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الكردي: لست مجنونًا ألدفع أكثر من قيمة ليڤربول الحقيقية
أص���ر رجل األعمال الس���وري 
الش���اري احملتمل  الكردي،  يحيى 
لنادي ليڤرب���ول االجنليزي، على 
انه لن يدفع أكثر من قيمة النادي 
احلقيقية، وحذر من ان أي عملية 
شراء ستأخذ »شهرين على األقل« 

كي تتم.
وكان الكردي دخل بقوة على خط 
امللياردير  شراء ليڤربول لينافس 
الصين���ي كيني هوانغ، وهو ميثل 
مجموعة مس���تثمرين من الشرق 
األوس���ط وكندا، وتردد سابقا انه 
على صداقة جيدة مع فوستر، ابن 
األميركي جورج جيليت أحد مالكي 
النادي املعروض للبيع منذ ابريل 
املاضي واملثقل بالديون، وقد حضر 
االول مباراة ليڤربول ضد ستوك 

في يناير املاضي.
لكن الكردي قال ان مالكي النادي 
رفضوا عرضني قدمهما منذ عرضهما 
النادي للبيع في أبريل، وحذر من انه 

لن يبالغ في الدفع لشراء النادي.
وقال الكردي لشبكة »بلومبرغ«: 
»لن أدفع جنيها واحدا أكثر من قيمة 

ليڤربول، لست مجنونا«.
وتابع الكردي انه ال مجال المتام 
الصفقة قبل اقفال باب االنتقاالت: 
»أريد على األقل ش���هرين، شهران 
ألرى كل ش���يء، بعدها، اذا كانت 
األمور جيدة ستحصل الصفقة، وإال، 

لليڤربول، هودجسون جيد للنادي 
ألنه ليس ديكتاتورا«.

وبحال عدم بي���ع النادي حتى 
6 أكتوبر، سيمتلك املصرف امللكي 
االس���كوتلندي النادي الذي أحرز 
لق���ب بطولة أوروب���ا 5 مرات في 

تاريخه.
يذكر ان الكردي وهو من مواليد 
مدينة حلب الس���ورية عام 1966، 
عني سفيرا ملنظمة الطفولة العاملية 
»يونيسيف« التابعة لألمم املتحدة 
في كندا، وس���بق ل���ه أن لعب في 
صفوف فريقي االحتاد والش���رطة 
محليا واحترف ملوس���م واحد في 
النجمة اللبناني قبل أن يهاجر إلى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومن 

ثم كندا.
البريطانية  وكانت الصح���ف 
ذكرت االس���بوع املاضي أن رجل 
األعمال الصيني كيني هوانغ املقيم 
في هونغ كونغ تقدم بعرض رسمي 
الى مسؤولي ليڤربول سابع الدوري 

االجنليزي من اجل شراء النادي.
وتراكمت دي���ون ليڤربول منذ 
وص���ول مالكي���ه األميركيني توم 
هيكس وجورج جيليت قبل ثالث 
سنوات، وبلغت ما يقارب 300 مليون 
يورو. وقد اتخذ البنك البريطاني 
»ار بي إس«، الدائن الرئيسي، زمام 
االمور في النادي منذ ابريل عندما 

شكرا جزيال«.
الس���يئة ملالكي  وعن الصورة 
ف���ي عي���ون  الن���ادي احلالي���ني 
جماهي���ر ليڤربول، ق���ال الكردي 
انه ليس »س���رطانا يأخذ املال من 

ليڤربول«.
الكردي: »أحببتهم مذ  وأضاف 
كنت شابا، ليس مهما لي أن أكون 
مالك نادي ليڤربول، أي ش���خص 
ميتل���ك الن���ادي يج���ب أن يعمل 

خليره«.
واعتبر الكردي ان طريقة عمل 
املدرب اجلديد روي هودجس���ون 
أفض���ل بكثير م���ن طريقة املدرب 
السابق االس���باني رافايل بنيتيز: 
»رافاي���ل لم يقدم اي ش���يء جيد 

قرر هيكس وجيلي���ت أخيرا بيع 
النادي.

هودجسون ال يريد اكويالني

إلى ذلك، ذكرت صحيفة »ميرور« 
اإلجنليزي���ة أن املدير الفني روي 
هودجسون يفكر في إمتام صفقة 
تبادلية مع ستاندرلياج البلجيكي 
مبوجبها يحصل هو على توقيع العب 
الوسط الدولي ستيفن ديفور على 
أن يترك اإليطالي البرتو أكويالني 

يرتدي قميص ستاندرلياج.
ووفقا للصحيفة فإن هودجسون 
ال يرغب في بقاء أكويالني السيما 
بع���د اإلصابات الت���ي أبعدته عن 
ليڤربول في معظم أوقات املوسم 
املاضي، ويكفي أنه تعرض إلصابة 
في كاحل قدمه في بداية املوسم على 
إثرها ابتعد أكثر من ش���هرين عن 
املالعب وبعد ذلك استمرت إصاباته 
م���ن وقت آلخر إلى أن عاودته آالم 
الكاحل في ابريل املاضي ولم يكمل 

املوسم.
اجلدير بالذكر أن هودجس���ون 
يعرف متاما أن العبه األرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو يريد االنضمام 
لإلنتر للحاق مبدربه السابق رافا 
بنيتيز لذلك يسعى لتدعيم مركز 
خط الوسط املدافع حتسبا لرحيل 

ماسكيرانو.

