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يبدو أن ريـال مدريد مستعـد لتقد مزيـد من التنازالت من أجل رحيل العبه الـويلزي جاريث بيل هذا
ـالـية الـصـيف.ووفـقًا لـصـحـيـفة "سـبـورت"الـكـتالـونـيـة" فـإن ريـال مدريـد مـسـتـعد لـتـخـفـيض مطـالـبه ا
بلغ الذي  دفعه عـند ضمه من توتنهام.وتشـير التقارير إلى أن ريال مدريد والتنـازل عن طلب نفس ا
جـاهز لالسـتمـاع إلى عروض بـقيـمة 85 ملـيون يـورو.ويـدرك فلـورنتـيـنو بـيريـز رئـيس ريال مـدريد أن
تراجع الـفرق عن ضم بيل يـأتي بسـبب راتبه الكـبيـر إضافة إلى تـقدمه في الـعمـر.ويعلم ريـال مدريد

غادرة ولم يتحدث مع أي شخص حول الرحيل عن سانتياجو برنابيو. تمام العلم أن بيل ال يريد ا
وال يـريد بيل أن يـخسر 17 ملـيون يـورو كقــــــــيـمة مـستـحقاته لـدى ريــــــــال مـدريد خالل الـسنوات
تـبقية من عقده ويفضل البقاء.وأخبر بيل وكيله جوناثان بارنيت أنه لن يرحل ما لم يحصل الثالث ا

على 51 مليون يورو كقيمة عقده في السنوات الثالثة.
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ـــاني عـــلى الـــعالمــة ــنـــتـــخب األ حــافـظ ا
الكـاملة في بـطولـة كأس العـالم لكـرة القدم
لـلـســيـدات وحـقق انــتـصـاره الــثـالث عـلى
الــتـوالـي في اجملـمــوعـة الــثـانــيـــــة بــالـدور
األول لـــلـــبــطـــولـــة حــيث ســـحـــق جـــنــوب

أفريقيا 4 ـ  0.
انـي صدارته للمـجموعة ـنتخب األ وعزز ا
برصيد  9 نقاط من 3 انتـصارات متتالية
ووجه إنـــذارا شــديـــد الــلـــهــجـــة إلى بــاقي
مـنـافسـيه في الـبـطولـة فـيمـا ودعت جـنوب
أفـريـقيـا البـطولـة صفـر اليـدين حيث مـنيت
ــة الــثـالــثــة عــلى الــتـوالـي.وحـسم بـالــهــز
ـباراة تمامـا في شوطها اني ا نـتخب األ ا
األول بـثـالثـيــة نـظــيــفـة ســجــلـتــهــا مـيالني
لـيـوبـولز وسـارة دابـريـتـز وألكـسـنـدرا بوب
في الـــدقــائق  14و 29و40.وفي الـــشــوط
الثـاني أضافت لينا مـاجول الهدف الرابع
ــنــتــخب لــلـفــريق في الــدقــيــقـة 8. وكــان ا
ـاني ضـمـن الـتـأهل لـلـدور الـثـاني قـبل األ
ـبـاراة ولــكـنه كـان بــحـاجـة إلـى الـتـعـادل ا
على األقل الـيوم لضمـان صدارة اجملموعة
ـواجـهـة األخرى بـغض الـنـظر عن نـتـيـجة ا
بـاجملـموعـة ب مـنـتخـبي إسبـانـيا والـص

والـتـي أقـيــمت في نــفس الـتــوقــيت.وفـرض
ـاني سـيـطـرته عـلى مـجـريات ـنـتـخب األ ا
الـلـعب منـذ بـدايـة اللـقـاء وكان الـفـريق هو
لعب.وفي األفضل هـجومـا وانتشـارا في ا
قـابل  سعت العـبات جنـوب أفريـقيا إلى ا
نتخب نع ا االحتفاظ بالكرة بقدر اإلمكان 
انـي من شن الهجـمات لـكن دون ظهور األ
هجمات حقيقية للمنتخب اجلنوب أفريقي.
وفي ظل هـذا احلـرص من مـنـتـخب جـنوب
ــاني من أفـــريــقــيـــا عــلى مـــنع نــظــيـــره األ
االستـحواذ بشـكل كبـير على الـكرة كانت
الـضــربـات الــثـابــتـة هي الــسالح األفـضل

