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الريال يرفض عرض سيتي لضم إيسكو

رفض ريال مدريد عرضا ضخما من مان سيتي للتعاقد 
مع النجم اإلسباني املتألق إيسكو خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيــة احلالي وفقا ملا ذكرته صحيفة »إكســبريس« 
االجنليزية. وارتبط إيسكو بالرحيل عن ريال مدريد في 
األشهر املاضية كون عقده سينتهي عام ٢٠١8، لكن الالعب 
نفى هذه االدعاءات وأكد  رغبته في البقاء لسنوات طويلة 

وجتديد عقده مع النادي.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جوسيب غوارديوال 
املدير الفني للســيتيزنز معجب بقدرات إيسكو ويسعى 
جللبه إلى ملعب االحتاد لرفع اجلودة في خط الوسط.

وأضاف التقرير أن مان ســيتي تقــدم بعرض بقيمة 
66 مليون جنيه إســترليني إلقناع ريال مدريد بالتخلي 
عن إيسكو، لكن إدارة النادي امللكي رفضت هذا العرض.

ويســعى ريال مدريد لتجديد عقد إيســكو حتى عام 
٢٠٢٢ لقطع الطريق على األندية التي حتاول التعاقد معه.

إيسكو

إصابة يورينتي بكسر في اليد
قال ســوانزي سيتي ان مهاجمه اإلسباني فرناندو 
يورينتي أصيب بكسر في يده خالل ركوبه دراجة مع 
أسرته أثناء العطلة. وأضاف النادي الويلزي أن الكسر 
غير خطير ولن يكون بحاجة جلراحة وأن الالعب البالغ 
عمره 3٢ عاما سيكتفي بجبيرة على اليد املصابة خالل 

االستعداد للموسم اجلديد.
وانضم يورينتي الفائز بكأس العالم ٢٠١٠ وبطولة 
أوروبا ٢٠١٢ مع منتخب اسبانيا إلى سوانزي في بداية 
املوسم املاضي ملدة عامني قادما من اشبيلية الذي فاز 

معه بالدوري األوروبي.

20 مليوناً تنقل آكي إلى بورمنوث
أصبح قلب الدفاع الدولي الهولندي ناثان آكي أغلى 
العب في صفوف بورمنوث بعدما دفع النادي االجنليزي 
مبلغا قياسيا يقدر بأنه بلغ ٢٠ مليون جنيه استرليني 

)٢6 مليون دوالر أميركي( لضمه من تشلسي.
وآكي )٢٢ عاما( هو ثالث العب يوقع على كشوف 
بورمنوث هذا الصيف بعد احلارس الدولي البوسني 
أسمير بيغوفيتش واملهاجم الدولي االجنليزي املخضرم 

جيرماين ديفو.
وسبق آلكي ان دافع عن صفوف بورمنوث معارا من 
تشلسي، وسجل له هدف الفوز على ليڤربول )3-4( 

قبل ان يعود في يناير املاضي الى الفريق اللندني.

أالفيس يضم »زيدان الصغير«
رحل الالعب إنزو زيدان جنل زين الدين زيدان، املدير 
الفني لريال مدريد االسباني لكرة القدم، عن النادي امللكي 

لينضم إلى صفوف أالفيس بعقد ملدة ثالثة أعوام.
وشــارك العب خط الوسط إنزو زيدان )٢٢ عاما( في 
مبــاراة واحدة فقــط ضمن صفوف الفريــق األول لريال 
مدريد، بعد أن تدرج من أكادميية الشباب التابعة للنادي.
وذكــر نادي أالفيس »إنزو ســيعزز فريقنا من خالل 

كفاءته ورؤيته«.

بلهندة ينتقل إلى غلطة سراي
أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم أمس تعاقده 
مع العب وسط املنتخب املغربي يونس بلهندة )٢٧ عاما( 

ملدة 4 أعوام.
وأوضــح النادي التركي انه دفــع 8 ماليني يورو الى 
دينامــو كييڤ االوكراني للحصــول على خدمات بلهندة 
الذي لعب املوســم املاضي على ســبيل اإلعارة مع نيس 
الفرنسي، وساهم في احتالله للمركز الثالث خلف جاره 
موناكو وباريس سان جرمان بطل األعوام األربعة املاضية.

