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االربعاء 1 يونيو 2011

شركة قطرية تشتري 70% من أسهم باريس سان جرمانالرياضية
باتت شركة استثمارية قطرية املساهم االكبر في نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم 
بنسبة 70% حسبما اعلنت الشركة االميركية »كولوني كابيتال« املالك السابق للنادي الذي احتفظ 
بحصة 30%. وجاء في بيان للمالك السابق »تعلن كولوني كابيتال وشركة استثمارات قطرية امتام 
مشروع اتفاق بحيث يصبح الشريك اجلديد مساهما في باريس سان جرمان بنسبة 70%، على ان 
حتتفظ كولوني كابيتال بحصة 30%«. ويعقد الطرفان مؤمترا صحافيا في ملعب »بارك دي برانس« 
اخلاص بباريس سان جرمان العالن االتفاق. 

الصحافة األرجنتينية: ميسي أفضل من مارادونا بعد حتقيقه 15 لقبًا عن عمر 24 عامًا

36 مليون يورو سنويًا إلغراء غوارديوال بتدريب »العنابي«

فيرغسون يدعو إلى سرقة »سر« برشلونة.. وسكولز يعتزل 

يستعد االحتاد القطري لكرة 
القدم حاليا لتقدمي عرض مغر 
إلى املدرب جوسيب غوارديوال 
الفني لفريق برشلونة  املدير 
االس���باني من أج���ل تدريب 
املنتخب القطري بداية من عام 
2013 مقاب���ل 36 مليون يورو 
سنويا، حسبما أفادت صحيفة 
»ماركا« االس���بانية الرياضية 
إلى  امس. وأشارت الصحيفة 
أن غوارديوال سيقضي املوسم 
املقبل في تدريب برشلونة على 
أن يحصل بعده���ا على راحة 
س���لبية ملدة موسم كامل قبل 
اجتاهه نحو الش���رق األوسط 
القطري  املنتخ���ب  لتدري���ب 
بداية من موسم 2014 - 2013. 
وأوضحت »ماركا« أن غوارديوال 
بدأ إعادة التفكير في مستقبله 
بعدما أحرز عش���رة ألقاب مع 
برش���لونة على مدار املواسم 
الثالثة األخيرة، حيث فاز معه 
الدوري االسباني ثالث  بلقب 
مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا 
في عام 2009 و2011 باإلضافة 
للقبني في كأس السوبر االسباني 
ولقب واحد في كل من كأس ملك 
اسبانيا وكأس السوبر األوروبي 
وكأس العالم لألندية. وأضافت 
أن غوارديوال سينهي املوسم 
املقبل مع برشلونة محاوال زيادة 

بعد السيطرة األوروبية اجلديدة 
ه����ذا املوس����م لفريق برش����لونة 
اإلسباني لكرة القدم دعا مدرب مان 
يونايتد السير اليكس فيرغسون 
االحتاد االجنليزي الى »س����رقة« 
التي تشكل سر  االس����تراتيجية 
التأسيس  جناح برشلونة، وهي 
اجليد لالعبني الصغار وتخصيص 
أكادمييات لهم والسماح بتدريبهم 
بشكل مكثف. وقال فيرغسون ان 
الصب����ر والتدريب����ات املتواصلة 
للصغ����ار اس����تراتيجية كفيل����ة 
باالس����تعداد احلقيق����ي ملواجهة 
فريق كبرشلونة، مطالبا االحتاد 
االجنليزي بالسماح بتدريب الصغار 
ألكثر من ساعة ونصف، فيما كل 
ساعات النهار مفتوحة أمام الصغار 
للتدريب في برشلونة. اعلن العب 
الدوري  وسط مان يونايتد بطل 
االجنليزي املخضرم بول سكولز 
اعتزاله اللع����ب، مؤكدا انضمامه 
الى اجله����از التدريب����ي للنادي. 
وخاض س����كولز )36 عاما( الذي 
ينتهي عقده مع الشياطني احلمر 
في مايو املاضي، 676 مباراة مع مان 
يونايتد واحرز معه لقب الدوري 10 
مرات ودوري ابطال اوروبا مرتني 
وكأس اجنلترا 3 مرات. وترددت 
شائعات كثيرة في اآلونة االخيرة 
بخصوص مستقبل سكولز مع مان 
يونايتد بيد انها جلها كانت ترجح 
امكانية اعتزاله بسبب عدم رضاه 
عن اجللوس على مقاعد االحتياط. 
وقال س����كولز »لم أتخ����ذ القرار 
بسرعة بل فكرت كثيرا وشعرت 

