
اختار البرتغالي اندري فيالس 
بواس املدير الفني اجلديد لنادي 
تشلسي روبرتو دي ماتيو املدير 
الفن����ي الس����ابق لفريق وس����ت 
بروميتش البيون ملنصب الرجل 
الفن����ي للنادي  الثان����ي باجلهاز 
اللندني، س����يكون اإليطالي دي 
ماتيو، الذي لعب ملدة ست سنوات 
في تشلسي، املساعد األول لبواس 
)33 عاما( لم يتول دي ماتيو )41 
عاما( منصبا منذ إقالته من تدريب 
وست بروميتش في فبراير املاضي، 
تعاقد تشلسي مع فيالس بواس 
قبل أيام قليلة لتدريب الفريق ملدة 
ثالثة مواسم، خلفا للمدرب اإليطالي 

كارلو انشيلوتي.

أكدت احلكومة البوليڤية أن 
الرئيس البوليڤي إيفو موراليس 
س���يحضر املب���اراة االفتتاحية 
لبطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية 
)كوبا أميركا( التي تفتتح أنشطتها 
غدا اجلمعة في األرجنتني وتستمر 
حتى 24 يوليو املقبل، ويلتقي 
املنتخب البوليڤ���ي في املباراة 
االفتتاحية نظيره األرجنتيني، 
صاح���ب األرض، ف���ي اجلولة 
األولى من مباري���ات املجموعة 
األولى في الدور األول للبطولة، 
إلى  البوليڤي  الرئيس  ويسافر 
الي���وم حيث يلتقي  األرجنتني 
كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر 
رئيسة األرجنتني على أن يحضر 
املباراة االفتتاحية غدا اجلمعة بني 
منتخبي البلدين ثم العودة إلى 

بوليڤيا يوم السبت املقبل.

فاز منتخب بيرو على نظيره 
الس���نغالي 1 - 0 ف���ي املب���اراة 
الدولية الودية اقيمت على ملعب 
»اليخاندرو فيانويفا« في العاصمة 
ليما امام 15 الف متفرج استعدادا 
للمش���اركة في »كوب���ا اميركا«. 
وسجل مهاجم هامبورغ االملاني 
باولو غيريرو هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 89. 

اعل���ن االحتاد الصيني لكرة 
القدم انه اوقف املدرب البرتغالي 
خاميي باشيكو الذي يشرف على 
تدريب فري���ق غوان الصيني 8 
مباريات وبدف���ع غرامية مالية 
بقيمة 40 الف يوان )نحو 4200 
يورو( بسبب قيامه بحركة غير 
الئقة خالل مب���اراة في الدوري 

احمللي.

بواس يضم
دي ماتيو لتشلسي

موراليس يحضر 
افتتاح كوبا أميركا

فوز بيرو
على السنغال

وقف مدرب برتغالي 
ألسباب أخالقية

أكدت صحيفة »صن« البريطانية 
الروس����ي رومان  امللياردي����ر  أن 
ابراموڤيتش، مالك نادي تشلسي 
اإلجنليزي، س����يحول دون إمتام 
صفقة انتقال العب خط وس����ط 
الفريق مايكل إيس����يان إلى ريال 
مدريد االسباني مقابل 18 مليون 
جنيه إس����ترليني )28.8 مليون 
دوالر(. وأوضح����ت الصحيفة أن 
الس����ابق جوزيه  مدرب تشلسي 
مورينيو، الذي يتولى حاليا منصب 
املدير الفني لريال مدريد، يسعى 
لضم العب خط الوس����ط الغاني 
)28 عام����ا( من أجل إضافة املزيد 
من القوة لقلب ريال مدريد، غير أن 
ابراموڤيتش أصر على أن إيسيان 
لن يذهب إلى أي مكان، وبالتالي 
فإنه لن يعاود االنضمام إلى مدربه 
السابق مورينيو. ونقلت الصحيفة 
عن مصدر مس����ؤول في تشلسي 
الق����ول »ابراموڤيت����ش لن يبيع 
)إيسيان(«. كان مورينيو نفسه 
ضم إيسيان إلى تشلسي في عام 
2005، مقابل 24.4 مليون إسترليني 
)39 ملي����ون دوالر(، ومازال عقد 
الالعب مع النادي اإلجنليزي ميتد 
ألربعة أعوام أخرى براتب أسبوعي 

يصل إلى 110 آالف إسترليني.

