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كينيث هوانغ يحيى الكردي 

بيكام وزوجته ڤيكتوريا

الصور التي نشرتها صحيفة »الصن« لواين روني وهو يدخن السجائر ويرقص مع زمالئه

)رويترز( مورينيو يتحدث للبرازيلي كاكا خالل تدريبات الفريق في لوس أجنيليس 

سيارة العب مان يونايتد اندرسون بعد احلادث

)أ.ف.پ( النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مع مجموعة من األطفال الكوريني اجلنوبيني أمس  )رويترز( الفرنسي فرانك ريبيري يداعب زميله داڤيد االبا خالل التقاط الصور الرسمية لبايرن ميونيخ 

قطف املدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا 
ثمرة وصول منتخب تشيلي إلى الدور الثاني 
في مونديال جنوب افريقيا 2010 لكرة القدم، 
إذ مدد االحتاد التشيلي عقده حتى عام 2015، 
حسب ما ذكر األخير أمس األول. وسيشرف 
بييلسا )55 عاما( مدرب تشيلي منذ 2007، 
على املنتخ����ب األميركي اجلنوبي في كوبا 

أميركا 2011 املقررة في األرجنتني، تصفيات 
مونديال 2014 املقرر ف����ي البرازيل وحتى 
كوبا أميركا 2015 بحال بقي في منصبه. ولم 
يتطرق إعالن االحتاد احمللي الى التفاصيل 
املادية لعقد املدرب االرجنتيني، لكن بعض 
الصحف ذكرت ان راتبه سيرتفع وسيناهز 

1.5 مليون دوالر سنويا.

قضى الرئي����س األميركي باراك أوباما يوما كامال مس����تمتعا 
بإحدى هواياته املفضلة، وهي كرة السلة، حيث شارك في إحدى 
املباري����ات وحضر أخرى للس����يدات على أحد مالعب واش����نطن 
ليتح����ول بذلك ألول رئيس أميركي يحضر مباراة في دوري كرة 
السلة للسيدات. وشارك أوباما في مباراة مع بعض العسكريني، 
وفي املساء اصطحب ابنته الصغرى ساشا )9 سنوات( ملشاهدة 

مباراة السيدات في أحد املالعب القريبة من البيت األبيض.

أعلن االحت���اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمس توقيع غرامة 
9363 دوالرا على اسبانيا و14 ألف 
دوالر على هولندا بسبب سلوك 
العبي الفريقني في نهائي كأس 

العالم الش���هر املاضي بجنوب 
افريقيا. وتلقى خمسة العبني 
من منتخب اس���بانيا بطاقات 
صفراء فيما نال ثمانية العبني 
من هولندا إنذارات كما تعرض 

املدافع ج���ون هيتينغا للطرد. 
وشهدت املباراة احتساب 47 خطأ 
مما دع���ا جوزيف بالتر رئيس 
»فيفا« ليقول انه يشعر باإلحباط 

ازاء سلوك الالعبني.

»المجنون« باق مع تشيلي حتى 2015 أوباما أول رئيس أميركي يحضر دوري السلة للسيدات

قال جنم برشلونة اإلسباني 
والدول���ي األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي، إنه وضع خلف ظهره 
خيبة األمل التي تعرض لها مع 
منتخبه في نهائيات كأس العالم، 
عندما خرج في ربع النهائي أمام 
أملانيا بخسارة مذلة بنتيجة 4 
أهداف دون مقابل، وقرر التركيز 
على املستقبل مع ناديه وإحراز 

كل األلقاب في املوسم املقبل.
وحتدث ميس���ي بعد غياب 
طويل بسبب العطلة التي أخذها 
بع���د كأس العال���م، وذلك أمام 
الصحافيني في كوريا اجلنوبية، 
التي وصلها مع برشلونة في إطار 
جولة حتضيرية تسبق الدوري 
اإلسباني، وقد أقر بأنه تأثر كثيرا 
بنتيجة املب���اراة مع أملانيا ألنه 
»كان يطم���ح للكثير« في كأس 
العالم. وأضاف ميسي أنه جتاوز 
املرحلة السابقة وقرر العمل بقوة 

مع الفري���ق الكاتالوني إلحراز 
األلقاب في املوسم املقبل قائال: 
»تفكيري محصور ببرش���لونة 
اآلن.. والهدف سيكون الفوز بكل 

بطوالت املوسم«.
التي  املهمة  وأقر بصعوب���ة 
تعترض النادي اإلسباني، ولكنه 
اعتبر ان لدى النادي تشكيلة من 
القادرين على حتقيق  الالعبني 
الفوز. ورأى أن الالعبني اإلسبان 
سيكون لديهم دافع كبير إلحراز 
األلقاب مع برشلونة، خاصة أنهم 
مطالبون بتق���دمي األفضل بعد 

فوزهم بكأس العالم.
يذكر أن برشلونة وصل إلى 
سيئول في مستهل جولة آسيوية 
سنوية يقيمها الفريق قبل انطالق 

الدوري اإلسباني.