لألخير.
اني بـهدف في ـنتـخب األ وبالـفعل تـقدم ا
الدقيقة 14 بـهذا الشكل عن طريق ميالني
لــيـوبـولــز.وجـاء الـهــدف إثـر ضـربــة ركـنـيـة
قابـلتها لـيوبولز بضـربة رأس وسط ارتباك
ـنـتخب في دفاع جـنـوب أفريـقـيا.وواصل ا
ـاني مـحـاوالتـه الـهـجـومـيـة في الـدقـائق األ
التـالية حـتى جاء الهـدف الثاني إثـر هجمة
سـريــعـة مـنـظـمـة وتـمــريـرة عـرضـيـة رائـعـة
لــعــبــتــهــا ألــكــســنــدرا بــوب من الــنــاحــيــة
اليـسرى وحاولت أنديـلي دالميني حارسة
مـرمى جـنوب أفـريقـيا الـتصـدي لهـا لكـنها

ـنـدفـعة هـيـأت الـكرة أمـام سـارة دابـريـتز ا
من اخلـلف فـلـم جتـد صـعوبـة فـي إيـداعـها

رمى.  ا
ــنــتـخب وتــوالت الــفــرص الـضــائــعــة من ا
اني في الـدقائق الـتالـية وكـان أخطـرها األ
من انفـراد شبه تام لالعـبة ليـنا ماجول في
الـدقـيـقة 35 ولـكـنـهـا أطـاحت بـالـكـرة فـوق
الـعـارضة بـغـرابـة شديـدة.وحـملـت الدقـيـقة

اني إثر40  الهدف الثالث للمنتخب األ
تـمـريرة عـرضـيـة لعـبـتـها جـولـيـا جوين من
الــنـاحـيـة الـيــسـرى وانـقـضت عــلـيـهـا بـوب
ـــــرمى. ولم بـــــضـــــربـــــة رأس إلى داخـل ا
يـخـتـلـف احلـال كـثـيـرا فـي الـشـوط الـثـاني
رغم التـغييـرات التي أجـراها الفـريقان في
ـاني تـفوقه بدايـته حـيث واصل الـفـريق األ
ولكـن احلظ عانـد الفـريق في أكثـر من كرة
خـالل الـــــــــــــدقــــــــــــائـق األولـى مـن هــــــــــــذا
اني هذا التفوق نتخب األ الشوط.وترجم ا
إلى هدف رابع سـجلته ماجـول في الدقيقة

. وجاء الهدف اثر كرة عالية حولتها58
مـاريـنـا هـيجـريـنج بـضـربـة رأس في اجتاه
ـرمى تـصـدت لـهـا ـرمى ولــكن حـارسـة ا ا
قــبل أن تـتـابــعـهــا مـاجـول وتــسـجل مــنـهـا
الـــهـــدف الــرابـع. ووسط مـــوجـــة الـــفــرص

ــاني انـتـفض ـنــتـخب األ الـضـائــعـة من ا
مـنـتخب جـنـوب أفـريقـيـا في منـتـصف هذا
الشـوط وشن بعض الهجـمات التي شكلت
خطـورة كبـيرة لكـنهـا لم تسـفر عن أهداف
ــانــيــة ــرمى األ حــيث تــصـــدت حــارســة ا
النفـراد تام من تيمـبي جاتالنا في الـدقيقة
ــــاني بــــهــــدف في74 ــــنــــتــــخب األ . رد ا
الـدقيـقة 76 لـكنه ألغـي بداعي التـسلل.في
ــانـي لــكــرة عــام 1989 مــنـح االحتــاد األ
ـانـشـافت الـفـائـز بـكأس الـقـدم مـنـتـخب ا
أ أوروبـــا لــلــســـيــدات طـــاقم شــاي من
اخلــزف إلـى كل العــبـــة كــمـــكــافـــأة عــلى
الــتـــتــويج بـــالــلـــقب األوروبي. وفـي الــعــام
التـالي منح االحتـاد نفـسه مكـافأة قـدرها

