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توقع العب وسط ارسنال االجنليزي الدولي الفرنسي 44
سمير نصري الغائب عن املالعب منذ يوليو املاضي بسبب 
اإلصابة، العودة الى صفوف فريقه اللندني في 25 أكتوبر 
اجلاري. وقال نصري )22 عام����ا( لصحيفة »ذي صن« 
البريطانية: »أتوقع ان انضم الى ارسنال نهاية األسبوع 
احلالي أو مطلع األسبوع املقبل. أعتقد انني سأشارك في 

مباراة وست هام في 25 الشهر اجلاري«.

أعلنت ش���ركة »جنمة«، الفرع التجاري لش���ركة 
»الوطنية لالتصاالت« باجلزائر، جتديد عقدها الدعائي 
مع أسطورة كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، ملدة 3 
سنوات أخرى. وانتهى عقد زيدان األول مع »جنمة« في 
مايو املاضي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف 
جاد في مؤمتر صحافي ان زيدان قرر التبرع بكامل مبلغ 

العقد ل� »مؤسسة زيدان«، ملساعدة األطفال الفقراء.

نصري يعود بعد 10 أيام زيدان يتبرع ألطفال الجزائر

عالمية متفرقات

ادخل رئيس اللجنة االوملبية السابق خوان انطونيو 
سامارانش )89 عاما( غرفة العناية الفائقة في مستشفى 
االميرة غريس دو موناكو في امارة موناكو بعد ان اصيب 
بوعكة صحية خالل مش���اركته في معرض سبورتيل 
الرياضي، يذكر ان س���امارانش ترأس اللجنة االوملبية 
الدولي���ة ملدة 21 عاما وهو تخلى عن منصبه في يوليو 

.2001

غرمت رابطة الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة 
العب »ويزاردز« غيلبرت أريناس وفريقه واشنطن ويزاردز 
مبلغ 25 ألف دوالر لعدم اتاحة اجراء املقابالت الصحافية معه، 
ومت تغرمي أريناس لرفضه مقابلة رجال االعالم الراغبني في 
اجراء لقاءات معه، كما مت تغرمي النادي لعدم االمتثال لقواعد 

الدوري في موضوع اجراء املقابالت.

بلغ الفرنسي غايل مونفيس املصنف احلادي عشر، 
الدور الثالث من دورة شنغهاي الصينية الدولية للتنس، 
احدى دورات املاسترز الكبرى والبالغة جوائزها 3 ماليني 
و240 الف دوالر، بعد فوزه على االسترالي ليتون هويت. 
وبلغ الدور ذاته االس���باني طوم���ي روبريدو املصنف 
الرابع عشر بفوزه على االملاني فلوريان ماير، والتشيكي 
توماس بيرديتش بفوزه على الروس���ي مارات ساڤني، 
وخرج من الدور الثاني االملاني طومي هاس واالسباني 

ديڤيد فيرر.

اعلن املالكم االيطالي جاكوبي فراغوميني انه سيدافع 
عن لقب��ه كبطل العالم في وزن اخلفي��ف الثقيل )تصنيف 
املجلس العامل��ي للمالكمة( امام املجري زولت ايردي في 21 
نوفمب��ر املقبل ف��ي مدينة كيل االملاني��ة. وكان هذا املالكم 
االيطالي املخضرم )40 عاما( احرز اللقب بفوزه على التشيكي 

رودولف كراجي في اكتوبر املاضي.

قررت الصين عدم تقديم ترش���حها الستضافة 
مدينتي هاربين وتشانغتشون لدورة االلعاب االولمبية 
الش���توية المقررة ع���ام 2018، رغ���م دعمها المبدئي 
سابقا بسبما ذكرت وسائل االعالم الرسمية. وكانت 
المدينت���ان أبدتا رغبتهم��ا الكبي��رة في اس���تضافة 
االلع���اب، لكن لن يتم تقديم طلب االس���تضافة قبل 
الموعد المحدد اليوم حسبما ذكرت صحيفة »بيجينغ 

ليغال ايفنينغنيوز«.

