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إبراهيم حسن: 
سأطلب إعادة مباراة 

القمة رسميًا

8 مباريات
مصيرية في اجلولة 

الـ 28

ق���رر حاكم إمارة الش���ارقة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
وقف جتميد نشاط الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الشعب الذي 
يشارك في دوري الدرجة األولى 

باإلمارات.
الرسمي لنادي  وذكر املوقع 
الشعب أن حاكم الشارقة ينوي 
دعم الفريق األول ماديا ومعنويا 

حتى يعود لسابق عهده.
وب���دأت أزمة الن���ادي عقب 
هبوط الفريق في املوسم األول 
لتطبي���ق االحت���راف بالدوري 
اإلماراتي ثم فش���ل في الصعود 
ملوس���مني متتاليني مما ش���كل 
صدمة جلماهيره والقائمني على 

أموره.
وتق���دم مجلس إدارة النادي 
باستقالته التي أعقبها صدور قرار 
التجميد وتشكيل جلنة مؤقتة 

لتسيير أمور النادي.

توج���ه الرئي���س الك���وري 
اجلنوبي لي ميون���غ � باك الى 
مدينة دوربان اجلنوب أفريقية 
لدعم ملف بيونغتشانغ املرشحة 
الس���تضافة األلع���اب االوملبية 
الش���توية 2018. وانتقل لي الى 
دوربان بطائرة رئاس���ية زينها 
شعار املدينة، وذلك قبل تصويت 
اللجنة االوملبية الدولية للملف 

الفائز االربعاء املقبل.
واستثمرت كوريا اجلنوبية 
1.5 مليار دوالر لبناء منش���ات 
حول املدين���ة الواقعة على بعد 
180 كلم شرق العاصمة سيول، 
كما وعدت احلكومة بتأمني 1.53 
الس���كك  مليار إضافية لتأهيل 
احلديد وبنى حتتي���ة إضافية 
بحال فوز ملف بيونغتش���انغ. 
وكانت بيونغتش���انغ فش���لت 
في اس���تضافة العاب 2010 أمام 
فانكوفر الكندية ثم العاب 2014 
أمام سوتشي الروسية.وتتنافس 
مدن أنسي الفرنسية وميونيخ 
االملانية وبيونغتشانغ الكورية 
اجلنوبية الستضافة االوملبياد 

الشتوي.

تبدو فرصة منتخب فلسطني 
لكرة القدم قوي���ة لبلوغ الدور 
الثاني من التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة ال���ى نهائيات مونديال 
البرازي���ل ع���ام 2014 عندم���ا 
يستضيف نظيره االفغاني اليوم 

في اياب الدور االول.
وكان املنتخب الفلس���طيني 
خطا خط���وة مهمة نحو التأهل 
بفوزه على منافس���ه ذهابا في 
عق���ر داره بهدفني ملراد العليان 

واسماعيل العمور.
اليوم ايضا تايوان  وتلتقي 
مع ماليزيا )1-2(، وباكس���تان 
مع بنغالديش )0-3(، والوس 
مع كمبودي���ا )2-4(، والفلبني 
م���ع س���ريالنكا )1-1(، وماكاو 
مع ڤيتنام )0-6( وميامنار مع 

منغوليا )1-0(.

خضع كوب���ي براينت جنم 
لوس اجنيليس ليكرز بطل دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني 
عامي 2009 و2010، لعالج مبتكر 
اللتهاب في مفاصل ركبته الشهر 
املاضي في أملانيا، بحسب ما ذكرت 
صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« 

االميركية.
وأضاف���ت ان العالج املرتكز 
الغنية بالصفائح  البالزما  على 
هو الرابع منذ عام 2003 لركبة 
براين���ت الذي خض���ع جلراحة 
الع���ام املاضي والذي س���يبلغ 
الثالثة والثالثني في أغس���طس 
املقبل.وخضع عدة جنوم عامليني 
لعالج مماثل في ركبهم، أمثال بطل 
الغول���ف االميركي تايغر وودز 
والتنس االسباني رافايل نادال 
وكرة القدم االميركية هاينز وورد. 
ومن خالل هذا العالج املبتكر، يتم 
سحب الدم من املريض، ويوضع 
في جه���از للطرد املركزي بغية 
التي يتم حقنها  عزل الصفائح 
الحقا في املكان املصاب. ويرتبط 
براينت بعق���د مع ليكرز لثالثة 
أعوام إضافية وبعقد تبلغ قيمته 
83.5 ملي���ون دوالر، وهو أظهر 
تراجع���ا ملحوظا في موس���مه 
اخلامس عشر في دوري احملترفني 
في بعض مباريات املوسم املاضي 

بسبب االصابة.