 ألف71ر900ألف يورو ( 64ر100
ـاني إثـر ــنـتـخـب األ دوالر) لــكل العب بـا
فـــوزه بـــلــــــــقـب كـــأس الـــعــــــالم 1990.
وتزايـدت هذه األرقام بشـكل كبيـر بالطبع
عـلى مدار الـ30 عامـا الـتالـيـة كمـا تـزايد
ـساواة اجلدل وتـكرر مـرارا بشـأن عدم ا
بــــــــ مــــــــكــــــــافــــــــآت فــــــــرق الــــــــرجـــــــال
والـسـيـدات.وأشـعــلت بـطـولـة كـأس الـعـالم
قـامـة حالـيا بـفـرنسـا اجلدل لـلـسيـدات ا
مـجـددا حـول هـذه الــقـضـيـة الـتي أثـيـرت
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مـاليـ شـخـص ولـو تـكــرر نـفس
وقف مع البرازيل لن يخرج أي ا
نتخب ألنه لم شخص الستقـبال ا
يفـز بالـلقب وهـذا هو الوضع في

البرازيل دائما. 
واكد ان من جنـوم البـرازيل الذين
تألقوا بشدة كوتينيو مع ليفربول
ولـم يـــحـــقق نـــفـس الـــنـــجـــاح مع
بـرشــلـونـة مــا الـسـبـب من وجـهـة
نـــظـــرك الالعب دائـــمـــا يـــحـــتـــاج
لـلــتـأقـلم والــتـجـانس وقــد يـكـون
كـوتـيــنـيــو لم يـتـأقــلم مع الـوضع
اجلــديــد في بــرشــلــونــة ولــكن ال
يختـلف اثنان عـلى الكفاءة الـفنية
ـتلك جـودة في كرة لالعب وانه 
القـدم وانصحه بـاالستـمرار وهو
العب جيد وعـليه ان يعـمل بشكل
أكــثـر حـتى يـقــدم عـطـاءات افـضل

بـصــفـوفه وهـو مـيـسي من افـضل
العـــــبي الـــــعــــالم ثـم مــــنـــــتــــخب
ـــنــــتـــخـــبـــات اورجـــواي وهـــذه ا
الثالثة لن يخرج لقب كوبا أمريكا
مــنـهــا وأتـمــنى ان يــكـون الــلـقب

للبرازيل. 
واضـاف ان نيـمـار العب مـهم جدا
نـتـخب الـبـرازيلي في تـشـكـيـلـة ا
ومن الـصـعب تـعـويـضه حـيث أنه
من وجـــهــــة نـــظـــري مـع مـــيـــسي
وكــريــســتــيــانــو رونــالــدو افــضل
ـنع العــبي الـعـالم ولــكن هـذا ال 
ــنـتـخب الــبـرازيـلي به جنـوم أن ا
واهب الـقـادرة على ـيزين مـن ا

التأثير في األداء والنتائج.
واوضح ان الضغط موجود سواء
في وجـود نـيـمـار او عـدم وجوده
ولـذلك أرى أن اجملـمـوعـة احلـالـية

األولى من مـــرحــلــة اجملـــمــوعــات
سابقة. با

أحــرز نـــيــكــوالس لـــوديــرو هــدف
أوروجـــواي األول بـــالـــدقـــيـــقــة 6
وضـــاعـف إديـــنــــســــون كـــافــــاني
الـنتـيـجة (33) فـيمـا سـجل لويس
سـواريـز ثـالث األهـداف (44) قبل
أن يـخــتـتـم أرتـورو مــيـنــا مـدافع
اإلكــوادور الـنــتـيــجــة بـتــسـجــيـله
الـهـدف الرابـع باخلـطـأ في مـرماه