إبراموڤيتش
يرفض بيع إيسيان 

لريال مدريد

يدخل املنتخب االرجنتين����ي بقيادة افضل العب في العالم 
في العامني االخيرين ليونيل ميس����ي بطول����ة »كوبا اميركا« 
حتت ضغط هائل لفك صيام عن االلقاب دام 18 عاما حتى االن 
وبالتالي التتويج بلقب البطولة للمرة اخلامس����ة عش����رة في 
تاريخها.اللقب االخير لالرجنتني كان عام 1993 في كوبا اميركا 
بالتحدي����د عندما اس����تضافتها االكوادور.وقتها احرز منتخب 
»البيسيليس����تي« بطل العالم عامي 1978 و1986، لقب املسابقة 
القارية للمرة الرابعة عشرة في تاريخه معادال الرقم القياسي 
في عدد االلقاب في املسابقة والذي كان بحوزة اوروغواي.منذ 
ذلك احلني، اكتفت االرجنتني ببلوغ املباراة النهائية للمسابقة في 
النسختني االخيرتني وخسرتهما امام البرازيل بركالت الترجيح 
ع����ام 2004 و 0 - 3 عام 2007، ومبارات����ني نهائيتني في كأس 
القارات عامي 1995 و2005. وزادت الهزمية املذلة امام املانيا 0 
- 4 في الدور ربع النهائي في مونديال جنوب افريقيا 2010، من 
الضغط على كاهل ميسي وزمالئه قبل كوبا اميركا. واكد مهاجم 
مانشستر سيتي االجنليزي كارلوس تيفيز عقب الفوز الكبير 
على املنتخب االلباني املتواضع 4 - 0 وديا االس����بوع املاضي: 
»يج����ب علينا الفوز باللقب مهما كلفن����ا من ثمن، نحن نعرف 
ذلك«، .ويحرص باتيس����تا على جتربة الالعب كارلوس تيفيز 
كمس����اعد لهجوم الفريق الذي يقوده ليونيل ميسي وإيزكويل 
الفيتزي بدال من آنخل دي ماريا وذلك قبل املباراة املقررة أمام 
منتخب بوليڤيا غد اجلمعة في افتتاح بطولة كأس أمم أميركا 
اجلنوبية )كوب����ا أميركا( 2011 باألرجنتني. ورفض باتيس����تا 
اإلعالن عن التشكيل األساسي الذي سيخوض به الفريق املباراة 

االفتتاحية للبطولة.

حقق املنتخب األميركي لكرة القدم فوزا مهما 2 - 0 على 
منتخب كوريا الشمالية في اجلولة األولى من مباريات املجموعة 
الثالثة في الدور األول لبطولة كأس العالم للسيدات املقامة 
حاليا في أملانيا، ووجه املنتخب األميركي حتذيرا مبكرا بهذا 
الفوز إلى جميع منافس���يه في البطولة حيث أكدت العبات 
الفريق من خالل العرض الراقي في هذا اللقاء قدرتهن على 
املنافسة بقوة على اللقب العاملي الذي توج به الفريق مرتني 
س���ابقتني في عامي 1991 و1999. وتصدر املنتخب األميركي 
مجموعت���ه برصيد ثالث نقاط وبف���ارق األهداف فقط أمام 
نظيره الس���ويدي الذي تغلب على املنتخب الكولومبي 1 - 
0 في املباراة الثانية باملجموعة. وانتهى الش���وط األول من 
املباراة بالتعادل السلبي ثم سجلت لورين تشيني وراشيل 
بوهلر الهدفني في الدقيقتني 54 و76 من املباراة التي أقيمت 
في مدينة دريسدن األملانية، بينما ألغى طاقم التحكيم الذي 
أدار املباراة هدفا للمنتخب األميركي في الوقت بدل الضائع 
للمباراة بدعوى التسلل. وقالت بيا سوندهاج املديرة الفنية 
للمنتخب األميركي »إنها املباراة األولى في البطولة احلالية. 
واآلن سيصبح األمر أكثر سهولة. نشعر بالسعادة وسجلنا 
هدفني رائعني«. وتلتقي اليوم كندا مع فرنس���ا واملانيا مع 

نيجيريا في اجلولة الثانية من املجموعة األولى.

