
بولت يحلم باللعب ملان يونايتد
يرى العداء اجلامايكي الشهير اوسني بولت أنه ميتلك اإلمكانيات الكافية للعب بنادي مان يونايتد 
بطل الدوري اإلجنليزي، عقب اعتزاله عالم ألعاب القوى.
وحقق البطل األوملبي بولت جناحا مبهرا في منافسات العدو، حيث يحمل الرقم القياسي العاملي 
لسباقي 100 و200 متر، لكنه بدأ يحلم في اللعب يوما ما ملان يونايتد.
وقال بولت لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( »أريد حقا التحول إلى كرة القدم عقب االعتزال، 
أتابع كرة القدم منذ فترة طويلة، واعتقد أنني قادر على أن أصبح العبا جيدا«.
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الرياضية
قال النجم االجنليزي السابق 
براين روبس����ون انه ترك تدريب 
منتخب تايلند لكرة القدم السباب 

»صحية وعائلية«.
وقال روبسون ان استقالته بعد 
عامني من تدري����ب تايلند جاءت 
»بتوافق متبادل« مع الس����لطات 

الكروية التايلندية.
وذكر روبسون في بيان »القرار 
ناجم عن عدة اسباب، لكن بشكل 
خاص السباب صحية وعائلية. 
لقد اس����تمتعت بعملي في الكرة 
التايلندية، واتركها باحترام كبير 

للعاملني على تطوير الكرة«.

اتلتيكو مدريد  اعلن ن���ادي 
االس���باني ان مدرب اش���بيلية 
الس���ابق غريغوري���و مانزانو 
سيشرف على فريقه في املوسم 
اتلتيكو مدريد  املقبل. واوضح 
في برقية قصيرة على موقعه في 
شبكة االنترنت ان مانزانو )55 
عاما( وقع عقدا ملدة موسم واحد، 
وهو س���يخلف كيكي سانشيز 
فلوريس ال���ذي اقيل في نهاية 
موسم مخيب وحلول الفريق في 

املركز السابع.

انتق���ل مهاجم منتخب املانيا 
ميروس���اف كلوزه ال���ى نادي 
التس���يو االيطالي ملدة موسمني 
بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ 
النادي  االملاني، بحس���بما أعلن 

االيطالي.
ووقع »ميرو« العقد في ڤيا 
رئيس النادي كاوديو لوتيتو، 
وسينال راتبا سنويا قدره مليونا 
يورو، بحسب موقع »التسيالي« 
االيطالي. وكان كلوزه الذي يحتفل 
بعيد مياده الثالث والثاثني، اعلن 
انه سيترك الفريق الباڤاري رافضا 
جتديد عقده ملوسم واحد فقط. 
وحمل كلوزه الوان كايزرسلوترن 
)1999 - 2004( وڤيردر برمين 
)2004 - 2007(، لكن���ه تراجع 
في املوس���م املنصرم مع بايرن 
ولم يسجل س���وى هدفا وحيدا 
في ال���دوري االملاني حيث لعب 
احتياطيا ملاريو غوميز. وسجل 
كلوزه 61 هدفا في 109 مباريات 
دولية مع منتخ���ب املانيا، وفي 
اربعة اعوام مع بشايرن سجل 53 
هدفا في 150 مباراة، كما سجل 14 

هدفا في نهائيات كأس العالم.

البرازيلي رونالدينيو  عبر 
جنم فامنغو عن حزنه الشديد 
العتزال مواطنه رونالدو امللقب 
بالظاهرة، والذي خاض مباراة 
اعتزاله مع املنتخب البرازيلي 

ضد رومانيا.
وق���ال رونالديني���و ف���ي 
تصريحات لغلوبو س���بورت 
»وداع رونال���دو للماعب هو 
وداع للكرة اجلميلة، ال اعتقد 
ان كرة القدم ستحظى بظاهرة 

اخرى مثله«.
وأضاف قائا »اعرف رونالدو 
جيدا ولعبت مع���ه كثيرا، انه 
س���احر ويستحق لقب ظاهرة 
ألنه ببس���اطة فريد من نوعه 

وال يوجد من هو مثله«.

العالم االملاني  يبحث بطل 
سيباستيان ڤيتل سائق ريد 
ب����ول � رين����و ع����ن مواصلة 
هيمنته وحتقيق فوزه االول 
على حلبة »جيل فيلنوف« التي 
حتتضن االح����د املقبل جائزة 
كندا الكبرى املرحلة السابعة 
العالم لس����باقات  من بطولة 

فورموال واحد.
ويدخ����ل الس����ائق االملاني 
السباق الكندي وهو في صدارة 
الترتيب بفارق 58 نقطة عن 
اقرب ماحقيه سائق ماكارين 
� مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلت����ون وذلك بعدما حقق 
قبل اسبوعني فوزه االول في 
موناكو واخلامس هذا املوسم 

من اصل ستة سباقات.