إلغاء قرار جتميد 
الشعب اإلماراتي

الرئيس الكوري 
اجلنوبي يدعم  

ملف بيونغتشانغ 
2018

فلسطني تواجه 
أفغانستان

عالج مبتكر لركبة 
براينت

رايكارد يقود »األخضر السعودي« 
ملدة 3 سنوات

وقع الهولندي فرانك رايكارد في مقر السفارة السعودي في 
لندن مع األمير نواف بن فيصل، رئيس االحتاد السعودي لكرة 

القدم، عقدا لتدريب املنتخب السعودي مدته 3 سنوات.
واعتبر األمير نواف ان التعاقد مع رايكارد »يلبي طموحات 
الشارع الرياضي الس���عودي«، مؤكدا أن املدرب اجلديد له 

اسم كبير في عالم التدريب وان 
عقده مستمر إلى نهاية تصفيات 
كأس العالم املقبلة وميدد تلقائيا 
املنتخب  التأهل ليقود  في حال 
في نهائي���ات مونديال 2014 في 

البرازيل.
وكشف األمير نواف أن الفريق 
املساعد لريكارد سيكون هو نفسه 
الذي عمل معه في نادي برشلونة 
االسباني وحقق معه اإلجنازات 
محليا وأوروبيا، خصوصا دوري 

أبطال أوروبا.
وأشار رئيس االحتاد السعودي 

إلى أنه سيتم تأمني مقر سكن للمدرب رايكارد في مدينتني 
أو 3 مدن في السعودية »ليكون قريبا من األندية والالعبني 
وإلتاحة الفرصة له لالطالع على جميع الدرجات«، مشيرا إلى 
أن مهمته ستبدأ فعليا مع املنتخب السعودي بعد املباراتي 
ضد هونغ كونغ أواخر الشهر اجلاري ضمن تصفيات كأس 
العالم والتي سيتولى زمام األمور الفنية فيهما املدرب املؤقت 

روجيرو.
وأب���دى األمير نواف ارتياحه ل� »حماس���ة ريكارد الذي 
طلب جميع األشرطة املتوافرة للقاءات املنتخب السعودي 
األخيرة واملنافسات احمللية«، مشيرا إلى ان املدرب اجلديد 

وعد بزيارة السعودية لالطالع على بعض األمور.
م���ن جهته، أبدى ريكارد ارتياح���ه للتعاقد مع املنتخب 
الس���عودي، مؤكدا أنه سيعيد الكرة السعودية إلى مكانتها 
الطبيعية، وقال »س���أبدأ االن فعليا االس���تعداد للتأهل الى 
نهائيات مونديال 2014 وأنا سعيد جدا أن تكون السعودية 
أول محط���ة عربية لي في مس���يرتي التدريبية، وهذا حتد 

كبير بالنسبة الي«.

فرانك رايكارد

برشلونة يعلن انضمام
 فابريغاس وسانشيز الثالثاء 

من املقرر أن يعلن رئيس نادي برشلونة االسباني لكرة 
القدم ساندرو روسيل انضمام سيسك فابريغاس قائد ارسنال 
االجنليزي والتشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أودينيزي 
االيطالي الى صفوف الفريق الكاتالوني من مدينة برشلونة 
الثالثاء املقبل، بعد عودته م���ن بوينس ايرس، حيث تابع 
حفل افتتاح مسابقة كوبا اميركا، بحسب ما ذكرت صحيفة 

»أس« االسبانية.
وأضافت الصحيفة ان قيمة عقد سانش���يز س���تبلغ 27 
ملي���ون يورو مع العب إضافي ومكاف���آت الالعب، في حني 
س���يصل فابريغاس مقابل 35 مليون ي���ورو زائد مكافآت 

الدولي االسباني.
من جانبه رحب تشافي هرنانديز العب وسط برشلونة 
بطل أوروبا واسبانيا بالقدوم الوشيك لزميله في املنتخب 
االس���باني وقائد ارسنال االجنليزي سيسك فابريغاس الى 

صفوف الفريق الكاتالوني في املوسم املقبل.
في سياق اخر توقعت تقارير إخبارية دخول نادي ريال 
مدريد االسباني في سباق مع غرميه التقليدي برشلونة على 

ضم قائد فريق آرسنال سيسك فابريغاس هذا الصيف.

