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35 اعلن نادي يوڤنتوس االيطالي تعيني الفرنسي جان كلود 
بالن رئيسا له خلفا جلوفاني كوبولي جيغلي.واشار املوقع 
الرس����مي لنادي السيدة العجوز الى ان بالن سيتسلم مهامه 
رسميا في 27 احلالي. وتأتي ترقية بالن الذي كان حتى االن 
يعمل مديرا عاما في النادي االيطالي العريق، في اطار جعل 
يوڤنتوس اكثر قدرة على املنافسة على مختلف االلقاب حسبما 

أعلن جون الكمان رئيس شركة اكسور التي متلك النادي.

عبر تاكيشي أوكادا مدرب منتخب اليابان عن 
ضيقه من اس����كوتلندا بعد أن تبني أنها س����تدفع 
بفريق من العبني غير أساسيني في مباراة الفريقني 
في كأس كيرين الودية مطلع األسبوع املقبل بعد 
انسحاب عدد ال يقل عن عشرة من العبيها. وكان 
دارين فليتشر قائد اسكوتلندا والعب وسط مان 
يونايتد واالن هاتون مدافع توتنهام هوتسبير أحدث 

املنسحبني من تشكيلة املدرب جورج بيرلي والتي 
سيغيب عنها أصال عدد من الالعبني األساسيني مثل 
كيني ميلر وجيمس مكفادن وجاري نايس����ميث. 
وانس����حب عدد كبير من العب����ي فريقي رينجرز 
وس����لتيك بس����بب اإلصابة وهو ما أجبر بيرلي 
على اختيار مجموعة العبني لم يسبق لهم اللعب 

للمنتخب الوطني.

مدرب اليابان غاضب من تشكيلة إسكوتلندا جان كلود بالن رئيسًا ليوڤنتوس

سفيركوش املصاب.
وسيس����تضيف منتخ����ب 
التش����يك نظيره الپولندي غدا 
قبل أن يواجه ايرلندا الشمالية 

بعد ذلك باربعة أيام.
وكان الفريق التش���يكي من 
املرشحني لبلوغ نهائيات كأس 
العال���م 2010 لكنه يواجه خطر 
اخلروج من التصفيات اذ يحتل 
املرك���ز الراب���ع ف���ي املجموعة 
االوروبية الثالثة متأخرا بفارق 
نقطتني عن سلوڤينيا التي حتتل 
املرك���ز الثان���ي املؤهل خلوض 
جول���ة فاصلة على م���كان في 

النهائيات.
وقد يش����ارك سيونكو )32 
عاما( العب كوبنهاغن الدمناركي 
ف����ي أول مباراة م����ع منتخب 
التشيك منذ ابريل املاضي بعد 
الذي  أن حل محل سفيركوش 
سيغيب عن الفريق بسبب اصابة 

في الركبة.

عبر ش����تيفان كيس����لينغ 
متص����در ترتيب هدافي بطولة 
املانيا لكرة القدم، عن خيبة أمله 
من تصرفات مدرب منتخب أملانيا 
يواكيم لوف الذي لم يستدعه 
الى مباراة روسيا ضمن تصفيات 
مونديال 2010 املقررة غدا، وقال 
كيس����لينغ لصحيف����ة »بيلد« 
االملانية الواس����عة االنتش����ار: 
»في األشهر الثمانية االخيرة، لم 
يتحدث معي لوف. من اجليد ان 

يعلم ويشاهد أين أصبحت«.
وسجل مهاجم باير ليڤركوزن 
6 أهداف في 8 مباريات لفريقه 
حتى االن في الدوري، ما وضع 
فريقه على رأس الئحة ترتيب 
البوندسليغه، لكنه لم يستدع 
الى تشكيلة املنتخب منذ فبراير 
2009 تاريخ خوضه ثاني مباراة 

دولية له.
وتابع كيسلينغ: »في جميع 
االحوال لن يؤدي هذا الى شيء، 

حتى لو حتدثنا ولم يستدعني 
بعدها«، معبرا ع����ن »خيبتي 

وغضبي«.
 من جهة أخرى، عبر حارس 
املانيا الس���ابق ينس ليمان )40 
عاما( عن دهشته من قرارت لوف 
في اختيار احلارس االساس���ي 
للمنتخ���ب، واعتماد رينيه أدلر 
حارس ليڤركوزن بني اخلشبات 

الثالث.
من جانبه، ضم مورتن اولسن 
مدرب منتخب الدمنارك الالعب 
يوهان ابسالونسن للتشكيلة 
ملواجهة الس����ويد غ����دا واملجر 
االربع����اء املقب����ل وس����ينضم 
ابسالونس����ن )23 عاما( العب 
اوينسي بدال من يسبر غرونكيار 
الذي انس����حب من تش����كيلة 
منتخب بالده بس����بب اصابة 

