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39 أعرب السويس����ري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
عن اعتقاده بان سفن الرحالت قد تكون هي احلل ملواجهة انخفاض عدد الغرف 
الفندقية في جنوب أفريقيا قبل انطالق نهائيات كأس العالم 2010. وقال بالتر 
خالل مقابلة مع محطة »فيلي« التلفزيونية األملانية »سفن الرحالت التي تتسع 
لنحو ألفي شخص ميكن جلبها إلى هناك«. ورغم ذلك فإن هذه الفكرة قد تكون 
حال جزئيا فقط حيث إن دوربان وبورت اليزابيث هما فقط املدينتان الوحيدتان 

املستضيفتان لكأس العالم اللتان ميكنهما استقبال مثل هذه السفن.

أعلن نادي بازل السويسري مبوقعه على االنترنت، 
أنه أكمل تعاقده مع اليكس فراي هداف منتخب سويسرا 

لكرة القدم.
وانض���م فراي )30 عاما(  الى صف���وف بازل ملدة 3 

سنوات من نادي بوروسيا دورمتوند األملاني.
وسجل فراي الذي بدأ مسيرته في بازل 39 هدفا في 

67 مباراة دولية مع املنتخب السويسري.

بالتر: السفن تحل أزمة الغرف بالمونديال  بازل يضم فراي من دورتموند

برشلونة واثق من إتمام »عملية التبادل« مع إنتر ميالن
غوارديوال اعترف صراحة برغبته في رحيل إيتو

السويدي زالتان إبراهيموڤيتش مهاجم انترميالن يراوغ العب أميركا املكسيكي خوان سيلڤا                  )رويترز(

اإلجنليزي ديڤيد بيكام في حديث مع البرازيلي رونالدينيو            )رويترز( 

العب رابيد ڤيينا اندرياس دوبر ممسكا بفانيلة جناح ليڤربول الهولندي راين بابل           )ا.پ(

فوز أميركا على إنتر ميالن
فاز اميركا املكسيكي على انتر ميالن االيطالي بركالت 
الترجي����ح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت االصلي من 
املباراة الودي����ة في كرة القدم الت����ي اقيمت على ملعب 
ستانفور في كاليفورنيا. وكان اميركا البادئ بالتسجيل 

بواسطة خوان كارلوس س����يلفا في الدقيقة 50، وادرك 
املدافع الدولي الكوملبي ايفان كوردوبا التعادل في الدقيقة 
60. وتأتي هذه املباراة ضمن دورة ودية رباعية يشارك 

فيها ايضا ميالن االيطالي وتشلسي االجنليزي.

أبدى فريق برشلونة االسباني بطل اوروبا، ثقة كبيرة في 
إمكانية التوصل التفاق وشيك مع إنتر ميالن اإليطالي إلسدال 
الس����تار على قضية املوسم عبر مقايضة املهاجم الكاميروني 

صامويل إيتو بالقناص السويدي زالتان إبراهيموڤيتش.
ووفقا ملصادر وس����ائل اإلعالم اإليطالية واالس����بانية فإن 
رئيس برش����لونة خوان البورتا توصل التفاق يوم اخلميس 
املاضي مع مالك إنتر ميالن، ماسيمو موراتي يقضي بحصول 
النادي اإليطال����ي على خدمات إيتو و40 مليون يورو )56.43 
مليون دوالر( باإلضافة إلى ضم صانع االلعاب البيالروس����ي 
ألكسندر هليب على سبيل اإلعارة ملدة عام واحد مقابل انتقال 

إبراهيموڤيتش لبطل الدوري االسباني.
ولم يتم اإلعالن رسميا عن هذه الصفقة، ألن تفاصيل العقود 

اجلديدة إليتو وإبراهيموڤيتش حتتاج إلى املزيد من الوقت.
وذكرت صحيفة »س����بورت« الصادرة من إقليم كاتالونيا 
امس أن خوس����يه ماريا ميساليس وكيل أعمال إيتو، سيعمل 
على إنهاء التفاصيل اخلاصة بالعقد مع إدارة إنتر »في غضون 
يومني« وأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميالن »عاقد 
العزم بش����دة« للحصول على خدمات إيتو بني صفوف فريقه 

في أسرع وقت ممكن.
ومن ناحية أخرى، نقلت الصحف االسبانية امس عن البورتا 
قوله، ان الصفقة الت����ي أطلق عليها »معتدلة« و«غير مكلفة« 

ستتم »سواء بإيتو او دونه«.
وأكد البورتا أن إيتو سينتقل إلى »أحد أفضل أندية العالم 
م����ع وجود مدرب )مورينيو( يهتم به بش����دة ووجود رئيس 
)مورات����ي( أظهر رغبة واضحة ف����ي احلصول على خدماته«. 