بالتيني: بالتر ليس فاسدًا
دافع رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال 
بالتيني عن السويس���ري جوزيف بالتر الذي اعيد انتخابه 
رئيس���ا لالحتاد الدولي لوالية رابعة على التوالي، معتبرا 

انه رجل صادق.
وق���ال بالتيني في حدي���ث الى صحيف���ة »فرانكفورتر 
تس���ايتونغ« االملانية نشر أمس »بالتر ليس شيطانا، لكنه 
ليس مالكا ايض���ا، ميكننا انتقاد طريقته في ادارة فيفا، اال 

انه بالتأكيد ليس فاسدا«.
ويأتي كالم بالتيني ردا على اتهامات الفساد التي طالت 
»فيفا« في اآلونة االخيرة خصوصا قبل انتخابات الرئاسة 

مطلع الشهر املاضي.
وتابع »هناك الكثي���ر من االمور املزعومة والكاذبة التي 
الصق���ت ببالتر، رمبا ألن البعض يعتقد أن رئيس فيفا هو 
املسؤول عن كل ما يجري، لكن اذا كانت هناك اعمال فاسدة 

في فيفا، فإنها بالتأكيد ال تتعلق مباشرة ببالتر«.

تقام الي����وم 8 لقاءات دفعة 
واحدة ضمن منافسات اجلولة 
الثامن����ة والعش����رين لبطولة 
ال����دوري املصري لك����رة القدم 
ستقام جميعها في توقيت واحد، 
هو اخلامس����ة والنصف مساء، 
املباريات  نظرا حلساسية هذه 
وتأثير نتائجها بشكل قوي في 
ص����راع قطبي الك����رة املصرية 
االهل����ي والزمالك عل����ى القمة، 
وأمل بع����ض الفرق في اللحاق 
باملرب����ع الذهبي، ورغبة بعض 
الفرق االخرى في الدخول مبنطقة 
األمان، والهروب من شبح الهبوط 
الثاني. ويلتقي  القسم  ملسابقة 
األهلي مع س����موحة واالحتاد 
الس����كندري مع الزمالك ووادي 
دجلة مع االسماعيلي واملصري 
العرب وطالئع  املقاول����ون  مع 
اجليش مع مصر املقاصة وحرس 
احلدود مع بتروجيت واإلنتاج 
احلربي م����ع انبي واجلونة مع 

احتاد الشرطة.
فعلى ستاد القاهرة يستضيف 
األهلي سموحة في لقاء سيشهد 
صراع����ا مريرا بني أه����ل القمة 
والقاع، نظرا ألن نتيجة اللقاء 
ستحدد بشكل قوي مدى مسيرة 
الفريق����ني باملس����ابقة، فاألهلي 
صاحب الص����دارة برصيد 56 
نقطة، يس����عى للفوز باملباراة 
لضمان حسم اللقب السابع على 
الطريق  التوالي مبكرا، ليقطع 
متاما أمام غرميه التقليدي الزمالك 
في مش����وار مطاردته السترداد 
القمة، التي انتزعها منه الفريق 
األحمر منذ اجلولة اخلامس����ة 
والعشرين، لذلك سيدخل اجلهاز 
الفني لألهلي بقيادة البرتغالي 
مانويل جوزيه لقاء اليوم وهو 
يضع صوب عينيه النقاط الثالث، 
وهو املطلب األساس����ي للمدير 
الفن����ي لتضيي����ق اخلناق على 
الزمال����ك. وكان األهلي قد دخل 
أمس معسكرا مغلقا بأحد فنادق 
مصر اجلديدة استعدادا للمباراة، 
عقب انتهاء الفريق من تدريبه 
اخلتامي الذي خاضه على ملعب 
التيتش باجلزيرة، وظهر خالله 
جاهزية جميع الالعبني للمباراة، 
الفني خالله في  وجنح اجلهاز 
إيجاد حلول للعديد من املسائل 
الفنية الصعب����ة، نظرا لغياب 
بعض عناصر الفريق األساسية 
عن اللقاء، أمثال حسام عاشور 
ووائل جمعة ومحمد ناجي جدو 

بسبب االيقاف.
في املقابل جند فريق سموحة 
قد استعد ملواجهة اليوم بشكل 
ق����وى، آم����ال في اخل����روج من 
التي يعيشها منذ بداية  كبوته 

املسابقة. 
كم����ا يطم����ح س����موحة في 

توجت التشيكية بترا كفيتوڤا 
بطلة للسيدات بعد فوزها على 
الروسية ماريا شارابوڤا أمس.