.(80)
وحــصــد أوروغــواي أول  3نــقـاط
في اجملمـوعة ليـتصدر اجملـموعة
الــثــالـثــة فــيـمــا يــتـذيل مــنــتـخب
اإلكـوادور الــتـرتــيب في انـتــظـار
قرر لها مباراة تشيلي واليابان ا

غدًا. 
ـديـر اعـتــمـد أوســكـار تــابـاريــز ا
ــنـتـخـب أوروغـواي عـلى الــفـني 
طـريـقـة "2-4-4 فـتــواجـد الـثـنـائي
خيمينـيز وجودين في قلب الدفاع
بجانب ظهيـري اجلنب كاسيريس

والكسالت.
فيـمـا لـعب فـيتـشـيـنـو وبنـتـانـكور
كـالعـــبي ارتـــكـــاز فـي مـــنـــتـــصف
ــلـــعب ونــانــديـــز ولــوديــرو في ا
ـن واأليــــســــر اجلــــنـــــاحــــ األ
وتــواجـــد ســواريــز وكـــافــاني في

اخلط الهجومي.
قـابل دخل هرنان جـوميز وفي ا
ـباراة بـطريـقة مـدرب اإلكوادور ا
"1-3-2-4 بــــتـــــواجــــد الـــــربــــاعي
كويـنـتـيـرو أكيـلـيـر مـينـا بـيـدير
كـــايـــســـيــــدو في اخلط اخلـــلـــفي
أمـــــامــــــهم ثــــــنـــــائـي االرتـــــكـــــاز

أوريخويال وإنترياجو.
فــيـمــا لـعب أنــطـونــيـو فــالـنــسـيـا
وبيـرسيـادو على األطـراف وميـنا
ــهـــاجم الــوحـــيــد إيـــنــيــر حتـت ا

فالنسيا.
ـدرب البـرازيلي ومن جانـبه قال ا
الـســابق كـارلــوس الـبــرتـو هــنـاك
ثالثـة مـنـتـخـبـات مـرشـحـة لـلـفـوز
بـالـلـقب وفي مـقــدمـتـهـا مـنـتـخب
الــبــرازيل الــذي يــضم نــخــبــة من
أفــضل الالعـبـ وكــذلك مـنـتـخب
االرجـــنــتــ بــوجـــود جنم كــبــيــر
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صوّب أنطونيـو كونتي مدرب إنتر مـيالن اجلديد وتشيلـسي السابق أنظاره جتاه مدافع
البلوز لضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.

دافع اإلجنـلـيزي فقـد ذكـرت شبـكـة "سبـورت مـيـدياسـيت" اإليـطالـيـة أن كونـتي يـرى أن ا
لك خبرات كبيرة ستقوي اخلط اخللفي للنيراتزوري. جاري كاهيل 

ويـنتـهي تعاقـد كاهـيل مع تشـيلسي بـنهـاية الـشهر اجلـاري ما يـتيح الفـرصة إلنـتر ميالن
لضمه في صفقة مجانية.

ولعب كاهيل  290 مباراة طـوال مسيرته مع البلوز سجل فيها 25 هدفًـا.كما ساعد
ـيـرليج إلى جـانب كأس تـشيـلـسي على الـفوز بـدوري أبـطال أوروبـا ولقـبـ للـبر

االحتاد اإلجنليزي وكأس الرابطة والدوري األوروبي.
وتـولى كـونتي الـقـيـادة الـفـنـية إلنـتـر مـيالن هـذا الـشـهـر خلـفًـا لـلـمـدرب الـسابق

