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االيطالي كارلو أنشيلوتي في انهاء صفقة انتقال 
العب وسط بنفيكا البرتغالي والدولي البرازيلي 
راميريز للفريق اللندني حتى يتمكن من املشاركة في 
مباراة الدرع اخليرية املقرر إقامتها األحد املقبل بني 
بطلي الدوري )تشلسي( وكأس االحتاد اإلجنليزي 

)مان يونايتد( على ملعب »وميبلي اجلديد«.

قالت مصادر إعالمية اجنليزية ان الفرنسي أرسني ڤينغر مدرب 
فريق ارسنال االجنليزي طلب من كارلوس بويول وجيرارد بيكي 
مدافعي برشلونة اإلسباني احترام فريقه، وأكد ملقربيه انه سيتغاضى 
هذه املرة عن املوقف املشني الذي ارتكباه بعد مونديال 2010 بإجبار 
سيسك فابريغاس جنم ارسنال على ارتداء قميص برشلونة. حيث 
قال ڤينغر: »على بويول وبيكي ادراك ان ارسنال ناد كبير يستحق 

االحترام، وما حصل بعد كأس العالم ميكن التغاضي عنه.

راميريز قريب من تشلسي ڤينغر يحّذر بويول وبيكي

هوانغ يغازل جماهير ليڤربول بميسي.. والكردي يبلغ مرحلة متقدمة
بلغ رجل األعمال السوري يحيى الكردي مرحلة متقدمة في سبيل 
شراء نادي ليڤربول االجنليزي لينافس امللياردير الصيني كيني هوانغ، 
بحسب بيان صادر عن شركته االستثمارية. وميثل الكردي مجموعة 
مس����تثمرين من الشرق األوسط وكندا، وتردد سابقا انه على صداقة 
جيدة مع فوس����تر، ابن االميركي جورج جيلي����ت أحد مالكي النادي 
املعروض للبيع منذ ابريل املاضي واملثقل بالديون، وقد حضر االول 
مباراة ليڤربول ضد ستوك في يناير املاضي. وأصدر الكردي بيانا عبر 
قس����م العالقات العامة في شركته التي تتخذ من كندا مقرا لها، اعتبر 
خالله انه في »مفاوضات متقدمة« مع مالكي النادي احلاليني لش����راء 
حصصه. وجاء في البيان: »أكد يحيى الكردي، ممثل مجموعة مستثمرين 
من الشرق االوسط وكندا، ان مجموعته دخلت في مفاوضات متقدمة 
مع توم هيكس وجورج جيلي����ت، مالكي نادي ليڤربول لكرة القدم، 
لشراء 100% من أسهم النادي«. وتابع البيان: »حصل اتفاق على معظم 
النقاط الرئيسية، مبا فيها سعر الشراء، اعادة دفع الديون للمصرف 
امللكي االسكوتلندي وويلز فارغو، ومتويل بناء ملعب جديد في منتزه 
ستانلي في ليڤربول. ان االتفاق الرسمي لشراء النادي بني الفريقني 
في املرحلة االخيرة من املفاوضات«. وأضاف البيان: »يقيم الكردي في 
كندا وهو العب دولي سابق في منتخب سورية يشرف على استثمارات 

مجموعته ف����ي أوروبا وأميركا 
الشمالية«. يذكر ان الكردي وهو 
من مواليد مدينة حلب السورية 
عام 1966، عني س����فيرا ملنظمة 
الطفولة العاملية »اليونيسيف« 
التابعة لالمم املتحدة في كندا، 
وس����بق له أن لعب في صفوف 
فريقي االحتاد والشرطة محليا 
واحترف ملوسم واحد في النجمة 
اللبناني قبل أن يهاجر إلى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ومن ثم 
كن����دا. في غضون ذلك، وبعدما 
كشفت الصحافة اإلجنليزية عن 
ذلك العرض الرسمي الذي تقدم 

به امللياردير الصيني، كيني هوانغ، إلى مسؤولي نادي ليڤربول، من 
أجل ش����راء النادي ذكرت امس صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن 
هوانغ يعتزم منح املدير الفني للفريق، روي هودجسون، مطلق احلرية 
في التعاق����د مع أي العب يرغب في ضمه لآلنفيلد، حال إمتام صفقة 

