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»صوت  واحد« رجّح كفة »الديوك« بانتزاع استضافة »يورو 2016«
فرنسا تفوقت على تركيا وإيطاليا في التصويت بجنيڤ

)أ.پ( النجم الفرنسي زين الدين زيدان يتحدث خالل مراسم إعالن مستضيف »يورو 2016« وإلى جانبه أحد األطفال  )أ.پ( رئيس االحتاد االوروبي ميشيل بالتيني يعلن فوز فرنسا بتنظيم »يورو 2016« 

املدرب السابق لريال مدريد التشيلي مانويل بلليغريني فقد منصبه مع »امللكي« فلورنتينو بيريز يطمح لأللقاب

نالت فرنسا شرف استضافة 
نهائي���ات كأس اوروب���ا لكرة 
القدم لعام 2016 للمرة الثالثة 
في تاريخها بعدما تفوقت على 
التصويت  تركيا وايطاليا في 
الذي اجرته اللجنة التنفيذية 
لالحت���اد االوروبي لكرة القدم 

امس في جنيڤ.
وتقدمت فرنسا بفارق صوت 
واحد عل���ى تركيا حتت انظار 
رئيس البالد نيكوال ساركوزي 
الذي حضر الى جنيڤ من اجل 
دعم ملف ترش���يح بالده، كما 

احلال بالنسبة لنظيره التركي 
عبداهلل غول، في حني اكتفت 
ايطاليا بتمثيل رسمي اقل شأنا 
اذ حضر القرع���ة نائب وزير 
الدولة لشؤون الرياضة روكو 

كرميي.

خيبة الطليان

ان االيطاليني كانوا  ويبدو 
يدركون حجم حظوظهم النهم 
خرجوا م���ن جولة التصويت 
االولى التي قام بها 13 عضوا في 
التنفيذية استنادا الى  اللجنة 

التقدمي الذي قام به كل مرشح 
ملدة نصف ساعة.

وحصل���ت ايطاليا على 23 
نقطة بعد اجلولة االولى، مقابل 
43 لفرنسا و23 لتركيا، ما قضى 
على امالها في استضافة البطولة 
القارية للمرة الثالثة بعد عامي 
1968 و1980. وانحصرت بالتالي 
املنافس���ة بني فرنسا وتركيا 
الغلبة وبفارق صوت  وكانت 
واحد )7 مقابل 6( لبلد رئيس 
االحتاد االوروبي حاليا ميشال 
بالتيني الذي لم يش���ارك في 

التصويت كما احلال بالنسبة 
لنائ���ب رئيس االحتاد التركي 
سينيس ايرجيك ورئيس االحتاد 

االيطالي جانكارلو ابيتي.
ويعتبر فوز فرنسا باستضافة 
النهائيات القارية للمرة الثالثة 
بعد عامي 1960 و1984 انتصارا 
شخصيا لبالتيني قبل عام على 
خوضه انتخابات رئاسة االحتاد 
االوروبي حيث من املرجح ان 

يبقى في منصبه.
واك���د بالتين���ي الذي توج 
باللقب عام 1984 حياده جتاه 

امللف���ات املقدم���ة، لكنه يدرك 
ان االحتاد الفرنس���ي ورابطة 
الدوري الفرنسي يعوالن على 
كأس اوروبا 2016 من اجل اعادة 
انعاش فرنسا كرويا سواء كان 
من حيث املالعب واملنشآت او 
حتى حتفيز االجيال الرياضية 
الصاعدة كما كانت حال املانيا 
عندم���ا اس���تضافت مونديال 

.2006
يذك���ر ان نهائي���ات 2012 
س���تقام مش���اركة بني پولندا 

واوكرانيا.