بل����غ الصرب����ي نوف����اك  و 
ديوكوفيتش املصنف ثانيا املباراة 
النهائية م����ن بطولة وميبلدون 
االجنليزي����ة، ثال����ث البطوالت 
األربع الكبرى للتنس، بفوزه على 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
الثاني عشر 7-6 )7-4( و2-6 
و6-7 )9-11( و6-3 في نصف 
النهائ����ي. ويلتقي ديوكوفيتش 
في النهائي مع االسباني رافايل 
نادال املصنف أول وحامل اللقب 
الذي تغلب على البريطاني اندي 
موراي الرابع 5-7 و6-2 و2-6 

و4-6.
في املب����اراة االول����ى، حقق 
ديوكوفيتش أول أهدافه من خالل 
فوزه الثالث على تس����ونغا في 
8 مواجهات مباش����رة، بانتزاع 
صدارة التصنيف العاملي من نادال 
اعتبارا من االثنني املقبل ليصبح 
الالعب اخلامس والعشرين الذي 
يعتلي قمة الترتيب منذ اعتماد 
هذا النظام عام 1973 بغض النظر 
عن نتيجة مباراة نصف النهائي 

الثانية بني نادال وموراي.
وبات ديوكوفيتش اول صربي 
يحقق هذا االجناز بعد ان سبقته 
مواطنتاه آنا ايفانوفيتش ويلينا 
يانكوفيتش، أول العب يكس����ر 
احتكار السويسري روجيه فيدرر 
ون����ادال للمركز االول عامليا في 
السنوات السبع االخيرة. واعتبر 
ان »حلمه حتقق ومش����اعره ال 
انهما )نادال  توصف خصوصا 
وفي����درر( لم يعطي����ا الفرصة 
لالخرين منذ سنوات. كنت أعرف 
أنه علي أال أخسر أي مباراة في 
مدى 7 أشهر كي أصل الى الهدف 
املنشود«. وحقق ديوكوفيتش 
أيضا فوزه السابع واألربعني في 
48 مباراة خاضها حتى اآلن هذا 
املوس����م وأحرز خاللها 6 ألقاب 
في 7 دورات وبطوالت، وكانت 
خسارته الوحيدة في نصف نهائي 

روالن غاروس امام فيدرر.

إلى احت����اد الكرة إلعادة مباراة 
الفريق م����ع األهلي التي أقيمت 

األربعاء املاضي.
وأضاف حس����ن أن الزمالك 
يستند إلى حجة قانونية، حيث 
أنهى احلكم املباراة قبل أن تكتمل 
قانونيا ب� 4 دقائق، وهذا اإلخالل 
بقانون اللعبة يستوجب إعادة 
املباراة، وأشار مدير الكرة إلى أن 
الدوري مازال في امللعب وأنه لم 

يفقد األمل في املنافسة.
وأكد حسن أن األهلي سينزف 
النقاط في املباريات املقبلة، ألن 
العبيه ليس����وا في حالتهم وال 
يستحقون الفوز بالدوري على 

اإلطالق على حد قوله. 
من جهة اخري عاقبت محكمة 
جنح قصر النيل بالقاهرة العبي 
فري���ق الزمالك احمد حس���ام 
»ميدو« ومحم���ود عبدالرازق 
»شيكاباال« باحلبس ملدة شهر 
وكفال���ة 50 جنيها لكل منهما 
التهامهما باالعتداء على 3 طلبة 
واتالف سيارتهم في مشاجرة 
قوية. وقالت صحيفة »املصري 
اليوم« املصرية التي نقلت اخلبر 
ان ثالثة من الطلبة وهم طارق 
عالم وعمر احمد ومصطفى حامد 
كانوا تقدموا ببالغ ضد ميدو 
وشيكاباال واتهموهما باالعتداء 
عليهم وحتطيم سيارتهم في 
شارع ابو الفدا مبنطقة الزمالك 