انتقال ملكية النادي إليه.
وأفادت الصحيفة أيضا بأن 
رجل األعمال الصيني عازم على 
إمتام صفقات الالعبني اجلدد قبل 
انتهاء امل����دة احملددة النتقاالت 
الالعب����ني نهاية اجل����اري، وقد 
أعلن بوضوح عن أنه لن مينح 
الوقت فقط لكي  هودجس����ون 
يثبت قدراته مع الفريق، وإمنا 
سيمنحه األموال أيضا التي متكنه 
من استقطاب أفضل العبي العالم 
إلى اآلنفيلد. وأضاف أحد املصادر 
قائال: أما بخصوص الالعبني التي 
توجد إمكاني����ة لضمهم، فهناك 
ليونيل ميس����ي، وس����وف يبذل كل جهد ممكن من أجل التعاقد معه. 
فه����ذا الرجل جاد للغاية في حديثه عن ش����راء الن����ادي، ويرغب في 
إمتام الصفقة خالل اجلاري، وهو ما سيمكن هودجسون من حتسني 
الفريق إلى حد كبير، ومن ثم بدء املوس����م وبحوزته فرصة حقيقية 

للفوز بش����يء. الى ذلك، أكد املهاجم االسباني فيرناندو توريس أنه 
اليزال متمس����كا بالوالء لليڤربول. ولطاملا تردد أن توريس سيرحل 
عن ليڤربول، ولكن الالعب أكد عدم رغبته في الرحيل. وقال توريس 
في تصريحات نش����رها املوقع االلكترون����ي للنادي »التزامي ووالئي 
للنادي ومشجعيه لم يتغير عما كان عليه في اليوم األول من العقد. 
من ناحية أخرى، انتقد االيطالي كارلو أنش����يلوتي مدرب تشلس����ي 
االجنليزي العقل التكتيكي لالعب وس����طه السابق جو كول املنتقل 
الى ليڤربول واعتبر ان االس����رائيلي يوس����ي بنعيون الذي حل بدال 
منه »يفهم« ما يقوله له. وكان العب الوس����ط الدولي كول )28 عاما( 
انضم الى ليڤربول بعقد ميتد ألربعة أعوام بعد ان تخلى تشلس����ي 
بط����ل الدوري االجنليزي املمتاز عن خدماته، في حني انضم بنعيون 
)30 عاما( العب ليڤربول السابق الى تشلسي بعد اتفاق بني الناديني 
مقابل 5.5 ماليني جنيه اس����ترليني. وقال أنشيلوتي الذي يأمل عقد 
املزيد من الصفقات قبل إقفال باب االنتقاالت في 31 اجلاري، لصحيفة 
»ذي صن« البريطانية: »جو كول أس����رع من بنعيون، لكن يوس����ي 
أفضل تكتيكيا. هو يفهم ما أقوله له.. يوسي العب ذكي جدا. يعرف 
كل متطلبات اللعبة. كول وبنعيون العبان مختلفان، ونحن س����عداء 

جللب يوسي الى هنا في تشلسي«.

برشلونة يهزم »نجوم كوريا الجنوبية« وديًا

)أ.ف.پ( ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى جنوم كوريا اجلنوبية  

حول االرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب 
برشلونة هزمية فريقه أمام جنوم الدوري الكوري 
اجلنوبي إلى فوز 5-2 في غضون خمس دقائق 
في املباراة الودية التي اقيمت امس في ستاد كأس 

العالم في العاصمة الكورية اجلنوبية سيئول.
ولم يشارك ميس���ي إال في 17 دقيقة من عمر 
اللقاء إال أنه كان كالعادة االبرز حضورا بلمساته 
واهدافه. وشهدت بداية املباراة حماسة كبيرة من 
جنوم الدوري الكوري الذين جنحوا في تسجيل 
هدف مبكر بعد ثالث دقائق عن طريق شوي يوجن 
سوك إال أن السويدي زالتان إبراموفيتش عادل 
النتيجة )6(. وسجل لي دونغ الهدف الثاني لنجوم 
الدوري الكوري برأسية رائعة فشل احلارس بينتو 
في التصدي لها )35(. وفي غضون ثالث دقائق 

جنح ميسي في تسجيل هدفني متتالني بصورة 
رائعة حيث جاء األول عن طريق تسديدة قوية 

من انفراد باحلارس الكوري )42(.
وجنح ميسي في اخر لعبة بالشوط األول في 
تسجيل الهدف الثاني عند مراوغته للمدافع الكوري 
وتسجيله في املقص االمين للحارس لينتهي الشوط 
بتقدم البارسا. وفي الشوط الثاني، أخرج املدير 
الفني جوسيب غوارديوال ميسي الراحته، علما 
أن مش���اركة الالعب جاءت بسبب تهديد الشركة 
املنظمة للمباراة للنادي الكاتالوني بالغرامة في 
حال عدم مشاركة ميس���ي كون هذا أحد شروط 
التعاقد. وفي الدقائق االخيرة من عمر الش���وط 
الثاني سجل سانش���يز الهدف الرابع ثم يضيف 

جوناثان سوريانو الهدف اخلامس.

