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35 اختارت مجلة »كيكر« االملانية الواسعة االنتشار 
جناح بايرن ميونيخ االملاني الدولي الهولندي 
اري���ن روبن ومدربه لويس ڤ���ان غال األفضل 
في املانيا بحس���ب االس���تفتاء لدى الصحافين 
الرياضين. ونال روبن 445 صوتا وتقدم على 
باستيان شفاينشتايغر )180(، املهاجم توماس 

مولر )118( وقائد املانيا فيليب الم )35(.

يأمل ديڤي���د بيكام، قائ���د منتخب 
اجنلترا س���ابقا الذي غاب عن املونديال 
االخير بسبب اصابة في وتر أخيل قدمه 
اليمنى، العودة الى املالعب مع فريقه لوس 
اجنيليس غاالكسي االميركي ابتداء من 
سبتمبر املقبل. وكان األطباء حددوا اكتوبر 

املقبل موعدا لعودة النجم االجنليزي.

روبن وڤان غال األفضل في المانيا بيكام جاهز في سبتمبر

بايرن ميونيخ وبورتو يتوجان بكأسي »السوبر«.. ومرسيليا سقط أمام كاين

»درع المجتمع« اإلنجليزي في قبضة مان يونايتد 

أحرز مان يونايتد درع املجتمع االجنليزية لكرة القدم 
بفوزه على تشلسي بطل الثنائية 3-1 امس على ملعب 
وميبلي الشهير في العاصمة لندن. وسجل االكوادوري 
انطونيو ڤالنس����يا )41( واملكس����يكي خافيير هرنانديز 
»تشيتشاريتو« )76( والبلغاري دمييتار برباتوڤ )92( 
اهداف مان يونايتد، والعاجي سالومون كالو )83( هدف 

تشلسي.
ورد مان يونايتد الدين لتشلسي الذي كان أحرز لقب 
درع املجتمع املوس����م املاضي للمرة الرابعة في تاريخه 

بفوزه على مان يونايتد بركالت الترجيح 4-1 بعد انتهاء 
الوقت االصلي بالتعادل 2-2، علما بان الفريق اللندني 
تغلب على الش����ياطن احلمر مرتن في الدوري املوسم 
املاضي. وهو الفوز ال�67 ملان يونايتد في تاريخ مواجهاته 
لتشلسي والتي بلغت 157 مباراة في مختلف املسابقات، 
مقابل 43 خس����ارة و47 تعادال. وعزز مان يونايتد رقمه 
القياس����ي في عدد االلقاب باملسابقة بعدما رفعه الى 18 
لقبا بينها اربع مرات في االلفية اجلديدة بعد أعوام 2003 

و2007 و2008.

في أملانيا، احتف���ل مهاجم بايرن ميونيخ توماس 
مولر بتجدي���د عقده مع ناديه حتى ع���ام 2015 قبل 
يومن بقيادته فريقه الى إحراز كأس السوبر األملانية 
اثر تس���جيله احد هدفي فريقه في مرمى شالكه 2 � 0 
في مدينة اوغس���بورغ. وافتتح مولر التس���جيل في 
الدقيقة 75 قبل ان يضيف ميروسالف كلوزه الثاني 
)81(. وهي املرة االولى التي تقام فيها هذه املباراة على 

كأس السوبر منذ 14 عاما.
وفي البرتغال، أحرز بورتو لقب كأس السوبر البرتغالية 

بفوزه على غرميه التاريخ����ي بنفيكا 2 � 0 على امللعب 
البلدي في أفيرو )وسط(.

وسجل هدفي بورتو روالندو )3( والكولومبي فالكاو 
)67( وهي املرة ال� 17 التي يحرز فيها بورتو، حامل لقب 
الكأس، لقب هذه املسابقة، واألولى ملدربه اجلديد أندريه 
فيالس � بواس الذي كان مساعدا جلوزيه مورينيو عندما 

أحرز الفريق لقب دوري أبطال اوروبا عام 2004.
وفي فرنسا، سقط مرسيليا الذي توج املوسم املاضي 
بطال للدوري الفرنس����ي بعد غياب دام 18 عاما، سقوطا 

مفاجئا أمام ضيفه كاين الصاعد حديثا الى الدرجة االولى 
1 � 2 في مس����تهل حملة دفاعه عن اللقب ضمن املرحلة 
االولى. وش����هدت املرحلة، انطالقة جيدة لباريس سان 
جرمان بفوزه على سانت اتيان 3 � 1، في حن اكتفى ليون 
بالتعادل الس����لبي على أرضه مع موناكو. وخسر لنس 
على أرضه أمام ليل 1 � 2. وتعادل اوكس����ير مع لوريان 
2 � 2. وفاز تولوز على برس����ت 2 � 0 وسوشو على ارل 
افيني����ون 2 � 1. وتعادل رين مع ليل 1 � 1. وتعادل ايضا 

نيس مع ڤالنسيان سلبا.

