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حارس ريال مدريد 
ومنتخب اسبانيا

ايكر كاسياس قلبه مع غزة

أعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز أمس األول أن املدير الفني للمنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم دييغو مارادونا سيقوم بزيارة إلى بالده اليوم. وصرح 
تش����اڤيز خالل برنامجه التلفزيوني األسبوعي )مرحبا سيادة الرئيس( بأن 
»مارادونا اتصل بي.. س����يأتي مارادونا إلى هنا، قال لي: أود الذهاب إلى هناك 
)ڤنزويال(«. ودخ����ل مارادونا في حالة من الصمت الرهيب مع الصحافة منذ 
الثالث من اجلاري، بعد خروج منتخب التانغ وحتت قيادته من دور الثمانية 

ملونديال جنوب أفريقيا، إثر خسارة كبيرة أمام أملانيا 4-0.

مارادونا يزور ڤنزويال
أكد العب وسط املانيا سامي خضيرة أنه ال يوجد أي اتفاق مت التوصل إليه بني 
ناديه شتوتغارت األملاني وريال مدريد االسباني حول انتقاله إلى صفوف األخير. 
وقال الالعب في تصريحات ملجلة »كيكر« األملانية الرياضية املتخصصة »ال يوجد 
أي اتفاق مع ريال مدريد.. ولم يتقرر بعد ما سأفعله«. كان شتوتغارت نفى األسبوع 
املاضي قيامه ببيع الالعب إلى النادي امللكي. وقال املتحدث باس����م النادي األملاني 
أوليفر شرافت لوكالة األنباء األملانية »ال توجد أي اتصاالت مع الريال.. ميكننا أن 

نستبعد متاما أن يتم التوصل إلى اتفاق خالل الساعات املقبلة«.

خضيرة ينفي توصله التفاق مع ريال مدريد

عالميةمتفرقات

ذكرت تقارير إخبارية في أملانيا أن نادي هامبورغ 
بات قريبا من ضم املدافع الدولي هايكو فيس���ترمان من 
صفوف شالكه، منافسه في دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم )بوندسليغا(. وذكرت صحيفتا »بيلد« اليومية 
و»هامبورغر أبيندبالت« ان الصفقة قد حس���مت، فيما 
نقلت »كيكر سبورتس« عن فيليكس ماجاث املدير الفني 
لشالكه ان فيسترمان قائد الفريق قد يرحل عن النادي 
وفقا لشروط معينة. وقدرت وسائل اإلعالم قيمة الصفقة 

بنحو 7.5 ماليني يورو.
استكمل الالعب ألكس��ندر بوخاروف إجراءات انتقاله 
من فريق روبني كازان الروس��ي إلى منافس��ه زينيت سان 
بطرس��بورغ الروسي لكرة القدم، حس��بما أكد موقع نادي 
روب��ني كازان على االنترنت. ويعتقد أن زينيت دفع نحو 12 
مليون يورو )15.5 مليون دوالر( للتعاقد مع املهاجم بوخاروف 

بينما لم تعلن أي تفاصيل عن مدة العقد.
نصح مدرب منتخ���ب نيوزيلندا لكرة القدم ريكي 
هربرت املسؤولني في استراليا بالبحث عن مدرب محلي 
لالشراف على اجلهاز الفني ملنتخبها وعدم اللجوء الى 
مدرب اجنبي جديد. وتبدو استراليا في طريقها لتعيني 
مدرب جديد يتولى قيادة الفريق خالل كأس آسيا املقررة 
في يناير املقب���ل في قطر بعد اس���تقالة الهولندي بيم 
فيربيك عقب اخلروج من دور املجموعات ضمن نهائيات 

كأس العالم التي جرت مؤخرا في جنوب افريقيا.
 ذكرت وس��ائل اإلعالم الپولندية أن االحتاد الپولندي 
لك��رة القدم يقاضي حاليا موقعا على االنترنت قال 317 ألفا 
م��ن أعضائ��ه إنهم ضج��روا متاما م��ن القيادة الفاس��دة 

لالحتاد. 
وأوضحت صحيفة »فيب��ورزا« الپولندي��ة ام��س أن االحت�اد 
اته��م املوق��ع باستغالل حق��وق الشع��ار اخل��اص باالحتاد 
دون احلصول على تصريح باإلضافة إلى اتهامه باإلس��اءة 

السم االحتاد وسمعته اجليدة.
وطال��ب االحتاد املوقع بتقدمي اعت��ذار إلى جانب دفع غرامة 

مالية قدرها 80 ألف زلوتي )25 ألفا و100 دوالر(.