لوتشيانو سباليتي.
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يـسـعى نـاديـا ميالن والتـسـيـو اإليـطـاليـ لـلـتـعاقـد مع أحـد الـنـجـوم الـواعدين من
صــفــوف نــادي ريــال مــدريــد فـي الــصــيف اجلــاري بــعــد خــروجه من

دير الفني زيدان. حسابات ا
وقع "كـالتـشيو مـيركـاتو" اإليـطالي فـإن أنديـة ميالن والتـسيو ووفقًـا 
ـمـتــاز وضـعت داني بـاإلضــافـة لـبــعض أنـديــة الـدوري اإلجنــلـيــزي ا
سـيــبـايــوس العب وسط ريــال مـدريــد ضـمن اهــتـمــامـاتــهـا لــتـعــزيـز

وسم اجلديد. صفوفها في ا
وبـحسب الـتقاريـر فإن زين الـدين زيدان أخـبر سيـبايـوس أن ال مكان
ا دفـع الالعب اإلسبـاني الشاب ـقبـلة  له ضـمن خطـطه في الفـترة ا
شـاركة بشكل لـطلب الرحـيل عن فريق العـاصمة اإلسـبانية أمـلًا في ا

أساسي.
باراة  وسجل سيبـايوس هدف إسبـانيا الوحـيد أمام إيطــــــــاليا في ا
االفتتاحية لبطولة أوروبا حتت 21 عامًا قبل اخلسارة بثالثة أهداف.
وشــارك ســـــــــيـبـايـوس في  34 مـبـاراة مع ريـال مــدريـد في مـخـتـلف

. نقضي حيث سجل 3  أهداف وصنع هدف وسم ا سابقات با ا

بالتشكـيلة البرازيـلية سوف تقول
كلمتها في البطولة القارية ولدينا
عــنــاصــر صــاعــدة مــثل نــيــريس
وجــــــابـــــــريـــــــيل جـــــــيـــــــســــــوس
وريتشـارليسـون وفيرمـينيو وهم
قادرون على تعويض غياب نيمار
في البطولة والتأثير على منتخب
الـسـامـبـا ودائـما الـبـرازيل مـلـيـئة
العب ــــواهب الـــــتي تــــمـأل ا بـــــا
ـية وتـقـدم مـستـويـات رائـعة الـعـا
مــبــيــنــا هـو مــطــالب بــاســتــمـرار
بالـفوز بـالبطـوالت وبالـنسبـة لنا
الــوضع يـخــتـلف عن أي مــنـتـخب
أخر حيث ان اجلماهير ال ترضي
إال بــالـــبــطــولــة ومــثال مــنــتــخب
ركـز الثاني كرواتـيا حصل عـلى ا
فـي بـطـولـة كـأس الــعـالم األخـيـرة
اســتـقــبــله لــدى عـودتـه حـوالي 3
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منـذ سنوات طويـلة وليـست وليدة الـلحظة.
ـاني لكرة ـنتخب األ ولن حتصل العـبات ا
ـشـارك فـي مـونــديـال الــسـيـدات الـقــدم ا
ـــا احلـــالي عــــلى آنـــيـــة من اخلـــزف وإ
سـتـحـصل كل العـبـة عـلى 75 ألف يـورو
إذا فـاز الــفــريق بــالــلـقب فـي الـســابع من

قبل. تموز/يوليو ا
وبــالـطــبع يــبـدو هــذا حتـســنــا كـبــيـرا في
مــكـافــآت الالعــبـات لــكـنه مــا زال بـعــيـدا
ــالـيــة الــتـي كـان لــلــغــايـة عـن اجلــوائــز ا
ـاني نـتـخب األ سـيـحـصل عـلـيـهـا العـبـو ا
لــلــرجـال حــال فــوزه بـلــقب كــأس الــعـالم

ألف يورو 350 حيث كانت تبلغ 2018
لكل العب.

