
من عملية صيانة الصالة الرياضية من عملية صيانة المسبح

جوليانو هاوس بيليتي
] أع��ل��ن ال��ظ��ه��ي��ر ال��ب��رازي��ل��ي ال���دول���ي ال��س��اب��ق 
مشاكل  بسبب  القدم  كرة  اعتزاله  بيليتي  جوليانو 

بدنية بحسب ما ذكر على مدونة »تويتر«.
- كتب »أردت اللعب ألعوام قليلة، لكن جسدي لم 

يعد يحتمل. اإلرادة والحماسة ال تكفيان«.
 35(  1976 حزيران  يونيو/   20 مواليد  من   -
صاحب  وه��و  ال��ب��رازي��ل،  ف��ي  كاسكافل  ف��ي  ع��ام��ا( 

الجذور االيطالية.
في  ك��روزي��رو  ن��ادي  مع  الكروية  مسيرته  ب��دأ   -
 ،1995 ال��ع��ام  ح��ت��ى  معهم  ول��ع��ب   ،1993 ال��ع��ام 
أه���داف،   3 وس��ج��ل  م��ب��اراة   52 ف��ي  معهم  وش���ارك 
وفي العام 1995 انتقل إلى نادي ساو باولو، ولعب 
 214 في  معهم  وش��ارك   ،2002 العام  حتى  معهم 
مع  لعب   1999 العام  وفي  هدفا،   19 وسجل  مباراة 
مباراة   17 في  معهم  وشارك  مينيرو،  أتلتيكو  نادي 

وسجل 5 أهداف.
ف��ي��اري��ال  ن���ادي  إل���ى  ان��ت��ق��ل   2002 ال��ع��ام  ف��ي   -
وشارك   ،2004 العام  حتى  معهم  ولعب  اإلسباني، 

معهم في 67 مباراة وسجل 3 أهداف.

برشلونة  ن���ادي  إل��ى  انتقل   2004 ال��ع��ام  ف��ي   -
من  العديد  ف��ي  مشاركته  رغ��م  وعلى  الكاتالوني، 
المباريات مع النادي وعلى رغم نزعته الهجومية إال 
أنه لم يسجل إال هدف واحد، وذلك في نهائي دوري 
أبطال أوروبا لموسم 2005 - 2006 أمام أرسنال 
تاريخ  في  الثانية  البطولة  جلب  وال��ذي  اإلنجليزي 

برشلونة.
للعام  آب  أغسطس/  من  والعشرين  الثالث  في   -
بمبلغ  اإلن��ج��ل��ي��زي  تشلسي  ل��ن��ادي  انتقل   2007
بالحصول  لرغبته  وذل��ك  ي��ورو  ماليين   5.5 ب�  قدر 
 2007 عامي  بين  معه  وبرز  للعب،  أكثر  فرص  على 
العام  والكأس  الدوري  ثنائية  معه  وأحرز  و2010، 
أيامه  في  المحلي  سيارا  أل��وان  حمل  وه��و   ،2010
الكروية األخيرة بعد عودته إلى فلومننسي، وأحرز 

لقب بطولة البرازيل العام 2010 مع فلومننسي.
ال��ع��ام  ف��ي  ال��ب��رازي��ل  منتخب  م��ع  باللعب  ب���دأ   -
أحرزت  التي  البرازيل  تشكيلة  ضمن  وكان   ،2001

لقب مونديال 2002.
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برنامج قناة البحرين الرياضية )األربعاء 29 يونيو 2011(

القناةالفعاليةالوقت

إع��������ادة14:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س�������وال�������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال�����ب�����رن�����ام�����ج 

األه���ل���ي(16:20  × )ال���م���ح���رق   2009 ال���ط���ائ���رة  ال���ك���رة  دوري  األولىم����ب����اراة 

األرج�����ن�����ت�����ي�����ن(19:00  × )ال����م����ك����س����ي����ك   2007 أم�����ي�����رك�����ا  األولىك������وب������ا 

األولىس������������������ب������������������اق ال���������������ه���������������ج���������������ن م����������������������ن ال������������ك������������وي������������ت21:00

م���ب���اش���ر22:00  - ري�����اض�����ي�����ة(  )س������وال������ف  ال�����ري�����اض�����ي  األولىال����ب����رن����ام����ج 

األولىب��ط��ول��ة األم���ي���ر ف��ي��ص��ل ب���ن ف��ه��د ل��ك��رة ال��ي��د )ال��ق��ادس��ي��ة × ال��ص��ف��ا(00:00

ال���ك���وي���ت(01:35  × )ال����ب����ح����ري����ن  ال���ش���اط���ئ���ي���ة  ال�����ق�����دم  ك������رة  األولىم������ب������اراة 

القناةالمباراةالتوقيت

كأس العالم للسيدات

غ�������ي�������ن�������ي�������ا16:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال������������������ن������������������روي������������������ج 