روبسون يودع تايلند

مانزانو مدربًا 
ألتلتيكو مدريد

كلوزه إلى التسيو

رونالدينيو: 
رونالدو.. »ظاهرة«

ڤيتل للنصر
 في »جيل فيلنوف«

أوزير يتعاقد مع فورنييه

 حتذير من مفاوضة هيدينك

خرجة إلنتر وميالن يطلب الشعراوي

 45 مليون يورو بتصرف غوارديوال

انتصار لي شاهده 116 مليونًا

كاكا: لم أقدم املتوقع مني

استقرار في بيع حقوق بث األوملبياد

أعلن نادي أوزير الفرنسي عن تعيني الورن فورنييه في 
منصب املدير الفني للفريق ملدة ثاث مواسم.يخلف فورنييه 

املدرب جني فرنانديز، الذي رحل لتدريب نانسي.

وجه محمود اوزجينر، رئيس االحتاد التركي لكرة القدم 
إنذارا شديد اللهجة إلى تشلسي اإلجنليزي، في مساعيه للتعاقد 
مع الهولندي غوس هيدينك املدير الفني للمنتخب التركي.
أبدى اوزجينر انزعاجه من وجود حتركات غير قانونية 
من قبل تشلس���ي للتعاقد مع هيدينك، وهدد بتصعيد األمر 

إلى االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

ذكرت وس���ائل اإلعام اإليطالية أن إنتر ميان اإليطالي 
يسعى لضم العب خط الوسط املغربي حسني خرجة بشكل 
نهائي من نادي جنوى بعدما أمضى الاعب س���تة أش���هر 
ناجحة بصفوف إنتر على سبيل اإلعارة في النصف الثاني 

من املوسم املاضي.
من جهته، يرغب املدافع البرازيلي لوسيو في االستمرار 
لفترة جديدة مع إنتر، بحسبما أكده وكيل أعماله اليساندرو 

لوتشي.
بدورها، ذكرت صحيفة »إل جورنالي« اإليطالية أن العب 
خط وسط جنوى اإليطالي الصاعد ستيفان الشعراوي قد 
يكون في طريقه لانضمام إلى بطل إيطاليا ميان الذي يتقدم 

حاليا السباق على ضم صانع األلعاب الواعد.

اعلن نائب رئيس برشلونة للشؤون االقتصادية خافيير 
فاوس ان النادي وضع مبلغا مقداره 45 مليون يورو بتصرف 
املدرب جوسيب غوارديوال لتعزيز صفوف الفريق استعدادا 
للموسم املقبل. وقال فاوس »لدى برشلونة ميزانية تقدر 
ب� 45 مليون يورو للتعاقد مع العبني جدد، باالضافة الى 
العائ���دات التي نحصل عليها من جراء التخلي عن بعض 
الاعبني«. ويس���عى برش���لونة الى ضم ثاثة العبني هم 
صانع العاب ارسنال سيسك فابريغاس وجناح اودينيزي 
الش���يلياني الكسيس سانشيز ومهاجم ڤياريال االيطالي 

جيوسيبي روسي.

قال���ت رابطة الاعبات احملترفات إن انتصار لي نا في 
نهائي بطولة فرنسا املفتوحة للتنس، وهو أول لقب على 
االطاق في البطوالت األربع الكب���رى لاعبة صينية أو 
اسيوية اجتذب عدد مشاهدين محليني في التلفزيون بلغ 
116 مليون شخص. وقال التلفزيون الصيني احلكومي إن 
عدد املشاهدين للقاء الذي فازت فيه لي 6 - 4 و7 - 6 على 
فرانشيسكا سكيافوني كان األكبر بالنسبة حلدث رياضي 
في الصني هذا العام وتفوق على عدد الذين ش���اهدوا لي 
وهي تخس���ر في نهائي بطولة استراليا املفتوحة والذي 

بلغ 60 مليونا.

