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 قام الالعب االرجنتيني ليونيل ميسي بتحقيق حلم طفل  49 
في العاشرة من عمره اسمه سفيان فقد رجليه ومت عالجه في 
أحد مشافي برشلونة، حيث تبادل معه مترير الكرة اكثر من 
مرة، ليشعر الطفل بالسعادة. وعبر سفيان عن فرحته الكبيرة 
ألنه يحب النادي الكاتالوني بشـــدة إذ إنه وضع ألوان علم 
برشلونة (البلوغرانا) على ساقه االصطناعية، وأضاف أنه 

حقق حلمه بلقاء العبه املفضل وصديقه اجلديد ميسي. 

 رزق بطل املالكمة األميركي السابق مايك 
تاســـون بطفل ثامن بعد والدة ابن جديد له 
من زوجته الكيها سبايســـر تايسون. وأفاد 
موقع «رادار أوناليـــن» األميركي بأن زوجة 
تايســـون أجنبت الطفل األول لهما بعد وفاة 
ابنتهما املفاجئة إيكزودس (٤ ســـنوات) في 
مايو ٢٠٠٩.وقال مصدر مقرب من الزوجني ان 

«مايك والكيها سعيدان جدا واجلميع على خير 
ما يرام». يشـــار إلى ان تايسون الذي تزوج 
بعد ١٠ أيام على وفاة ابنته لم يختر بعد اسما 
البنه اجلديد. ويذكر ان تايســـون (٤٤ سنة) 
والكيها (٣٢ سنة) هما والدان البنة تدعى ميالن 
فيما لبطل املالكمة السابق ٦ أطفال آخرين من 

عالقات سابقة.

 تايسون أب للمرة الثامنة ميسي حقق حلم طفل فقد رجليه

 اختار مدرب املنتخب البرازيلي لكرة القدم مانو 
مينيزيس حارس انتر ميالن االيطالي جوليو سيزار 
ضمن الئحة تضم ٢٣ العبا للمشــــاركة في املباراة 
الدولية الودية ضد فرنسا في ٩ فبراير املقبل. وغاب 
عن هذه التشكيلة ناني وكاكا العبا باريس سان جرمان 
الفرنسي وريال مدريد االسباني. وكان سيزار غاب 
عن املشاركات الدولية مع منتخب بالده منذ مونديال 
٢٠١٠ بسبب اإلصابات املتكررة، في حني ان كاكا عاد 
الى ريال مدريد مطلع يناير اجلاري بعد غيابه عن 
املالعب منذ أغسطس إلصابته في ركبته اليسرى، 
وهنا التشكيلة: للمرمى: جوليو سيزار (انتر ميالن) 

وغوميش (توتنهام) ونيتو (فيورنتينا). وللدفاع: 
دانيال الفيس ومارسيلو (ريال مدريد) ودافيد لويز 
ولويزاو (بنفيكا) وتياغو سيلڤا (ميالن) واندريه 
سانتوس (فنربغشــــة) وبرينو (بايرن ميونيخ) 
ورافائيل (مان يونايتد). وللوسط: أندرسون (مان 
يونايتد) ولوكاس (ليڤربول) وراميريش (تشلسي) 
وســــاندرو (توتنهام) واليــــاس (اتلتيكو مدريد) 
وهرنانيس (التسيو) وجادسون (شاختار) وريناتو 
اوغوستو (باير ليڤركوزن). وفي الهجوم: روبينيو 
والكســــندر باتو (ميالن) واندريه (دينامو كييڤ 

األوكراني) وهولك (بورتو). 

 اختار مدرب املنتخب البرازيلي لكرة القدم مانو 
مينيزيس حارس انتر ميالن االيطالي جوليو سيزار 

وغوميش (توتنهام) ونيتو (فيورنتينا). وللدفاع: 
دانيال الفيس ومارسيلو (ريال مدريد) ودافيد لويز  مينيزيس حارس انتر ميالن االيطالي جوليو سيزار 
وغوميش (توتنهام) ونيتو (فيورنتينا). وللدفاع: 
دانيال الفيس ومارسيلو (ريال مدريد) ودافيد لويز 

