حسابات »الريال« لمدة شهرين.. ومورينيو يتأسف لفقدانه

)رويترز( روبينيو يحتفل بفوز سانتوس بكأس البرازيل  )أ.پ(  العب مان يونايتد واين روني يتعرض للدفع من العب جنوم إيرلندا غافني بيرس 

)أ.ف.پ( البرتغالي كريستيانو رونالدو يسدد الكرة برأسه مبضايقة العب أميركا املكسيكي أوسكار روخاس 

من املنتظر ان يخضع العب 
خط وسط ريال مدريد اإلسباني 
والدولي البرازيلي ريكاردو كاكا 
خالل الس���اعات املقبلة لعملية 
باملنظار في بلجيكا بعد أن وصل 
البرازيلي في الليلة املاضية من 
لوس أجنيليس يرافقه د.كارلوس 
دييز الذي سيشارك مع الطبيب 
مارك مارتنز ال���ذي يعد واحدا 
من أفضل اخلبراء في العالم في 
عملية الغضروف املفصلي لركبته 

اليسرى.
وخض���ع كاكا الختب���ارات 
مكثفة أمس األول في مستشفى 
جامعة كاليفورنيا، حيث أشارت 
الفحوصات إلى وجود كس���ور 
في الغضروف املفصلي لركبته 
اليس���رى في ح���ني كان هناك 
رأي ث���ان من طبيب متخصص 
في الوالي���ات املتحدة الذي أكد 
بعد التشخيص ان البرازيلي ال 
يعاني من أي إصابة في منطقة 

العانة.
واعتمادا على نتائج التنظير 
ف���إن ف���ترة اإلج���ازة ستصل 
في أفضل األح���وال إلى نحو 
شهرين أو أكث���ر بقليل حسب 
الكيفية التي سيتم بها العالج 
الطبيعي إذ ان كاكا كان قد خضع 
لعملية في الركبة اليسرى في 
ماي���و 2008 فيما كان الظهور 
األول له في أغسطس من العام 

نفسه.
املدرب  من جهت���ه، عل���ق 
البرتغالي جوزيه مورينيو على 
مغادرة كاكا لبعثة ريال مدريد 
املتواجدة في والية كاليفورنيا، 
شدد على أنه واثق بأن غياب 
كاكا لن يكون طويال مؤكدا أنه 
سيعتمد على العبني آخرين في 
حال فشله بالتعافي من اإلصابة، 
وقال: »غيابه سيكون انتكاسة 
ألنه واحد من أفضل الالعبني 

في العالم«.

)35( واالرجنتين���ي غونزال���و 
هيغواي���ن بتس���ديدة أرضية 
)63( والبرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو من ضربة حرة )82(، 
وألميركا انريكي إيسكيدا )54( 
واالوروغوياني فيسنتي سانشيز 

.)61(
وشارك رونالدو للمرة االولى 
مع ريال من���ذ خروج بالده من 
أمام اسبانيا في  مونديال 2010 
ال���دور الثاني وحم���ل الرقم 7 
على ظهره بدال من األس���طورة 
راوول املنتقل الى شالكه األملاني، 
وس���جل هدفه من ضربة حرة 

صاروخية.
وغاب عن تشكيلة ريال حارس 
مرماه ايكر كاسياس بطل العالم، 
والعبو الوس���ط البرازلي كاكا، 
تشابي الونسو والهولندي رافايل 

ڤان در ڤارت.

كاناليس سعيد

أكد العب خط الوسط سيرخيو 
كاناليس أنه لن ينسى أبدا ظهوره 
األول مع ريال مدريد وقال: »لقد 
كان حلما أن أك���ون قادرا على 
املشاركة للمرة األولى مع ريال 
مدريد، لدي رغبة كبيرة في التعلم 

واالستمرار في العمل«.
باإلضافة إل���ى ذلك، اعترف 
العب راسينغ سانتاندير السابق 
مبا يدور في صدره عن موسمه 
األول مع النادي امللكي، واضاف: 
»احلقيقة ه���ي أنني ال أفكر في 
الكيفية ألن مشاركتي هذه تعد 
األولى لي ولكنها كانت لطيفة جدا 

وفيها سجلت هدفا ال ينسى«.
هذا وأشاد املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو بعمل سيرخيو 
الشاق خالل األيام السابقة وقال: 
»لم أكن مخطئا حينما راهنت على 
كاناليس هذا العام حيث لم أسمح 
له بالبقاء موسما آخر في راسينغ 

وهو أثبت قوته للجميع«.