انه الوقت املناس����ب بالنسبة لي 
كي اتوق����ف عن اللعب«، واضاف 
»لست شخصا يتحدث كثيرا لكن 
القول بصراحة بان لعب  بامكان 
كرة القدم هي االمر الوحيد الذي 
كنت ارغب في القيام به«، وتابع 
»شرف كبير بالنسبة لي املسيرة 
الطويلة والناجحة مع مان يونايتد، 
ومساعدتي للنادي في حصد اللقب 
التاسع عشر في الدوري هذا املوسم 
تعتبر شرفا عظيما«، وشكر سكولز 
مدرب مان يونايتد السير اليكس 
فيرغس����ون معتبرا اي����اه »مدربا 
كبيرا«، وقال »منذ التحاقي بالفريق 
وبابه مفتوحة دائما وانا اعرف بان 
النادي س����يواصل الفوز بالعديد 
من االلق����اب«. ولم يتم حتى اآلن 
حتديد دور س����كولز داخل االطار 
الفني للنادي وسيتم تنظيم مباراة 
تكرميية له في اغس����طس املقبل. 
من جهته، قال فيرغس����ون »ماذا 
عساي قوله بحق سكولز ولم أقله 
في السابق. انه العب رائع بالفعل 
وسنفتقده كثيرا«، مضيفا »بول كان 
دائما في خدمة النادي وانا سعيد 
بانضمامه الى اجلهاز الفني املوسم 
املقبل«. وتابع »كان ملهما لالعبني 
من مختلف االعمار ونحن نعرف 
بان االمر سيكون كذلك في مهمته 
اجلديدة«. م����ن جانب آخر، أعلن 
جنم كرة القدم االوكرانية اندري 
شڤتشنكو انه س����يعتزل اللعب 
نهائيا عقب نهائيات كأس اوروبا 
التي تس����تضيفها بالده وپولندا 

عام 2012.

ميس����ي مع مارادونا في اإلبهار 
بعالم كرة القدم، بل ونش����رت 
صحيف����ة »أوليه« األرجنتينية 
بشكل مباش����ر عبارة »ميسي 
أفضل م����ن مارادون����ا«. حيث 
أوضحت »أوليه« أن ميسي قد 
تساوى مع األسطورة مارادونا 
وأصبح »البرغوث« على خطى 
»دييغو« ولد الذهب أو »البيبي 
دي أورو«، حيث لم يسبق ألحد 
من األساطير ككرويف وبيليه 
ومارادونا ودي س����تيفانو أن 
فاز ب����� 15 لقبا في ه����ذا العمر 
)24 عاما(، مم����ا يجعل فرصة 
ميسي لتخطيهم قائمة وبقوة. 
من جانبه، فإن النجم الس����ابق 
لريال مدريد ألفريدو دي ستيڤانو 
مدح »الليو« ولم يخفي إعجابه 
بالكثير بنجم البلوغرانا الفريد 
من نوعه، حيث قال دي ستيڤانو 
في مقالته اخلاصة »ميكن مليسي 
أن يصبح أفضل مني ومن دييغو 
وبيليه وكروي����ف، هو نوعية 
تغري اجلميع ملشاهدتها بكرة 
القدم«. ويرى دي ستيڤانو أن 
فشل ميسي مع منتخب التانغو 
األرجنتيني غير نهائي، حيث انه 
مازال ميلك العديد من الفرص في 
املستقبل، وأن ما قدمه باألمس � 
العبه املفضل � على ملعب وميبلي 

يجعلنا نستنتج هذا.

التي تستضيفها قطر.

