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مايكل أوين يأمل في ارتداء فانيلة المنتخب اإلنجليزي من جديد

 نفى ماسيمو موراتي، رئيس انتر ميالن بطل الدوري االيطالي ودوري ابطال اوروبا، اهتمام 
فريقه بخدمات النجم البرازيلي كاكا الذي لم يقدم الكثير مع ريال مدريد االس���باني منذ انتقاله 

اليه من ميالن االيطالي املوسم املاضي.
 وذكرت صحيفة »كورييري ديلو سبورت« االيطالية في عددها الصادر أمس االول بان موراتي 
على اتصال مبدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاد انتر ميالن املوس���م املاضي 
لثالثية الدوري والكأس احملليني ودوري ابط���ال اوروبا، من اجل التفاوض حول احتمال انتقال 

كاكا الى »نيراتزوري«.

موراتي ينفي اهتمام انتر ميالن بكاكا
أعلن املدير الفني ملنتخب اجنلترا لكرة القدم اإليطالي فابيو كابيللو 
رغبته في اعتزال التدريب بعد انتهاء عقده مع املنتخب االجنليزي 
في عام 2012. وقال كابيللو )64 عاما( في العاصمة البريطانية لندن: 
»عندما ينتهي تعاقدي س���أكون كبيرا في السن وأنا أريد أن أعيش 

بقية حياتي كرجل متقاعد«.
واس���تبعد كابيللو متاما فكرة توقيع أي عقد تدريب في أعقاب 

انتهاء بطولة األمم األوروبية 2012.

كابيللو يرغب في االعتزال عام 2012

والد طومبسون قدم اعتذاراً لها 

زوجة روني تلغي لقاءها به بعد انكشاف خيانة جديدة  تهدد عالقتهما

»الديلي ميل« البريطانية أن فيل 
ايڤرتون يتوعد  جاكيلغا الع����ب 
واين روني جنم مان يونايتد بوقت 
عصيب عندما يلتقي الفريقان غدا 
السبت في إطار الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
واوضح وجاكيلغا أن جماهير 
ايڤرتون ستجعل احلياة صعبة 
عل����ى روني وأكد أيض����ا على أن 
املباراة س����تكون حماسية، يذكر 
أن روني كان يلعب لفريق ايڤرتون 
قبل أن ينتقل إلى مان يونايتد قبل 

ستة أعوام.

من جينيفر«.
موضحا: »لن تتحدث جيني 
عن القضية ألي من الصحف أو 
املجالت مهما كان العرض املقدم 
لها، وهذا ينطبق علي وأشقائها 
الثالثة )ألكس���ندر، تش���ارلي 
وماكس( وغيره���م من أعضاء 
عائلتنا«، وعاد ليؤكد في نهاية 
حديث���ه: »نحن لن نرد على أي 

أسئلة في املستقبل«

جمهور إيڤرتون يتوعد

من جهة اخرى، ذكرت صحيفة 

أي فكرة حول هذه اإلدعاءات، ونحن 
لن نناقش الوضع الراهن مرة أخرى 
بعد هذا البيان، فنحن نحاول تهدئة 
األمور فخالل األيام املاضية حصل 
اضطراب كبير لعائلتنا بسبب هذه 

األخبار«
وتاب����ع: »نحن نح����ب ابنتنا 
جينيفر وسنتعامل مع هذه املسألة 
كأس����رة واحدة، وس����نرى كيف 
سنتحدث معها ولكننا لن نطلع 
وس����ائل اإلعالم عن أي تفاصيل، 
نريد خصوصية أكبر ونحتاج وقتا 
مناس����با للتعرف على التفاصيل 

جنيه إسترليني لليلة الواحدة. 
واك����دت صحيف����ة تلغ����راف 
الس����يد والسيدة  ان  البريطانية 
طومبس����ون، قررا تقدمي اعتذار 
عبر بيان رس����مي قاال فيه: »بعد 
املقاالت التي ظه����رت على صدر 
املتعلقة  الصح����ف اإلجنليزي����ة 
بجينيفر – إبنتن����ا - نود تقدمي 
اعتذارنا اخلال����ص لكولني روني 
وعائلته����ا، ونحن نع����رف تأثير 
املوضوع عليه����م، وأنا وزوجتي 

لن نتغاضى عن ما حدث«.
واضاف البيان: »لم تكن لدينا 

إغواء من جان���ب روني وفقا 
لصحيفة »ديلي ميرور«.