واض���اف: »كاكا قريب جدا 
م���ن زمالئه ألنه العب جيد جدا 
ونحن نريد منه أن يكون %100 

ألن ذلك بالنس���بة له سيجعله 
سعيدا ولكن إذا خسرناه لفترة 
من الوقت فسيكون لدينا العبون 

آخرون«.
في غضون ذلك، فاز ريال مدريد 
اإلسباني على أميركا املكسيكي 3 � 

2، في أولى مبارياته الودية ضمن 
جولته االميركية الشمالية حتت 
إشراف مدربه اجلديد البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
أم���ام 47.338 متفرجا على 
ملعب »كاندلستيك بارك« في سان 

فرانسيسكو، سجل لريال العبه 
اجلديد سيرخيو كاناليس بعد 
متريرة من الفرنسي كرمي بنزمية 

أعل���ن نادي بنفيكا بطل البرتغال انه توصل الى اتفاق مع تشلس���ي 
االجنليزي للتخلي عن خدمات العب وسط منتخب البرازيل راميريس مقابل 
22 مليون يورو. وجاء في بيان صادر عن بنفيكا انه توصل الى »اتفاق 
مع تشلسي لضم نهائي واحلصول على احلقوق الرياضية واالقتصادية 
لالعب راميريس سانتوس دو ناسيمنتو مقابل 22 مليون يورو«. وأضاف 
نادي العاصمة البرتغالية ان »االتفاق يصبح نهائيا عندما يجتاز الالعب 
الفحوصات الطبية«. وراميريس هو ثاني العب يتعاقد معه تشلسي هذا 

املوسم بعد االسرائيلي يوسي بنعيون القادم من ليڤربول.

أعلن املتحدث باسم االحتاد 
األرجنتيني لكرة القدم ارنيستو 
شركس بيالو ان مدرب منتخب 
بالده اجلديد سيعني في أكتوبر 
املقبل، مش���يرا ال���ى ان دييغو 
ارمان���دو مارادونا ال���ذي أقيل 
الثالثاء املاضي، بني املرش���حني 
للمنصب. وقال بيالو في تصريح 
لراديو »دييز« احمللي: »اللجنة 
التنفيذية لالحتاد االرجنتيني 

ستجتمع في أكتوبر املقبل لتعيني 
املدرب اجلديد للمنتخب دون ان 
تغلق الباب أمام اي من املدربني 
الذين ميارسون مهنتهم في الوقت 

احلالي«.
وفي معرض رده على سؤال 
حول احتمال تعي���ني مارادونا 
مجددا مدربا للمنتخب، اكد بيالو 
املنتخب  ان »دييغو لم يت���رك 

وسيعود ال محالة«.

اس���تدعى لوران بالن املدرب اجلديد ملنتخب فرنسا لكرة القدم 
مهاجم ريال مدريد االس���باني كرمي بنزمية، العب وس���ط أرسنال 
اإلجنليزي س���مير نصري ومدافع روما االيطالي فيليب مكس���يس 
للعودة الى صفوف املنتخب خل���وض مباراة النرويج الودية يوم 

االربعاء املقبل.

اكتس���ح مان يونايتد اإلجنلي���زي جنوم الدوري 
األيرلندي بنتيجة 7-1 في املباراة التي أقيمت بينهما 
في العاصمة االيرلندية دبلن وشهدت مشاركة جميع 
جنوم »الشياطني احلمر« الذين لعبوا للمرة األولى على 
األراضي األوروبية هذا الصيف بعد انتهائهم من اجلولة 
األميركية. وافتتح التسجيل ملان يونايتد الالعب الكوري 
اجلنوبي بارك جي سونغ في الدقيقة 17 عندما ضغط 
داخ���ل منطقة اجلزاء على أحد املدافعني الذين حاولوا 
مراوغته وأثناء متريره للكرة مد بارك قدمه اليسرى 
في اجتاه الكرة ليحولها داخل الشباك بشكل مفاجئ، 
وتكفل مايكل اوين بإح���راز الهدف الثاني في الدقيقة 
26 إثر هجمة مضادة منوذجية. وفي الش���وط الثاني 