مقارنة بين أسطورتين

ذهبت الصحافة األرجنتينية 
بعد تتويج ليونيل ميس����ي مع 
فريق برش����لونة بلقب دوري 
األبطال للم����رة الثالثة بتاريخ 
ليونيل ميسي مع »البلوغرانا« 
على ملعب وميبلي إلى ما بعد 
حدود اخلي����ال، حيث وضعت 
ميس����ي في مقارنة مباشرة مع 
الذي قاد  أس����طورة األرجنتني 
التانغ����و ل����كأس العال����م وقاد 
نابولي إلجنازات غير مسبوقة 
بالدوري اإليطالي األفضل بفترة 
الثمانينيات، حيث طرحت بعض 
الصحف واملجالت فكرة تساوي 

رصيده من األلقاب مع الفريق 
الكاتالوني قبل احلصول على 
راحة ملدة موسم كامل ثم التوجه 
لتدريب املنتخب القطري في ظل 
حرص االحتاد القطري للعبة 
عل���ى التعاقد مع���ه منذ فترة 
طويلة. وسبق لغوارديوال اللعب 
في الدوري القطري وبالتحديد 
في فريق األهلي بني عامي 2003 
و2005 وكان على عالقة طيبة 
للغاية مبس���ؤولي اللعبة في 
قطر وهو ما يدفع املس���ؤولني 
لعرض مهمة تدريب املنتخب 
القطري عليه مقابل 36 مليون 
يورو سنويا من أجل بناء فريق 
قوي قادر على املنافسة بقوة 
في بطول���ة كأس العالم 2022 

)أ.ف.پ( جنم برشلونة ليونيل ميسي يحمل كأس األبطال  

جنم مان يونايتد بول سكولز أعلن اعتزاله وعزمه خوض جتربة التدريب

فرحة مدرب برشلونة اإلسباني جوسيب غوارديوال بالتتويج بكأس دوري أبطال أوروبا

بويول يخضع لعملية جراحية اليوم
اعلن نادي برشلونة ان قائده كارليس بويول 

املصاب منذ نحو 3 اشهر سيخضع اليوم 
االربعاء لعملية جراحية في الركبة اليسرى في 
مدينة برشلونة، وكان بويول الذي يشكو من 

االم شديدة في الركبة، اعلن عدم مشاركته في 
اياب ثمن نهائي املسابقة االوروبية ضد ارسنال 

االجنليزي مطلع مارس، لكنه عاد الى لقاء 

الكالسيكو مع ريال مدريد في الدوري احمللي 
منتصف ابريل حيث اصيب مجددا.وعاد بويول 

الى املالعب وشارك في ذهاب واياب نصف نهائي 
دوري ابطال اوروبا ضد غرميه احمللي، وفي 

الدقائق الثالث االخيرة من املباراة النهائية ضد 
مان يونايتد االجنليزي )3 - 1( ليتمكن بعدها من 

رفع الكأس الغالية.

من أسوأ املواسم في تاريخه، 
حيث حل س����ابعا في الدوري 
اإليطالي وفش����ل في حجز أي 
مكان بالبطوالت األوروبية، لذلك 
دخل النادي سريعا في سوق 
االنتقاالت لتدعي����م صفوفه. 
وتعاق����د يوڤنتوس مع صانع 
اللعب اإليطالي الدولي أندريا 
بيرلو من فري����ق ميالن الذي 
توج بلقب ال����دوري اإليطالي 
في املوسم املنقضي، كما تعاقد 
مع املدافع السويس����ري ريتو 
تسيغلر من فريق سمبدوريا 
الذي هب����ط ل����دوري الدرجة 
الثانية. ويبدو يوڤنتوس قريبا 
التعاقد مع الالعبني  أيضا من 

والعشرين من يوليو املقبل. 
وتقام املباراة األولى في أبوجا 
مع نيجيريا اليوم، ويس���افر 
بعدها املنتخب األرجنتيني إلى 
وارسو خلوض املباراة الثانية 
في اخلامس من يونيو اجلاري. 
وضمت قائمة الالعبني الذين 
اس���تدعاهم باتيستا 21 العبا 
محترفني بفرق أوروبية، والعب 
واحد محلي وفيما يلي أسماء 
الالعبني: حراسة املرمى: أوسكار 
أوستاري وأدريان جاباراني، 
في الدف���اع: فدريك���و فازيو 

وماتيو موس���اكيو وازكييل 
غاراي ونيكوالس أوتاميندي 
وبابلو زاباليتا وماركوس���ي 
أجنيليري وأليخاندرو كابرال 
وإميليانو إنسوا، في الوسط: 
نيكوالس برتول���و وألبرتو 
كوستا وبابلو بياتي ونيكوالس 
جايتان وفرناندو بيلوتشي 
وفرانكو خارا وماورو فورميكا 
وماريو بوالتي، وفي الهجوم: 
دييغو بيروتي وماركو روبني 
وماورو بوسيلي وجوناثان 

كريستالدو.