غوارديوال: إبراهيموڤيتش يحدد مستقبله بنفسه.. وراحة لميسي
اكد مدرب برشلونة بطل الدوري االسباني لكرة 
القدم جوسيب غوارديوال ان مهاجم فريقه الدولي 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش ميلك وحده قرار 

البقاء مع الفريق الكاتالوني من عدمه.
وقال غوارديوال في اول مؤمتر صحافي في بداية 
استعدادات النادي الكاتالوني للموسم اجلديد: »عندما 
يتعلق االمر بالعب من مستوى ابراهيموڤيتش، فانه 
وحده ميلك قرار مس���تقبله م���ع الفريق. انه العب 
رائع جدا ومن مس���توى عال وحده فقط سيقرر ما 

يرغب في فعله«.
واوضح غوارديوال ان ابراهيموڤيتش )28 عاما( 
»أقوى بكثير من املوس���م املاضي«، مشيرا الى انه 
غير منزعج من التعاقد مع مهاجم ڤالنسيا الدولي 

داڤيد ڤيا.
وبخصوص العب وسط وقائد ارسنال االجنليزي 
الدولي االسباني فرانسيسك فابريغاس )23 عاما(، 
اوضح غواردي���وال أن االمر يتوق���ف على النادي 
االجنليزي، وقال »انه العب مهم جدا بالنس���بة الى 

ارسنال وأعرف أن التعاقد معه سيكلف غاليا«.
وأضاف »االمر يتوقف على ارسنال، فاذا رفض 
بيعه فانه لن ينضم الى صفوفنا«، وبحسب وسائل 
االعالم الكاتالونية فان رئيس برش���لونة ساندرو 
روس���يل س���يتقدم بعرض جديد هذا االسبوع الى 
ارس���نال يقارب 40 مليون يورو على الرغم من ان 

»املدفعجية« ال يرغبون في التخلي عن قائدهم.

غوارديوال يدافع عن ميسي

وحتدث غوارديوال عن وضع النادي الكاتالوني 
في املوسم القادم حيث اشار بشكل واضح إلى مشاكل 

املوسم املاضي مع احلكام واملواعيد الزمنية للمباريات 
في حني سلط الضوء على حالة النجم االرجنتيني 

ليونيل ميسي بعد نهائيات كأس العالم.
وبدأ بي���ب احلديث عن ميس���ي، حيث قال: »ال 
ميكننا انتقاد ميس���ي وأعتقد أنه فعل أمورا جيدة 
في كأس العالم على نحو أفضل مما كان عليه احلال 
ف���ي التصفيات املؤهلة وأنا ال أع���رف كيف انتهى 
املونديال بالنس���بة له ولكني أرى أنه كان حزينا 
للغاية وهذه األمور تؤثر عليه، ليونيل سوف يعود 

دون مش���اكل وأنا قلت ل���ه أن بإمكانه العودة من 
اإلجازة متى يشاء«.

وردا على س���ؤال حول وضع عدد من الالعبني، 
أجاب غوارديوال قائال: »يسعدني أن يستمر الالعب 
بويان كريكتش في برشلونة وهو في العام املاضي 
كان جيدا وأنا سأقدم له الدقائق التي يستحقها.. أما 
مغادرة العب الوسط العاجي يايا توريه فقد كانت 
نقطة تراجع كبير بالنس���بة لنا وأنا آس���ف ألنني 
فعلت كل ما هو ممكن لإلبقاء عليه ولكنه كان يريد 

املغادرة، نحن نقدر ما قدمه لبرشلونة وآمل أن يجد 
املوقع الذي لم يكن قادرا به على العطاء«.

