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كاكا يقتحم عالم الغناء بدويتو مع زوجته

دل بوسكي ال يمانع استدعاء نجل زيدان

غيريرو يواجه عقوبة السجن 
ذكرت وسائل اإلعالم األملانية أن البيروڤي باولو 
غيريرو مهاجم هامبورغ األملاني لكرة القدم يواجه 
احتماالت صدور حكم بالسجن بحقه بسبب إلقائه 

زجاجة في وجه مشجع.
وكان غيريرو قد ألقى زجاجة مملوءة باملاء على 
أحد املشجعني في أبريل املاضي بعدما أهانه املشجع 
أثناء مغادرته امللعب عقب تعادل هامبورغ سلبيا 

أمام هانوڤر في الدوري املوسم املاضي، وارتطمت 
بوجه املشجع. وفرض مسؤولو كرة القدم في أملانيا 
عقوبة اإليقاف ملدة 5 مباريات على مهاجم هامبورغ، 
كما دفع الالعب غرامة مالية كبيرة تبرع بها ناديه 
لألعمال اخليرية اخلاصة باألطفال. ولكن غيريرو 
يواجه املزيد م����ن العقوبات اآلن بعدما فتح مكتب 

اإلدعاء في هامبورغ حتقيقا معه.

خطيبة رونالدو حزينة لعدم قضائها وقتًا كافيًا معه

يشار الى أن كاكا )28 عاما(، 
يتعاف���ى حاليا من االصابة في 
الركبة بع���د خضوعه جلراحة 
فيها مطلع الشهر املاضي ليغيب 
عن املالعب فترة قد متتد أربعة 

أشهر.

ان يختار اللعب مع اس����بانيا او 
فرنسا، مضيفة »حتى لو لعب مع 
اسبانيا، سيكون بإمكانه حتى ال� 
21 من عمره ان يقرر عن أي قميص 

سيدافع بشكل نهائي«.

ستتم اذاعة أغنية ألفها كاكا لي، 
فهي أغنية تقول ما كنت أرغب 
في التعبير عنه، فقد كان زواجنا 
هدية أخرى من اهلل، باالضافة 
الى انه كان مبثابة حتقيق حلم 

طال انتظاره«.

خلوض تصفي����ات كأس أوروبا 
الشهر املقبل.

وبدورها رأت صحيفة »اس« 
ان����ه م����ازال بامكان ان����زو الذي 
يلعب مع ناش����ئي ريال مدريد، 

يبدو أن العب وسط فريق 
ريال مدريد االس���باني والنجم 
البرازيل���ي كاكا، ل���ن يكتف���ي 
بنجاح���ه في عال���م الكرة وقد 
يس���عى الى التفوق في الغناء 
أيضا، حيث سجل مؤخرا دويتو 
مع زوجته كارولني سليكو، قام 

بتأليفه بنفسه.
وذكرت صحيف���ة )ماركا( 
الرياضية االس���بانية أمس، أن 
كاكا ألف أغني���ة حتمل عنوان 
»هبة من اهلل«، كما ش���ارك في 
غنائها مع زوجته التي أطلقت 

ألبومها األول.
ويت���م ت���داول ش���ريط 
مصور للدويت���و حاليا على 
مواق���ع مختلفة على ش���بكة 

االنترنت.
ادراج األغنية في  وس���يتم 
األسطوانة التي ستصدرها زوجة 
كاكا وه���ي األولى لها كمطربة، 

وتتألف من 12 أغنية.
وألف كاكا األغنية لزوجته 
مبناسبة زفافهما في 2005 ويقول 
فيها النجم »كم دعوت اهلل لكي 
يدخل ش���خصا مثلك حياتي«، 
مبينا أن زوجت���ه مبثابة هبة 

منحها له اهلل.
وتقول زوجته »وقت زواجنا 
الكنيس���ة أخبروني أنه  داخل 

كشف مدرب املنتخب االسباني 
لكرة القدم فيسنتي دل بوسكي انه 
ال علم له باألخبار التي تتحدث 
عن نية مدرب منتخب الناشئني 
غيني����س ميلينديس اس����تدعاء 
جنل النجم الفرنسي السابق زين 
الدين زيدان الى التشكيلة، لكنه ال 