ميسي يواصل تألقه في تدريبات األرجنتني استعدادا لكوبا أميركا )أ.پ(

)أ.ف.پ( فرحة العبات أميركا بهدف في مرمى كوريا الشمالية  

األرجنتني حتت ضغط هائل لفك
صيام عن األلقاب دام 18 عامًا

أميركا تسقط كوريا الشمالية 
بالقاضية في »مونديال السيدات«

غانسو يرث قميص العظماء 
ونيمار يرتدي القميص رقم 11

اس����تقر املدير الفني للمنتخب البرازيل����ي لكرة القدم مانو 
مينزيس على أن يرتدي العبه باولو إنريكي غانسو القميص 
رقم 10 خالل مش����اركة الفريق في بطولة )كوبا أميركا( بينما 
سيرتدي زميله نيمار القميص رقم 11. وأرسل االحتاد البرازيلي 
إل����ى احتاد كرة القدم بأميركا اجلنوبي����ة )كومنيبول( القائمة 
النهائية للمنتخب البرازيلي وأرقام قمصان الالعبني خالل البطولة 
الت����ي يدافع فيها الفريق عن اللقب الذي توج به في البطولتني 
املاضيتني. ويرتدي غانسو، جنم هجوم فريق سانتوس البرازيلي، 
قميص العظماء التاريخي الذي يحمل الرقم 10 بينما سيرتدي 
نيمار زميله في سانتوس واملنتخب البرازيلي )راقصو السامبا( 
القميص رقم 11 الذي ارت����داه روبينيو في بطولة كوبا أميركا 
املاضية عام 2007.بينما سيرتدي روبينيو هذه املرة القميص 
رقم 7 كما سيرتدي داني ألفيس جنم برشلونة االسباني وظهير 
أيسر الفريق القميص رقم 2 بعدما ارتدى القميص رقم 13 في 
البطولة املاضية بينما سيحصل زميله مايكون على القميص 
رقم 13.ويبدو أن هذه التعديالت في أرقام الالعبني ستسفر عن 
مشاركة املنتخب البرازيلي في مباراته أمام ڤنزويال يوم األحد 
املقبل بتشكيل أساسي يتكون من العبني يرتدون قمصان لعب 

من الرقم 1 إلى 11 على الترتيب.

االحتاد املكسيكي استبعد املتورطني في الفضيحة اجلنسية

أبرزهم الصاعدون باريوس وكاڤاني وفالكاو وغانسو ولوكاس ونيمار وسانشيز

العار يالحق 8 العبني مكسيكيني قبل انطالق »كوبا أميركا«

»كوبا أميركا« بطولة املواهب الواعدة

تلطخ����ت س����معة املنتخب 
املكسيكي بسبب فضيحة جنسية 
مدوية قبل مشاركته في نهائيات 
كأس امي����ركا اجلنوبي����ة لكرة 
القدم )كوبا اميركا( املقررة في 
االرجنتني م����ن 1 الى 24 يوليو 
املقبل. واستبعد االحتاد املكسيكي 
8 العبني سمحوا بدخول »نساء« 
قدمتهم وسائل االعالم املكسيكية 
على انهن »مومسات«، الى غرفهم 
التي تعرضت الحقا الى السرقة 
بحسب ادارة فندق اقامتهم في 
كيتو والت����ي رفضت حتمل اي 
مسؤولية تتعلق بهذه القضية. 
وه����ي ثاني فضيحة جنس����ية 
تض����رب املنتخب املكس����يكي، 
ايقاف  ففي سبتمبر املاضي مت 
11 العبا ملدة 6 أش����هر مع فرض 
غرامات مالية بحقهم بينهم مهاجم 
ارس����نال االجنليزي كارلوس 
ڤيال والعب غالس����كو رينجرز 
ايفراين خواريز  االسكوتلندي 
بس����بب مش����اركتهم في حفلة 
غير مرخصة ضمت مومس����ات 
ومثليني لالحتفال بفوزهم في 
مباراة ودية. الفضيحة اجلديدة 