أس��������ت��������رال��������ي��������ا19:00  × الجزيرة الرياضية 4+ال��������������ب��������������رازي��������������ل 

الدوري المصري

األه�������������ل�������������ي21:30  × النيل الرياضيةال������������������زم������������������ال������������������ك 

الدوري العالمي للكرة الطائرة

ال��������������ب��������������رازي��������������ل21:30  × الجزيرة الرياضية 2ب��������������ول��������������ن��������������دا 

ك������������وب������������ا21:30  × الجزيرة الرياضية 8+إي����������������ط����������������ال����������������ي����������������ا 

النادي األهلي يشيد بجهود المؤسسة الداعمة لصيانة مرافق النادي
§ الماحوز - النادي األهلي

الكبيرة  بالجهود  األهلي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  أش��اد   [
في  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  تبدلها  التي  الخيرة 
ومقارها  منشآتها  صيانة  وإع��ادة  باألندية  االرت��ق��اء  سبيل 
المسئولون  بها  يقوم  التي  الحثيثة  والمتابعة  الرئيسية، 
على  مؤكدين  العملية،  هذه  نجاح  أجل  من  عليها  والقائمون 

العامة  المؤسسة  رئ��ي��س  قبل  م��ن  ت��ع��اون  ك��ل  لمسوا  أن��ه��م 
العام  وال��م��دي��ر  ال��ج��ودر  محمد  ه��ش��ام  وال��ري��اض��ة  للشباب 

عبدالرحمن عسكر وبقية المديرين العاملين.
ال��ذي  الكبير  بالعمل  األه��ل��ي  ال��ن��ادي  إدارة  مجلس  ون��وه 
ال��ذي  الرئيسية  الصالة  صيانة  ف��ي  المؤسسة  ب��ه  ستقوم 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��ك��ي��ي��ف،  األرض��ي��ة  ف���رش  إع����ادة  يشمل 
فيه  ال��ن��ش��اط  ت��وق��ف  ال���ذي  السباحة  ح��م��ام  ف��ي  ال��ح��ي��اة  بعث 

الصالة  إل��ى  المؤدية  الممرات  صيانة  وأيضا  سنوات  ع��دة 
الرياضية. 

الملموس  التعاون  ه��ذا  األه���الوي  اإلدارة  مجلس  وثّمن 
والخطوات االيجابية التي تقوم بها المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة، والتي ستسهم في تطورها والنهوض بما تقدمه 
قطاع  تطور  صالح  في  تنصب  وشبابية  رياضية  أنشطة  من 

الشباب والرياضة في مملكتنا الغالية.

البارشا يحّرض فابريغاس على خيانة أرسنال
§ لندن - د ب أ

برشلونة  ــادي  ن أن  )الثلثاء(  أمــس  البريطانية  ــن«  »ص صحيفة  ــرت  ذك  [
اإلسباني لكرة القدم طالب الالعب سيسك فابريغاس باالمتناع عن التدريب مع 
على  اإلنجليزي  النادي  إلجبار  الضغط  من  كنوع  المقبل  األسبوع  أرسنال  ناديه 

خفض السعر الذي يطلبه مقابل تنازله عن خدمات الالعب.
االستعدادي  التدريبي  معسكره  من  األول  يومه  شديد  بقلق  أرسنال  ويترقب 
في  زمالئه  باقي  إلى  سينضم  اإلسباني  نجمه  كان  ما  إذا  ليرى  الجديد  للموسم 

التدريبات أم ال.
 27 مقابل  فابريغاس  لضم  برشلونة  به  تقدم  عرضًا  رفــض  أرسنال  وكــان 
مليون جنيه إسترليني )43 مليون دوالر( وال يتوقع أن يوافق النادي اإلسباني، 
بطل أوروبا، على دفع المبلغ الذي حدده أرسنال ثمنًا لالعب والذي يصل إلى 40 

مليون إسترليني )64 مليون دوالر(.
ويتوقع أن يواجه أرسنال ضغوطا كبيرة إلتمام الصفقة إذا رفض فابريغاس 
بالفعل االنضمام إلى زمالئه في التدريبات المقبلة، وإن كانت مصادر مقربة من 
االنتقال  أجل  من  الممارسات  هذه  مثل  إلى  اللجوء  أبداً  ينوي  ال  أنه  أكدت  الالعب 

لبرشلونة.
إال  فابريغاس  فــي  التفريط  ــدم  ع على  أرســنــال  فيه  يصر  ــذي  ال الــوقــت  ــي  وف
بالمقابل الذي حدده، يبذل برشلونة قصارى جهده إلقناع أو حتى إجبار النادي 