والدا فتاة الهوى يعتذران

وفي غضون ذل����ك، أقدم والد 
اله����وى اإلجنليزية  ووالدة فتاة 
جينيفر طومبسون على خطوة 
جريئة أمام اإلعالم احمللي والعاملي 
أمس االول بعد كش����ف فضيحة 
ابنتهما مع جنم مان يونايتد روني 
بتقدمي االعتذار لزوجة األخير كولني 
على اخلطأ الذي ارتكبته جينيفر 
بإقامتها عالقة مع روني مببلغ 1200 

انتهاءه من املشاركة مع املنتخب 
االجنليزي حيث كان سيشرح 
تفاصيل العالقة املشبوهة التي 

جمعته بجينيفر طومبسون.
وقال روني )24 عاما( ألحد 
أصدقائه أن كولني لن تسامحه 
هذه املرة فقد سبق وسامحته 
أكث���ر من م���رة عل���ى أخطاء 

مماثلة.
وفي نفس السياق، وفي تطور 
جديد أعلنت شركة اخلطوط 
اجلوية البريطانية أمس االول 
أن موظف���ة تعرضت حملاولة 

لالتفاق عل���ى موعد املواجهة 
يوم األربع���اء لكن فور عودة 
روني إلى إجنلترا قررت كولني 

إلغاء املوعد فجأة«.
وق���ام روني حس���ب قول 
صحيفة »ذا صن« بإقامة عالقة 
جنسية مزدوجة في وقت واحد 
مع جين���ي وهيلني أثناء فترة 

أعياد امليالد.
وكان���ت كولني مس���تعدة 
لالس���تماع لقصة زوجها قبل 
أن تتخذ جتاه أي قرار إيجابي 
ف���ي اعقاب  أو س���لبي وذلك 

رفضت كول���ني ماكلوغني 
زوج���ة جن���م م���ان يونايتد 
واملنتخب االجنليزي واين روني 
مقابلة زوجها بعدما وصلتها 
أنباء جديدة ع���ن خيانته لها 
الفتيات الشقراوات  مع إحدى 
وهو في حالة سكر تام خالل 

إحدى احلفالت.
وكان روني قد حقق الفوز 
مع منتخب بالده في التصفيات 
املؤهلة لكأس األمم االوروبية 
2012 على سويس���را 3-1 يوم 
الثالثاء املاضي واستطاع إحراز 
هدفه األول هذا العام بقميص 
»األس���ود الثالث���ة« بعد فترة 

جفاف طويلة.
وكشفت الصحافة اإلجنليزية 
أمس عن املزيد من التطورات 
في قضية خيانة روني لزوجته 
فقبل إقامته عالقة جنسية مع 
فتاة الهوى اإلجنليزية جينيفر 
طومبسون )21 عاما( أكثر من 
سبع مرات في أهم فنادق مدينة 
مانشستر وأمام أعني زمالئه في 
»الشياطني احلمر« اقام عالقة 
اخرى مع فتاة ش���قراء تدعى 
هيلني ووصلت هذه املعلومات 
لكولني قبل وصوله إلى إجنلترا 
قادما من سويسرا، لتقرر إلغاء 
موعدها لالستماع لتبريراته.

وق���ال مصدر مق���رب من 
الزوجني أمس اخلميس لصحيفة 
»ذا صن« البريطانية: »كولني 
رفض���ت مقابلة رون���ي، فقد 
الهاتف  حتدث الطرف���ان عبر 

جينيفر طومبسون صاحبة الوجه اجلديد لفضيحة روني عالقة واين روني بزوجته كولني ماكلوغني تسير الى مصير مجهول

