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القادسية يخطف السوري سوما بعد مفاوضات جادة مع الساملية وناٍد إماراتي
ظهوره مبستوى مميز وتلقيه 
العديد من العروض وكان مصرا 
على أن يكون العقد ملدة موسم 
او موسمني على أقصى تقدير 
إال أن رغبة الالعب في االنضمام 
للقادسية بسبب شهرة النادي 
الذي لعب له مواطناه فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني جعلته 
التوقيع لألصفر  يوافق على 

دون تردد. 
إدارة  أن  وعلمت »األنباء« 
الساملية كانت واثقة من إمتام 
أم���س ولكنها  الصفقة حتى 
فوجئ���ت بتوقي���ع الالع���ب 
للقادسية، حيث كان السماوي 
ينوي ضمه ملعسكر الفريق في 
التشيك 15 الشهر اجلاري وقد 
شرعت في اجراءات استخراج 

ڤيزا له.
عبدالعزيز جاسم   ٭

الالعب خالل اليومني املقبلني 
إال أن سوما فاجأهم بأنه ميلك 
عرضا إماراتيا وسينظر فيه ثم 

يبلغهم بقراره النهائي.
القادسية  وذكر مصدر في 
إن إدارة النادي رفضت الدخول 
الالعب في  في مفاوضات مع 
البداية احتراما إلدارة الساملية 
بع���د علمه���ا بأن الس���ماوي 
يفاوضه، ولكن عندما علموا 
أن سوما تلقى عرضا من أحد 
األندية اإلماراتية وسيفاضل 
بني العروض دخلوا في خط 
املفاوض���ات ورفع���وا القيمة 

املالية لالعب.
وكان العائ���ق الوحيد في 
الصفق���ة هو اعت���راض والد 
الالعب عل���ى التوقيع ملدة 5 
مواسم بالقيمة نفسها وهو ما قد 
يضر بالالعب مستقبال في حال 

وقع العب املنتخب األوملبي 
الس���وري ونادي الفتوة عمر 
سوما رسميا مع القادسية ملدة 
5 سنوات مقابل 750 ألف دوالر، 
وذلك عصر أمس في معسكر 
املنتخ���ب األوملبي الس���وري 
بدمشق ليكون ثالث محترف 
يتعاقد معه األصفر هذا املوسم 
بعد اجلزائري س���ليم عراش 

والليبي محمد زعبية.
ووض���ع س���وما نادي���ي 
القادسية والساملية في مأزق 
كبي���ر حيث س���بق ان وافق 
الالعب على ع���رض قدمه له 
السماوي عندما كان في الكويت 
مع األوملبي السوري، ومتثل 
العرض في ضمه ملدة موسم 
واح���د مقاب���ل 85 ألف دوالر 
وانتهت املفاوضات على ذلك، 
سوما.. قدرة هجومية مخيفةاحملترف السوري عمر سوما ثالث محترف يوقع للقادسيةوكان الساملية في انتظار توقيع 

 تأه���ل املنتخ���ب البرازيلي 
إلى دور الثمانية لبطولة كأس 
العالم للناشئني )حتت 17 عاما( 
بتغلبه على نظيره اإلكوادوري 
2-0 في مباراتهما بدور الستة 
عشر للبطولة املقامة حاليا في 

املكسيك.
وافتتح النجم البرازيلي اجلديد 
ادميلسون الهدف األول للمباراة 
في الدقيقة 16 ثم أضاف زميله 
ليو الهدف الثاني في الدقيقة 87 
من املباراة التي أقيمت على ستاد 

مدينة غواداالخارا.
ويلتق���ي املنتخب البرازيلي 
في دور الثمانية مع اليابان التي 

سحقت نيوزيلندا 0-6.
وحجزت أوزبكستان مقعدها 
في دور الثمانية بفوز ساحق على 

نظيره أستراليا 0-4.
وتلتقي أوزبكستان في دور 
الثماني���ة مع أوروغ���واي التي 

هزمت الكونغو 1-2.

