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تكريم
بطريقة خاصة

"

مباريات ودية
13:35
14:00
15:30
18:30
20:45

اليابان  -بنما
كوريا الجنوبية  -أوروجواي
طاجيكستان  -فلسطين
قطر  -اإلكوادور
السعودية – البرازيل

دوري االمم االوروبية
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

كرواتيا  -إنكلترا
بلجيكا  -سويسرا
النمسا  -إيرلندا الشمالية
اليونان – المجر
إستونيا – فنلندا
روسيا البيضاء – لوكسمبرج
مولدوفا  -سان مارينو

االحتراف الجزئي
17:00
17:00
17:00

هالل أريحا  -القوات الفلسطينية
أبناء القدس  -شباب دورا
جنين  -أهلي قلقيلية

"جون تيري" يقتحم عالم التدريب بعد اعتزال الكرة
لندن  -د ب أ :تولى جون تيري منصب المدرب المساعد لنادي استون فيال المنافس
بدوري الدرجة األولى اإلنجليزي لكرة القدم.
وتحول تيري لعالم التدريب بعد أيام قليلة من اعتزال كرة القدم.
واعلن استون فيال مساء يوم اول من امس األربعاء عن تعيين دين سميث مدربا جديدا
للفريق مع تولي تيري منصب المدرب المس���اعد .وأقدم اس���تون في�ل�ا على إقالة مدربه
ستيف بروس قبل نحو اسبوع بعد فوز الفريق مرة واحدة فقط في أخر تسع مباريات.
وأعلن تيري قائد فريق تشيلس���ي والمنتخب اإلنجليزي السابق ،مساء األحد الماضي
اعتزاله كرة القدم.
وقال تيري  ":لن تكون الكلمات كافية إلظهار مدى شعوري للجميع في النادي ،خاصة
الجماهير .لقد حققنا العديد من الذكريات العظيمة ولم أكن ألنجح بدونكم".

العب التنس االسباني رافائيل نادال مع الطلبة المنخرطين في االكاديمية ،التي تحمل اسمه ،يقفون دقيقة صمت حدادا على ارواح الذين قضوا إثر الفيضانات ،التي اجتاحت جزيرة مايوركا.

في ظل تفاعل القضية

محامـــي رونالدو :مزاعـــم االغتصــاب
مبــنــيــة علـــى مسـتــنــدات ُملـفـقـة
روم���ا  -د ب أ :ق���ال بيت���ر
كريستيانس���ين المحام���ي الخاص
بكريس���تيانو رونال���دو الع���ب فريق
يوفنتوس اإليطال���ي لكرة القدم إن
كل المس���تندات المتعلق���ة بمزاعم
قيام الالعب البرتغالي باالغتصاب "
ملفقة بالكامل".
ونفى رونال���دو  /33عاما /االعتداء
على كاثرين مايورجا في أحد فنادق
الس فيجاس في . 2009
وقال���ت مايورج���ا إنه���ا تعرضت
العتداء من رونالدو في عرفة بالفندق
في . 2009
ونش���رت هيئة اإلذاعة البريطانية
بيانا صادر من محامي رونالدو يؤكد
خالله نكرانه بش���دة لكل االتهامات
في هذا االجراء المدني.
ونفى رونالدو من قبل هذا االدعاء،
ال���ذي نقلت���ه مجلة "دير ش���بيجل"
األلماني���ة ،ووصفه باألخبار المزيفة،
وق���ال وكالئ���ه إن���ه س���يتخذ كافة
االج���راءات القانوني���ة ض���د المجلة
االسبوعية.
وق���ال كريستيانس���ين إن "منفذ
إعالم���ي غير مس���ؤول" اس���تند في
تقاريره على "وثائق رقمية مسروقة
ومتالع���ب بها بس���هولة" والتي تم
"تغيير أجزاء هامة منها/أو تلفيقها

كاثرين مايورجا.