 التوغولي اميانويل اديبايور ينتقل من مانشستر سيتي الى ريال مدريد 

 ريكاردو وكاكا
   أبرز الغائبين عن تشكيلة 

البرازيل
 

(رويترز)  فرحة مهاجم مان يونايتد دميتار برباتوف عقب تسجيله في مرمى بالكبول         

 أتلتيكو مدريد رفض ٤٥ مليون يورو النتقال أغويرو

 أرسنال إلى نهائي «الرابطة».. وباليرمو إلى نصف النهائي وصراع بين يوڤنتوس وروما

 أديبايور إلى ريال مدريد حتى نهاية الموسم

 مان يونايتد يحّلق في الصدارة بفوز صعب على بالكبول

 أكد نادي ريال مدريد االسباني 
انه ضم باإلعارة التوغولي اميانويل 
اديبايور مهاجم مانشستر سيتي 
االجنليزي الى صفوفه حتى نهاية 
املوسم. وبث النادي امللكي بيانا على 
موقعه االلكتروني جاء فيه «توصل 
ريال مدريد ومانشستر سيتي الى 
اتفاق ينص علـــى اعارة اديبايور 
حتى نهاية املوسم». وكانت الصحف 
االسبانية اشارت الى اتفاق وشيك 
بني اجلانبني، وقالت صحيفة «آس» 
على موقعها االلكتروني ان اديبايور 
(٢٦ عاما) قد ينتقل الى ريال مدريد 
على سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم 
لسد الفراغ الناجم عن غياب الدولي 
االرجنتيني غونزالو هيغوين عن 
املالعـــب حتى نهاية املوســـم بعد 

خضوعه لعملية جراحية.
  من جانبهـــا، كتبت «ماركا» ان 
اتفاقا بهذا الشـــأن قـــد يوقع «في 
الســـاعات القليلة املقبلـــة»، فيما 
اعتبرت اإلذاعة الرسمية ان االتفاق 
اجنز. وكان النـــادي امللكي حاول 
استعادة مهاجمه السابق الهولندي 
املخضرم رود ڤان نيستلروي من 
هامبورغ األملاني لكنه اصطدم برفض 
األخير. وكشفت «ماركا» ان املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو يعتبر 
اديبايور «من اولوياته» وهو مصر 
على ضمه الى فريقه قبل اقفال باب 
االنتقاالت الشـــتوية نهاية الشهر 
اجلـــاري. ويصـــر مورينيو على 

 أفلت مان يونايتــــد املتصدر 
مــــن هزمية أولى وحــــول تخلفه 
الى  أمام مضيفه بالكبــــول ٠-٢ 
فوز ٣-٢ في مبــــاراة مؤجلة من 
املرحلة السادسة عشرة في الدوري 
االجنليزي لكرة القدم أقيمت أول 
من أمس. على ملعــــب بلومفيلد 
رود، فاجأ بالكبول ضيفه بهدف 
مبكر مع انتهاء ربع الساعة االول 
بعدما أرسل تشارلي آدم الذي حامت 
الشكوك حول مشاركته في اللقاء، 
كرة عارضية قابلها املدافع كريغ 
كاثكارت برأسه ووضعها على يسار 
احلارس الهولندي املخضرم ادوين 
فان در سار (١٥). وسيطر بالكبول 
على معظم مجريات االول وهدد 
مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة، 
البلغــــاري دمييتار  بينما أضاع 
بربادوف الذي هز السبت املاضي 
شباك برمنغهام ٣ مرات (٥-٠)، 
أضاع ابرز فرصــــة ملان يونايتد 
(٣٩). وأنقذ فان در سار مرماه من 
هدف مؤكد عندما حول الى ركنية 
قذيفة أطلقها ديڤيد فوغان بيسراه 
من خارج املنطقة، لكنه لم يستطع 
ان مينع رأســــية دادلي جونيور 
كامبل الذي تابع الكرة املرفوعة من 
هذه الركنية معلنة الهدف الثاني 

ألصحاب االرض (٤٣).
  وفي الشوط الثاني، حاصر مان 
يونايتد مضيفه الذي اعتمد الدفاع 
املكثف واللصيق مبعظم عناصره، 
وحصل الفريــــق الزائر على عدة 
فرص أبرزها للويلزي راين غيغز 
الذي نزل في بداية هذا الشوط، اثر 
ركينــــة ابتعدت عن القائم االمين 

ارسنال مقابل ٣٥ مليون يورو، لكنه 
لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة 
املدرب االيطالي روبرتو مانشيني 
الذي عزز ترسانته الهجومية بضم 
االيطالي ماريو بالوتيلي الصيف 
املاضـــي والبوســـني ادين دزيكو 
منذ ايام معدودة اضافة الى تيڤيز 