رونالدينيو يغيب عن رحلة ميالن األميركية
 لن ينضم العب وسط منتخب البرازيل السابق رونالدينيو الى 
بعثة نادي ميالن االيطالي في رحلته الودية الى الواليات املتحدة 
األميركية بسبب االصابة.  ويخوض ميالن مباراة ودية مع فريق 
باناثينايكوس اليوناني في ديترويت بدون جنمه البرازيلي وصانع 
االلعاب أندريا بيرلو واملهاجم املخض���رم فيليبو انزاغي والعب 
الوسط ماسيمو أمبروزيني.  ويعاني رونالدينو، أفضل العب في 
العالم سابقا، من متدد في عضالت فخذه األيسر، والذي لم يتمكن 
من املش���اركة في كأس اإلمارات األخيرة في العاصمة االجنليزية 
لندن.   أما بيرلو الذي عانى من اصابة في ربلة س���اقه اليس���رى 

خالل مونديال 2010، فلم يستعد بعد لياقته الكاملة.

انزعاج كبير في بايرن ميونيخ
بسبب إصابة روبن 

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم أنه سيفتقد جهود 
العبه الهولندي الدولي آريني روبن ملدة شهرين بعدما كشفت األشعة 
الطبية أن الالعب يعاني من متزق في عضلة الفخذ اليسرى. وكان 
روبن يتلقى العالج من اإلصابة في الفخذ خالل مش���وار املنتخب 
الهولندي صوب نهائي كأس العال���م 2010 بجنوب أفريقيا ولكنه 
واصل املشاركة، وهو القرار الذي أثار غضب ناديه. وقال كارل هاينز 
رومينيغه نائب رئيس النادي في تصريحات لصحيفة ميركر »ال 
نشعر بخيبة أمل فقط، ولكننا منزعجون للغاية«. وأضاف »سنضطر 
مجددا الى أن ندفع أمواال لالعب شارك مع فريق آخر. لقد طالبت فيفا 
)االحتاد الدولي لكرة القدم( بأن يتوسط في هذه القضية«، ورغم 
ذلك، كش���ف فيفا لوكالة األنباء األملانية عن أنه ال ميكنه التدخل.  
وأب���دى روبن )26 عاما( فزعه من أنباء إصابته، وقال »إنها صدمة 
أن أرى نتائج هذه االش���عة وأعرف هذا التشخيص. إنني مندهش 

ومصدوم مثل أي شخص آخر بشأن الفترة التي سأغيبها«.

مولر يستعد للتمديد

ذكرت صحيفة »بيلد تسايتونغ« األملانية أمس أن املهاجم األملاني 
الدولي توماس مولر، الفائز بجائزة أفضل العب ش���اب في بطولة 
كأس العالم األخيرة بجنوب أفريقيا، يس���تعد لتمديد عقده لعامني 
آخرين حت���ى 2015، مع نادي بايرن ميوني���خ. وينتهي عقد مولر 
احلالي مع بطل أملانيا عام 2013 ولكن يبدو أن بايرن عرض تعديل 

بعض البنود في اطار صفقة التمديد مع مولر.

 عودة إبراهيموڤيتش إلى السويد
اعلن املدرب اجلديد للمنتخب السويدي لكرة القدم اريك هارمني 
تش���كيلة من 20 العبا ملواجهة اسكوتلندا وديا في 11 اجلاري في 
ستوكهولم بينهم مهاجم برشلونة االسباني زالتان ابراهيموڤيتش 
العائد عن قرار اعتزاله اللعب دوليا، وقال هارمني »اشعر بارتياح 
كبير لعودة ابراهيموڤيتش متحمسا الى صفوف املنتخب«.  وكان 
ابراهيموڤيت���ش عاد في 16 يوليو املاضي عن قرار اعتزاله اللعب 
دولي���ا والذي اتخذه اواخر الع���ام املاضي عندما اعلن انه لم يعد 
»متحفزا« للعب مع منتخب بالده عقب فشله في التأهل الى نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010، وسجل ابراهيموڤيتش 22 هدفا في 

62 مباراة دولية.