تش����هد بطول����ة كأس االمم 
االميركية اجلنوبية لكرة القدم 
)كوبا اميركا( التي تستضيفها 
االرجنتني م����ن يوم غد اجلمعة 
وحتى 24 يوليو املقبل مشاركة 
جن����وم م����ن الط����راز الرفي����ع 
امث����ال االرجنتين����ي ليوني����ل 
ميس����ي والبرازيل����ي روبينيو 
واالوروغوياني دييغو فورالن 
وغيرهم، لكنها تعرف في املقابل 
مشاركة جنوم صاعدين وواعدين 
فج����روا مواهبهم ف����ي صفوف 
انديتهم هذا املوسم وألهبوا سوق 
االنتقاالت وبامكانهم نقل عدوى 
هذا التألق الى بطولة كوبا اميركا 

مع منتخبات بلدانهم.
٭ لوكاس باريوس )پاراغواي 
� 26 عام����ا(: بع����د تنقله بضع 
س����نوات في امي����ركا اجلنوبية 
)مبا فيها اللعب مع كولو كولو 
التشيلي عام 2008 حيث سجل 
37 هدفا ف����ي 38 مباراة(، حزم 
هذا املهاجم الذي ولد ونشأ في 
االرجنت����ني، حقائبه لالنضمام 
الى بوروسيا دورمتوند االملاني 
عام 2009. س����جل 35 هدفا في 
موسمني في البوندسليغا وساهم 
في تتويج فريقه بلقب الدوري 

عام 2011.
٭ ادينسون كاڤاني )اوروغواي 

متطرقا الى ان فرضية »مفاتيح 
مسروقة سلمت إلى املتواطئني« 
لتسهيل سرقة الالعبني عندما لم 

يكونوا متواجدين في الغرف.
ايناروت����ي »لقد  واض����اف 
الالعب����ون باخلطأ«،  اعت����رف 
مضيف����ا ان الالعب����ني الثمانية 
املوقوفني هم: اسرائيل خيمينيز 
ونيس����تور فيدريو وجوناثان 
دوس سانتوس وماركو فابيان 
وخورخ����ي هرنانديز وخافيير 
كورتيس ونيستور كالديرون 
وداڤيد كابريرا. ويعتبر جوناثان 
دوس س����انتوس الع����ب فريق 
رديف برشلونة االسباني احد 
النجوم الصاعدة في سماء الكرة 
املكسيكية. ش����قيقه جيوڤاني 
املعار املوسم املاضي الى راسينغ 
سانتاندر االسباني لم يتورط في 
انها ضربة موجعة  الفضيحة. 
للمكس����يك التي تلعب في كوبا 
امي����ركا في املجموع����ة الثالثة 
الى جان����ب تش����يلي والبيرو 
واالوروغواي. مباراتها االولى 
ستكون امام تشيلي في الرابع 

من يوليو املقبل.

الركض بالكرة مسافات طويلة. 
يحلم اآلن باللعب في أوروبا.