كلوزه لتحطيم 
رقمي ماتيوس ومولر 

قطر مستعدة الستقبال  عائدات قياسية لـ »الريال« 
مفتشي »فيفا«

 أوضح الرئيس التنفيذي مللف 
قطر 2022 الستضافة كأس العالم 
لكرة القدم حسن الذوادي ان قطر 
مستعدة الستقبال فريق التفتيش 
التابع لالحتاد الدولي من 13 الى 
17 اجلاري للوقوف على امكانيات 
قطر. وقال ال����ذوادي »ان اللجنة 
املسؤولة عن امللف وضعت جدوال 
لزيارة فريق التفتيش يتفق متاما 
مع شروط فيفا، وستكون مالعب 
س����تاد خليفة واكادميية اسباير 
وستاد جاسم بن حمد بنادي السد 
في مقدمة املنشآت الرياضية التي 
يزورها الوفد«. واش����اد »بالدعم 
الذي يلقاه امللف القطري س����واء 
من احلكومة او اجلماهير القطرية 
والت����ي تلعب دورا هاما في امللف 
مب����ا تظهره من ش����غف واهتمام 
بلعبة كرة القدم«. وستكون قطر 
احملطة التاسعة واالخيرة لوفد فيفا 
الذي سبق ان زار اليابان وكوريا 
اجلنوبي����ة واس����تراليا وهولندا 
وبلجيكا )ملف مشترك( وروسيا 

واجنلترا والبرتغال. 
 وسيختار األعضاء ال� 24 في 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
اسمي الدولتني املضيفتني ملونديالي 
2018 و2022 في 2 ديسمبر املقبل، 
علما ان النسخة املقبلة تستضيفها 

البرازيل عام 2014. 

هوفنهايم يواجه شالكه 

ثالثة أسماء مرشحة لتدريب األرجنتين

اعلن مهاجم بايرن ميونيخ االملاني املخضرم ميروسالف 
كلوزه في تصريح نشرته الصحف احمللية أمس انه يسعى 
الى حتطيم الرقمني القياس���يني للوثر ماتيوس وغيرد مولر 
في عدد املباريات واالهداف مع املنتخب االملاني على التوالي، 
وقال كلوزه لصحيفة »بيلد«: »هدفي تخطي الرقمني القياسيني 

ملاتيوس ومولر«.
 وكان كلوزه )32 عاما( س���جل هدفني من اصل 6 اهداف 
في املباراة التي تغلبت فيها املانيا على اذربيجان )6-1( في 
تصفيات املجموعة االولى املؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 
2012 رافع���ا بذلك رصيده من االه���داف الى 55 هدفا في 103 

مباريات. 
واضاف كلوزه »من السذاجة تشبيهي مبولر لكني اسعى الى 
معادلة رقمه، اما بالنسبة الى ماتيوس فيبقى تخطي رقمه هدفا 

لكنه سيكون اصعب«.

 أعلن ريال مدريد االسباني انه حقق في موسم 2009-2010 ارتفاعا 
في ارباحه الصافية 11.5% مقارنة باملوسم الذي سبقه، مشيرا الى ان 

العائدات التي حققها هي االعلى بني املؤسسات الرياضية في العالم.
 وذكر ريال مدريد الذي خرج خالي الوفاض املوسم املاضي من ناحية 
االلقاب، ان ارباحه السنوية وصلت الى 24 مليون يورو املوسم املاضي، 
مقابل 21.5 مليون يورو في موسم 2008-2009.  واعلن النادي امللكي 
ان اجمالي ايراداته ملوسم 2009-2010 بلغ 442.3 مليون يورو، اي اكثر 
ب� 8.6% من موسم 2008-2009، مشيرا الى انها »االعلى بالنسبة الي 
مؤسسة رياضية في العالم«، كما ذكر ريال ان ديونه الصافية انخفضت 
بقيمة 25.1% لتصل الى 244.6 مليون يورو.  وادرج ريال مدريد كأكثر 
اندية كرة القدم دخال في العالم، متقدما على غرميه التقليدي برشلونة 
ومان يونايتد االجنليزي، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته مؤسسة 
ديلويت االستشارية عن اندية كرة القدم في مارس املاضي. واستفاد 
كل من ريال مدريد وبرش����لونة في االونة االخيرة من قفزة كبيرة في 

االرباح الناجمة عن حقوق البث التلفزيوني.

