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أوزيل ينال لقب ملك أوروباالرياضية
استطاع العب ريال مدريد االسباني واملنتخب االملاني مسعود اوزيل التربع على عرش صانعي األلعاب في جميع 
الدوريات األوروبية ليكون ملك التمريرات احلاسمة التي منحت أهدافا لفريقه. أوزيل متكن من صناعة 26 هدفا 
لزمالئه في مختلف البطوالت التي شارك فيها ريال مدريد، كما متت صناعة 17 هدفا في الدوري احمللي، و7 في 
دوري أبطال أوروبا، واثنني في كأس امللك لينهي املوسم في املرتبة األولى أمام كل من ميسي بـ 25 متريرة وهالك 
مهاجم بورتو البرتغالي بـ 21 متريرة.وبفضل هذه االحصائيات فقد اختير كأفضل صانع ألعاب في القارة األوروبية 
لهذا املوسم مع وجود آمال كبيرة في حتقيق أرقام مشابهة في املواسم املقبلة.

اعترف مهاج����م فريق مان 
يونايت����د االجنلي����زي واي����ن 
روني بأن برشلونة اإلسباني 
هو أفض����ل فريق واجهه طوال 
حياته، وأن النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي هو أفضل العب 
في العالم بال منافس. وأضاف 
»الفتي الذهبي« أن ميس����ي في 
»بالي ستيش����ن« تستطيع أن 
تفعل به ما تريد في امللعب ملا 
يتميز به من سرعة واختراقات، 

عن الطول، وهو العب مميز في 
الهواء«. واختتم روني  ألعاب 
تصريحاته »ميسي نفذ ثالث 
»كوبريات« ناجحة خالل شوط 
املباراة األول، أستطيع أن أجعله 
يفعل ما أريد على بالي ستيشن، 
إال أنه أروع وأفضل في الواقع. 
ميسي يفوز لك باملباريات، إال 
أن تش����افي وإنييس����تا هم من 
يحطمونك، فريقهم عظيم مبعنى 

الكلمة«.

النج����م األرجنتيني  يواص����ل 
إبداعه في الدوري اإلجنليزي. 
وقارن روني بني زميله السابق 
كريستيانو رونالدو وميسي فقال 
»االحتكاكات أكثر عنفا لدينا هنا، 
وعندما تواجه فرقا خارج أرضك 
مثل ستوك سيتي وبرمنغهام 
فس����تكون مطالب����ا بالكثير«، 
موضحا »رونالدو يالئم الكرة 
في إجنلترا أكثر من ميسي، فهو 
يتمتع ببنية جسدية قوية ناهيك 

الواقع يتميز مبهارة  لكنه في 
فنية وسرعة ليس لها مثيل على 
اإلطالق. وشكك الفتي الذهبي في 
قدرة ميسي على التألق بنفس 
املستوى في حالة انتقاله للعب 
في الدوري اإلجنليزي، موضحا 
أن »البرمييرلي����غ« يحتاج إلى 
أجساد قوية وطول قامة، قبل 
أن يعود ويؤك����د أن في حالة 
انضمام تش����اڤي وانييس����تا 
خلف ميس����ي فم����ن املمكن أن 

)أ.ف.پ( روني أشاد مبوهبة ميسي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا وفوز برشلونة باللقب على حساب مان يونايتد  

روني: ميسي أفضل من »بالي ستيشن«.. وال يصلح للعب في إجنلترا

روسي على أعتاب برشلونة مقابل 30 مليون يورو
أصبح نادي برشلونة االسباني 
لكرة القدم قاب قوسني أو أدنى 
من التعاقد مع اإليطالي جوسيبي 
روسي )24 عاما( مهاجم ڤياريال 
االسباني، حسبما أفادت تقارير 
إعالمي���ة امس. وذكرت صحيفة 
»ماركا« االسبانية الرياضية أن 
برشلونة سيدفع نحو 30 مليون 
يورو )43.13 مليون دوالر( للتعاقد 
مع روس���ي الذي فرض نفس���ه 
بقوة ضمن أفضل املهاجمني في 
الدوري االسباني خالل السنوات 
القليلة املاضية وسجل 51 هدفا 
في 127 مباراة خاضها مع فريق 
ڤياري���ال منذ ع���ام 2007. وحل 
روسي خامسا في قائمة هدافي 
الدوري االس���باني في املوس���م 
املنقضي برصيد 18 هدفا. وأظهر 
استطالع للرأي أجرته صحيفة 
»موندو ديبورتيڤو« االسبانية 
الرياضية على موقعها باالنترنت 
أن روس���ي هو املرشح األفضل 
لدى مشجعي برشلونة لتدعيم 
هجوم الفريق. وأوضحت صحيفة 