٭ نيمار )البرازيل � 19 عاما(: 
ل���م يبل���غ حت���ى اآلن 20 عاما، 
لكن نيمار دا س���يلڤا سانتوس 
جونيور يعتبر ظاهرة فنية بنكهة 
»السامبا« ويقارن بكبار الالعبني 
وباتت االندي���ة الكبرى تتهافت 
على احلصول على خدماته. قدم 
موسما سحريا رغم بعض املشاكل 
التأديبية في النادي: سجل هدفه 
الدولي االول في اول مباراة دولية 
في اغس���طس 2010، وقاد فريقه 
الى الفوز بلقب بطولة باوليستا، 
وكأس اميركا اجلنوبية للشباب 
حتت 20 عاما مع لقب افضل العب 
وافضل هداف، ثم توج مع فريقه 
بلقب كأس ليبرتادوريس بتسجيله 

هدفا في اياب الدور النهائي.
٭ الكسيس سانشيز )تشيلي � 22 
عاما(: شهد هذا املهاجم الصغير 
احلج����م )1.71م و68 كلغ( والدة 
ثانية في 27 فبراير 2011. في ذلك 
اليوم، سجل اربعة اهداف »سوبر 
هاتريك« مع فريقه اودينيزي في 
املباراة التي سحق فيها باليرمو 7 
- 0 في الكالتشيو. أنهى سانشيز 
املوسم برصيد 12 هدفا، وأصبح 
هدفا رئيسيا لألندية األوروبية 

الكبرى.

املاضي. واك����د مدير املنتخبات 
املكسيكية هيكتور غونزاليس 
الثمانية  الالعبني  ايناروتي ان 
»خرقوا انظمة اللعبة ومت وقفهم 
ملدة 6 اشهر«. وسمح الالعبون 
بدخول »نساء« الى غرفهم التي 
تعرضت الحقا الى السرقة )مال 
ومعدات الكترونية( بحسب ادارة 
الفن����دق التي رفضت حتمل اي 
مسؤولية تتعلق بهذه القضية. 
الفني  وعندما تق����دم اجله����از 
للمنتخب املكس����يكي بشكوى 
الى ادارة الفندق قامت االخيرة 
باللجوء الى الكاميرات فأظهرت 
الصور دخول وخروج الالعبني 
م����ع الفتيات، واك����د مصدر في 
البداية  االحتاد املكس����يكي في 
ان االمر يتعلق ب� 7 العبني قبل 
ان يعلن الحقا انهم 8. النس����اء 
املتهم����ات مت تقدميهم من قبل 
العديد من الصحف املكسيكية 
انهن »مومسات« استنادا  على 
الى تصريح����ات روبرتو راميا 
مدير الفندق الذي استخدم هذا 
املصطلح، منددا بالعثور على 
الواقيات الذكرية في غرف الالعبني 

والكأس احمللية.
٭ غانسو )البرازيل � 21 عاما(: 
يعتب����ر باولو هنريكي دي ليما 
امللقب بغانسو )»االوز« بسبب 
بنيته اجلس����دية( صانع العاب 
من طينة النجوم احلاملني للرقم 
10، يتوق����ع ان يك����ون الركيزة 
البرازيلي،  االساسية للمنتخب 
وهو االن لفت انظار كبار االندية 
االوروبية. فجر مواهبه عام 2010 
في صفوف فريقه سانتوس ضمن 
الرباعي الرهيب )روبينيو ونيمار 
واندريه( قبل تعرضه الصابة 
أواخر  الركب����ة في  خطيرة في 
أغسطس املاضي. عاد »املايسترو« 
الى املالعب ف����ي مارس املاضي 
وتعرض مرة اخرى الى االصابة 

لكنها كانت بسيطة.
٭ ل����وكاس )البرازي����ل � 18 
عاما(: حقق لوكاس رودريغيز 
مورا دا سيلڤا، الذي يعتبر صانع 
االلعاب الدولي الفرنسي السابق 
زين الدي����ن زيدان مثله االعلى، 
صعودا صاروخيا: حجز مكانه 
اساسيا في تشكيلة ساو باولو في 
اغسطس 2010، واحتفل مبباراته 
الدولية األولى في مارس 2011. 
ميل����ك لوكاس امللق����ب ب� »فتى 
الش����باك« بنية جسدية نحيفة 
)1.72م( س����ريع ومراوغ يهوى 

تش����كل ضربة قوية للمنتخب 
ب�ال� »تري«  امللقب  املكس����يكي 
ألنها تأتي في وقت التزال فيه 
البالد تعيش نش����وة التتويج 
بلقب الكأس الذهبية املخصصة 
ملنتخب����ات منطقة الكونكاكاف 
الش����مالية والوسطى  )اميركا 
والكاريبي( االحد املاضي على 
حساب الواليات املتحدة 4 - 2 