اإلنجليزي على خفض السعر المطلوب.
ولكن  ثمن  بأي  فابريغاس  ضم  في  غوارديوال  بيب  برشلونة  مــدرب  ويأمل 
ميزانية  على  ضغوط  فرض  عدم  على  حريص  روسيل  ساندرو  النادي  رئيس 

النادي من أجل استعادة العبه السابق.
وقال العب خط وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس: »كل عام نعيش القصة 
هذا  يكون  أن  أتمنى  االنتقال.  إلى  أقرب  سيسك  يبدو  العام  هذا  في  ولكن  نفسها، 

العام هو عام الحسم وأن نتمكن أخيراً من ضم سيسك لفريقنا«.
القدم  لكرة  اإلنجليزي  أرسنال  نادي  أن  االثنين  ذكرت  إعالمية  تقارير  وكانت 
إلى  فابريغاس  سيسك  االسباني  وقائده  وسطه  خط  العب  بيع  على  يوافق  قد 
دوالر(  مليون   43( يورو  مليون   30 المالي  المقابل  بلغ  إذا  االسباني  برشلونة 
الماضي.  الموسم  في  اإلنجليزي  النادي  اقترحه  الذي  المبلغ  عن  يقل  ما  وهو 

مصدر  عن  »بــي.بــي.ســي«  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة  ونقلت 
في  عرضا  قدم  برشلونة  نادي  أن  أرسنال  بنادي  مسئول 

األسبوع الماضي ولكن أرسنال رفضه على الفور.
عرضا  ــدم  ــق ي ــد  ق بــرشــلــونــة  ـــأن  ب ــدر  ــص ــم ال واعـــتـــرف 
حالة  في  وأنــه  األسبوع  هذا  أفضل  مالي  بمقابل  جديدا 

الالعب  ضم  من  برشلونة  يقترب  قد  المالي  المقابل  رفع 
لفريق  رائــعــة  أنــبــاء  التصريحات  ــذه  ه وتمثل  لصفوفه. 

من  فابريغاس  لضم  طويلة  فترة  منذ  يسعى  الذي  برشلونة 
التفاوض  دائما  يرفض  كان  اإلنجليزي  النادي  ولكن  أرسنال 

األحد  برشلونة  إلى  فابريغاس  وسافر  الصفقة.  هذه  بشأن 
وأجمعت  الشتاء  عطلة  من  تبقى  ما  لقضاء  الماضي 

سيظل  أنه  على  كاتالونيا  إقليم  في  الصحف 
في المدينة االسبانية.

برشلونة  نــــادي  لــرئــيــس  ــق  ــب وس
أن  أوضــــــح  أن  روســــيــــل  ــــدرو  ــــان س

لن  سيقدمه  ــذي  ال المالي  العرض 
)نحو  يــورو  مليون   40 إلى  يصل 

القيمة  وهي  دوالر(  مليون   57
تقنع  أن  يمكنها  التي  المالية 

عن  ــاء  ــن ــغ ــت ــاالس ب ـــال  ـــن أرس
ـــــح تــقــريــر  ـــب. وأوض ـــالع ال
الالعب  أن  »بي.بي.سي« 

ــــرك أرســـنـــال  ـــي ت يـــرغـــب ف
برشلونة  نادي  إلى  والعودة 

الذي نشأ فيه كما يرى أرسنال أن لديه اآلن من يستطيع 
ويلشير  جاك  وجود  ظل  في  فابريغاس  رحيل  تعويض 
وقد  ألفاريز.  ريكاردو  األرجنتيني  مع  التعاقد  واحتمال 
بدء  قبل  فابريغاس  صفقة  إنهاء  إلــى  أرسنال  يسرع 
يوليو/  من  الخامس  في  الجديد  للموسم  استعداداته 

تموز المقبل.

بنزيمة يمد يد العون
 لفاران للتأقلم في مدريد

§ مدريد - د ب أ

] أبدى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة استعداده لمساعدة الوافد الجديد إلى نادي ريال مدريد االسباني 
كان  المقبل.  الموسم  خالل  بيرنابيو«  »استاديو  داخل  سريعا  التأقلم  على  فاران  رافاييل  المدافع  القدم،  لكرة 
فاران )18 عاما( وقع أمس األول )االثنين( عقدا يمتد لستة أعوام مع ريال مدريد، قادما من النس الفرنسي، 
العاصمة  في  بالغربة  الشعور  عدم  على  الشاب  مواطنه  لمساعدة  جهده  قصارى  سيبذل  أنه  بنزيمة  أكد  وقد 
هذا  في  اللعب  فرصة  له  تتاح  أن  رائع  حظ  »إنه  قوله:  بنزيمة  عن  األسبانية  »آس«  صحيفة  ونقلت  االسبانية. 
على  ومساعدته  إليه  التحدث  في  علي  االعتماد  بوسعه  به،  أرحب  إنني  الفرصة.  اقتناص  عليه  كان  النادي، 