الرياضية  »سبورت« االسبانية 
أن برش���لونة اقترب من االتفاق 
النهائي على جميع تفاصيل العقد 
الذي سيمتد خلمس سنوات بعد 
التفاوض مع فيدريكو باستوريللو 
الالعب. وأشارت »موندو  وكيل 
إلى أن برش���لونة  ديبورتيڤو« 
يحاول يح���اول تخفيض املقابل 
املادي للصفق���ة بإدراج مهاجمه 
الشاب بويان كركيتش في صفقة 
تبادلية مع ڤياريال. وشارك بويان 
)20 عام���ا( في عدد قليل للغاية 
من املباريات في العامني املاضيني 
رغم بدايت���ه الرائعة مع الفريق 
في الفترة م���ن 2007 إلى 2009. 
وينتظر رحيل العبني آخرين من 
برشلونة هذا الصيف وهما املدافع 
األرجنتين���ي غابريي���ل ميليتو 
والالعب البرازيلي ماكسويل.وفي 
نفس الوقت، فش���لت مفاوضات 
برش���لونة مع نادي سبورتنغ 
خيخون االس���باني للتعاقد مع 
الظهير األيس���ر الشاب خوسيه 

آنخل. مهاجم ڤياريال جوسيبي روسي يقترب من االنتقال لبرشلونة

أكد تعاقد يوڤنتوس مع العبه 
السابق انطونيو كونتي لالشراف 
عليه خلفا للويجي دل نيري، ان 
الشبان اصبحت  املدربني  موضة 
رائجة بني فرق الدوري االيطالي 
لك����رة القدم. وض����ع يوڤنتوس 
العريق ثقته بكونتي )41 عاما( رغم 
نعومة اظافره في مجال التدريب، 
اذ بدأ مش����واره مع سيينا حيث 
عمل مس����اعدا للمدرب من يوليو 
2005 الى يوليو 2006 قبل االشراف 
على اريزو )من يوليو 2006 الى 
اكتوبر 2006 ومن مارس 2007 الى 
يوليو 2007( وباري )من ديسمبر 
2007 الى يوليو 2009( واتاالنتا 
برغامو )من س����بتمبر 2009 الى 
يناير 2010(، ثم عاد الى س����يينا 
مجددا لكن هذه املرة كمدرب وجنح 
في اعادته لدوري االضواء. تعاقد 
فريق من عيار يوڤنتوس مع مدرب 
مثل كونتي يعتبر امرا مستحيال في 
الدوري االجنليزي املمتاز، لكن هذه 
املوضة اصبحت رائجة في الدوري 
االيطالي خ����الل االعوام االخيرة 
وذل����ك ليس الفتق����ار االيطاليني 
للمدربني احملنكني الكبار بل السباب 
اقتصادية كون اندية »سيري آ« 
اصبحت تتجن����ب انفاق االموال 
الطائلة على طاقم فني قد ال يبقى 
في منصبه الكثر من موسم واحد. 

يوڤنتوس اقل من موس���م النه، 
ورغم حتقيقه س���تة انتصارات 
متتالية في بداية مهمته، فشل في 
الى مستوى املسؤولية  االرتقاء 
العجوز«  وعانى فريق »السيدة 
حت���ت اش���رافه، في ح���ني منح 
ليوناردو موسما بأكمله الثبات 
جدارته في ميالن قبل ان يتخلى 
عنه االخير ألنه ال ميلك ما يبحث 
عنه »روسونيري«. اما من ناحية 
مونتيال فم���ن املتوقع ان تكون 
مغامرته التدريبية قد وصلت الى 
نهايتها بعد اس���دال الستار على 
موس���م 2010 � 2011 من الدوري 
احمللي، لكن ال ميكنه التذمر كما 
احلال فيرارا وليوناردو ألنه ليس 
بامكان هذا الثالثي االدعاء بانه لم 

يحصل على معاملة عادلة.
وميك���ن الق���ول ان االندي���ة 
االيطالية ال متلك س���وى خيار 
البحث عن مدربني شبان واعدين 
ألنها ال تريد حتمل اعباء رواتب 
مدربني مث���ل فابيو كابيلو الذي 
يشرف على املنتخب االجنليزي 
حاليا، او جوڤاني تراباتوني الذي 
يش���رف على منتخب ايرلندا، ما 
ميهد الطريق امام شبان طموحني 
مثل كونتي ليخوضوا غمار التحدي 
على امل السير على خطى اليغري 

)43 عاما(.