القرعة وضعت األملانية كيربر مع التشيكية بليسكوفا

موراي - نادال.. وفيدرر - ديوكوڤيتش مواجهتان محتملتان في »وميبلدون«
يلتقي البريطاني اندي موراي حامل اللقب مع االسباني رافايل 
نادال، والسويسري روجيه فيدرر مع الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
في نصف نهائي بطولة وميبلدون، ثالث البطوالت االربع الكبرى 
للتنــس في حال فرض املنطق نفســه وذلــك مبوجب القرعة التي 
ســحبت امس. وتقام البطولة مــن 3 الى ١6 يوليو املقبل، وصنف 
موراي اول للمرة االولى في وميبلدون، فيما جاء نادال بطل روالن 
غاروس، ثاني بطوالت الغراند ســالم، مطلع الشهر اجلاري للمرة 
العاشرة في مسيرته )رقم قياسي(، في املركز الثالث للبطولة التي 
نال لقبها مرتني. وجاء ديوكوڤيتش حامل اللقب 3 مرات، ثانيا وقد 
يواجــه في الدور الثالث االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي 
اخرجه من الدور االول لدورة االلعاب االوملبية الصيف املاضي في 
ريو دي جانيرو. وصنف فيدرر الذي قرر عدم املشاركة في روالن 
غاروس الدخار جهده لوميبلدون التي يسعى للظفر بلقبها للمرة 
الثامنة في مسيرته، في املركز الرابع وقد يلتقي في ربع النهائي مع 
الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل ٢٠١6 في البطولة اللندنية.

ولدى السيدات، وفي ظل غياب االميركية سيرينا وليامس حاملة 
اللقب بسبب احلمل والروسية ماريا شارابوڤا بسبب االصابة، من 
احملتمل ان تلتقي االملانية اجنيليك كيربر االولى ووصيفة نسخة 
العام املاضي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة او الدمناركية 
كارولني فوزنياكي اخلامســة في نصف النهائي. اما نصف النهائي 
الثانــي احملتمل فقد يجمــع االوكرانية ايلينا ســفيتولينا الرابعة 
والرومانيــة ســيمونا هاليب الثانية في حــال جنحت االخيرة في 

تخطي عقبة البريطانية جوانا كونتا السابعة في ربع النهائي.

فينوس وليامس تتسبب في حادث سير ومقتل مسن
أعلنت شرطة بالم بيتش غاردنز في والية فلوريدا االميركية ان 
العبة التنس فينوس وليامس املصنفة 11 في العالم تسببت في حادث 

سير ومقتل رجل مسن في الثامنة والسبعني من عمره.
ووقع احلادث في 9 اجلاري بالقــرب من مكان اقامة فينوس، 
واوضحت الشــرطة ان املصنفة اولى في العالم ســابقا كانت على 
منت ســيارتها رباعية الدفع ولم حتترم افضلية املرور فاصطدمت 

بسيارة اخرى تقل شخصني.
واوضح تقرير الشرطة ان فينوس دخلت في تقاطع قبل العبور 
الى طريق ســريع فقدمت سيارة من ميينها وعلى متنها شخصان 

ثم وقع احلادث.
ونقلت ســائقة السيارة الثانية )68 عاما( وزوجها )78 عاما( الى 
املستشــفى، وبينت الفحوص ان الزوجة اصيبت بكسور عدة، في 

حني اصيب زوجها بارجتاج في اجلمجمة وتوفي بعد اسبوعني.
واضاف تقرير الشــرطة »اوضحت سائقة السيارة الثانية انها 
التزمت بالضوء االخضر في التقاطع عندما مرت امامها الســيارة 

االولى )سيارة فينوس( التي لم تستطع تالفي وقوع االصطدام«.
واضافت وثيقة الشرطة »سائقة السيارة االولى )فينوس( مسؤولة 
عن عدم احترام افضلية مرور الســيارة الثانية«، مشــيرة الى ان 

الالعبة لم تكن تقود ســيارتها حتت تأثير الكحول او املخدرات او 
تستخدم اي جهاز الكتروني حلظة وقوع احلادث.