واضاف: »مستقبل ماركيز في برشلونة يعتمد 
عليه بشكل كبير والنادي سيعطيه احلرية ليقرر 
مس���تقبله ومع ذلك أنا واثق جدا في العبي الفريق 
وأيضا في الفريق الرديف، أنا سعيد ألن هناك العديد 
من الالعبني الشباب اجليدين جدا والذين يجب أن 
يحصلوا على الفرصة، هناك من ينتظر لكي يقفز 

إلى الفريق األول«.
هذا وقد عاد برشلونة أمس إلى التدريبات، رغم 
أن الالعبني الذين شاركوا في فوز منتخب اسبانيا 
مبونديال جنوب أفريقيا مؤخرا اليزالون في إجازة، 
لذا سيش���ارك 15 العبا ناشئا في التدريبات األولى 

للفريق استعدادا للموسم اجلديد.

ماركيز قريب من اللحاق بهنري

الى ذلك، ذكرت تقارير إعالمية أميركية امس أن 
فريق نيويورك ريد بولز الذي تعاقد مع الفرنسي 
تيري هنري مؤخرا بات قريبا جدا من احلصول على 
خدمات الدولي املكسيكي رافاييل ماركيز، مؤكدة أن 

ذلك قد يتم خالل األيام القادمة.
ونشرت وسائل اإلعالم حديثا عن رافا بعد املباراة 
اخليرية التي خاضها في لوس اجنيليس ضد فريق 
يضم جنوم العالم عن إمكانية إنهاء عقده مع برشلونة، 
حيث قال: »أريد أن أغادر برشلونة من الباب األمامي 

وآمل أن أحدد مستقبلي قريبا مع البارسا«.
وأضاف: »أريد االس���تمرار ف���ي لعبة كرة القدم 
س���واء كان ذلك في الواليات املتحدة أو املكسيك أو 

في أي مكان آخر«.

أكد أن صفقة ضم فابريغاس تتوقف على أرسنال

)أ.پ( ميسي يتلقى البطاقة الصفراء من احلكم أوكتافيانو كامارغو.. ويبدو ديكو مبتسما

)أ.ف.پ( مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال يرد على أسئلة الصحافيني أمس

»فيفا« يبدأ جوالته التفتيشية للدول
المرشحة الستضافة مونديالي 2018 و2022 ش���ارك النج���م األرجنتيني 

ليونيل ميس���ي أمس االول في 
مباراة خيرية ملس���اعدة أطفال 
الش���وارع ف���ي البرازيل نظمها 
زميله الس���ابق في برش���لونة، 
البرتغال���ي ديكو العب وس���ط 

تشلسي اإلجنليزي.
وضمت املباراة عددا من رموز 
الكرة البرازيلي���ة مثل روبرتو 
ريفيلين���و وفامبيت���ا وأم���ارا 
وأموروسو وكاريكا، باإلضافة 
إلى أصدقاء ديكو الش���خصيني 
وبعض املطربني احملليني والالعب 
الكولومب���ي الس���ابق فري���دي 

رينكون.
وش���ارك ميس���ي في فريق 
»أصدق���اء ديك���و« ال���ذي ضم 
كاريكا وأمارال وروكي جونيور 

وآخرين.
في حني ضم الفريق اآلخر الذي 
حمل اسم »بقية العالم« رينكون 
وفامبيتا وأموروسو باإلضافة 
إلى البرازيلي فالكاو أفضل العب 

للكرة اخلماسية في العالم.
وانته���ت املب���اراة بالتعادل 
اإليجابي 3-3، وأحرز األهداف 
للفريق األول كل من ديكو وكاريكا 
ومطرب السامبا دييعو نوغيرا أما 
أهداف الفريق الثاني فقد أحرزها 