5 حكام في دوري األبطال و»يورو 2012«
اعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم في نيون عقب 
اجتماع جلنت��ه التنفيذية انه ق��رر رفع عدد احلكام 
من 3 الى 5 في مس��ابقة دوري ابطال اوروبا وكأس 
اوروبا 2012 في پولندا واوكرانيا بعد ان مت اختبار هذه 
التجرب��ة في الدوري االوروبي )يوروبا ليغ(، وصرح 
امني عام االحت��اد االوروبي جاني اينفانتينو »قررت 
اللجنة التنفيذية استخدام هذا النظام في دوري ابطال 
اوروبا وال��دوري االوروبي وكأس اوروبا«. واوضح 
اينفانتينو »في مسابقة دوري ابطال اوروبا، سيطبق 

اعتب��ارا من الدور الثاني وحتى املباراة النهائية، وفي 
الدوري االوروبي سيبقى هذا النظام على ما كان عليه 
في املوسم احلالي بدءا من دور املجموعات، وفي كأس 
اوروبا اعتبارا من التصفيات التي تنطلق في اغسطس 

املقبل وحتى املباراة النهائية ايضا«.
وسيطبق نظام التحكيم بخمسة افراد في مباراة 
الكأس السوبر االوروبية التي جتمع انتر ميالن االيطالي 
بطل دوري ابطال اوروبا مع اتلتيكو مدريد االسباني بطل 

يوروبا ليغ في 27 اغسطس في موناكو الفرنسية.

 بروكسل تحيي
ذكرى »هيسل«

حتيي بروكسل اليوم ذكرى 
مرور 25 عاما على مأساة ملعب 
»هيسل« التي ذهب ضحيتها 39 
مش���جعا غالبيتهم العظمى من 
االيطاليني وذلك في 29 مايو 1985 
قبل نهائي مسابقة كأس االندية 
االوروبية البطلة بني يوڤنتوس 
االيطالي وليڤربول االجنليزي.

 بولت يفشل
في »قوى أوستراڤا« 

شهد لقاء اوستراڤا التشيكي 
الق���وى، احدى  الدولي اللعاب 
مراحل اجلائزة الكبرى، تسجيل 
افضل ارقام لهذا املوس���م في 4 
س���باقات ومسابقات ابرزها في 
100 م عن طريق العداء اجلامايكي 
اسافا باول، في حني فشل مواطنه 
اوس���ني بولت في تسجيل رقم 

قياسي في سباق 300 م.
الى ذلك، اكد منظمو لقاء روما 
الدول���ي اللعاب القوى، املرحلة 
الرابعة من الدوري املاسي في 10 
يونيو املقبل ان العداء االثيوبي 
كينينيسا بيكيلي ملك املسافات 
املتوسطة لن يشارك في اللقاءات 

املقررة مطلع الشهر املقبل.

ريناتو باٍق مع إشبيلية 
توصل العب الوسط البرازيلي 
رينات���و إلى اتفاق امس لتمديد 
تعاق���ده م���ع ناديه إش���بيلية 
األس���باني حتى عام 2012، مع 
إمكاني���ة متديده لعامني آخرين 
في حالة حتقيق الالعب سلسلة 

من األهداف املنتظرة.

بيريز: نريد أن نحتل المكان المناسب ألفضل ناٍد في العالم

حاول رئيس نادي ريال مدريد االسباني 
لكرة القدم فلورنتينو بيريز الدفاع عن 
نفسه امس أمام االتهامات العديدة التي 
وجه����ت إليه في األيام القليلة املاضية. 
وأثار بيريز جدال واسعا عندما أعلن عن 
إقالة املدرب الشيلي مانويل بلليغريني 
من تدريب الفريق بعدما حل ريال مدريد 
في املركز الثاني بالدوري االسباني في 
املوسم املنقضي بفارق ثالث نقاط خلف 
منافسه التقليدي العنيد برشلونة وذلك 
على الرغم من الرقم القياسي من النقاط 
)96 نقطة( الذي حص����ده ريال مدريد 
على مدار املوسم وهو رقم قياسي جديد 

للدوري االسباني.
وبدأ بيريز الدفاع عن نفسه بشكل 
شجاع محاوال الرد على هذه االتهامات 
وذلك من خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة 

»كادينا سير« االسبانية، وقال »عملي 
لي����س التحدث إلى امل����درب لكن قيادة 
النادي. إذا حتدث رئيس النادي إلى املدير 
الفني ستتولد األخطاء إذا حتدثت كثيرا 
إلى امل����درب، يقولون انني أريد التأثير 
عليه وإذا لم أحت����دث كثيرا إليه فإنهم 