أليكس يجدد عقده مع تشلسي

حادث يهدد مشاركة ديڤيز في المونديال

هفوات فرديناند تحت مجهر كابيللو

وّق���ع املدافع البرازيل���ي أليكس عقدا جديدا مع نادي تشلس���ي 
االجنليزي لكرة القدم وكشف عن طموحه في املشاركة مع منتخب 
ب���الده في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا، ووقع اليكس 
)27 عام���ا( عقدا ملدة 4 اعوام بعد يوم واحد فقط من موافقة زميله 

املهاجم ساملون كالو على توقيع عقد جديد ل� 3 اعوام.
ويغيب اليكس عن املالعب منذ بداية املوس���م بسبب خضوعه 
لعملية جراحية في أعلى الفخذ، ولكنه يأمل في العودة الى صفوف 

الفريق في أقرب وقت ممكن.

أصيب مهاجم منتخب الواليات املتحدة تش���ارلي ديڤيز بكسور 
عدة في وجهه، وس���اقه اليمنى ومرفقه األيسر، كما تعرض لتمزق 
في املثانة اثر حادث سير رهيب تعرض له في العاصمة االميركية 
واش���نطن وتوفيت خالله احدى ركاب السيارة التي كان يستقلها، 
ووصفت حال »ديڤيز« باخلطرة بعد خضوعه جلراحات عدة استمرت 
اكثر من 5 س���اعات في مستشفى في العاصمة االميركية واشنطن، 

ولكنها مالت الى االستقرار الحقا.
وقال األطباء ان ديڤيز )23 عاما( س���يبقى في املستش���فى ملدة 
أسبوع على األقل، حيث يحتمل ان يخضع جلراحات جديدة إلصالح 

الكسور في وجهه ومرفقه املكسور.
وس���جل ديڤي���ز 4 أهداف ف���ي 17 مب���اراة دولية م���ع املنتخب 

األميركي.

ل���م يغض اإليطالي فابيو كابيللو م���درب منتخب اجنلترا لكرة 
القدم، النظر عن األخطاء التي ارتكبها قلب الدفاع ريو فرديناند في 
مباراة اجنلترا وأوكرانيا االخيرة ضمن تصفيات مونديال 2010، وكان 
فرديناند )31 عاما(، قلب دفاع مان يونايتد، قام بغلطة دفاعية ادت 
الى ارتكاب احلارس روب���رت غرين خطأ طرد على اثره في مباراة 
أوكرانيا، التي خس���رها منتخب األسود الثالثة 0 � 1، وقال كابيللو: 
»حتدثت مع ريو وس���ألته ماذا حصل امام أوكرانيا؟ وعن اللحظة 
التي احتبست فيها ركلة جزاء ضدنا«، وتابع املدرب االيطالي احملنك: 
»سأريه شريط املباراة مجددا كي يفهم ماذا حصل وسأريه األخطاء 

التي ارتكبناها«.

ڤان بومل وطوني عادا لبايرن ميونيخ وخسرا أمام ريغينسبورغ
عاد الهولندي مارك ڤان بومل 
قائ���د باي���رن ميوني���خ االملاني 
الى املالع���ب، حيث ش���ارك في 
أمام  مباراة ودية خسرها فريقه 
ريغينسبورغ من الدرجة الثالثة 
0-1. وكان ڤ���ان بومل الذي لعب 
ملدة 60 دقيقة تعرض لكسر في 
اصبع قدمه في املرحلة االولى من 
الدوري االملاني ضد هوفنهامي مطلع 
اغسطس املاضي، علما ان غيابه 
كان متوقع���ا مبدئي���ا بني 3 او 4 