أمورسو وفالكاو.
وغاب ميس���ي عن التسجيل 
في هذه املب���اراة كما أنه حصل 
على بطاقة صفراء بعد تسجيله 

لهدف من وضع تسلل.
وحضر املب���اراة التي أقيمت 
في ملع���ب برميافيرا في مدينة 
إنداياتوبان نحو خمس���ة آالف 
مشجع ارتدى كثير منهم قميص 

املنتخب البرازيلي.
وتعليقا حول هذا األمر، قال 
ميس���ي: »لقد فوجئت كثيرا من 
هذا األم���ر خاصة أنه يحدث في 

البرازيل«، في إشارة ضمنية إلى 
الندية الكروية بني البلدين.

وحضر املباراة أيضا البرازيلي 
املخضرم رونالدو الغائب حاليا 
عن كورينثيانز لإلصابة بصحبة 
ابنه رونالد والتقطا الصور مع 
ميس���ي. وأثن���ى رونالدو على 
حضور ميس���ي قائال »انه جنم 
كبير في هذا اللقاء«، وقال رونالدو 
في صفحته على موقع »تويتر« 
إن ميس���ي كان بصحبته مساء 
السبت وتفوق عليه في مباراة 

لتنس الطاولة.

بدأ االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أمس وملدة 
ش����هرين جولته التفتيشية املكوكية للدول التسع 
املرشحة الستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 
و2022 وذلك بعد اس����بوع واحد من نهاية النسخة 
التاس����عة عشرة التي اس����تضافتها جنوب افريقيا 

وتوجت اسبانيا بلقبها للمرة األولى في تاريخها.
ووصل وفد من االحتاد الدولي مكون من خمسة 
أعض����اء صباح امس الى مدينة اوس����اكا في زيارة 
تستغرق أربعة أيام لتفقد املالعب واملرافق والبنى 

التحتية في املدينة والعاصمة طوكيو.
ويتوجه وفد االحتاد الدولي بعد ذلك الى كوريا 

اجلنوبي����ة واس����تراليا 
وهولندا وبلجيكا )ترشيح 
مش����ترك ب����ني البلدين( 
واجنلت����را  وروس����يا 
واس����بانيا والبرتغ����ال 
)ترش����يح مش����ترك بني 
البلدي����ن( والوالي����ات 
املتحدة قب����ل ان تختتم 

جولتها في قطر.
وستقوم اللجنة بإعداد 
تقارير ح����ول زياراتها 
وتقدميه����ا ال����ى اللجنة 
التنفيذية التابعة ل� »فيفا« 
التي ستختار املضيفني 
لنسختي 2018 و2022 في 

الثاني من ديسمبر املقبل في زيوريخ.
وق����ام وفد االحتاد الدولي بقيادة رئيس االحتاد 
التشيلي لكرة القدم هارولد ماين نيكولس مبجرد 
وصوله الى اوساكا بجولة عبر طائرة مروحية مللعب 
اوساكا الذي يتسع ل� 83 ألف متفرج وسيستضيف 

املباراتني االفتتاحية والنهائية.
وتعول اليابان على قوته����ا التنظيمية واملالية 
والتكنولوجية للظفر بشرف استضافة نهائيات هذا 
احلدث العاملي عام 2022. وسبق لليابان ان استضافت 
العرس العاملي مش����اركة مع كوريا اجلنوبية عام 
2002 ثم استضافت دورة االلعاب االوملبية الصيفية 
مرة واحدة )طوكيو 1964( 
ودورة األلعاب االوملبية 
الشتوية مرتني )1972 في 
سابورو وناغانو 1998(.
اليابان  وتقدمت دول 
اجلنوبي����ة  وكوري����ا 
واستراليا وقطر جميعها 
ف����ي االحت����اد  أعض����اء 
اآلس����يوي لك����رة القدم، 
ترش����يحها الس����تضافة 
نس����خة عام 2022 فقط، 
في حني أن الدول الست 
األخرى تقدمت بترشيحها 
الستضافة نسخة 2018 

أو 2022.

