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أرسنال األقرب لضم هيغواينالرياضية
بات نادي ارسنال االجنليزي هو االقرب لضم االرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم نادي ريال مدريد 
االسباني، وذكرت صحيفة لندن ايفنينج ستاندارد أن ارسنال بات قريبا من امتام الصفقة بعد أن 
حول نادى يوڤنتوس االيطالي اهتمامه نحو مواطنه كارلوس تيفيز مهاجم نادي مان 
سيتي. وكان النادي االيطالي قد بدأ مفاوضات مع النادي امللكي لضم الالعب ولكنه 
يرفض زيادة عرضه الذي يبلغ 18.7 مليون جنيه استرليني، وتفيد االنباء بأن 
الريال لن يتخلى عن هيغواين سوى مببلغ 25.5 ماليني استرليني.

جنم »امللكي« رونالدو ومحاوالت لتجديد عقده

ذكرت تقارير صحافية ان 
نادي ريال مدريد االس���باني 
عرض على جنمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو مبلغ 155 
مليون يورو من اجل مد عقده 
مع النادي ملدة خمس سنوات 
وأنه قطع ش���وطا كبيرا في 

طريق اقناعه بذلك.
وذكر موقع جول املعني 
بالكرة االسبانية أن رونالدو 
بات قريبا من ابرام عقد جديد 
مع النادي امللكي مما سيجعله 
اكثر العب���ي كرة القدم دخال 

في العالم.
وأشار املوقع إلى ان ريال 
مدريد يجري محادثات متقدمة 
مع وكالء اعمال رونالدو حول 
الصفقة التي يحصل وفقا لها 
رونالدو على راتب س���نوي 
قيمت���ه 15 مليون يورو بعد 
خصم الضرائب مما يجعله 
اغلى عق���د في تاريخ اللعبة 
وذل���ك بجان���ب عائداته من 

الدعاية والتسويق.
كان رونالدو قد دق اجراس 
االنذار يوم اخلميس املاضي 
حني كتب على حس���ابه على 
موقع تويتر قائال »كل االخبار 
اخلاص���ة بتجديد عقدي مع 

ريال مدريد غير حقيقية«.
وكان قب���ل ع���دة ايام قد 
كش���ف عن نيته بالبقاء في 
النادي االس���باني بعد عقده 
احلالي الذي ينتهى عام 2015. 
يذكر ان رونالدو س���جل 201 
هدف في 199 مباراة خاضها 
بقميص الن���ادي امللكي قبل 

اربعة مواسم.

ريال مدريد يعرض 155 مليون يورو على رونالدو لتمديد عقده

أستراليا وإيران وكوريا ترافق اليابان إلى مونديال البرازيل 2014

الذوادي يلمح إلى إمكانية إقامة مونديال 2022 في الشتاء

)رويترز( جنم استراليا تيم كاهيل خالل احدى الفرص امام مرمى حارس العراق نور صبري 

امام املرمى ارتقى لها كينيدي 
ووضعها من دون اي رقابة في 

الزاوية اليسرى.
من جانب آخر، تأهل املنتخب 
اإليراني إلى نهائيات كأس العالم 
بعد فوزه على نظيره الكوري 
اجلنوبي 1- 0 في املباراة التي 

أقيمت بينهما في سيئول.
ورفعت إيران رصيدها إلى 16 

نقطة وتصدرت املجموعة، مقابل 
14 نقطة لكوريا اجلنوبية التي 
احتلت املركز الثاني، وتأهلت 
هي األخرى للمونديال بفارق 
هدف واحد فقط عن أوزبكستان 
التي سحقت قطر 5-1 ورفعت 
رصيدها إل����ى 14 نقطة أيضا، 
لكن فارق األهداف حسم البطاقة 

املباشرة لصالح الكوريني.

وامام نحو 81 الف متفرج، لكن 
تغييرات املدرب االملاني هولغر 
اوس����ييك اعطت مفعولها لهز 
الش����باك بعد عشرات الفرص 
الضائعة على مدار الشوطني، 
اذ ان الدقيقة 83 حملت اخلبر 
الس����ار الى االس����تراليني حني 
تلقى مارك بريشيانو كرة في 
اجله����ة اليمنى فمررها بإتقان 

بات منتخب استراليا ثاني 
ممثلي اسيا في نهائيات كأس 
القدم بفوزه على  العالم لكرة 
العراق����ي 1-صفر في  نظيره 
سيدني أمس في اجلولة التاسعة 
االخيرة من منافسات املجموعة 
الرابع احلاسم. الثانية للدور 
وسجل جوشوا كينيدي هدف 