واالمر ذاته ينطبق على روما 
الذي جلأ في اواخر فبراير املاضي 
الى مدرب فريق الشباب ومهاجمه 
السابق فينشنزو مونتيال ليحل 
بدال من كالوديو رانييري وذلك 
رغ���م افتقاده الت���ام الى اخلبرة 
ف���ي دوري االضواء،  التدريبية 
انش���يلوتي  وعندما ترك كارلو 
ميالن في 2009 من اجل االشراف 
على تشلسي االجنليزي، استعان 
الفري���ق »اللومب���اردي« بالعبه 
البرازيل���ي ليوناردو  الس���ابق 
الذي انتقل من منصب اداري الى 
مدرب الفريق االول دون ان يتمتع 
باخلبرة املطلوبة.صمد فيرارا في 

والتعاقد مع املدربني الشبان الذين 
ال ميلكون خبرة في دوري الدرجة 
االولى االيطالية ال يتعلق بفرق 
الطليعة  الثاني بل بفرق  الصف 
مث����ل يوڤنتوس الذي تخلى قبل 
مرحلتني على نهاية موسم 2008 � 
2009 عن خدمات كالوديو رانييري 
واستبدله مبدافعه السابق تشيرو 
فيرارا الذي عمل في مجال التدريب 
وكان حتى مساعدا ملارتشيلو ليبي 
مع املنتخب االيطالي، لكنه لم يكن 
ميلك خبرة االشراف مبفرده على 
فريق، وكي����ف احلال اذا كان هذا 
الدرجة االولى  الفريق من نخبة 

واوروبا.

مدرب روما فينسينزو مونتيال مدرب إنتر ميالن ليوناردو

موضة املدربني الشبان تطغى على الدوري اإليطالي

ميسي: أطمح للفوز بكوبا أميركا

اإلصابة تبعد بالوتيلي عن مواجهة أستونيا

شارابوڤا »قيصر« روسيا في »فوربس«

كولني تدافع عن 
قبح زوجها روني

اعلن االرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد 
برشلونة االس���باني الى لقب دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم االسبوع املاضي ان هدفه 
املقبل سيكون الفوز مع منتخب بالده بكوبا 
اميركا التي تستضيفها االرجنتني في يوليو 
املقب���ل. ويأتي تصريح ميس���ي بعد 3 ايام 
فقط على احرازه دوري ابطال اوروبا وللمرة 
الثالثة مع برشلونة. وقال ميسي امام حشد 
كبير من الصحافيني لدى وصوله الى مطار 
بوينس آيرس »لقد كن���ت محظوظا عندما 
احرزت جميع االلقاب مع برشلونة وااللقاب 
الفردية، واآلن هدفي املقبل س���يكون احراز 

كوبا اميركا مع االرجنتني«.
ونفى ميس���ي، احلائز مرتني على جائزة 
الكرة الذهبية عامي 2009 و2010، الشائعات 
التي حتدث���ت عن خالفات بينه وبني بعض 
زمالئه في املنتخب االرجنتيني، واكد ميسي 
»تقولون لي اني على خالف مع خوان رومان 
ريكيلمي وكارلوس تيڤيز ودييغو مارادونا.  
لست على خالف مع احد ومارادونا يتحدث 
عني بطريقة جيدة ونحن على اتصال دائم«. 
يذكر ان منتخب االرجنتني لم يحرز اي لقب 
دولي منذ فوزه بكوبا اميركا عام 1993 التي 

اقيمت في االكوادور.

ل���ن يتمكن مهاجم مانشس���تر س���يتي 
االجنليزي ماريو بالوتيلي من املشاركة مع 
املنتخب االيطالي غدا اجلمع���ة املقبل امام 
اس���تونيا في تصفيات كأس اوروبا »يورو 
2012«، وذل���ك بس���بب اصابة ف���ي ركبته.

وتعرض بالوتيلي لالصابة خالل التمارين 
واشار طبيب املنتخب انريكو كاستيالتشي 
ان املهاجم الش���اب لن يكون جاهزا ملباراة 
اجلمعة بعد تعرضه الصابة في الركبة التي 

خضعت لعملية جراحية في فترة س���ابقة. 
واضاف كاستيالتش���ي »انه���ا الركبة التي 
خضع فيها لعملية جراحية. اش���عر بالقلق 
وسأتصل مباشرة بالطاقم الطبي ملانشستر 
سيتي«. وتتصدر ايطاليا مجموعتها الثالثة 
في التصفيات وفي حال فوزها مبباراة اجلمعة 
امام استونيا ستكون بحاجة الى 6 نقاط من 
اصل 12 ممكنة من اجل بلوغ النهائيات التي 

حتتضنها اوكرانيا وپولندا.