بالقاهرة.
القاهرة - سامي عبدالفتاح  ٭

عاما( ونادال )25 عاما( اليوم هو 
الكبرى  البطوالت  السادس في 
ففاز االخير باملواجهات اخلمس 
السابقة، ويحمل الرقم 28 في كل 
املواجهات، وهو رقم »صعب« ال 
يقترب منه اال عدد اللقاءات بني 
االسباني والسويسري فيدرر )25 
مواجه����ة( املصنف ثالثا والذي 
خرج من رب����ع النهائي على يد 
تسونغا بعد ان أحرز املجموعتني 
االوليني ثم خسر 3 مجموعات 

متتالية.
الكفة متيل بش����كل  وكانت 
كبير ملصلحة االسباني قبل بداية 
املوسم احلالي لكن الصربي خرج 
فائزا في آخر 4 مواجهات بينهما 
في نهائي دورات املاسترز ذات 
االلف نقطة )انديان ويلز وميامي 

ومدريد وروما(.

السادس عشر »االخير« بجدول 
الدوري، لذلك سيسعى الفريق 
السكندري الى تعويض ما فاته 
من نقاط، السيما ان املباراة ستقام 
علي ملعبه باالسكندرية وأمام 
التي مازالت  الغفيرة  جماهيره 
تسانده بكل قوة على الرغم من 
االخفاقات املتتالية التي تالحقه 

منذ بداية املوسم احلالي.

مهمة صعبة

وعلى ستاد الكلية احلربية 
يلتقي وادي دجلة صاحب املركز 
الثالث عش����ر برصيد 29 نقطة 
مع االس����ماعيلي صاحب املركز 
الدوري برصيد  الثالث بجدول 
46، في لقاء قد يش����هد مفاجآت 
باجلملة، لذلك وضع اجلهاز الفني 
للدراويش بقيادة عماد سليمان 

سيناريو خاصا لهذا اللقاء.
وتبدو صفوف االسماعيلي 
مكتملة باستثناء إصابة عمرو 
الس����ولية. وفي املقابل يتعامل 
اجلهاز الفني لفريق وادي دجلة 
البلجيكي والتراميوس  بقيادة 
مع املباراة عل����ى انها مصيرية 
ويجب الفوز بها وحصد نقاطها 
الثالث، لكونها متثل طوق النجاة 
للفريق م����ن دوامة الهبوط الى 

دوري القسم الثانى.
عل����ى صعيد آخر، قال مدير 
إبراهيم  الزمالك  الكرة بن����ادي 
حسن إنه سيتحدث مع مجلس 
إدارة النادي للتقدم رسميا بطلب 

السويسري روجيه فيدرر وعامي 
2008 و2010 حني فاز على االخير 
التشيكي توماس  بالذات وعلى 
بيرديتش عل����ى التوالي. وبلغ 
نادال النهائي الثالث عش����ر في 
بطوالت الغراند سالم وسيحاول 
إحراز اللقب الكبير احلادي عشر 
بعد تتويجه بطال لروالن غاروس 
اعوام 2005 و2006 و2007 و2008 
و2010 و2011 ووميبلدون 2008 
و2010 وملبورن االسترالية 2009 

والواليات املتحدة 2010.
واعتبر نادال ان فقدان املركز 
االول في التصنيف العاملي »ليس 
املهم  له أهمي����ة كبيرة وإمن����ا 
بالنسبة الي هو ان أبقى محافظا 
على مستوى عال من األداء في 

املواعيد الكبيرة«.
واللقاء بني ديوكوفيتش )24 

الفوز على االهلى، ليكون ذلك 
دافعا قويا لالعبني الس����تكمال 
مشوارهم بقوة نحو النجاة من 
ش����بح الهبوط، وهو حتديدا ما 
حرص املدير الفني لس����موحة 
ميمي عبدال����رازق على تأكيده 
لالعبيه خالل حديثه معهم قبل 

بداية كل مران.

أكون أو ال أكون

وعلى س����تاد االس����كندرية 
يس����تضيف االحتاد السكندري 
نظيره الزمالك في لقاء شعاره 
أكون أو ال أكون، فالفريق االبيض 
»الضيف« يق����وده املدير الفني 
حس����ام حس����ن بروح جديدة 
وأسلوب مختلف، بعد ان تنازل 
عن صدارة جدول ترتيب الدوري 