اسابيع.
الفرصة في هذه  وقد سنحت 
املباراة ايضا لاليطالي لوكا طوني 
للعب ملدة طويلة بعد غيابه عن 
املالعب بس���بب إصابته في وتر 
اخيل، ومتكن من املشاركة في كامل 
املباراة دون ان يسجل كما حصل 
له في مباراتني سابقتني مع فريق 
االحتياط في النادي. وقال مدير 
النادي كريستيان نيرلينغر: »نحن 
مسرورون جدا ملشاركة ڤان بومل 
وطوني في هذه املباراة، اخلسارة 
ليست جميلة بالطبع، لكن النتيجة 
هي هامش���ية«. ويع���اود بايرن 
الدوري  ميونيخ منافس���اته في 
احمللي نهاية االس���بوع اجلاري 
بع���د توقف ملدة 10 أيام بس���بب 
التصفي���ات املؤهلة الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
ويغيب عن صفوف فريق املدرب 
لوي���س ڤان غال كل م���ن ايفيكا 
اوليتش واريني روب���ن وفرانك 
ريبيري بداعي االصابة. ويتوقع 
ان يستدعى ڤان غال لوكا طوني 
للمرة االولى هذا املوسم للعب امام 
فرايبورغ. ويتصدر باير ليفركوزن 
الدوري االملاني حاليا برصيد 20 
نقطة وبفارق 8 نقاط عن بايرن 

مهاجم بايرن ميونيخ لوكا طوني عاد من اإلصابةميونيخ.

ألمانيا تبحث عن بديل لمصر لمواجهته ودياً

الصحافة الكرواتية تتحدث عن رحيل بيليتش

تحذير بنيتيز بشأن إيماءة للحكم

يدرس احتاد كرة الق���دم األملاني البحث عن 
منتخب بديل ملصر ليكون طرفا ثانيا للمباراة 
الودية التي س���تخوضها أملانيا يوم 18 نوفمبر 
املقبل. وأرجع احتاد الكرة األملاني الس���بب إلى 
ظروف املنتخب املص���ري التي قد جتبره على 
لعب مباراة فاصلة أم���ام نظيره اجلزائري في 
تصفيات افريقيا املؤهلة لكأس العالم2010 بجنوب 

أفريقي���ا إذا فاز في مباراته املقبلة بفارق هدفني 
على اجلزائر. وذكر املس���ؤول االعالمي باحتاد 
الك���رة األملاني هارلد ش���تينجر في تصريحات 
لوس���ائل اإلعالم أن احتاد الكرة املصري أخطر 
نظيره األملاني بهذه االحتماالت التي قد تؤدي إلى 
البحث عن منتخب آخر خلوض مباراة جتريبية 

أخيرة خالل العام احلالي.

توقعت الصحف الكرواتية، التي 
انتقدت بشدة مدرب املنتخب سالفن 
بيليتش، في اآلونة االخيرة، رحيل 
هذا االخير على اثر مباراة الفريق 
ضد كازاخستان امس في منافسات 

املجموعة السادس����ة املؤهلة الى 
نهائي����ات كأس العالم في جنوب 
افريقي����ا 2010. وقال����ت صحيفة 
»سبورتسكي نوفوستي« »اذا لم 
حتص����ل معجزة، فان كرواتيا لن 

تذهب الى املونديال، وستبحث عن 
مدرب جديد«. واعتبرت الصحف 
احمللية ايضا ان بيليتش »مسالم 
جدا وقد استغل الالعبون هذا االمر 

ليطعنوه في الظهر«.

تلقى االس���باني رافاييل بنيتيز، املدير الفني 
لفريق ليڤربول اإلجنليزي، حتذيرا بشأن اإلمياءة 
التي وجهها للحكم في���ل داود عقب املباراة التي 
خسرها الفريق أمام توتنهام بهدف مقابل هدفني 
في اليوم االفتتاحي للموسم. وكان بنيتيز غضب 
من عدم احتساب احلكم ضربة جزاء لصالح فريقه 

بدعوى تعرض أندري فورونني لعرقلة داخل منطقة 
اجلزاء، ووجه إمياءة بيده حلكم املباراة في مشهد 
غير مألوف.وذكر بيان أصدرته اللجنة التأديبية 
»أقرت جلنة من االحتاد اإلجنليزي بإدانة رافاييل 
بنيتيز بالسلوك السيئ بخرقه قواعد االحتاد، حيث 

وجه إمياءة حلكم املباراة عقب النهاية«.