في املباراة النهائية.
وكان االحتاد املكسيكي قرر 
ان يرسل الى كوبا اميركا منتخب 
ش����باب حتت 22 عام����ا معززا 
بخمسة العبني من املنتخب االول، 
وذلك حفاظا على العبي املنتخب 
االول كي ال يشاركوا في بطولتني 
كبيرتني في مدى شهرين.وسيدفع 
هؤالء الالعبون الشباب الثمانية 
الثمن غاليا ليعرفوا معنى كلمة 
»االنضباط« حيث قرر االحتاد 
املكس����يكي وقفهم ملدة 6 اشهر 
باالضافة الى دفع غرامة بقيمة 
4170 دوالرا، وذلك بعد تورطهم 
بحادثة في احد الفنادق مبدينة 
كيتو بعد فوزهم في مباراة دولية 
ودية على االكوادور 1 - 0 السبت 

� 24 عاما(: إذا كان نابولي ضمن 
تأهله ال����ى دوري ابطال اوروبا 
املوس����م املقب����ل، ف����ان الفضل 
يعود بش����كل كبير الى مهاجمه 
ال� »مات����ادور« كاڤاني، صاحب 
املركز الثاني على الئحة الهدافني 
في الكالتشيو برصيد 26 هدفا 
متقدما على مهاجمني من العيار 
الثقيل. كاڤاني مهاجم متكامل، 
يسجل األهداف بالرأس وبالقدمني 
اليسرى واليمنى وفي الوقت بدل 
الضائع، ومن التسديدات البعيدة، 
الكثيرة  الى حتركاته  باالضافة 
في ارضية امللعب وحس متركزه 

لطلب الكرات. 
٭ فالكاو )كولومبيا � 25 عاما(: 
فرصته لرد االعتبار. تعرض فاكاو 
امللقب ب� »النمر« النتقادات كثيرة 
في كولومبيا بس����بب مس����تواه 
املتواضع الذي انعكس سلبا على 
منتخب بالده، وبالتالي فشل في 
حجز بطاقته الى مونديال 2010، 
لكنه تألق هذا املوسم بشكل كبير 
مع فريقه بورتو البرتغالي وقاده 
الدوري  بألق������اب  التتويج  الى 
احملل����ي حي����ث س����جل 16 هدفا 
والدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
بتسجيله 17 هدفا )رقم قياسي( 
بينه����ا هدف الفوز ف����ي املباراة 
النهائية عل����ى براغا البرتغالي، 

مدير املنتخبات املكسيكية هيكتور غونزاليس ايناروتيالعبو املكسيك لم يواصلوا احتفاالتهم بالكأس الذهبية بعد تورط العبيهم في فضيحة

نيمار لوكاس باريوس ادينسون كاڤاني

جوناثان دوس سانتوس

الكسيس سانشيز
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مان يونايتد يضم دي خيا رسميًاالرياضية
انضم حارس مرمى اتلتيكو مدريد االسباني داڤيد دي خيا الى صفوف مان يونايتد بطل اجنلترا لكرة القدم 
ملدة خمسة مواسم بعدما اكد االخير توصله الى اتفاق مع النادي االسباني لضمه الى صفوفه. وكان احلارس 
الشاب )20 عاما( اعلن تلقيه عرضا من النادي االجنليزي وكتب على موقع »تويتر«: »حصلت على دعوة من 
مان يونايتد للتعرف الى النادي واملدينة برفقة عائلتي، ولتقدمي عرض لي«. وكان السير اليكس فيرغسون 
مدرب »الشياطني احلمر« قال سابقا »يعمل النادي على جلب دي خيا منذ فترة. لقد رصدناه وحددنا اختيارنا«. 
وتابع فيرغسون »انه حارس شاب، سريع، هادئ، ميلك حضورا مميزا وهو بديل رائع لفان در سار«.