بالكامل".
وذك���رت دير ش���بيجل أن مايورجا
 /34عاما /قدمت تقريرا لشرطة الس
فيجاس بعد فترة وجيزة من الحادث
المزعوم.
ف���ي  ،2010ذك���رت تقاري���ر أنها
توصلت لتسوية بعيدا عن المحكمة
مع رونالدو تتضم���ن دفع  375ألف
دوالر للموافق���ة على عدم الكش���ف
على هذه المزاعم عالنية.
وق���ال كريستيانس���ين ف���ي بيان
إن موق���ف موكل���ه يس���تمر في أن
"ماحدث في  2009بالس فيجاس كان
بالتراضي".

وق���ال المحامي إن رونالدو لم ينف
موافقته عل���ى التوصل التفاق ولكن
"األسباب التي قادته لفعل هذا تم
تحريفها".
وأضاف البيان ":هذا االتفاق ليس
بأي حال من األحوال اعتراف بالذنب".
وتابع البي���ان  ":ماحدث ببس���اطة
هو قي���ام رونال���دو باتب���اع نصائح
مستشاريه لوضع نهاية االتهامات
الفاحش���ة ض���ده ،من أج���ل تجنب
المحاوالت ،مثل تلك التي نشهدها،
لتدمير س���معة بنيت بفضل العمل
الش���اق والقدرة الرياضية والسلوك
الصحيح".

الالعب "اردا توران" يغازل زوجة
مطرب تركي شهير ويكسر أنفه

صورة تجمع توران والمطرب التركي وزوجته

اس���طنبول  -د ب أ :تورط صانع اللعب اردا توران المعار
من برشلونة اإلسباني إلى باشاك شهير التركي في واقعة
كسر أنف مطرب تركي شهير يوم اول من أمس األربعاء.
وذكرت تقارير لوسائل اإلعالم التركية أن توران تسبب
في كسر أنف المطرب الشهير بيركاي في أحد المطاعم.
وأش���ارت صحيفة "ماركا" اإلس���بانية إلى أن المشاجرة
اندلعت بعد أن تغزل توران في زوجة بيركاي.
وأثارت تعليقات توران حفيظة بيركاي الذي نهض من
مكانه وألقى اللوم عليه قبل أن يندلع الشجار بينهما.
وتصاعدت األمور سريعا قبل أن ينتهي الشجار بضربة
قوي���ة من توران في وجه بيركاي الذي تعرض لكس���ر في
األنف وتم نقله إلى المستشفى.
ووفقا لتقارير صحفية فقد ذهب توران إلى المستشفى
وطلب من زوجة بي���ركاي بأطالق النار عليه وإنهاء حياته،
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ولكن الالعب نفى ذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وتأتي هذه الواقعة بعد نحو خمس���ة أش���هر من فرض
االتحاد التركي لكرة القدم عقوبات قاسية على أردا توران
علي خلفي���ة قيامه بدف���ع الحكم المس���اعد خالل إحدى
مباريات الفريق ببطولة الدوري التركي.
وقرر االتحاد التركي إيقاف توران  16مباراة في بطولة الدوري،
باإلضافة لتغريمه مبلغ  39ألف ليرة تركي ( 9180دوالر) ،بسبب
"مهاجمته حكم المباراة" خالل تعادل باش���اك ش���هير  1 / 1مع
ضيفه سيفاس سبور في الرابع من آيار الماضي.
وتلقى توران بطاقة حمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت
المحتس���ب بدال من الضائع للش���وط الثاني من المباراة،
عقب دفعه مس���اعد الحكم وقيامه بالتلويح بقبضته إلى
حكم المب���اراة ،لتتم إحالته إلى لجن���ة االنضباط التابعة
التحاد الكرة التركي.