مفاوضات فيصل بن فهد لشراء
حصة في ليڤربول تصل إلى مراحلها األخيرة

اكد االمير فيصل بن فهد بن عبداهلل رئيس 
شركة »اف 6« السعودية، احدى شركات االستثمار 
الرياضي، ان املفاوضات لشراء حصة في نادي 
ليڤربول االجنليزي مس���تمرة، وقد تصل الى 

مراحلها االخيرة في االيام املقبلة.
وقال االمير فيصل في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية ان املفاوضات لشراء شركة »اف 6« 
حلصص في نادي ليڤربول ال تزال مس���تمرة، 
كما ان االجتماعات مس���تمرة بني الطرفني، وقد 
تكون هذه االيام هي املراحل االخيرة لتنفيذ هذه 
اخلطوة. يأتي كالم االمير الفيصل اثناء زيارة 
رج���ل االعمال االميركي ج���ورج جيليت � احد 
مالكي ليڤربول � الى الرياض واجتماعه مع االمير 
س���لطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب 
ورئيس االحتاد الس���عودي لكرة القدم امس. 
وتاب���ع االمير فيصل: »الهدف من زيارة رئيس 
نادي ليڤربول الى السعودية هو للتعرف على 
الصناعة الرياضية فيها، واالطالع على منشآت 
االندية الكبي���رة وامكاناتها وبرامجها من اجل 
التوقيع على انشاء اكثر من اكادميية لليڤربول 
في السعودية«. واضاف »ان االتفاقية بني النادي 
االجنليزي وشركة اف 6 تنص ايضا على تدريب 
مواهب س���عودية في ليڤربول س���نويا، وهذه 
اخلطوة ستعود بالفائدة على الالعبني صغار 
السن«. وأيد توجه رجال األعمال في اخلليج لشراء 
أندية أوروبية أو شراء اسهم فيها، وقال »هذه 
خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في اخلليج، 
ألن الفائدة ستعود على األندية اخلليجية من 

خالل األكادمييات وابتعاث النشء الى تلك األندية 
الكبيرة لصقل موهبتهم، ومن املمكن أيضا زج 
بعض الالعب���ني اخلليجيني لالحتراف في هذه 
األندية، ولعل هذا اجلانب بالذات هو ما ينقص 
املوهب���ة اخلليجية نظرا لقلة االحتكاك بالكرة 
العاملية وخاصة األوروبية«. ختم األمير فيصل 
باإلشارة الى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
رش���حت أحد أعضائها ليكون ضمن املجموعة 
العاملة بني شركته والنادي االجنليزي لوضع 
األسس اخلاصة بإنشاء األكادمييات في السعودية. 
اما االمير سلطان بن فهد، فأكد على اهمية الشركات 
الرياضية الس���عودية ف���ي التطوير الرياضي 
بالتعاون والتنس���يق مع اجله���ات املختصة. 
وتطرق االجتماع الى فرص التعاون املستقبلي 
بني ليڤربول واالندية الرياضية السعودية، الى 
جانب تأسيس اكادمييات متخصصة في مجال 
تعليم لعبة كرة القدم في الس���عودية، وبحث 
امكانية اقامة سباقات ناسكار على ارض اململكة. 
من جهته، أعرب جيليت عن »س���عادته بزيارة 
الس���عودية التي تأتي في نطاق التعرف على 
فرص االس���تثمار اخلصبة في قطاع الرياضة 
السعودية خاصة بحكم أنه يستند الى اقتصاد 
قوي وصلب«. وكانت شركة »اف 6« ومجموعة 
جيليت وشركة ريتشارد بيتي لرياضة السيارات، 
قد وقعت اواخر الشهر املاضي، مذكرة تفاهم بينها 
لتأسيس تعاون جتاري حصري بني املجموعة 
الس���عودية وليڤربول وفريق ريتشارد بيتي 

في ناسكار.