آرتيتا محط أنظار »البارسا«

الى ذلك، نشرت الصحافة 

الس���ابق في الفريق الكاتالوني 
الدولي الفرنسي السابق تييري 
هن���ري الى صف���وف ريد بولز 
نيويورك األميركي بحس���ب ما 

أعلنه األخير.
وكان ماركيز توصل السبت 
املاضي مع برشلونة الى اتفاق 
بالتراضي لفسخ العقد الذي يربط 
بينهما وكان مقررا ان ينتهي في 

30 يونيو 2012. 
ووقع ماركيز على عقد لسنوات 
عدة مع ريد بولز لكن مدة العقد 

لم يتم الكشف عنها.
وكان هن���ري انضم الى ريد 
بولز منتصف يوليو املاضي قادما 

من برشلونة ايضا.
وقال ماركيز »انا سعيد جدا 
باالنضم���ام الى ريد بولز. على 
الرغم من انه كان بإمكاني البقاء 
في برشلونة اال ان انتقالي الى 
نيويورك ريد بولز كان فرصة 

اإلجنليزي���ة تقارير تفيد بأن 
برشلونة بطل الدوري اإلسباني 
مهت���م بالتعاقد مع العب خط 
وسط إيڤرتون ميكيل آرتيتا، 
بعد أن أصيب مسؤولو البارسا 
باإلحباط في املضي قدما نحو 
العب آرسنال سيسك فابريغاس 
املدفعجي���ة  إدارة  لتمس���ك 

بالالعب.
آرتيتا هو اخليار  وسيكون 
الثاني جلوسيب غوارديوال بعد 
فابريغاس، على الرغم من متسك 
إيڤرتون بالالعب اإلسباني رافضا 
النظر في أي عروض لضمه، حيث 
ان املدير الفني إليڤرتون ديڤيد 
مويس حريص على تقدمي عقد 
جديد لالعب يتضمن زيادة راتبه، 
حيث سيتقاضى آرتيتا )28 عاما( 
ما يقارب ال� 75 ألف إسترليني في 
األسبوع على ملعب غوديسون 
بارك، إال أن الصحافة اإلجنليزية 

لم يكن بإمكاني رفضها«.

ڤان غال: ال تعاقدات لـ »بايرن« 

من جهة أخرى، أعلن الهولندي 
لويس ڤان غال املدير الفني لبايرن 
ميونيخ األملان���ي عن عدم قيام 
فريقه بأي صفقات صيفية خالل 
فترة االنتقاالت احلالية، مؤكدا انه 
سيواصل سياسة االعتماد على 
الناش���ئني والتي أخرجت العب 
مثل الشاب توماس مولر أفضل 
العب صاعد في كأس العالم. وقد 
أعلن ڤان غال األمر نافيا التقارير 
التي تش���ير إلى دخول النادي 
الباڤاري في س���باق التعاقد مع 
الالعب إدي���ن دزيكو، وقال ڤان 
غال: ال أعتقد أن دزيكو يتناسب 
مع خطتنا العامة فنحن بالفعل 
منلك 4 مهاجمني وهو أمر زائد عن 
احلد ورمبا نبيع أحدهم. ثم تابع 
الهولندي املخضرم وأكد أن فريقه 

لن يتسوق خالل فترة االنتقاالت 
وسيرحب برحيل أي العب وفقا 
لرغبته وقال: لن نشتري أي العب 
ورمبا تكون هذه هي املرة األولى 
في تاريخ بايرن حيث متر فترة 
االنتقاالت وال يتعاقد مع أي العب، 
لقد أخبرني الالعبون بأنهم سعداء 
هنا ويريدون االستمرار ولكن إذا 
أراد احدهم الرحيل فلن منانع. 
يذكر أن فري���ق بايرن ميونيخ 
يضم 25 العبا في قائمته األولى 
وهناك توقع م���ن املراقبني بأن 
يتخل���ص ڤان غال من 3 العبني 
حيث يفضل ان يدرب فريقا ميلك 
22 العبا فقط ويركز معهم منذ 
بداية املوس���م. وبعد تألقه في 
نهائيات كأس العالم األخيرة مع 
منتخب هولندا سيضطر أريني 
روبن العب بايرن ميونيخ األملاني 
للغياب عن املالعب ملدة شهرين 

بسبب اإلصابة.