في الركبة.
وتتصدر الدمنارك املجموعة 
االوروبية االول���ى بالتصفيات 

برصيد 18 نقط���ة بفارق ثالث 
نقاط عن السويد صاحبة املركز 

الثاني.
 ويكف���ي الفوز غدا منتخب 

الى  التأهل  الدمنارك لضم���ان 
نهائي���ات كأس العالم، بدوره، 
قال االحتاد التشيكي في بيان إن 
ايفان هاسيك مدرب منتخب البالد 

اس���تدعى العب الوسط ليبور 
س���يونكو لالنضمام لتشكيلة 
الفريق قبل خوض اخر مباراتني 
في التصفيات بدال من فاتسالف 

استدعاء سيونكو لالنضمام للتشيك استعدادًا لخوض تصفيات مونديال 2010

كيسلينغ خائب وغاضب من لوف..وإبسالونسن ينضم للدنمارك 

مدرب املانيا يواكيم لوف يوجه الالعبني خالل حصة تدريبية  )أ.پ(

مدرب روسيا غوس هيدنيك مع العبيه قبل مواجهة أملانيا  )أ.پ( 

ماتشاال: نحترم نيوزيلندا 
ابدى م��درب منتخب البحرين، التش��يكي 
ميالن ماتش��اال، احترامه ملنتخ��ب نيوزيلندا، 
مؤكدا ان فريقه ام��ام فرصة تاريخية ال يجب 

ان يفوتها.
وتستعد البحرين الستقبال نيوزيلندا بطلة 
اوقيانيا الس��بت املقبل في مواجهة مرتقبة في 

ذهاب امللحق االخير املؤهل الى املونديال.
وقال ماتشاال في تصريح الى وكالة »فرانس 
برس« »نحترم منتخب نيوزيلندا ونعرف كل 
ش��يء عنه، لكنن��ا ال نريد ان نفق��د فرصتنا 

وسنكون متفائلني«.

وتاب��ع »معنويات الالعبني جيدة، س��نقاتل 
حتى النهاية من اجل املشاركة في كأس العالم، 
ولك��ن اذا كان منتخب نيوزيلن��دا افضل منا 

وتأهل فسنهنئه«.
وع��اد ماتش��اال ال��ى املاض��ي بقول��ه »ان 
تصفيات مونديال 2006 اصبحت من التاريخ، 
اعتقد ان لدينا االن س��تة او سبعة العبني فقط 
من املنتخب الذي ش��ارك في تلك التصفيات، 
وبالتأكيد فانهم لم ينسوا ماذا حصل معهم، اذ 
خاب املهم وبكوا بعد املباراة )اخلس��ارة امام 

ترينيداد وتوباغو 0-1 في املنامة(«.

وع���د رجل االعمال الس���عودي علي الف���راج املالك اجلديد 
لبورتس���موث االجنليزي، جماهير النادي بالعمل على اعادة 
الهيكلة، وتطوير البنى التحتية للنادي، بغية التطور وجلب 
االستقرار املالي، وذلك في تصريحه االول بعد شرائه من االماراتي 
سليمان الفهيم 90% من حصص النادي اجلنوبي.وقال الفراج 
ملوقع النادي الرسمي: »هدفنا هو وضع أسس ثابتة في جميع 
جوانب األعمال التجارية، بدءا من اعادة الهيكلة املالية للنادي. 
مجرد االنتهاء من هذه املهمة، بامكاننا تقييم مش���روعنا ببناء 

ملعب تدريبي جديد وتطوير ملعب فراتون بارك«.
وتابع الفراج: »م���ن أجل القيام بذلك، نحن بحاجة لتعاون 
كام���ل وتفهم من كامل االطراف، حت���ى نصل الى حل القضايا 

التجارية والتزامات النادي احلالية«.
وكان النادي ذكر الثالثاء املاضي في موقعه االلكتروني، ان 
املالك السابق الفهيم باع 90% من احلصص الى شركة »فالكوندرون 
ليميتد« التي ميلكها امللياردير الس���عودي الفراج، في خطوة 
س���تحرر األموال لدفع رواتب الالعبني واالداريني، وستنتشل 

النادي من تصفية محتملة جراء ديونه الضخمة.
وأضاف الفراج: »س���نعني فريقا مختصا الس���تعراض كل 
جوانب النادي والعمل الى جانب مدير الفريق التنفيذي بيتر 
س���توري. ستكون هناك اعادة هيكلة ملجلس االدارة. كنا نريد 
تسيير النادي منذ شهرين، وهذا موثق. كان باالمكان الضلوع 
أكثر في فترة االنتقاالت الصيفية، وتقوية الفريق. لسوء احلظ، 

لم نتمكن من ذلك، وخسرنا هذه الفرصة«.
ويعتبر الفراج أحد األس�����ماء املش������هورة في األوس���اط 
االقتصادي���ة والعقاري���ة وميل���ك حصة في ش���ركة س���ابك 

البتروكيميائية.
من جهته أعلن اإلماراتى س���ليمان الفهيم مالك نس���بة %10 
من حصص بورتسموث أنه يفضل تدعيم فريق الكرة بالنادى 
بالعبني عرب، خالل فترة االنتقاالت الشتوية احملددة في يناير 

املقبل.
وق���ال الفه���يم لوكال���ة األن�باء األملانية ب���دأت املفاوضات 
الفعلية مع املصري عمرو زكى العب نادى ويغان السابق والذى 
ميلك خب���رات جيدة في التعامل مع العبي الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
وأض���اف: س���أبذل قص���ارى جه����دي ف���ي الع����مل على 
االحتف���اظ باجلزائريني املدافع نذير باحلاج والعب الوس���ط 

حسن يبدا.