ٍ هيوز: األحالم أصبحت واقعا ملموساً.. وروبينيو باق
تطارد س����يتي في ملف انتقاالت الالعبني، 
اريد التأكيد على ان كل ما يتردد عن رحيل 
روبينيو مجرد ش����ائعات ال اساس لها من 
الصحة، فنحن في مرحل����ة بناء وتكوين 
فريق قوي وروبينيو احد دعائم هذا الفريق، 
فلم وكيف ميكننا االستغناء عن خدماته؟«. 
واشار الى ان النجم البرازيلي »في طريقه 
الى العودة واملشاركة في املباريات خالل 
ايام وهو يس����ابق الزمن من اجل التعافي 
من االصابة، فأنا على قناعة تامة بأنه من 
املواهب الكروية ف����ي العالم وما حدث ان 
االصابات التي طاردته كان لها تأثير سلبي 
اذ لم يس����تطع تقدمي كل م����ا لديه للفريق 

حتى اآلن«.
وكان روبيني����و )25 عام����ا( عانى من 
كسر بسبب االرهاق خالل مباراة البرازيل 
واألرجنتني في 5 سبتمبر املاضي. ويحتل 
مانشستر سيتي املركز الرابع في الدوري 
االجنليزي بعد املرحلة الثامنة برصيد 16 
نقطة )خاض 7 مباريات(، بفارق االهداف 
خلف توتنهام، وثالث نقاط عن مان يونايتد 
وخمس نقاط عن تشلسي املتصدر، وخاضت 

هذه الفرق ثماني مباريات.
من جهة اخرى، اك����د امني عام االحتاد 
االماراتي لكرة القدم يوس����ف عبداهلل ان 
املباراة بني منتخب االمارات ومانشس����تر 
سيتي »ستكون بروڤة ملباريات كأس العالم 
لالندية« التي تستضيفها أبوظبي من 9 الى 

19 ديسمبر املقبل.

كما ان خسارتنا الوحيدة جاءت امام مان 
يونايتد في املباراة الش����هيرة التي يعلم 
اجلميع ما حدث خاللها، فقد احتسب احلكم 
اربع دقائق وقتا بدل ضائع لكنه اضاف سبع 
دقائق ومن سوء حظنا ان هدف الترجيح 

ليونايتد جاء في الدقيقة 96«.
وجزم في مسألة بقاء روبينيو في صفوف 
الفريق قائال »ال جديد في الشائعات التي 

واجلماهيرية كان هائال قبل انطالق املوسم، 
فاننا اثبتنا قدرتنا على السير في الطريق 
الصحيح وجني ثمار الدعم الكبير للشيخ 
منصور الذي يعود اليه الفضل في دعمنا 

على جميع املستويات«.
وعن مباريات الدوري قال »حققنا نتائج 
رائعة بكل املقاييس، فقد فزنا في مباريات 
لم تكن سهلة وعلى رأسها مباراة ارسنال، 

اعتبر مدرب مانشستر سيتي االجنليزي 
مارك هيوز ان فريقه اصبح اكثر شهرة في 
عالم كرة القدم وان ما كان خططا وأفكارا 
اصبح اآلن واقعا ملموسا. كالم هيوز جاء 
اثناء زيارته الى أبوظبي للمشاركة في طرح 
تذاكر املباراة الودية بني منتخب االمارات 
ومانشستر سيتي في الثاني عشر من نوفمبر 
املقبل على ستاد مدينة زايد في أبوظبي. 
يذكر ان ملكية نادي مانشستر سيتي تعود 
الى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير 
شؤون الرئاسة في االمارات مالك »مجموعة 

ابوظبي املتحدة«.
وكان هيوز زار أبوظبي قبل نحو ثالثة 
اشهر مع عدد من الالعبني منهم البرازيلي 
روبيني����و واألرجنتين����ي كارلوس تيڤيز 