 جو كول إلى ليڤربول ميسي لم يسجل في مباراة »أطفال الشوارع« 

ڤان غال يثق في بقاء العبيه

انضم العب الوسط الدولي جو كول الى ليڤربول قادما من تشلسي 
بطل الدوري االجنليزي املمتاز بعقد ميتد الربعة اعوام، حسب ما 
اعلن نادي »احلمر« أمس. ووافق كول )28 عاما( على شروط العقد 
الذي سيربطه بليڤربول وستصبح الصفقة نهائية ما ان يخضع 
للفحص الطبي الروتيني في الساعات ال� 48 املقبلة. واصبح كول 
ثاني العب ينضم الى ليڤربول الذي يشرف عليه في املوسم اجلديد 
روي هودجسون خلفا لالسباني رافايل بينيتيز املنتقل الى انتر 

ميالن االيطالي، بعد املهاجم الصربي ميالن يوفانوفيتش.

أكد مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم الهولندي 
لويس ڤان غال انه واثق جدا من االحتفاظ بجميع العبي فريقه بعد 
العروض الرائعة لتوماس مولر وباستيان شفاينشتايغر وفيليب الم 

في نهائيات كأس العالم االخيرة في جنوب افريقيا.
وقال ڤان غال في حديث الى صحيفة »سودوتش زيتونغ«: »العديد 
من الالعبني في صفوف فريقي تلقوا عروضا، لكنهم جميعا قالوا ان 
بايرن ميونيخ يلعب جيدا ويحرز ألقابا وله مدرب جيد. سنبقى في 
بايرن ميونيخ«. وبخصوص الهدوء الذي يخيم على صفقات النادي 
الباڤاري، قال ڤان غال »األمر ال يتعلق بالتعاقد مع أي العب«، مشيرا 
الى ان فريقه سيس����تعيد خدمات بعض العبيه الذين كانوا معارين 
املوسم املاضي أبرزهم طوني كروس احد ابرز جنوم باير ليڤركوزن. 
في املقابل، أعرب ڤان غال عن أس����فه الستعادة خدمات العبي الفريق 
الدوليني األملان والهولنديني في وقت متأخر هذا الصيف وحتديدا في 
الثاني من اغسطس اي قبل 3 اسابيع من انطالق الدوري األملاني وذلك 
بسبب مشاركتهم مع منتخبي بلديهم في نهائيات كأس العالم.  وأعرب 
ڤان غال عن رغبته في قضاء موسمني آخرين مع الفريق الباڤاري قبل 

التفكير في تدريب أحد املنتخبات. 

كاسياس: من المستحيل الضحك بعد رؤية ما يحدث في غزة
وكاالت: أعلن حارس مرمى املنتخب 
اإلسباني ايكر كاسياس أنه لن يحضر 
االحتفاالت مبناسبة الفوز بكأس العالم 
2010 التي استضافتها جنوب افريقا من 11 
يونيو املاضي حتى 11 يوليو اجلاري، في 
امليدان الرئيسي في العاصمة اإلسبانية 
مدريد، تعبيرا عن حزنه الشديد ملا يحدث 

في غزة بسبب احلصار.
وقال كاس���ياس في تصريح لوكالة 
األنباء اإليرانية »فارس«: »جتد أنه من 
املستحيل مشاركة الناس والضحك بعد 
رؤية ما يحدث ف���ي قطاع غزة«، وأكد 
كاسياس أن احتفال اإلسبانيني بالفوز 
ب���كأس العالم جزئي ما بقي قطاع غزة 

محاصرا.
وبفضل أدائه القوي خالل مباريات 
كأس العالم، وحتديدا في املباراة األخيرة 
أمام املنتخب الهولندي التي منع خاللها 
هدفني محققني للمنتخب البرتقالي، ظفر 
قائد منتخب إسباني وحارس مرماه، إيكر 

كاسياس، بجائزة القفاز الذهبي.
وال ش���ك أن هذه اخلامتة هي األكثر 
سعادة حلارس املرمى الفذ، الذي سبق 
أن شارك في 3 نهائيات لكأس العالم، بعد 
البداية الضعيفة في املباراة االفتتاحية 
أمام سويسرا، والتي سقط فيها املنتخب 