واوضحت الشــرطة ايضا ان التحقيق مستمر ملعرفة تفاصيل 
مالبسات احلادث.

وحسب الصحافة احمللية، اطلقت عائلة الضحية اجراء مدنيا من 
اجل احلصول على تعويضات العطل والضرر.

واحرزت فينوس )37 عاما( في مسيرتها التي التزال مستمرة، 
49 لقبا منها 7 القاب كبيرة، وهي ستشــارك في بطولة وميبلدون 

االجنليزية ثالثة البطوالت االربع الكبرى.

بيكام حرم »الشياطني« من رونالدينيو
القاضــي بالســماح لديفيد 
بيكام بالرحيل إلى برشلونة، 
غيــر أن النجــم اإلجنليزي 
طلــب مهلــة للتفكيــر وظل 
مياطــل حتى وقــع لصالح 
ريــال مدريد، فلم يعد أمامه 
من خيار ســوى العمل على 

انتداب رونالدينييو.
ويتضــح مــن تفاصيل 
الصفقة التي فشل يونايتد 
في امتامها مع رونالدينيو، 
النــادي اإلجنليزي كان  ان 
الطرف اخلاســر بينه وبني 
برشلونة وريال مدريد، بعدما 
متكن »الكتالن« من رد الصاع 
صاعني لعدم التزام اليونايتد 
باالتفاق، في وقت ال يستبعد 
ان يكــون البورتا أراد الثأر 
من اإلجنليــز على طريقته 
اخلاصة من خالل حرمانهم 
من املوهبة البرازيلية، خاصة 
انــه قد أكد بنفســه أنه كان 
يستهدف أيضا جلب املهاجم 

الفرنسي تيري هنري.
وبــدوره، عــوض مــان 
يونايتــد فشــله بالتعاقــد 
البرتغالي كريســتيانو  مع 
بــدأ  الــذي كان  رونالــدو، 
جنمــه بالســطوع، قبــل أن 
الفريــق الســتعادة  يقــود 
عــرش الكرتــني اإلجنليزية 

واألوروبية في عام ٢٠٠8.

غمار انتخابات رئاسة نادي 
برشلونة ليحل محل خوان 

غاسبارت.
وأضافــت الصحيفــة أن 
عــدم تأهــل برشــلونة فــي 
ذلــك العــام خلــوض غمار 
مسابقة دوري أبطال أوروبا 
جعل بيكام يرفض االنتقال 
لصفوفــه، مفضال االنضمام 
إلى غرميه ريال مدريد، وهو 
الرفض الــذي أجبر البورتا 
علــى تغييــر بوصلته نحو 
رونالدينيو، الذي كان حينها 
يصنف كأفضل العبي العالم، 
مكثفا من جهوده التي أثمرت 
في إقناع الالعب بالعدول عن 
ارتداء قميص مانشستر من 
أجل اللعب لصالح »البارسا«.
وكان البورتــا فــي وقت 
ســابق قد صــرح بأنه كان 
يفاضل بني ثالثة جنوم كبار 
ليتعاقد مع أحدهم وهم ديڤيد 
بيكام والبرازيلي رونالدينيو 
والفرنسي تيري هنري هداف 
وجنم نــادي أرســنال )في 
ذلك الوقت(، قبل أن يحسم 
مستقبل النجمني )البرازيلي 
ثم الفرنسي( باالنتقال إلى 

برشلونة في عام ٢٠٠٧.
وفي التفاصيل، فإن خوان 
البورتا اكتشف بأن إدارة مان 
يونايتد، قد تالعبت به ولم 
تلتــزم باالتفاق املبرم معه، 

كشفت صحيفة »مانشستر 
ايفننــج نيوز« عن الســبب 
احلقيقي الذي حال دون انتقال 
النجــم البرازيلــي الســابق 
رونالدو دي أسيس موريرا 
الشهير بـ »رونالدينيو« من 
نادي باريس ســان جيرمان 
الفرنســي إلــى نــادي مــان 
يونايتد في صيف عام ٢٠٠3، 
وتفضيله االنتقال إلى صفوف 
نادي برشلونة رغم انه كان 
قــاب قوســني أو ادنــى مــن 
االنضمام لكتيبة »الشياطني 