مدريد  -د ب أ :اطلق مجلس
بلدية مدينة ملقة اإلسبانية
اس���م الم���درب التش���يلي
بيليجرين���ي،
مانوي���ل
المدي���ر الفن���ي الحال���ي
لفريق ويس���تهام يونايتد
اإلنجليزي على طريق دائري
في المدينة.
ويق���ع الطري���ق الدائ���ري
في إح���دى ضواحي ملعب ال
روزالي���دا ،معقل نادي ملقة،
الذي تولى المدرب التشيلي
تدريبه في . 2010
وتولى بيليجريني تدريب
ملقة منذ موسم  2010وحتى
 ،2013وهي الفترة الذهبية
في التاري���خ الحديث للنادي
حي���ث قاد الفري���ق للصعود
إل���ى دور الثماني���ة ل���دوري
أبطال أوروبا كما س���اهم في
احتالل الفريق المركز الرابع
بالدوري اإلسباني في . 2012
وقال بيليجرين���ي للموقع
الرس���مي لملق���ة "لق���د
اس���تمتعت بثالث���ة أع���وام
رائعة في النادي".
ويحتل ملقة المركز الثاني
ف���ي ج���دول ترتي���ب دوري
الدرج���ة الثانية بعد هبوطه
في الموسم الماضي.

السعودية تخوض اختبارا جديا في مواجهة "راقصي السامبا"
الرياض  -أ ف ب :يخوض المنتخب السعودي اختبارا جديا ضد نظيره
البرازيلي اليوم الجمعة في الرياض في إطار منافس���ات بطولة س���وبر
كالس���يكو الرباعية التي تختتم منافساتها يوم الثالثاء المقبل وتضم
ايضا منتخبي األرجنتين والعراق.
ويبحث األخضر الذي يس���تعد لنهائيات كأس آس���يا التي س���تقام
ف���ي اإلمارات في كانون الثاني المقبل عن الظهور بصورة مش���رفة في
مواجهة البرازي���ل التي فازت في جميع مبارياتها مع منافس���تها في
تاريخ لقاءات الفريقين.
ويأمل مدرب الس���عودية األرجنتيني خوان بيتزي في االستفادة من
ه���ذه الدورة الرباعية التي تعد بمثابة االس���تعدادات للبطولة القارية
المقررة مطلع العام المقبل.
ويع���ود الالعب المخضرم حس���ين عبدالغني ( 41عام���ا) للظهور أمام
المنتخب البرازيلي من جدي���د بعد  19عاما ،حيث يعتبر الالعب الوحيد
في قائم���ة األخضر الحالية الذي س���بق له المش���اركة أم���ام البرازيل
في مناس���بتين س���ابقتين ،األولى عام  1997في بطول���ة القارات التي
اس���تضافتها الرياض فيما كانت الثانية ع���ام  1999في نفس البطولة
التي أقيمت في المكسيك.
وأكد عبدالغني أن خدمة المنتخب "شرف ألي العب" ،متمنيا التوفيق
برفقة المجموع���ة الحالية ،وتقديم اإلضافة مع الم���درب بيتزي .وقال
ُ
عب���د الغني "ابلغتني إدارة أحد بخب���ر انضمامي للمنتخب بعد مباراتنا
األخي���رة في الدوري امام الباطن وكنت س���عيد للغاي���ة كون االنضمام
للمنتخب حلم الجميع".
وتاب���ع" :ألمس رغبة كبي���رة ،في ع���ودة الصورة الممي���زة للمنتخب
السعودي واألمر بدأ من كأس العالم التي كانت تجربة ناجحة باستثناء
مباراة االفتتاح ،وهناك س���عي الستعادة بريق األخضر في كأس آسيا،
وهو ما نعمل عليه حاليا".
وحول مواجهة المنتخبين البرازيل���ي والعراقي في البطولة،
قال "مواجه���ة البرازيل لها فائدة كبي���رة جدًا ،فهي احتكاك
بمنتخ���ب ونج���وم عالميي���ن وكذل���ك مواجهة الع���راق فهو

منتخب السعودية

منتخب عني���د ،ويمثل بروفة للمنتخبات التي
سنواجهها في كأس آسيا ،ولذلك أراها تجربة
مفيدة وأتمنى أن نحقق أكبر استفادة ممكنة
من المباراتين".
واضاف"منتخبن���ا حصد كأس آس���يا آلخر مرة ،عام
 1996في اإلمارات ،ونأمل أن نكرر اإلنجاز ،عندما نعود

ألرض اإلمارات في كانون الثاني المقبل".
أما منتخ���ب البرازي���ل الذي حضر بكام���ل نجومه
بقيادة مهاجم باريس س���ان جرمان نيمار ،فيسعى
إل���ى تأكيد أفضليته المطلقة أمام األخضر وتحقيق
فوز جديد قبل مواجهة غريمه التقليدي األرجنتين
في جدة مساء الثالثاء المقبل.

