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بنزيمة قد يبادل بمايكون وبنيتيز في الطريق لتدريب إنتر ميالن أوزبكستاني يقود افتتاح المونديال

تتسارع وتيرة االخبار املتعلقة 
باحملترفني اجل����دد لريال مدريد 
االسباني بعد ان فشل في الفوز 
بااللقاب هذا املوس����م وبعد ايام 
فقط من تولي البرتغالي جوزيه 
مورينيو مهمة االش����راف الفني 

عليه.
وقد ذكرت الصحف االسبانية 
الصادرة امس ان العبي وس����ط 
ليڤرب����ول، االجنليزي س����تيڤن 
البرتغالي،  جي����رارد، وبنفي����كا 
االرجنتيني انخل دي ماريا، يريدان 
اللعب في صفوف الفريق امللكي 
االسباني، وهما من ضمن الالعبني 
الذين يتابعهم مورينيو، اضافة 
الى البرازيلي مايكون مدافع انتر 

ميالن االيطالي.
وانتق����ل موريني����و الى ريال 
مدريد مباشرة بعد قيادة فريقه 
انتر ميالن الى الثالثية في املوسم 
املنصرم )الدوري والكأس احملليان 

ودوري ابطال اوروبا(.
وحسب صحيفة »ماركا« فان 
جيرارد )30 عاما( كان ابلغ مدربه 
الس����ابق في ليڤربول، االسباني 
رافايل بنيتيز، بأنه يريد االنتقال 
للعب في ريال مدريد، كما املح بذلك 
ايضا الى املس����ؤولني في النادي 

االجنليزي.
واوضحت الصحيفة ان ليڤربول 
قد يطلب 30 مليون يورو مقابل 
حترير جيرارد، وحتدثت صحيفة 
»اس« االسبانية ايضا عن دي ماريا 
الذي كان ابلغ الشهر املاضي زمالءه 
في بنفيكا بانه سيلعب مع ريال 
مدريد في املوسم املقبل، وذلك قبل 
ان يلتحق مبنتخب بالده املشارك 
في مونديال جنوب افريقيا الذي 

ينطلق اجلمعة املقبل.
واحملت الصحف االس����بانية 
الى ان ريال مدريد مستعد لدفع 
نحو 40 مليون يورو لضم الالعب 
االرجنتيني املرتبط بعقد مع بنفيكا 

حتى 2015.
 وفي املقابل، يبدي انتر ميالن 
ايطاليا واوروب����ا اهتمامه  بطل 
بالفرنسي كرمي بنزمية مهاجم ريال 
مدريد حسبما اوضحت صحيفة 
»ماركا« االسبانية امس، وذكرت 
الصحيفة ان الصفقة في حال متت 
ستشمل ايضا انضمام مايكون في 

االجتاه املعاكس.
لكن مايكون )28 عاما( املرتبط 
بعقد مع انتر ميالن حتى 2014، 
نفى من معسكر منتخب بالده في 
جنوب افريقيا استعدادا للمونديال، 
رغبته في اللعب مع ريال مدريد، 
كما يفضل مورينيو، من دون اغالق 

الباب نهائيا.
وحسب »ماركا« فان املفاوضات 

بشأن مايكون مستمرة بني الناديني 
وان انتر ميالن طلب ادخال بنزمية 

في الصفقة.
على صعيد متص����ل، ذكرت 
صحيفة »ال غازيتا س����تورتيفا« 
االيطالية امس، ان بنيتيز سيخلف 
مورينيو في تدريب انتر ميالن.

وكان بنيتي����ز قد توصل الى 
اتفاق مع ليڤربول قبل ايام قليلة 
لتسوية العقد الذي يربطه بالفريق 
االجنليزي، ثم طرح اسمه بقوة 
انتر ميالن بعد  لالش����راف على 

رحيل مورينيو.
واش����ارت الصحيف����ة الى ان 
بنيتي����ز )50 عاما( ميضي حاليا 
اجازة في سردينيا وانه سيلتقي 
قريبا جدا مع املسؤولني في انتر 

مي����الن، وان توقي����ع العقد بني 
الطرفني ميك����ن ان يحصل بدءا 

من غد الثالثاء.
وف����ي املانيا اك����د العب خط 
البرازيلي زي روبرتو  الوس����ط 
انه سيبقى ضمن صفوف فريق 
هامبورغ األملاني لكرة القدم ولن 

ينتقل إلى ناد آخر.
وسرت شائعات في األسابيع 
األخيرة حول إمكانية انتقال زي 
روبرت����و )35 عاما( إلى ريد بول 
نيويورك، لكنه قال في تصريحات 
نشرت مبوقع نادي هامبورغ على 
اإلنترنت إنه أجرى محادثات جيدة 
مع أرمني فيه املدير الفني اجلديد 
للفريق، ويعتزم إكمال فترة عقده 

الذي يستمر حتى 2011.

