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الثالثاء 28 يونيو 2011

30 مليون يورو ثمنا لڤياالرياضية
قدم تشلسي االجنليزي عرضا بلغت قيمته 30 مليون يورو الى نادي برشلونة بطل اوروبا 
واسبانيا لضم مهاجم االخير داڤيد ڤيا، بحسبما ذكرت صحيفة »ال موندو ديبورتيڤو« 
االسبانية. وعلى رغم تسجيل ڤيا 18 هدفا في 34 مباراة في الدوري االسباني املوسم املاضي، 
اال ان برشلونة ينوي استقدام مهاجم اضافي الى صفوفه، وكثر احلديث في اآلونة االخيرة عن 
سعيه احلثيث جللب التشيلي أليكسيس سانشيز من أودينيزي االيطالي او االيطالي جوسيبي 
روسي من ڤياريال االسباني.

احلمار أندريس توقع ذلك .. وباساريال لن يستقيل

هبوط ريڤر باليت إلى الدرجة الثانية للمرة األولى
من ادراك التعادل في الدقيقة 62 

بواسطة غييرمو مارتنفاري.
وسنحت فرصة لريڤر باليت 
للتقدم مجددا عندما احتسبت له 
ركلة جزاء في الدقيقة 70 بيد ان 

بافون اهدرها.
وانهى ريڤر باليت املوسم في 
املركز الثامن، اال ان نظام الهبوط في 
الدوري االرجنتيني يأخذ باالعتبار 
املعدل الوسطي لعدد النقاط التي 
حصل عليها الفريق في املواس����م 

الثالثة االخيرة.
وكان ريڤر باليت حل في املركز 
االخير في االفتتاح عام 2008، وفي 
املركز الثالث عش����ر ف����ي افتتاح 

موسمي 2009 و2010.
وبات ب����وكا جونيورز الغرمي 
التقليدي لبوكا جونيورز الوحيد 
حتى اآلن لم يهب����ط الى الدرجة 
الثانية. واحرز ريڤر باليت 33 لقبا 

محليا في تاريخه و5 القاب قارية 
الفوز مرتني مبسابقة كأس  منها 
ليبرتادوريس عامي 1986 و1996. 
وكان احلمار اندريس توقع هبوط 

ريڤر باليت
الى ذلك، رفض دانييل باساريال 

مدرب الفريق تقدمي استقالته.
من جهة اخرى، أصدر املدعي 
اجلنائ����ي مبدينة بوينس آيرس، 
غوستافو غاالنتي أمرا إلى الشرطة 
الفيدرالي����ة بإغ����الق س����تاد »ال 
مونومنتال« معقل ريڤر بليت، حيث 
وقعت أعمال شغب خلفت عشرات 
املصاب����ني واملعتقلني بعد هبوط 
النادي إلى دوري الدرجة الثانية. 
وقال غاالنتي »النيابة قررت إصدار 

أمر بإغالق الستاد«.
وأضاف »حتققن����ا من دخول 
أعداد من اجلماهير إلى الس����تاد 

تفوق السعة األصلية«.

هب����ط عم����الق ك����رة الق����دم 
االرجنتينية ريڤر باليت حامل الرقم 
االلقاب احمللية  القياسي في عدد 
)33 لقب����ا(، الى الدرج����ة الثانية 
للمرة االولى في تاريخه بتعادله 
مع ضيف����ه بلغرانو دي كوردوبا 
1 - 1 على ملعب »ال مونومنتال« 
في العاصم����ة بوينس ايرس في 

اياب امللحق.
وكان بلغران����و م����ن الدرجة 
الثانية ف����از 2-صفر على ارضه 
ذهابا اخلميس املاضي. كان ريڤر 
باليت بحاجة ال����ى الفوز بثالثة 
اه����داف نظيفة لكي يضمن بقاءه 
ضمن اندية النخبة التي لعب معها 

منذ تأسيسه عام 1931.
وبكر ريڤر باليت بالتسجيل 
منذ الدقيقة السادسة عبر هوغو 
ماريانو بافون، بيد انه فشل في 
السخط والغضب اجتاحا ستاد »ال مونومنتال« بسبب هبوط ريڤر باليت  )أ.ف.پ(اخليبة واحلزن على العب ريڤر باليت للهبوط إلى الدرجة الثانيةتعزيز التقدم الى ان متكن بلغرانو 

