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تشلسي يرصد 50 مليون جنيه إسترليني لضم فابريغاس
يعت���زم امللياردير الروس���ي رومان 
ابراموفيت���ش، مال���ك نادي تشلس���ي 
اإلجنليزي لكرة القدم، تقدمي عرض مغر 
إلى أرسنال اإلجنليزي لشراء اإلسباني 
الدولي فرانسيسك فابريغاس مقابل 50 
مليون جنيه استرليني، حسبما أفادت 

صحيفة »ذي صن« البريطانية.
وأوضحت ان ابراموفيتش س���يقدم 
عرضا مغريا خلط���ف فابريغاس الذي 
التعاقد  إلى  يسعى برشلونة اإلسباني 

معه منذ فترة طويلة.
وأش���ارت »ذي صن« أيض���ا إلى أن 
التعاقد مع فابريغاس س���يحدث ضجة 
أكثر من الضجة التي أثارها تعاقد تشلسي 
مؤخرا مع اإلسباني اآلخر فرناندو توريس 
مهاجم ليڤرب���ول اإلجنليزي مقابل 50 

مليون جنيه إسترليني أيضا.
ابراموفيت���ش ان فابريغاس  ويرى 
سيكون الشريك األمثل لفرانك المبارد 
في صناعة ألعاب الفريق، ولكنه يدرك 
أيضا أن إقناع أرس���نال باالستغناء عن 
قائده وجنم خط وس���طه سيكون أمرا 

عسيرا.
وحدد الفرنسي آرسني فينغر املدير 
الفني ألرسنال 60 مليون جنيه إسترليني 
كمقابل مادي لالستغناء عن فابريغاس 

ليحرمه بذلك من االنتقال لبرشلونة.
ورغم ذلك، يأمل فابريغاس في ان يتقدم 
برش���لونة بعرض جيد إلقناع أرسنال 
ببيعه خاصة بعدما اتخذ الالعب خطوة 
جيدة في هذا املجال عندما طلب من فينغر 

السماح له بالرحيل من الفريق.
وأوضح فابريغ���اس في تصريحات 
صحافية أنه يرغب ف���ي العودة للعب 
ببرشلونة وذلك حتت قيادة املدرب الشهير 
جوسيب غوارديوال وإلى جانب النجوم 
املتألقني مث���ل جيرارد بيكيه وأندريس 

إنييستا وليونيل ميسي.
وينتظر أن يحاول برشلونة مجددا 
التعاقد مع الالعب رغم بعض الشكوك 
بشأن قدرة النادي الكاتالوني على توفير 
املقابل املالي الكبير الذي قد يرجح كفة 

تشلسي.

»البلوز« يريد خطفه قبل انتقاله إلى برشلونة

جنم إنتر ويسلي سنايدر يتطلع ملواجهة القمة أمام يوڤنتوس  )أ.پ(

العب بورتالند ويسلي ماثيوز والعب شيكاغو بولز روني بريور يسقطان على الكرة  )أ.پ( 

)أ.پ( االسباني رافايل نادال يرفع جائزة »لوريوس«  

تشلسي وبرشلونة يدخالن في صراع للظفر بخدمات النجم اإلسباني فرانسيسك فابريغاس  )أ.ف.پ(

موقع هولندي: ميدو »نحس« على مصر

إيران تسعى للتعاقد مع كيروش

أوليفيرا: عندما يرافقني الالعب يسجل دائمًا

111 مليون مشاهد لمباراة »السوبربول«

ربط موقع »أياكس شوتامي« الهولندي بني عودة أحمد حسام »ميدو« 
إلى مصر من بوابة ناديه القدمي »الزمالك« واندالع انتفاضة الشعب 
املصري في اخلامس والعشرين من يناير املاضي. وقال املوقع: »إنه 
من الصعب أن تكون صدفة أن يعود ميدو إلى مصر وتنقلب البلد إلى 
ثورة عارمة بسبب غالء األسعار والنتيجة ثورة كاملة ضد احلكم في 

مصر وال نشك أبدا أن املهاجم املصري له يد في هذه الثورة«.
وأضاف: »ال ننكر أن الالعب ضحى بالكثير حينما أراد االنضمام 
بهذا املبلغ وكانت حركة ذكية منه ولكنه بعد عدة أش����هر جعل فريق 
أياك����س في ظهره. م����ن ناحية أخرى، قارن املوق����ع الثورة املصرية 
بفريق أياكس، من حيث افتقاد االثنني لقائد، حيث إن حركة شباب 25 
يناير في مصر جاءت من جميع الشباب دون قائد لهم ولذلك واجهوا 
بعض املشاكل هناك، وهو ما ينطبق على أياكس في عدم وجود قائد 
بعد رحيل األوروغوياني لويس س����واريز خالل الش����هر املاضي إلى 

ليڤربول اإلجنليزي.