تفاوت
وفي هذا الصدد قال راينر كوخ الرئيس
كن اني لكرة القدم: " ؤقـت لالحتاد األ ا
ـثل... ـثل بـا الـتـعـامل مع األمـر بـطـريـقـة ا
العـائدات (لكـرة السـيدات) ما زالت بـعيدة
ــكـن إدراكه من عــائــدات لــلــغـــايــة عــمــا 
ـشاهدة الـتلفـزيونية الرجـال".وتقل أرقام ا
وكـذلك دخل االحتـادات من عـائـدات الـبث

كثيرا عما هو في مسابقات الرجال.
ويــتـشــابه احلــال مع الــوضع في الــتـنس
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قـــال مـــتــحـــدث بـــاسم فـــيــراري إن
ـنافس فـي بطـولـة الـعالم الـفـريق ا
لـسـبـاقـات فـورمـوال  1 لـلـسـيارات
طــلب رسـمـيـا مـراجـعـة قـرار فـرض
عـقـوبـة زمنـيـة كلـفت سـيـباسـتـيان
فـيتل سـائق الـفريق خـسارة سـباق

جائزة كندا الكبرى.
ــشــرفــون عــلى الــســبـاق وفــرض ا
عقوبـة زمنية بإضـافة خمس ثوان
عـــلى زمن فــــيـــتل بــــســـبب عـــودة
ــاني غــيــر اآلمـنــة إلى الــســائق األ
احللبة.وظل فيـتل متقدما من بداية

السباق حتى نهايته.
وعــبــر لــويس هــامــيــلــتــون ســائق
ـركـز مــرسـيـدس خط الـنـهـايـة في ا
الـثـاني لـكنه فـاز بـالـسبـاق بـسبب

هذه العقوبة. 
ويـتــطـلب األمــر أن يـتــقـدم الــفـريق
بأدلة جديدة ومهمة وذات صلة لم
تــكن مــتــاحــة وقت صــدور الــقـرار
لــــيـــحـــصـل عـــلـى "حق مــــراجـــعـــة

 أنطونيو
كونتي

من نقاط إرساله األول.
وســـيـــواجـه أنـــدرســـون الــــذي تـــأهل إلى
ـاضي في الدور بـلدون الـعام ا نهـائي و
الـتـالي الـفرنـسي جـيل سـيمـون أو مـواطنه
تأهل من التصـفيات.وتغلب جيـمس وارد ا
صنف الرابع الروسي دانـييل ميدفيديف ا
عـــلـى اإلســـبــــانـي اخملـــضــــرم فــــرنــــانـــدو
فـرداسكو 2-6 و4-6 لـيتأهل لـلدور التالي
بــرفـقــة الـكــرواتي مــارين شـيــلـيــتش الـذي
أحـــبط مــــحـــاولـــة عــــودة الـــتـــشــــيـــلي
كريـستيان جارين في الـنتيجة وفاز
عـلـيه  1-و6-7. وفـاز الــفـرنـسي
ــــتـــــأهل من نــــيــــكــــوال مـــــاهــــو ا
الـــتـــصـــفـــيـــات عـــلى األمـــريـــكي
فـرانسيس تـيافو  3-6و 6-7بـينما
تــــغــــلب األرجــــنــــتــــيــــنـي ديــــيــــجـــو
شوارتـزمان على ألكسندر بوبليك
العب قـازاخسـتان 2-6 و6-3
لــيـواجه شــيـلـيــتش في الـدور

التالي.
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حـقق كـيـفن أنــدرسـون عـودة نـاجـحـة بـعـد
العب مـنذ ـرفق أبـعـدته عن ا إصـابة في ا
اضي بـعدمـا عدل الالعب مـارس/ آذار ا
ـجـمـوعـة لـيـفوز اجلـنـوب إفـريـقي تـأخـره 
على الـبريطاني كاميرون نوري  6-4و7-6
و4-6 في الـــدور األول لـــبــطـــولـــة كـــويـــنــز
صنف الثامن للـتنس.ويخوض أندرسـون ا
ـفـتـوحة ـيا أول بـطـولـة له مـنـذ ميـامي ا عـا