الفوز في الدقيقة 83.
ورفعت استراليا رصيدها 
الى 13 نقطة، وضمنت تأهلها 
بغض النظر عن نتيجة مباراة 
عمان الثانية مع االردن الثالث 

اليوم ايضا في عمان.
الياب����ان املتصدرة  وكانت 
برصيد 17 نقطة حجزت البطاقة 
االولى قبل جولتني، وهي املرة 
الثانية التي تضمن استراليا احد 
الى نهائيات  املقاعد االسيوية 
العال����م بع����د مونديال  كأس 
اذ  افريقيا،  2010 في جن����وب 
انه����ا انتقلت الى كنف االحتاد 
االسيوي قبل نحو عشر سنوات 
علما بأنها املشاركة الثالثة لها 
بعد عام 1974 عندما كانت ممثلة 

الوقيانيا.
وكان منتخب العراق، الذي 
ودع دائرة املنافسة على بطاقتي 
املجموعة حت����ى على خوض 
امللحق من اجلولة املاضية، في 
طريقه الى تقدمي خدمة ثمينة 
جدا لنظيره العماني بالتعادل 
مع االس����تراليني على ارضهم 

متيمة وشعار مونديال 2022

في شهري يونيو ويوليو بعد 
تس����عة اعوام م����ن االن، لكنه 
اعترف بأن االمارة اخلليجية 
مستعدة لتعديل املوعد، مضيفا 
»هناك عدد مهم من االصوات 
في مجتمع كرة القدم يقول ان 
فصل الشتاء س����يكون مثاليا 
املوندي����ال في قطر(.  )إلقامة 
نحن مس����تعدون للدخول في 
هذا النقاش لتقرير ما هي الفترة 

االنسب«.
العالم  وواصل »انها كأس 
وليست كأس قطر. اذا لم جنلس 
لالستماع الى ما يريده العالم 
سنكون غير عادلني بحق كأس 
العالم. بحسب ما اراه، هناك عدد 
من االش����خاص الذين حتدثوا 
عن ض����رورة تغيي����ر املوعد. 
يجب مناقش����ة هذه املس����ألة 
ضمن املجتمع الكروي«. ورغم 
انفتاحه لفكرة اقامة كأس العالم 
في الش����تاء، وهو االمر الذي 
تعارضه االندية االوروبية ألنه 
الى تعديل موعد  سيضطرها 
مس����ابقاتها احمللية والقارية، 
شدد الذوادي على ان باستطاعة 
قطر استضافة العرس الكروي 
العاملي في فصل الصيف، مضيفا 
»عندما ترشحنا الستضافة كأس 
العالم كانت نيتنا وما زالت ان 
تقام البطولة في يونيو. الطقس 
ليس سيئا جدا في الدوحة خالل 
شهر يونيو، ليس سيئا الى هذه 
الدرجة )الت����ي تدفع املنظمني 
الى تعديل املوعد(«، مشيرا الى 
الكثير من االشخاص  انه دعا 
للقدوم الى قطر خالل ش����هر 
يونيو ولم يكن الوضع سيئا، 

خالفا لالعتقاد السائد.

ورئي����س االحت����اد االوروبي 
الفرنسي ميشال بالتيني املرشح 
خلالفته، داعيا الى نقل النهائيات 
الى فصل الشتاء، حيث تتراوح 
احلرارة ف����ي قطر بني 15 و24 

درجة مئوية.
املتواجد  الذوادي،  وش����دد 
في البرازيل حيث تقام حاليا 
كأس الق����ارات، عل����ى ان قطر 
حتضر الس����تضافة املونديال 

أملح أمني عام اللجنة املنظمة 
ملوندي����ال قطر 2022 حس����ن 
ال����ذوادي الى إمكاني����ة إقامة 
نهائيات العرس الكروي العاملي 
في فصل الشتاء بسبب التخوف 
من تأثير احلرارة املرتفعة جدا 
على اداء الالعبني وسالمتهم. 

ويأتي تلميح الذوادي بعد 
ايام على التصريح الذي ادلى 
به امني عام االحتاد االوروبي 
القدم السويسري جاني  لكرة 
انفانتينو لصحيفة »ذي تاميز« 
البريطانية حيث قال: »يجب 
ان تقام كأس العالم في افضل 
فترة ممكن����ة. كانت لدي ردة 
الفعل عينها في جنوب افريقيا 
2010. قبلها بأربع سنوات كانت 
أملانيا.  االجواء مشمس����ة في 
جنوب افريقيا بلد جميل، لكن 
عند الساعة اخلامسة يحل الليل 
وتصبح الدرجة صفرا. هذا ليس 