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند 
حامل لق����ب الدوري األملاني لكرة 
القدم عن رحيل مهاجمه البلغاري 
الدولي دمييت����ار راجنيلوف إلى 
انيرج����ي كوتبوس على س����بيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد. وقضى 
راجنيلوف املوسم املاضي معارا 
إلى مكابي تل ابيب اإلس����رائيلي 
بعدما فشل في إيجاد مقعد ثابت 
في التشكيل األساسي لدورمتوند. 
ثم عاد إلى صفوف كوتبوس الذي 
كان لعب له بني عامي 2007 و2009، 
وسجل 15 هدفا خالل 49 مباراة.

قرر مجلس ادارة احتاد اليد في 
الذي عقد مساء  اجتماعه املطول 
امس االول اعادة تش����كيل جلانه  
بناء على طلب االعضاء السبعة 
الذين اجتمعوا منفصلني وقرروا 
املطالبة بتعديل اللجان. ومت تكليف 
رئيس االحتاد الفريق متقاعد ناصر 
صالح رئيسا للجنتي املسابقات 
والتدريب على ان يختار اعضاء 
اللجنتني، فيما مت تس����مية جديع 
املطيري عضو مجلس االدارة مقررا 
للجنة التدريب وبقي محمد الهولي 
رئيسا للجنة احلكام على ان يختار 
اعضاء اللجنة الحقا ويتم عرضها 
على مجلس االدارة للمصادقة عليها 
. كم����ا اختير خال����د عبدالقدوس 
عضو مجلس االدارة رئيسا للجنة 
العالقات العام����ة على ان يختار 
اللجنة  اللجنة. وت����رأس  اعضاء 
االدارة  االعالمية عض����و مجلس 
محمد احلميدي. ومت اس����تحداث 
اللجنة املالية برئاسة فيصل باقر 
امني الصندوق وعبيد املياس عضو 
مجل����س االدارة مقررا لها على ان 

يتم اختيار االعضاء الحقا.

تفوق سندرالند االجنليزي 
على اندية ارس���نال وليڤربول 
وتوتنهام وجنح في إمتام صفقة 
التعاقد مع املهاجم الواعد كونور 
ويكهام )18 عاما( من ايبسويتش 
تاون من الدرجة األولى. وبلغت 
قيم���ة الصفقة 8.1 ماليني جنيه 
استرليني )13 مليون دوالر(، وقد 

تصل الى 12 مليون جنيه.

البرازيل إلى دور 
الثمانية مبونديال 

الناشئني

دورمتوند يعير 
راجنيلوف 

إلى كوتبوس

احتاد اليد يعيد 
تشكيل جلانه

سندرالند يتعاقد 
مع ويكهام

يلتقي اليوم اليابان مع املكسيك في الساعة 
4 عصرا على اجلزيرة الرياضية +4 فيما يلعب 
نيوزيلندا مع اجنلترا الساعة 7:15 على اجلزيرة 

الرياضية +4 في كأس العالم للسيدات.
إلى ذلك، واصل منتخب كوريا الشمالية لكرة 
القدم تفجير املفاجآت في البطولة، حيث أكد 
املدير الفني للفريق أن عددا من العباته تعرضن 
لصاعقة رعدية قبل احلضور إلى أملانيا مما ألقى 
بتأثيرات سلبية على أداء الفريق في البطولة 
احلالية. واستهل الفريق مسيرته في البطولة 
احلالية بالهزمية 0 � 2 أمام املنتخب األميركي 
ضمن منافسات املجموعة الثالثة في الدور األول 
للبطولة. وقال كوانغ كيم مني مدرب الفريق، 
في تصريحات صحيفة، »تعرضت حارس���ة 
املرمى وأربع العبات أخريات لصاعقة رعدية 
قبل السفر إلى أملانيا، وتعاني الالعبات حاليا 

من تأثير هذه الصاعقة عليهن بدنيا«.
وكان���ت النرويج فازت عل���ى غينيا 1 � 0، 

والبرازيل هزمت استراليا بالنتيجة ذاتها.