أكد البرازيلي كاكا جنم ريال مدريد االسباني أنه يتوقع أن 
يقدم مستواه املعهود مجددا في املوسم املقبل وأنه يرغب في 
أن يقدم ملشجعيه في النادي االسباني عروضا مماثلة لتلك 

التي قدمها في صفوف ميان اإليطالي حتى عام 2009.
وقال كاكا »أعل���م أنني لم أقدم حتى اآلن ما كان متوقعا 
مني في صفوف ريال مدريد سواء كانت توقعات الصحافة 
أو اجلماهير أو توقعاته الشخصية. وأعتقد أنني أستطيع 
تقدمي املزيد في صفوف الفريق األسباني وأرغب في أن تسنح 

لي الفرصة لتحقيق ذلك«.
ونفى كاكا، في مقابلة نشرتها صحيفة »جورنال دا تاردي« 
البرازيلي���ة ما تردد عن وجود خاف���ات بينه وبني املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو املدي���ر الفني لريال مدريد كما 
نفى وجود أي مفاوضات جارية من أجل االنتقال النتر ميان 

اإليطالي الذي يدربه حاليا صديقه البرازيلي ليوناردو.

بعد ثاثة عقود من الزيادات الس���ريعة يبدو أن جتارة 
األوملبياد بدأت تنعم بش���يء من الثبات واالستقرار، باعت 
اللجنة األوملبية الدولية حقوق البث التلفزيوني في الواليات 
املتحدة ملس���ابقات أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 لشبكة 

»ان.بي.سي« مقابل أربعة مليارات و382 مليون دوالر.
ورغم أن هذا املبلغ ال ميثل زيادة، فقد عبر رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية جاك روغ عن ش���عوره بالرضا، إذ يقول 
»جنحنا في ضمان االستقرار املالي للجنة األوملبية الدولية 

للعقد املقبل«.
من جانبه، قال األملاني توماس باخ نائب رئيس اللجنة 
إن العق���د جيد بالنس���بة للجنة األوملبي���ة الدولية في ظل 
املناخ االقتصادي احلالي حيث »يعطي إش���ارة مهمة للثقة 
في اللجنة األوملبية الدولية على املدى الطويل«. ومن أجل 
حماية مصاحلها، كان على اللجنة األوملبية الدولية ان تبيع 
حق���وق »مجموعتني من األلعاب األوملبية، إال أن النس���خة 
الشتوية في سوتشي )روسيا( واأللعاب الصيفية في ريو 
دي جانيرو )2.01 ملي���ار دوال مجتمعتني( لم حتققا املبلغ 
املدفوع في البطولتني الس���ابقتني لهما«. وحيث أن اللجنة 
األوملبية الدولية رفضت عرضا من احتاد اإلذاعة والتلفزيون 
األوروبي، فإنها حتاول اآلن بيع احلقوق بشكل فردي لكنها 
لم تضمن أكثر من 497 مليون يورو، واملبلغ مرشح الرتفاع 
كبير حيث لم حتسم اللجنة بعد املوقف في األسواق الكبرى 

في أملانيا وبريطانيا وفرنسا.
ويتعني االنتظ���ار ملعرفة ما إذا كان���ت الصفقة التي مت 
التوصل إليها مع »ان.بي.س���ي« ستحقق بعض احلركة في 
الس���وق حلقوق التلفزة في أوروبا. إال أن اللجنة األوملبية 
الدولية قالت بالفعل ان تشريعات االحتاد األوروبي ال تسمح 

ببيع أربعة بطوالت أوملبية دفعة واحدة.

ذكرت صحيفت���ا »موندو 
ديبورتيڤ���و« و»س���بورت« 
الكاتالونيت���ان ان ارس���نال 
االجنليزي مس���تعد للتخلي 
ع���ن صان���ع العاب���ه وقائده 
الدولي االسباني فرانسيسك 
فابريغاس ملصلحة برشلونة 
بطل اسبانيا ومسابقة دوري 

ابطال اوروبا.
وكشفت »موندو ديبورتيڤو« 
ان مدرب ارس���نال الفرنس���ي 
ارسني ڤينغر وافق اخيرا على 
السماح لفابريغاس بالرحيل 
شرط عدم انضمامه الى فريق 
اجنليزي آخر، مضيفة »فتح 
املدرب )ڤينغ���ر( الباب )امام 
فابريغاس( شرط عدم انضمامه 
لفريق اجنليزي آخر«، مستندة 
الى حديث بني  في معلوماتها 
الاع���ب ومدربه ف���ي الفريق 

اللندني.
ام���ا صحيفة »س���بورت« 
ان���ه »ليس بامكان  فاعتبرت 
رحي���ل  تف���ادي  ارس���نال 
ان  الى  فابريغاس«، مش���يرة 
برشلونة ينتظر ممثلي الاعب 

الى مان يونايتد بطل الدوري 
املمتاز.