تفتت���ح املرحلة الثالثة من الدوري االملاني لكرة القدم اليوم 
فيلتقي هوفنهامي املتصدر مع شالكه في الساعة ال� 9:30 مساء 
بتوقيت الكويت عل���ى قناة دبي الرياضية االول حصد العالمة 
كاملة بست نقاط، والثاني لم يحصل على اي نقطة حتى االن. 
هوفنهامي يأمل في مواصلة انطالقته القوية، فبعد ان اكتس���ح 
فيردر برمين في املرحلة االولى 4-1، تغلب على سانت بولي 0-1، 
ليتصدر الترتيب بفارق االهداف امام كايزرسلوترن وماينتس 

وهامبورغ وهانوڤر.

أكد املدير الرياضي للمنتخب األرجنتيني كارلوس بيالردو أن هناك 
ثالثة أسماء مرشحة لتولي منصب مدرب املنتخب األرجنتيني خلفا 
للمقال دييغو مارادونا. ولم يخف بيالردو س����عادته باملستوى الذي 
ظهر به منتخب التانغو أمام نظيره اإلسباني في مباراة أول من أمس 
والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح االرجنتني، في الوقت الذي رفض فيه 
التحدث عن إمكانية استمرار املدرب املؤقت جوليو باتيستا في منصب 

املدير الفني للمنتخب األول حتى انتهاء كوبا أميركا املقبلة.
وبحسب التقارير الصحافية األرجنتينية، فإن املدرب الذي يدعمه 
كثيرا بيالردو لتولي منص����ب مدرب منتخب التانغو هو أليخاندرو 

سابيا املدير الفني احلالي إلستوديانتس دي ال بالتا.

شالكه يقدم هونتالر رسميًا لوسائل اإلعالم

قدم نادي ش����الكه األملاني لكرة الق����دم مهاجمه 
الهولندي اجلديد كالس يان هونتالر رسميا بعد أن 
سجل خمسة أهداف ملنتخب بالده في التصفيات املؤهلة 

لكأس األمم األوروبية املقبلة )يورو 2012(.
وانضم هونتالر )27 عاما( لشالكه قادما من ميالن 
اإليطالي مقابل نح����و 14 مليون يورو )17.8 مليون 
دوالر(. ومت تأجي����ل التقدمي الرس����مي لالعب لنحو 
أسبوع بسبب مش����اركته مع املنتخب الهولندي في 

تصفيات يورو 2012. 
وقال هونتالر »أريد أن أسجل أكبر عدد من األهداف 
مع شالكه، أريد أن ألعب وهو ما لم استطع حتقيقه 
مؤخرا م����ع ميالن«، وأجرى املدي����ر الفني فيليكس 
ماغات تغييرات جوهرية على الفريق مقارنة باملوسم 
املاض����ي، حيث انضم هونت����الر ملجموعة أخرى من 
الالعبني املتميزين أمثال االسباني املخضرم راوول 

غونزاليس.

صربيا تقصي إسبانيا في مونديال »السلة«
املنتخب الصرب���ي نظيره  ج���رد 
االسباني من لقبه وبلغ الدور نصف 
النهائي من كأس العالم لكرة الس���لة 
املقامة حاليا ف���ي تركيا بالفوز عليه 

92-89 في اسطنبول.
وتلتقي صربيا في دور االربعة مع 
تركيا املضيفة التي واصلت عروضها 
املميزة وتغلبت على سلوڤينيا بسهولة 

تامة 68-95.
املتوج  املنتخ���ب الصربي  ويدين 
باللقب العاملي في 5 مناس���بات خالل 
حقبة يوغسالفيا )1970 و1978 و1990 
و1998 و2002(، بتأهله الى دور االربعة 
الى العب اوملبياكوس اليوناني ميلوس 
تيودوسيتش الذي سجل ثالثية الفوز 
قبل ثالث ثوان فقط على صافرة النهاية، 
مانحا بالده الثأر النها كانت خسرت 
امام االس���بان العام املاضي في نهائي 

كأس اوروبا وبفارق 22 نقطة.
وجاءت املباراة حامية الوطيس اذ 
كانت النتيجة متقاربة جدا حيث انهى 
الصرب الربعني االولني ملصلحتهم 27-
23 و22-18، قبل ان يرد االس���بان في 

الثالث 18-23.
وكان التعادل سيد املوقف في الربع 
االخي���ر 25-25، واعتق���د اجلميع ان 
املواجهة تتجه الى شوط اضافي بعدما 
ادرك مارك غازول التعادل الس���بانيا 
89-89 قبل 25 ثانية على النهاية، اال 
ان تيودوسيتش خطف الفوز للصرب 

في الوقت القاتل.