اإلسباني املميز.

 ماركيز إلى ريد بولز

التحق  وفي س���ياق متصل 
العب وسط برشلونة االسباني 
السابق وقائد املنتخب املكسيكي 
لكرة القدم رافايل ماركيز بزميله 

ذكرت أن برشلونة سيحاول حسم 
صفقة آرتيتا قبل بداية املوسم 

اجلديد.
جدير بالذكر أن أندية مانشستر 
سيتي ومان يونايتد االجنليزيني 
واشبيلية االسباني مهتمة بشدة 
الالعب  باحلصول على خدمات 

ڤان غال: ال تعاقدات صيفية لبايرن ميونيخ ألول مرة في التاريخ.. وروبن يغيب شهرين

ميسي يضع خسارة ألمانيا خلف ظهره.. وبرشلونة مهتم بآرتيتا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
3 فجر انترميالن � باناثينايكوس

اليوم
اجلزيرة الرياضية 

4+
برشلونة � جنوم الدوري 

اجلزيرة الرياضية 2الكوري اجلنوبي
2 +

بطولة األبطال الصيفية

اجلزيرة الرياضية 7هامبورغ � تشلسي
5+

بوروسيا دورمتوند � 
اجلزيرة الرياضية 9مانشستر سيتي

2+

نشرت الصحف اإلجنليزية العديد من الصور 
للحادث الذي وقع لالعب البرازيلي إندرسون 
العب وس����ط فريق مان يونايتد وهو احلادث 
الذي وقع خالل وجود الالعب في البرتغال أثناء 
إجازته وقد خرج الالعب بإصابات طفيفة وبدون 
خطورة وفقا لتصريحات املتحدث الرس����مي 
عن املستشفى. ولكن الشيء الذي أثار استياء 
الصحف اإلجنليزية هو توقيت احلادث حيث 

كان الالعب عائدا من أحد املالهي الليلة في صباح 
السبت ومن املفترض أن ينفذ الالعب برنامجا 
تأهيليا بسبب إصابته التي أبعدته عن معسكر 
إعداد الشياطني. كما نشرت صحيفتا الدايلي 
ميل والصن صورا لنجم يونايتد واين روني 
هو يدخن السجائر ويسهر مع زمالئه ويغنى 
في احد الشوارع قبل أن ينضم ملعسكر اإلعداد 
بأربعة أيام وه����و الالعب الذي مت منحه وقتا 

إضافيا للراحة بعد إخفاق املنتخب اإلجنليزي في 
كأس العالم وخروجه من دور ال� 16 امام املنتخب 
األملاني. وقد أكدت التقارير اإلجنليزية استياء 
املدير الفني للفريق السير اليكس فيرغسون 
من حالة االنفالت التي سيطرت على الالعبني 
خالل فت����رة االجازة الصيفية ومن املتوقع أن 
يصدر عقوبات قاسية من فيرغسون وتعنيف 

شديد ملا بدر من الثنائي.

ريال يتجه نحو سيلفا وكاسياس يقطع إجازتهفيرغسون مستاء من حالة انفالت العبيه في الصيف
ذك���ر تقرير اخب���اري أمس، أن نادي ريال مدريد س���يكثف 
جهوده للتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا مدافع إي سي ميالن 
اإليطالي، سعيا لتعزيز خط دفاعه خالل املوسم الكروي الذي 

قارب على االنطالق.
وأشارت صحيفة »ماركا« على موقعها اإللكتروني إلى أن األزمة 
املالية التي يعاني منها ميالن ميكن أن تسهل على الريال شراء 

سيلفا مقابل 20 مليون يورو بجانب التنازل عن أحد العبيه.
وأضافت الصحيف���ة أن النادي امللكي قرر العدول عن فكرة 
التعاقد مع البرازيلي مايكون الظهير األمين إلنتر ميالن اإليطالي، 
بسبب متسك الالعب بتقاضي راتب سنوي قدره سبعة ماليني 

يورو.
وأكدت أن مايكون متمسك باحلصول على هذا الراتب أو البقاء 

في صفوف اإلنتر، مما جعل الريال يجمد مفاوضات شرائه.
يذكر أن س���يلفا )25 عاما( انضم إلى ميالن املوسم املاضي 
قادما من فلومينينزي البرازيلي، أما مايكون )29 عاما(، فقد بدأ 
مس���يرته كالعب في صفوف فريقه احمللي كروزيرو عام 2001، 
ثم حط الرحال في موناكو الفرنسي عام 2004 وبعدها بعامني 

انتقل إلى اإلنتر.
الى ذلك، التحق ايكر كاس���ياس ح���ارس مرمى ريال مدريد 
مبعس���كر الفريق امللكي في والية ل���وس أجنيليس األميركية 

استعدادا للموسم اجلديد بعد ان قام بقطع إجازته.
وبات ثنائي املنتخب اإلسباني املتوج بكأس العالم سيرجيو 
راموس وتش���ابي ألونسو هما املتبقيان فقط في اإلجازة حتى 

اآلن.