يعارض هذا األمر اذ حصل.
وقال دل بوسكي خالل تقدمي 
كتاب يتحدث عن االنتصار الذي 
املنتخب االس����باني في  حقق����ه 
مونديال جن����وب افريقيا 2010، 
»لست على علم )بنية ميلينديس(، 
لكن اذا كان يس����تحق ذلك )انزو 

جنل زيدان(، فلما ال؟«.
وكان ميلينديس قد كش����ف 
مؤخرا في حديث مع التلفزيون 
الفرنسي »تي اف 1« بانه سيتحدث 
مع زين الدين زيدان حول امكانية 
اس����تدعاء جنله انزو ليلعب مع 
منتخب حتت 16 عاما في أكتوبر 

املقبل«.
»م����اركا«  صحيف����ة  ورأت 
الرياضية ان كل الدالئل تش����ير 
الى انه س����يتم اس����تدعاء انزو 
الى تش����كيلة حتت 16 عاما التي 
ال تخوض أي مباريات رس����مية 
ومن املبكر ان يلعب مع منتخب 
دون 17 عاما الن األخير يتحضر 

خطفت إيرينا شايك خطيبة جنم الكرة البرتغالية 
وريال مدريد اإلسباني كريستيانو رونالدو، األضواء 
بالعاصمة اإلسبانية مدريد، حيث ردت على مجموعة 
من األسئلة حول عالقتها العاطفية مع النجم البرتغالي، 

مؤكدة أن »الروسيات سيدات خطيرات للغاية«.
وزارت عارضة األزياء الروسية الفاتنة )24 عاما( 
بينما كانت ترتدي ثيابا للمصمم مانويل موتا أسبوع 

املوضة مبدريد.
وتعد ه����ذه املرة األولى التي تزور فيها عارضة 

األزياء الروسية إسبانيا لدوافع مهنية.
وصرحت قائلة: »أنا س����عيدة للغاية لوجودي 

هنا. إسبانيا بلد رائع«.
ولدى إيرينا عدة تعاقدات بينها التقاط مجموعة من 

الصور الفوتوغرافية في إحدى اجلزر اإلسبانية.
واعترفت شايك بأن املوضة التي تصنع في إسبانيا 
جذابة، مصرحة: »تعجبني اإلبداعات اإلس����بانية، 

وخاصة تصميمات أمايا ارثواجا«.
وفيما يتعلق بعملها عارضة أزياء، أوضحت إيرينا 
شايك التي تعيش في نيويورك أن ليس لديها وقت 
كثير لتقضيه مع خطيبها كريستيانو رونالدو املقيم 
في مدريد، قائلة: »أسافر بشكل دائم إلى جميع أنحاء 

العالم. إنني أعيش تقريبا في الطائرات«.
يذكر أن عارضة األزياء الروسية اكتسبت شهرة 
كبيرة منذ اإلعالن رس����ميا ع����ن عالقتها العاطفية 
مع كريستيانو رونالدو، حيث أصبحت واحدة من 

العارضات األكثر طلبا عليهن في عروض األزياء.

كاكا مع زوجته كارولني سليكو

)أ.ف.پ( جنم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري يسير بالعكازين أمس  

انزو ابن األسطورة الفرنسية زيدان مرشح للعب مع إسبانيا

كريستيانو رونالدو مع خطيبته إيرينا شايك

اإلصابة تبعد ريبيري عن المالعب شهراً

تصفي����ات كأس أوروبا 2012 
امام رومانيا ولوكسمبورغ في 

9 و12 أكتوبر.