 أعلن االحتاد اإليراني لكرة القدم أن املدرب البرتغالي كارلوس 
كيروش هو املرشح األول لتولي منصب املدير الفني للمنتخب 

اإليراني.
وصرح مسؤولو االحتاد اإليراني لوكالة أنباء »مهر« اإليرانية 
بأن كيروش على استعداد لتوقيع العقد في العاصمة اإليرانية 

طهران.
ويتواجد كيروش حاليا في طهران المتام املفاوضات النهائية 
وتفقد املنشآت الرياضية التي يحتاجها، حسبما أشارت وسائل 

اإلعالم اإليرانية.
وقال كيروش، املدير الفني الس���ابق لريال مدريد األسباني، 
»م���ا زلنا بحاجة إلى االنتظار ألنه يتعني علي معرفة التوقعات 
التي ينتظرها مس���ؤولو االحتاد اإليراني مني كما يتعني عليهم 

االستماع إلى توقعاتي«.
ويضع االحتاد اإليراني في مقدمة أولوياته وأهدافه وصول 
املنتخ���ب اإليراني إلى نهائي���ات كأس العالم 2014 في البرازيل 
ويرى خبراء كرة القدم في إيران أن عدم حتقيق ذلك س���يكون 

إخفاقا كبيرا للمنتخب وللمدرب اجلديد.
وفشل املنتخب اإليراني في بلوغ نهائيات كأس العالم 2010 
في جنوب أفريقيا كم���ا خرج من الدور ربع النهائي في بطولة 
كأس آسيا 2011 التي اس���تضافتها قطر في يناير املاضي حيث 
س���قط أمام منتخب كوريا اجلنوبية رغ���م انتصاراته الثالثة 

املتتالية في الدور األول.
وكانت بطولة كأس آسيا نهاية ملسيرة املدرب الوطني أفشني 
قطبي كمدير فني للمنتخب اإليراني حيث انتقل بعدها لتدريب 

فريق شيميزو الياباني.

أك���دت اورورا اوليفيرا انها على عالق���ة مع معظم العبي كرة 
القدم االيطاليني احملترفني ومع بعض العبي املنتخب األول أيضا. 
وظهرت اورورا في برنامج تلفزيوني لتعلن للعلن ان معظم العبي 
املنتخب على عالقة معها وانها احيانا تتنقل مع املنتخب ويكون 
لها غرفة قرب غرف الالعبني واملدرب ولكنها لم تقم أي عالقة مع 
األخير. وأكدت اوليفيرا ان كل العب تقيم معه عالقة يس���جل في 
اليوم الثاني اثناء املباراة وبانها فأل حسن للكرة االيطالية.وعندما 
سئلت األخيرة عن اسماء بعض الالعبني تهربت من اجلواب لتقول 

ان ألوان فرقهم هي ابيض، اسود، ازرق واحمر.

استقطبت مباراة »السوبربول« بني فريقي غرين باي باكرز 
وبيتسبرغ ستيلرز 111 مليون مشاهد في الواليات املتحدة، وهو 

رقم قياسي حسبما ذكرت شركة »ذا نيلسن كومباني«.
وأوضحت ان املباراة النهائية التي نقلتها محطة »فوكس« 
مباشرة، وشهدت فوز فريق باكرز باللقب تابعها 53.3 مليون 

منزل في الواليات املتحدة.
وقد تابع مب����اراة العام املاضي 106.5 ماليني مش����اهد في 
الواليات املتحدة. وأوضح بات ماكدونف من شركة »نيلسن« 
ان »الس����وبربول الت����زال في فئة خاصة به����ا مع عامل جذب 

يتجاوز الرياضة«.
وكانت املباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بني اسبانيا 
وهولندا قد جذبت 24.3 مليون مش����اهد في الواليات املتحدة، 
مما جعله����ا اكثر مباراة لكرة القدم حتظى مبتابعة في تاريخ 

التلفزيون االميركي كما ذكرت »نيلسن«.