ينتقدونني بسبب قلة حديثي«.
وأضاف »يجب أال أكون أنا الشخص 
الذي يتحدث بش����كل ثاب����ت مع املدرب 
والالعبني. عندما فعلت ذلك في املاضي، 
تعرضت التهام بأنني أقرر اختيار تشكيل 

الفريق«.
وبرر بيريز ق����رار إقالة بلليغريني 
بقوله »هذه القرارات تكون صعبة دائما، 
لكن ريال مدريد من األندية اجلذابة للغاية 
ونعتقد أن الفريق يحتاج حلافز جديد. 
ولدينا فرصة لضم أفضل مدرب بالفعل«، 

في إشارة إلى مورينيو.
وردا على س����ؤال في املقابلة عما إذا 
كان مورينيو سيتجنب مصير سابقيه، 
قال بيريز »ما نريده هو أن نحتل املكان 
الذي يناس����بنا ويليق بنا كأفضل ناد 
في العالم، ولم نحقق ذلك في األسبوع 

املاضي«.
ولدى سؤاله عن شكوى بلليغريني 
من بيع الالعبني الهولنديني آريني روبن 
وويسلي سنايدر في الصيف املاضي ضد 
رغبته، قال بيري����ز »خططنا في العام 
املاضي للموسم املنقضي طبقا ملعطياتنا. 
تعاقدنا مع ثمانية العبني جدد لذلك كان 
من الضروري أن يرحل بعض الالعبني 
اآلخرين. اعتقدت بالفعل أن بلليغريني 

تفهم ذلك«.
ولدى سؤاله عن التوقيت الذي سيقدم 

فيه مورينيو إلى وسائل اإلعالم كمدير 
فني جديد للفريق، أجاب بيريز »عندما 
ينهي موقفه مع انتر، سيأتي مباشرة إلى 
مدريد، وأمتنى أن يحدث ذلك في األسبوع 

املقبل. لسنا في عجلة من ذلك«.

ڤالدانو: االستقالة لم تراودني

سيبقى األرجنتيني خورخي ڤالدانو 
في ريال مدريد، لكن اللغز اآلن يتمثل في 
معرفة الظروف التي سيبقى في ظلها. 
فإقالة التشيلي مانويل بلليغريني وتعيني 
جوزيه موريني����و كانت مبنزلة ضربة 
مزدوجة للرجل الثاني في النادي امللكي، 
وأكد ڤالدانو حملطة »أوندا سيرو« اإلذاعية 
»لم جتل فكرة االستقالة بخاطري ألنني 
أدرك مسؤولياتي، وبصراحة ال أعتقد أن 

صورتي داخل الفريق قد اهتزت«.

رّد على منتقديه بإقالة بلليغريني وقرب التعاقد مع مورينيو.. وڤالدانو باٍق هرنانديز ينتقل إلى مان يونايتد 
اكتملت عملية انتقال املهاجم املكس���يكي خافيير هرنانديز إلى نادي 
مان يونايتد اإلجنليزي، بعد أن منحته الس���لطات البريطانية تصريح 
العمل. وكان هرنانديز الوافد من نادي تشيفاس املكسيكي قد وقع عقدا 
مع النادي اإلجنليزي في أبريل املاضي، لكنه لم يحصل منذ ذلك احلني 
على التصريح الضروري. وقال األسكوتلندي أليكس فيرغسون املدير 
الفني للنادي اإلجنليزي »ستكون صفقة جيدة، وأنا سعيد بتعاقدنا مع 

أول العبينا املكسيكيني«.
وتتضمن الصفقة إقامة مباراة ودية بني الفريقني مبناس���بة افتتاح 
س���تاد تشيفاس اجلديد، ويعد هرنانديز )22 عاما( أحد العبي املنتخب 
املكسيكي الذي يخوض مباراة االفتتاح للمونديال أمام جنوب أفريقيا.

وسجل املهاجم الصاعد هدف منتخب بالده الوحيد في مرمى هولندا 
خالل املباراة الودية التي انتهت بفوز هولندا 1-2.