من جهة اخ���رى، أكدت العبة ك���رة القدم 
البرازيلية الش���هيرة مارت���ا أن الطاقم الفني 
ملنتخب بالدها يحظر على العبات الفريق أي 
عالقات جنس���ية خالل مشاركتهن في بطولة 
كأس العالم السادسة للسيدات واملقامة حاليا 

في أملانيا.
وأوضحت مارتا في مقابلة نشرتها صحيفة 
»بيلد« األملانية »ومع ذلك، سأظل حية.. باإلضافة 

لذلك، مع من ميكننا ممارسة اجلنس هنا«.
ومتثل مارتا )25 عاما( أكثر العبات البطولة 
احلالية لفتا لألنظار حيث توجت بلقب أفضل 
العبة في العالم على مدار السنوات ال� 5 املاضية 
على التوالي كما يقارنها كثيرون بنجم كرة القدم 
األرجنتيني الشهير ليونيل ميسي الفائز بلقب 
أفضل العب في العالم خالل العامني املاضيني. 
وأوضحت مارتا أنها حترص دائما على طالء 
أظافر أصابع اليد باللون األزرق أو األصفر لوني 
العلم البرازيل���ي الفتخارها بكونها برازيلية 

وإحدى العبات املنتخب البرازيلي.

العبات النرويج وغينيا في »معركة« على الكرة  )أ.ف.پ(

منع البرازيليات من العالقات اجلنسية في مونديال السيدات

اليابان تواجه املكسيك ونيوزيلندا تلتقي إجنلترا

ميالن يستبعد مفاوضة فابريغاس أو كاكا

اتهام مالك برمنغهام بغسيل األموال

ليل يتعاقد مع روزنهال وإينياما

فرينغز إلى تورنتو الكندي

أكد نائب رئيس ن���ادي ميالن حامل لقب 
الدوري اإليطالي لكرة القدم أدريانو غالياني 
عبر املوقع الرسمي للنادي أن فريقه لن يتعاقد 
مع االس���باني الدولي سيسك فابريغاس جنم 

وسط ارسنال اإلجنليزي.
وقال غالياني »فابريغاس لن ينضم الينا ألنه 
سيرحل إلى ناد آخر«. وأثيرت تكهنات واسعة 
في وسائل اإلعالم حول قرب عودة فابريغاس 
إلى برشلونة االسباني، بعد رحيله عن النادي 

في 2004. ويسعى نادي ميالن إلنعاش صفوفه 
مبجموعة بارزة من الالعبني، من بينهم جنم 

نابولي ماريك هامسيك.
وأوضح غالياني »ال يوجد أي احتمال في 
تقدم ميالن بعرض ال يدحض لهامسيك قد يفاجئ 

رئيس نابولي اوريليو الورينتيس«.
واستبعد غالياني إمكانية عودة البرازيلي 
كاكا من صفوف ريال مدريد، مشيرا »ال يوجد 

أي احتمال في عودة كاكا«.

مثل مالك نادي برمنغهام اإلجنليزي لكرة 
القدم كارس���ون ييوجن كاسينج أمام محكمة 

بهونغ كونغ أمس بتهمة غسيل األموال.
وأعلنت الشرطة أن ييونغ )51 عاما( اعتقل 
في منزله بهونغ كونغ األربعاء وأمضى ليلة قيد 
االعتقال قبل اصطحابه إلى احملكمة الشرقية 
باملدينة صباح أمس. ووجهت خمسة اتهامات 
تتعلق ب� »التعامل مع ملكية معروف عنها أو 
يعتقد أنها متثل عائدات جرمية يعاقب عليها 
القان���ون«. وتصل قيمة هذه امللكية ملا يعادل 