والبرازيلي جو.
  من جانب آخر، أقر مدير نادي 
أتلتيكو مدريـــد ميغل أنخل جيل 
بأن ناديه رفض عرضا قدمه جاره 
وغرميه ريال مدريد لضم املهاجم 
الدولي االرجنتيني سيرجيو أغويرو 
مقابل ٤٥ مليون يورو. وقال جيل 
ملوقع فريق أتلتيكـــو االلكتروني 
«تلقينا عرضني االسبوع املاضي، 
احدهما من ريال مدريد لضم أغويرو 
مقابـــل ٤٥ مليون يورو، وآخر من 
تشلسي (االجنليزي) لضمه و(املدافع 
االوروغوياني دييغو) غودين مقابل 
٦٠ مليون يورو». وتابع جيل «رفض 
أتلتيكو مدريد العرضني». وكشفت 
اذاعة «كادينا سير» ان ريال مدريد، 
وصيف بطل املوسم املاضي وثاني 
الترتيب احلالي، يسعى الى التعاقد 
مع اغويـــرو، وان «اتلتيكو مدريد 
يتوقع ان يقـــوم جاره بدفع قيمة 
البند اجلزائي اخلاص» املقدر بنحو 
٤٥ مليون يورو. يذكر ان اتلتيكو 
مدريد مدد مؤخرا عقد اغويرو ملدة 

عامني حتى ٢٠١٤. 

وابتعد مجددا بفارق ٥ نقاط عن 
مطارده ارسنال.

  وفي مباراة مؤجلة من املرحلة 
ذاتها، سقط ويغان في عقر داره 

امام استون فيال ١-٢.
  من جانب آخر وفي كأس رابطة 
االندية االجنليزية احملترفة تأهل 
ارســــنال الى املباراة النهائية اثر 
فوزه على ضيفه ايبسويتش تاون 
(درجة اولى) ٣-٠ في اياب نصف 
النهائي.على ستاد االمارات، عوض 
ارسنال خسارته ذهابا ٠-١ بفضل 
الدمناركي نيــــكالس بندتنر(٦١) 
والفرنســــي لوران كوسيلني من 
ضربة رأس (٦٤) وقائده االسباني 

فرانسيسك فابريغاس (٧٧).

  كأس ايطاليا

  تأهل باليرمو الى الدور نصف 
النهائي فــــي كأس ايطاليا بفوزه 
على ضيفه بارما بركالت الترجيح 
٥-٤ بعد تعادلهما ٠-٠ في الوقتني 
االصلي واالضافــــي. ويلعب في 
ربع النهائي اليوم يوڤنتوس مع 

روما.

  كأس ألمانيا

  فاز شالكه على ضيفه نورمبرغ 
٣-٢ بعــــد التمديــــد وتأهــــل الى 
الــــدور نصف النهائــــي في كأس 
أملانيا. وسجل السويسري ماريو 
غافرانوفيتــــش (١٤) والكرواتي 
ايفــــان راكيتيتش (٥٨) ويوليان 
دراكســــلر(١١٩) اهداف شــــالكه، 
ويوليان شــــايبر (٤ و٣٢) هدفي 

نورمبرغ.  

التعاقد مع مهاجـــم صريح خالل 
الشـــتوية رغم  فتـــرة االنتقاالت 
وجود الفرنسي كرمي بنزمية الذي 
قاد النادي امللكـــي الى الفوز على 

مايـــوركا (١-٠) االحد في الدوري 
احمللي، وهو األمر الذي دفع مدير 
النادي االرجنتيني خورخي فالدانو 
للدفاع عن مهاجم ليون الســـابق، 

معتبرا ان املدرب البرتغالي لم مينح 
الفرنسي الفرصة إلثبات نفسه. يذكر 
ان اديبايور انضم الى مانشســـتر 
ســـيتي في صيف ٢٠٠٩ قادما من 

(٦٤). وأجرى مدرب مان يونايتد 
اليكس فيرغسون تغييرا فاخرج 
واين روني واشــــرك املكســــيكي 
خافيير هرنانديز فتكثف الهجوم 
واشتد احلصار وقلص الفارق بعد 
تناقل الكرة بني البرتغالي لويس 
ناني واالسكوتلندي دارن فليتشر 