ومن بينهم سينيوري. وشمل 
التوقيف عامل���ني في مكاتب 
التحقيق  للمراهنة فيما طال 
حوالي 30 شخصا متورطني 
التالع���ب بنتائج  في عملية 
بعض املباريات عبر اتفاقات 
ش���فهية. وفتح هذا التحقيق 
قبل س���تة اش���هر واستخدم 
احملققون مب���اراة اقيمت في 
كرميونا من اجل حتديد هوية 
االشخاص املسؤولني عن هذه 
املنظمة ويبدو ان سينيوري 
من بني املش���تبهني بتورطهم 

بهذه الفضيحة. 
وكان سينيوري )43 عاما( 
من بني افض���ل املهاجمني في 
التس���عينيات  ايطاليا خالل 
وهو توج بلقب هداف الدوري 
الذي  ثالث مرات مع التسيو 
فاز معه بلقب مسابقة الكأس 
احمللية م���رة واحدة، كما انه 

الشرطة توقف سينيوري لتورطه 
بفضيحة التالعب بالنتائج

ثامن افضل هداف في تاريخ 
الدوري االيطالي )188 هدفا(.

ذك���رت وكال���ة »انس���ا« 
االيطالي���ة ان املهاجم الدولي 
السابق جوسيبي سينيوري 
كان من بني 16 شخصا اوقفتهم 
الش���رطة بس���بب تورطهم 
بفضيح���ة التالع���ب بنتائج 
املباريات. وذكرت الوكالة ان 
الشرطة القت القبض على بعض 
العبي الدرجة االولى السابقني 
والعبني حاليني في الدرجتني 
الثاني���ة والثالثة، اضافة الى 
الدرجات  بعض االداريني من 
الدني���ا في حمل���ة قامت بها 
السلطات احمللية في كرميونا 
ومبؤازرة عناصر شرطة من 
عدة مدن مثل العاصمة روما 
ونابول���ي وتورينو.واصدر 
القض���اء في كرميونا س���بع 
مذكرات توقيف وتسعة اوامر 
باالقامة اجلبرية متنع املتهمني 
جوسيبي سينيورياملعنيني من مغادرة منازلهم 

النساء  ش����ارابوڤا بني احذية 
األكثر مبيعا.

القائم����ة العب  ويتص����در 
الذي  الغول����ف تايغ����ر وودز 
كس����ب خالل السنة الرياضية 
75 ملي����ون دوالر، والعبا كرة 
السلة كوبي برايانت 54 مليون 

دوالر، وليب����رون جيمس 48 
مليون دوالر.

دخلت جنمة التنس الروسية 
ماريا شارابوڤا كامرأة وحيدة 
الروسية في  الرياضة  وممثلة 
قائم����ة مجلة »فوربس« ألغلى 
50 رياضيا في هذه السنة، التي 

نشرت في 31 مايو املاضي.
شكل الدخل السنوي لالعبة 
التنس )24 عاما(، 24.2 مليون 
دوالر، مما اتاح لها شغل املوقع 
29 بني 50 م����ن اكثر الالعبني 

الرجال نفوذا وشهرة. 
وتفي����د »فورب����س« ب����أن 
»شارابوڤا تبقى للسنة الثانية 
الوحيدة  امل����رأة  التوالي  على 
في النخب����ة الرياضية من 50 
ش����خصا«. وتش����كل امل����وارد 
التي حتص����ل عليها من عقود 
الدعاي����ة مع ش����ركتي Nike و
Cole Haam املصدر األساس����ي 
إليرادات الالعبة الروسية خالل 
ال� 12 شهرا املاضية. وظهر ان 
اخفاف Cole Haam التي تعرضها 

دخلت كولني ماكلولني 
روني زوجة واين 

روني جنم مان يونايتد 
االجنليزي في عراك 

حاد مع امرأة عبر 
موقع »تويتر« للتواصل 

االجتماعي نعتتها هي 
وزوجها بالقبيح واخلائن 
وردت عليها كولني ودار 

عراك بينهما.
يذكر ان روني كان قد 
دخل ايضا في عراك 

عبر موقع تويتر مع احد 
مشجعي نادي ليڤربول 

االجنليزي.

الروسية احلسناء ماريا شارابوڤا أغنى رياضية

واين روني وزوجته مثال للقبح