سنايدر: مباراة يوڤنتوس نقطة االنطالق 
فوز صعب لليكرز وخسارة بوسطن

 نادال يتوج بجائزة »لوريوس«
التنس االسباني  توج العب 
رافايل نادال املصنف أول عامليا 
بجائ���زة »لوري���وس« للتفوق 
الرياضي ألفض���ل رياضي عام 
2010 في احلف���ل الذي أقيم في 
العاصمة اإلماراتية ابوظبي التي 
تستضيف احلدث للعام الثاني 

على التوالي.
وتفوق ن���ادال املتوج بثالث 
بطوالت كبرى عام 2010 )روالن 
غاروس ووميبلدون وفالشينغ 
ميدوز( عل���ى العبي كرة القدم 
االرجنتيني ليونيل ميسي وزميله 
في برشلونة االسباني اندريس 
انييس���تا، والس���ائق االملان���ي 
سيباستيان فيتل الذي دخل تاريخ 
بطولة العالم لسباقات فورموال 
واحد بعد ان اصبح اصغر سائق 
يتوج باللقب، واملالكم الفيليبيني 

ماني باكياو.
وابدى نادال سعادته الكبيرة 
بالفوز باجلائ���زة »رغم وجود 
هذا العدد الكبير من الرياضيني 
الذي  العالم، األمر  املميزين في 

كان مبثاب���ة حلم بالنس���بة لي 
وحتقق كما هو ح���ال منتخب 
بالدي لكرة القدم الفائز بجائزة 

افضل فري««.

ولدى السيدات كانت اجلائزة 
من نصيب جنمة التزلج االميركية 
اللقبني  ف���ون صاحبة  ليندزي 

العاملي واالوملبي.

 عانى لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب كثيرا 
لتخطي عقبة مضيفه ممفيس غريزليز 84-93، 
فيما سقط غرميه ووصيفه بوسطن سلتيكس 
امام مضيفه تشارلوت بوبكاتس 89-94 ضمن 

الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة.
 ووجد ليكرز صعوبة لتحقيق فوزه السادس 
والثالثني هذا املوس���م من اصل 52 مباراة الن 
مضيفه ممفيس كان ندا عنيدا جدا ولم يستسلم 

حتى الثانية االخيرة من اللقاء.
 وعم���ق داالس مافريكس ج���راح كليفالند 
كافاليي���رز وحقق فوزه التاس���ع على التوالي 

بالفوز عليه 99-96، ملحقا بضيفه الهزمية ال� 
25 على التوالي وهي اس���وأ نتيجة في تاريخ 

الدوري.
 وتعملق الماركوس الدريدج وقاد بورتالند 
ترايل باليزرز للفوز على ضيفه شيكاغو بولز 

109-103، بتسجيله 42 نقطة مع 8 متابعات.
 وفاز مينيسوتا متبروولفز على نيو اورليانز 
هورنتس 104-92، وهيوسنت روكتس على دنفر 
ناغتس 108-103، ويوتا جاز على س���اكرامنتو 
كينغز 107-104، وفينيكس صنز على غولدن 

ستايت ووريرز 92-104.

مورينيو أفضل مدرب في إيطاليا
اختير م����درب ريال مدريد 
ثاني الدوري االس����باني لكرة 
القدم البرتغالي جوزيه مورينيو 
افضل مدرب في ايطاليا موسم 
2009-2010 لقيادة انتر ميالن 

الى الثالثية التاريخية )الدوري 
والكأس احملليان ودوري ابطال 

اوروبا(. 
وخل������ف مورينيو مدرب 
ميالن احلالي ماس����يميليانو 

اليغري ال����ذي كان قد اختير 
افضل مدرب موس����م 2008-
2009 تتويج����ا لعمله الكبير 
على رأس االدارة الفنية لفريق 

كالياري.

أعرب الهولندي الدولي ويسلي سنايدر جنم خط 
وسط انتر ميالن اإليطالي عن اعتقاده أن مباراة 
الفريق مع يوڤنتوس يوم األحد املقبل س���تكون 
نقطة االنطالق احلقيقية في رحلة انتر للدفاع عن 

لقبه بالدوري اإليطالي.
وقل���ص انتر الفجوة الت���ي تفصله عن جاره 
ومنافسه التقليدي العنيد ميالن متصدر الدوري 

إلى 5 نقاط.
وقال سنايدر لصحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية الرياضية »الفجوة مع ميالن مس���تمرة 
ف���ي التقلص. وإذا حققنا الف���وز على يوڤنتوس 
وفيورنتينا، فإنني أعتقد أننا نستطيع الفوز بلقب 

الدوري اإليطالي«.

اإلصابة تعاود ميليتو

الى ذل���ك، يفتقد انتر مي���الن مهاجمه الدولي 
االرجنتيني دييغو ميليتو ملدة شهر ونصف الشهر 
بس���بب اصابة في فخذه، حسبما كشفت صحيفة 

»غازيتا ديللو سبورت« االيطالية.
ويبدو ان لعنة االصابات تالحق هداف نهائي 
دوري ابطال اوروبا ألنه س���يضطر لالبتعاد عن 
املالعب للمرة اخلامسة منذ بداية املوسم احلالي.