فرحة العبي بايرن ميونيخ بكأس »السوبر« األملانية  )أ.پ( )أ.پ(العب مان يونايتد انطونيو ڤالنسيا يسجل في مرمى تشلسي كأس »السوبر« البرتغالية لبورتو  

)رويترز( جنم برشلونة ميسي مير من شو ليانغ   النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويبدو في اإلطار الوشم على كتفه

انتصاران لـ»الملكي« وبرشلونة
على غاالكسي وغوان بكين

فاز برش����لونة عل����ى فريق غوان بك����ن الصيني 
وديا امس 3 - 0، وسجل للبرشا سيرجيو روبرتو 
)10(، ومانويل نوليتو )13( وزالتان ابراهيموڤيتش 

.)88(
وقلب ريال مدريد االسباني تأخره بهدفن نظيفن 
ليحقق فوزا صعبا على لوس اجنيليس غاالكس����ي 
االميركي 3 - 2 في مباراة ودية، تابعها 89.134 متفرجا 
عل����ى ملعب »روز بول« في باس����ادنيا في الواليات 
املتحدة. وسجل لريال االرجنتيني غونزالو هيغواين 
)52 و62( وبدرو ليون )71(، وللوس اجنيليس تود 
دونيفنت )40( والندون دونوڤان )46 من ركلة جزاء(. 
اعتمد املدرب البرتغالي جوزيه مورنيو تش����كيلتن 
مختلفتن لريال في كل شوط، اذ اشرك معظم جنوم 
فريقه على غرار املتوجن بلقب كأس العالم مع منتخب 

اسبانيا.

دهون رونالدو 7%.. ووشم »األطفال« على كتفه
ذكرت صحيف����ة »آس« املدريدية 
امس أن جنم ريال مدريد البرتغالي 
كريستيانو رونالدو ميلك نسبة دهون 
7% في جسده فقط بعد الكشف عليه 
من األطباء، األمر الذي يجعل جسده 
قويا صحيا. الرقم يستحق الدراسة، 
فاملعتاد أن يكون أغلب العبي الكرة 
ميتلكون ما نسبته 10-11% من الدهون 
في اجلسد، بينما تعد نسبة 8 � %10 
نسبة مميزة جدا. وأثار الوشم اجلديد 
الذي ظهر على كتف الالعب البرتغالي 
جدال كبيرا بن عشاق النجم البرتغالي 
بغية معرفة ما يرمز إليه ذلك الوشم. 
والتقطت عدسات املصورين في معسكر 
الفريق في الواليات املتحدة األميركية 
الوش����م الصغير املرسوم على كتف 
الالعب األمين والذي يأتي على شكل 

جنمة صغيرة سوداء اللون.

وقد كث���رت التأويالت واختلفت 
التفسيرات حول رمزية وشم رونالدو 
حيث ذكر البعض انه يرمز إلى احلرف 
األول من اس���م مولوده اجلديد، في 
حن أش���ار البعض اآلخ���ر إلى انه 
احد أحرف اسم صديقته األميركية. 
ووسط تلك التأويالت بينت تقارير 
صحافية أميركية أن وشم رونالدو 
اجلديد ليس س���وى وشم لألطفال 
بن ال� 5 وال� 10 سنوات والذي تتم 
إزالته باملاء والصابون وهو من صنع 
املاركة العاملية »غوتشي« ويباع في 
 Baby« األس���واق ويطلق عليه اسم
Mama art sticker«. وأش���ارت ذات 
التقارير الى ان رونالدو شوهد في 
لوس أجنيليس وهو يقوم بش���راء 
الوش���م من احد املتاجر من دون أن 

يراه أحد.