سيمنح "فرصة حياة جديدة" ألندية الشرق

عمالق السلة االميركي "ليبرون جيمس" ينتقل لفريق لوس أنجليس ليكرز
اميركا  -رويترز :قال ريجي ميلر عضو قاعة المشاهير إن انتقال ليبرون
جيم���س إلى لوس أنجليس ليكرز س���يمنح فرصة جدي���دة للحياة ألندية
القس���م الش���رقي والتي أحبطها أفضل العب في تاريخ دوري كرة الس���لة
األمريكي للمحترفين لنحو عقد من الزمن.
وبعد بلوغ جيمس نهائي البطولة في اخر ثمانية مواس���م يمكن تفهم
حالة الش���عور بالراحة بين المتضررين في الشرق بعد رحيل غريمهم إلى
القسم الغربي األكثر تنافسية.
وأبلغ ميلر ،الذي قضى مسيرته مع إنديانا بيسرز ويعمل كمحلل للبطولة
في محطة تي.إن.تي التلفزيونية ،مؤتم���را عبر الهاتف "الوداع يا ليبرون
أغلق الباب خلفك .إنها حياة جديدة في القسم الشرقي.
"(جيمس) واصل ذلك وهو ما يفعله العظماء .إنهم يهيمنون".
وأصبح بوس���طن س���يلتيكس ،الذي على الرغم من غي���اب أفضل العبين
اثنين لديه كان على بعد انتصار واحد من التغلب على كليفالند كافاليرز
بقيادة جيمس في نهائي الشرق في الموسم الماضي ،هو األقرب لتمثيل
القسم في نهائي البطولة في يونيو حزيران المقبل.
وس���يواجه س���يلتيكس منافس���ة قوية من تورونتو رابتورز ،الذي عزز
صفوفه بضم كواي ليونارد الفائز بجائزة أفضل العب في البطولة من قبل،
وفيالدلفيا سيفنتي سيكسرز بمجموعة المواهب التي يملكها.
كما س���يكون بيس���رز الذي خس���ر أمام كافاليرز في المباراة الس���ابعة
الحاس���مة في الدور األول لألدوار اإلقصائية في الموسم الماضي من بين
المرشحين.
وقال ميلر "كان من المفترض أن يفوز إنديانا على كليفالند في الموسم
الماض���ي لكنه فش���ل ألن العظماء يظهرون في وقت الش���دائد .أعتقد أن
انتقال كواي إلى تورونتو يمثل فرصة جديدة للحياة له وأيضا للفريق".
وفي أبرز انتقال في الفت���رة الصيفية وقع جيمس ،الفائز بثالثة ألقاب
في البطولة وهو يلعب في القس���م الش���رقي ،عقدا لمدة أربع سنوات مع
ليكرز وستحيط به مجموعة من الالعبين الشبان والمخضرمين.
وتسبب القرار في تغيير خريطة البطولة وفتح الباب أمام أندية القسم
الش���رقي التي تستطيع النوم في سالم بعد التأكد من عدم وجود جيمس
في طريقها إلى النهائي.
وأض���اف ميلر "من الرائع أن ينتقل ليبرون إلى الغرب ألن هذا فتح الباب
أم���ام ليس فقط أم���ام العديد من الالعبين الش���بان ب���ل األندية والدماء
الجديدة".
وتابع "أمر جديد وهو رؤية من سينافس على لقب القسم الشرقي".

ليبرون جيمس