وســـدد 19 ضـــربـــة إرســـال
سـاحـقـة وفـاز في 93 في
ــــئــــة ا
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ـاني من حـسم صـفـقـة مـاتس اقـتـرب نـادي بـوروسـيـا دورتـمـونـد األ
ـقـبـلـة.ودخل هـومـيـلـز مـدافـع بـايـرن مـيـونخ خـالل األيـام الـقـلـيـلــة ا
ه من أجل اســتــعـادة دورتـمــونــد في مـفــاوضــات رســمـيــة مع غــر

صاحب الـ 30عامًا هذا الصيف.
ا ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن دورتموند أنهى اتفاقه ووفقًا 
ــاني ولم يــتــبق ســوى الــتــوصل التــفــاق نــهــائي مع ــدافع األ مع ا

البايرن بشأن الصفقة.
ادي قـابل ا ويحـتاج دورتـمـوند لالتـفـاق مع النـادي الـبافـاري علـى ا

توقع أن تبلغ حوالي 30 مليون يورو. للصفقة ا
وقرر دورتـمونـد الـتحـرك نحـو هومـيـلز الـذي رحل عن النـادي قبل 3
سـنـوات مـستـغـلًـا تـعـاقـد الـبـايـرن مع الـثـنـائي بـيـنـيـــــــــامـ بـافارد
ـوسم ولـوكـاس هـيـرنـانـديـز مـا يـعـني احـتـمـاليـة قـلـة مـشـاركـاته في ا

القادم.
دة 8 سـنوات قبل يـذكر أن هومـيلـز لعب بقـميص أسود الـفيـستيـفال 

أن يرحل صوب البايرن عام 2016.

الـعـقــوبـة".ولم يـكــشف فـيـراري عن
ـسـألـة تـفـاصـيل تـتـــــعـلق بـهـذه ا
لـــكــــنه أكــــد تـــــــــــقـــد طــــلب إلى
االحتــاد الـدولي لــلــسـيــارات بــهـذا
اخلـصـوص.وســيـكـون لـلــمـراقـبـ

كيفن أندرسون

سلـطة تقـديريـة لتحـديد ما إذا
كــان هـــنــاك عــنــصــر جــديــد
ـكن ـسـألـة  يـرتــــبط بـا
أن يـــــغـــــيــــــر قـــــرارهم

النهائي.

فيتل
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مـع بـرشـلـونـة واجلــمـيع شـاهـده
وهـو يـسـجل هـدفـ مع الـبـرازيل
في الـلـقـاء االفـتـتاحـي وهو العب

يز ومفيد. 
وامر جيد بـالنسبة لـلبطولة حيث
انهـا حتتاج إلى وجـود منتـخبات
من خارج القارة للدعـاية للبطولة
واكتـساب جـمهـور كبـير لـها ليس
فـي أمـريـكـا اجلـنــوبـيـة فـقط وفي
هــذه الـــنــســـخــة  اســـتــضـــافــة
منتـخبي قطـر واليابـان ومنتخب
قــطـــر هـــو بــطـل اســيـــا وبـــعــد 3
ســنـوات سـوف يـســتـضـيف كـأس
الــعـالم وبــالـتــالي ســتـكــون هـذه
ــشــاركــة دعــايــة لــلــبــطــولــة في ا
قبل وفي نفس الوقت ونديال ا ا
ـونديـال في كوبا نـتخب ا دعايـة 

أمريكا .

دينة للـتعبير عن وسط ا
فـرحــتــهم بـالــفــريق الـذي
عـــاد إلى كــنـــدا مــتـــوجــا
بـــأول لــــقب في تــــاريـــخه
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احــتــشــد نــحــو مــلــيــوني
شــــخـص من مــــشــــجــــعي
تـــورونـــتـــو رابـــتـــورز في

حب جـــارفـــة لــلـــعـــبــة في
البالد.