املاضي امام مواطنه ليون.
كما س����يغيب ريبيري عن 
ب����الده في  مبارات����ي منتخب 

املباراة األولى امام روما االيطالي 
)2-0( بسبب االيقاف الناجم عن 
طرده في نصف نهائي املوس���م 

بال السويس���ري وفي 19 الشهر 
املقبل امام كلوج الروماني، علما 
ان النجم الفرنسي لم يشارك في 

أعل���ن باي���رن ميونيخ بطل 
الدوري األملاني لك���رة القدم ان 
جنمه الفرنس���ي فرانك ريبيري 
سيغيب عن املالعب ملدة شهر على 
اق���ل تقدير بعد تعرضه الصابة 
خالل مباراة فريقه مع هوفنهامي 

)2-1( في الدوري احمللي.
ويعاني ريبيري من متزق في 
الرباط اخلارجي لكاحله األمين 
الذي س���يوضع في اجلبس ملدة 
10 ايام قبل ان تبدأ عملية إعادة 
التأهيل، ومن املتوقع ان يعاود 
النج���م الفرنس���ي متارينه في 
النصف الثاني من الشهر املقبل 

حسب ما اكد ناديه.
وأصيب ريبي���ري الذي مدد 
عقده مع النادي الباڤاري في مايو 
املاضي حتى 2015، في كاحله خالل 
تسديده الكرة وانضم بالتالي الى 
زميله الهولندي اريني روبن الذي 
لم يشارك مع الفريق في اي مباراة 
هذا املوسم بعد تفاقم اصابته خالل 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
وكشف مدرب بايرن الهولندي 
لويس ڤان غال انه يشعر باالرتياح 
نوعا ما النه كان يتوقع ان تكون 
االصابة اخطر من ذلك، علما ان 
النجم الفرنسي البالغ من العمر 
27 عاما كان غ���اب عن املالعب 
من س���بتمبر 2009 حتى يناير 
2010 بس���بب إصابة في ركبته 

اليسرى.
وس���يغيب ريبيري على اقل 
تقدي���ر عن 3 مباري���ات لبايرن 
في ال���دوري احمللي مع ماينتس 
وبوروسيا دورمتوند وهانوڤر، 
كما ان النادي الباڤاري سيفتقد 
خدماته في مباراتيه ضمن دوري 
ابطال أوروبا الثالثاء املقبل امام 

الرفاع يضع خطة إعداد لمواجهة القادسية

االتحاد اللبناني يطلب تدخل »فيفا« 
إلنقاذ ملعب بيروت البلدي

وفد »قطر 2022« يدّشن
ملعب مدينة فلسطين في سورية

المغرب يترشح الستضافة كأس 
أفريقيا 2015 أو 2017 

المنامة ـ ناصر محمد
تأه����ل فريق الرفاع البحريني ملالقاة القادس����ية في الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم اثر تغلبه في مباراة 
الذهاب على مضيفه دانانغ الفيتنامي 5-3 بعد ان كان الرفاع قد فاز 
في اللقاء االول 3-0 بالبحرين، وس����يلتقي الرفاع مع القادس����ية في 

مباراة الذهاب يوم اخلامس من اكتوبر بالكويت.
وقد اعرب رئيس مجلس ادارة الرفاع الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة عن س����عادته بالفوز الكبير ال����ذي حققه الفريق وأكد على ان 
طموح����ات النادي تهدف للتأهل الى النهائي في هذه البطولة رغم ان 
الطريق لن يكون س����هال امام فريق كالقادسية الذي يعتبر من الفرق 
القوية، مؤكدا ان الفريق سيحظى بالتكرمي الالئق بعد وصوله لهذه 
املرحلة، واشار الى ان العبي فريقه من الدوليني سيلتحقون باملنتخبات 
املشاركة حاليا في عدة دورات وبطوالت على ان يعودوا الى صفوف 
الفريق يوم 26 اجلاري وذلك بعد االتفاق الذي مت بني مدرب املنتخب 
سبير غرو مدرب الفريق جاريدو وس����يتم وضع البرنامج املناسب 

ملالقاة القادسية في املباراة االولى بالكويت.