سوري وصيني يتنافسان على شراء ليڤربول بيكام يصمم أزياء للرجال بإشراف زوجته

ويحظ���ى هوانغ، سمس���ار 
بورصة في وول ستريت ورئيس 
مجموع���ة QSL الرياضية التي 
مقرها في هون���غ كونغ، بدعم 
أغن���ى الصناديق  من إح���دى 
االستثمارية في منطقة الشرق 

األقصى.

السابق  الدولي  القدم السوري 
وصلت إل���ى مراحلها املتقدمة، 
وذلك مباشرة بعد دخول هوانغ 
في محادثات مباشرة مع البنك 
للتوصل إلى اتفاق الذي من شأنه 
أن يبعد جيليت وشريكه هيكس 

من ليڤربول من دون أي ربح.

»فيفا« يغّرم إسبانيا وهولندا

متكنت املطربة ومصممة االزياء ڤيكتوريا بيكام، 
من اقناع زوجها النجم االجنليزي ديڤيد بيكام، 
مبس���اعدتها في تصميم خط ازياء للرجال حتت 

شعار شركتها اخلاصة التي حتمل اسمها.
وذكر مصدر مقرب من الثنائي، ان ڤيكتوريا 
قررت ط���رح خط ازياء للرج���ال يقدم »بدالت« 
رسمية، ومالبس للشهرة، في مجموعة تصميمات 
جديدة ستطرح عام 2011، واقنعت زوجها باملشاركة 
في تصميم بعضها، حس���ب ما نشرته صحيفة 

»بريطانيا ميل« في االول من اجلاري.

دخل رجل األعمال السوري 
يحيى كردي على خط ش���راء 
ن���ادي ليڤرب���ول االجنليزي، 
وس���ط منافس���ة من املليارير 
الصيني كيني���ث هوانغ، الذي 
قدم عرضا مباش���را ل� »رويال 
بنك أوف اسكتلند« لشراء ديون 
البالغ���ة 237 مليون  ليڤربول 
جنيه استرليني وإبعاد مالكيه 
احلالي���ني األميركي���ني جورج 

جيليت وتوم هيكس.
وق���دم جيليت أح���د مالكي 
ليڤربول رجل األعمال السوري 
يحيى كردي كواحد من مقدمي 
القابلة لالس���تمرار  العروض 
لش���راء ليڤرب���ول، وذل���ك في 
محاول���ة لتأخير موافقة البنك 

على العرض.
وأبل���غ الش���ريك األميركي 
البن���ك األس���بوع املاضي على 
أن مفاوضات���ه م���ع العب كرة 

 يبدو ان قضية التخلي عن خدمات دييغو مارادونا 
مدرب���ا ملنتخب األرجنتني لم تنته ذيوال حتى اآلن، ذلك 
ألن مدير املنتخب الوطني كارلوس بيالردو أبقى الباب 
مفتوحا أمام عودة »ال بيبي دي اورو« على رأس اجلهاز 

الفني »اللباسيليستي«.
 يب��دو نادي ڤيردر برمين األملاني مس��تعدا لبيع جنمه 
مسعود أوزيل قبل انتهاء موسم انتقاالت الالعبني الصيفي 

احلالي.
 جاءت نتائج جميع فحوص تعاطي املنشطات التي 
مت إجراؤها خ���الل كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا 
سلبية، كما أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( امس. 
ومت إجراء 552 للدم والبول قبل انطالق البطولة وخالل 

مبارياتها.
 ذكرت تقارير إعالمية محلية أمس ان لي وون جاي حارس 
مرمى منتخب كوريا اجلنوبية املخضرم يعتزم إنهاء مسيرته 

الدولية عقب خوضه 130 مباراة مع منتخب بالده.
 فش����لت املفاوضات بني املدرب السويدي سفن غوران 
اريكسون واحتاد كرة القدم في ساحل العاج لتجديد عقد 
تدري����ب املنتخب. وعلمت وكالة األنباء األملانية أن فش����ل 
املفاوضات يرجع إلى اختالف الرأي حول قيمة العقد وأن 
احتاد الكرة في س����احل العاج فق����د األمل في التوصل إلى 

اتفاق مع اريكسون.

عالمية متفرقات