اإلسباني بهدف لالشيء.
وتدريجيا، بدأ كاسياس، الذي يحرس 
مرمى فري���ق ريال مدريد االس���باني، 
يستعيد تألقه وتفوقه، خصوصا عندما 
جنح في صد ركلة جزاء العب پاراغواي، 

أوسكار كاردوزو، ليمنح منتخب بالده 
بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ومن 
ثم للمباراة النهائية التي متكن فيها من 
صد انفرادين لالع���ب الهولندي اريني 
روبن، قبل أن يجهز زميله في املنتخب 
انييستا على هولندا بهدف  انديرياس 
قاتل، ويحرز »املاتادور« اإلسباني كأس 
العالم للمرة االولى في تاريخه وليجمع 
املجد من اطرافه بفوزه بلقب كأس اوروبا 
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وبعد هدف زميله في املنتخب، أنييستا، 
بدأت دموع كاسياس تنهمر فرحا، لتزيد 
بعد أن أطلق حكم املباراة صافرة النهاية، 

ويتواصل بكاؤه بحرارة.
كذلك لم يخف كاس���ياس مش���اعره 
الفياضة في حديثه ملوقع »فيفا« على 
اإلنترنت، حيث أجهش بالبكاء قبل وأثناء 
وبعد معانقة كأس العالم، وقد رصدته 
عدسات الكاميرا وهو يذرف دموع الفرح 
مباشرة عقب هدف اخلالص الذي سجله 

إنييستا.

القفاز الذهبي

وأكد كاسياس أن الفوز بالقفاز الذهبي 
ألفضل حارس مرمى في البطولة جميل، 
معتب���را ان مثل هذه اجلوائز »ش���رف 
عظيم ومصدر سعادة وسرور« قائال: 
»ان الالعبني ساهموا في حتقيقه، واآلن 
يجب االحتفال بهذا اللقب بعدما حتقق 

بجهد جهيد«.

تواضع وتألق

ويتميز كاسياس بتواضعه رغم أنه بلغ 
ذروة تألقه خالل مسيرة مظفرة، وغالبا ما 
يخصص وقتا كبيرا من أجل القيام باألعمال 
اخليرية. وهو إلى جانب ذلك محبوب خارج 
امللعب وودود، وال ينسى جذوره املتواضعة، 
ذلك أنه جاء من حي »موستوليس« املتواضع 

في العاصمة اإلسبانية مدريد.
وكان كاسياس والعب التنس األول على 
العالم، اإلس����باني رافائيل ن����ادال، قد أدانا 
الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة أواخر 

العام 2008 وأوائل العام 2009.
من جهته، ذكرت وكالة »معا االخبارية« 
ان الناطق باس����م احلكومة املقالة في غزة 
طاهر النونو اننا نثمن تصريحات كاسياس 
وان هذا املوقف ليس األول لهذا الالعب الذي 
رفض االحتفال بعيد الكريس����ماس والذي 
تصادف اثناء حرب الفرقان على قطاع غزة 

في ديسمبر عام 2008.
ب����دوره، قدم وزير الش����باب والرياضة 
املقال د.باسم نعيم الشكر لالعب على لفتته 
اإلنسانية الرائعة مشيرا الى ان ذلك يدل على 
الوعي الذي أصبح لدى شرائح واسعة من 
الرياضيني في العالم. ووجه نعيم الدعوة الى 
كاسياس للحضور الى غزة واالحتفال بلقب 
كأس العالم مع أطفال وشعب غزة احملاصرين 
منذ 4 أعوام، كما هنأ الرياضيون وغيرهم 
في غزة مملكة اسبانيا على اإلجناز العاملي 

الذي يسجل للمرة االولى في تاريخها.

حامل كأس العالم وصاحب القفاز الذهبي أكد أن االحتفال باللقب جزئي مادام القطاع محاصرًا
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