تفاعلت قضية هدم ملعب بيروت البلدي واستبداله مبشروع بديل 
تعد بلدية بيروت بتنفيذه، بعد ق���رار االحتاد اللبناني لكرة القدم 
مناش���دة االحتادين الدولي واآلسيوي للعبة وطلب حتديد مواعيد 
عاجلة مع الرؤساء الثالثة »طلبا لتدخلهم العاجل للعمل على إنقاذ 
امللعب واحلؤول دون تنفيذ املش���روع املعادي للرياضة والشباب« 

حسبما جاء في بيان لالحتاد.
وطلب االحتاد »حتديد مواعيد عاجلة للقاء كل من رئيس اجلمهورية 
ميش���ال سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس 
الوزراء س���عد احلريري، ووزير الش���باب والرياضة علي عبداهلل، 
كما قرر مناشدة االحتادين الدولي واآلسيوي واللجنتني االوملبيتني 
الدولية واللبنانية، دعم جهود االحتاد وأسرة الكرة اللبنانية لدى 
املراجع الرسمية في لبنان، ألجل إنقاذ كرة القدم اللبنانية مما تتعرض 
له من أخطار مش���روع هدم أحد أبرز رموز املنش���ات الرياضية في 
لبنان، ملعب بيروت البلدي«. وقال رئيس االحتاد اللبناني هاش���م 
حيدر لوكالة الصحافة الفرنس���ية: »نحن ضد عملية هدم املشروع 
النه حاجة رياضية، أما بحال قررت البلدية الس���ير به، فسنواصل 
س���عينا اليقافه ونرفع الصوت دوليا ومحليا لثني املجلس البلدي 

عن تنفيذه«.
وكان االحتاد وصف في بيان سابق املشروع بانه عدائي ويستفز 
مشاعر مئات اآلالف من املواطنني، و»طلب التدخل العاجل للحؤول 
دون تنفيذ اجلرمية املعد الرتكابها في حق الرياضة والصرح التاريخي 

لكرة القدم في لبنان«.

قام وفد ميثل جلنة امللف القطري الس���تضافة مونديال 2022 
بتدشني ملعب كرة القدم في مدينة فلسطني الرياضية الواقعة في 

مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.
ومثل الوفد القطري ناصر اخلاطر ومحمود قطب، وذلك بحضور 
عبداهلل موعد رئيس االحتاد الرياضي الفلسطيني وروجر ديرن 

مدير وكالة الغوث في سورية )اونروا(.
وكانت جلنة ملف قطر تكفلت بدفع نفقات جتديد امللعب الذي 

مت بناؤه قبل نحو ثالثة عقود.

 أك����د رئيس االحتاد املغربي لكرة القدم علي الفاس����ي الفهري أن 
املغرب سيقدم رسميا في نهاية سبتمبر احلالي ترشيحه الستضافة 

نهائيات كأس االمم االفريقية لعامي 2015 أو 2017.
 يذكر ان النسخة املقبلة لكأس االمم االفريقية ستقام عام 2012 في 

الغابون وغينيا االستوائية، تليها نسخة عام 2013 في ليبيا.

األهلي لطمأنة جماهيره على حساب وادي دجلة

البدري الي����زال يبحث عن الوص����ول للمركز األول 
واالنفراد بالقمة كما هي عادة املارد االحمر في املواسم 
الستة املاضية، اال ان األهلي يحتل حاليا املركز احلادي 
عشر بجدول الدوري برصيد 5 نقاط، وله مباراتان 
مؤجلتان، وهو األمر الذي جعل البدري يتحدث اكثر 
من مرة مع العبيه، ليوضح لهم أهمية املرحلة املقبلة 
سواء على املستوى احمللي او القاري، خاصة في ظل 
عدم قناعة الرأي العام الرياضي بالنتائج والعروض 
الفريق على  الت����ي يقدمه����ا 
املستويني، والتي كان آخرها 
الهزمية الثقيلة التي مني بها 
الفريق أمام االسماعيلي 4-2 
في اجلول����ة االخيرة لدوري 
ب����دوري األندية  املجموعات 

األبطال األفريقي.
ف����ي املقابل يدخ����ل وادي 
اليوم حتت  دجلة مواجه����ة 
قيادة البلجيكي والتر اليوس 
بطموح جدي����د بعد ان طلب 
الفني من العبيه غلق  املدير 
جميع ملفات املباريات السابقة 
التي خاضها الفريق بالدوري 
والتركيز فقط فيما هو آت من 
منافسات، السيما وان الفريق 
اصبح يحتل املركز الرابع عشر 