95 مليون دوالر أميركي، بحسب الوثائق التي 
قدمها ممثلو اإلدعاء إلى احملكمة. وكان ييونغ، 
مصفف شعر س���ابق، قد استحوذ على نادي 
برمنغهام بشرائه حصة األغلبية عام 2009، 
قائال إنه يريد توطيد العالقات بني كرة القدم 

اإلجنليزية والصينية.
وال يعرف الكثير عن مصدر ثروة ييونغ، 
ولكن يقال إنه جمع ثروته عن طريق االستثمار 
في شراء االسهم الصغيرة في منتجع املراهنات 

ماكاو خالل التسعينيات.

تعاقد ليل الذي توج املوسم املنصرم بلقب 
الدوري الفرنسي للمرة االولى منذ 1954، نهائيا 
مع املدافع التشيكي املخضرم دافيد روزنهال ملدة 
3 اعوام بعد ان لعب االخير في صفوفه املوسم 

املاضي على سبيل االعارة من هامبورغ االملاني. 
واعلن ليل في موقعه على شبكة االنترنت ايضا 
انه ضم احلارس النيجيري فينسنت اينياما 

من هابويل تل ابيب االسرائيلي.

أعلن ن���ادي تورنتو الكندي لكرة القدم عن 
تعاقده مع العب خط الوسط األملاني املخضرم 
تورسنت فرينغز كما قدمه مسؤولو النادي إلى 
وسائل اإلعالم رسميا. وترك فرينغز )34 عاما( 
فيردر برمين األملاني لينضم إلى تورنتو الذي 
ينافس في الدوري األميركي للمحترفني حيث 

يعمل مواطنه يورغن كلينسمان، املدير الفني 
الس���ابق للمنتخب األملاني، مستش���ارا لنادي 
تورنتو. وميتد عقد فرينغز مع تورنتو لعامني 
ونصف العام. وقال الالعب: »لم يكن القرار صعبا. 
كان أول اتص���ال لي بالنادي الكندي عن طريق 

كلينسمان الذي حتدث جيدا عن الفريق«. 

جامعة »سترلينغ« منحته الدكتوراه الفخرية

فيرغسون واثق من ضم نصري ملان يونايتد

بالثقة في قرب انتقال الالعب 
لصفوف الفريق مقتنعا بأن 
فينغر س���يفضل في النهاية 
احلصول عل���ى مقابل مادي 
كبير لالعب ب���دال من تركه 
يذهب دون مقابل على اإلطالق 

في الصيف املقبل.
وكان نص���ري انضم إلى 
أرس���نال قادما من مرسيليا 
الفرنس���ي قبل ثالثة أعوام 
مقابل 12 مليون إس���ترليني 

)19 مليون دوالر(.
إلى ذل���ك، منحت جامعة 
سترلينغ االجنليزية الدكتوراه 
الفخرية للمدرب فيرغسون، 
كما شارك جنوم مان يونايتد 
في افتتاح مدرسة في جاكرتا 

االندونيسية.

مليون جنيه إسترليني )32 
مليون دوالر( لضم نصري.

وبدا فيرغسون هادئا متاما 
أمام  الفت���رة املاضية  خالل 
أكد  الذي  تصريحات فينغر 
أنه ال مجال النتقال نصري 
)24 عاما( من أرسنال إلى مان 

يونايتد.
وسيكون املوسم املقبل هو 
األخير بالنسبة لنصري في 
عقده مع أرس���نال، ويسعى 
الالعب لدراس���ة أي عروض 
قد يتلقاه���ا من أندية أخرى 
قبل أن يقرر متديد عقده مع 

ناديه احلالي.
وأش���ارت »صن« إلى أن 
نصري مييل لالنتقال إلى مان 
يونايتد مما يشعر فيرغسون 