هودجسون يريد مبادلة العبه أكويالني مع العب ستاندرلياج ديفور

جماهير ليڤربول تريد إنهاء عملية بيع النادي بأسرع وقت لتدعيم صفوف الفريق

يحيى الكردي

)أ.ف.پ(البرازيلي باتو حلظة تخطيه حارس أميركا تيم هاورد وتسجيله الهدف الثاني

)أ.ف.پ(اإليطالي أنطونيو كاسانو يتلقى ضربة من مدافع ساحل العاج احلبيب كولو توريه

البرازيل تسقط أميركا.. وإيطاليا تخسر أمام ساحل العاج

تغلبت البرازيل على مضيفتها 
الواليات املتحدة األميركية 0-2 
في مباراة كرة القدم الدولية الودية 
التي أقيمت في نيوجيرزي، في 
أول مواجهة لها حتت قيادة مدربها 

اجلديد مانو مينيزيس.
وأقيمت املباراة أمام 77.223 
متفرج���ا، عل���ى ملع���ب »نيو 
ميدوالندز« ال���ذي تكلف بناؤه 
1.6 ملي���ار دوالر أميركي، وهو 
امللعب اجلديد لفريقي نيويورك 
جاينتس ونيويورك جيتس لكرة 
القدم االميركية. وس���جل نيمار 
)28( والكسندر باتو )45( هدفي 
البرازيل بطلة العالم خمس مرات 
والتي خاضت املباراة االولى لها 

حتت اشراف مينيزيس.
وسجل نيمار )18 عاما( جنم 
سانتوس الواعد الهدف االول بكرة 
رأس���ية اثر عرضية من أندريه 
س���انتوس، لعبها ف���ي الزاوية 
اليمنى ملرمى احلارس تيم هاورد 

.)28(
وعزز ألكس���ندر باتو مهاجم 
النتيجة في  مي���الن االيطال���ي 
نهاية الشوط االول، بعدما تسلم 
متريرة راميريس العب تشلسي 
االجنليزي اجلديد، فانفرد بهاورد 
ومر منه قبل ان يسجل في املرمى 
اخلالي )45(. وخ���اض كل من 
غانس���و، فيكتور ودافيد لويز 
مباراته االولى مع »سيليساو« الى 
جانب البدالء أندريه، إيدرسون 

وجوسيلي.

الشبان خالل املباراة أمام الواليات 
املتحدة.

الذي تسلم  وقال مينيزيس 
تدريب السيليساو خلفا لكارلوس 
دونغا »ما أعجبني هو شخصية 
الالعبني، لقد جنحوا في القيام مبا 
يقومون به في صفوف انديتهم 
ونقل���وا ع���دوى جناحاتهم الى 

صفوف املنتخب«.
وأضاف »ال ادري ملاذا حصل 

مثل البرازيل: فيكتور لياندرو، 
ألفي���ش، ثياغو س���يلفا،  داني 
دافيد لويز، لوكاس، راميريس 
)هرنانيس 59(، غانسو )جوسيلي 
89(، روبيني���و )تارديلي 80(، 
ألكسندر  نيمار )ايدرسون 71(، 

باتو )أندريه 67(.
من جهته، أعرب مدرب منتخب 
البرازي���ل مان���و مينيزيس عن 
إعجابه بشخصية وأداء العبيه 

هذا األمر، لكن رمبا وجد هؤالء 
االجواء ذاتها التي تعودوا عليها 

في أنديتهم مع املنتخب«.
وأوضح »ما رأيناه كان مزيجا 
من موهب���ة الالعبني مع تنظيم 
تكتيكي جيد، وهذا اساس عمل 
اجلهاز الفن���ي: تنظيم هذا االمر 
ومن���ح احلرية لالعب���ني البراز 

موهبتهم«.
وختم »جميع الالعبني الذين 

لعبوا قدموا مباراة طيبة«.