)أ.پ( الكاميروني صامويل ايتو العب انتر يستحوذ على الكرة مبحاصرة العب بانثينايكوس سيدرك كانتي  

إنتر ميالن يسقط أمام باناثينايكوس

مايكون يخفض مطالبه المالية لجذب »الريال«
أفادت صحيفة اإلس اإلسبانية 
بإن الظهي���ر األمين إلنترميالن 
االيطال���ي والدول���ي البرازيلي 
مايكون أصبح على بعد خطوة 
من االنتقال للفريق اإلسباني ريال 
مدريد بعد فترة من املفاوضات 

البطيئة بني اجلانبني.
وكان الظهير األمين صاحب 
امليول الهجومية الواضحة قد مت 
ربطه ب���� »امللكي« لوقت طويل 
من هذا الصيف، لكن املفاوضات 
حول راتبه كانت سببا في توقف 
العملية، ودخل مانشستر سيتي 
على اخلط خاصة بعد تصريح 
موكله أنتونيو ساليندو أنه غير 
راض من معاملة مدريد ملوكله.

لكن يب���دو أن العب موناكو 
الس���ابق يري���د بح���ق الذهاب 
ملدريد حي���ث إن مايكون وافق 
على تخفيض مطالبه الشخصية 
إلجناح احملادثات حيث انه وافق 
على تخفي���ض راتبه الذي كان 
يريده وه���و 7 ماليني يورو في 
الس���نة إلى 5 مالي���ني ونصف 

املليون يورو فقط.
ويقال ان الريال أصبح مطمئنا 
جدا بع���د تلك اخلطوة وأصبح 
واثقا من إنهاء احملادثات، حيث 
يتوقع أن يسافر موكله ساليندو 
في أقرب وقت إلس���بانيا إلنهاء 

التفاصيل األخيرة.
وتعتبر صفقة انتقال مايكون 

على شبكة اإلنترنت أن املهاجم 
الشاب ماريو بالوتيلي لم يسافر 
مع الفريق إلى مدينة تورونتو 
الكندية ملواجهة باناثينايكوس 
اليوناني في مباراة انتهت بفوز 
اليونانيني 3-2 بسبب مشكلة 

تتعلق بجواز سفره.
وقد أوضح املوقع أن الالعب 
أضاع جواز سفره ولم يستطع 
مغادرة الواليات املتحدة األميركية 
اللقاء،  رفق���ة زمالئه خل���وض 
وسوف ينتظر حتى تعود بعثة 
الفريق مج���ددا من أجل خوض 
املباراة القادمة ضد فريق داالس 
األميرك���ي صباح غ���د اجلمعة. 
يذكر أن »س���وبر ماريو« اليزال 
ينتظر انتهاء املفاوضات اجلارية 
حاليا بني انتر ميالن ومانشستر 
سيتي االجنليزي من أجل االنتقال 
إلى الس���يتي، ف���ي ظل اخلالف 
احلاصل بني الطرفني حيث يبحث 
»النيراتزوري« عن احلصول على 
30 مليون يورو، بينما ال ينوي 
البالغ 26  السيتي رفع عرضهم 
ملي���ون يورو. هذا وقد س���جل 
النت���ر في مبارات���ه الودية امام 
باناثينايكوس كل من الكاميروني 
ايتو )32( وكاوتينيو  صامويل 
)85(، فيما سجل للفريق اليوناني 
الفائز كل من الفرنس���ي جبريل 
سيسيه )13 و23( وسيباستيان 

ليتو )42(.

احد أكثر االنتقاالت تعقيدا خالل 
هذا الصيف حيث شهدت العديد 
من التقلبات بشكل شبه يومي، 
لك���ن رغبة الالعب في التواجد 

مع املدرب جوزيه مورينيو قد 
تشكل عمال في إجناحها ويتواجد 
مايك���ون في الوق���ت احلاضر 
ف���ي جولة مع اإلنت���ر بأميركا 

الشمالية.