برصيد 3 نقاط.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تختتم اليوم منافسات اجلولة السادسة من مسابقة 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، بإقامة املباريات 
الثالث املؤجلة، والتي تبدأ في السادسة والربع مساء 
مبباراتي طالئع اجليش مع حرس احلدود واملقاولون 
العرب مع االسماعيلي، وتختتم مبواجهة األهلي مع 

وادي دجلة في الثامنة والنصف مساء.
يشهد ستاد القاهرة الدولي أكثر اللقاءات اهمية 

واثارة وهي املباراة التي جتمع 
األهلي مع وادي دجلة، ليس 
لكون األهلي صاحب الشعبية 
اجلماهيرية الكبيرة فحسب، 
وامنا ألن الفريق األحمر لديه 
ظروفه اخلاصة  التي جتعله 
باللقاء  الف����وز  حريصا على 
واقتناص نقاطه الثالث، السيما 
في ظل الع����روض الضعيفة 
التي  والنتائج غي����ر املقنعة 
الفريق في مبارياته  يحققها 
االخيرة س����واء في املسابقة 
احمللية او ف����ي دوري أبطال 

افريقيا.
ويدخل األهلي مباراة اليوم 
بكامل عناصره املؤثرة وقوته 
الضاربة، لكن الشاهد على كل 
حال ان املدير الفني حس����ام 

األهلي مدعو للظهور بصورة أفضل في مواجهة اليوم

أقال وزير الش��باب والرياض��ة في اليمن 
حم��ود عباد مجل��س ادارة احتاد الش��طرجن 
وش��طب جميع الالعبني املشاركني في البطولة 
املقام��ة ف��ي بيالروس��يا بعد لق��اءات جمعت 
الالعبني اليمنيني بالعبني اس��رائيليني االثنني 

املاضي.
وقال وزير الشباب والرياضة لوكالة االنباء 
اليمنية »س��بأ« ان »هذا التص��رف كان فرديا 

وش��خصيا يتناقض مع توجه اليمن الرافض 
ألي تطبيع مع الكيان اإلسرائيلي«.

وأك��د عب��اد ان وزارة الش��باب والرياضة 
»ستحاس��ب كل األش��خاص الذين قاموا بهذا 
التصرف الشخصي، وانه من املعروف أن أي 
الع��ب ميني توقعه قرعة مع العب إس��رائيلي 
فإنه ينسحب من البطولة«، مؤكدا ان املنتخب 

»انسحب من البطولة وسيعود الى اليمن«.

حل اتحاد الشطرنج اليمني بعد مواجهة العبين إسرائيليين

شغب بين مشجعي 
األهلي والزمالك

ص��رح مصدر أمني مص��ري بأنه 
اثناء توجه مجموعة من مشجعي نادي 
الزمالك الى مقر النادي االهلي باجلزيرة 
حلض��ور مباراة كرة الي��د بني فريقي 
النادي��ني قام بعض املش��جعني بأعمال 
شغب وحتطيم زجاج بعض السيارات 
واالل��واح الزجاجية بالواجهات االمامية 
العقارات. ومتكن��ت قوات االمن  الحد 
م��ن تفريقهم وضبط 32 ش��خصا من 
املش��اركني في تلك االحداث واخطرت 

النيابة ملباشرة التحقيق.

إحالة مور إلى محكمة الجنح في دبي
أحالت النياب����ة العامة في دبي قضية كريغ مور 
قائد منتخب استراليا السابق لكرة القدم الى محكمة 
اجلنح بعدما أوقف األربعاء املاضي لتورطه وهو في 

حال سكر بشجار مع الشرطة.
وأكد رئيس نيابة بر دبي س����امي الشامسي انه 

»تقرر إحالة ملف مور الى محكمة اجلنح بعدما كانت 
النيابة باش����رت التحقيق معه منذ االحد املاضي في 
ملف الدع����وى اجلزائية املرفوعة ضده بتهم تعاطي 
املش����روبات الكحولية والتعدي وس����ب موظف عام 

واالمتناع عن دفع أجرة تاكسي«.