إيطاليا تخسر

وفي مب���اراة ودي���ة اخرى، 
سقطت ايطاليا في اختبارها االول 
بقيادة مدربها اجلديد تشيزاري 
برانديل���ي عندما خس���رت امام 
العاج 0-1 على ملعب  س���احل 
»ابتون بارك« اخل���اص بنادي 
وست هام االجنليزي في العاصمة 
لندن امام 11.176 متفرجا. وسجل 
مدافع مانشستر سيتي االجنليزي 
حبيب كولو توريه هدف املباراة 
الوحيد ف���ي الدقيقة 55 بضربة 

رأسية.
وهي املباراة االولى لبرانديلي 
على رأس االدارة الفنية للمنتخب 
االيطال���ي من���ذ تعيين���ه خلفا 
ملارتشيلو ليبي عقب اخلروج املذل 
البطال العالم 2006 من الدور االول 
لنهائيات كأس العالم االخيرة في 
ايطاليا  افريقيا. تستعد  جنوب 
ملواجهة استونيا وجزر فارو في 3 
و7 سبتمبر املقبل ضمن تصفيات 
كأس أوروبا املقررة نهائياتها في 

اوكرانيا وپولندا.
املقابل، خاضت س���احل  في 
الع���اج مباراته���ا االولى بقيادة 
مدربها املؤقت فرانسوا زاهوي 
الذي تسلم مهامه خلفا للسويدي 
زفن غوران اريكسون. وتستعد 
ساحل العاج ملواجهة رواندا مطلع 
سبتمبر املقبل ضمن تصفيات 

كأس االمم االفريقية 2012.

بالتر يسأل عن إذالل العبي كوريا الشمالية 
والحكم على مدربهم باألشغال الشاقة

أكد أن تقنية مراقبة خط المرمى في جدول أعمال المجلس الدولي لكرة القدم

»البوكا« يحتفظ بريكيلمي ألربع سنوات 

 كارڤاليو إلى »الريال« لمدة موسمين

إسبانيا تواصل تربعها على قمة تصنيف »فيفا«

الدولي  طالب رئيس االحتاد 
لكرة القدم السويسري جوزيف 
بالتر بأجوبة م���ن احتاد كوريا 
الش���مالية لكرة الق���دم، في ظل 
التقارير التي أشارت الى ان العبي 
املنتخب ومدربه���م كيم جونغ 
هون تعرضوا إلذالل علني بعد 
خروجهم من الدور االول ملونديال 
جنوب أفريقيا 2010، وان جونغ 
هون حكم عليه باألشغال الشاقة. 
الدولي حتقيقا  وفتح االحت���اد 
هذا األسبوع وبعث برسالة الى 
الس���لطات الكورية الش���مالية. 
الى  وقال بالتر: »بعثنا برسالة 
االحتاد الكوري الشمالي ليخبرنا 

عن انتخ���اب رئيس جديد لالحت���اد، وملعرفة ما 
اذا كان���ت املزاعم الصادرة ف���ي االعالم ان املدرب 
والالعبني تعرض���وا لإلدانة وعقوبات هي مزاعم 
صحيحة«. أضاف بالتر املوجود في س���نغافورة 
ملتابعة دورة االلعاب االوملبية للشباب: »هذه خطوة 
أولى، وسنرى ماذا سيكون ردهم«. وتابع بالتر: 
»حصلت قضية مماثلة في الس���ابق حيث ذكر ان 
الالعبني تعرضوا للعقاب، فأرسلنا أحد األشخاص 
وتبني ان اخلبر غير صحيح«. وبحسب اذاعة اسيا 
احلرة، ولدى عودة الالعب���ني، جلبوا الى منصة 
قصر الش���عب الثقافي في العاصمة بيونغ يانغ 
واستمعوا الى »نقد ايديولوجي« ملدة 6 ساعات. 
وبحسب مصادر داخل البالد، ذكر ان 400 رسمي 

بينهم وزير الرياضة باك ميونغ 
تشول، رياضيون اخرون وطالب 
في معاهد الرياضة كانوا ضمن 
احلضور.  وتابعت املصادر ان 
انتقاد  الالعبني أجب���روا على 
املدرب كيم، الذي نال عقوبته 
بس���بب »خيان���ة« كيم جونغ 
اون، أح���د أوالد القائد األعلى 
كيم جونغ ايل وولي العهد. وقيل 
ان املدرب طرد من حزب العمال 
في البالد ونال عقوبة االشغال 

الشاقة في موقع للبناء.
وق���ال بالت���ر إن قضي���ة 
االستعانة بتقنية مراقبة خط 
املرمى ستكون محل نقاش خالل 
اجتم���اع املجلس الدولي للعبة في اكتوبر املقبل. 
واعلن بالتر في مؤمتر صحافي في سنغافورة ان 
الدعوة س���توجه الى العديد من االطراف لعرض 
انظمتها امام املجلس الدولي املس���ؤول عن وضع 
قوانني اللعبة بعد املوافقة في اجتماع الشهر املاضي 
عل���ى النقاش حول هذا االمر في االجتماع املقررة 

اقامته في وقت الحق من العام احلالي في ويلز.
واش���ار بالتر الى انه يؤيد استخدام مثل هذه 
التقنية في القرارات املثيرة للجدل بشرط ان تكون 
دقيقة. واضاف: رأيي الشخصي بشأن هذه التقنية 
ل���م يتغير فقد قلت ان���ه اذا توافر لنا نظام دقيق 
وس���هل فس���ننفذه لكن حتى اآلن ال يوجد نظام 

سهل ودقيق.