احلمر«.
وأوضــح التقريــر انه ال 
مجال ملعرفة السبب احلقيقي 
للصفقــة، إال بالغــوص في 
تفاصيــل االنتدابــات التــي 
أبرمهــا عــدد مــن األنديــة، 
التي  واالنتدابــات االخــرى 
لم يكتب لها النجاح، والتي 
شهدها امليركاتو الصيفي في 
عام ٢٠٠3. وأكدت الصحيفة 
الصــادرة من إجنلتــرا بأنه 
كان يفترض أن يتعاقد مان 
يونايتــد مــع رونالدينيــو 
على أن ينتقــل جنمه دافيد 
بيكام الى برشــلونة ضمن 
اتفاق متت كتابته في مطار 
هيثــرو بالعاصمة لندن بني 
مسؤولي الناديني اإلجنليزي 
واإلســباني خــوان البورتا 
رونالدينيو وبيكام اجتمعا معا في ميالنالــذي كان يســتعد خلوض 

»فيفا« يستنكر انتقاد تقرير غارسيا

إيقاف هولك وبواش لدعمهما أوسكار في الصني

استنكر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، االنتقادات التي وجهت 
إليه من قبل الرئيسني السابقني للجنة القيم التابعة لالحتاد عقب نشر 
تقرير احملقق السابق مايكل غارسيا، عن التحقيقات التي جرت بشأن 
وجود فســاد محتمل خالل عملية اختيار روسيا وقطر الستضافة 

بطولتي كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب.
ونشر »فيفا« الثالثاء املاضي تقريرا للمحقق األميركي قام بصياغته 
عام 2014، بعدما مت تسريب بعضا منه من قبل صحيفة )بيلد( األملانية.

وانتقد هانز يواخيم إيكرت وكورنيل بوربلي رئيســا جلنة القيم 
الســابقني، اللذين لم يتم التمديد لهما في منصبيهما لفترة أخرى من 
قبل السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا في شهر مايو املاضي، 
قيام االحتاد بنشر التقرير، حيث أشارا إلى أن املنظومة الكروية األكبر 

في العالم انتهكت حقوق الشخصية وقواعدها األخالقية.

وذكــر فيفا، في بيان اول من امس أنــه التزم بتلك املبادئ لفترة 
طويلة من الوقت، ولكن جلنة األخالقيات تغيرت منذ ذلك احلني، ومت 
نشــر التحقيق اآلن »في ضوء الظروف اجلديدة ومتشيا مع اإلطار 
القانوني املعمول به«. وتابع فيفا: »ومن ثم، كان من الضروري بالنسبة 
لفيفا نشر تقرير غارسيا بالكامل للكشف عن احلقائق، في الوقت الذي 
يتعني فيه على االحتاد، كونه منظومة رياضية، حماية املصالح واحلقوق 
الشخصية ألعضائه«. وكان غارسيا قد ذكر في تقرير مفصل مكون 
من 430 ورقة مختلــف املخالفات التي ارتكبت خالل عملية منح حق 
استضافة نهائيات كأس العالم عامي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على 
الترتيب، غير أن فيفا لم يفرض أي عقوبات. وتقدم غارسيا باستقالته 
احتجاجا على عدم نشر تقريره من قبل فيفا الذي اكتفى بنشر ملخص 

قام إيكرت بصياغته يتضمن األخطاء التي ارتكبت.