الفني لنادي  أعرب املدير 
مان يونايتد اإلجنليزي لكرة 
القدم سير أليكس فيرغسون 
عن اعتقاده بأنه يستطيع ضم 
الفرنسي سمير نصري من 
ناديه احلالي أرس���نال حتى 
لو كان ذلك ضد رغبة مدربه 

أرسني فينغر.
الدخول  وقرر فيرغسون 
في سباق ضم نصري، الذي 
يسعى لالنتقال من أرسنال، 
بعدما أعلن جاره مانشستر 
س���يتي ع���ن س���عيه لضم 

الالعب.
وذك���رت صحيفة »صن« 
البريطانية ان مان يونايتد منح 
الضوء األخضر لفيرغسون 
للتق���دم بع���رض قيمته 20 

)أ.ف.پ( مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون مرتديا زي الدكتوراه  

بواس: يجب الفوز بالبطوالت للبقاء في تشلسي

ليس هنا لعرقلة عمل املدرب، 
ولكن ملساعدة النادي«.

وتابع بواس الذي قاد بورتو 
الى الثالثية )الدوري والكأس 
الدوري  احملليني ومس����ابقة 
االوروبي »يوروبا ليغ«(: »ال 
أرى ملاذا ال ميلك املدرب رقابة 
على االنتق����االت؟ انه النادي 
الذي يرغب اجلميع في اللعب 
في صفوفه، لذلك يجب علينا 
اتخاذ القرارات الصائبة عندما 
نقوم بالتعاقدات«. واكد بواس 
ان االيطالي روبرتو دي ماتيو 

سيكون مساعدا له.

ميانع في العم����ل الى جانب 
الهولن����دي غ����وس هيدينك 
الذي درب تشلسي مؤقتا اثر 
اقالة البرازيلي لويز فيليبي 
س����كوالري عام 2009 والذي 
املدير  يرشح لشغل منصب 

الفني في صفوف تشلسي.
واضاف في معرض تعليقه 
عن االنباء التي اوردتها وسائل 
االع����الم بخص����وص تعيني 
هيدينك مدي����را فنيا: »نحن 
بصدد إع����ادة هيكلة النادي. 
وليست عندي مشكلة للعمل 
م����ع مدير فني مع العلم بانه 

اندريه  البرتغالي  اعترف 
فياس ب����واس املدرب اجلديد 
لنادي تشلسي وصيف بطل 
الدوري االجنليزي لكرة القدم 
بأن����ه يتعني عليه  في لندن 
»الفوز بالبطوالت بسرعة« 
كي يحتفظ مبنصبه في الفريق 
اللندني. وقال بواس في اول 
مؤمتر صحافي له في لندن: 
»يطالبونني بالفوز بسرعة مع 
هذا النادي. االمر ذاته بالنسبة 
الى اي فريق كبير، يجب ان 

نفوز في جميع االسابيع«.
الذي كان  املدرب  واضاف 
ضمن اجلهاز التدريبي ملواطنه 
امللقب ب�  جوزيه موريني����و 
»املتميز رق����م واحد« عندما 
كان االخير يدرب تشلس����ي 
قب����ل اقالته من قب����ل املالك 
الروس����ي رومان  امللياردير 
ابراموفيت����ش عام 2007، »ال 
مفر، وس����أفاجأ أذا بقيت في 
الفوز.  منصبي دون حتقيق 
البد لي من الفوز، وهذا ما هو 
منتظر مني. من يتوقع البقاء 
الفوز بأي  في تشلسي دون 
بطولة؟ جميع املدربني الذين 
جلسوا في هذا املكان على مدى 
السنوات السبع املاضية كان 
هدفهم الفوز بالبطوالت. وأنا 

لست مختلفا عنهم«.
وتابع ب����واس )33 عاما( 
»اهداف النادي نعرفها جميعا، 
وهي حتقيق أقصى قدر من 
النجاح«، مش����يرا الى انه ال 

مدرب تشلسي البرتغالي بواس يعرض فانيلته في املؤمتر الصحافي  )أ.ف.پ(