اتف���ق مجل���س إدارة نادي ب���وكا جونيورز 
األرجنتيني لكرة القدم برئاس���ة خورخي آمور 
أميل على جتديد عقد الالعب خوان رومان ريكيلمي 

ملدة أربع سنوات مقابل خمسة ماليني دوالر.

وينهي ريكيلم���ي )31 عاما( بذلك مرحلة من 
املفاوضات املتوترة استمرت شهورا.

وعانى ريكيلمي في اآلونة األخيرة من إصابة 
في الركبة ويخضع حاليا للعالج والتأهيل.

اعل����ن نادي ريال مدريد وصي����ف بطل الدوري 
االس����باني لكرة القدم ان مدافع تشلسي االجنليزي 
الدولي البرتغالي ريكاردو كارڤاليو سيوقع معه على 
عقد ملدة موسمني. واوضح النادي في بيان مقتضب 
على موقعه الرسمي في شبكة االنترنت »سيرتبط 

الالعب مع ريال مدريد في املوسمني املقبلني«.
وكان تشلس����ي اعلن في بي����ان على موقعه في 

شبكة االنترنت انه توصل الى اتفاق مع ريال مدريد 
بخصوص انتقال كارڤاليو الى صفوف النادي امللكي 
دون االعالن عن مدة وقيمة الصفقة التي اشار الى 
انها متوقفة على نتيج����ة الفحص الطبي وموافقة 
الالعب. واوضحت الصحيفتان االسبانيتان »آس« 
و»ماركا« أمس االربع����اء ان قيمة الصفقة التي لم 

يعلن عنها الناديني، 8 ماليني يورو.

واصل املنتخب اإلسباني لكرة القدم، الفائز بلقب 
بطولة كأس العالم 2010، تربعه على قمة التصنيف 
العاملي ملنتخبات اللعبة وذلك في التصنيف اجلديد 
الص���ادر امس األربعاء عن االحتاد الدولي للعبة 
)فيفا(. ويتصدر املنتخب اإلس���باني التصنيف 
برصي���د 1883 نقطة مقابل 1659 نقطة للمنتخب 
الهولندي صاحب املركز الثاني بينما تقلص رصيد 
املنتخب البرازيلي صاحب املركز الثالث مبقدار 

12 نقطة ليصب���ح 1524 نقطة ولكنه حافظ على 
موقعه في جدول التصنيف. ولم تشهد باقي املراكز 
ال� 10 األولى تغييرا عن التصنيف املاضي حيث 
كانت املراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب 
من نصيب أملانيا )1464 نقطة( واألرجنتني )1288 
نقطة( وأوروغواي )1152 نقطة( وإجنلترا )1125 
نقطة( والبرتغ���ال )1062 نقطة( ومصر )1053 

نقطة( وشيلي )988 نقطة(.

أعلن املدافع الدولي االملاني بير ميرتساكر انه قرر البقاء مع فريقه 
فيردر برمين ثالث الدوري االملاني لكرة القدم وذلك بعد سعي عدة اندية 
الى احلصول على خدماته من ضمنها أرسنال االجنليزي. وقال ميرتساكر 
في تصريح نقلته الصحف احمللية: »سأبقى مع فيردر برمين، لقد اثيرت 
الكثير من الشائعات حول امكانية انتقالي لكنني لم أكترث لها أبدا ألنه 
ال يوجد اي عرض منها يستحق االهتمام«. ويرتبط ميرتساكر )25 عاما( 

الذي بدأ مسيرته مع هانوڤر، بعقد مع فيردربرمين حتى عام 2012.

ميرتساكر باق مع بريمن
أبدى م����درب املنتخب األملاني لكرة الق����دم يواكيم لوف رأيه في 
انتقال العب خط وس����ط فيردر برمين مسعود أوزيل إلى برشلونة 
حيث ش����جعه على قبول العرض املقدم من قبل النادي الكاتالوني، 
مؤكدا أن اللعب لبرشلونة يعتبر حلمه لكل العب. وتابع بقوله: »أنا 
أش����جع أوزيل على االنتقال للبرشا وما هو واضح جدا بالنسبة لي 
بأن العب خط الوسط يناس����ب متاما أسلوب برشلونة ولهذا يجب 

أن يكون هذا النادي خياره األول«.

لوف يشجع أوزيل لالنتقال الى برشلونة

جوزيف بالتر