التأقلم على حياته الجديد في مدريد«.
أن  أدرك  فاران  أن  أعتقد  يكفي.  وهذا  مدريد،  ريال  إلى  لالنضمام  زيدان  الدين  زين  رشحه  »لقد  وأضاف 
قطار ريال مدريد ال يمكن اللحاق به إال مرة واحدة في العمر«. كان بنزيمة انضم لصفوف ريال مدريد قادما 
من ليون الفرنسي العام 2009 عندما كان عمره 21 عاما. واجه المهاجم الفرنسي في البداية عدة صعوبات 
موسمه  خالل  هناك  قدميه  إثبات  من  تمكن  من  سرعان  ولكنه  االسبانية،  بالعاصمة  الحياة  على  التأقلم  في 

الثاني مع ريال مدريد ويبدو بنزيمة حريصا على ضمان عدم تعرض فاران للمشاكل نفسها.

نيمار يتطلع إلسقاط عرش ميسي 
ورونالدو عبر سانتوس

§ ريو دي جانيرو - ا ف ب

يصبح  أن  نيمار  الصاعد  البرازيلي  سانتوس  مهاجم  يريد   [
أكد  ما  بحسب  ب��الده،  يترك  أن  دون  من  العالم  في  العب  أفضل 

رئيس ناديه لويس ألفارو دي أوليفيرا ريبيرو.
لكني  مغرية،  عروض  عدة  سيتلقى  انه  »أعتقد  ريبيرو:  وقال 
في  العب  أفضل  يصبح  كي  يركز  وهو  نيمار  مع  كثيرا  أتحدث 
من  أول  سيكون  وبذلك  البرازيل،  في  احترافه  خالل  من  العالم 

يحقق هذا االنجاز«.
أح��رز  ال��ذي  سانتوس  فريقه  م��ع  ع��ام��ا(   19( نيمار  ويتألق 
بينارول  حساب  على  الماضي  األسبوع  ليبرتادوريس  ك��أس 
إذ  البرازيلي  المنتخب  ب��اب  ط��رق  ف��ي  ونجح  االوروغ��وي��ان��ي، 
»كوبا  في  »سيليساو«  مع  األساسي  المهاجم  يكون  أن  يتوقع 

أميركا« التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في األرجنتين.
إلى  ق��اده  إذ  عاما   21 تحت  ب��الده  منتخب  مع  نيمار  تألق  كما 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في  الجنوبية  أميركا  كأس  إحراز 

وتوج هدافا للبطولة برصيد 7 أهداف.
مع  مسيرته  معظم  خ��اض  بيليه  األس��ط��وري  النجم  أن  يذكر 
إلى  والثالثين  الخامسة  بعمر  ينتقل  أن  قبل  سانتوس  ن��ادي 

نيويورك كوزموس األميركي.
وت���اب���ع ري��ب��ي��رو: »ف���ي ن��ه��اي��ة ع���ق���ده، س��ي��ك��ون ف���ي ال��ث��ال��ث��ة 

وقد  البرازيل،  في  العالم  ك��أس  وخ��اض  عمره،  من  والعشرين 
يصبح بين األعظم بين الالعبين البرازيليين«.

وت��ط��ارد أب���رز األن��دي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ع��ل��ى غ���رار ري���ال م��دري��د 
سيتي  وم��ان��ش��س��ت��ر  وت��ش��ل��س��ي  االس��ب��ان��ي��ي��ن  وب��رش��ل��ون��ة 

االن��ج��ل��ي��زي��ي��ن وي��وف��ن��ت��وس االي��ط��ال��ي وأن��ج��ي م��اخ��اش��ك��اال 
البقاء  يريد  انه  مرارا  ردد  لكنه  المشاكس،  النجم  الروسي، 

أول  يصبح  وأن   2014 العالم  ك��أس  لغاية  البرازيل  في 
العب محترف خارج القارة األوروبية يحرز لقب أفضل 

كشف  مقابلة،  جهة  م��ن  ال��ع��ال��م.  ف��ي  الع��ب 
في  نجحت  أندية  خمسة  إن  ريبيرو 

البند  مع  تتوافق  ع��روض  تقديم 
نيمار،  سراح  إلطالق  الجزائي 
ه��ي ب��رش��ل��ون��ة وري����ال م��دري��د 

سيتي  ومانشستر  وتشلسي 
بحسب  م��اخ��اش��ك��اال  وأن��ج��ي 
م��ج��ل��ة »ف���ي���ج���ا«، وق�����ال: »ل��ق��د 

ط��ل��ب��وا ال��ت��ح��دث م��ع ال��الع��ب 
ون��ح��ن م��ن��ح��ن��اه��م ال��ض��وء 

بيعه  ن��ري��د  ال  األخ���ض���ر. 
ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ن��د ج��زائ��ي 

ينبغي دفعه«.