أضاف الوافد اجلديد املكسيكي خافيير هيرنانديز الهدف 
الثالث للشياطني في الدقيقة 47 من تسديدة للكرة من 
ملسة واحدة بعد عرضية اإلكوادوري لويس أنطونيو 
ڤالنسيا الذي س���جل الهدف الرابع في الدقيقة 60 إثر 
تسديدة يسارية داخل منطقة اجلزاء، لينهار أصحاب 
األرض متاما باستقبالهم الهدفني اخلامس والسادس من 
بارك جي سوجن وجوني إيفانز في الدقيقتني 63 و69، 
لكن مولكي أحرز هدف حفظ ماء الوجه لنجوم الدوري 
األيرلندي في الدقيقة 78 حني استغل ثغرة دفاعية في 
العمق لينفرد واضعا الكرة من ملسة واحدة في الشباك، 
وقبل نهاية املباراة ب� 8 دقائق سجل البرتغالي لويس 

ناني الهدف السابع من ركلة جزاء.

أنهى املهاجم البرازيلي روبينيو إعارته التي 
استمرت ستة أش���هر مع نادي سانتوس متألقا 
عندما ساعد الفريق على الفوز بكأس البرازيل، 
وعبر الالعب عن أمله في االس���تمرار مع الفريق 
بعدما أعجبه االستقرار في بالده. وفاز سانتوس 
بكأس البرازيل رغم خسارته 1-2 امام ڤيتوريا في 
لقاء اإلياب، اذ انه فاز 3-2 في النتيجة االجمالية 
للقائي الذهاب واالياب ليرفع الكأس للمرة االولى في 
تاريخه ويتأهل للمنافسة في كأس ليبرتادوريس 
ف���ي العام املقبل. وقال روبينيو الذي ينتمي الى 
نادي مانشستر س���يتي االجنليزي الذي يقوده 
املدرب االيطالي روبرتو مانش���يني بعد املباراة 

انه يرغب في البقاء في البرازيل.  وقال روبينيو 
للصحافيني »آمل ان استمر هنا ألن قلبي هنا وأريد 
البقاء، اال انه البد لي م���ن احلديث الى فريقي.. 
لقد حقق لي سانتوس السعادة واشياء جميلة«. 
وخالل وجود روبينيو مع سانتوس فاز الفريق 
ايضا ببطولة باوليستا احمللية في بداية املوسم. 
في الدقيقة 44 تقدم س���انتوس بهدف أحرزه له 
العبه ايدو دراسينا من ركلة حرة، اال ان واالس 
تع���ادل لڤيتوريا )57(. وأضاف جونيور الهدف 
الثاني لڤيتوريا )77( إال ان الفريق صاحب االرض 
لم يتمكن من الفوز باللقب ألن النتيجة االجمالية 

جاءت في صالح سانتوس.

بطل ركوب األمواج 
يستعرض في شاطئ 

هانتينغتون
ف���ي رياضة ركوب  العالم  بطل 
األم���واج األميرك���ي كيلي س���التر 
يستعرض الى جانب الرصيف خالل 
املفتوحة  أمي���ركا  تصفيات بطولة 
واملقامة على ش���اطئ هانتينغتون 

في والية كاليفورنيا.
ويقام هذا احل����دث مبناسبة مرور 
51 عام���ا على مم���ارس���ة ري��اضة 
ركوب األم��واج في شاطئ هانتينغتون 
ال���ذي يعت��ب���ر مه���د الرياضة في 
كاليفورنيا.              )أ.ف.پ(

روبينيو يرغب في البقاء مع سانتوسمان يونايتد يكتسح نجوم إيرلندا  راميريس إلى »البلوز«

إعالن مدرب »التانغو« القادم في أكتوبر

بالن يستدعي بنزيمة ونصري ومكسيس