عالميةمتفرقات 

 اعرب قلب دفاع منتخب اجنلترا لكرة القدم 
ريو فرديناند عن امله ف���ي أن يعيد اليه املدرب 
االيطالي فابيو كابيللو اس���ناد شارة القائد التي 
كان يحملها حتت اش���راف السويدي زفن غوران 
اريكسون. اسند كابيللو شارة قائد املنتخب الى 
جون تيري، ولم يتمكن ريو فرديناند من استعادتها 

بسبب االصابة.
 أعلن نادي ارس��نال صاحب املركز الثاني في 
الدوري االجنليزي لكرة ان مهاجمه الدولي الهولندي 
روبن ڤان بيرس��ي الذي يعاني من اصابة في كاحله 
س��يبقى بعيدا ع��ن املالعب حتى منتص��ف اكتوبر 

املقبل.
 أكد نادي أستون ڤيال اإلجنليزي لكرة القدم 
تعاقده مع املدير الفني الفرنسي جيرارد اولييه.

 أعلن نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي لكرة 
القدم أن مهاجمه اإليطالي الدولي الشاب ماريو بالوتيللي 
س��يغيب عن صفوف الفريق لفترة تصل إلى س��تة 

أسابيع بعد إجراء جراحة في الركبة.
وانتقل بالوتيللي إلى مانشستر سيتي هذا الصيف 
قادما من انتر ميالن اإليطالي، ويعود الالعب إلى ميالنو 

إلجراء اجلراحة في غضروف الركبة.
 سافر االرجنتيني ريكاردو الفولبي مدرب 
املكسيك السابق إلى كوستاريكا حيث يتوقع أن 
يتولى تدريب منتخب هذا البلد الواقع في أميركا 

الوسطى.
 قدم مدير الكرة للمنتخب البلغاري لكرة القدم 
ناسكو سيراكوف استقالته من منصبه بعد خسارة 
الفريق ثاني مباراة على التوالي في التصفيات املؤهلة 
لكأس األمم األوروبية املقبلة )يورو 2012( حسبما أكدت 
وسائل اإلعالم احمللية، وجاء قرار سيراكوف بعد يوم 

من استقالة املدير الفني ستانيمير ستويلوف. 

أوين: لم أفقد األمل  
في العودة إلنجلترا

اليزال العب مان يونايتد مايكل 
أوين ميني النفس بالعودة ملنتخب 
بالده اإلجنليزي خاصة بعد تعافيه 
من اإلصابة التي ابعدته عن الفريق 
لفترة طويلة وبالتحديد منذ مباراة 
نهائي كأس الكارلينغ التي فاز بها 
الش���ياطني احلمر على استون ڤيال 
2-1 في فبراير املاضي قبل أن يعود 

في بداية املوسم احلالي.
واوضح اوين أنه يتدرب بكل قوته 
حتى يعود لسابق عهده، مشيرا إلى 
أنه يأمل ف���ي ابتعاد اإلصابات عنه 

والتي حتاصره منذ سنني.
وقال مهاجم مان يونايتد لشبكة 
»سكاي سبورتس« البريطانية: »لقد 
املنتخب اإلجنليزي  لعبت بقميص 
في 89 مب���اراة، أنا في املنتخب منذ 

أن كنت في سن ال� 18».
واضاف: »لسوء حظي حاصرتني 
اإلصابات في آخر موسمني وبالتالي 
ابتعدت عن املنتخب، واآلن تعافيت 
من اإلصاب���ة اللعينة وآمل أن اعود 
للمنتخ���ب من جدي���د.. كابيللو لم 
يظلمني، فكما قل���ت اإلصابات هي 
التي ابعدتني عن املنتخب، حقا أنا 

حزين لغيابي طوال هذه الفترة«.

)أ.ف.پ(كالس يان هونتالر يتسلم فانيلة شالكه من املدرب فيليكس ماغات

)أ.پ(الصربي ميلوس تيودوسيتش حلظة تصويبه الكرة القاتلة