احتفاال في عالم كرة القدم«.
 وتخط����ط قط����ر إلنف����اق 
نحو 100 مليار دوالر من اجل 
بن����اء مالعب مكيف����ة في ظل 
درجة حرارة تناهز 50 درجة 
مئوية في فصل الصيف، لكن 
الدولي »فيفا«  رئيس االحتاد 
السويس����ري جوزي����ف بالتر 

انتقل املدافع املغربي عصام 
الع���دوة بطل كأس البرتغال 
مع ڤيتوري���ا غيمارايش الى 
ليڤانتي االسباني ملدة عامني، 
بحس���ب ما ذكر االخير على 
موقعه الرسمي. وانتهى عقد 
الدولي العدوة )26 عاما( مع 
البرتغالي، علما بأنه  فريقه 
خاض 13 مب���اراة دولية مع 

منتخب »اسود االطلس«.
وحمل العدوة سابقا الوان 
ال���وداد البيض���اوي ولنس 
ونانت الفرنسيني والقادسية 

الكويتي.

العدوة إلى ليڤانتي

موراي ال يخشى مواجهة 
نادال في وميبلدون

موراي ونادال وجها لوجه

قال املصنف الثاني عامليا البريطاني آندي 
موراي إنه ال يخشى مواجهة االسباني رافائيل 
نادال في ربع نهائي بطولة وميبلدون للتنس 
التي تنطلق األس���بوع املقبل. ويركز اجلميع 
خالل مراسم القرعة بعد غد اجلمعة على الربع 
الذي س���يقع فيه نادال، حيث يدخل البطولة 
مصنفا خامسا. وفاز نادال منذ اسبوعني ببطولة 
روالن غاروس الفرنس���ية للمرة الثامنة في 
تاريخ���ه، إال أنه ال يزال ف���ي املركز اخلامس 
بسبب تقدم مواطنه دافيد فيرير في التصنيف 

ليحتل املركز الرابع.

السابق  الفني  املدير  حث 
املعتزل حديثا لبايرن ميونيخ 
ادارة  األملاني يوب هاينكس 
النادي مبحاولة شراء ايسكو 
جنم منتخب اس���بانيا حتت 
21 عاما في موسم االنتقاالت 
الصيفية خاصة في ظل سعي 
العديد من فرق القمة األوروبية 
لضم الالعب.وذكر موقع جول 
املعن���ى بالك���رة االملانية ان 
ادارة بايرن  هاينكس نصح 
باإلس���راع بالتق���دم بعرض 
لشراء الالعب من ناديه ملقة 

اإلسباني.

هاينكس ينصح بايرن 
بالتعاقد مع ايسكو

جلنة االنضباط تكتفي
بإنذار إبراهيموڤيتش

ابراهيموڤيتش يحصل على انذار رغم انتقاداته الالذعة للتحكيم

اكتفت جلنة االنضاط التابعة لالحتاد الفرنسي 
لكرة القدم بتوجيه إنذار لزالتان إبراهيموڤيتش 
جنم هجوم السويد وباريس سان جيرمان الفرنسي 
رغم قيام����ه بتوجيه انتق����ادات الذعة للتحكيم 
الفرنس����ي خالل املوس����م املنقضي 2013/2012. 
الرياضية  الفرنسية  وذكرت صحيفة »ليكيب« 
أن جلن����ة االنضباط اكتفت بتوجيه مجرد إنذار 
إلبراهيموڤيتش لكنه قد يكون كافيا للفت نظره 
للعقوبة التي ميكن أن تطوله في حال تكرر منه 
انتقاد احلكام الفرنسيني. وكان إبراهيموڤيتش قد 
وجه انتقادات الذعة للحكام الفرنسيني ووصفهم 
بأنهم ال يصلحون للتحكيم خاصة أنهم ال يجيدون 
اإلجنليزية، كما انتقد بشدة قرار جلنة االنضباط 

بإيقاف البرازيلي ليوناردو.

فرديناند لفابريغاس:
من اجلنون رفض مان يونايتد

مختاريان يصل ليڤربول 
إلجراء الكشف الطبي

يوڤنتوس يتعاقد مع بيلوسو 
مقابل 4.8 ماليني يورو

أبلغ جن����م دفاع نادى مان يونايتد املخضرم 
ريو فرديناند كال من االسباني سيسك فابريغاس 
والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي يسعى 
ناديه الى ضمهما في موسم االنتقاالت الصيفية، 
انه س����يكون من اجلنون رف����ض عرض النادي 
االجنليزي، وانهما سيظهران مبستوى افضل حال 
انضمامهما للشياطني احلمر. وأضاف فرديناند 
في تصريحات نشرها املوقع االلكتروني لصحيفة 
ديلي ميل، انه ال يوجد مكان افضل من مان يونايتد 
ألي العب طموح مشيرا الى البرتغالي كريستيانو 

رونالدو كأبلغ دليل على ذلك.