من جهته، ش���دد ديڤيد جيل الرئي���س التنفيذي لنادي مان يونايتد 
امس أنه لم يتم وضع حدود حلرية املدرب في سوق االنتقاالت الصيفية. 
وأوضح جيل لصحيفة »اندبندنت« قائال »املال موجود..الناس تقول إن 
فيرغس���ون يقول ذلك ألنه مضطر، أي شخص يعرف فيرغسون يدرك 

أنه لن يقول ذلك إن لم يكن يعني ما يقوله«.

سيرينا لثالث »روالن غاروس«
تأهلت االميركية سيرينا وليامز املصنفة اولى الى الدور الثالث 
من بطولة فرنس���ا املفتوحة للتنس على مالع���ب روالن غاروس، 
بفوزها على االملانية يوليا جورج 6-1 و6-1 امس. وتلعب سيرينا 
في الدور املقبل مع مواطنتها جيل كرايباس او الروسية اناستازيا 

بافليتشنكوفا املصنفة في املركز التاسع والعشرين.

13 مليون يورو لكابيللو
 لتدريب إنتر ميالن 

تس���بب االهتم���ام املفترض 
إنت���ر مي���الن االيطالي  لنادي 
بالتعاق���د مع اإليطال���ي فابيو 
كابيلل���و املدير الفني للمنتخب 
اإلجنليزي ف���ي حالة من القلق 
في تدريبات الفريق الذي يستعد 
خلوض كأس العالم في جنوب 

أفريقيا.
وأجمع���ت وس���ائل اإلعالم 

البريطاني���ة عل���ى أن امل���درب 
اإليطالي ب���ات هو املفضل لدى 
بطل دوري أبطال أوروبا خلالفة 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي 
سينتقل إلى تدريب ريال مدريد. 
وأكدت صحيفة »دايلي ميل« أن 
إنتر قدم عرضا لكابيللو براتب 
س���نوي يبلغ قرابة 13 مليون 

يورو.

 نتائج جيدة في كمال األجسام »العربية«
حصدت الكويت عددا من املراكز وامليداليات في ختام 
منافسات البطولة العربية ال� 18 لكمال االجسام مبدينة 
االسكندرية على ساحل البحر االبيض املتوسط، وحقق 
البطل محمد اخلالدي ذهبي���ة وزن 65 كيلوغراما، كما 
حصل العبنا رضا علي على املركز االول في منافس���ات 

وزن 90 كيلوغراما.

»ملف قطر 2022« الختيار 3 من لبنان
يصل وفد رفيع املستوى بقيادة الشيخ محمد بن 
حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس ادارة جلنة ملف 
قطر 2022، الى مخيم البداوي لالجئني الفلسطينيني 
في ش���مال لبنان نهاية الشهر اجلاري لالشراف على 
بطولة كرة القدم للشباب والختيار آخر ثالثة اعضاء 
من سفراء »اجليل االروع« الذين سيسافرون الى جنوب 

افريقيا حلضور كأس العالم.
وسينضم الشبان الذين س���يتم اختيارهم الى 19 
شخصا سبق ان مت اختيارهم من خالل برامج مشابهة في 
سورية ونيبال وباكستان وسيكونون ضيوفا مميزين 

للجنة ملف قطر 2022 في كأس العالم املقبلة.
يتضم���ن البرنامج في لبنان افتت���اح ملعب كرة 
قدم جديد وفق مواصف���ات االحتاد الدولي في مخيم 
البداوي وذلك حتت اش���راف اللجن���ة وبالتعاون مع 
منظمة »احلق في اللعب« وهي منظمة انسانية وتنموية 
عاملية رائدة تستخدم قوة الرياضة واللعب التغييرية 
لتطوير املهارات االساسية لدى االوالد من اجل احداث 
تغيير في املجتمعات املتضررة بفعل احلروب والفقر 

واالمراض.