لصالح األهلي بفارق 5 نقاط.
والزمالك بشكل عام صورته 
طيبة هذا املوس����م ويجمع بني 
صفوفه مجموع����ة العبني من 
أصحاب اخلبرة والعناصر الشابة 
التي أثبتت وجودها في صفوف 
الفريق، وقد أوضح املدير الفني 
لالعبني صعوبة املباراة، خاصة 
ان نقاطها الثالث ستضمن للفريق 
استمرار مطاردته لألهلي على 
القمة، خاصة إذا ما أخفق منافسه 
اللدود األهلي في حتقيق الفوز 

اليوم على سموحة.
على اجلان����ب اآلخر يدخل 
الي����وم وبحوزته  االحتاد لقاء 
23  نقطة فقط يحتل بها املركز 

أمام  الثاني  اله����دف  ويبقى 
الصرب����ي ه����و اعت����الء منصة 
التتوي����ج في وميبلدون بعد ان 
وص����ل النهائي ألول م����رة اثر 
تعثره مرتني عامي 2007 و2010 
حني خسر أمام نادال والتشيكي 
توماس بيرديتش على التوالي في 
نصف النهائي، علما انه أحرز لقب 
بطولة استراليا املفتوحة مرتني 
)2008 و2011( ووصل الى نهائي 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 

مرتني أيضا )2007 و2010(.
الثانية، حافظ  املباراة  وفي 
نادال على فرصت����ه لالحتفاظ 
باللقب وحرم����ان ديوكوفيتش 
امل����زدوج  م����ن حتقي����ق هدفه 
البطولة  الى نهائي هذه  وتأهل 
للمرة اخلامسة بعد عامي 2006 
و2007 حني خس����ر امام غرميه 

عالء علي يقود خط هجوم الزمالك مبواجهة االحتاد السكندري

اإلسباني رافايل نادال يحتفل بوصوله إلى املباراة النهائية بعد تخطيه البريطاني أندي موراي   )أ.ب(

احلبس مليدو وشيكاباال شهراً العتدائهما على 3 طلبة بالضرب

كفيتوڤا بطلة السيدات على حساب شارابوڤا

األهلي والزمالك يواجهان سموحة واالحتاد

لقب »وميبلدون« بني ديوكوڤيتش ونادال

متفرقات عاملية
٭ ينوي نادي توتنهام اإلجنليزي تدعيم صفوفه 
للموسم املقبل من خالل التعاقد مع مهاجم اتلتيك 

بلباو االسباني الدولي فرناندو يورنتي، بحسب ما 
ذكرت صحيفة »دايلي ميرور« البريطانية.

٭ أعرب التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى نادي 
تشلسي اإلجنليزي عن دعمه ملدرب فريقه اجلديد 

البرتغالي أندريه فياس بواس وعن ثقته في قدرة هذا 
األخير على بناء فريق قوي في تشلسي لسنوات عديدة 

متتالية على غرار ما فعله االسكوتلندي سير أليكس 
فيرغسون مع نادي مان يونايتد.

٭ ذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن نادي غالطة 
سراي التركي مستعد إلغراء أرسنال اإلجنليزي 
مببلغ 13.5 مليون جنيه إسترليني )21.7 مليون 
دوالر( لكي يتنازل له عن العبه الروسي أندري 

أرشافني.
٭ أشار نادي لوكوموتيف موسكو الروسي ان املدرب 

البرتغالي جوزيه كوسيرو وقع معه عقدا ملدة عامني 
لالشراف على فريقه.

٭ أعلن نادي باناثيناكوس اليوناني الذي يعاني من 
ضائقة مالية شديدة، أنه ألغى عقد املهاجم الدولي 

الفرنسي سيدني غوفو ب� »التراضي«.
٭ ذكر نادي وست بروميتش البيون االجنليزي ان 

حارسه الدولي السابق سكوت كارسون انتقل الى 
بورصة سبور التركي، دون كشف تفاصيل الصفقة.
٭ قدم نادي فولفسبورغ األملاني عرضا لنادي 

ليون الفرنسي لضم العب الوسط البوسني 
الدولي ميراليم بيانتيش )21 عاما( الى صفوفه في 
املوسم املقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة »ليكيب« 

الفرنسية.
٭ تناول السباح البرازيلي سيزار سييلو فيليو، بطل 

العالم وحامل الرقمني القياسيني العامليني في سباقي 50 
و100 م حرة، مادة »فوروسيمايد« احملظورة في بطولة 

البرازيل األخيرة للسباحة، بحسب ما أعلن االحتاد 
البرازيلي للعبة.

ديوكوڤيتش ينتزع 
صدارة التصنيف 

العاملي 