وكان انتر ميالن قد اعلن في موقعه على شبكة 

االنترنت ان مهاجم جنوى السابق يعاني من اصابة 
في فخذه دون ان يحدد املدة التي سيبتعد خاللها 
عن املالعب، لكن »غازيتا ديللو سبورت« اكدت ان 
»نيراتزوري« سيفتقد خدماته لشهر ونصف اثر 
بس���بب اصابته في فخذه اليسرى للمرة الرابعة 

هذا املوسم.
وخرج ميليتو من امللعب االحد املاضي قبل 20 
دقيقة على نهاية مباراة انتر ميالن مع روما )3-5( 

في الدوري احمللي.
ومن املستبعد ان يستعيد فريق املدرب البرازيلي 
ليوناردو خدمات املهاجم االرجنتيني قبل مباراة 
االياب من الدور الثاني في دوري ابطال اوروبا على 
ملعب بايرن ميونيخ االملاني في 15 مارس املقبل، 
علما ان مباراة الذهاب بني طرفي نهائي املس���ابقة 
»االوروبية االم« ستكون في 23 اجلاري على ملعب 

»جوسيبي مياتزا«.
وتشكل اصابة ميليتو ضربة قاسية إلنتر ميالن 
ألنه ال ميلك سوى مهاجمني مخولني باملشاركة في 
دوري االبطال وهم���ا الكاميروني صامويل ايتو 
واملقدوني غوران باندي���ف، وذلك الن جامباولو 
باتزيني ش���ارك في الدور التمهيدي من املسابقة 
مع س���مبدوريا قبل انتقاله الش���هر املاضي الى 

»نيراتزوري«.

اإلصابة تحرم إنتر من خدمات ميليتو

متفرقةأخبار

أكد املهاجم الهولندي الدولي املخضرم رود فان نيستلروي 
- 34 عاما- أنه لن ينهي مسيرته الكروية في صفوف فريقه 

احلالي هامبورغ األملاني.
أقال نادي راس��ينغ سانتاندر االس��باني مدربه البرتغالي 
ميغي��ل آنخل بورجتال، وقرر املالك اجلديد للنادي الهندي علي 
س��يد إقالة بورجتال بس��بب احتالل الفريق املرك��ز ال� 16 في 

الدوري.
اختير حارس مرمى تشلسي بطل الدوري االجنليزي 
لكرة القدم الدولي التشيكي العمالق بيتر تشيك افضل العب 
في بالده عام 2010، حس���ب اس���تفتاء ش���ارك فيه العبون 
ومدربون ومسؤولون وصحافيون رياضيون واعلنت نتائجه 

في براغ.
اقال نادي فولفس��بورغ بطل الدوري االملاني لكرة القدم 
املوسم قبل املاضي مدربه االجنليزي ستيف ماكالرين من منصبه 
بعد 7 اشهر على اس��تالمه منصبه بسبب النتائج السيئة التي 

يحققها باشرافه واحتالله مركزا متأخرا في الدوري احمللي.
ذكرت صحيفة »ماركا« االس���بانية أن جنم س���باقات 
الدراجات االسباني ألبرتو كونتادور سقط في 4 اختبارات 
للكشف عن تعاطي املنشطات خالل سباق »تور دو فرانس« 

لعام 2010 الذي فاز بلقبه.
انتقل قائد منتخب أوزبكستان لكرة القدم سيرفر دجيباروف 
رسميا إلى صفوف نادي سيئول الكوري اجلنوبي بعقد نهائي 

ملدة 3 سنوات.
تعاقد نادي الشرطة الس���وري لكرة القدم مع املدرب 
الروماني تيتا فاليريو املدير الفني السابق ملنتخب سورية 
وذلك لالشراف على الفريق في املرحلة املقبلة خلفا للمدرب 

محمد ختام الذي قدم استقالته الشهر املاضي.
أعلن مسؤول في اللجنة االوملبية العراقية عن موافقة احتاد 
اللجان االوملبية العربية رس��ميا على استضافة العراق ألنشطة 

الدورة العربية الرياضية عام 2019 بنسختها الرابعة عشرة.
انتزع السد فوزا بش���ق االنفس من السيلية 3-2 في 
افتتاح املرحلة الثالثة عش���رة من ال���دوري القطري لكرة 

القدم.
سيكون لقاء اجلزيرة والنصر اليوم األبرز في دور ال� 16 
من مسابقة كأس اإلمارات لكرة القدم الذي يشهد مباراة سهلة 

نسبيا لإلمارات حامل اللقب مع العروبة.