وأضاف أن إبراهيموڤيتش سينضم الينا »بإيتو أو دون أيتو«، 
في حال رفض املهاجم الكاميروني االنضمام إلى صفوف إنتر 
ميالن. ويتبقى عام واحد إليتو في عقده مع برش����لونة، وقبل 
3 أسابيع رفض عرض البورتا لتمديد عقده مع الفريق عامني 

إضافيني.
ومن ناحية أخرى، أعرب البورتا عن اندهاشه ألن العرض 
الس����خي بقيمة 42 مليون يورو والذي تقدمه به إلى ڤالنسيا 
لض����م مهاجمه ديڤيد ڤي����ا قوبل بالرفض م����ن رئيس النادي 
مانويل ليورنتي. وأوضح »من غير املفهوم رفض عرضنا من 
جانب ڤالنس����يا«.وأكد ڤيا، الذي ربطت تقارير صحافية بينه 
وبني ريال مدريد، أنه قرر البقاء مع ڤالنسيا ملوسم واحد آخر 

على األقل.
ومن جانبه، اعترف مدرب برش����لونة جوسيب غوارديوال 
صراحة امس بانه يريد رحيل ايتو عن النادي. وقال غوارديوال 
في مؤمتر صحافي على هامش انطالق تدريبات فريقه استعدادا 
للموسم املقبل: »اتفهم متاما عندما يتساءل البعض ملاذا؟ انها 
مسألة شعور. أشعر بانه )رحيل ايتو( احلل االفضل بالنسبة 
للفريق والنادي، لكني ال اجترأ على القول انه االفضل لصامويل. 
انا ممنت كثيرا لصامويل، ليس بس����بب هذا العام بل لالعوام 

اخلمسة التي امضاها هنا«.
وتابع غوارديوال »ليس من واجب املدرب ان يغير شخصية 
الالعبني، لكن من واجبي ان احدد الالعب الذي سأعمل معه. انها 

مسؤوليتي واعتقد اننا بحاجة لتغيير شيء ما«.
وختم »اليزال ايتو حتى اآلن العب برشلونة، سنرى كيف 

ستنتهي االمور«.

التحقيق مع بيتزارو في قضية مخدرات
ذكرت صحيفة »الريبوبليكا« البيروفية أن كالدوديو بيتزارو 
مهاجم ڤيردر برمين األملاني، خضع لتحقيق من قبل شرطة بالده 

حول صلته بتاجر مخدرات كولومبي.
وأوردت الصحيفة التي تصدر في العاصمة ليما أن حتقيقات 
جتري حول م����دى عالقة مجموعة من األش����خاص، من بينهم 
بيتزارو ووالده الذي يحمل اسمه نفسه، في قضية غسيل أموال 
متورط فيها ضابط بحرية متقاعد يدعى خوان دياز الس����وس، 
يعتقد أنه ممثل تاجر املخدرات الكولومبي لويس جييرمو أنخل 

)جيي( في بيرو.
ووفقا ملا قاله السوس، فإنه اقترض من الالعب ووالده 650 
ألف دوالر، وسلمهما في املقابل مروحية كضمان، إال أن املروحية 
تعرضت حلادث بعد قليل من ذلك وقبض األب واالبن بيتزارو 

قيمة التأمني.
وتشتبه الشرطة في وجود عملية غسيل أموال، إال أنه يعتقد 
وفقا لتحقيقات وكالة مكافحة املخدرات األميركية )دي إي إيه( أن 
املروحية، التي كان يقودها كولونيل اجليش البيروفي مانويل 
بيرنوي الذي حوكم بتهمة مخدرات، كانت تستخدم لنقل املخدرات 