لستادات كرة القدم، أو باألحرى 
تلك األماكن املقدسة في األرجنتني، 
حجاجها الذين يقصدونها كل أحد، 
ويقومون بسلسلة من الشعائر 
والطق���وس، ويحتفظون منها 
بتقاليد يتوارثونها بني األجيال 

كما لو كانت عقيدة.
تلك املعابد، التي عادة ما تكون 
صاخبة بعض الش���يء مقارنة 
ب���دار عبادة معتادة، س���تكون 
أحد عوامل اجلذب الرئيسية في 
»كوبا أميركا«. بعضها، مثل »ال 
مونومينتال« في بوينس آيرس أو 
»تشاتياو كاريراس« في كوردوبا 
أو »مالبيناس أرخنتيناس« في 
ميندوزا، التزال حتتفظ بذكريات 
من مونديال 1978. وهناك أخرى، 
مث���ل »األونيك���و« ف���ي البالتا 
أو »بيس���ينتيناريو« في سان 
خوان، تتألق كستادات جديدة 

بعد افتتاحها مؤخرا.

أعلن جنوى اإليطالي مبوقعه 
على اإلنترن���ت امس أن املدافع 
الدولي دومينيكو كريشيتو قد 
انتقل م���ن الفريق إلى صفوف 
زينيت سان بطرسبرج الروسي. 
وتردد أن زينيت دفع 12 مليون 
يورو )17 مليون دوالر( إلى جنوى 
لضم مدافع املنتخب اإليطالي)24 
النادي  الذي سيلعب في  عاما( 
الروس���ي حتت قيادة مواطنه 
املدرب لوتشيانو سباليتي، ووقع 
كريشيتو عقدا مدته خمسة أعوام 
مع زينيت براتب سنوي يصل 

إلى 3.5 ماليني يورو.

ستادات.. 
مسارح اإلثارة

كريشيتو إلى 
زينيت الروسي

حصل بايرن ميونيخ ثالث 
ال���دوري االملاني عل���ى خدمات 
املهاجم الواعد لنادي غامبا اوساكا 
الياباني الدولي تاكاشي اوسامي 

على سبيل االعارة.
ويعتبر اوس���امي )19 عاما( 
من الالعبني الواعدين في اليابان 
وس���يبدأ مش���واره مع الفريق 
الباڤ���اري الش���هر املقبل. وقال 
اوسامي في مؤمتر صحافي امس 
»بايرن ميونيخ واحد من افضل 
االندية في العالم«، مضيفا »أعرف 
ان مهمتي ستكون صعبة حلجز 
مكان اساسي في التشكيلة، بيد 
انني واثق من أنه سيكون بامكاني 
الى  اللعب  االستفادة كثيرا من 

جانب العبي هذا الفريق«.

أوسامي إلى بايرن 
ميونيخ

تاكاشي أوسامي

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +4كولومبيا � السويد

اجلزيرة الرياضية +4أميركا � كوريا الشمالية

كولومبيا تلتقي السويد وأميركا أمام كوريا الشمالية

فوز أملانيا في مونديال السيدات
يحقق رقماً قياسياً ويتفوق على ڤيتل

باتيستا يعلن تشكيلة األرجنتني لـ »كوبا أميركا«
أعلن مدرب منتخب االرجنتني 
لكرة القدم س���يرخيو باتيستا 
اسماء 23 العبا سيشاركون في 
بطولة امي���ركا اجلنوبية )كوبا 
اميركا( في االرجنتني من 1 الى 

24 يوليو املقبل.
الالعبني  ويأتي في مقدم���ة 
ليونيل ميسي الذي قاد برشلونة 
الى االحتفاظ بلقبه بطال للدوري 
االسباني والى لقب بطل دوري 
ابطال اوروب���ا بفوزه على مان 

يونايتد االجنليزي 3 - 1.
ويضم »ألبيسيليستي« في 
اربعة العبني من ريال  صفوفه 
مدريد االس���باني ه���م املهاجم 
غونزال���و هيغواي���ن واجلناح 
أنخل دي ماريا وس���اعد الدفاع 

فرناندو غاغو واملدافع ايزيكييل 
غاراي، وثالثة من برشلونة هم 
باالضاف���ة الى ميس���ي، املدافع 
غابرييل ميليتو والعب الوسط 