جيانينا: أبي طُعن معصوب العينين

فانيلة الهالل األكثر مبيعاًكابيللو يستبعد كول وجيمس 
اعت���زل ح���ارس مرم���ى 
بالكبيرن روفرز االجنليزي 
اللعب دوليا  بول روبنسون 
رغم استدعائه من قبل املدرب 
االيطالي فابي���و كابيللو الى 
تش���كيلة منتخ���ب اجنلترا 
التي ستواجه املجر وديا يوم 
املقب���ل على ملعب  االربعاء 

وميبلي.
وكان كابيللو اجرى تعديالت، 
وقد اختار وجوها جديدة ابرزها 

ثنائي ارس���نال، العب الوسط 
الناشئ جاك ويلشير )18 عاما( 
والظهير االيس���ر كيران غيبز 

)20 عاما(.
واستبعد كابيللو احلارسن 
املخض���رم ديڤي���د جيم���س 
وروبرت غرين والعب وسط 
ليڤربول اجلديد جو كول وقلب 
الدفاع ماتيو ابسون. واستدعى 
املهاجم���ن دارن بنت وبوبي 

زامورا.

حصل نادي الهالل الس���عودي على املركز األول على مستوى مبيعات 
األندية، محققا أكبر اإليرادات من بن أندية الدوري السعودي للمحترفن، 
إذ كانت مبيعات منتجاته في املوس���م املاضي هي األكثر نظير جماهيريته 

الواسعة التي تعد األولى على مستوى السعودية.
وجاء النصر في املرك���ز الثاني، واالحتاد في الثالث، وجاره األهلي في 
املركز الرابع، والشباب في املركز اخلامس، فيما كانت مبيعات بقية األندية 
متواضعة جدا، ولم ترق إلى املس���توى املأمول، على الرغم من أن مبالغها 
تدعم خزائن األندية، إذ إن مبالغ وإيرادات مبيعات املوسم املاضي ستسلم 

لألندية في غضون شهر.
وجاء إعالن تفوق الهالل من خالل حفل تدشن أطقم أندية هيئة دوري 

احملترفن.

وصفت جيانينا مارادونا ابنة األس���طورة الكروية دييغو 
أرماندو مارادونا، رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم خوليو 

غروندنا بأنه شخص خائن.
وقالت جيانينا تعليقا على قرار االحتاد األرجنتيني بعدم 
التجديد لوالدها في منصب املدير الفني ملنتخب التانغو، والذي 
صدر في ال���� 28 من يوليو املاضي: »مازلت حزينة حتى اآلن، 
أش���عر وكأن والدي تلقى طعنة قوية وهو معصوب العينن 

وال يرى من طعنه«.
وتابعت زوجة كون أغوي���رو: »اجلميع خانوا أبي بدءا من 
غروندونا وحتى أصغر مس���ؤول في االحتاد األرجنتيني، لقد 
تعمدوا جتاهل إجنازاته الكبيرة كالعب، وكذلك جهده وعطاؤه 
م���ع املنتخب الوطني كمدرب، لقد ضربوا مثال قويا في انعدام 

الوفاء«.

مارادونا مع ابنته جيانينا

عرض لفانيلة الهالل السعودي

حسن معاذ حلظة »نطحه« العب الهالل.. وزيدان »ينطح« ماتيرازي

معاذ يقلّد نطحة زيدان في نهائي »النخبة«

علي����ه ل����وال تدخل مس����ؤولي 
الش����باب، إال أن الالع����ب خرج 
القناة السعودية  في لقاء على 
الرياضية ضاحكا، حيث أكد ان 
ما حدث كان احتكاكا عاديا بينه 
وبن زميله نواف العابد، وأنهما 
كانا يضحكان أثناء ذلك ليفاجآ 
باحلكم يشهر له البطاقة احلمراء 

ويطرده من املباراة.