وستيف ايرالند لالجتماع مبالك النادي.
وقال هيوز في حديث نشرته صحيفة 
»االحتاد«االماراتية: »الكثير من االش����ياء 
تغيرت خالل االشهر القليلة املاضية، فما 
كان مجرد خطط وافكار على الورق اصبح 
واقعا ملموسا في اجلزء االكبر منه«. وتابع 
»قد يتعجب البعض من ان اسم مانشستر 
سيتي اصبح اكثر شهرة ويعني الكثير في 
عالم كرة القدم وبشكل لم يسبق له مثيل 
خالل هذه االشهر وقد ملسنا ذلك بأنفسنا 

في اجواء الدوري االجنليزي«.
وأوضح هيوز »بعد ان جنحنا في حتقيق 
بداية اكثر من رائعة للموسم اجلديد، وعلى 
الرغم م����ن ان حجم الضغ����وط االعالمية 

شارك في طرح تذاكر مباراة اإلمارات ومانشستر سيتي التجريبية في نوفمبر المقبل

مدرب مانشستر سيتي مارك هيوز يؤكد قوة فريقه

رفض الس����ويدي زفن غوران أريكس����ون عرضا لتدريب منتخب كوريا 
الش����مالية أحد ممثلي القارة االس����يوية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
املقررة في جنوب افريقيا عام 2010 حسب ما ذكرت وكالة »برس اسوسييشن« 

البريطانية.واوضحت الوكالة ان »اريكسون تلقى عرضا لتدريب منتخب 
كوريا الشمالية لكنه قرر عدم قبوله«، وذلك بعد ان ذكرت صحف 

اجنليزية ان املدرب السويدي توجه الى العاصمة الصينية بكني 
للتباحث مع املسؤولني في االحتاد الكوري الشمالي وامتام صفقة 

قيادته للمنتخب في مونديال 2010.
ويتولى اريكسون )61 عاما( حاليا منصب مدير كرة القدم في 

نادي نوتس كاونتي االجنليزي، وكان اشرف على منتخب اجنلترا 
ملدة خمس سنوات قاده فيها في مونديالي 2002 و2006.

حت����ى ان رئيس نوتس كاونتي بيت����ر ترمبلينغ نفى ان يكون 
ناديه تلقى عرضا من االحتاد الكوري الشمالي للتعاقد مع اريكسون 

بقوله »آمل ان يكون االمر واضحا، فان نوتس كاونتي لم يتلق اي عرض 
ولم يدخل في اي مفاوضات مع االحتاد الكوري الش����مالي بشأن انتقال 

اريكسون لالشراف على منتخب كوريا الشمالية مؤقتا«.
واش����ارت الصحف الى ان اريكس����ون توجه الى الص����ني برفقة ترمبلينغ، 

لكن االخير اكد انه »س����يقوم برحلة عمل الى بعض الدول االسيوية هي تايوان 
والصني وهونغ كونغ وتايلند«. وهو التأهل الثاني ملنتخب كوريا الشمالية الى 

نهائيات املونديال، بعد ع����ام 1966 حيث حقق فوزا تاريخيا على ايطاليا 1-صفر 
في الدور االول، قبل ان يتقدم على البرتغال وجنمه اوزيبيو 3-صفر ويخسر امامه 

3-5 في الدور الثاني.وكان أريكس����ون أقيل ف����ي أبريل املاضي من منصبه على رأس 
منتخب املكسيك، قبل ان يتس����لمه املدرب خافيير أغويري ويقوده الى النهائيات، كما 

طرح اسمه لالش����راف على منتخب السويد.وذكرت السفارة الكورية الشمالية في لندن 
ان اعالنا سيصدر في هذا اخلصوص خالل االسابيع الثالثة املقبلة، بحسب صحيفة »ذي 

غارديان« البريطانية.

أريكسون يرفض عرضاً لتدريب كوريا الشمالية