اعلن االحتاد الصيني لكرة القــدم أمس ايقاف مهاجم ومدرب 
فريق شنغهاي سيبغ الصيني، الدولي البرازيلي هولك والبرتغالي 
اندريه فياش بواش، ملباراتني بســبب دعمهما العب الفريق الدولي 
البرازيلي اوسكار املوقوف 8 مباريات لتسببه بعراك كبير في إحدى 
مباريات الدوري الصيني بني فريقه شنغهاي سيبغ وغواجنو آر اف.
كما غــرم االحتاد الصيني النادي الذي دفــع 115 مليون يورو 
للتعاقد مــع الدوليني البرازيليني، 13 ألف يــورو، كما اوقف ايضا 

الدولي الصيني وو لي ملباراتني للسبب ذاته.
وقام هولك وفياش- بواش ولي مبساندة من جماهير النادي في 
نهاية األسبوع املاضي خالل مباراة بيتية، بدعم صانع العاب تشلسي 
السابق الذي اوقف 8 مباريات لقيامه بركل الكرة نحو العب منافس 
وإصابته مباشرة، وتكرار األمر نفسه حيال العب آخر بعدما ارتدت 
الكرة إليه. وحتلق العبون من غواجنو حول أوسكار ودفعوه أرضا، 

ما دفع زمالءه الى التدخل فحصل عراك وتدافع وتشابك باأليدي.
وشارك في العراك العبون احتياطيون وأفراد من اجلهاز الفني 
للفريقني، وبقي خالله أوسكار ممدا على أرض امللعب دون التعرض 

ألذى، الى حني متكن املسؤولون من إعادة األمور إلى طبيعتها.

وطرد احلكم العبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء في وجه 
ثالثة العبني، واستكملت املباراة لتنتهي بالتعادل 1-1. 

وبعد ذلك، ارتدى اوسكار قميصا كتب عليه: »ال ميكن القيام بأي 
شيء، ال ميكن قول اي شــيء« وهي الرسالة التي جلأ اليها هولك 

خالل الفوز على املطارد املباشر هينان جيانيي 1-4.
اما فياش-بواش املدرب السابق لتشلسي وتوتنهام االجنليزيني الذي 
متت معاقبته بسبب »تعليق غير مسؤول« بحسب االحتاد الصيني، 
فقد عبر عن عدم رضاه عن العقوبة التي فرضت على اوســكار في 
حسابه على إنستغرام حيث كتب: »355 مباراة في مسيرته، 5 اعوام 
في البرمير ليغ، 47 مباراة دولية مع البرازيل، 70 هدفا. صفر بطاقة 

حمراء! ايقاف 8 مباريات«.
وعلل االحتاد الصيني عقوباته في بيان بقوله: »الفوز هو النتيجة 
التي يبحث عنها كل مشارك ولكن ال يجب احلصول عليها ابدا عبر 
التضحية بالنظام في كرة القدم او بخرق القواعد«. وأضاف: »احترموا 
القواعد، احلكام، اجلماهير، املنافســني واللعب. االحتاد سيواصل 
بحزم معاقبة اي انتهــاكات للقواعد واالنضباط ويتمنى من جميع 
االندية واملسؤولني والالعبني ان يعرفوا كيف يحافظون على النظام«.

مايكل غارسيا

النجم البرازيلي اوسكار

رونالدو ينشر أول صورة لطفليه

نشر جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على 
حسابه على تويتر أول صورة له مع توأمه إيفا وماتيو.

وعلق رونالدو على صورته حامال طفليه بني ذراعيه 
قائال: »سعيد جدا لتمكني من حمل حبي حياتي اجلديدين«.
كمــا كتــب على صفحته علــى فيســبوك بعيد والدة 
طفليه: »كنت في خدمة فريقي الوطني )منتخب البرتغال( 
جســدا وفكرا كما دائما على الرغم من أنني علمت لتوي 

بوالدة طفلي«.
ولم يفصح مهاجم ريال مدريد عن تفاصيل كثيرة عن 
التوأم وأمه، إال أن بعض التقارير أشــارت إلى أنهما ولدا 
من أم »بديلة« في الواليات املتحدة في الثامن من يونيو 

قبيل كأس القارات املقامة في روسيا.
يذكر أن لرونالدو طفال يبلغ من العمر ٧ سنوات واسمه 
على اسم الالعب النجم )كريستيانو رونالدو جونيور(، 
ويعيش معه ومع خطيبته جورجينا رودريغيز احلامل 

بالشهر اخلامس على ما يبدو.

كريستيانو رونالدو مع طفليه