على احلدود بني كولومبيا وبيرو.
وكان جيي واحدا من جتار املخدرات الذين تقلصت سنوات 
سجنهم في كولومبيا عام 1993 على خلفية تعاونهم مع السلطات 
ض����د تاجر املخدرات الش����هير بابلو اس����كوبار جافيريا، إال أن 
الش����رطة الكولومبية والبيروفية تعتقدان بعودته مجددا إلى 
النشاط اإلجرامي، وأن شركة املروحيات التي ميتلكها تستخدم 

لنفس الغرض.
ونفي بيتزارو في التحقيقات أن يكون على معرفة سابقة بأي 
من هذه األسماء عدا دياز السوس، الذي قال إنه كان زميال لوالده 

في البحرية، نافيا أن يكون قد أقرضه أي أموال.
يذك����ر أن بيتزارو )30 عاما( مهاج����م بايرن ميونيخ األملاني 
وتشلسي اإلجنليزي الس����ابق ينتمي للطبقة الغنية في بيرو، 
على عكس الغالبية العظمى من العبي الكرة في البالد، ويشتهر 

باستثمار أمواله ما يجعله واحدا من أثرياء الدولة الالتينية.

 دونغا: المباراة
مع تشيلي »صعبة«

الفني للمنتخب  املدير  قال 
البرازيلي لكرة القدم كارلوس 
دونغ���ا إن مباراة ب���الده أمام 
نظيره التشيلي في 9 سبتمبر 

املقبل »صعبة للغاية«.
وستس���تضيف البرازي���ل 
منتخب تش���يلي ف���ي مدينة 
سلفادور دي بانيا في تصفيات 
اميركا اجلنوبية لكأس العالم 
أفريقيا، بعد  2010 في جنوب 
4 أيام من حلولها ضيفة على 

األرجنتني.
وق���ال م���درب منتخ���ب 
»السامبا« في تصريح لصحيفة 
»التيرسيرا« التشيلية «مباراة 
املقبلة في تصفيات  تش���يلي 
كأس العالم، س���تكون صعبة 
للغاية للمنتخ���ب البرازيلي. 
لقد أظهروا مه���ارة كبيرة في 
مبارياتهم األخيرة. تش���يلي 
أثبتت أنه���ا منتخب كبير في 

هذه التصفيات«.
وأضاف »لطاملا كانت تشيلي 
منافس���ا صعبا جدا للمنتخب 
التاريخ  البرازيلي. على مدى 
كانت مبارياتهما معا صعبة، 
واملباراة املقبلة لن تخرج عن 

ذلك«.

المكسيك وكوستاريكا 
لنصف نهائي »الذهبية«

الم�ك���س����ي�ك  ل�ح��ق����ت 
بهن���دوراس  وكوس���تاريكا 
والواليات المتحدة االم��يركية 
ال���ى الدور ن�ص�����ف النهائي 
الذهب�ي���ة  ال���كأس  لبطول���ة 
الت���ي تج��مع  الق���دم  لك���رة 
منتخبات من�طقة الكونكاكاف 
)أميركا الشمالية والوس�طى 

والكاريبي(.
 وفي الدور ربع النهائي، فازت 
المكس���يك على هايتي بأربعة 
اهداف نظيفة س���جلها ميغل 
صب���اح )23 و63( وجيوفاني 
دوس سانتوس )42( وبابلو 
باري���را )83(، وكوس���تاريكا 
على غوادلوب بخمسة اهداف 
لسيلسو بورغيس )3( والفارو 
س���ابوريو )16 و71( وهيرون 
اندي فرانشيسكو )47( وبابلو 
هيري���را )89( مقاب���ل ه���دف 

اللكسندر الفونس )64(.
 ويقام الدور نصف النهائي 
الخميس المقبل في شيكاغو، 
فتلتقي المكسيك مع كوستاريكا، 
وهن���دوراس م���ع الوالي���ات 
المباراة  المتحدة.فيما تق���ام 

النهائية في 26 الجاري.