واجتاز جون���ز الفحص 
الطبي قبل ان يلحق باملنتخب 
االجنليزي حتت 21 سنة املدعو 
للمشاركة في بطولة اوروبا 

في الدمنارك.
اليك���س  الس���ير  وكان 
فيرغس���ون قطع اجازته في 
فرنسا لكي يحس���م مسألة 
التعاق���د م���ع جون���ز، ومن 
املتوقع ان يشرف ايضا على 
توقيع جناح اس���تون ڤيا 
ومنتخب اجنلترا آشلي يونغ 
ال� 48 املقبلة  في الس���اعات 
قب���ل زواج االخي���ر وذهابه 
في اج���ازة، في صفقة تناهز 
العشرين مليون جنيه )22 
املقابل،  مليون دوالر(.ف���ي 
تقدم سندرالند الذي يشرف 
على تدريبه قائد مان يونايتد 
السابق بعرض لضم ثاثي 
مان يونايتد وس براون دارن 
غيبسون وجون اوشي مقابل 
12 مليون جنيه اس���ترليني 

)حوالي 14 مليون يورو(.

»موندو ديبورتيڤو« ألن تكون 
املفاوضات بني الناديني سهلة 
على االط���اق، فيم���ا ذكرت 
»سبورت« ان ارسنال سيطلب 
حتى 50 مليون يورو من اجل 

التخلي عن قائده.
من جهة اخرى، تعاقد مان 
يونايتد م���ع مدافع باكبيرن 
الشاب فيل جونز )19 عاما( ملدة 
خمسة اعوام مقابل 16 مليون 
جنيه اس���ترليني )حوالي 20 

مليون يورو(.
وكانت عدة اندية اجنليزية 
اعلنت رغبتها في احلصول على 
خدمات هذا املدافع الصلب الذي 
يرشحه النقاد ان يكون خليفة 
جون تيري في صفوف املنتخب 

االجنليزي.
وتقدم تشلس���ي بعرض 
في سوق االنتقاالت الشتوية 
للحصول عل���ى جونز لكن 
باكبيرن رفض التخلي عنه، 
وفي اليومني االخيرين اجتمع 
جونز مبدرب ارسنال ارسني 
ڤينغر وكمدرب ليڤربول كيني 
دالغليش، لكنه فضل االنتقال 

من اجل التحدث عن الشروط 
املالية الرسنال.

وكان برشلونة سعى جاهدا 
في الس���ابق من اجل استعادة 
الذي ترك  خدمات فابريغاس 
الن���ادي الكاتالوني في س���ن 
املراهق���ة من اج���ل االنضمام 
الى ارس���نال ع���ام 2003 ألنه 
كان متخوفا من اال يتمكن من 
الفريق االول  الى  شق طريقه 
في الن���ادي العماق، وحتول 
منذ حينها كأحد افضل العبي 
الوسط في العالم بعدما طور 

مواهبه حتت اشراف ڤينغر.
ارتب���اط فابريغاس  ورغم 
البالغ م���ن العمر 24 عاما مع 
ارس���نال حتى عام 2014، فهو 
يرغب بالعودة الى برشلونة، 
وهو اعترف بانه كاتالوني، وقال 
س���ابقا »انا مشجع لبرشا، انا 
سوسيو )االنصار املنتسبون 
الى النادي( كما احلال بالنسبة 
انا  جلدي، وعم���ي، وقريبي، 
كاتالوني، لكني قائد ارسنال، انا 
مدفعجي واصبحت العبا هناك 
ونضجت كشخص«. وتوقعت 

)أ.ف.پ( جنم أرسنال اإلسباني سيسك فابريغاس يقترب من برشلونة »حبه األول«  

مان يونايتد يضم جونز وينوي االستغناء عن براون وأوشي وغيبسون

أرسنال في طريقه لترك فابريغاس الى برشلونة

توتي وڤييري مندهشان من فضيحة الفساد

»فيفا« يرفض إيقاف حكم األرجنتني ونيجيريا

أعرب النجم فرانشيسكو توتي 
قائد نادي روم����ا اإليطالي لكرة 
القدم واملهاج����م الدولي املعتزل 
كريستيان ڤييري عن دهشتهما 
وغضبهما بعد تردد اسميهما في 
فضيحة الفساد التي تهز الشارع 

الكروي في إيطاليا.
يب����دو أن اس����مي الاعب����ني 
ت����رددا عن طريق  الكبيرين قد 
األش����خاص الذي����ن مت التحقيق 
معهم في قضية التاعب بنتائج 
املباري����ات والتي تش����مل ثاث 

إيطاليا  مس����ابقات للدوري في 
على مستوى احملترفني.