خافيير ماسكيرانو.
واستبعد باتيستا من الئحة 
ال� 26 العبا التي كان قد اختارها 
مطلع الشهر اجلاري ثالثة العبني 
من الدوري احملل���ي هم دييغو 
فاليري وانزو بيريز ولوسيانو 

فابيان مونزون.
وسيتخذ منتخب االرجنتني من 
مدينة ايسيزا، التي تبعد 32 كلم 
جنوب العاصمة بوينوسايرس، 
مقرا له، قبل ان يستهل مشواره 
في البطولة أمام بوليڤيا اجلمعة 
املقبلة على ملعب »أونيكو دي 

ال بالتا«.
ولم يحرز منتخب االرجنتني 
اي لق���ب دولي منذ فوزه بكوبا 
اميركا عام 1993 التي اقيمت في 

االكوادور.
والالعب���ون ه���م: للمرمى: 
س���يرخيو رومي���رو )الكم���ار 
الهولندي( خوان بابلو كاريزو 
)ريفر باليت( وماريانو اندوخار 
)كاتاني���ا االيطال���ي( � للدفاع: 
غابري���ال ميليتو )برش���لونة 
االسباني( وايزكييل غاراي )ريال 
مدريد االس���باني( ونيكوالس 
بورديس���و )روم���ا االيطالي( 
وخافيير زانيت���ي )انتر ميالن 
االيطالي( ونيك���والس باريخا 
ومارك���وس روخو )س���بارتاك 

موسكو الروسي( وبابلو زاباليتا 
)مانشستر سيتي االجنليزي( 
� للوس���ط: خافيير ماسكيرانو 
)برش���لونة( ولوكاس بيغليا 
)اندرخلت البلجيكي( وايفر بانيغا 
)ڤالنسيا االسباني( وايستيبان 
كامبياسو )انتر ميالن( وخافيير 
باس���توري )باليرمو االيطالي( 
وفرنان���دو غاغو )ريال مدريد( 
� للهج���وم: ليوني���ل ميس���ي 
)برش���لونة( وانخل دي ماريا 
وغونزالو هيغواين )ريال مدريد( 
وس���يرخيو اغويرو )اتلتيكو 
مدريد االسباني( ودييغو ميليتو 
)انتر ميالن( وكارلوس تيفيز 
)مانشستر سيتي( وايزيكييل 

الفيتزي )نابولي االيطالي(.

من جانبها، اعترفت سيلفيا 
املنتخب األملاني أن  نايد مدربة 

فريقها ارتكب بعض األخطاء.
وقالت ناي���د »أعتقد أننا لم 
نتعاون بالشكل الكافي في الشوط 
األول مما جعل من الصعب علينا أن 
نقدم مستوانا املعهود«، وأضافت 

»نسينا التهديف في الشوط الثاني 
ولذلك أصبح املوقف خطرا عندما 
استبقت شباكنا هدفا قبل دقائق 

من نهاية املباراة«.
الى ذلك، تلعب كولومبيا أمام 
الس���ويد وأميركا تواجه كوريا 

الشمالية اليوم.

حقق فوز أملاني���ا على كندا 
2 - 1 ف���ي مباراتها االفتتاحية 
ببطولة كأس العالم لكرة القدم 
للس���يدات رقما قياس���يا على 
مستوى املش���اهدة اجلماهيرية 
التلفزيوني���ة في البلد املضيف 
للبطول���ة محققا تفوقا واضحا 
على جنم سباقات فورموال واحد 

سيباستيان ڤيتل.
القن���اة األول���ى  وأعلن���ت 
بالتلفزيون األملاني )آيه.آر.دي( 
أن 14.09 مليون متفرج شاهدوا 
مباراة افتتاح مونديال السيدات، 
بنس���بة بلغ���ت 58% في حصة 

السوق.
وكان الرقم القياسي السابق 
لعدد املتفرجني املتابعني ملباراة 
في كرة القدم النسائية هو 10.48 
مالي���ني متف���رج وكان ذلك في 
نهائي مونديال الس���يدات لعام 
2003 عندما تغلبت أملانيا على 