الذي عكسها على باب املرمى ووضع 
برباتوف قدمه في طريقها وحولها 
الى الشباك (٧٢).وتساعد البديالن 
على تسجيل الهدف الثاني وإدراك 
التعادل فأرسل غيغز كرة بينية 
الى هرنانديز داخل املنطقة تابعها 
االخير بيمناه من عند نقطة اجلزاء 

.(٧٤)
  وضــــرب برباتــــوف مصيدة 
التســــلل بعد مناولة طويلة من 
منطقة فريقه وســــار بالكرة في 
اجلهة اليسرى حتى دخل املنطقة 
وسددها في املرمى مسجال هدفه 
الثاني اليوم والتاســــع عشر في 

البطولة معززا صدارته لترتيب 
الهدافني (٨٨).واحتســــب احلكم 
بيتر والتــــر ١٠ دقائق كوقت بدل 
من ضائع لم يستثمرها مان يونايتد 
الفريق  الذي احكم احلصار على 
احمللي، بالشــــكل املطلوب. ورفع 
مان يونايتد رصيده الى ٥١ نقطة، 

  هدد السكرتير العام لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
جيروم فالكه االحتاد األوكراني لكرة القدم باالســــتبعاد من 
املنافســــات الدولية ما لم تنته اخلالفــــات داخل احتاد الكرة 
بشكل فوري، حسبما ذكرت تقارير إعالمية. وقال فالكه في 
خطاب أرسله إلى االحتاد األوكراني لكرة القدم: «سيتم حرمان 
املنتخبات والفــــرق األوكرانية من أي محادثات رياضية مع 

أي مسؤول بالفيفا».
ــد مدربه ميركو  ــادي هانوڤر االملاني انه مدد عق    أعلن ن
سلومكا حتى ٢٠١٣. واكد النادي على موقعه في شبكة االنترنت 
«ان سلومكا الذي حقق نتائج جيدة مع الفريق منذ مطلع املوسم 
ــياء كثيرة مع الالعبني خالل املوسم املاضي الذي  احلالي قدم اش
ــظ فيه على بقاء الفريق ضمن دوري االضواء ومن ثم تقدمي  حاف

بداية موسم رائع حتى اآلن هذا العام».
   استكمل نادي وست هام اإلجنليزي إجراءات التعاقد 
مع العب خط الوسط جاري أونيل (٢٧ عاما) من ميدلسبره 
وذلــــك بعقد ميتد لعامني ونصف العام. وقضى أونيل عامني 
في نادي وست هام كالعب شاب، واعترف الالعب اليوم بأنه 
يشعر بأنه «عاد لبيته». وقال أونيل على املوقع اإللكتروني 
للنادي «أشــــعر بالســــعادة فعال لتعاقدي (مع وست هام).. 

حدث كل ذلك بسرعة فائقة».
   أكدت ادارة نادي فيردر برمين األملاني ان لديها ثقة كاملة 
باملدرب توماس شاف واملدير الرياضي كالوس الوفس رغم احتالل 
الفريق املركز الرابع عشر في الدوري احمللي. وصرح رئيس مجلس 
اإلشراف على فيردر برمين هوبرتوس هيس ـ غرونفالد إلحدى 
الصحف احمللية ان «اإلدارة الرياضية التزال موضع ثقتنا الكاملة. 

نحن مقتنعون بأنهم سيعيدون األمور الى نصابها».
   صعد داالس مافريكس الى املركز الثاني في مجموعة 
اجلنوب الغربي بفوزه على لوس اجنيليس ليكرز ١١٢ ـ ١٠٥ 
ضمن دوري كرة الســــلة االميركي للمحترفني. وأحلق لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوسمني األخيرين خسارة 
ثقيلة بضيفه يوتا جاز ١٢٠ـ  ٩١ على ملعب «ستايبلز سنتر» 

أمام ١٨٩٩٧ متفرجا.
ــا الى الدور     تأهل البريطاني اندي موراي املصنف خامس
ــتراليا املفتوحة للتنس على مالعب  نصف النهائي من بطولة اس
مدينة ملبورن، أول البطوالت الـ ٤ الكبرى، بفوزه على األوكراني 
ــات  ــندر دولغوبولوف املصنف ٤٦ في العالم. وفي منافس الكس
ــية فيرا زفوناريفا املصنفة ثانية موعدا  السيدات ضربت الروس
ــترز. وتلعب  ــف النهائي مع البلجيكية كيم كليس في الدور نص
ــة اولى عامليا مع الصينية  ــة كارولني فوزنياكي املصنف الدمناركي

لي نا في اول مباريات نصف النهائي اليوم. 