خسارة ليڤربول.. و27 هدفًا لڤياريال
فاز رابيد ڤيينا النمس���وي عل���ى ليڤربول االجنليزي 1-0 في 
ڤيينا في مباراة ودية في اطار استعدادات الطرفني للموسم اجلديد 

ومبناسبة احتفاالت االول بالذكرى 110 على تأسيسه.
وسجل هوفمان هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وفي ج���وف، تعادل يوڤنتوس االيطالي مع مضيفه نانس���ي 
الفرنسي 1-1 في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم املقبل.
وكان يوڤنتوس البادئ بالتسجيل بواسطة البرازيلي اماوري في 
الدقيقة الثامنة، وأدرك نانس���ي التعادل بواس���طة املدافع الدولي 

املغربي عبدالسالم وادو في الدقيقة 45.
وأثار ڤياريال االسباني دهشة اجلميع بعد أن بدأ مرحلة استعدادته 
للموس���م اجلديد بفوز كاسح 27 - 0 على فريق إقليمي متواضع 
يدعى نافاتا يلعب بدوري الدرجة الثالثة إلقليم كاتالونيا شمال 

شرقي البالد.
ولعب ڤياريال امللقب ب� »الغواص���ة الصفراء« أولى مبارياته 
حتت قيادة إرنستو فالفيردي املدير الفني اجلديد مبزيج من العبي 

الفريق األول والناشئني.
وكان املهاجم الش���اب جوناثان بيريرا هو أبرز العبي الفريق، 
بعد عودته من صفوف راسينغ سانتاندر الذي قضى فيه املوسم 
املاضي معارا، حيث س���جل 7 أهداف، مقابل 4 أهداف لألرجنتيني 

ماركوس روبن و3 ملواطنه داميان اسكوديرو.
وأكمل االهداف كل من املهاجم جوس���يبا يورينتي حيث سجل 
)4 أهداف( واإلكوادوري جيفرسون مونتيرو )هدفني( والفرنسي 
روبرت بيريس )هدفني( وفوس���تر )هدفني( مقابل هدف لكل من 

ماركوس وكاني وماتيال.
وكان أبرز م���ا ميز أداء ڤياريال في أولى مبارياته اس���تعدادا 
للموس���م اجلديد هو س���رعة اس���كوديرو ومونتيرو، إلى جانب 

الشراهة التهديفية التي يتمتع بها بيريرا.
وس���يخوض ڤياريال ثاني مبارياته الودية غدا األربعاء أمام 

فيالميال أحد الفرق اإلقليمية أيضا.

تعادل ميالن االيطالي مع لوس اجنيليس غاالكسي 
االميركي 2-2 في مباراة ودية. وسجل االن غوردون )30( 
وبراين جوردان )65( هدفي لوس اجنيليس غاالكسي، 
والبرازيلي تياغو سيلفا )16( وفيليبو اينزاغي )61( 

هدفي ميالن.
 واستمرت صيحات االس����تهجان بحق جنم لوس 
اجنيليس غاالكسي الدولي االجنليزي ديڤيد بيكام من 
قبل جماهير النادي التي اعربت للمباراة الثانية على 
التوالي عن غضبها لتخل����ي بيكام عن صفوف لوس 
اجنيليس غاالكس����ي لالنتقال الى صفوف ميالن على 

سبيل االعارة ملدة 5 اشهر في يناير املاضي.
ولن يلعب بيكام )34 عاما( س����وى اشهر قليلة في 
الوالي����ات املتحدة حيث من املقرر ان يش����تري عقده 
للع����ودة الى اللعب في فترة االنتقاالت الش����توية في 

يناير املقبل.
واقترب بيكام في نهاية الشوط االول من جماهير 
النادي التي اشهرت الفتات معادية للنجم االجنليزي 
ووجهت له على ما يبدو سيال من الشتائم، فقفز احدهم 
الى ارضية امللعب قب����ل ان يلقي عليه القبض رجال 
االم����ن. يذكر ان بيكام صنع الهدفني اللذين س����جلهما 

غاالكسي في مرمى ميالن.
وكان بي����كام لق����ي املصير ذاته م����ن انصار لوس 
اجنيليس غاالكس����ي في املباراة االولى التي فاز فيها 
على نيويورك ريد ب����ول 3-1 اخلميس املاضي ضمن 

الدوري االميركي.

صيحات االستهجان استمرت بحق بيكام
تعادل لوس أنجيليس غاالكسي مع ميالن