بالوتيلي أضاع جوازه سفره

أكد املوقع الرسمي ل� »إنتر« 

عالميةمتفرقات

 طلب املهاجم الدولي السنغالي مامادو نيانغ الرحيل من نادي 
مرسيليا الفرنسي واالنتقال الى فنربخشة التركي، لكن بطل فرنسا 
يعارض بش����دة رحيله بحس����ب ما ذكر رئيسه جان كلود داسييه 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال داسييه عن انتقال نيانغ )30 عاما( قائد مرسيليا في املوسم 
املاضي: »عبر لن����ا مامادو عن رغبته بالرحيل. حتدثت مع ديدييه 
)املدرب ديشان( وجوزيه )املدير الرياضي أنيغو( حيث بقي لوقت 
طويل مع األخير. لكنه يرتبط بعقد معنا حتى العام 2014، وبراتب 

مناسب، وعندما نوقع عقدا، يجب أن نحترمه«.
 ق��ال الرس اكي الجري��ل رئيس االحتاد الس��ويدي لكرة القدم إن 
احتاده طلب من األندية الكبرى دراس��ة السماح للحكم الرابع مبشاهدة 
البث املباشر للمباريات على الهواء لتجنب أخطاء حتكيمية مثل تلك التي 
حدثت في كأس العالم. وقال الجريل لرويترز انه يتمنى أن يكون بوسع 
احلكام مشاهدة املباريات على الهواء مباشرة مثل املشاهدين في املنازل 

لكنه استبعد استخدام تقنية مراقبة خط املرمى واإلعادة بالڤيديو.
 أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم انه تخلى 
عن حقوق العب وسطه املدافع الدولي ميغل فيلوزو لنادي جنوى 

االيطالي لقاء 9 ماليني يورو.
 كشف ڤياريال االسباني امس عن بيع العبه مدافع منتخب أورغواي 
دييغو غودين إلى أتلتيكو مدريد. وذكرت وس��ائل اإلعالم االسبانية أن 
أتلتيكو س��يدفع لڤياري��ال )11.89 ملي��ون دوالر( مقابل احلصول على 
خدمات الالعب الش��اب )24 عاما( الذي تألق مع خالل بطولة كأس العالم 

األخيرة بجنوب أفريقيا.
 أعلن نادي بورتو الذي يناف����س في الدوري البرتغالي املمتاز 

لكرة القدم انه توصل التفاق من أجل االستغناء عن مدافعه برونو 
الفيس الى زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 28 مليون دوالر. 
وقال بورتو في بيان ان الصفقة س����تكتمل عند جناح الفيس )28 

عاما( في جتاوز الفحوص الطبية بالنادي الروسي.
 أثبت أندرخلت البلجيكي مس��اء أمس األول أنه يتفوق بالكثير على 
نظيره الويلزي ذا نيو س��انتس، بتغلبه عليه 3-0 في إياب الدور الثالث 
بالتصفي��ات املؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويتأهل إلى 
ال��دور التالي من البطولة. وبعدما فاجأ بطل كازاخس��تان أكتوبي فريق 
هابويل تل أبيب اإلس��رائيلي بالتغلب 1-0 األس��بوع املاضي، لم يتمكن 
الفريق الكازاخستاني من مواصلة مفاجآته حيث خسر 1-3 في إسرائيل 
ليودع منافسات دوري األبطال.  وبذلك سيتحول فريقا ذا نيو سانتس 

وأكتوبي للمنافسة اآلن ببطولة الدوري األوروبي.
 ذك����رت صحيفة »دى فيلت« االملاني����ة أن االتصاالت بني نادي 
بوروسيا دورمتوند بأملانيا والالعب املصري محمد زيدان تتم من 
خالل االتصاالت الهاتفية، حيث ان الالعب زيدان يتواجد حاليا في 
القاه����رة لقضاء فترة نقاهة للعالج إثر متزق في الرباط الصليبي 
بعد اجراء عملية له����ذه االربطة واملرور مبرحلة العالج الطبيعي. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير املنتظر حدوث تغيير في طريقة 
االتصال بني اجلانبني حتى نهاية الشهر اجلاري على االقل، وهو ما 
أكد عليه ميشائيل سورك مدير الشؤون الرياضية في دورمتوند. 
وقالت الصحيفة إن مدير الشؤون الرياضية بالنادي يكافح من أجل 
عودة املهاجم املصري لفريقه االملاني، ألن زيدان )البالغ من العمر 28 
عاما( معرض للتجنيد في مصر ملدة ثالث سنوات أو االنتظار حتى 

يبلغ 30 عاما حتى يصل للفترة العمرية لالعفاء من التجنيد.

العبو ليڤربول خالل التدريبات أمس )أ.پ(

كيني هوانغيحيى الكردي