 عالمية متفرقات 

 غياب كاكا عن تشكيلة البرازيل أمام فرنسا وديًا

 روبن باق مع بايرن ميونيخ لمدة طويلة
  أكــــد الهولندي الدولي اريني روبن في تصريح نشــــرته الصحف 
األملانية انه يرى نفسه باقيا لفترة طويلة مع بايرن ميونيخ األملاني، 
وينتهي عقد روبن مع الفريق الباڤاري عام ٢٠١٣. وأوضح روبن ملجلة 
«سبورت بيلد»: «اعتقد ان مستقبلي املهني سيستمر لفترة طويلة مع 
بايرن»، مضيفا: «انا سعيد كوني باقيا مع بايرن ميونيخ، ففي عالم 
كرة القدم ال ميكننا التخطيط ألشياء كثيرة وعلينا االكتفاء مبا نحن 
عليه، وأنا أريد هنا ان أمتتع بفرصة معاودة لعب كرة القدم». وعاد 
روبن أفضل العب في الدوري األملاني املوسم املاضي، الى املالعب في 
املرحلة الثامنة عشرة وافتتح التسجيل للفريق الباڤاري في مباراته 
امام كايزرســــلوترن (٥ ـ ١) في املرحلة الثامنة عشــــرة، وهو الهدف 

االول له مع النادي الباڤاري منذ مايو املاضي. 

 بابل ينضم الى هوفنهايم
  أعلن نادي هوفنهامي االملاني ان الدولي الهولندي راين بابل مهاجم 
ليڤربول االجنليزي وقع عقدا معه حتى ٢٠١٣ لقاء ٧ ماليني يورو.وقال 
مدرب هوفنهامي ارنست تانر «نحن فخورون بانضمام راين بابل الى 
صفوفنا، فهو العب يتمتع بخبرة دولية، فضال عن كونه قادما الينا 
من ناد عريق مثل ليڤربول االجنليزي». ويبدأ بابل الذي سبق له ان 
دافع عن ألوان اياكس أمســــتردام الذي بدأ مسيرته معه، مشواره مع 
هوفنهامي السبت ضد شالكه في الدوري احمللي.وكان االسكوتلندي كيني 
دالغليش مدرب ليڤربول اكد بقاء بابل مع الفريق الشمالي العريق الذي 
انضم اليه قبل ٣ اعوام ونصف العام دون ان يضمن مكانه اساسيا، 

وخاض معه ٨٩ مباراة حتى اآلن سجل خاللها ١٢ هدفا.
 

 السجن ٢٤٠ عامًا للهوليغانز 
  في صربيا لقتلهم مشجعًا فرنسيًا

  أصدرت محكمة بالعاصمة الصربية بلغراد حكما بسجن ١٤ مشجعا 
صربيا مشاغبا (هوليغانز) ملدة إجمالية تبلغ ٢٤٠ عاما بعد تورطهم 
في قتل مشجع فرنســــي عام ٢٠٠٩. وحكمت احملكمة على دجوردي 
بريليتش وديغان بوزيجاتشا غيابيا بالسجن ملدة ٣٥ و٣٠ عاما وذلك 
في ختام احملاكمة التي استغرقت ٧ أشهر، كما أصدرت حكما بالسجن 
ملدة ٣٠ عاما على كل من ليوبومير ماركوفيتش وإيفان جركوفيتش 
بينما تراوحت األحكام على باقي املتورطني بني ١٢ و١٤عاما. وســــافر 
املشجع الفرنسي تاتون إلى بلغراد في عام ٢٠٠٩ ملشاهدة املباراة بني 
فريقه تولوز الفرنسي وفريق بارتيزان بلغراد الصربي في مسابقة 

الدوري األوروبي (كأس االحتاد األوروبي سابقا). 