السويد.
ومع ذلك فقد جاءت نس���بة 
املش���اهدة اجلماهيرية للمباراة 
االفتتاحية ملونديال 2011 للسيدات 
على مستوى أملانيا أقل بكثير من 
نظيرتها في مباراة أملانيا األولى 
مبوندي���ال جنوب أفريقيا 2010 
)للرجال( عندما ش���اهد 28.03 
مليون متف���رج فوز املانيا على 
أستراليا 4 - 0. من ناحية أخرى، 
حققت مباراة أملانيا أمام كندا التي 
جرت في ستاد برلني األوملبي رقما 
قياس���يا في عدد املشاهدين في 
امللعب عبر أوروبا حيث بلغ عدد 

املتفرجني 73.680 متفرجا.
من جهته���ا، أكدت كارلولس 
ناموراسي مدربة املنتخب الكندي 
أن هزمية فريقها 2 - 1 أمام أملانيا 
ليس���ت نتيجة س���يئة. وقالت 
موراسي »استحوذنا على الكرة 
في الش���وط األول بشكل أفضل 
من املنتخب األملاني ولكن املباراة 
األولى في البطوالت الكبيرة تكون 
في غاي���ة الصعوبة وكنا نعلم 

ذلك«.
وأضاف���ت »م���ن يعلم، رمبا 
تغي���رت النتيجة ل���و تعاملت 
كريستني سينكلير بشكل أهدأ 
مع الفرصة األولى التي سنحت 
لها أمام املرمى. أعتقد أن الهزمية 
2 - 1 ليس���ت نتيجة سيئة في 

بداية مسيرتنا بكأس العالم«.

الشاشة اإللكترونية تشير إلى الرقم القياسي حلضور املونديال

)أ.ف.پ( األملانية كيم كولينغ حتول كرة رأسية فوق العبات كندا  

تأهل البرازيل وساحل العاج  
إلى الدور الـ 16 مبونديال الناشئني

كوليبالي يطرق أبواب ريال مدريد

مالديني: ليوناردو كان يفكر في سان جرمان

رانغنيك: شالكه لن يضم ليمان

امللكي لنيمار: قصّ شعرك لنضمك

غيغز يدفع للحفاظ على زواجه

أصبح املهاجم العاجي سليمان كوليبالي، 
الذي يس���رق االض���واء حالي���ا في كأس 
العالم للناشئني املقامة في املكسيك، هدفا 
لبعض األندية الكبرى وبينها ريال مدريد 

االسباني.
وذكرت شبكة »اي.أس.بي.أن« األميركية 
وصحيفة »أس« االسبانية ان ريال مدريد 
رصد الالعب، وان مدربه البرتغالي جوزيه 

مورينيو وضعه على رأس الئحة مطالبه. 
وجنح كوليبال���ي )16 عام���ا( حتى اآلن 
بتسجيل ثمانية أهداف في ثالث مباريات، 
االول في خسارة بالده أمام استراليا 2 - 1، 
ثم حقق رباعية خالل فوز العاجيني على 
الدمن���ارك 4 - 2، قبل أن يؤكد علو كعبه 
بتحقيق ثالثية في مرمى البرازيل حاملة 

اللقب ثالث مرات )3 - 3(.

اكد مدافع وقائد ميالن ومنتخب ايطاليا 
سابقا باولو مالديني ان زميله في الفريق 
البرازيلي ليوناردو  اللومباردي س���ابقا 
املتوقع تعيين���ه مديرا رياضي���ا لنادي 
باريس سان جرمان الفرنسي »كان يفكر 
منذ فترة طويلة بعودته الى نادي العاصمة 
الفرنسية«. وقال مالديني في تصريح لقناة 

»سكاي سبورت«: »ليوناردو في باريس، 
سبق ان حتدث معي في املوضوع، لقد كان 
ذلك اختيارا يفكر فيه منذ فترة طويلة«.

وسيصبح ليو مديرا رياضيا بسلطات 
واسعة في نادي باريس سان جرمان الذي 
اشترت شركة قطر لالستثمار حصة تبلغ 

70% من اسهمه.

صرح رالف رانغنيك مدرب ش����الكه 
األملاني للعدد الصادر امس من صحيفة 
»بيلد« األملانية بأن ناديه لن يضم حارس 
مرمى املنتخب األملاني السابق ينز ليمان 

لصفوفه هذا الصيف.
وقال رانغنيك في حواره مع الصحيفة 
ان شالكه سيبدأ تدريباته االستعداداية 
للموس����م اجلديد مع احل����راس الثالثة 

رالف فايهرمان وماتياس شوبر والرس 
أونرشتال.