دينة وهذا أول لقب كبير 
تــــورونــــتــــو مــــنــــذ فـــوز
تـورونـــــــــتــو بـلــو جــايـز
بـلــقب دوري الــبــيـســبـول
األمــريـكي لـلـمـحـــــتـرفـ

في 1993.
وقــال كــريس روجـرز (34
عــــــــامـــــــا) وهـــــــو أحـــــــد
ـــشــجـــعــ اخملـــلــصــ ا
لـرابـتـورز مـنـذ مـشـاركـته
فـي دوري الــــســـــلــــة عــــام

هذه اللحظة" 1995
تتـوج جـهود 24 عاما من
الــلــعب.. انــتـظــرنــا وقــتـا
طـــويال لــــتـــحـــقــــيق هـــذا

االنتصار".

بــدوري الـســلـة األمــريـكي
. للمحترف

وظل الــــــكــــــنـــــديــــــون من
الـــســــاحل إلى الــــســـاحل
يـحـتـفـلــون مـنـذ حـصـول
تــورونــتـو رابــتــورز عــلى
الـــــلــــقـب وذلك فـي دولــــة
تـشـتهـر تـقلـيـديا بـريـاضة

هوكي اجلليد.
وفــــاز رابــــتــــورز 2-4 في
الـســلــسـلــة الــتي حتـسم
عـــلى أســـاس األفــضل في
سـبع مـبـاريـات اخلـميس
ـــاضي وحـــرم جـــولــدن ا
ســــتـــيـت وريـــورز حــــامل
اللقب من لـقبه الرابع في
خــمـسـة مــواسم وهـو مـا
ـشــــــــاعـر أطـلق الـعـنـان  جانب من احتفال نهائي دوري السلة االمريكي

وإن كان الـتـفـاوت بدرجـة أقل في األخـير
عـلــمـا بــأن بـطـوالت "جــرانـد سالم" األربع
الــكـبـرى تـقـدم جــوائـز مـتـســاويـة لـلـرجـال
والـسـيـدات. ويـحصل الـفـائـز بـالـلقـب على
مـســتـوى كل من الـرجــال والـسـيـدات في
الــنـســخــة اجلــديــدة من بـطــولــة إجنــلــتـرا
ــبــلـدون) لــلــتـنـس الـشــهـر ـفــتــوحـة (و ا

قبل على 5ر2 مليون يورو. ا
كــمـــا تــشـــهــد ريـــاضـــتــا ألـــعــاب الـــقــوى
ـالـيـة والـبـيـاثـلـون تـســاويـا في اجلـوائـز ا
حيث بـلغت جائزة أي فوز في كأس العالم
ــاضي 15 ألف لــلــبــيــاثــلـــون الــشــتــاء ا
يـورو.وبــلـغت جـائــزة احلـصــول عـلى لـقب
الــعـالم  25ألف يــورو بــغض الــنــظــر عن

تسابق. جنس ا
وبــدأ االحتــاد الـدولـي أللــعـاب الــقــوى في
تقد جـوائز مالية متساوية للجنس في
بــطـولــة الـعــالم عـام 1997 بــأثــيـنــا حـيث
ـالـيـة 60 ألف دوالر ألي بــلـغت اجلـائــزة ا
مـيداليـة ذهبية و100 ألف دوالر لكل رقم
ي بــغـض الـنــظــر عن جــنس قــيــاسي عــا

تسابق. ا
ويـشـهـد الـتـزلج األلـبي أيـضـا تـساويـا في
الية ب اجلنس حيث تقتسم اجلوائـز ا

جـائــزة قــدرهـا
ألف 120

فـرنك سويـسري
(107 آالف
دوالر) عـــــــــــــــــــلـى
األقـل بــ الــفــائـز
والـــفــائـــزة في كل
ســبـــاق.وتــظــهــر
الـــــــفـــــــجــــــوات
الـــبـــاقــيـــة من
خالل التفاوت
الـــكـــبــيـــر في
أربــاح الـــبث
التلفزيوني.