»ثورة تصحيح« في يوڤنتوس مع كونتي 
السويسريني جوكان إنلر) 26 
عاما( جنم خط وسط أودينيزي 
وستيفان ليشتش����تاينر )27 
عاما( جنم التس����يو اإليطالي،  
لكن ن����ادي الس����يدة العجوز 
قد يجد بع����ض الصعوبة في 
التعاقد مع التشيلي أليكسيس 
سانشيز )22 عاما( جنم هجوم 
أودينيزي نظرا لدخول أندية 
أخرى مثل برش����لونة وانتر 
ميالن ومانشس����تر سيتي في 

الصراع عليه.

يق����دم ن����ادي يوڤنتوس 
اإليطال����ي العب خط وس����طه 
الس����ابق أنطونيو كونتي إلى 
وسائل اإلعالم بعد توليه منصب 
املدي����ر الفني للفري����ق. وقاد 
كونتي )41 عاما( فريق سيينا 
إلى الصعود من دوري الدرجة 
الثانية ليشارك في املوسم املقبل 
بدوري الدرجة األولى، كما سبق 
له أن حق����ق نفس اإلجناز مع 
فريق باري ع����ام 2009. وقال 
جانلويج����ي بوف����ون حارس 
مرمى يوڤنتوس هذا األسبوع 
»أمتنى كل التوفيق ألنطونيو 
)كونتي(. خالل السنوات الثالث 
التي لعبناها معا، كان منوذجا 
رائعا لالعبني مثل سيرو فيرارا 
وأليس����اندرو دل بييرو قائد 
الفريق حاليا«. وأضاف »أدى 
)كونتي( بشكل رائع كمدرب 
وأفكاره س����تقوده إلى مسيرة 
رائعة وأمتنى اس����تمراره في 
تدريب يوڤنتوس. ومع ذلك، 
أود أن أبع����ث وداعا حارا إلى 
املدرب لويج����ي دلنيري الذي 
بذل كل ما بوسعه مع الفريق. 
لكنن����ا كنا مخيب����ني لآلمال«. 
وأنه����ى يوڤنت����وس في وقت 
سابق من الشهر اجلاري واحدا 

يلتقي منتخب االرجنتني 
مع نظي���ره النيجيري اليوم 
وديا في أبوجا من دون جنمي 
فريق برش���لونة اإلس���باني 
ليوني���ل ميس���ي وخافيير 
ماس���كيرانو. وغادرت بعثة 
االرجنت���ني بوين���س آيرس 
متوجهة ال���ى نيجيريا بدون 
ميسي وماس���كيرانوا اللذين 
ش���اركا في تتويج برشلونة 
بدوري االبطال على حس���اب 
م���ان يونايت���د. وكان املدير 
الفني للمنتخب األرجنتيني 
سرخيو باتيستا قد استدعى 22 
العبا ملواجهتي نيجيريا اليوم 
وپولندا املقبلة. وتأتي املبارتان 
في اط���ار اس���تعداد منتخب 
»التانغو« لبطولة كوبا أميركا 
التي ستستضيفها األرجنتني 
في الفت���رة بني األول والرابع 

مدرب يوڤنتوس اجلديد أنطونيو كونتي

األرجنتني يواجه نيجيريا وديًا

سوانزي في »املمتاز اإلجنليزي« بعد 28 عاماً

العثور على جثة العب كوري مشنوق

هوييه يترك أستون ڤيال

أصبح نادي سوانزي سيتي أول ناد من ويلز 
يتأهل إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
املوس����م املقبل ألول مرة منذ 28 عاما بعد فوزه 
على ريدينغ 4 - 2 في ال����دور الفاصل لدوري 
الدرجة األولى.س����جل سكوت س����ينكلير ثالثة 
أهداف )هاتريك(، اثنان منها من ضربتي جزاء، 