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في جوهانسبرغ ان احلكم 
االوزبكس���تاني رافشان ايرماتوف سيقود املباراة االفتتاحية بني 
منتخبي الدولة املضيفة واملكسيك ملونديال 2010 في جوهانسبيرغ. 
وسيدخل ايرماتوف احلاصل على الشارة الدولية عام 2003 والذي 
اختير أفضل حكم آس���يوي عام���ي 2008 و2009، التاريخ كونه 
سيصبح أول حكم اوزبكستاني يقود مباراة في النهائيات. وعني 
الفيفا احلكام الذين سيقودون أول 16 مباراة في الدور األول وهم 

حسب مباريات اجلولة األولى في كل مجموعة:

)أ.پ( اإلجنليزي ستيڤن جيرارد يتدرب استعدادا لكأس العالم  

 مونديالية متفرقات

 أكدت صحيفة »آس« امس أن ديڤيد ڤيا سيتكفل بتسديد 
ضربات اجلزاء التي ستحصل عليها إسبانيا. وأشارت الصحيفة 
إلى أن املدرب فيسنتي دل بوسكي قرر أن منفذ ضربات اجلزاء 
البد وأن يكون ڤيا، على أن يكون بديله تشابي الونسو العب 

ريال مدريد.
 أص��در االحتاد الدولي لكرة الق��دم )فيفا( أوامر للحكام بعدم 
اإلدالء بأي تصريحات صحافية بعد الوصول إلى جنوب أفريقيا.

وقال احلكم األملاني، فولفغانغ س��تارك، إن فيفا بعث إليه برسالة 
بالبريد اإللكتروني يطالبه فيها باالنتهاء من جميع اللقاءات الصحافية 
واإلعالمية حيث إنه لن يص��رح له بإجراء مثل هذه املقابالت بعد 

ذلك.
 أكدت مجلة »أونز مونديال« الفرنسية أن النجم اإلجنليزي 
واين روني هو سالح منتخب اجنلترا الفتاك. وقالت ان روني 

االن في أحسن حالته وجاهز خلوض املعركة.
حتى مع بدأ وصول املنتخبات، يحتاج املسؤولون احملليون إلى 
تكثيف جهودهم لضمان أن كأس العالم األفريقية تتحقق بالفعل، 
وبالنسبة للبعض فإن اإلدراك بدأ يتحقق فقط عند مشاهدة النجم 

البرازيلي كاكا ميشي في مطار جوهانسبرغ.
 ذكرت صحيفة الغارديان انه اذا كانت أفريقيا ستمثل في 
املونديال بست فرق بأكثر من أي مونديال آخر اال أن مصر التي 

تعد الفريق االقوى في القارة لن تشارك.
 تعتزم املغنية البريطانية ش��يريل كول إقامة حفل طالق في 
ملهى ليلي بوسط لندن، وذلك بالتزامن مع أولى مباريات املنتخب 

اإلجنليزي.
 صرح جنم نادي تشلس����ي الس����ابق وبطل كأس العالم 
1998الفرنسي مارسيل ديسايي بأن منتخب فرنسا قادر على 
أن يفعل ش����يئا ف����ي البطول����ة اذا جنح في اس����تعادة ثقته 

بنفسه.
 ينت��اب الكثير من الالعبني حالة من القلق واخلوف وارتعاش 
الركبة قبل وأثناء تسديد ركالت اجلزاء ويلعب هنا احلظ دوره في 
تسجيل الهدف.ولكن أحد اخلبراء األملان أكد أن لديه الوصفة السحرية 
لزيادة احتماالت احراز هدف من ركلة جزاء من نسبة 75% إلى نسبة 

تصل إلى %90.
 تشهد االن حركة شراء أجهزة التلفزيون في فرنسا اقباال 
ملحوظا من الفرنسيني لالس����تمتاع مبشاهدة املباريات على 
شاش����ات اجهزة حديثة السيما من خالل تقنية »3 دي« التي 

توفر للمشاهد متعة مشاهدة غير مسبوقة .
قالت مجلة »أونز مونديال« الفرنسية ان منتخب ايطاليا لن يجد 
صعوب��ات لكي يتأهل الى الدور ال� 16وأن وقت اجلد س��وف يبدأ 

اعتبارا من الدور ربع النهائي.
أعل����ن جيف راديبي وزير العدل ف����ي جنوب أفريقيا عن 
تخصيص 56 محكمة يعمل بها أكثر من مائة قاض في مختلف 
أنحاء البالد للنظر في القضايا املتعلقة باجلرائم التي ترتكب 

في البطولة وسرعة الفصل فيها.

 جيرارد ودي ماريا يريدان االنتقال إلى ريال مدريد 

توزيع الحكام
المجموعة االولى

6/11
االوزبكستاني رافشان ايرماتوڤجنوب افريقيا - املكسيك

الياباني يويتشي نيشيمورااوروغواي - فرنسا
المجموعة الثانية

6/12
االملاني ڤولڤغانغ ستاركاالرجنتني - نيجيريا

النيوزيلندي مايكل هيستركوريا اجلنوبية - اليونان
المجموعة الثالثة

البرازيلي كارلوس سيموناجنلترا - الواليات املتحدة6/12
التشيلي بابلو بوزواجلزائر - سلوڤينيا6/13

المجموعة الرابعة

6/13
املكسيكي ماركو رودريغيزاملانيا - استراليا

االرجنتيني هكتور بالداسيصربيا - غانا
المجموعة الخامسة

6/14
الفرنسي ستيفان النويهولندا - الدمنارك

البرتغالي اوليغاريو اليابان - الكاميرون
بنكيرينكا

المجموعة السادسة
املكسيكي بينيتو ارتشوندياايطاليا - باراغواي6/14

اجلنوب افريقي جيروم نيوزيلندا - سلوڤاكيا6/15
داميون

المجموعة السابعة

6/15
االوروغوياني خورخي ساحل العاج - البرتغال

الريوندا
املجري فيكتور كاسايالبرازيل – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة

6/16
ادي ماييه من سيشلهندوراس - تشيلي
االجنليزي هاوارد ويباسبانيا - سويسرا

د.خالد حمد العنزي
نرحب بانضمام 
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