الدائم����ة في مواجه����ات الهالل، 
خصوصا حسن معاذ الذي اعتدى 
على الكوري لي يونغ ظهير الهالل 
األيسر، واتفقوا على أن املباراة 
ذات طابع ودي ال تستحمل كل 

هذا الشحن من الالعب.
ورغم خ����روج معاذ غاضبا 
من امللعب، وتلفظه على احلكم 
بألفاظ نابية، ورغبته في االعتداء 

الهاللي االحتكاك معه وإيقاعه 
في البركة، باإلضافة إلى برودة 
اجلو، ومنهم من وصل إلى أبعد 
من ذلك حيث ذكر أن حياة معاذ 
كانت في خطر بس���بب وجود 
توصيالت كهربائية داخل البركة 

املائية.
أما أنصار الهالل فقد اشتكوا 
خش����ونة بعض العبي الشباب 

أعاد الالعب السعودي حسن 
معاذ ظهير نادي الشباب ذكريات 
النجم الفرنسي الشهير زندين 
زيدان ونطحته الشهيرة للمدافع 
اإليطالي ماتيرازي في نهائي كأس 
العال����م 2006، وذلك في مباراة 
الهالل في  أمام نظي����ره  فريقه 

نهائي بطولة النخبة.
ورغم طراف����ة بداية القصة 
التي بدأت بسقوط العب الشباب 
حسن معاذ في بركة مائية حتيط 
بامللعب م����ن عدة جهات، ولكن 
الالعب أبى أن مير املوقف دون 
تس����جيل »موقف« كان سلبيا 
لألسف بعد اعتدائه على زميله 

في الفريق اآلخر.
وكان حسن معاذ قد احتك مع 
العابد قرب  الهالل نواف  العب 
خ����ط امللعب وس����قط في بركة 
مائية مجاورة للملعب، ليخرج 
منها مبلال بصورة كاملة ويتجه 
مباشرة لالعب الهاللي ويوجه 
له نطحة من ماركة الفرنس����ي 

زيدان.
وأثارت ه���ذه احلادثة جدال 
كبيرا بن اجلماهير السعودية، 
خصوصا في منتديات النادين 
الش���باب  العاصمين، فأنصار 
يدافعون عن مع���اذ بحجة أنه 
فقد أعصابه بسبب تعمد الالعب 

األندية والنجومأخـبار

شڤتشينكو يسرق صحافي 
يب���دو أن جنومية األوكراني أندريه شڤتش���ينكو 
تعدت كرة القدم وتسجيل األهداف، فقد ظهرت موهبة 
جديدة للنجم الذي قارب على إنهاء مسيرته الكروية، 

أال وهي »السرقة«.
فبعد انتهاء مباراة فريقه دينامو كييڤ أمام جينت 
البلجيك���ي ضمن مباري���ات األدوار التأهيلية لدوري 
أبطال أوروبا، استطاع »شيڤا« سرقة محفظة مراسل 
قناة »أي.س���ي.تي.في« األوكرانية قبل أن يهم بعمل 
لقاء سريع معه، لكنه أعادها مباشرة بعد انتهاء تلك 

املقابلة مازحا معه.

فابريغاس إلى برشلونة عام 2011
بدأ برش���لونة اإلس���باني رحلة البحث عن العبن 
جدد خلط وسطه بعدما قرر النجم اإلسباني سيسك 
فابريغاس مرة أخرى أن يبقى في صفوف ارس���نال 

اإلجنليزي.
وكان وكي���ل أعمال فابريغاس ق���د أعلن أن العب 
خط وسط منتخب إسبانيا الشاب سيبقى في ارسنال 
بعد ثالثة أش���هر من تردد الشائعات حول عودته إلى 
برشلونة وبعد عرضن رسمين من النادي الكتالوني 
الكبير. وأشارت صحيفة »س���بورت« الرياضية إلى 
وجود »اتفاق سري« بن برشلونة وارسنال سيسمح 
النادي اللندني عن طريقه أخيرا لفابريغاس بالعودة 

إلى »كامب نو« في صيف 2011.

أرتيتا مدد مع إيڤرتون
وضع صانع العاب ايڤرتون االجنليزي االسباني 
ميكل ارتيتا حدا للش���ائعات التي توقعت انتقاله الى 
ارسنال اللندني او برش���لونة االسباني بعد ان جدد 

عقده مع ناديه احلالي خلمسة اعوام.

ديكو لالنتقال إلى فلوميننسي
وافق العب وس���ط تشلس���ي االجنلي���زي الدولي 
البرتغالي ديكو على االنضمام الى نادي فلوميننسي 
البرازيلي ملدة عامن، بحسب ما أعلن النادي البرازيلي 
على موقعه االلكتروني. وجاء في بيان للنادي »بعد 
مفاوضات كثيفة، مت حترير الالعب الذي خاض املونديال 
مع البرتغال، من قبل النادي االجنليزي، وسيوقع عقدا 

ملدة عامن اليوم«.