وصل الى ليڤرب����ول هنريك مختاريان جنم 
نادى شاختار دونستك أمس إلجراء الكشف الطبي 

متهيدا للتعاقد معه.
وذك����رت صحيفة ديلي مي����رور انه يبدو ان 
النادي االجنليزي تفوق على ناديي يوڤنتوس 
اإليطالي وباريس سان جرمان االجنليزي وبات 
على وش����ك امتام صفقة التعاقد مع مختاريان 

مقابل 23 ماليني جنيه استرليني.
 وأضافت الصحيفة أنه من املتوقع ان يكمل 
املدي����ر الفني لليڤربول بريندان رودجرز  نهاية 
االس����بوع احلالي وينتظ����ر ان تغطي قيمة بيع 
اندي كارول لوست هام وتبلغ 15 مليون جنيه 
استرليني جزءا من قيمة الصفقة، وكانت العديد 
من الفرق املشاركة في دوري االبطال قد أعربت 
عن اهتمامها بضم الالعب بخالف الناديني اإليطالي 

والفرنسي ومن بينها نادى تشلسي.

أنهى نادي يوڤنت���وس اإليطالي اجراءات 
ضم فيديريكو بيلوسو من نادي أتالنتا مقابل 
4.8 مالي���ني ي���ورو، وكان املدافع اإليطالي قد 
أمضى النص���ف الثاني من املوس���م املاضي 
معارا ليوڤنتوس لتجربته قبل امتام التعاقد 
معه، وش���ارك الالعب في 12 مباراة بقميص 

»البيانكونيري«، وسجل هدفا واحدا.

ذكرت صحيف���ة الغازيتا 
ديلو س���بورت االيطالية ان 
رافائيل بينيتيز املدير الفني 
اجلديد لنادي نابولي يسعى 
لضم مهاجم نادى ريال مدريد 
الشاب الفارو موراتا الى النادي 
االيطالي مبوس���م االنتقاالت 

الصيفية.
وأضافت الصحيفة ان بنيتز 
راقب موراتا )21 عاما( خالل 
بطول���ة اوروبا حتت 21 عاما 
واعجب مبا قدمه من مستويات 
رائعة مع منتخب اسبانيا الذي 
امام  النهائية  وصل للمباراة 
ايطاليا ويسعى حلسم الصفقة 

في اقرب وقت ممكن.

احتفل العبو فريق سسكا 
موسكو الروسي بفوزهم ببطولة 
الق����دم بطريقة  الدوري لكرة 
الالعبون  ق����رر  غريبة، حيث 
تنظي����م احتفالي����ة على منت 
زورق، وحصل الفريق على أول 
بطولة له منذ عام 2006، حيث 
كان املوكب املائي فكرة رائعة، 
ليبحروا عبر العاصمة الروسية 

بجانب املراكب السياحية.
س����يرجي  وش����عر   
اجناشيفيتش باالثارة بسبب 
الرائع����ة وقرر أن  التجرب����ة 
املراكب  الك����رات عل����ى  يركل 
الس����ياحية املارة أمامهم، ولم 
ينجح املدافع الروسي)33 عاما( 
خالل محاولته األولى في ركل 
الكرة على القوارب األخرى التي 
كانت بعيدة بعض الشيء عن 
مركب الفريق، لكن في احملاولة 
الكرة للمركب  الثانية وصلت 
السياحي وسط هتاف زمالئه 

في الفريق.

ن���ادي مونبلييه  ينافس 
الفرنسي نادي الغرافة القطرى 
املهاجم  التعاقد م���ع  عل���ى 
غابرييل سيسيه العب كوينز 
بارك االجنليزي الذي قرر بيع 
الالعب بعد أن هبط إلى الدرجة 
األولى.  وأمضى سيس���يه، 
إلى كوينز بارك  انتقل  الذي 
قادما من التسيو مببلغ أربعة 
ماليني جنيه اس���ترليني في 
يناير عام 2012، النصف الثاني 
من املوسم املاضي معارا إلى 
نادي الغرافة القطري، ويحاول 
الفريق القطري شراء الالعب 
بش���كل نهائي، حيث تنتهى 
فترة االعارة في الثالثني من 

يونيو اجلاري.

بينيتيز يسعى لضم 
موراتا إلى نابولي

سسكا موسكو 
يحتفل بالدوري بركل 
الكرات على املراكب

مونبلييه ينافس 
الغرافة على سيسيه