عثر على جثة العب كرة قدم سابق في كوريا 
اجلنوبية يشتبه بتورطه في فضيحة تالعب 
بنتائج مباريات مشنوقا في فندق بالعاصمة 
سيئول. وأوضحت وكالة أنباء »يونهاب« أن 
جيونغ جونغ كوان )29 عاما( الذي سبق له 
اللعب في فريق »جيونبوك هيونداي موتورز« 

ذكرت وسائل االعالم االجنليزية ان املدرب 
الفرنس���ي جيرار هوييه وفريق استون ڤيال 
تاس���ع الدوري االجنليزي توصال الى اتفاق 
لفس���خ العقد الذي يربط بينهما، واوضحت 
صحيفة »برمنغه���ام مايل« ان »هوييه وڤيال 
قررا قس���را ان يترك املدرب الفرنسي البالغ 

فيما أحرز ستيفان دوبي الهدف الرابع لسوانزي. 
انتهى الشوط األول بتقدم سوانزي بثالثية بفضل 
اخطاء دفاعية فادحة لريدينغ. ورد ريدينغ بهدفني 
في الشوط الثاني قبل أن يسجل سوانزي هدفا 
من ضربة جزاء حمل توقيع سينكلير ليحسم 

املواجهة لصاحله بنتيجة 4 - 2. 

ترك رسالة مفادها »أشعر باالشمئزاز لكوني 
ج���زءا من فضيحة التالع���ب«. وحتقق هيئة 
اإلدعاء في مدينة ش���انغوون )400 كيلومتر 
جنوب س���يئول( في قضية التالعب بنتائج 
املباريات، واس���فرت التحقيق���ات عن اعتقال 

خمسة العبني.

من العمر 63 عاما منصبه بأثر فوري بسبب 
املش���اكل الصحية التي عان���ى منها مؤخرا«. 
وكان هوييه انضم الى استون ڤيال في سبتمبر 
املاضي ووقع عقدا ملدة 3 اعوام. وخضع هوييه 
الى عملية جراحية في القلب عندما كان مدربا 

لليڤربول قبل 10 اعوام. 

متفرقات عاملية
٭ أكد نادي شالكه األملاني أنه يرغب في متديد 
عقد مهاجمه البيروڤي جيڤرس���ون فارفان 
ملدة طويلة. وقال هورست هيلد مدير الكرة 
بالنادي »نرغب في ذلك بالتأكيد. قدمنا عرضا 
إلى جيڤرسون. يتواجد الالعب اآلن في بيرو 
ولكنه س���يعود إلى أملانيا في نهاية يونيو 

املقبل للمشاركة في تدريبات الفريق«.
٭ أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت االملاني 

تعيني ارمني فيه مدربا لفريقه الذي هبط 
هذا املوسم الى الدرجة الثانية، وقال املدير 

الرياضي الينتراخت فرانكفورت برونو 
هوبنر في تصريح لصحيفة »فرانكفورتر 

راندشو«: »كان املرشح املفضل بالنسبة لي 
وانا سعيد بنجاحنا في التعاقد معه«.

٭ اعل���ن نادي بوروس���يا دورمتوند، بطل 

الدوري االملاني، ضم الدولي الكرواتي ايڤان 
برسيتش من كلوب بروج البلجيكي. وأوضح 
الن���ادي االملاني في بيان ان العب الوس���ط 
الكرواتي )22 عاما( وهداف الدوري البلجيكي 
برصيد 22 هدفا، وقع عقدا مدته 5 سنوات 

حتى 30 يونيو 2016.
٭ أعلن نادي خيتافي االسباني أن مديره 

الفني ميتشيل لن يواصل مهام منصبه 
خالل الفترة املقبلة. وتولى ميتشيل تدريب 
خيتافي في أبريل 2009، وأنقذ الفريق من 

شبح الهبوط.وفي املوسم التالي قاد خيتافي 
الحتالل املركز السادس، ولكن في املوسم 
املاضي أفلت بالفريق من شبح الهبوط في 

اجلولة األخيرة من املوسم محتال املركز 
الرابع من القاع.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
1:20اليابان � بيرو

اجلزيرة الرياضية +97أوكرانيا � أوزبكستان
9:30نيجيريا � األرجنتني

2 فجراكندا � اإلكوادور
1 فجرااملكسيك � نيوزيلندا