يراود البحريني���ني حلم التأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة 
الق���دم للمرة االول���ى في تاريخهم بعد ان توقف مش���وارهم عند 
احملطة االخيرة في التصفيات املاضية املؤهلة الى مونديال 2006 

في املانيا.
ويالحظ الق���ادم الى البحرين منذ الوهل���ة االولى، حتى ولو 
كان بعي���دا عن االجواء الرياضية، ان حدثا رياضيا مهما تنتظره 
البالد، فيلفت���ك حديث من هنا عن املنتخ���ب، وآخر عن حتقيق 

احللم بالتأهل.
وتستقل س���يارة االجرة فيحدثك س���ائقها عن امنيته برؤية 
منتخب بالده يش���ارك في املونديال، ال بل انه يتطرق الى االمور 
الفنية فيعتبر ان املنتخب يعاني من عدم وجود رأس حربة ميكنه 
ترجمة الفرص الى اهداف، ثم يشغل جهاز الراديو فيظهر االهتمام 

واضحا بالتمنيات بالنجاح للمنتخب
لفت منتخب البحرين االنظار في التصفيات املاضية املؤهلة الى 
مونديال 2006 في املانيا حني حجز بطاقته الى امللحق االس���يوي 
ملواجهة نظيره االوزبكستاني، فتابع مشوار النجاح وبلغ ملحقا 
آخر مع ممث���ل منطقة الكونكاكاف في حينه���ا منتخب ترينيداد 

وتوباغو.
اجناز البحرين في التصفيات السابقة كان حتت اشراف املدرب 
البلجيكي ل���وكا بيروزوفيتش، اما االن فيقود دفة القيادة الفنية 
مدرب محنك يلم املاما كبيرا بالكرة اخلليجية عموما والبحرينية 

بشكل خاص هو التشيكي ميالن ماتشاال.

استدعي حوالي خمسة االف عنصر من الشرطة من اجل احملافظة 
عل���ى االمن خالل املباراة املرتقبة بني املنتخب الروس���ي وضيفه 
االملاني.وقال نائب رئيس ش���رطة موسكو فياشيسالف كوزلوف 
ان حوالي خمسة االف عنصر سيقومون باحملافظة على االمن في 

محيط ملعب »لوجينيكي« في موسكو .

الفراج يعد بجلب االستقرار
المالي لبورتسموث

البحرين »حالمة« بين 2006 و2010

 5 آالف لحماية »لوجنيكي «

عالمية متفرقات

كشف مدرب منتخب اجنلترا السابق غلن هودل 
عن محاولة ارهاببة فاش���لة لتفجير دكة بدالء 
العبي منتخب اجنلترا واجلهاز الفني في كأس العالم 
1998 في فرنس���ا، أثناء مب���اراة اجنلترا وتونس في 
ال���دور االول، التي أقيمت على ملعب »فيلودروم« في 

مدينة مرسيليا.
تعرضت طائرة ركاب تقل منتخب اسكوتلندا لكرة 
الق��دم لهبوط متعثر في مط��ار هيثرو االجنليزي، 
بع��د ان كادت تصطدم بطائرة أخ��رى جاثمة على مدرج 
املط��ار، قبل ان يتجنب قبطانه��ا احلادث ويعاود اقالعها 

من جديد.
عانى االسباني رافايل نادال املصنف ثانيا في العالم 
للتغلب على االميركي جيمس باليك والتأهل الى 

الدور ربع النهائي من دورة بكني الدولية للتنس .
تقرر ايقاف االسبانية جوزفني اونيا عداءة سباقات 
احلواجز ملدة عامني بس��بب املنشطات بعدما الغت 
محكمة التحكيم الرياضية قرارات اتخذها بش��أنها احتاد 

العاب القوى في بالدها.
بدأت اللجنة االوملبي���ة االميركة عملية البحث 
عن مدير تنفيذي جديد لها بعد خمسة أيام من 
خسارة مدينة شيكاغو املفاجئة لشرف تنظيم دورة 

االلعاب االوملبية الصيفية في 2016.
قال ن��ادي ميالن املتعث��ر ب��دوري الدرجة األولى 
االيطال��ي مبوقعه على االنترنت إنه مدد تعاقده مع 

حارسه ماركو ستوراري حتى يونيو 2012.
أكد مسؤول أوكراني بارز أن استقالة وزير الرياضة 
الپولندي ميروسالف درزيفتشكي من منصبه لن 
تضر باستعدادات پولندا وأوكرانيا الستضافة كأس 

األمم األوروبية املقبلة