وضم ش����الكه احلارس فايهرمان من 
ن����ادي آينتراخت فرانكفورت الذي هبط 
لدوري الدرجة الثانية األملاني، ومن املقرر 
أن يصبح احلارس األساسي للفريق خلفا 
حلارس أملانيا مانويل نيوير الذي انتقل 

لصفوف العمالق بايرن ميونيخ.

طلب ريال مدريد االسباني من الالعب 
البرازيلي نيمار ان يقص ش���عره قبل ان 
يوقعوا معه عقدا. وكان مسؤولو العالقات 
طالب���وا من نيمار تغيي���ر صورته اذا ما 
اراد االنتقال الى مدريد، وكان نائب رئيس 
النادي خوس���يه انخل سانشيز قد توجه 

الى البرازيل كي يتعرف الى محيط الالعب 
وكيف بإمكانه ان يغيره ليكون اقرب الى 
محيط النادي امللكي. في حني يسعى رئيس 
النادي امللكي الى جعل البرتغالي رونالدو 
مرافقا لنيمار الدائم كي يتعلم البرازيلي 

منه كيفية التصرف بالقميص امللكي.

بعد ان متكن العب مان يونايتد رايان 
غيغز من احلفاظ على زواجه س���يواجه 
مشاكل مادية بعد ان ضحى مبليون جنيه 

استرليني من اجل االبقاء على زوجته.
وقرر مدرب ارسنال اليكس فيرغسون 
تغرمي الالعب بحسم اربعة اسابيع من راتبه 
اال ان االحتاد االجنليزي لم يوافق اال على 
اسبوعني او ما يساوي 160 الف جنيه، كما 

دفع غيغز 250 الف جنيه الخيه الغاضب 
في محاولة السترضائه و500 الف جنيه 
كمصاريف قانونية ترتبت على االجنليزي 

جراء اخليانة التي قام بها.
كم���ا دفع غيغ���ز 110 االف جنيه في 5 
اسابيع بعد اقامته مع زوجته وولديه في 
منزله في ماي���وركا من اجل احلفاظ على 

زواجه.

تعادلت البرازيل مع ساحل العاج 3 - 3 
لتتأهال معا إلى منافس����ات دور ال� 16 من 
بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئني 

حتت 17 عاما املقامة حاليا في املكسيك.
الثامنة  الدقيقة  البرازيل في  وتقدمت 
من املباراة بهدف لالعب لوكاسبياتزون، 
لكن سليمان كوليبالي تعادل لساحل العاج 

بعدها بثالث دقائق فقط.
وبعد ثالث دقائق أخرى، تقدمت البرازيل 
من جديد عن طريق الالعب أدمييلس����ون 
قبل أن يتعادل كوليبالي لبالده مرة أخرى 
في الدقيقة 33 لينتهي شوط املباراة األول 

املثير بتعادل الفريقني 2 - 2.
وجنح كوليبالي في تس����جيل الهدف 
الثالث لنفسه ولساحل العاج في الدقيقة 
58 ليقود بالده للتقدم على البرازيل، لكن 
راقصي الس����امبا رفضوا التس����ليم بهذه 
النتيج����ة حيث متكن أدري����ان من إدراك 

التعادل للبرازيل في الدقيقة 90 األخيرة 
من املباراة التي جاءت كواحدة من أفضل 
مباريات مونديال املكسيك للناشئني حتى 

اآلن.
وبهذا التعادل فازت البرازيل بصدارة 
املجموعة السادس����ة مبونديال الناشئني 
برصيد س����بع نقاط. بينما رفعت ساحل 
العاج رصيدها إلى أرب����ع نقاط لتضمن 
التأه����ل مع البرازيل إل����ى دور ال� 16 من 
البطول����ة، إما كثان����ي املجموعة أو كأحد 
أفضل الف����رق صاحبة املركز الثالث بناء 
على نتيجة مباراة املجموعة السادس����ة 

األخرى بني الدمنارك وأستراليا.
وكانت مباراة الدمنارك وأستراليا قد 
أوقفت بعد مرور 25 دقيقة فقط من انطالقها 
بسبب سوء األحوال اجلوية مع استمرار 
هطول األمطار الغزي����رة التي يصاحبها 

البرق في كويريتارو.