ونقلت وسائل اإلعام اإليطالية 
عن توتي قول����ه انه »هادئ وال 
يش����عر بأي قلق«، في حني أكد 
ڤييري أنه سيقاضي كل من يحاول 

تشويه صورته.
يشار الى ان العديد من العبي 
القضية،  القدم تورطوا في  كرة 
وبينهم العب نادي روما ومنتخب 
إيطاليا دانييلي دي روسي، الذي 
هدد هو اآلخ����ر باتخاذ إجراءات 

قانونية، وذلك في محادثات هاتفية 
سجلها احملققون. وهناك مزاعم 
بأن األشخاص الذين ادعوا صاتهم 
القوية باعبني معروفني حاولوا 
استغال تأثير هؤالء الاعبني في 

التاعب بنتائج املباريات.

أكد االحت���اد الدولي لكرة 
الق���دم )فيف���ا( أن احلك���م 
أدار  الذي  إبراهيم تش���ايبو 
املب���اراة الودية بني منتخبي 
نيجيريا واألرجنتني يستطيع 
االستمرار في إدارة املباريات 
حل���ني انته���اء التحقيق���ات 
اجلارية بش���أن االشتباه في 
وجود تاعب بنتيجة املباراة. 
وانتهت املب���اراة بفوز كبير 

1 - 4 ومفاج���ئ للمنتخ���ب 
الهدف  النيجيري كما ج���اء 
الوحيد للمنتخب األرجنتيني 
في الدقيقة الثامنة من الوقت 
بدل الضائع للمباراة مما أثار 
الشكوك حول التاعب بنتيجة 
املباراة، الس���يما أن مكاتب 
املراهنات شهدت إقباال شديدا 
على مراهنات هذه املباراة قبل 

بدايتها مباشرة.

من جهه أخ���رى، وصف 
البريطاني  ال���وزراء  رئيس 
ديڤي���د كامي���رون انتخاب 
السويس���ري جوزيف باتر 
رئيسا لاحتاد الدولي )فيفا( 
لوالية جديدة مطلع الش���هر 

اجلاري بأنه »مهزلة«.
وقال كاميرون خال جلسة 
ملجل���س العم���وم »اليكم ما 
س���أقوله: س���معة الفيفا في 

ادنى مستوى، والواضح ان 
انتخاب مرشح واحد ملنصب 
الرئيس هو نوع من املهزلة. 
يجب عل���ى الفيفا ان يصبح 

مسؤوال واكثر شفافية«.
واضاف »يجب ان يثبتوا 
انهم قادرون على القيام مبا 
هو مفت���رض ان يقوموا به. 
في النهاية، التغيير يجب ان 
يأتي من داخل كرة القدم وانا 

متأكد من ان االحتاد االجنليزي 
س���يلعب دورا مهما من اجل 

الوصول الى ذلك«.
وكان كاميرون دعم بقوة 
ترشيح اجنلترا الستضافة 
موندي���ال 2018 ال���ذي نالت 
روسيا شرف تنظيمه، لكن 
امللف االجنليزي مني بفشل 
كبير اذ ل���م يحصل اال على 

صوتني فقط.

ثأرت اوروغواي خلسارتها امام هولندا 1 - 3 
في نصف نهائي مونديال جنوب افريقيا 2010 

وتغلبت عليها 4 - 3 بركالت الترجيح بعد 
انتهاء الوقت االصلي بالتعادل 1 - 1 على ملعب 

سنتينارينو في مونتيڤيديو. وافتتح مهاجم 
ليڤربول لويس سواريز التسجيل الوروغواي 

قبل نهاية املباراة بثماني دقائق، لكن هولندا 
ادركت التعادل في الدقيقة االولى من الوقت 

بدل الضائع بواسطة ديرك كاوت زميل سواريز 
في ليڤربول. وفي ركالت الترجيح اضاع روبن 

ڤان بيرسي والييرو ايليا ركلتني لهولندا، 
لتحسم اوروغواي النتيجة في مصلحتها 4 - 3.

وتستعد االوروغواي خلوض كأس االمم 
االميركية اجلنوبية )كوبا اميركا( مطلع الشهر 

املقبل في االرجنتني.
وتنهي االوروغواي استعداداتها للبطولة القارية 

مبباراة ودية ضد استونيا في 23 احلالي.
من جانبه، أعرب املدرب بيرت ڤان مارفيك 

املدير الفني للمنتخب الهولندي عن اعتقاده أن 
فريقه كان يستحق حتقيق الفوز.

أوروغواي تثأر من هولندا في مونتيڤيديو

)أ.ف.پ( جنوم أوروغواي حاملني الكأس بعد الفوز على هولندا  

ڤينغر وافق أخيراً 
على السماح 

لفابريغاس بالرحيل 
شرط عدم 

انضمامه الى فريق 
اجنليزي آخر