 العجمي وسريع »داخل الملعب« اليوم
يس���تضيف اليوم برنامج »داخل امللعب« الذي يبث 
على قناة الشاهد في العاش���رة والنصف مساء رئيس 
القسم الرياضي في جريدة النهار الزميل مرزوق العجمي 
ونائب رئيس نادي الفحيحيل خالد سريع للحديث عن 
اوضاع كرة القدم الكويتية وقرار محكمة »الكاس« الذي 
قضى باالعتراف بشرعية االحتاد برئاسة الشيخ طالل 
الفهد، البرنامج من اعداد وتقدمي د.عبدالهادي العجمي 

واخراج حسن اخلضري.

حسام حسن يختفي بعد الخسارة أمام األهلي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اليزال مدرب الزمالك حس����ام حسن مختفيا عن 
االعالم منذ خسارته امام االهلي 1 - 3 في كأس مصر 
ولم يصدر له اي تصريح عن أسباب اخلسارة، إال ما 
صدر عن املدرب العام طارق سليمان الذي أعترف بان 
الزمالك قدم أسوأ مبارياته هذا املوسم. ويعقد حسام 
جلسة خالل األيام القليلة املقبلة مع اجلهاز املعاون 
له حلسم أسماء املس����تبعدين من الفريق للموسم 
املقبل، ويقوم بإعداد تقرير نهائي للفريق لتقدميه 
ملجلس اإلدارة عن الفترة املاضية التي قضاها على 
رأس اجلهاز الفني. وسيوضح املدير الفني للزمالك 
العوام����ل التي أدت خلروج الفريق من بطولة كأس 
مصر من دور ال� 16 بعد اخلسارة من األهلي بنتيجة 
3 - 1. ويقوم حس����ام بإعداد ملف خاص لكل العب 
وعدد دقائق مش����اركته في املباريات خالل املوسم، 
كما س����يحدد طلباته للموسم اجلديد وأيضا أسماء 

الالعبني الذين سيتم االستغناء عنهم.
وقد منح اجلهاز الفني للزمالك بقيادة حس����ام 
حس����ن العبي الفريق راحة سلبية ملدة شهر عقب 

اخلروج من بطولة كأس مصر.
وسيعود العبو الفريق للتجمع استعدادا للسفر 
يوم الثامن والعشرين من يونيو خلوض معسكر 

اإلعداد للموسم اجلديد في أملانيا وسويسرا.
من جهته، ق����ال مجدي عبدالغني عضو مجلس 
إدارة احتاد الكرة أن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
تعمد تأخير إرسال البطاقة الدولية لالعب الزمالك 

عمرو زكي كي مينعه من املشاركة أمام األهلي.
وفسر عبدالغني القرار بقوله »الفيفا تعمد تأخير 
البطاقة الدولية كي مينع زكي من املشاركة مع الزمالك 

ألن مشاركته ستكون غير قانونية«.
وأكمل »تلقى االحتاد املصري خطابا في الثامنة 
مس����اء يوم األربعاء املاضي، أي قبل مباراة االهلي 
بساعة واحدة، من االحتاد الدولي يخطره فيه بعدم 
قانونية مشاركة زكي مع الزمالك املوسم احلالي«.

الى ذلك، اتفق شادي محمد مدافع االحتاد السكندري 
مع مس����ؤولي وادي دجلة على االنتقال إلى الفريق 
الصاع����د حديثا للدوري املمتاز بداية من املوس����م 

املقبل.

اإلمارات تلتقي 
مولدافيا

يلتقي منتخب االمارات 
لكرة القدم مع نظيره املولدافي 
اليوم ف���ي مب���اراة دولية 
ودية في النمس���ا في اطار 
اس���تعداداته لالستحقاقات 
املقبلة. وبدأ منتخب االمارات 
معسكرا خارجيا في النمسا 
ف���ي 22 احلالي وذلك ضمن 
اس���تعداداته للمشاركة في 
العشرين في  كأس اخلليج 
اليمن من 22 نوفمبر حتى 
4 ديس���مبر املقبلني، وكأس 
آس���يا في قطر من 7 الى 29 
يناير 2011. وتخوض االمارات 
مباراة ودية ثانية مع اجلزائر 
في 5 يونيو املقبل في مدينة 
نورمبرغ االملانية التي ينتقل 
اليها »االبيض« القامة القسم 

الثاني من املعسكر.