 عناد ڤان غال سر رحيل ڤان بومل لميالن
  كشــــف قائد بايرن ميونيخ األملاني الســــابق الهولندي مارك ڤان 
بومل في الصحافة األملانية ان الســــبب الرئيسي الذي دفعه لالنتقال 
الــــى ميالن االيطالي هو مدرب الفريــــق الباڤاري مواطنه لويس ڤان 
غال. وصرح ڤان بومل (٣٣ عاما) لصحيفة «بيلد» الواسعة االنتشار 
«اجلميع يعرف انه (ڤان غال) يتآمر، ولســــت بحاجة ألقدم نفســــي 
ثمنا للمدرب». وأضاف «في الواقع، لم أكن أريد الرحيل، لكن األمور 
تغيرت من وجهــــة نظر رياضية، وكان علــــي بالتالي ان أتصرف». 
وكان ڤان غال يخطط لوضع ڤان بومل على مقاعد االحتياطيني بشكل 
دائــــم واالعتماد على األملاني الواعد طوني كروس او البرازيلي لويز 
غوستافو الذي مت ضمه مؤخرا في يناير اجلاري. وذكر ڤان بومل ان 
عالقاته مع مواطنه ســــاءت في الفترة االخيرة، وقال «نحيي بعضنا 

باليد، هذا كل ما في األمر». 

 أعلنت «اجلزيــــرة الرياضية» حصولها 
على حقوق البث احلصري في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم في نســــختي ٢٠١٨ في روســــيا 
و٢٠٢٢ في قطر. وقــــال املدير العام لقنوات 
«اجلزيــــرة الرياضية» ناصــــر اخلليفي في 
مؤمتر صحافي في الدوحة «يشــــمل االتفاق 
الذي مت مع االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
حقوق كل أنــــواع البث عبر الكيبل واألقمار 
االصطناعية والبث األرضي وعبر االنترنت 
وأجهزة الهاتف اجلوال». وأضاف «ال يسعني 
في هذه املناســــبة السعيدة إال أن أعرب عن 
خالص االمتنان لالحتاد الدولي على جتديده 
الثقة في «اجلزيرة الرياضية»، ومتديد هذه 
الشراكة اإليجابية والشاملة إلى هذا املدى، 
حيث متلك قنوات اجلزيرة الرياضية حقوق 
بث كأس العالم ٢٠١٤ في البرازيل، كما ستقوم 
بالنقــــل احلصري لبطــــوالت كأس القارات 
وبطوالت العالم ألقل من ٢٠ و١٧ عاما، وكذلك 
كأس العالم للكرة الشــــاطئية وكأس العالم 
للسيدات وذلك حتى ٢٠٢٢». وأكد اخلليفي ان 
اجلزيرة الرياضية «ستستغل هذه الشراكة 

اإلستراتيجية ملا فيه مصلحة املشاهدين في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا»، مشيرا الى 
ان املباراة النهائية ملونديال جنوب افريقيا 
«حظيت وحدها بـ ١٦٢ مليون مشاهد، وهي 
أعلى نسبة مشاهدة حتققها اي قناة ناقلة». 

وردا على سؤال عن احتكار اجلزيرة للبطوالت 
الكبيرة قال اخلليفي «ال أريد الدخول فيما اذا 
كان احتكار احلزيرة الرياضة أمرا صحيا أم 
ال، اترك هذا األمر للنقاد، لكن اذا نظرنا الى 
فرنســــا نرى وجود قناة واحدة تعنى بنقل 
البطوالت الكبرى وهي (قنال بلوس) واألمر 
ذاته موجود في بريطانيا (سكاي سبورت)». 
ورفض إعالن القيمة املالية للعقد بالقول «هذا 
أمر سري بني الفيفا وبني اي ناقل حصري ألي 
بطولة، إذ ان القانون مينح التطرق الى قيمة 
الصفقة ملا فيه مصلحة الطرفني». اما مدير 
قطاع البــــث والتلفزيون في االحتاد الدولي 
نيكالس اريكسون فقال بدوره «انه اول عقد 
يتعلق بكأســــي العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢ يوقعه 
الفيفا في جميع املجاالت، ما يؤكد ثقة الفيفا 
باجلزيرة الرياضية التي جنحت وخالل فترة 
قصيرة في وضع جميع التجهيزات من اجل 
نقل نهائيات كأس العالم االخيرة وقامت بعمل 
رائع». وعن قيمة العقد أوضح ايضا «الفيفا 
ال يتطلــــع الى قيمة الصفقــــة لكن اجلزيرة 
تفوقت على باقي القنوات ليس من الناحية 

املادية فقط بل الفنية أيضا». 

 مونديال ٢٠١٨ و٢٠٢٢ «حصريًا» على الجزيرة الرياضية
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